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و ی تأثیر تنش خشک پژوهشاین در ست. اگیاهان امل محدودکننده عملکرد و کیفیت وترین عمهم یکی از تنش خشکی 8 

. بررسی شدانه در گلخبیدانه قرمز  انگور برگ یهای آنتی اکسیدانآنزیمبرخی فعالیت بر کاربرد برخی کودهای شیمیایی و آلی  9 

گرم میلی 1250کودی: شاهد، سولفات پتاسیم )تیمارهای کامل تصادفی با  رت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش به صواین  10 

 11 80و  40 (، کمپوست )پنج درصد وزنی( و بایوچار )ده درصد وزنی( در شرایط بدون تنش و تنش خشکی )به ترتیبکیلوگرم بر

 12 محلول و پراکسیداز و مقدار پروتئین دسموتازهای سوپراکسید فعالیت آنزیمد. شچهار تکرار انجام ظرفیت زراعی( در رطوبت درصد 

سوپراکسید  ایهآنزیمفعالیت بر  یاثر متقابل تنش خشکی و تیمار کودها نشان داد که یافته .ندگیری شدبرگ انگور اندازه کل 13 

ی بین تیمارها ،شرایط تنش خشکی در. (P<0.01) دار بودمعنی برگ انگور کل و مقدار پروتئین محلولو پراکسیداز  دسموتاز 14 

درصد(  2/19)داری کمتر از تیمارهای کمپوست سموتاز در تیمار سولفات پتاسیم به طور معنیکودی، فعالیت آنزیم سوپراکسید د 15 

 16 داریمعنی طور به کمپوست تیمار در پراکسیداز آنزیم فعالیتدر شرایط تنش خشکی، . (P<0.01) بود درصد( 1/21) بایوچار و

(P<0.01) حلول م ینپروتئ یشترینب داری نداشت.اختالف معنی یوچاربابا تیمار و بود  (درصد 50) پتاسیم سولفات تیمار از بیشتر 17 

در اربرد بایوچار با کبرگ انگور کل  پروتئین محلول افزایششد.  دهافزایش دو برابری( دیبا )نسبت به شاهد  یوچاربا یمارت در کل 18 

رف و کم قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصو پراکسیداز و  دسموتازهای سوپراکسید فعالیت آنزیمبه افزایش شرایط تنش خشکی  19 

، کاربرد چارو نوع بایو رقم انگور ، سن وخاک نوعاز نظر  مشابه شرایطدر  یکود یهبه منظور توص بنابرایننسبت داده شد.  مصرف 20 

 21 شود.بایوچار سپس کمپوست و در پایان سولفات پتاسیم پیشنهاد می

 22 کمپوستعناصر کم مصرف، بایوچار، سولفات پتاسیم، عناصر پر مصرف،  :یکلیدهای واژه

 23 مقدمه

که آثار آن به صورت فسیل از دوران سوم است ترین گیاهان اهلی یکی از قدیمی Vitis viniferaانگور با نام علمی  24 

 25 -ژنوتیب انگور بومی شناسایی شده است که عمدتاً متعلق به گروه آسیایی 800مانده است. در ایران بیش از شناسی باقیزمین

های تولید در مناطق خشک و نیمه خشک ترین محدودیتمهماز . (2013et al. Joseph ,) باشندمی .viniferae  Vاروپایی  26 

et al. Sorori, , 2021et al. Safari ,) گیاهان هایبافتدر  آب نسبی یمحتوا تنش خشکی است. کمبود آب باعث کاهش 27 

 28 هایویژگی، (2020et al. Gambetta ,) تنش خشکی عالوه بر تأثیر بر فتوسنتزشود. ها میآندر  رشد محدودیت و (2022
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ای تجزیه هپروتئین در تنش خشکی با افزایش فعالیت آنزیم دهد. کاهش محتوایبیوشیمیایی گیاه را نیز تحت تأثیر قرار می 1 

های گیاهی . تنش خشکی سبب ایجاد اختالالت متابولیسمی در سلول(2015et al. Haider ,) کننده پروتئین همراه است 2 

 3 یسمیاختالالت متابول یاصل یاز فاکتورها یکیبه عنوان  1ژنیاکسفعال  یهاگونهتوان به افزایش تولید میاز جمله گردد که می

Pan ) دشومی ییغشا هایچربی و پروتئین نوکلئیک، اسیدهایکه موجب کاهش  (2003et al. Blokhina ,) سلول اشاره کرد 4 

, 2006et al.) .سیداز، مانند پراک یهای آنتی اکسیدانی افزایش آنزیمهای گیاهی برای مقابله با این خسارت به وسیلهسلول 5 

 Abedi and Pakniyat, 2010, , 2009et al. Amini( 6 ,پردازندیم یژناکسفعال  هایگونهسوپراکسیداز و کاتاالز به تجزیه 

), 2017et al. Ramzani. 7 درزنده نگهداشتن اندامها  آنها یاساس نقشو  داشته وجود اندامها همه در هادسموتاز دیاکس سوپر 

2) اکسیژن آزاد رادیکالهای مخرب ریتأث از را بافتها مهایآنز نیا  .دباش یمفعال  ژنیاکس حضور و یهواز طیشرا
-O) 8 محافظت 

گزارش کردند که فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ انگور  (2011et al. Talaei ,)طالیی و همکاران  .(2012et al. Liu ,)کندیم 9 

زایش با افزایش تنش خشکی فعالیت آن افکه تحت تأثیر تیمارهای تنش خشکی قرار داشتند، دو رقم ساهانی و بیدانه سفید  10 

 11 . یافت

ن شک بدوشود. مدیریت تغذیه گیاه در شرایط تنش خشکی یکی از مسائل مهم در تولید محصوالت گیاهی محسوب می 12 

محیطی خواهد داشت. در واقع بسته به میزان  نامساعدشرایط  برابرمقاومت باالتری در  ،تغذیه مناسب داشته باشد که گیاهی 13 

 14 أثیر باشدتتواند باعث افزایش و یا کاهش مقاومت به تنش خشکی گردد و یا حتی بیفراهمی آب، اضافه کردن عناصر غذایی می

(, 2002et al. Malusà). کودهای شیمیایی بردای بیشتر از اراضی و حفظ حاصلخیزی خاک به ناچار از کشاورزان برای بهره 15 

 16 محسوب گیاه نیاز مورد غذایی عناصر از مهمی منبع و خاک حاصلخیزی حفظ اصلی عوامل از کودها کنند. ایناستفاده می

واند تهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک میاستفاده از کودهای آلی و شیمیایی به عنوان بهبود دهنده ویژگی .شوندمی 17 

 18 شامل و دارد زیادی تنوع موادآلی منابع .(2020et al. Usmani ,) اثر نامطلوب تنش خشکی باشدیکی از راهکارهای کاهش 

 19 ،کمپوست شهری، هایزباله از حاصل پوششی، مواد گیاهان مرغی، و دامی کودهای زراعی، هایفعالیت از حاصل گیاهی بقایای

های منحصر به فرد به عنوان ماده آلی اصالحی برای افزایش به خاطر ویژگیکمپوست  باشد. می مشابه موارد سایر و بایوچار 20 

سودمندی  کارراههای کشاورزی خاک دربایوچار  کاربرد. (2016et al. Xin ,) داردوری خاک اهمیت پایداری، سالمت و بهره 21 

کاربرد بایوچار . (Biederman and Harpole, 2013) استو دستیابی به امنیت غذایی کامل خاک  باروریافزایش برای بهبود و  22 

باشد.  تکمیلی آبیاریهای انگور در مناطق مستعد به خشکسالی به عنوان جایگزین تواند یک استراتژی مؤثر برای مدیریت باغمی 23 

انگور را افزایش داد و در  برای دسترسقابل آبمحتوای آب خاک و ای در شرایط مزرعهبایوچار گزارش شده است که کاربرد  24 

 25 ،در مدیریت آلی .(2013et al. Cramer, , 1982et al. Hammerschmidt ,) ندگی کم تأثیر بایوچار بیشتر بودهای با بارسال

 26 زیاداربرد دهد. ککیفیت انگور را افزایش می دیریت آلیم شود کهرود و به همین دلیل ادعا میکود نیتروژنی کمتری به کار می

et  Malusà)  انملوسا و همکارشود. نتایج پژوهش می انگور اکسیدانی آنتی نسیلپتا و یانینسبب کاهش غلظت آنتوس نیتروژن 27 

, 2002al.)  28 تیمارهای در نگورا در اکسیدانها آنتی برابر در حفاظت بیشترین در نتیجه وفنل ها  لظت پلیغبیشترین نشان داد که 

 29 هایبرگ در یژناکس فعال هایگونهگزارش کردند که  (2017et al. Ramzani ,)رمضانی و همکاران  شد. دیده آلیترکیبات 

یافت. این کاهش برای تیمار بایوچار بیشتر از کمپوست بود.  کاهشبا شاهد  یسهمقا در یوچارکاربرد کمپوست و با با 2کینوا تازه 30 
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ا در ههای آنتی اکسیدانی در تیمارهای کمپوست و بایوچار بیشتر از تیمار شاهد بود. افزایش فعالیت آنتی اکسیدانفعالیت آنزیم 1 

بیوشیمیایی  ویژگیهایاثر قطع آبیاری بر  (2022et al. Sorori ,)سروری و همکاران تیمار بایوچار بیشتر از کمپوست گزارش شد.  2 

های نزیمدار فعالیت آنتایج نشان داد که تنش خشکی باعث افزایش معنی کردند.  بررسیای گلخانهشرایط در  رارقم انگور  18 3 

 4 و کارتنوئید گردید.  b ، کلروفیلa نسبی کلروفیل، کلروفیل غلظتو کاتاالز و کاهش غلظت محتوای نسبی آب برگ،  پراکسیداز

 5 کمپوست، بایوچار و سولفات پتاسیم درکاربرد اثر  بررسی پژوهشاین هدف از با توجه به مرور منابع که در باال بیان شد، 

بیدانه قرمز نگور ابرگ  کل و پراکسیداز و مقدار پروتئین محلول دسموتازفعالیت آنزیم های سوپراکسید بر شرایط تنش خشکی  6 

 7 .ای بودگلخانهدر شرایط 

 8 هامواد و روش

های دو ساله به گلدان انتقال ، در اواسط بهمن ماه نهال1395ها در سال پس از زمستان گذرانی نهال ای:آزمایش گلخانه 9 

های اضافی هرس شده و تنها چهار جوانه شامل سه جوانه رویشی و یک جوانه پایه بر روی نهال باقی ماندند. داده شدند. شاخه 10 

برای  از نظر رطوبت، فراهمی عناصر غذایی و مبارزه با آفات نگهداری شدند. در شرایط بهینه1396ها تا اواسط خرداد ماه نهال 11 

کش روز یک بار برای رفع کنه تارتن و تریپس حشره 20در فواصل زمانی. شد انجام کامل صورت به آبیاری این منظور، 12 

میلی لیتر  2به مقدار  2به مقدار یک در هزار اضافه شد. همچنین برای رفع سفیدک قارچی از سم هگزاکونازول 1ایمیدوکلروپراید 13 

آزمایش ، 1396اواسط خرداد ماه به مقدار یک در هزار برای دفع شته به کار رفت.  3در پنج لیتر آب مقطر استفاده شد. سم آبامکتین 14 

اله های دو سفاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار بر نهالانجام شد. این پژوهش به صورت  ایگلخانه 15 

متری( باغ پسته سانتی 30های ده کیلوگرمی با هشت کیلوگرم خاک سطحی )تا عمق انگور رقم بیدانه قرمز انجام شد. گلدان 16 

و قابلیت هدایت  pHت به روش هیدرومتر، های فیزیکی و شیمیایی آن شامل بافویژگیپردیس کشاورزی دانشگاه رازی پر شدند.  17 

، کربنات کلسیم، کربن آلی، pH=2/8، ظرفیت تبادل کاتیونی به روش استات سدیم با 5/2:1به آب  خاکدر نسبت الکتریکی  18 

نرمال و خنثی به روش  1فسفر قابل جذب به روش اولسن، کلسیم و منیزیم قابل جذب عصاره گیری شده با استات آمونیوم  19 

نرمال و خنثی، نیتروژن کل با روش کجلدال و  1تیتراسیون، پتاسیم و سدیم قابل جذب عصاره گیری شده با استات آمونیوم  20 

گیری شد گیری و غلظت آنها با دستگاه جذب اتمی اندازهعصاره DTPAامل آهن، روی، مس و منگنز با عناصر کم مصرف ش 21 

(, 2020et al. Sparks).  دسی  60/0)قابلیت هدایت الکتریکی با واکنش خنثی و بدون شوری ، سیلتیرسیلومخاک بافت 22 

یک آمده جدول عناصر غذایی خاک در برخی غلظت  همچنین خاک کل نیتروژندرصد کربن آلی و درصد بود. زیمنس بر متر(  23 

 24  است.

به عنوان تیمار ر کیلوگرم خاک گلدان( بگرم میلی 1250) ، سولفات پتاسیم(عدم مصرف کودشاهد )تیمارهای کودی شامل  25 

گرم   800گرم در گلدان( و ده درصد وزنی بایوچار ) 400)معادل  زباله شهریپنج درصد وزنی کود کمپوست کاربرد ، شیمیاییکود  26 

ز شده و  بایوچار اسازی کرمانشاه خریداری بود. کمپوست زباله شهری از کارخانه کمپوستبه عنوان کودهای آلی در گلدان(  27 

                                                           
 

1 Imidia SC35% 
2 Hexaconazole 
3 Abamectin 
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های شیمیایی ویژگی .درجه سانتیگراد تولید شد 400سیژن کم در کوره فلزی با دمای های درخت سیب در شرایط با اکسرشاخه 1 

گزارش شده  دوگیری و در جدول اندازه (Davoudi, 2015)کمپوست و بایوچار به کار رفته در این پژوهش با روشهای معمول  2 

 3 است. 

 4 استفاده در آزمایش مورد خاک شیمیاییفیزیکو هایویژگی برخی -1 جدول
Table 1- Some physicochemical characteristics of studied soil 5 

pH 
(1:2.5) 

EC 
(1:2.5) 

 

م کلسی کربنات
 معادل

Equivalent 

Calcium 

Carbonate 

 کربن
 آلی
OC 

 نیتروژن
N 

 

ظرفیت تبادل 
کاتیونی 

 خاک

(CEC) 

 

فسفر قابل 
 جذب

Available 

P 

 پتاسیم قابل
 جذب

Available 

K 

بل قا کلسیم
 جذب

Available 

Ca 

ل قاب منیزیم
 جذب

Available 

Mg 

آهن قابل 
 جذب

Available 

Fe 

روی قابل 
 جذب

Available 

Zn 

مس قابل 
 جذب

Available 

Cu 

منگنز قابل 
 جذب

Available 

Mn 
-m dS

1 %) 
-100 g eqm

1 
1-kg gm 

7.20 0.60  5.95 0.93 0.09  30.86  1.44 400.00 376.00 88.80 4.76 1.70 1.45 35.24 
 نسبت خاک به آب در عصاره **و  *

 6 

 7 آزمایش در استفاده مورد( بایوچار و کمپوست) یآل یکودها یمیاییش هایویژگی -2 جدول
Table 2- Chemical characteristics of compost and biochar used in the experiment 8 

 کودآلی نوع
Type of organic fertilizer 

)(1:10pH 
)1:10(EC 

 آلی کربن
 OC)) 

N P K  Fe Zn Cu Mn 

)1-(dS m )%(  )1-(mg kg 

 زباله شهری کمپوست
(MSWC) 

 

7.96 3.90 14.20 1.46 0.57 1.41 
 

10735 327 275 290 

 بایوچار

(Biochar) 
8.44 3.40 30.00 0.28 0.53 0.53 

 

1325 67.50 42 95 

 9 

تیمارهای تنش خشکی اعمال شد که به مدت دو درصد(  40)  ظرفیت زراعی خاکرطوبت بر اساس  1396در ابتدای تیر ماه  10 

( بر FCدرصد  40( و تنش خشکی )FCدرصد ظرفیت زراعی یا  80ماه ادامه داشت. برای این منظور دو سطح آبیاری نرمال ) 11 

ر های مورد نظوزانه در رطوبتاساس رطوبت وزنی گلدان در نظر گرفته شد. رطوبت وزنی خاک در طول دوره آزمایش با توزین ر 12 

اصله به های برگی بالفهای کامالً توسعه یافته صورت گرفت. نمونهترین برگبرداری برگ از جوانثابت نگه داشته شد. نمونه 13 

گراد سانتیدرجه  -80ها در فریزر های بیوشیمیایی تا زمان انجام آزمایشهای ویژگیگیریو برای اندازه انتقال یافتنیتروژن مایع  14 

 15 نگهداری شدند. 

یترو بلو تترازولیوم ء نسرعت احیا گیریاندازهبا  دسموتازسوپراکسید  فعالیت آنزیم :دسموتازسوپراکسید آنزیم  فعالیت 16 

(NBT)1  17 (گرملیمیبر حسب )گیری شد. فعالیت آنزیمی بر حسب واحد آنزیم در مقدار پروتئین نانومتر اندازه 560در طول موج 

در شرایط ارزیابی NBT درصد 50یک واحد آنزیم به عنوان مقدار آنزیمی در نظر گرفته شد که از احیاء  .موجود در عصاره بیان شد 18 

 19 .(Beers and Sizer, 1952) کندجلوگیری می

                                                           
 

1 Nitro Blue Tetrazolium 
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تشکیل شده در نتیجه فعالیت  1گیری میزان جذب گایاکولاندازهبا  پراکسیدازفعالیت آنزیم  :پراکسیدازآنزیم  فعالیت 1 

 2 شی گرم پروتئین با استفاده از ضریب خاموشد. فعالیت آنزیم بر حسب واحد بر میلی نتعیینانومتر  470 طول موج پراکسیداز، در

1-.cm1-mM 8/2 محاسبه شد (, 2015et al. Haider).  3 

نانومتر و با استفاده  595ها در طول موج گیری جذب نمونهبا اندازهکل غلظت پروتئین محلول  :کل تعیین پروتئین محلول 4 

 5 .(Candan and Tarhan, 2003) گیری شداز سرم آلبومین گاوی به عنوان استاندارد اندازه

ها نیز به روش آزمون دانکن و در سطح داده  میانگینتحلیل و تجزیه و  SASها با نرم افزار هداد آماری: تحلیل و تجزیه 6 

 7 شدند.مقایسه احتمال پنج درصد 

 8 نتایج و بحث

 9  راکسیدازپو  دسموتازسوپراکسید های آنزیمکودی بر فعالیت های متقابل تنش خشکی و تیماراثرات 

نشان داد که اثر متقابل تیمار تنش خشکی و تیمارهای کودی بر آنزیم سوپراکسید دسموتاز نتایج حاصل از تجزیه واریانس  10 

(. در شرایط بدون تنش خشکی، بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز برای 3بود )جدول  (P<0.05) داربرگ انگور معنی 11 

 12 آمد. در شرایط تنش خشکی، فعالیت آنزیم سوپراکسیددست تیمار شاهد و کمترین مقدار برای تیمارهای کمپوست و بایوچار به

داری کمتر از تیمار شاهد به دست آمد. در بین تیمارهای کودی، فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در تیمارهای کودی به طور معنی 13 

(. فعالیت آنزیم سوپراکسید 1داری کمتر از تیمارهای کمپوست و بایوچار بود )شکل دسموتاز در تیمار سولفات پتاسیم به طور معنی 14 

 15 (.1ند )شکل داری با یکدیگر نداشتدسموتاز در تیمار سولفات پتاسیم در شرایط  بدون تنش خشکی و تنش خشکی اختالف معنی

 16 

در شرایط  تیمارهای کودی مختلفدر نرقم بیدانه قرمز و پراکسیداز در برگ انگور  دسموتازهای سوپراکسید و فعالیت آنزیمکل پروتئین محلول  میانگین مربعات -3 جدول 17 

 18 خشکی تنش
Table 2- mean squares of total soluble protein, and superoxide dismutase and peroxidase activities of grapevines leaves in 19 

different fertilizer treatments under drought stress conditions 20 

 ییراتع تغبمن
S.O.V 

 یآزاددرجه 

df 

 کل پروتئین محلول

Total soluble 

protein 

 دسموتاز سوپراکسید

Superoxide 

dismutase 

activity 

 پراکسیداز

Peroxidase activity 

 3 0.00 ns9.93 **12.38 (block) بلوک  

 1 0.33** **10.3927 **5.7507 (drought stressتنش خشکی )

 3 0.14** **33.7824 **94.397 (fertilizerکود )

 کود×تنش خشکی 
(drought stress fertilizer) 

3 0.03** *395.53 **85.15 

 21 0.00 91.84 5.61 (Error)خطا 

 7.36 10.66 10.91 (CV)ضریب تغییرات 

 21 به ترتیب معنی داری در سطح احتمال پنج و یک درصد و عدم معنی داری ns*و ** و 
*,** and ns  are related to significant at 5% ,1% and Non-significant respectively 22 

                                                           
 

1 Guaiacol 
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 1 
 2 سطح در ریدا معنی تفاوت مشترک، حروف. برگ انگور دسموتاز: اثرات متقابل تنش خشکی و تیمار کودی بر فعالیت آنزیم سوپراکسید 1شکل  

 3 .ندارند دانکن ای دامنه چند آزمون اساس بر %5 احتمال

Figure 1- Interaction effect of fertilizer treatments and drought stress on superoxide dismutase activity of grapes leaves. Same letters 4 
are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test.  5 

 6 

 7 (P<0.01)نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و تیمارهای کودی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ انگور 

(. در شرایط بدون تنش خشکی، بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار شاهد و کمترین مقدار در تیمار 3دار بود )جدول معنی 8 

ری کمتر از تیمار داشرایط تنش خشکی، فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمارهای کودی به طور معنی سولفات پتاسیم مشاهده شد. در 9 

اری دشاهد بود. در بین تیمارهای کودی، فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمارهای سولفات پتاسیم و بایوچار با هم اختالف معنی 10 

(. 2ل داری بیشتر از تیمارهای سولفات پتاسیم و بایوچار بود )شکعنینداشت. فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار کمپوست به طور م 11 

فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمارهای سولفات پتاسیم و بایوچار در شرایط تنش خشکی با فعالیت این آنزیم در تیمار سولفات پتاسیم  12 

ناصر ضروری سبب افزایش جذب عناصر داری نداشت. کودهای آلی با کالت کردن عدر شرایط بدون تنش خشکی اختالف معنی 13 

 14 های آنتی اکسیدانی و در نتیجه مقدار پروتئین محلول گیاه اثرگذار استشوند و کاربرد آنها بر  فعالیت آنزیمغذایی گیاه می

(, 2013et al. Joseph) لیو و همکاران .(, 2012et al. Liu)  گزارش کردند که در شرایط تنش خشکی با کاربرد بایوچار فعالیت 15 

 Mohammadi 16) و همکاران محمدی ترکاشوند های پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز گیاه نسبت به شاهد افزایش یافت.آنزیم

, 2018et al. Torkashvand) 17 فعالیتگزارش کردند که های پتاسیم در محلول غذایی و غلظت ررسی اثر تنش خشکیدر ب 

 18 مترکپتاسیم  بدونداری نسبت به شرایط طور معنیموالر پتاسیم بهمیلی 12سوسن در محلول غذایی با  هایر برگدپراکسیداز 

کاربرد سولفات پتاسیم فعالیت گزارش کردند که در شرایط تنش خشکی با  (2020et al. Usmani ,)عثمانی و همکاران  .بود 19 

در  )2022et al. Siedi ,(صیدی و همکاران  و سوپراکسید دسموتاز برگ ذرت افزایش یافت. گایاکول پراکسیداز هایآنزیم 20 

( سفید بیدانه و تهچف) ایرانی رقم دو و روسی انگور رقم پنج بیوشیمیایی هایویژگی برخی بر خشکی تنش ای اثرآزمایشی گلخانه 21 

 22 آسکوربیک یدانیاکس آنتی فعالیت دارمعنی افزایش باعث شاهد، به نسبت آبیاری آب میزان کاهش داد نشان نتایج .دندرا بررسی کر

 23 . گردید پراکسیداز گایاکول و محلول قند پرولین، پراکسیداز، هیدروژن، پراکسیداز پراکسیداز،

 24 

 25 
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 1 

 2 

 3 
 4 بر %5 حتمالا سطح در داری معنی تفاوت مشترک، حروف. : اثرات متقابل تنش خشکی و تیمار کودی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ انگور2شکل 

 5 .ندارند دانکن ای دامنه چند آزمون اساس

Figure 2- Interaction effect of fertilizer treatments and drought stress on peroxidase activity of grapes leaves. Same letters are not 6 
significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test. 7 

 8 

 9 برگ انگورکل کودی بر پروتئین محلول  هایمتقابل تنش خشکی و تیماراثر 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و تیمارهای کودی بر پروتئین محلول کل برگ انگور   10 

گرم برگرم( در میلی 62/0(. در شرایط بدون تنش خشکی بیشترین مقدار پروتئین محلول کل )3)جدول  (P<0.01)دار بود معنی 11 

گرم برگرم به دست آمد. مقدار پروتئین میلی 58/0ول کل برگ در تیمار بایوچار تیمار کمپوست دیده شد. مقدار پروتئین محل 12 

داری بیشتر از تیمار سولفات پتاسیم بود. در شرایط تنش خشکی کمترین مقدار محلول کل برگ در تیمارهای آلی به طور معنی 13 

ط تنش خشکی بیشترین مقدار پروتئین محلول دست آمد. در شرایگرم برگرم( در تیمار شاهد بهمیلی 11/0پروتئین محلول کل ) 14 

گرم برگرم( در تیمار بایوچار دیده شد. مقدار پروتئین محلول کل برگ در تیمارهای کمپوست و سولفات پتاسیم میلی 33/0کل ) 15 

 16 فعالیتکاهش مقدار پروتئین در شرایط تنش خشکی را با افزایش در پژوهش های قبل، (. 3داری نداشت )شکل اختالف معنی

 17 .(2016et al. Conesa, , 2014et al. Siosemardeh ,)دانستند مربوط میها پروتئازمانند های تجزیه کننده پروتئین آنزیم

ی اهای پیشین بیان کردند که در شرایط تنش، برخی اثرات غیر روزنهبا مرور یافته (2004al.et  Reddy ,)رددی و همکاران  18 

باشند. ها مربوط میبه بسته شدن روزنه ATPهمچون فسفریالسیون نوری، بازسازی ریبولوز بی فسفات، فعالیت روبیسکو و ساخت  19 

تنش خشکی باعث کاهش هدایت مزوفیلی، گزارش کردند که  (2003et al. Siosemardeh ,)سی و سه مرده و همکاران  20 

بر سر شاخه های  (2013et al. Cramer ,)کرامر و همکاران  مطالعهفتوسنتز، محتوای پروتئین و مقدار کلروفیل برگ گندم شد.  21 

انگور در معرض تنش خشکی نشان داد که تنش خشکی در بسیاری از  پروتئین های تاثیر گذار در سوخت و ساز، انرژی )فتوسنتز،  22 

گلیکولیز و تنفس(، دفاع آنتی اکسیدانی و سرنوشت پروتئین )ساخت پروتئین، تاخوردگی و تغییر( نقش دارند. آنها همچنین گزارش  23 

اکنش به تنش، تغییرات اولیه در فراوانی پروتئین  به دالیل کاهش فتوسنتز، انتقال کربن، رشد و سوخت ساز کربن کردند که در و 24 
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ا با هاتفاق می افتد که ممکن است متأثر از فسفریالسیون باشد. همچنین مشخص شده است که تنظیم بسیاری از دیگر پروتئین 1 

 2 . (2013et al. Cramer ,)ردوکسین می باشد تیو-های فعال اکسیژن و سیگنال فردوکسینگونه

د دسموتاز های سوپراکسیانگور تنها متأثر از فعالیت آنزیمرسد که مقدار پروتئین های محلول کل برگ اما در اینجا به نظر می 3 

باشد. چرا که در شرایط تنش خشکی فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز در تیمارهای آلی با و پراکسیداز در اثر تنش خشکی نمی 4 

خشکی فعالیت آنزیم  (. همچنین در شرایط تنش1دار نداشت و کمتر از تیمار سولفات پتاسیم بود )شکل هم اختالف معنی 5 

 6 باله شهریز داری نداشتند و میزان آنها از تیمار کمپوستپراکسیداز در تیمارهای بایوچار و سولفات پتاسیم با یکدیگر اختالف معنی

داری بیشتر از تیمارهای کمپوست زباله شهری (. مقدار پروتئین محلول کل برگ در تیمار بایوچار به طور معنی2کمتر بود )شکل  7 

گزارش کردند که کاربرد بایوچار در شرایط تنش  (2015et al. Haider ,)حیدر و همکاران  ( بود.0.05P<سولفات پتاسیم ) و 8 

ها تنها با در یافته بنابر اینشود. یم گیاه پروتئین سنتز بهبود و فتوسنتز کلروفیل، محتوای ها،روزنه تراکم خشکی باعث افزایش 9 

ه عوامل دیگر هم و بایستی بای قطعی رسید توان به نتیجههای آنتی اکسیدانی بر مقدار پروتئین نمینظر گرفتن فعالیت آنزیم 10 

 11 و اییهتغذ هایویژگی بر آلی و شیمیایی کودهای برخی کاربرد اثر درباره شده انجام پژوهش از بخشی حاضر مقاله توجه کرد.

در ادامه به برخی نتایج پژوهش نامبرده . (Safari, 2018) باشدمی یتنش خشک یطدر شرا قرمز بیدانه رقم انگور برگ بیوشیمیایی 12 

 13 یاحتومنتایج بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی برگ انگور نشان  داد که شود. های مقاله حاضر پرداخته میبرای تفسیر بهتر یافته

 14 به a کلروفیل نسبت افزایش. نداشت داریمعنی اختالف کودی تیمارهای بین برگ کارتنوئید و a کلروفیل غلظت نسبی، رطوبت

b کرد تغییر شاهد تیمار با مقایسه در کمپوست و پتاسیم سولفات بایوچار، تیمارهای در ترتیب به (, 2021et al. Safari) . میزان 15 

هایی هستند که تحت تأثیر غلظت کلسیم برگ هستند. افزایش از جمله ویژگی bبه کلروفیل  aکل و نسبت کلروفیل کلروفیل  16 

شود. می bبه کلروفیل  aنسبت کلروفیل غلظت کلسیم در طول دوره رشد گیاه موجب افزایش محتوای کلروفیل و افزایش  17 

و مانع رنگ  bبه کلروفیل  aکلروفیل و جلوگیری از کاهش نسبت  aهمچنین افزایش غلظت کلسیم سبب حفاظت از کلروفیل  18 

با کاربرد کودهای مورد مطالعه غلظت کلسیم  .(2003et al. Siosemardeh ,)می شود  Iدر سیستم نوری  aزدایی از کلروفیل  19 

Safari ) و همکاران صفری . (2020et al. Safari ,)در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت   (0.01P>)داری برگ به طور معنی 20 

, 2021et al.) ر سرعت فتوسنتز تیمارهای آلی از تیمار سولفات پتاسیم بیشتکه در شرایط تنش خشکی  ندهمچنین گزارش کرد 21 

ای دایت روزنهدر شرایط تنش خشکی ههمچنین داری از تیمار کمپوست بیشتر بود. سرعت فتوسنتز تیمار بایوچار به طور معنیبود.  22 

 23 با ز آنجایی کها . در مقایسه با شرایط بدون تنش خشکی کاهش یافت کلیه تیمارهای کودی )به استثنای تیمار بایوچار( برگ در

 24 داری بیشترور معنیبه ط انگور برگ و مس منیزیم پتاسیم، فسفر، غلظت کمپوست و سولفات پتاسیم  با مقایسه در بایوچار کاربرد

Safari ) کرد یافت بهبود کود کاربرد بدون شرایط با مقایسه در خشکی تنش شرایط خشک درو وزن  b به a کروفیل بود، نسبت 25 

, 2021et al.). ضرورت دارد که به نقش و غلظت عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف با  ،بنابراین، عالوه بر عوامل گفته شده 26 

 27  کاربرد تیمارهای کودی در شرایط تنش خشکی هم توجه کرد.

 28 
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 1 
 2 بر %5 مالاحت سطح در داری معنی تفاوت مشترک، حروف .انگور پروتئین محلول کل برگ: اثرات متقابل تنش خشکی و تیمار کودی بر 3شکل 

 3 .ندارند دانکن ای دامنه چند آزمون اساس
Figure 3- Interaction effect of fertilizer treatments and drought stress on the total soluble protein in grapes leaves. Same letters 4 

are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test. 5 

 6 

فعالیت آنزیم های افـزایش  بواسطهرا  های فعـال اکـسیژنگونه تسـمیّ ،کلسیمو پتاسیم ،نیتروژن کاربرد عناصر پرمصرف مانند 7 

های فعـال گونهنزیم ها، آدهــد. ایــن ماننـد سوپراکـسید دیــسموتاز، کاتــاالز و پراکــسیداز کــاهش مــی یاکـسیدانآنتـی 8 

شای غپایداری دهنـد و در نتیجـه موجب حفظ کننـد و واکنشهای اکسیداسیون نوری را کاهش مـیاکـسیژن را بازیـابی مـی 9 

گوگرد و کلسیم و منیزیم  ،های فلزی مانند آهن، روی، منگنزیون. (Van den Berg and Zeng, 2006) شوندمیکلروپالست  10 

نقش دارند و باعث مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی  یهای آنتی اکسیدانبه عنوان کوفاکتور در ساختمان بسیاری از آنزیم 11 

سیداز و کاتاالز در ، پراکدسموتازهای آسکوربات پراکسیداز، مالون دی آلدهید، لیپید پراکسیداز، سوپراکسید فعالیت آنزیم .شوندمی 12 

 13 افزایش. (Castrillo and Trujillo, 1994) کننددر گیاه افزایش پیدا می پر مصرفو برخی عناصر  کم مصرفحضور عناصر 

با کاهش غلظت عناصر غذایی در گیاه فعالیت  .ددهمی افزایشهای محیطی را ها مقاومت گیاهان در شرایط تنشآنزیم فعالیت 14 

 15 مس ای منگنز آهن، . (lo, 1994Castrillo and Trujil)یابد و پراکسیداز افزایش می دسموتازهایی همچون سوپراکسید آنزیم

 16 کلروپالست در  (FeSOD) آهن دسموتاز دیسوپراکس عمدهمیزان  .دهند یم لیتشک را دسموتاز دیسوپراکس یمهایآنز یفلز جزء

 17 استفاده غالت در یرو ییکارا سهیمقا یبرا  (CuZnSOD) یرو -مس دسموتاز دیسوپراکس میآنز تیفعال یریگاندازه .دارد قرار

 18 اتاالز،ک یهامیآنز کیپروستت گروه «هم» گروه .دارد وجود یاهیگ یهاگونه از یبرخ در منگنز دسموتاز دیاکس سوپر .است شده

 19 و کاتاالز تیفعال آهن کمبود طیشرا در .است آهن نیریپورف کی «هم» گروه .دهدیم لیرا تشک دازیاکس توکرومیس و دازیپراکس

 20 مرازیپل  RNAکلروپالست در منگنز یاختصاص یهامیآنز از یکی .(Khoshgoftarmanesh, 2014) ابدی یم کاهش دازیپراکس

شود. مقدار پروتئین سازی بافتهای دچار کمبود مختل نمی ،پلیمراز RNAبا وجود نقش منگنز در فعال کردن آنزیم  .باشدیم 21 

 22 تردهیچیپ دیپیل ازس و سوخت در منگنز نقشپروتئین در گیاهان دچار کمبود مشابه یا حتی بیشتر از گیاهان با منگنز کافی است. 

 23 یدیالکوئیت شاءغ اشباع ریغ چرب یدهایاس و دهایپیکولیگل بلکه لیکلروف مقدار تنها نه منگنز کمبود به مبتال اهانیگ در. است

. به سبب نقش پتاسیم در ساخت پروتئین، در گیاهان مبتال به کمبود این عنصر، مقدار زیادی اسیدهای ابدی یم کاهش درصد 50 تا 24 
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 1 آمینه، آمیدها و نیترات انباشته می شود. مقدار پتاسیم مورد نیاز برای فعال سازی آنزیم ها بسیار کمتر از ساخت پروتئین هاست

(Khoshgoftarmanesh, 2014) . 2 

(، قابلیت جذب پتاسیم آن کمتر از بایوچار بود. علت 1با وجود اینکه غلظت پتاسیم کمپوست بسیار بیشتر از بایوچار بود )جدول  3 

گزارش کردند که با کاربرد سولفات  (2020et al. Safari ,)سدیم و پتاسیم ارتباط دارد. صفری و همکاران برهمکنش آن به  4 

در حالی که با کاربرد . یافت یشافزادرصد  52/60و  53/8به ترتیب خاک قابل جذب  یمسددر مقایسه با شاهد کمپوست  پتاسیم و 5 

 6 ا شاهد کاهش یافت. درصد در مقایسه ب 73/3بایوچار سدیم خاک 

 7 دسموتازاکسید های سوپربر فعالیت آنزیم ی سولفات پتاسیم، کمپوست و بایوچارکاربرد کودها نشان داد که پژوهشاین نتایج 

رایط تنش در شداشت.  یدارمعنیبرگ انگور بیدانه قرمز در شرایط تنش خشکی اثر کل و پراکسیداز و مقدار پروتئین محلول  8 

راکسیداز پدر تیمارهای آلی کمتر از تیمار شیمیایی به دست آمد. همچنین فعالیت آنزیم  دسموتازسوپراکسید  آنزیمفعالیت خشکی،  9 

ور با کاربرد برگ انگکل مقدار پروتئین محلول که در حالیهای بایوچار و سولفات پتاسیم کمتر از تیمار کمپوست بود. در تیمار 10 

 11 دلیل این ایوچار بهبا کاربرد بکل بیشتر پروتئین محلول  مقدارولفات پتاسیم بود. علت بایوچار بیشتر ازتیمارهای کمپوست و س

داری ه طور معنیب انگور برگ و مس منیزیم پتاسیم، فسفر، غلظت باشد که در مقایسه با کاربرد سولفات پتاسیم و کمپوست،می 12 

 13 به دست آمد بیشتربرگ انگور در شرایط تنش خشکی  b به a کروفیل نسبت نتیجه در، (2020et al. Safari ,) بوده بیشتر

(, 2021et al. Safari) .ورود دی اکسید کربن به سلول و به دنبال آن ها و محدودیت تنش خشکی منجر به بسته شدن روزنه 14 

یابند یهای غشایی کاهش مشود. بنابراین فتوسنتز، اسیدهای نوکلئیک، پروتئین و چربیمیفعال های اکسیژن تجمع گونه 15 

(, 2018et al. orkashvandMohammadi T). با تنظیم از سوی دیگر، و  پتاسیم از یک سو در ساخت پروتئین نقش دارد 16 

ل غیر عوامبا کاربرد بایوچار دیگر،  به بیاندهد. خسارت تنش خشکی را کاهش می ،روابط آبی گیاه در شرایط تنش خشکی 17 

در شرایط تنش خشکی سرعت فتوسنتز تیمار بایوچار به طور شوند. کمتر دچار اختالل می ها ای مرتبط با بسته شدن روزنهروزنه 18 

همچنین غلظت بیشتر فسفر برگ انگور در . (2021et al. Safari ,) بیشتر بودوسولفات پتاسیم داری از تیمار کمپوست معنی 19 

ت مس برگ بیشترین غلظ ،در شرایط تنش خشکی. گیاه کمتر دچار کمبود فسفر باشدشود که شرایط تنش خشکی سبب می 20 

 21 ییزدا تیسم در میمستق طور بهسموتاز سوپراکسید د میآنز در مس اتم. (2020et al. Safari ,) انگور در تیمار بایوچار دیده شد

ب با افزایش قابلیت جذب منگنز با کاربرد بایوچار، ساختمان غشاء در برابر آسی. دارد نقش فتوسنتز یط در شده دیتول دیسوپراکس 22 

 23 وانتمنظور توصیه کودی برای انگور رقم بیدانه قرمز در شرایط تنش خشکی میبه  است. های اکسیژن فعال بهتر حفظ شدهگونه

 24 یمپتاس سولفات هایکود بین. شودمی توصیه اول درجه در یوچارپژوهش کاربرد با ینا هاییافته اساس برکرد.  بندیجمع چنین

 25 نیاز وردم عناصر تدریجی رهاسازی و خاک شیمیایی هاییژگیبر و یآل یمدت کاربرد کودها یاثرات طوالن یلو کمپوست به دل

 26 با خاک پتاسیم جذب قابلیت کاهششده،  نامبردهپژوهش  در. شودمی توصیه کمپوست کاربرد، (2020et al. Safari ,) گیاه

 27 منفیش اثرات کاه برای ین،. بنابراشد هخاک ارتباط دا یتبادل یمسد یشبه افزا آن، یمپتاس یادبا وجود غلظت ز کمپوست کاربرد

 28 .نمود اضافه خاک به تلفیقی صورت به بایوچار با را کمپوست توانمی کمپوست کاربرد از پس خاک بر سدیم

 29 سپاسگزاری

 30 های ارزشمند درزمینه باغبانی صمیمانه سپاسگزاریم.از جناب آقای مهندس ارسالن احمدی برای ارائه مشاوره
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Effect of Some Inorganic and Organic Fertilizers’ Application and Drought Stress on 1 
Superoxide Dismutase and Peroxidase Activities and Total Soluble Protein of Bidane-Ghermez 2 
Grapevines 3 

 4 

Abstract 5 

Introduction drought is the most important limiting factor for the yield and quality of products in 6 

the world. Fertilizer application can mitigate the drought stress in plants. Most farmers prefer to use 7 
inorganic (chemical) fertilizers because of their fast impacts on plant growth. The reasonable cost of 8 
inorganic fertilizers and their availability are the other reasons. However, the long-term effects of 9 
organic fertilizers on plant growth as well as soil fertility has been proved. The grapevines are one of 10 

the most important garden products in the world as well as in Iran. It has been reported that the 11 
application of biochar has significant effects on soil fertility as well as plant growth. Biochars have 12 
properties such as highly porous structure, high specific surface area, higher water holding capacity 13 

of the soil, the long-term stability in the soil. In addition, our previous study indicated that it could 14 
decrease the hazard of sodium in soil compared with compost. In Iran, the cultivation area of 15 
grapevines was the second grade after the pistachio cultivation area in 2019. According to statistical 16 
data of agriculture in 2019, the cultivation area of irrigated and rain-fed grapevines in Kermanshah 17 

province was 7710 and 1515 ha, respectively. According to this report, the production of irrigated 18 
and rain-fed grapevines in Kermanshah province in 2019 was 82718 and 1763 tons, respectively. The 19 
effect of application of some inorganic and organic fertilizers under drought stress on yield, water use 20 

efficiency, and some biochemical characteristics of the grapevine leaves cultivar Bidane-Ghermez 21 

has been previously studied. In this research, the effect of drought stress and the application of 22 
potassium sulfate, compost, and biochar on antioxidant activities of the grapevines leaves cultivar 23 
Bidane-Ghermez was investigated. 24 

Materials and Methods a greenhouse study with a factorial experiment based on a block of 25 
randomized completely design was conducted with fertilizer treatments including control, potassium 26 

sulfate (1250 mg kg-1), compost (5% w/w), and biochar (10% w/w) without and with drought stress 27 
conditions (80 and 40% FC, respectively) during 2017-2018. For this research, the biochar was 28 
produced from apple tree pruning under low oxygen conditions by slow pyrolysis at 400 ◦C. The 29 

compost was purchased from the municipal compost factory of Kermanshah province. To evaluate 30 
drought stress and inorganic and organic fertilizers' application on antioxidant enzymes activities, the 31 

superoxide dismutase and peroxidase activities and total soluble protein of grapevines leaves were 32 
determined. The data were analyzed by ANOVA and the mean of studied characteristics was 33 

compared by Duncan’s test at 5% probability level using SAS software. 34 
Results and Discussion the results indicated that the interaction effect of fertilizers treatments and 35 

drought stress on the superoxide dismutase and peroxidase activities as well as total soluble protein 36 
was significant (P<0.01). Under drought stress conditions, among fertilizers’ treatments, the activity 37 
of superoxide dismutase for potassium sulfate was significantly lower than compost and biochar 38 

treatments (P<0.01). The results also showed that the peroxidase activity for compost was 39 
significantly higher than potassium sulfate and biochar treatments (P<0.01). Besides, the highest total 40 
soluble protein amount was found for biochar treatment (P<0.01).  41 

Conclusions according to the results of this study, it can be concluded that the increase of total 42 
soluble protein of grapevines leaves under drought stress conditions by biochar application was 43 

contributed to the increase of superoxide dismutase and peroxidase activities also increasing the 44 
bioavailability of macro-and micronutrients. Biochar application increased significantly the 45 

potassium concentration of the leaves of the grapevines. Potassium regulates water movement at 46 
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the plant also provides a higher relative water content of grapevines leaves. Moreover, potassium 1 
decreases the non-stomatal effects are also attributed to stomatal closure during drought stress 2 
conditions. Furthermore, potassium contributes to protein synthesis. Biochar application also 3 
increased the phosphorus, copper, and magnesium of the leaves of the grapevines. Higher 4 

concentration of phosphorus under drought stress conditions caused that the grapevines leaves suffer 5 
less from phosphorus deficiency. Copper exists in superoxide dismutase and is considered a key 6 
player in superoxide detoxification. Under drought stress conditions, higher manganese concentration 7 
by biochar application resulted in more protection of the cellular membrane against Reactive Oxygen 8 
Species (ROS).  For fertilizer recommendation in order to reduce drought stress effects on some 9 

antioxidant enzymes activities of Bidane-Ghermez grapevines leaves, the application of biochar is 10 

recommended at the first then potassium sulfate and compost.   11 

Keywords: biochar, compost, macronutrients, micronutrients, potassium sulfate  12 
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