1399  زمستان 4  شماره 22 دوره
571-586 صفحههای

:مقاله پژوهشی

 فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط،ارزیابی رنگیزههای فتوسنتزی
قطع آبیاری
3

 وحید براتی،3 زهرا زینتی،*2 احسان بیژنزاده،1سید مجتبی موسوی
. ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، گروه اگرواکولوژی، دانشجوی کارشناسیارشد.1
. ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، گروه اگرواکولوژی، دانشیار.2
. ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، گروه اگرواکولوژی، استادیار.3
1300/93/90 :تاریخ پذیرش مقاله
1301 /90/22 :تاریخ دریافت مقاله

چکیده
بهمنظور بررسی اثر قطع آبیاری آخر فصل بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد ارقام گلرنگ آزمایشی بهصورت کرت خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل
 عامل اصلی شامل. بهاجرا درآمد6971-79  دانشگاه شیراز در سال زراعی،تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
،رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری مطلوب و قطع آبیاری از اواسط مرحله گلدهی و اوایل پرشدن دانه و عامل فرعی شامل ارقام گلرنگ به نامهای پدیده
 درصدی62/98  و افزایشb  درصدی کلروفیل52/8  وa  درصدی کلروفیل93/99  قطع آبیاری از گلدهی سبب کاهش. فرامان و محلی اصفهان بود،گلدشت
 در شرایط قطع. درصدی فعالیت آنزیم پراکسیداز شد که در رقم گلدشت بیشتر از سایر ارقام بود99/79  درصدی فعالیت آنزیم کاتاالز و59/98 ،کارتنوئید
 قطع آبیاری از، بهطورکلی. گرم در مترمربع در رقم گلدشت بهدست آمد623/2  و695 آبیاری از گلدهی و پرشدن دانه بیشترین عملکرد دانه بهترتیب به میزان
،)r=3/99**( a  در شرایط قطع آبیاری عملکرد دانه با محتوای کلروفیل. درصد عملکرد دانه را کاهش داد67/79  و95/9 مرحله گلدهی و پرشدن دانه بهترتیب
 همبستگی مثبت و معنیداری،) r=3/89**(  و شاخص برداشت،) r=3/95**( ) و پراکسیدازr=3/96**(  کاتاالز،)r=3/99**(  کارتنوئید،)r=3/81**( b کلروفیل
 در مجموع رقم گلدشت گلرنگ توانست با افزایش رنگیزههای فتوسنتزی و فعالیت آنزیمی در شرایط کمبود آب در آخر فصل رشد عملکرد دانه.داشت
.بیشتری را نسبت به سایر ارقام بهدست آورد
. محتوای کلروفیل، کارتنوئید، کاتاالز، رقم گلدشت، رژیم آبیاری:دواژهها
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Abstract
In order to investigate the effect under late season cutting off irrigation on biochemical properties and yield of safflower cultivars a split factorial
experiment in a randomized complete block design was conducted in three replicates at College of Agriculture and Natural resources of Darab, Shiraz
University during 2017-2018 growing season. The main factor was irrigation regime in three levels included of normal irrigation, cutting off irrigation
in the middle of the flowering, and in the early seed filling stages and sub factor was safflower cultivars including Padideh, Goldasht, Faraman and
Isfahan local. Cutting off irrigation in flowering stage decreased 30.37% of chlorophyll a and 25.8% of chlorophyll b, and increased 15.38%
carotenoid, 23.38% of catalase activity and 34.94 % of peroxidase activity, which in Goldasht cultivar was more than the other cultivars. Under cutting
off irrigation at flowering and seed filling, the highest seed yield was obtained in Goldasht cultivar as 132 and 150.5 g/m2, respectively. Overall,
cutting of irrigation at flowering and seed filling stages reduced grain yield by 32.3 and 19.93%, respectively. Under cutting off irrigating, seed yield
with chlorophyll a content (r=0.77**), chlorophyll b (r=0.86**), carotenoid (r=0.74**), catalase (r=0.71**), peroxidase (r=0.72**), and harvest index
(r=0.83**) had positive and significant correlation. In addition, Goldasht cultivar of safflower could by increasing photosynthetic pigments and enzyme
activity under water deficit in late season obtained the more seed yield compared to other cultivars.
Keywords: Chlorophyll content, carotenoids, catalase, Goldasht cultivar, irrigation regime.
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.1مقدمه

عوامل مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی

گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.از گیاهان بومی

مختلف میباشد ،که این اثر بهطور عمده از طریق افت

ایران بوده و از دیرباز کشت رقمهای محلی آن بهویژه در

فتوسنتز صورت میپذیرد .کمآبی سبب طیف وسیعی از

حاشیه مزارع و با هدفهای مختلف مانند پرچین مزارع،

واکنشهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان میشود

کاربرد گلبرگهای رنگی بهعنوان رنگ غذا ،کاربرد

و یکی از سازوکارهای کارآمدی که گیاه به هنگام

دارویی و حتی استفاده از روغن و پروتئین دانه رواج

روبهروشدن با کمآبی ،برای حفظ آماس سلولی بهکار

داشته است ( .)Foroozan, 2005این گیاه تحمل نسبتاً

میگیرد ،تنظیم اسمزی است ( .)Pirzad et al., 2014در

باالیی به خشکی دارد که علت این امر بهخاطر داشتن

طی این پدیده فیزیولوژیك ،پتانسیل اسمزی بافتهای

ریشههایی با توان جذب باالی آب از الیههای عمیقتر

تحت تنش ،در اثر انباشت برخی مواد اسمزی در سلولها

خاک است ( .)Foroozan, 2005تحمل باالی گلرنگ در

کاهش مییابد و بنابراین فشار آماس سلولها در حد

برابر تنشهای غیرزیستی مانند خشکی ،شوری و گرما از

مطلوب نگهداری میشود (.)Levitt, 1980

یكسو ( )Shir Esmaeili et al., 2017و داشتن تیپهای

کاهش قابل توجه در کلروفیل و کارتنوئید تحت تنش

بهاره و پائیزه سازگار با شرایط آبوهوایی کشور از سوی

کم آبی نیز بر اثر کمبود آب و بهطورعمده بهدلیل آسیب

دیگر ( )Tayebi et al., 2012آینده نویدبخشی را برای

به کلروپالست توسط گونه های اکسیژن فعال روی

توسعه کشت این دانه روغنی رقم میزند .در سال زراعی

میدهد ( .)Agastin et al., 2007کارتنوئیدها در این

 6971- 79سطح کشت گلرنگ به  1191هکتار افزایش

شرایط قادرند انرژی زیاد طول موج های کوتاه را گرفته

یافت که علت آن را توجه کشاورزان به این گیاه بهدلیل

و با گرفتن رادیکال های اکسیژن تولیدشده ،نقش

بروز خشكسالی ،شوری آب و خاک و مقاومت این گیاه

اکسیدانی خود را ایفا کنند (.)Inze & Montagu, 2000

به این شرایط میتوان دانست .تنش شوری و خشکی در

 (2016) Amiri et al.در مطالعهای بر گیاه گلرنگ تحت

تولید و مدیریت گلرنگ در بسیاری از نقاط جهان به یك

شرایط رژیم آبیاری مختلف نشان دادند که رژیم قطع

مشکل مهم تبدیل شده است (.)Foroozan, 2005

آبیاری بهطور معنیداری سبب کاهش  95درصدی

خشكسالی و تنش حاصل از آن یکی از مهمترین و

کلروفیل در گلرنگ شد و همچنین میزان کارتنوئید را در

رایجترین تنشهای محیطی است که تولیدات کشاورزی

گیاه گلرنگ  9/96درصد کاهش داد ولی این کاهش

را با محدودیت روبهرو ساخته و بازده استفاده از مناطق

معنیدار نبود .همچنین ایشان بیان داشتند که ،رژیم قطع

نیمهخشك را کاهش داده است (.)Ansari et al., 2013

آبیاری میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در این گیاه

در این راستا شناخت ارتباط کمبود آب خاک با رشد

را افزایش داد ولی این افزایش تنها برای فعالیت آنزیم

محصوالت ،بررسی واکنشهای فیزیولوژیکی در ارتباط با

پراکسیداز معنیدار شد .در مطالعهای روی گیاه لوبیا لیما

تنش ،کشت گیاهان مقاوم و سایر مواردی که امکان

(،(Phaseolus lunatus L.

توسعه هرچه بیشتر گیاهان در مناطق خشك و

) (2017اظهار داشتند که ،قطع آبیاری بهترتیب سبب

نیمهخشك را فراهم میکند مفید و مطلوب خواهد بود

کاهش  9/59درصدی کلروفیل و  23درصدی کارتنوئید

( .)Ansari et al., 2013تنش کمآبی یکی از مهمترین

در این گیاه شد.
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روشها

.2موادو

 )2017( Shir Esmaeili et al.در مطالعهای بر ارقام
مختلف گلرنگ نشان دادند که تیمار آبیاری بر ارتفاع ،تعداد

این پژوهش در سال زراعی  6971-79در مزرعه تحقیقاتی

دانه در طبق و عملکرد دانه اثر معنیداری داشت و قطع

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در هفت کیلومتری

آبیاری باعث کاهش تعداد دانه در طبق و عملکرد گردید.

شهرستان داراب ،استان فارس با طول جغرافیایی  29درجه و

همچنین عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری در دوره پرشدن

 53دقیقه و عرض جغرافیایی  58درجه و  53دقیقه و ارتفاع

دانه و دوره گلدهی نسبت به تیمار شاهد بهترتیب  56و 29

 6623متر از سطح دریا انجام شد .آزمایش بهصورت کرت

درصد کاهش را نشان داد و در بین ارقام مختلف رقم صفه و

خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه

گلدشت دارای باالترین عملکرد دانه بودند .یکی از اهداف

تکرار بود .عاملهای مطالعاتی شامل آبیاری در سه سطح

اصلی در تولید بهینه گیاهان زراعی بهویژه در شرایط

آبیاری مطلوب ،قطع آبیاری از اواسط مرحله گلدهی (مرحله

تنشهای محیطی برای سازگارکردن گیاهان به شرایط

 12مطابق با کدبندی فلمر) و قطع آبیاری از اوایل پرشدن

محیطی ،درک مکانیسمهای بیوشیمیایی مقاومت به

دانه (مرحله  86مطابق با کدبندی فلمر) (

تنشهاست .با توجه به اینکه ایران جزو مناطق خشك و

 )2015و ارقام گلرنگ شامل چهار رقم به نامهای پدیده

نیمهخشك جهان محسوب میشود و شهرستان داراب دارای

(پاییزه ،مقاوم به سرما و خاردار) ،گلدشت (بهاره متحمل به

آبوهوای نیمهگرمسیری میباشد که میزان بارندگی در این

سرما ،مخصوص مناطق گرم در کشت پاییزه ،زودرس و

شهرستان از  923میلیمتر تجاوز نمیکند .بنابراین بررسی

بیخار) ،فرامان (پاییزه ،زودرس و بیخار) و محلی اصفهان

اثرات تنش کمآبی بر گلرنگ جهت درک مکانیسمهای

(بهاره ،پرمحصول و بیخار) بود .رژیم آبیاری بهعنوان عامل

فیزیولوژیك مقاومت به تنشها ضروری میباشد .از اینرو،

اصلی و رقم گلرنگ بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.

این پژوهش بهمنظور بررسی اثر تنشهای آبی آخر فصل بر

در جدول ( )6شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه و در

تغییرات بیوشیمیایی ،علمکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ

جدول ( )5دادههای هواشناسی شهرستان داراب در سال

انجام گرفت.

زراعی  6971-79قابل مشاهده است.

Flemmer et al.,

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورداستفاده در آزمایش در عمق صفرتا  33سانتیمتری
اسیدیته خاک

پتاسیم

فسفر

کربن آلی

نیتروژن کل

شن

سیلت

رس

هدایت الکتریکی

()pH

()mg/kg

()mg/kg

()%

() %

()%

()%

() %

()dSm-1

7/54

313

15

3/97

3/384

38/16

44/16

17/26

1/39

جدول  .2دادههای هواشناسی شهرستان داراب در سال زراعی 1397-1396
ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

شاخص اقلیمی
حداقل دما

15/9

9/ 5

4/ 7

3/ 3

4/ 5

8/ 6

12/1

16/9

21/6

حداکثر دما

33

27/4

19/5

23/1

21/4

22/5

28/6

32/2

39/4

متوسط دما

24/5

18/5

12/1

11/7

12/9

15/6

23/4

24/5

33/5

3

1/ 9

26/2

1/ 3

3/ 4

62

6/ 4

1/ 7

3

بارندگی
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.اندازهگیریمیزانآب 

1.2

 -5میزان آب آبیاری در هر دور آبیاری با استفاده از

میزان آب موردنیاز برای هر کرت براساس ظرفیت

رابطه ( )9محاسبه شد.

زراعی خاک مزرعه ( 52درصد وزنی) محاسبه شد .در

 :IRمیزان آب آبیاری :Ea ،راندمان مصرف آب که 82

این روش ابتدا قطعه زمینی به مساحت دو مترمربع

درصد در نظر گرفته شد ( :LR ،)Alizadeh, 2006میزان

مشخص شد و به شکل حوضچه در آمد .سپس این

آبشویی که با توجه کیفیت مناسب خاک (جدول  )6و

حوضچه به طور سنگین آبیاری شد و روی آن با

راندمان مصرف آب از میزان آن چشمپوشی شد

پالستیك پوشانده شد .پس از قطع آبیاری و

(.)Alizadeh, 2006

فروکش کردن آب ،در فوا صل زمانی هر  65ساعت

رابطه ()9

])IR = ETc/ [Ea (1- LR

یك بار از عمق صفر تا یك متری توسعه ریشه

پس از اندازهگیری میزان آب ،آبیاری برای تمام

نمونه برداری کرده و مقدار رطوبت آن به روش وزنی

کرتها تا مرحله گلدهی بهصورت یکسان و با استفاده از

اندازه گیری شد .این عمل آن قدر ادامه داده شد تا

شیلنگ و کنتور انجام شد .از مرحله گلدهی و پرشدن دانه

سرانجام مقدار رطوبت در دو اندازه گیری پشت سر هم

آبیاری تیمارهای قطع آبیاری در کرتهای تعیینشده

تقریباً با هم برابر شدند که این مقدار رطوبت براساس

متوقف شد .در مجموع میزان آب مصرفی برای تیمار

رابطه ( )6برابر با رطوبت ظرفیت زراعی می باشد

آبیاری مطلوب با  66دور آبیاری معادل  9889مترمکعب

(.)Danesh et al., 2006; Araus et al., 2002

در هکتار ،برای تیمار قطع آبیاری از مرحله گلدهی با نه

رابطه ()6

 ] ×633وزن خاک خشك( /وزن

دور آبیاری معادل  9791مترمکعب در هکتار و برای تیمار

خاک خشك –وزن خاکتر) [ = مقدار رطوبت

قطع آبیاری از مرحله پرشدن دانه با  63دور آبیاری معادل

نیازآبی گلرنگ بهصورت روزانه با استفاده از میانگین

 9996مترمکعب در هکتار بود.

روزانه دادههای پارامترهای هواشناسی ایستگاه هواشناسی

روش کاشت بهصورت جوی و پشتهای (شیاری) بوده

حسنآباد داراب و با استفاده از روابط زیر محاسبه شد

و هر کرت شامل چهار ردیف کاشت بهطول سه متر،

( .)Daneshmand et al., 2006مراحل محاسبه نیاز آبی

فاصله بین رأس دو پشته  23سانتیمتر ،فاصله روی ردیف

بهطورخالصه بهشرح ذیل میباشد:

پنج سانتیمتر در کرتهای به ابعاد  5×9مترمربع و عمق

 – 6تبخیر -تعرق گیاه ) (ETcدرمراحل مختلف رشد
گلرنگ با استفاده از رابطه ()5

کاشت سه سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصله بین تکرارها

محاسبه شد.

رابطه ()5

دو متر و فاصله بین کرتها یك متر در نظر گرفته شد.

ET c= Kc.ET0

برای کنترل علفهای هرز در طول فصل رشد عملیات

 :ETcتبخیر -تعرق گیاه (میلی متر در روز)،

:ET 0

وجین دستی انجام گرفت .کلیه اصول زراعی برای هر

تبخیر -تعرق گیاه مرجع (میلی متر در روز) و

:Kc

محصول نظیر ضدعفونی بذر با استفاده از سم رورال

ضریب گیاهی است که براساس ( )FAO, 2018ضریب

تیاس به نسبت دو در هزار و کاشت بهروش خشکهکاری

 6/2در نظر گرفته شد .تبخیر -تعرق گیاه مرجع  ET 0با

و با دست انجام گرفت .از خاک مزرعه نمونهای به

استفاده از داده های هواشناسی ثبتشده در ایستگاه

آزمایشگاه منتقل و براساس نتایج آن عناصر غذایی

هواشناسی حسن آباد داراب به دست

آمد.

موردنیاز گیاه به زمین داده شد .در مرحله چهار برگی
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تعداد بوتههای اضافی برای رسیدن به  93بوته در مترمربع

سرد و با نیتروژن مایع ساییده شد و سپس به آن پنج

حذف گردیدند .برای اندازهگیری عملکرد دانه پس از

میلیلیتر از بافر فسفات ( )pH =9اضافه شد و پس از

حذف اثر حاشیه ،از سطحی به وسعت یك مترمربع از هر

انتقال به میکروتیوپهای  5 mlبا استفاده از دستگاه

کرت نمونهگیری انجام شد سپس دانهها جدا و عملکرد

سانتریفیوژ مدل ( )Z326K-Germanyبا  62333دور در

دانه در واحد سطح برآورد شد .همچنین صفاتی از قبیل

دقیقه و دمای چهار درجه سانتیگراد بهمدت  62دقیقه

کلروفیل  aو  ،bکارتنوئید ،کاتاالز و پراکسیداز در پایان

سانتریفیوژ شد .نمونههای استخراجشده تا زمان

مرحله گلدهی اندازهگیری شد .عملیات کشت در دوم

اندازهگیری آنزیمهای فوق در دمای  –53درجه

آذرماه 6971و برداشت در بیست و سوم خردادماه 6979

سانتیگراد نگهداری شدند (.)Chance & Maehly, 1955

بهصورت دستی انجام شد.

مخلوط واکنش برای تعیین فعالیت آنزیم کاتاالز شامل
بافر فسفات  23میلیموالر 62 ،میلیموالر پراکسید

زههایفتوسنتزی 
اندازهگیریفعالیترنگی 

.2.2

هیدروژن و  23میکرولیتر از عصاره آنزیمی بود .پس از

جهت اندازهگیری محتوای کلروفیل و کارتنوئید از چند

اضافهکردن عصاره آنزیمی میزان جذب در طول موج 593

برگ جوان ده روز پس از شروع پرشدن دانه نمونهگیری

نانومتر بهمدت  93ثانیه توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

و عصارهگیری شد .سپس عصاره حاصل در تاریکی و در

( )UV-160A-Japanثبت شد .فعالیت آنزیم کاتاالز با

دمای چهار درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شد و

استفاده از ضریب خاموشی ( )97/9 mM-1 cm-1بهصورت

مواد جامد بهمدت  62دقیقه در سانتریفیوژ با  1333دور

میکرومول پراکسید هیدروژن تجزیه شده و بهصورت

در دقیقه رسوب داده شد .سپس یك میلیلیتر از محلول

واحد بر دقیقه بر گرم وزن تر بیان شد (.)Aebi, 1984

شفاف رویی را با نه میلیلیتر استون  83درصد به حجم

مخلوط واکنش برای تعیین فعالیت آنزیم پراکسیداز

 63میلیلیتر رسانده و میزان جذب عصاره استخراجشده

شامل بافر فسفات  23میلیموالر 63 ،میلیموالر گایاکول62 ،

با استفاده از اسپکتروفتومتر مدل ()UV-160A-Japan

میلیمول پراکسید هیدروژن و  23میکرولیتر عصاره آنزیمی

ساخت شرکت  Shimadzuدر طولموجهای  192و 119

بود .میزان جذب در طول موج  993نانومتر در مدت  13ثانیه

و  993نانومتر قرائت گردید و سپس میزان رنگیزههای

قرائت شد .محلول شاهد شامل تمامی این مواد بهجز عصاره

فتوسنتزی از معادلههای زیر محاسبه شد (.)Arnon, 1967
رابطه ()9

آنزیمی بود .فعالیت آنزیم پراکسیداز بهعنوان میزان ترا

=Chlorophyll a

گایاکول تشکیلشده براساس واحد بر دقیقه بر گرم وزن تر و

(19.3× A 663-0.86×A 645) V/100W
= Chlorophyll b
رابطه ()5

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر با ضریب خاموشی

(19.3 ×A 645 – 3/6 × A663)V/100W

( )51/1 mM-1 cm-1محاسبه شد (

رابطه ()1

Chance & Maehly,

 .)1955پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه واریانس صفات
اندازهگیریشده بهکمك نرمافزار ( SASنسخه  )7/5انجام شد

اندازهگیریفعالیتآنزیمکاتاالزوپراکسیداز 

.3.2

و میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد مورد

برای اندازهگیری فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز،

مقایسه قرار گرفتند .از نرمافزار اکسل (نسخه  )5369نیز برای

 3/6گرم از نمونه برگی با استفاده از هاون چینی کامالً

ترسیم شکلها استفاده شد.
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.3نتایجوبحث 

به شرایط مطلوب آبیاری بود و قطع آبیاری از مرحله

.1.3محتوایکلروفیلaوb

گلدهی و پرشدن دانه بهترتیب باعث کاهش  55/1و 55

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر رژیم آبیاری

درصدی مقدار کلروفیل  bنسبت به آبیاری مطلوب شد

بر محتوای کلروفیل  aدر سطح احتمال پنج درصد و بر

(شکل  -5الف) .نتایج اثر رقم بر میزان کلروفیل  bنشان

محتوای کلروفیل  bدر سطح احتمال یك درصد معنیدار

داد که بین ارقام مختلف از نظر میزان کلروفیل  bاختالف

بود .همچنین اثر رقم بر محتوای کلروفیل  aمعنیدار نبود،

معنیداری وجود دارد و بیشترین میزان این شاخص با

ولی بر محتوای کلروفیل  bدر سطح احتمال یك درصد

میانگین  3/97میلی گرم بر گرم وزن تر مربوط به رقم

معنیدار بود (جدول .)9

گلدشت بود ولی بین سایر ارقام محلی اصفهان ،پدیده و

نتایج مقایسه میانگین اثر رژیم آبیاری بر کلروفیل

فرامان اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل  -5ب).

a

نشان داد که در شرایط قطع آبیاری کلروفیل  aو کلروفیل

محتوای کلروفیل بهعنوان یك شاخص برای ارزیابی

 bکاهش یافت و این کاهش در مرحله قطع آبیاری از

قدرت مبدأ شناخته میشود ،زیرا کلروفیل برگ یکی از

مرحله گلدهی بیشتر بود و بیشترین میزان کلروفیل  aبا

عوامل کلیدی در تعیین سرعت فتوسنتز و تولید ماده خشك

میانگین  6/28میلیگرم بر گرم وزن تر مربوط به شرایط

گیاه است ،بنابراین کاهش آن در شرایط رژیم آبیاری میتواند

آبیاری مطلوب بود که نسبت به قطع آبیاری از مرحله

بهعنوان یك عامل محدودکننده غیر روزنهای در فتوسنتز

گلدهی با میانگین  6/6میلیگرم بر گرم وزن تر و قطع

بهحساب میآید (.)Ghosh et al., 2004

آبیاری از مرحله پرشدن دانه با میانگین  6/99میلیگرم بر

( )2016در گیاه گلرنگ و  )2008( Flexas & Medranoدر

گرم وزن تر بهترتیب افزایش  57/92و  66/96درصدی را

گیاه لوبیا بیان داشتند که با افزایش شدت تنش میزان کلروفیل

نشان داد (شکل  .)6همچنین مقایسه میانگین اثر رژیم

بهترتیب  69و  55درصد کاهش یافت که با نتایج این

آبیاری بر میزان کلروفیل  bنشان داد که بیشترین میزان

پژوهش که نشاندهنده کاهش در میزان کلروفیل در نتیجه

کلروفیل  bبا میانگین  3/9میلیگرم بر گرم وزن تر مربوط

قطع آبیاری بود مطابقت دارد.

Amiri et al.

جدول  .3تجزیه واریانس صفات اندازهگیریشده ارقام گلرنگ در شرایط رژیمهای مختلف آبیاری
منابع تغییرات

درجه
آزادی

تکرار

2

رژیم آبیاری

2

محتوای
کلروفیل

a

3/42 ns
*

3/37

3/38

محتوای

فعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم

عملکرد

محتوای

کارتنوئید

کاتاالز

پراکسیداز

دانه

3/35ns

3/35ns

3/32ns

3/33ns

13347/58ns

**

**

**

**

**

کلروفیل

b

3/38

3/31

3/39

3/31

خطا 1

4

رقم

3

*

3/27

**

تکرار× رقم

6

3/39ns

*

رژیم آبیاری× رقم

6

3/1ns

**

3/35

3/32ns

*

3/39

3/33

3/33

3/32ns

3/38

3/32
**

3/36

*

3/33

*

3/33

3/12

3/32
**
*

3 /1

3/34

**

3/13

69663/22

2364/22
1373/38ns
2923/21ns
**

17247/38

خطا 2

12

3/36

3/337

3/337

3/31

3/31

1163/21

درصد ضریب تغییرات

-

14/63

14/88

12/54

8/33

14/65

14/98

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح  5و  1درصد.

دوره   22شماره   4زمستان 1399

576

یاکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری
ارزیابی رنگیزههای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیمهای آنت 

a

6.1

b

c

6.5
3.8

3.9
3.3
قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

قطع آبیاری در مرحله گلدهی

کلروفیل ( aمیلی گرم بر گرم وزن تر)

5.3

آبیاری مطلوب

رژیم آبیاری

شکل  .1اثر رژیم آبیاری بر میزان کلروفیل  aگلرنگ.
(ستونهای با حروف مشابه براساس آزمون LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند).

3.2
3.9
b

b

قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

قطع آبیاری در مرحله گلدهی

3.9
3.5
3.6

کلروفیل ( bمیلی گرم بر گرم وزن تر)

الف

a

3.3
آبیاری مطلوب

رژیم آبیاری

3.2
b

b

b

3.9
3.9

3.5
3.6

کلروفیل ( bمیلی گرم بر گرم وزن تر)

ب

a

3.3
فرامان

گلدشت

پدیده

محلی اصفهان

رقم

شکل  .2اثر رژیم آبیاری (الف) و رقم (ب) بر میزان کلروفیل  bگلرنگ.
(ستونهای با حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند).
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با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص شد که میزان

 )2000( et al.کاهش قابل توجه در کلروفیل و کارتنوئیدها و

کاهش کلروفیل در رژیم قطع آبیاری از مرحله گلدهی

کل رنگدانهها تحت شرایط رژیم آبیاری را با توجه به کمبود

بیشتر از مرحله پرشدن دانه بود که دلیل آن را میتوان

آب و بهطور عمده بهدلیل آسیب به کلروپالست توسط

طوالنیترشدن شرایط تنش کمآبی برای گیاه دانست .بهنظر

گونههای اکسیژن فعال توجیه میکند .محتوای کلروفیل باال

میرسد کاهش در محتوای کلروفیلها میتواند بهدلیل

حداکثر تولید انرژی شیمیایی و متابولیسم را در گیاه القا

افزایش کاتابولیسم کلروفیلها و تخریب رنگدانههای

میکند و از این راه سبب بهبود رشد گیاه میشود

( Ayumi

فتوسنتزی باشد که این فرایند نیز خود نتیجه فراهمنبودن

 .)et al., 2004در پژوهش حاضر مشخص شد که بین ارقام

عوامل الزم جهت سنتز کلروفیل و تخریب ساختمان آن در

مختلف محتوای کلروفیل  aو  bمتفاوت بوده و بیشترین آن

شرایط تنش میباشد .در شرایط اکسیداسیون و تنشهای

مربوط به رقم گلدشت بود که با نتایج

محیطی مانند خشکی میزان تولید رادیکالهای فعال و

( )2012که نشان دادند بین رقمهای مختلف گلرنگ میزان

درنتیجه پراکسیداسیون لیپیدی افزایش مییابد و مشخص

کلروفیل در شرایط کمبود آب متفاوت میباشد مطابقت دارد.

Meerajipour et al.

شده است که تخریب کلروفیل نتیجه پراکسیداسیون لیپیدهای
غشا و تشکیل هیدرو پراکسید اسیدهای چرب موجود در

.2.3محتوایکارتنوئید 

غشا میباشد ( .)Gong et al., 2005دیگر پژوهشگران نیز

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی رژیم آبیاری بر

کاهش میزان کلروفیل در شرایط رژیم آبیاری را به افزایش

محتوای کارتنوئید در سطح احتمال  6درصد معنیدار بود

رادیکالهای آزاد نسبت میدهند که باعث پراکسیداسیون و

(جدول  .)9همچنین محتوای کارتنوئید در شرایط قطع

Flexas & Medrano,

آبیاری از مرحله گلدهی و پرشدن دانه بهترتیب  3/69و

 .)2008بهطورکلی ،کاهش میزان کلروفیل در نتیجه رژیم

 3/66میلیگرم بر گرم وزن تر بود که نسبت به شرایط

آبیاری به تجزیه کلروفیل تحت شرایط تنش نسبت داده شده

مطلوب آبیاری افزایش  62/98و  66درصدی را نشان داد

در نتیجه تجزیه کلروفیل میشود (

است (.)Yadollahi Dehcheshmeh et al., 2014

(شکل .)9

Agastin

3.62

a

3.37
3.31
3.39

کارتنوئید (میلیگرم بر گرم وزن تر)

b

c

3.65

3.33
قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

قطع آبیاری در مرحله گلدهی

آبیاری مطلوب

رژیم آبیاری

شکل  .3اثر رژیم آبیاری بر محتوای کارتنوئید گلرنگ.
(ستونهای با حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند).
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یکی از وظایف کارتنوئیدها ،حفاظت نوری

کمآبی میزان کارتنوئید گلرنگ را  61درصد افزایش داد

رنگیزههای فتوسنتزی است که در شرایط قطع آبیاری

که با نتایج پژوهش حاضر که نشاندهنده افزایش 62/98

محتوای کارتنوئید کاهش یافته و نمیتواند نقش حفاظتی

درصدی در میزان کارتنوئید در نتیجه تیمار قطع آبیاری

خود را انجام دهند ( .)Wang et al., 2010کارتنوئید نقش

میباشد همخوانی دارد.

کلیدی در سیستم دفاع آنتیاکسیدانی گیاه دارند ،اما این
رنگدانه بسیار حساس به آسیب اکسایش است و گزارش

.3.3فعالیتآنزیمکاتاالزوپراکسیداز 

شده است که رژیم آبیاری موجب آسیب اکسایشی در

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر رژیم آبیاری و

بافتهای گیاه میشود و از این طریق بر میزان کارتنوئید

رقم بر فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح احتمال  6درصد

تأثیر میگذارد ( .)Wang et al., 2010کاهش مقدار

معنیدار بود (جدول  .)9همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر

رنگیزههای فتوسنتزی و کارتنوئید در شرایط رژیم آبیاری

رژیم آبیاری بر کاتاالز نشان داد که قطع آبیاری بهطور

میتواند بهطور عمده بهدلیل اکسیدشدن آنها توسط

معنیداری سبب افزایش کاتاالز در مقایسه با شرایط

Flexas et

مطلوب آبیاری شد و میزان کاتاالز در شرایط قطع آبیاری از

 .)al., 2008بهنظر میرسد افزایش کارتنوئیدها با افزایش

مرحله گلدهی با میانگین  5/36میلیگرم پروتئین در دقیقه

شدت تنش بیانکننده نقش حفاظتی آنها در شرایط

بیشترین فعالیت کاتاالز را داشت که نسبت به شرایط

خشکی باشد و با پیشرفت تنش به دالیلی از جمله پیری

مطلوب و قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه افزایشی

تسریع شده و تخریب آنها توسط عوامل مخرب (از جمله

 59/98و  65/15درصدی را نشان داد (شکل  -9الف) .اثر

اکسیژن فعال) از سرعت افزایش آنها کاسته میشود

رقم بر میزان آنزیم کاتاالز نشان داد که بین ارقام مختلف از

(.)Chalker-Scott, 2002

نظر فعالیت این آنزیم اختالف معنیداری وجود دارد و

گونههای فعال و تخریب ساختار آنها باشد (

یکی از صدمات اکسیداتیو مهمی که در شرایط تنش

بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز با میانگین  5/58واحد بر

ایجاد میشود ،تخریب مولکول کلروفیل است که بهدنبال

میلیگرم پروتئین مربوط به رقم گلدشت بود (شکل  -9ب).

این تخریب ،گیاه رنگی بهنظر میرسد و احتماالً دلیل آن

میزان فعالیت این آنزیم برای ارقام پدیده ،محلی اصفهان و

افزایش و قابلرؤیتشدن رنگیزههای محافظ مانند

فرامان بهترتیب  6/89 ،6/59و  6/79واحد بر میلیگرم

Chalker-Scott,

پروتئین بود (شکل  -9ب) .قطع آبیاری از طریق افزایش

 .)2002کارتنوئیدها در این شرایط قادرند انرژی زیاد طول

رادیکالهای آزاد اکسیژن سبب تخریب غشای سلولی،

موجهای کوتاه را گرفته و با گرفتن رادیکالهای اکسیژن

سیستم فتوسنتزی و اکسیداسیون بسیاری از ترکیبات حیاتی

& Inze

گیاهان میشود ( Borislev et al., 2016; Rahbarian et al.,

 .)Montagu, 2000بیتردید گونه گیاهی که بتواند

 .)2012اولین سد دفاعی در مقابله با افزایش رادیکالهای

کارتنوئید بیشتری داشته باشد در تنش اکسیداتیو ناشی از

آزاد اکسیژن در سلولهای گیاهان را آنزیمهایی نظیر

تنش آب عملکرد بهتری خواهد داشت و در مقابل تنش

پراکسیداز ،سوپراکسیددیسموتاز و کاتاالز تشکیل میدهند،

(Chalker-

بنابراین افزایش فعالیت این آنزیمها در جهت کاهش اثر

 )2016( Arab et al. .)Scott, 2002نشان دادند که تنش

منفی رادیکالهای آزاد اکسیژن تحت تنش کمآبی منطقی

کارتنوئیدها و آنتوسیانین میباشد (

تولیدشده ،نقش آنتیاکسیدانی خود را ایفا کنند (

آب مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد
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است ( .)Gunes et al., 2006ارقام مقاوم به تنشهای

پراکسید هیدروژن تولیدشده در سلول میباشد ( Rahbarian

محیطی ،سازوکارهایی برای مقابله با افزایش شدید

 )2018( Taheri et al. .)et al., 2012در مطالعهای روی

رادیکالهای آزاد اکسیژن دارند که یکی از این راهکارها

گلرنگ نشان دادند که تنش کمآبی مالیم و شدید میزان

تجزیه و پاکسازی سریع گونههای واکنشدهنده اکسیژن

کاتاالز را نسبت به شرایط آبیاری مناسب بهترتیب  99و 19

در سلولهاست .در مطالعات تحمل به تنش کمآبی گزارش

درصد افزایش داد که با نتایج پژوهش حاضر که نشان داد

آنزیمهای

قطع آبیاری از مرحله گلدهی فعالیت آنزیم کاتاالز را

سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز و اکسیداز سبب افزایش

افزایش داد مطابقت دارد .همچنین ایشان بیان داشتند که

پتانسیل دفاعی گیاه در مقابل با کمبود آب میشود و میزان

بین ارقام مختلف از نظر فعالیت آنزیم کاتاالز اختالف

( BorisÏev et

معنیداری وجود دارد و بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز

 .)al., 2016; Rahbarian et al., 2012آنزیمهای

مربوط به رقم گلدشت میباشد که با نتایج این پژوهش که

آنتیاکسیدان نقش موازی و مشابهی را در سیستم دفاعی

نشاندهنده بیشتر بودن فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم

گیاه ایفا میکنند و وظیفه این آنزیمها سمزدایی و تجزیه

گلدشت بود همخوانی دارد (شکل .)1

شده

است

افزایش

که

فعالیت

تحمل آن را به تنش خشکی بهبود میبخشد

a

5.3

b
c

6.1
6.5
3.8

کاتاالز (واحد برمیلیگرم پروتئین)

الف

5.9

3.9
3.3
قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

آبیاری مطلوب

قطع آبیاری در مرحله گلدهی
رژیم آبیاری

a
ab

5.2
b

5.3
6.2

c

6.3
3.2

کاتاالز (واحد بر میلیگرم پروتئین)

ب

9.3

3.3
فرامان

گلدشت

پدیده

محلی اصفهان

رقم گلرنگ

شکل  .4اثر رژیم آبیاری (الف) و رقم (ب) بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز گلرنگ.
(ستونهای با حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند).
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نتایج مقایسه میانگین اثر رژیم آبیاری بر آنزیم پراکسیداز

دارد و رقمهای با فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی بیشتر

نشان داد که قطع آبیاری بهطور معنیداری سبب افزایش

نسبت به شرایط رژیم آبیاری مقاومت بیشتری دارند.

آنزیم پراکسیداز در مقایسه با شرایط آبیاری مطلوب شد و

بهطورکلی ،نتایج نشان داد که اثر قطع آبیاری از مرحله

میزان این آنزیم در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی

گلدهی شدت بیشتری بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

 6/29واحد بر میلیگرم پروتئین بود که نسبت به شرایط

نسبت به قطع آبیاری از مرحله پرشدن دانه داشت که دلیل

مطلوب با میانگین  3/78واحد در میلیگرم پروتئین افزایشی

آن را میتوان به طوالنیترشدن تنش درشرایط قطع آبیاری از

 99/79درصدی را نشان داد (شکل  -2الف) .همچنین قطع

مرحله گلدهی دانست )2018( Taheri et al. .در گلرنگ

آبیاری از مرحله پرشدن دانه با میانگین  6/58واحد در

نشان دادند که تنش کمآبی مالیم و شدید میزان فعالیت آنزیم

میلیگرم پروتئین افزایشی  66/72درصدی را نشان داد .نتایج

پراکسیداز را نسبت به شرایط آبیاری مطلوب بهترتیب 63/95

مقایسه میانگین اثر رقم بر میزان آنزیم پراکسیداز نشان داد که

و  99/2درصد افزایش داد که با نتایج پژوهش حاضر که

بین ارقام مختلف از نظر فعالیت این آنزیم اختالف

نشان داد قطع آبیاری از مرحله گلدهی فعالیت آنزیم

معنیداری وجود دارد و بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز با

پراکسیداز را  99/79درصد افزایش داد همخوانی داشت.

میانگین  6/95واحد بر میلیگرم پروتئین مربوط به رقم

همچنین ایشان بیان کردند بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز

گلدشت بود (شکل  -2ب) .میزان فعالیت این آنزیم برای

مربوط به رقم صفه و گلدشت بود که با نتایج این پژوهش

ارقام محلی اصفهان ،پدیده و فرامان بهترتیب  3/78 ،6/57و

که نشاندهنده بیشتربودن فعالیت آنزیم پراکسیداز در رقم

 6/99واحد بر میلیگرم پروتئین بود (شکل  -2ب) .نتایج

گلدشت بود مطابقت دارد.

نشان داد که بین ارقام گلدشت و فرامان و بین رقم محلی
اصفهان و فرامان اختالف معنیداری وجود ندارد .نتایج

.4.3عملکرددانه 

مقایسه میانگین برهمکنش رژیم آبیاری و رقم بر میزان

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رژیم آبیاری و رقم

فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان داد که در شرایط قطع آبیاری

و برهمکنش رژیم آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در تمامی رقمها بهطور

احتمال  6درصد معنیدار بود (جدول  .)9مقایسه میانگین

معنیداری افزایش یافت و بیشترین میزان فعالیت این آنزیم

برهمکنش رژیم آبیاری و رقم بر عملکرد دانه نشان داد که

در شرایط مطلوب آبیاری مربوط به ارقام محلی اصفهان،

در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی بیشترین عملکرد

گلدشت و فرامان بهترتیب با میانگین  6/66 ،6/37و 6/37

دانه با میانگین  695گرم در مترمربع مربوط به رقم

واحد بر میلیگرم پروتئین بود (شکل  .)1در ادامه نتایج نشان

گلدشت بهدست آمد (شکل  .)9در ادامه نتایج نشان داد

داد که در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی و پرشدن دانه

که قطع آبیاری بهطور معنیداری سبب کاهش عملکرد

بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز بهترتیب با میانگین

دانه ارقام گلرنگ شد و شدت کاهش عملکرد در شرایط

 6/99و  6/99واحد بر میلیگرم پروتئین مربوط به رقم

قطع آبیاری از مرحله گلدهی بیشتر بود .کمترین عملکرد

Akbarian & Arzani

دانه با میانگین  86و  89/52گرم در مترمربع بهترتیب

( )2015اظهار داشتند که بین رقمهای مختلف از لحاظ

مربوط به رقم پدیده و محلی اصفهان در تیمار قطع

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی اختالف معنیداری وجود

آبیاری از مرحله گلدهی بود.

گلدشت بود (شکل  .)1در مطالعهای
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الف

a

6.1

b

6.5

c

3.8
3.9
3.3
قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

قطع آبیاری در مرحله گلدهی
رژیم آبیاری

آبیاری مطلوب

ب
a

پراکسیداز (واحد بر میلیگرم پروتئین)

5.3
ab

6.1

b

6.5

c

3.8
3.9
3.3
پدیده

فرامان

پراکسیداز (واحد بر میلیگررم پروتئین)

5.3

محلی اصفهان

گلدشت
رقم گلرنگ

شکل  .5اثر رژیم آبیاری (الف) و رقم (ب) بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز گلرنگ.
(ستونهای با حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند).

a
b

گلدشت
پدیده
فرامان

d
e
g

b

6.1

c

f

h

h

h

i

6.5
3.8
3.9

پراکسیداز (واحد بر میلیگرم پروتئین)

محلی اصفهان

5.3

3.3
قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

قطع آبیاری در مرحله گلدهی

آبیاری مطلوب

رژیم آبیاری

شکل  .6اثر رژیم آبیاری و رقم بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز گلرنگ.
(ستونهای با حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند).

مهمترین عامل کمشدن عملکرد بر اثر رژیم آبیاری،

از مرحله زایشی سبب کمشدن فتوسنتز و در نتیجه کمبود

کاهش میزان فتوسنتز و بهدنبال آن کاهش تولید شیره

مواد پرورده و نیز کاهش تولید اجزای تشکیلدهنده

پرورده میباشد ( .)Ozturk et al., 2008وقوع قطع آبیاری

عملکرد میگردد که درنهایت کاهش عملکرد دانه را در
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پی دارد .بهطورکلی ،عملکرد دانه نتیجه برآیند بین اجزای

واحد سطح برگ میشود و در نتیجه کاهش عملکرد در

عملکرد دانه میباشد و کاهش اجزای عملکرد سبب

این مرحله بهواسطه کاهش تعداد دانه در طبق میباشد .اما

Tahmasebpour et al.

کاهش عملکرد در مرحله زایشی بهواسطه کاهش طول

( )2017بیان داشتند که بین ارقام مختلف گلرنگ از نظر

دوره پرشدن دانهها ،کوچك شدن دانهها و کاهش وزن

عملکرد دانه در سطح احتمال  6درصد اختالف معنیداری

دانهها میباشد (.)Ferasat et al., 2012

کاهش عملکرد دانه میشود.

وجود دارد .همچنین بیان داشتند که مرحله بحرانی نیاز

 )2017( Shir Esmaeili et al.در گیاه گلرنگ نشان

گلرنگ به آب در مرحله گلدهی میباشد و در شرایط

دادند که با قطع آبیاری ارتفاع بوته ،تعداد دانه در طبق و

قطع آبیاری ،یك مرحله آبیاری باعث افزایش وزن خشك

عملکرد دانه کاهش یافت و در بین تیمارهای آبیاری تیمار

و عملکرد میشود .توانایی ارقام مختلف در انتقال و

آبیاری مطلوب ،بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد را

ذخیره مواد فتوسنتزی بهویژه از طبق به دانهها از مهمترین

داشت و کمترین عملکرد مربوط به قطع آبیاری از دوره

عوامل اثرگذار بر عملکرد گلرنگ میباشد.

گلدهی با میانگین  6253کیلوگرم در هکتار بود .همچنین

 )2003( Rostamiدر پژوهشی روی گلرنگ گزارش

بیان داشتند که بین ارقام مختلف از لحاظ عملکرد دانه

نمود که اثر زمان قطع آبیاری بر عملکرد دانه ممکن است

اختالف معنیداری وجود دارد و بیشترین عملکرد دانه

به اندازه شدت تنش دارای اهمیت باشد و رقمهایی که

مربوط به رقم گلدشت و صفه بهترتیب با میانگین 5273

دارای تعداد طبق کمتر و تعداد دانه بیشتر در طبق

و  5293کیلوگرم در هکتار بود که با نتایج پژوهش حاضر

میباشند از عملکرد باالتری برخوردارند .بهنظر میرسد

مبنی بر باالتربودن عملکرد گلدشت نسبت به سایر ارقام و

در مرحله رشد رویشی قطع آبیاری منجر به کوچكشدن

کمترین عملکرد در شرایط قطع آبیاری از دوره گلدهی

سطح برگ ،کاهش شاخص سطح برگ و فتوسنتز در

مطابقت دارد.

محلی اصفهان

a

683

b

گلدشت

c

cd

e

e

فرامان
f

de

cd

613
693
653

f

633

g

g

83
13
93
53
3
قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه

قطع آبیاری در مرحله گلدهی

آبیاری مطلوب

رژیم آبیاری

شکل  .7برهمکنش رژیم آبیاری و رقم بر عملکرد دانه گلرنگ.
(میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  ،LSDدر سطح احتمال  %1اختالف معنیداری ندارند).
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عملکرد دانه ()gr.m2

پدیده
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 .5 .3همبستگی بین عملکرد با سایر صفات در شرایط

داشتند که بین عملکرد دانه و فعالیت آنزیم کاتاالز

کمآبیدرمرحلهپرشدندانه 
آبیاریمطلوبوتنش 

همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد که با نتایج

عملکرد دانه در شرایط قطع آبیاری با شاخص برداشت

پژوهش حاضر که نشاندهنده همبستگی باال بین عملکرد

(** ،)r=3/89محتوای کلروفیل  ،)r=3/99**( aکلروفیل
(**،)r=3/81

کارتنوئید

(**،)r=3/99

آنزیم

b

دانه و میزان فعالیت کاتاالز بود مطابقت دارد

کاتاالز

(** )r=3/96و پراکسیداز (** )r=3/95همبستگی مثبت و

جهگیری 
.4نتی 

معنیداری را نشان داد (جدول  )2006( Bagheri et al. .)9و

بهطورکلی ،قطع آبیاری از مرحله گلدهی و پرشدن دانه

 )2015( Khalili et al.در مطالعات جداگانهای روی

بهترتیب  95/9و  67/79درصد عملکرد دانه را کاهش داد

ژنوتیپهای مختلف گلرنگ نشان دادند که عملکرد دانه با

که در شرایط قطع آبیاری از ابتدای پرشدن دانه ،بوتههای

تعداد دانه در طبق ،تعداد طبق ،وزن هزاردانه ،عملکرد

گلرنگ بهطور میانگین  996مترمکعب در هکتار آب

بیولوژیك و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنیداری

کمتری نسبت آبیاری مطلوب دریافت کردند .همچنین

دارد ،که با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد.

بررسی واکنشهای بیوشیمیایی رقمهای گلرنگ نشان داد

بهنظر میرسد در مرحله رشد رویشی تنش آبی منجر

که رقم گلدشت در شرایط کمبود آب در انتهای فصل

به کوچكشدن سطح برگ ،کاهش شاخص سطح برگ و

رشد دارای باالترین محتوای کلروفیل ،فعالیت آنریمهای

فتوسنتز در واحد سطح برگ میشود و در نتیجه کاهش

کاتاالز و پراکسیداز و اجزای عملکرد دانه بود که موجب

عملکرد در این مرحله بهواسطه کاهش تعداد دانه در طبق

کارکرد بهتر این رقم در شرایط قطع آبیاری از آخر فصل

میباشد .اما کاهش عملکرد در مرحله زایشی بهواسطه

رشد و درنهایت باالترین عملکرد دانه شد که این رقم

کاهش طول دوره پرشدن دانهها ،کوچكشدن دانهها و

میتواند در نواحی جنوب ایران که بهطور عمده با تنش

کاهش وزن دانهها میباشد (.)Ferasat et al., 2012

کمآبی در انتهای فصل رشد مواجه هست رقمی

 )2018( Taheri et al.در مطالعهای روی گلرنگ بیان

قابلتوصیه باشد.

جدول  .4ضرایب همبستگی بین صفات بیوشیمیایی ،اجزای عملکرد و عملکرد گلرنگ
(باالی قطر در شرایط قطع آبیاری و پایین قطر در شرایط آبیاری مطلوب)
صفات
کلروفیل

a

کلروفیل

b

کارتنوئید

کلروفیل

a

کلروفیل
*

0/723

**

0/95

**

0/86

b

کارتنوئید

کاتاالز

پراکسیداز

عملکرد دانه

0/32

-0/27

0/05

**3/77

0/54

-0/21

0/05

**3/86

-0/12

0/26

**3/74

*

**3/71

**

0/75

کاتاالز

0/16

0/3

0/01

پراکسیداز

-0/37

-0/3

-0/31

0/27

عملکرد دانه

-0/01

-0/24

0/21

-0/43
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**3/72
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