Iranian Journal of Field Crop Science
Vol 50, No 1, Spring 2018 (119-128)
DOI: 10.22059/ijfcs.2017.216658.654184

علوم گیاهان زراعی ایران
)119 -128. (ص1398  بهار،1  شمارة،50 دورة

تأثير محلولپاشي عنصر روي بر صفات فيزيولوژيک و عملكرد دانه سويا در شرايط رژيمهاي مختلف آبياري
5

 مونا، و پوردهقان1 حامد کشاورز، 3 قناتي3 فائزه، 2* سيد علي مدرس ثانوي،1سميه کرمي

 دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، استاد،  مربی، به ترتیب،4  و3 ،2 ،1
)96/05/07 : تاریخ پذیرش- 95/07//08 :(تاریخ دریافت

چكيده
- بر برخي صفات فيزيولوژيک و عملكرد دانه سويا آزمايشي بهصورت اسپيليت،)Zn( بهمنظور بررسي اثر تنش کمبود آب و محلولپاشي روي
 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده کشاورزي دانشگاه تربيت1389 پالت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي
10  تنش از مرحله گلدهي تا، تنش در مرحله رشد رويشي، عامل اصلي شامل رژيمهاي آبياري در سه سطح (بدون تنش.مدرس انجام گرفت
 در سه سطح (بدون،) و عامل محلولپاشي63 و کالرکL17( درصد غالفبندي) و ع امل فرعي حاصل از ترکيب دو عامل رقم با دو سطح
 با اعمال تنش کمآبي عملكرد دانه بهطور معنيداري کاهش. در هزار) بود5(  محلولپاشي آب خالص و محلولپاشي سولفات روي،محلولپاشي
، اما هيدراتهاي کربن محلول، محتواي کلروفيل و پروتئين محلول برگ هر دو رقم کاهش يافته،Fv/Fm  با اعمال تنش کمآبي ميزان.يافت
 نسبت، ميزان کلروفيل، کاربرد عنصر روي سبب افزايش معنيداري در عملكرد دانه.پرولين و فعاليت آنزيمهاي آنتياکسيدان آنها افزايش پيدا کرد
 پرولين و، اما مقدار کربوهيدراتهاي محلول، محتواي پروتئين محلول برگ و فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در هر دو رقم شد،Fv/Fm
 بهطور کلي محلول پاشي روي توانست اثرات منفي ناشي از تنش اکسيداتيو ناشي از کمبود.فعاليت آنزيم کاتاالز و پراکسيداز آنها کاهش يافت
.آب را کاهش دهد و شرايط رشد را براي گياه سويا بهبود بخشد
. سویا و کلروفیل، قطع آبیاری، تنش اکسیداتیو، آنزیمهای آنتیاکسیدان:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
In order to study the effect of irrigation regimes and zinc (Zn) foliar application on some physiological traits and
yield of soybean, an experiment conducted in 2009 at Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University as
randomized complete block design arrangement in split factorial with three replications. Main factor was irrigation
regimes containing three levels (non stress, water deficit stress in vegetative growth stage and water deficit stress
from flowering stage to 10 percent pod set) and subordinate factor was a factorial combination of foliar zinc
application containing three levels (non foliar application, water foliar application and zinc sulfate (5000 ppm)
foliar application and cultivars containing two levels (L17 and Clarck 63). Water deficit stress significantly
decreased the grain yield. Water deficit stress decreased further Fv/Fm, chlorophyll and soluble protein content in
leaves of cultivars, but increased soluble carbohydrates, proline content and antioxidant enzymes activity. Zinc
sulfate foliar application increased Fv/Fm, chlorophyll content, soluble protein content in leaves and superoxide
dismutase activity in both cultivars, but decreased soluble carbohydrates, proline content, catalase and peroxidase
activities. In general, foliar application of zinc decreased harmful effects of oxidative stress due to water deficit
stress and improved growth conditions for soybean plants.
Keywords: antioxidant enzymes, chlorophyll, Oxidation stress and withholding irrigation.
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مقدمه
گياهان در معرض انواع زيادي از تنشهاي محيطی هستند.
در بين اين تنشها ،تنش اسمزي ،بهويژه تنش اسمزي
ناشی از تنش شوري و خشکی ،جديترين مسألهاي است
که رشد گياه و توليد محصول را در کشاورزي محدود می-
کند ) .(Kuznetsov & Shevyakova, 1999گياهان در
هنگام تنش خشکی با تغييراتی که در برخی از خصوصيات
فيزيولوژيک آنها ايجاد میکنند ،به آن پاسخ میدهند .تجمع
مواد محلول در پاسخ به خشکی (تنظيم اسمزي) ،راهی
براي حفظ آماس است (.)Sanchez et al, 2003
پرولين از جمله مهمترين موادي است که در هنگام
بروز تنش در بافت گياهان تجمع میيابد & (Kuznetsov
) .Shevyakova, 1999سنتز پرولين در اثر تنش در بسياري
از گياهان مانند يونجه ) ،(Irigoyen et al., 1992نخود
) (Sanchez et al., 1998و در سويا ()Manafi et al., 2015
نيز مشاهده شده است (2000) De Ronde et al. .نقش
کامال واضح پرولين را در بافتهاي تنشديده سويا متذکر
شدند .آنها سويا را در معرض تنش آبی قرار دادند و
مشاهده کردند در پتانسيل آب  –0/5مگاپاسکال پرولين
گياه تيمار شده  1/3برابر شاهد بود .از ديگر موادي که در
شرايط تنش در گياه تجمع میيابد ،کربوهيدراتهاي محلول
است که تحت تنش کمبود آب ،میتواند هم بهعنوان عامل
اسمزي و هم بهعنوان حفاظت کنندههاي اسمزي عمل کند
) .(Bohnert et al.,1999تحقيقات متعددى در زمينه نقش
کربوهيدراتهاى محلول و افزايش آنها تحت شرايط تنش
خشکی روي سويا انجام شده است که همگى بر نقش
ترکيبات مذکور در تنظيم اسمزى سلول داللت دارند
) .(Yamada & Fukutoku, 1986; Gadallah, 2000
يکی از اثرات تنش کمآبی ،ايجاد آسيبهاي اکسيداتيو
میباشد که توسط راديکالهاي آزاد اکسيژن صورت می-
گيرد .توليد گونههاي اکسيژن فعال سبب پراکسيداسيون
ليپيدهاي غشا ،تخريب پروتئينها و نوکلئيک اسيدها می-
گردد و در نتيجه باعث کاهش نفوذپذيري انتخابی غشاي
سلولی میشود .گياهان براي کاهشدادن اثر مخرب گونه-
هاي اکسيژن فعال ،مکانيسمهاي متفاوتی دارند .از جمله
اين مکانيسمها میتوان به سيستم دفاع آنتیاکسيدانی
آنزيمی اشاره کرد .در گياه سويا مشاهده شد که کاتاالز،

سوپراکسيد ديسموتاز و گلوتاتيونپراکسيداز از مهمترين
آنتیاکسيدان هاي آنزيمی میباشند و در پاکسازي
گونههاي فعال اکسيژن نقش دارند ( Masoumi et al.,
 .)2011همبستگیهاي گوناگونی بين تنش آب و ميزان
آنتیاکسيدانهاي محلول در آب درونسلولی گزارش شده
است .ميزان فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در شرايط
تنش آب در گونههاي مختلف ،در بعضی موارد افزايش و در
بعضی موارد کاهش میيابد (.)Navari-lzzo et al., 1993
فعاليت آنزيم کاتاالز در تنش کمبود آب افزايش میيابد اما
با ادامهي تنش و افزايش آن ،ميزان فعاليت آن کاهش می-
يابد (.)Masoumi et al., 2011
تغذيهي مناسب تحت شرايط تنش میتواند تا حدي به
گياه در تحمل تنشهاي مختلف کمک کند .روي از عناصر
کممصرف ضروري است که براي رشد و توليدمثل گياهان
زراعی ضروري است و در سنتز پروتئينها و هورمونهاي
گياهی نظير اکسين بهکار میرود ) .(Alloway, 2004در
برخی از گزارشها از سويا بهعنوان گياه حساس به کمبود
روي ) (Banks, 2004; Havlin et al., 1999و در يک مورد،
بهعنوان گياه نيمهحساس به کمبود روي )(Franzen, 1999
نام برده شده است .براي جذب عناصر ،ريشهها ،اندام اوليه
گياه هستند که اين نقش را بهعهده دارند .وجود عاملی که
دسترسی عناصر غذايی را در خاک محدود میکند ،استفاده
مورد انتظار از کودها را کاهش میدهد .تحت اين شرايط،
عناصر غذايی براي گياهان میتواند بهوسيله کاربرد برگی
فراهم شود .کاربرد برگی میتواند دسترسی گياهان به
عناصر غذايی را براي بهدست آمدن عملکرد زياد تضمين
کند .بهعلت قرار گرفتن ايران در منطقه جغرافيايی خشک
و نيمهخشک ،گياهان موجود در اين مناطق ،در مراحل
مختلف رشد خود در معرض تنش کمآبی هستند .با توجه
به نقش عناصر غذايی در مقاومت گياهان به تنشهاي
مختلف محيطی ،اين تحقيق جهت تعيين اثرات عنصر روي
بر عملکرد دانه و صفات فيزيولوژيک مهم ارقام سويا در
شرايط رژيمهاي مختلف آبياري انجام گرفت .همچنين به
دليل آهکیبودن ،وجود پتاسيم باال و اسيديته باالي خاک
محل اجراي آزمايش که موجب اختالل در جذب عنصر
روي از خاک میگردد ،در اين تحقيق روش محلولپاشی
برگی روي بهجاي کاربرد خاکی آن انجام گرفت.

علوم گياهان زراعی ايران ،دورة  ،50شمارة  ،1بهار 1398

مواد و روشها
آزمايش در خرداد ماه سال 1389در مزرعه تحقيقاتی
دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس تهران ،با موقعيت
طول جغرافيايی  51درجه و  43دقيقه شمالی و عرض
جغرافيايی  35درجه و  8دقيقه شرقی و  1215متر ارتفاع
از سطح دريا انجام شد .مشخصات خاک و اطالعات آب و
هوايی محل اجراي آزمايش بهترتيب در جدول  1و  2ارائه
شده است .عمليات آمادهسازي زمين بهوسيلهي شخم،
ديسک و ايجاد کرت به ابعاد  2×3انجام شد .فاصله رديفها
در هر کرت  40سانتیمتر ،فاصلهي بوتهها روي رديفهاي
کشت 8 ،سانتیمتر و تراکم نهايی براي تمام ارقام برابر
 312500بوته در هکتار بود .بهمنظور تشکيل گرههاي
تثبيت نيتروژن در ريشه ،بذور با باکتري سويهي
 Rhizobium japonicumتلقيح شدند .کود نيتروژن به-
ميزان  30کيلوگرم در هکتار به فرم اوره (استارتر) هنگام
کاشت داده شد .در اين مطالعه عامل رژيم آبياري خاک به-
عنوان عامل اصلی و ترکيب محلولپاشی و رقم بهعنوان
عامل فرعی بهصورت اسپيليتپالت فاکتوريل در قالب طرح
بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار
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گرفتند .عوامل مورد بررسی شامل رژيم آبياري در  3سطح
(بدون تنش ،تنش در مرحله رشد رويشی ) (V5و تنش از
مرحله شروع گلدهی تا  10درصد غالفبندي ) )(R1-R3و
عامل رقم با دو سطح ( L17و کالرک (63و عامل محلول-
پاشی در سه سطح (بدون محلولپاشی ،محلولپاشی آب
خالص و محلولپاشی سولفات روي آبدار ())ZnSO4,7H2O
بودند .آبياري کليه تيمارها از زمان کاشت تا مرحله  V5به-
طور يکنواخت و بعد از تخليه  40درصد آب ظرفيت زراعی
خاک انجام شد .تيمار تنش کم آبی در دو مرحله ذکر شده،
بهوسيله قطع آبياري تا تخليه  60درصد ظرفيت زراعی
خاک و ثبت رطوبت خاک بهوسيله دستگاه  TDRبراي
اعمال تنش يکسان در مراحل مختلف رشدي گياه انجام
شد .همچنين جهت ثبت ميزان آب مصرفی و کنترل ميزان
آب در هر بار آبياري ،مزرعه به سيستم آبياري شامل لوله-
هاي پلیاتيلن و کنتور آب مجهز شد .در مجموع ميزان آب
مورد استفاده کرتهاي بدون تنش با  18بار آبياري (75/6
متر مکعب در کل دوره رشد) ،کرتهاي با اعمال تنش در
 V5-R1و  R1-R3بهترتيب  15و  16بار آبياري (بهترتيب
 63و  67/2متر مکعب در کل دورهي رشد) بود.

جدول -1مشخصات خاک محل آزمايش در عمق  0 -60سانتیمتري خاک
Table 1. Physical and chemical properties of soil garden used in 0-60 Cm soil depth.
pH
7.73

EC
dS/m
1.12

Zn
mg.kg-1
0.45

OC
%
1.03

مشخصات ارقام مورد آزمايش در جدول  3آمده است.
دليل انتخاب ارقام کالرک  63و  ،L17بررسی تأثير
تيمارهاي ذکر شده بر گروههاي مختلف از نظر گروه
رسيدگی (جدول  )3و همچنين عدم تحقيقات کافی در
زمينه حساسيت اين ارقام به کمبود عنصر روي و اثر
متقابل کمبود روي و تنش کمآبياري بود .محلولپاشی
سولفات روي قبل از اعمال تنش و در مرحلهي چهار برگی
بهميزان  5در هزار ) (Gadallah, 2000و بهدليل اجتناب از
اثر سميت احتمالی غلظت باالي عنصر روي در دو نوبت به-
فاصلهي دو هفته از هم انجام شد .همچنين تيمار محلول-

Ava K
mg.kg-1
848

Total N
%
0.1

Ava P
mg.kg-1
80

Characteristics
Soil sample

پاشی آب خالص جهت تشخيص و جدا کردن اثر آب
محلولپاشی شده ( 1000ليتر در هکتار) همراه سولفات
روي بر گياه بود .پس از اعمال تيمارهاي مورد نظر نمونه-
برداري از برگهاي يکسان (جوانترين برگ توسعهيافته)،
جهت آناليزهاي بيوشيميائی صورت گرفت .نمونههاي برگی
در دماي  -80درجهي سانتیگراد نگهداري شدند .برداشت
نهايی به هنگام رسيدگی نهايی دانه از دو رديف ميانی کرت
آزمايشی (يک متر مربع) و با در نظر گرفتن اثر حاشيه
انجام گرفت و عملکرد دانه اندازهگيري و ثبت گرديد.

جدول -2متوسط دماي ماهانه و ميزان بارندگی در طی فصل رشد گياه سويا در سال 89
Table 2. Monthly precipitation and air temperature during the period January–December for 2010
September
18.93
28.77
0.03

Agust
20.52
31.48
0

July
23.8
34.39
0

June
25.58
38
0.05

May
23.16
23.58
0

April
15.35
25.26
1.02

March
10.55
19.68
1.74

Month
)Mean Min Tep(C
)Mean Max Tep (C
)Precipitation (mm

کرمی و همکاران :تأثير محلولپاشی عنصر روي بر صفات فيزيولوژيک و...

122

جدول  -3مشخصات ارقام مورد استفاده در آزمايش
Table 3. Profile cultivars used in test
Sensitivity to
drought stress
Sensitive
Sensitive

100 Seed
(gr) weight
13
15

Growth type
Unlimited
Unlimited

براي سنجش فعاليت آنزيمی و پروتئين  0/2گرم از
بافت گياهی تازه منجمدشده در نيتروژن مايع در بافر
پتاسيمفسفات  0/05موالر pH= 7 ،در دماي  0-4درجه
سانتیگراد سائيده و عصارهگيري شد و سپس همگن
حاصل در  12000دور در دقيقه در دماي  2-4درجه
سانتیگراد بهمدت  15دقيقه سانتريفيوژ شد و محلول روئی
براي سنجش فعاليت آنزيمها و محتواي پروتئين محلول
مورد استفاده قرار گرفت .براي اندازهگيري محتواي پروتئين
محلول برگ از روش  (1976( Bradfordاستفاده شد.
بدينمنظور 1ميلیليتر از محلول برادفورد بههمراه 100
ميکروليتر عصارهي آنزيمی پس از مخلوطشدن کامل ،در
دستگاه اسپکتروفتومتر قرار گرفت و جذب محلول در طول
موج  595نانومتر ثبت شد .فعاليت آنزيمهاي کاتاالز بر
اساس روش  (1991) Cakmak & Horstانجام شد .بر اين
اساس ،از عصاره آمادهشده در مرحله قبل براي سنجش
فعاليت  CATاستفاده شد .مخلوط واکنش شامل عصارهي
آنزيمی ،بافر پتاسيمفسفات و پراکسيدهيدروژن با غلظت
نهائی  10ميلیموالر بود .فعاليت آنزيم پراکسيداز نيز بر
اساس روش ) Ghanati et al. (2002انجام شد .فعاليت
آنزيمی با افزودن مقادير مناسب از عصارهي آنزيمی ،بافر،
گاياکول با غلظت نهائی  28ميلیموالر و پراکسيد0هيدروژن
با غلظت نهائی  5ميلیموالر در طول موج  470نانومتر با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .سوپراکسيد
ديسموتاز ديگر آنزيمی بود که بهروش & Giannopolitis
 (1997( Riesمورد اندازهگيري قرار گرفت .مخلوط واکنش،
شامل بافر پتاسيمفسفات  50ميلیموالر حاوي EDTA 1/0
ميلیموالر ،کربناتسديم  50ميلیموالر با L- ،pH=10/2
 methionine 12ميلیموالر ،نيتروبلوتترازوليوم  75ميلی-
موالر ،ريبوفالوين  1ميکروموالر و  200ميکروليتر عصارهي
آنزيمی بود .نمونهها بهمدت  15دقيقه در معرض نور قرار
گرفت و پس از اين مدت جذب آنها در طول موج 560
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد.

Seed Yield
)(kg/ha
3.5
3

Growing
)Duration (Day
130
120

Variety
Clark 63
L17

کربوهيدراتهاي محلول برگ بهروش
)(1956اندازهگيري شد .بدينصورت که نمونههاي منجمد
بهميزان  0/2گرم در  3ميلیليتر آب مقطر عصارهگيري
شدند و سپس محلول همگن حاصل به کمک کاغذ صافی
صاف گرديد .براي اندازهگيري قند نمونه ،به  50ميکروليتر
از همگن صاف شده  0/5ميلیليتر فنل  5درصد و 2/5
ميلیليتر اسيد سولفوريک  98درصد اضافه شد .منحنی
استاندارد با استفاده از غلظتهاي مختلف گلوکز ،زايلوز و
مانوز از  0تا  8ميلی گرم در ميلیليتر ترسيم گرديد .جذب
استانداردها بههمراه جذب قند نمونهها با استفاده از دستگاه
اسپکتروفوتومتر در طول موجهاي  485 ،480و 490
نانومتر اندازهگيري شده .محتواي پرولين برگ بهروش
 (1973) Bates et alمحاسبه شد؛ بدين منظور  0/2گرم
بافت برگ توزين و در هاون چينی در  3ميلیليتر اسيد
سولفوساليسيليک  3درصد بهخوبی سائيده شد .همگن
حاصل با دور  18000gبهمدت  15دقيقه سانتريفيوژ
گرديد .سپس  2ميلیليتر معرف ناينهيدرين و  2ميلیليتر
اسيد استيک گالسيال اضافه شد .پس از بستن در لولهها
بهمدت  1ساعت درحمام آب داغ ( )°C 100قرار داده شد.
پس از سردشدن لولهها ،به هر کدام از آنها  4ميلیليتر
تولوئن اضافه گرديد و با استفاده از دستگاه ورتکس ،بهمدت
 15ثانيه لولهها تکان داده شدند .فاز روئی را که به رنگ
قرمز و حاوي پرولين محلول در تولوئن بود ،برداشته و
همزمان با نمونههاي استاندارد در دستگاه اسپکتروفتومتر
قرار گرفت و جذب نمونهها در طول موج  520نانومتر
قرائت گرديد .براي اندازهگيري غلظت کلروفيل از روش
 (1949(Arnonاستفاده شد .براي استخراج اين رنگيزهها،
برگها در استون  80درصد سائيده شدند .پس از صاف-
کردن بهوسيله کاغذ صافی ،جذب آنها در طول موجهاي
 663/20 ،646/8و  470نانومتر خوانده شد .تجزيه واريانس
دادهها بهوسيله نرمافزار  SASانجام شد و ميانگين دادهها
با آزمون  LSDدر سطح يک درصد مقايسه شدند.
Dubois et al.
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نتايج و بحث
عملکرد دانه تحت تأثير اثر اصلی رژيم آبياري و اثرات
متقابل رقم در رژيم آبياري ،رژيم آبياري در محلولپاشی و
رقم در محلولپاشی قرار گرفت (جدول  .)4سطوح مختلف
آبياري ،تأثير متفاوتی بر عملکرد دانه داشتند .همچنين
ارقام مختلف عکسالعمل متفاوتی در رژيمهاي مختلف
آبياري داشتند؛ بهطوريکه تنش کمآبی در هر دو مرحله
رشدي ،عملکرد رقم  L17را بيشتر از رقم کالرک 63
کاهش داد (جدول  .)5کاهش بيشتر عملکرد دانه رقم L17
نسبت به کالرک  ،63میتواند به داليل متعددي از جمله
دوره رشدي کوتاهتر از کالرک ( 63جدول  )3و در نتيجه
زمان کمتر براي جبران خسارت تنش باشد .محلولپاشی با
روي موجب افزايش عملکرد دانه شد .تيمارهاي مختلف
محلولپاشی عکسالعمل متفاوتی در رژيم مختلف آبياري
داشتند .بهطوريکه محلولپاشی با سولفاتروي عملکرد
دانه را در شرايط تنش ،بيشتر از شرايط بدون تنش افزايش
داد (جدول  .)6همچنين ارقام مختلف عکسالعمل متفاوتی
به تيمار محلولپاشی نشان دادند ،بهطوريکه محلولپاشی
با عنصر روي عملکرد رقم  L17را بيشتر از رقم کالرک 63
افزايش داد (جدول  .)7اين تفاوت میتواند بهعلت
خصوصيات مورفولوژيکی ارقام  L17مثل سطح برگ بيشتر
اين رقم هنگام محلولپاشی و جذب بيشتر عنصر روي و در
نتيجه گسترش بيشتر ريشه و جلوگيري از اثرات مخرب
تنش باشد (سطح برگ ارقام  L17و کالرک  63هنگام
محلولپاشی بهترتيب  4423و  3358سانتیمترمربع در
متر مربع بود) .گزارش شده است که محلولپاشی عنصر
روي در سويا ،در مرحله هشتبرگی با افزايش سطح برگ و
وزن خشک و طول دوره گلدهی باعث افزايش تعداد دانه در
غالف میشود ) .(Banks, 2004در آزمايشی که روي سويا
انجام گرفت مشاهده گرديد که با محلولپاشی عنصر روي
در شرايط خشکی طول ريشه افزايش میيابد و در نتيجه،
گياه به توده خاک بيشتري دستيافته که نتيجه آن جذب
بيشتر آب از خاک و بالتبع افزايش عملکرد محصول می-
باشد ( .)Gadallah, 2000جدول تجزيه واريانس (جدول )4
نشان داد که اثرات اصلی ،اثرات متقابل رقم در رژيم
آبياري ،رژيم آبياري در محلولپاشی و رقم در محلولپاشی
بر کلروفيل  aو  a + bمعنیدار بود .همچنين در رابطه با
کلروفيل  bاثرات اصلی و اثر متقابل رقم در رژيم آبياري و
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رژيم آبياري در محلولپاشی معنیدار بود .تنش کمآبی
باعث کاهش غلظت کلروفيل  b ،aو  a + bگرديد (جدول
 .)5تنش در مرحله رشد رويشی سبب کاهش بيشتر
کلروفيل شد (جدول  .)5علت کاهش بيشتر در اين مرحله
عالوه بر اثر تنش کم آبی ،دماي بيشتر محيط نسبت به
تنش در مرحله زايشی میباشد (جدول  .)2در پژوهش
ديگري نيز با بررسی اثر تنش رطوبتی بر سويا گزارش شده
است که مقدار کلروفيل ،تحت تنش آب ،کاهش میيابد
) .(Makbul et al., 2011محلولپاشی سولفاتروي منجر به
افزايش غلظت کلروفيل  a+bدر هر دو مرحله تنش شد
اگرچه واکنش رنگيزههاي فتوسنتزي به اثر متقابل کمآبی و
محلولپاشی متفاوت بود (جدول  .)6با وجود افزايش ميزان
کلروفيل  a+bبا محلولپاشی روي در تمام سطوح تنش،
ميزان کلروفيل در سطح تنش در مرحله رشد زايشی روند
افزايشی بيشتري داشته است .در آزمايش ديگري روي
سويا مشخص شد که محلولپاشی روي هم در شرايط تنش
و هم بدون تنش ،مقدار کلروفيل را به مقدار قابلتوجهی
افزايش داد ( .)Gadallah, 2000آنچه که مسلم است تنش
خشکی ،ميزان کلروفيل  aرا در اين آزمايش بيشتر از
کلروفيل  bکاهش داد .در شرايط کمبود آب ،غلظت
اسيدآمينه پرولين افزايش يافت .از آنجايیکه کلروفيل و
پرولين هر دو از پيشمادهي مشترکی بهنام گلوتامات سنتز
میشوند ،بنابراين میتوان گفت افزايش سنتز پرولين در
شرايط تنش خشکی به کاهش سنتز کلروفيل منجر میگرد
) .(Aspinall & Paleg, 1981وجود همبستگی منفی و
معنیدار کلروفيل با پرولين (** )r= -0/81در اين آزمايش
مؤيد اين مطلب میباشد .نتايج حاصل از جدول تجزيه
واريانس (جدول  )4نشان داد نسبت  Fv/Fmتحت تأثير
اثرات اصلی و اثر متقابل رژيم آبياري در محلولپاشی قرار
گرفت .تنش کمآبياري در هر دو مرحله رشدي باعث
کاهش اين نسبت شد بهطوريکه اين کاهش در مرحله
رشد رويشی بيشتر بود (جدول  )5محلولپاشی با روي
منجر به افزايش مقدار  Fv/Fmگرديد .محلولپاشی با روي
در سطوح مختلف آبياري متفاوت عمل کرد ،بهطوريکه
محلولپاشی سولفاتروي مقدار  Fv/Fmرا در کرتهاي
بدون تنش  2درصد ،تنش در هر مرحله رشد رويشی و
زايشی  12درصد افزايش داد (جدول  .)6همانگونه که
عنوان شد دليل افزايش مقدار  Fv/Fmدر اين آزمايش با

کرمی و همکاران :تأثير محلولپاشی عنصر روي بر صفات فيزيولوژيک و...
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محلولپاشی روي میتواند به نقش اين عنصر در افزايش
ريشه و حفظ پتانسيل رطوبتی برگ و در نتيجه جلوگيري
از اثرات مخرب تنش در تخريب کلروفيل ارتباط داشته
باشد .در يک آزمايش گلدانی که اثر کاربرد عنصر روي بر

گياه سويا تحت تنش خشکی مطالعه شد ،مشخص گرديد
کاربرد عنصر روي حجم و طول ريشه را حدود  3برابر
افزايش داد ).(Gadallah, 2000

جدول  -4تجزيهي واريانس عملکرد و صفات فيزيولوژيک سويا در تيمارهاي رژيمهاي مختلف آبياري ،محلولپاشی روي و ارقام سويا
Table 4. Analysis of variance of yield and physiological traits of soybean in different irrigation regimes, Zinc
concentrations and soybean varieties
Proline

Fv/Fm

Chllorophyll a+b

Chllorophyll b

df

S.O.V.

Chllorophyll a

Seed Yeild

0.35

0.00007

0.00229

0.0007

0.0007

882

2

**10530.75

**0.0778

**5.3503

**0.8132

**1.9956

**3658406

2

0.19

0.00013

0.00118

1.48

**0.0065

**0.9115

0.0003
**0.1738

0.0013

4059

**0.2893

**3666537

**9029.48

**0.0123

**0.3825

**0.0334

**0.1904

**4385612

1.11

0.00029

**0.0143

*0.0028

**0.0169

**57885

2

**2175.33

**0.0009

**0.0473

**0.0046

**0.0253

**121523

2

*10.05

0.00012

*0.0062

0.0008

*0.0027

*45562

4

V*F

2.99

0.00018

0.0016

0.00004

0.0016

12497

4

V*IR*F

2.04

0.00014

Error

4.58

)Replication (R
)Irrigation(IR

4

Erorr

1

)Variety (V

2

Foliar treatment
)(F
V*IR
F*IR

0.0017

0.00054

0.0008

9922

30

2.49

4.62

4.71

5.66

3.63

)CV (%

Superoxid
dismutase

Peroxidase

Catalase

Protein

Total Solution
Suger

df

S.O.V.

0.0187

0.004

109

0.00967

1895

2

)Rep(R

**37.674

**51.211

**13345

**3.5609

**161401616

2

)Irrigation(IR

0.0337

0.0021

29

0.003793

8388

4

R*IR

**23.2851

**27.456

**5126

**0.4910

**1065831

1

)Variety (V

**3.8112

**5.482

*504

**0.2380

**5334236

2

Foliar treatment
)(F

0.0246

**0.729

*245

**0.1763

**612343

2

V*IR

**0.7716

**4.668

**419

0.00624

**10827112

4

F*IR

**0.8780

0.0049

1

0.00023

*203528

2

V*F

0.01286

0.0022

7

0.00312

72772

4

V*IR*F

0.0899

0.0054

68

0.00382

38438

30

Error

4.85

6.46

5.09

2.85

5.01

)CV (%

 nsو ** بهترتيب بدون اثر معنیدار و معنیداري در سطح احتمال  1درصد.
No Singh, * and ** at 0.05, 0.001 probability level and no significant, respectively. CAT-Catalase; Chl-Chlorophyll; TSS: Total Sugar
Solution; SOD-Superoxide dismutase; POX-Peroxidase

محتواي پرولين برگ تحت تأثير رژيم آبياري ،محلول-
پاشی و اثرات متقابل رژيم آبياري در محلولپاشی و رقم در
محلولپاشی قرار گرفت (جدول  .)4محتوي پرولين برگ در
گياهان تنشديده بيشتر از گياهان بدون تنش بود .در
تحقيقی که بر روي يازده ژنوتيپ سويا انجام گرفت،
محتوي پرولين برگ ،تحت تنش خشکی افزايش يافت
) .(Farokhi et al., 2005گزارش شده است که در شرايط
تنش خشکی ،مقدار پرولين آزاد در بافتهاي برگ و گره

گياه يونجه بهترتيب  9و  17برابر مقدار پرولين در برگها و
گرههاي گياهان شاهد افزايش يافت (Irigoyen et al.,
) .1992در شرايط تنش ،غلظت اسيدآمينه پرولين نسبت
به ساير اسيدهاي آمينه افزايش میيابد ،پرولين بهعنوان
مخزن ذخيرهاي نيتروژن و يا مادهي محلولی که پتانسيل
اسمزي سيتوپالسم را کاهش میدهد عمل مینمايد و گياه
را در تحمل به تنش ياري میکند (.)Bian et al., 1988
تيمارهاي مختلف محلولپاشی در سطوح مختلف رژيم
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آبياري ،رفتار متفاوتی داشتند .محلولپاشی با روي باعث
کاهش مقدار پرولين در تمام سطوح رژيم آبياري گرديد.
محلولپاشی با سولفات روي ميزان پرولين را در شرايط
بدون تنش  25درصد و در هر دو سطح تنش  90درصد
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کاهش داد (جدول  .)6همچنين تأثير محلولپاشی در دو
رقم مورد مطالعه متفاوت بود .بهطوريکه محلولپاشی روي
مقدار پرولين را در ارقام  L17و کالرک  63بهترتيب  86و
 90درصد کاهش داد (جدول .)7

جدول -5مقايسه ميانگينهاي اثر متقابل رژيم آبياري و رقم بر عملکرد دانه و برخی از صفات فيزيولوژيک سويا
Table 5. Mean comparison of interaction between irrigation and Variety on grain yield and some

physiological characteristics of soybean
Chlorophyll a+b
)(mg/g FW
2.08b
2.19a
0.96b
1.16a
1.35b
1.55a

Chlorophyll b
)(mg/g FW
0.70b
0.75a
0.30b
0.32a
0.40b
0.48a

Proxidase
ΔAbs 470/mg
Protein
3.23 a
3.06 b
4.63 a
4.29 b
4.59 a
4.25 b

Catalase
ΔAbs 240/mg
Protein
130.78 a
133.20 a
190.20 a
179.63 b
175.2 a
164.64 b

Chlorophyll a
)(mg/g FW
1.38b
1.43a
0.66b
0.83b
0.94b
1.07a
Solution Protein
)(mg/g FW
2.70 a
2.81 b
1.64 b
2.19 a
1.71 b
2.23 a

Seed Yield
)(kg/ha
3018b
3474 a
2285 b
2937 a
2146 b
2602 a
Total Solution
Suger
)(mg/g FW
15862 a
16065 a
20868 b
21692 a
20580 b
21439 a

Variety
L17
Clark 63
L17
Clark 63
L17
Clark 63
Variety
L17
Clark 63
L17
Clark 63
L17
Clark 63

Stress Level
No Stress
Vegetable Stress
Productive stress

Stress Level
No Stress
Vegetable Stress
Productive stress

در هر سطح تنش ،اعدادي که با حرف يکسان -نشان داده شدهاند ،با آزمون  LSDدر سطح يک درصد داراي اختالف معنیدار نيستند.
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability
level

جدول تجزيه واريانس نشان داد که کربوهيدراتهاي
محلول کل تحت تأثير اثرات اصلی و اثر متقابل رژيم
آبياري در رقم ،رژيم آبياري در محلولپاشی و محلولپاشی
در رقم قرار گرفت (جدول  .)4تنش کمآبی باعث افزايش
کربوهيدراتهاي محلول کل شد .بهطوريکه اين افزايش در
شرايط تنش در دوره رويشی بيشتر بود .علت افزايش بيشتر
کربوهيدراتهاي محلول در اين مرحله رشد میتواند به-
دليل مصادفشدن دماي باالي منطقه مورد آزمايش با رشد
رويشی ارقام مورد آزمايش باشد (جدول  .)2همچنين رفتار
ارقام مختلف در رژيمهاي مختلف آبياري متفاوت بود؛ به-
طوريکه کربوهيدراتهاي محلول برگ رقم کالرک  63در
هر دو مرحله تنش ،بيشتر از رقم  L17تحت تأثير قرار
گرفت و افزايش يافت (جدول  .)5اما محلولپاشی با
سولفات روي در تمامی سطوح آبياري بهويژه در شرايط
تنش مقدار کربوهيدراتها را کاهش داد (جدول .)6
محلولپاشی با سولفاتروي مقدار کربوهيدراتهاي
محلول کل برگ رقم کالرک  63را نسبت به رقم L17
بيشتر تحت تأثير قرار داده و کاهش داد (جدول .)7
کربوهيدراتهاي محلول با افزايش فشار اسمزي و نگهداري
تورژسانس و همچنين پايدار کردن غشاهاي زيستی و

پروتئينها در مقاومت به تنش خشکی سهم بهسزايی دارند
) .(Sanchez et al., 1998عنصر روي با حفظ رطوبت نسبی
برگ محتواي کربوهيدرات برگ را کاهش داد .بهنظر می-
رسد ،اين اثر بهدليل بهبود بافت آوندي بهدليل کاربرد
عنصر روي و تجمع امالح اسموليتی فعال در ريشه و کمک
به جذب آب بهطور مداوم باشد ( .)Gadallah, 2000جدول
تجزيه واريانس نشان داد که اثرات اصلی و اثرات متقابل
رقم در رژيم آبياري در محتواي پروتئين محلول برگ
معنیدار شد (جدول  .)4تنش سبب کاهش محتواي
پروتئين شد؛ ولی کاربرد روي بهطور ميانگين  15درصد از
اين کاهش را جبران کرد (دادهها ارائه نشدهاند) .ارقام
مختلف عکسالعمل متفاوتی در سطوح تنش کمآبی
بهطوريکه تنش کمآبی در هر دو مرحله رقم
داشتند،
 L17را از نظر محتواي پروتئين بيشتر تحت تأثير قرار داد و
بهترتيب در مرحله رشد رويشی و زايشی بهمقدار  39و 37
درصد کاهش داد .ولی در رقم کالرک  63اين کاهش به-
ميزان  22و  21درصد بود (جدول  .)5تنش کمآبی با توليد
راديکالهاي مخرب اکسيژن ،سبب تخريب ساختار
پروتئينها و اسيدهاي آمينه میشود .کاهش پتانسيل آب
در برگهاي سويا ،موجب نقصان قابلتوجهی در پلی-
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ريبوزومها و مونوريبوزومها میگردد که اين مسئله خود
بازگو کنندهي کاهش سنتز پروتئينها میباشد ( Bradford
 .)& Hsiao, 1982همچنين راديکالهاي آزاد اکسيژن ميل
ترکيبی بااليی با پروتئينها داشته و سبب اکسيدشدن آنها
میشوند .استفاده از عنصر روي ،سبب افزايش محتوي
پروتئين شد .وجود همبستگی منفی و معنیدار فعاليت
آنتیاکسيدانها و پروتئينها در اين آزمايش ،گواه اين است
که عنصر روي با اثر بر فعاليت برخی از آنتیاکسيدانها ،اثر
مخرب راديکالهاي آزاد را خنثی کرده و از اکسيدشدن و
تخريب ساختار پروتئينها جلوگيري بهعمل آورده است
(** .)r= -0/96آهن و روي دو عنصر مهم موجود در
ساختمان آنزيمهاي دخيل در ساخت آمينواسيدهاي پايه
که براي سنتز پروتئين ضروري هستند ،میباشند .مقدار
فعاليت آنزيمهاي کاتاالز و پراکسيداز تحت تأثير اثرات
اصلی و اثرات متقابل رقم در رژيم آبياري و رژيم آبياري در
محلولپاشی قرار گرفتند ،اما مقدار فعاليت آنزيم
سوپراکسيد ديسموتاز تحت تأثير اثرات اصلی و اثرات
متقابل رقم در محلولپاشی و محلولپاشی در رژيم آبياري
قرار گرفت (جدول  .)4تنش باعث افزايش فعاليت کاتاالز،
پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز گرديد .در ميان آنزيم-
هاي مورد بررسی ،فعاليت آنزيم پراکسيداز نسبت به ساير

آنزيمهاي مطالعهشده بيشتر تحت تأثير قرار گرفت (جدول
 .)4افزايش فعاليت آنزيمهاي آنتیاکسيدان تحت شرايط
تنش کمبود آب در گياه سويا با يافتههاي Vasconcelos et
 (2009) al.مطابقت داشت .محلولپاشی سولفاتروي سبب
کاهش فعاليت آنزيمهاي کاتاالز و پراکسيداز شد اما فعاليت
آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز را افزايش داد (جدول  .)6نتايج
پژوهش حاضر با يافتههاي  (2012) Weisany et al.عدم
تأثير عنصر روي بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتیاکسيدان
مغايرت دارد .گزارش شده است که عنصر روي بهدليل
افزايش حجم ريشه سبب افزايش پتانسيل آب در برگهاي
سويا شده است ) (Gadallah, 2000که نتيجه آن کاهش
توليد پراکسيد هيدروژن و در پی آن کاهش فعاليت آنزيم
کاتاالز میباشد .آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز از مهمترين
آنزيمهاي آنتیاکسيدان بوده که در شرايط تنش افزايش
فعاليت آن در بيشتر گياهان گزارش شده است
) .(Vasconcelos et al. 2009بسياري از محققين به نقش
کليدي  SODدر حفاظت آنتیاکسيدانتی در برابر تنشهاي
مختلف اشاره داشتهاند ) .(Scandalios, 1993با توجه به
اينکه عنصر روي در ساختمان اين آنزيم )(Cu/ZnSOD
شرکت دارد لذا میتواند بر فعاليت آن تأثير بگذارد و منجر
به افزايش آن گردد.

جدول  -6مقايسه ميانگينهاي اثر متقابل رژيم آبياري و محلولپاشی روي بر عملکرد دانه و برخی از صفات فيزيولوژيک سويا
Table 6. Mean comparison of interaction between irrigation and Variety on grain yield and some physiological

characteristics of soybean
Fv/Fm
0.52 b
0.53 b
0.54 a
0.38 b
0.38 b
0.42 a
0.45 b
0.45 b
0.50 a
SOD
ΔAbs 560/mg
Protein
3.62 b
3.63 b
6.30 a
6.55 b
6.56 b
8.05 a
6.44 b
6.37 b
8.14 a

Chlorophyll a+b
)(mg/g FW
2.05 b
2.04 b
2.31 a
0.96 b
0.93 b
1.29 a
1.27 b
1.26 b
1.82 a
POX
ΔAbs 470/mg
Protein
3.32 a
3.23 a
2.90 b
7.34 a
7.34 a
4.33 b
6.71 a
6.69 a
3.67 b

Chlorophyll b
)(mg/g FW
0.68 b
0.69 b
0.80 a
0.25 b
0.24 b
0.42 a
0.37 b
0.37 b
0.58 a
CAT
ΔAbs 240/mg
Protein
136.26 a
163.15 a
123.56 b
185.03 a
182.37 a
150.00 b
200.11 a
198.37 a
170.00 b

Chlorophyll a
)(mg/g FW
1.37 b
1.35 b
1.50 a
0.70 b
0.68 b
0.86 a
0.89 b
0.88 b
1.23 a

Seed Yield
)(kg/ha
3106 b
2989 b
3644 a
2295 b
2325 b
3215 a
2011 b
2030 b
3082 a

TSS
)(mg/g FW

Proline
)(μmol.g-1 FW

Foliar Application

16529 a
16416 a
14945 b
23176 a
23066 a
17597 b
22922 a
22824 a
17283 b

3.68 a
3.41 a
2.77 b
67.12 a
66.12 a
6.94 b
62.31 a
61.85 a
6.17 b

No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying

Foliar Application
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying

Stress Level
No Stress
Vegetable
Stress
Productive
stress
Stress Level
No Stress
Vegetable
Stress
Productive
stress

در هر سطح تنش ،اعدادي که با حرف يکسان نشان داده شدهاند ،با آزمون  LSDدر سطح يک درصد داراي اختالف معنیدار نيستند.
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level
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Table 7. Mean comparison of interaction between irrigation and Variety on grain yield and some

physiological characteristics of soybean
Foliar application
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying
Foliar application
No Spraying
Tab Water Sprying
Zinc Sprying

Variety
L17
Clark 63
L17
Clark 63
L17
Clark 63
Variety
L17
Clark 63
L17
Clark 63
L17
Clark 63

Seed Yield
(kg/ha)
2189 b
2743 a
2144 b
2751 a
3108 b
3519 a
Proline
(μmol.g-1 FW)
43.46 b
45.28 a
43.63 a
43.96 a
5.87 a
4.71 b

Chlorophyll a
(mg/g FW)
0.94 b
1.04 a
0.92 b
1.03 a
1.13 b
1.27 a
Total solution
Sugar (mg/g FW)
20519 b
21233 a
20376 b
21161 a
16415 b
16802 a

Chlorophyll a+b
(mg/g FW)
1.36 b
1.49 a
1.33 b
1.49 a
1.70 b
1.91 a
SOD
ΔAbs 560/mg Protein
5.95 a
5.13 b
5.90 a
5.14 b
7.51 a
7.48 a

. در سطح يک درصد داراي اختالف معنیدار نيستندLSD  با آزمون، اعدادي که با حرف يکسان نشان داده شدهاند،در هر سطح محلولپاشی
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5%
probability level

- با علم به اينکه اکثر بخش،آنزيمهاي آنتیاکسيدان گرديده
هاي سلولی پتانسيل توليد گونههاي فعال اکسيژن ناشی از
 لذا اعمال تيمارهاي اين مطالعه،شرايط تنش را دارد
توانست موجب تقويت سيستم تدافعی در گياه گردد و از
 میتوان انتظار داشت که با کاربرد اين عنصر سطوح،اينرو
.تحمل گياه در برابر انواع تنشها بهبود يابد

نتيجهگيري کلي
 میتوان اظهار،با توجه به نتايج بهدست آمده در اين بررسی
داشت که گياه در مواجهشدن با تنش خشکی سعی در حفظ
فشار اسمزي خود دارد و اين کار را با افزايش اسموليتهايی
از جمله پرولين و قندهاي محلول انجام میدهد که به حفظ
- محلول.فشار و تورژسانس سلولهاي گياه کمک میکنند
پاشی عنصر روي موجب افزايش سطح فعاليت برخی از
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