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ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮه ﺑﺬر ﻣﯿﻮه ﺧﺮﺑﺰه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻘﻄﻊﻧﮕﺎري راﯾﺎﻧﻪاي ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ
ﻣﻬﺪي آرﯾﻦ -ﻣﻬﺪي ﺧﺠﺴﺘﻪ ﭘﻮر -ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﮔﻠﺰارﯾﺎن
̔
اﮐﺒﺮي
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﭘﻠﯽآﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﯿﻮه و ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ) (Pistacia vera L.رﻗﻢ ̕
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ داوري ﻧﮋاد  -ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻮرزاده ﻧﺎﻣﻘﯽ  -ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻣﻦ
اﺛﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﮔﻮﮔﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﯿﺘﺮات ﺳﯿﺮ و ﻓﺮاﻫﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺎك
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻠﺴﭙﻮر
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي رﺷﺪي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﯿﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪي ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ  -آﺗﻨﺎ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ راد
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ رﯾﺸﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ Echinacea purpurea L.
ﺑﯿﮋن ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺎن  -ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم -ﺟﻮاد اﺻﯿﻠﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮ-ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﺷﯿﺮازي )(Lallemantia royleana Benth.
ﺣﺸﻤﺖ اﻣﯿﺪي  -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ  -ﺧﺪﯾﺠﻪ اﺣﻤﺪي
ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯽ
̔
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﻧﻬﺎلﻫﺎي زﯾﺘﻮن رﻗﻢ ̕
ﻧﻮراﻟﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ  -اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻟﻘﯽ  -زﯾﻨﺐ ﺟﻌﻔﺮي زاده
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﺣﻞﮐﻨﻨﺪه ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺮﺑﭽﻪ ﻗﺮﻣـﺰ ) Raphanus
 (sativus L.ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
آﯾﺴﺎن ﺻﻤﺪي  -اﮐﺒﺮ ﺣﺴﻨﯽ  -ﻣﺠﯿﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي ﻻﯾﻢ )(Citrus aurantifolia
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮزاده ﺧﯿﺎوي  -ﺑﻬﺮوز ﮔﻠﻌﯿﻦ
اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد اﺳ ﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﻔﻨﺎج )(Spinacia oleracea L.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮي  -ﺣﺴﯿﻦ آروﺋﯽ  -ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪي
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ،اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ و ژل آﻟﻮﺋﻪورا ﺑﺮ ﻗﻬﻮهاي ﺷﺪن ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه ﺑﺮشﺧﻮرده رﻗﻢ ̕ﮔﻠﺪن دﯾ ̔
ﺸﻠﺰ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن  -ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺎوه
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ زﺋﯿﻦ ذرت و ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ و اﻧﺒﺎرﻣﺎﻧﯽ اﻧﮕﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺸﮑﯿﻦ
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﮑﻮﻫﯿﺎن  -ﻓﺮزاد ﻟﻄﺎﻓﺘﯽ  -ﺑﻬﺮام ﻓﺘﺤﯽ آﭼﺎﭼﻠﻮﺋﯽ  -ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮي  -رﺑﺎب اﻟﻔﺘﯽ
اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻨﯿﻞآﻻﻧﯿﻦ و ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ﺑﺮ ﺣﻔـﻆ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤـﺮ اﻧﺒﺎرﻣـﺎﻧﯽ ﻣﯿـﻮه ﺑﺎدﻧﺠـﺎن ) Solanum
(melongena L.
رﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ -ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮزﮔﺮ -ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮي -زﻫﺮا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
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برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطعنگاری رایانهای پرتو ایکس
مهدی آرین -1مهدی خجسته پور -*2محمودرضا

گلزاریان3
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تاریخ پذیرش1399/06/30 :

چکیده
آگاهی نسبت به روند تغییرات حجم حفره بذر میوه خربزه میتواند کمک شایانی به برنامهریزی مناسب جهت انجام اموری چون کوددهی ،آبیاری و
غیره در طی فصل رشد میوه نماید .به منظور برآورد حجم حفره بذر میوه خربززه ،Cucumis melo L. ،دو تزوده ملیزی ارمشزمند یصزری و خزاتونی
انتخاب شد و تغییرات حفره بذر آنها در طی فصل رشد ،مورد مطالعه یرار گرفت .ام روش مقطعنگاری رایانهای پرتو ایکس به عنوان ابزاری دییق و غیر
مخرب در تعیین اندامه حجم حفره بذر در هر مرحیه ام آممایش استفاده شد .اندامه گیری حجم حفره بذر در کنار عوامل درصد مزواد جامزد ملیزوو ،ومن
مخصوص ،درصد رطوبت گوشت میوه و همچنین مقدار  pHدر طی سه بامه ممانی  15روم و  30روم پس ام گیدهی و مرحیه رسیدگی کامل میوه انجزام
شد .نتایج پژوهش همبستگی بین عامل درصد حجم حفره بذر توده یصری با سایر عوامل را نشان داد .ام طرفی کییه عوامل یاد شده تغییرات معنیداری
در طی سه بامه ممانی برداشت داشتند ،ضمن اینکه این تغییرات تلت تاثیر نوع توده نیز یرار گرفتند ،اما رابطه معنیداری بین برهمکنش دو عامل توده و
مرحیه برداشت مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :سیتی اسکن ،غیر مخرب ،گوشت میوه

مقدمه
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خربزززه ( )Cucumis melo L.گیززاهی ام خززانواده کززدوییان
( )Cucurbitaceaeاست .بسیاری ام پژوهشگران میستگاه اولیزه ایزن
گیاه را آفریقا میدانند که بتدریج در ایران و مصزر اهیزی شزده اسزت
( .)21مطابق با آمار فائو کشور ایران بعد ام دو کشور چین و ترکیزه در
رتبه سوم کشت این ملصوو یزرار دارد ( .)11سزط میرکشزت ایزن
ملصوو در کشور بالغ بزر  74038هکتزار معزادو بزا  0/63درصزد ام
اراضی میر کشت است که با تولیدی حدود  1490000تزن معزادو بزا
 1/8درصد کل ملصوو تولیدی کشاورمی ،رتبه دوم تولید ملصوالت
جززالیزی بعززد ام هندوانززه در سززاو مراعززی 1394-1395را بززه خززود
اختصاص داده است.
میوه خربزه در طی فصل رشد ام ممزان ههزور گزل تزا رسزیدگی
کامل دستخوش تغییرات فیزیکی و شیمیایی میادی میشزود .ام آنجزا
که این دگرگونیها تاثیر مستقیم بر رسیدگی کامل و مطیوب گوشزت
میوه دارند ( ،)15آگاهی نسبت به روند این تغییرات مزیتوانزد کمزک
 2،1و  -3بهترتیب دانشجوی دکتری ،استاد و دانشزیار گزروه مهندسزی بیوسیسزتم،
دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: mkhpour@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئوو:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.78294

شایانی به برنامهریزی مناسب جهت انجزام امزوری چزون کزوددهزی،
آبیاری و غیره باشد .در پژوهشی پروین و همکاران ( )28تاثیر مراحزل
مختیف رسیدگی بر کیفیت ریزم  Raviخربززه تخزم ینزد 4را در سزه
مرحیه نابالغ ،نیمه بالغ و بالغ مورد مطالعه یزرار دادنزد .آنزان دریافتنزد
همبستگی باالیی میان رنگ میوه ،سفتی و غیظزت کزل مزواد جامزد
ملیوو ) 5 (TSSبا مراحل مختیف رشد میوه وجود داشته که این امزر
بر کیفیزت میزوه انبزار شزده پزس ام برداشزت تزاثیر مسزتقیمی دارد.
تلقیقات مشابهی توسط ملققین بر روی میزوه خرمزالو ( ،)26امگیزل
( ، )1میوه هوس )12(6انجام شده است .آنان دریافتند که بزا افززایش
مقدار ومن مخصوص هاهری ،ویژگیهایی چون یطر هندسی متوسط
میوه ،کرویت ،مساحت جانبی ،اسیدیته کل و درصد غیظت مواد جامزد
ملیوو کاهش مییابد .ضمن اینکزه عوامزل گونزاگونی چزون ممزان
رسیدگی ،نوع ریم ،آبیاری و کوددهی ،کیفیت طعم میوه را تلت تاثیر
مستقیم خود یرار میدهند ( .)30پژوهشهایی که در مورد میوه طالبی
انجام شده نیز نشان داده است که تغییر در ملتوای یند بافت میوه بر
اساس میزان کربوهیدرات ها و همچنین سوخت وسام متابولیکی میزوه
در طی فصل رشد تغییر میکند ،ضمن اینکه آبدار شدن این ملصزوو
4- Muskmelon
5- Total Soluble Solids
6- Gulupa Fruits
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با افزایش حجم میوه افزایش داشته و در نتیجه میزان یند همبسزتگی
مثبتی با اندامه میوه دارد (.)13
امرومه پژوهشگران ام روشهای متنوعی برای ارمیابی ویژگیهای
داخیی میوه و سبزیجات استفاده میکننزد .تشزدید مغناطیسزی هسزته
) ،1(MRIنوری ،صوتی ،مافوق صوت ،ارتعاشی ،تابش مادون یرمزز و
پرتو ایکس روشهایی ام این دست میباشند ( 22 ،6و  .)24استفاده ام
پرتونگاری اشعه ایکس در بررسی کیفیت میوهها و سزایر ملصزوالت
کشاورمی همواره مورد توجه ملققزین یزرار داشزته اسزت .تومزاس و
همکاران ( )32توانستند با استفاده ام تصویربرداری پرتزو ایکزس انبزه
هایی را که توسط حشرات ام داخل آسیب دیده بودند ام انبههای سالم
جدا کنند .هاف و همکاران ( )15نیز الگوریتمی طراحی نمودند کزه بزا
استفاده ام تصاویر حاصل ام پرتونگاری ایکس یادر به شناسایی میتون
های آفت مده بود .الس و همکاران ( )10با استفاده ام این روش ،سیب
های دارای لکههای یهوهای داخیزی را شناسزایی کردنزد .بارسزیون و
همکاران ( )3در تلقیقی که در مورد میوه هیو انجام دادند بزا اسزتفاده
ام تصاویر سی تی اسکن تغییزرات کیفزی میزوه هیزو را در ممزانهزای
مختیف رسیدگی اندامهگیری کردند .آنها توانستند رابطهای خطی بزین
ضریب جذب با چگالی ،رطوبت ،مواد جامزد ملیزوو و مقزدار  pHبزه
دست آورند .میرهوفر و همکاران ( )23با اسزتفاده ام ایزن روش ،رونزد
گسترش سیستم ریشه بذر چغندر یند در خزا را مزورد مطالعزه یزرار
دادند .استفاده ام تصاویر سیتیاسکن به منظور تشخیص سزیبهزای
صدمه دیده در اثر ضربه که بافت داخیی آنها دچار لهیدگی شده بود و
همچنین تعیین حجم بافتهای صدمه دیده نیز گزارش شده اسزت (7
و  .)33کارنکززارن و همکززاران ( )16در پژوهشززی روی دانززه گنززدم
توانستند با استفاده ام پرتونگاری ایکس جرم دانه را تعیین کنند .کومار
و باو ( )19برای پیدا کردن تر در دانه برنج ام تصزویربرداری پرتزو
ایکس استفاده کردند .الگوریتم بکار گرفته شده در ایزن مطالعزه یزادر
بود تعداد تر های افقی ،عمودی ،وکل تر ها را به ترتیب بزا دیزت
 98 ،97و  97درصد ملاسبه و نمایش دهزد .کوتوالیویزل و همکزاران
( )17نیز ام تصویر برداری پرتو  xبه منظور بررسی کیفزی مغزز گزردو
استفاده کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که متوسط شزدت پیکسزل،
یک پارامتر مناسب برای تعیین کیفیت مغزز گزردو مزیباشزد .ارینزا و
همکاران ( )27با استفاده ام این روش آلودگی یارچی دانههای ذرت را
مورد مطالعه یرار دادند .تاناکا و همکزاران ( )31نیزز ام ایزن روش بزه
منظور مطالعه تغییرات بافزت داخیزی خیزار در طزی یزک دوره  7رومه
نگهداری ،استفاده نمودند.
تاکنون پژوهشگران به منظزور تعیزین حجزم حفزره بزذر ام روش
تعیین دستی ابعاد حفره با متر دستی و یزا کزولیس و تقریزب بوسزییه
فرمووهای ریاضی استفاده کردهاند ( .)20این روش عالوه بر اینکه به
1- Magnetic resonance imaging

صورت تقریبی حجم حفره بذر را تعیین میکند ،مسزتیزم بزرش میزوه
بوده و ام این للاظ یزک روش مخزرب ملسزوب مزیشزود .در ایزن
پژوهش ام روش مقطعنگاری رایانهای پرتزو ایکزس 2کزه بزر مبنزای
فناوری تصویر برداری پرتو ایکس بنیان نهاده شده و روشی دییزق بزه
منظور تعیین حجم اهداف و یا آسیبهای بافتی اسزت ،اسزتفاده شزده
است .در این فناوری برخالف تصزویر نگزاری معمزوو پرتزو ایکزس،
یابییت سه بعدی سامی اهداف و مطالعه دییق بر روی آن وجود دارد.
پرتو  xموج الکترو مغناطیس بزا طزوو مزوجی بزین  0/01تزا 10
نانومتر است که با انرژی پرتودهی ( )1/92×10-17_ 1/92×10-14ژوو
یادر به نفوذ در مواد مختیف است ( .)8هنگامی که پرتو  xبه یک ماده
تابانده می شود ،مقداری ام آن جذب ماده شده ،مقدار کمی بزه اطزراف
انتشار یافته و بایی ام ماده مربوط عبور میکند ( .)9طبق یانون بیزر -
المبرت )1( 3ضریب جذب خطی ( )µتلت تاثیر شزدت پرتزو ایکزس
میباشد (.)29
)  ( z
()1
I  I 0e
که در این رابطه:
 =I0شدت اولیه پرتو ایکس ( )R/Sکه  Rواحد رونتگن است،
 = Iشدت پرتو ایکس پس ام عبور ام جسم (، )R/S
 = µضریب جذب خطی جسم (  ) m 1و
 = zضخامت جسم ( )mمیباشد.
به هر میزان که جسم چگالتر باشد مقدار شدت عبوری  Iکزاهش
بیشتری خواهد داشت .این مهم تاثیر مستقیمی بر تصاویر ایجاد شزده
ام دستگاه سیتی اسکن خواهد داشت به طوری که نقاط رنگی روشنتر
مربوط به یسمتهای چگالتر میوه و نقاط تیرهتر مربوط به یسمتهای
با چگالی کمتر است.
با توجه به بررسی به عمل آمده در میان منابع تلقیقاتی یاد شده،
هدف ام اجرای این تلقیق ارائه روشی است که یادر به بامرسزی غیزر
مخزرب و دییزق درون میزوه خربززه باشزد .در همزین راسزتا ام روش
تصویربرداری رایانهای پرتو ایکس در ملاسبه دییق حجم حفزره بزذر
میوه 4در هر مرحیه رشد میوه استفاده شده است .اندامه و حجم حفزره
بذر ام للاظ بامارپسندی میوه اهمیت پیدا میکند .میوههایی بزا حجزم
حفره کمتر ،مطیوبیت بیشتری ام نظر مصرفکنندگان دارند .بزا تعیزین
درصد حجم حفره بذر میوه خربزه که مستیزم تعیین حجم کل میزوه و
ملاسبه حجم حفره بذر میوه است ،ارتبزاط ایزن متغیزر بزا دورههزای
مختیف رشد میوه خربزه بررسی شد .همچنین تغییزرات ومن حجمزی،
ملتوای رطوبتی ،درصد غیظت مواد جامد ملیوو و  pHبافت خوراکی
میوه خربزه خاتونی و یصری در هر مرحیزه ام فصزل رشزد نیزز مزورد

2- X-ray tomography
3- Beer–Lambert law
4- Cavity

برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطعنگاري رایانهاي پرتو ایکس

مطالعه یرار گرفت.

مواد و روشها
در انجام این تلقیق ام دو توده ملیی یصزری و خزاتونی خربززه
استفاده شد .نمونهها در تابستان ساو  1396ام دو مزرعه مجاور هم ام
روستای آبروان با مویعیت جغرافیایی" 59° 58′ 40شزمالی و "4′ 34
 36°شریی و به ارتفاع تقریبی  930متزر ام سزط دریزا وایزع در 32
کییومتری مشهد ،تهیه شد .با ههور گلها تعدادی ام آنها پال گذاری
گردید و طی سه بامه  15رومه نارس 30 ،رومه نابزالغ و  45رومه بزالغ
برداشت شد (سه سط ) .در نوع خاتونی چون میوه این توده نسبت به
یصری مودتر به بیوغ کامل مزیرسزد ،ممزان برداشزت  40روم بعزد ام
گیدهی درنظر گرفته شد .بافت خا مزارع لومی شنی بزوده و کشزت
توده ها به شکل جوی و پشته و به فاصیه تقریبی 3متر ام هزر ردیزف،
عرض جوی حدود  40سانتیمتر و فاصیه بوته حزدود  70سزانتیمتزر
روی پشته انجام شده است که با دور آبیاری  7رومه آبیاری میگردید.
در هر مرحیه ام بامههای ممانی یاد شده ،تعداد  15عدد نمونزه میزوه ام
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هر ریم در طرح کامالً تصادفی برداشت و مورد آممایش یرار گرفتنزد.
در این تلقیق دو عامل ممان برداشت و نوع توده بزه عنزوان عوامزل
اصیی و عوامل درصد حجم حفره بذر میوه ،درصد مواد جامد ملیزوو،
 ،pHملتوای رطوبتی و ومن حجمی گوشت میوه بزه عنزوان عوامزل
فرعی مورد مطالعه یرار گرفتند.
در انجام این پژوهش ام دستگاه سزیتزیاسزکن مزدوOptima-
 CT540ساخت شرکت  GE Healthcareآمریکا (شزکل  )1مسزتقر
در بیمارستان مهر مشهد استفاده شد .این دستگاه یابییت تصویرنگاری
تا  16برش در هر دور را داراست.
در این دستگاه یک المپ تولیزد کننزده اشزعه ایکزس در مقابزل
چندین ردیف آشکار سام اشعه یرار داده شده و با کمک یزک حیقزه و
به طور یک مجموعه واحد به شکل چرخشی در اطراف هدف حرکت
میکند .تمامی نمونههای انتخاب شده خربزه در جهت یطر طولی که
بزرگترین یطر میوه است و ام طرف سر بزه صزورتی کزه در شزکل 1
نشان داده شده است وارد دستگاه شد .دستگاه سیتزیاسزکن در بزدو
آممایش مطابق با دادههای جدوو  1تنظیم و آماده به کار شد.

شکل  -1سیتیاسکن اپتیما مستقر در بیمارستان مهر
Figure 1- Optima CT Scan located in Mehr Hospital

تعداد کل تصویر مقطعی که بوسییه دستگاه سیتیاسکن ام هزر
نمونه خربزه تهیه میشود رابطه مستقیمی با ضزخامت هزر بزرش ام
مقطع داشته و در نتیجه بستگی کامل به اندامه یطر بزرگ هر نمونزه
میوه دارد .بنابراین نمونههای با طوو بیشتر تعداد بیشتری ام تصزاویر
گرفته شده را به خود اختصاص دادهاند .بسته به اندامه طوو میزوه تزا
 400تصویر مقطعی ام هر نمونه بر روی دیسک سخت رایانزه ضزبط
گردید .سپس تصاویر تهیه شده در نزرمافززار پزشزکی Microview
نسخه  ،21بارگذاری شد .روند ملاسبه حجم حفره بزذر و همچنزین

حجم کل میوه خربزه به این صورت است که در ابتدا حجم کل میوه
به چندین بخش حجمی کوچکتر تقسیم می شود .سزپس حجزم هزر
بخش ملاسبه شده و در نهایت حجم کل برآورد مزیشزود .سزطوح
مقطع مربوط به دو وجه باالیی و پایینی هر جز حجمی که در شزکل
 2نیز نشان داده شده ،بوسییه کاربر بر روی تصاویر مورد نظر انتخاب
می شود .به عنوان مثاو انتخاب سط مقطع حفزره بزذر در شزکل 3
الف مالحظه میشود.
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جدول  -1مقادیر ورودی به دستگاه سیتیاسکن مدل سیتی 540اپتیما
Table 1- Input values to the Optima-CT540 Scan machine

ولتاژ المپ اشعه ایکس

120

)Tube voltage (kV

شدت جریان المپ اشعه ایکس

120

)Tube current (mA
ضخامت هر برش ()mm
)Slice thickness (mm

2.5

حجم وکسل

0.298

)Voxel volume (mm2

عمق رنگ

16

)Color depth (bit

مقدار دوم اشعه

15.22

)Radiation dose (mGy

مدت ممان تصویربرداری ام هر مقطع

1060

)Time exposure (mS

انتخاب در هر  10تصویر بعدی تکرار میشود .به عبزارتی دیگزر
اگر انتخاب سط مقطزع در تصزویر شزماره  nصزورت گرفتزه ایزن
انتخاب در تصویر شماره  n +10نیز تکرار میشزود .مقزدار  10یزک
مقدار دلخواه و به منظور نیل به دیت باالی اندامهگیری اسزت .ایزن
مقدار را می توان به منظور صزرفهجزویی در ویزت افززایش نیزز داد.

سپس رایانه بوسییه خطوطی مستقیم ،سطوح مقاطع انتخاب شزده را
به یکدیگر متصل نموده و یک بخش حجمی به شکل هزرم نزایص
شبیهسامی میشود که نمونهای ام آن در شزکل  2نشزان داده شزده
است .حجم این بخش با توجه به رابطه  2ملاسبه شده است:

شکل  -2بخش حجمی شبیهسازی شده بین دو مقطع انتخاب شده متوالی
Figure 2 - Simulated volume section between two selected intervals

()2

𝐻

) 𝑉 = (𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1 𝐴2
3

که در این رابطه:
 =Vمقدار حجم بخش شبیهسامی شده بوسییه رایانه،
 =Hارتفاع بخش حجمی،
 =𝐴1سط مقطع بخش وایع در تصویر شماره  nو
 =𝐴2سط مقطع بخش وایع در تصویر شماره  n+10میباشد.
حجم تک تک بخشها بوسییه رایانه با کمک رابطه ( )2ملاسبه
شده و سپس با یکدیگر جمع جبری شده و در نهایت حجم هدف که

در این مورد حفره بذر میوه خربزه و همچنین حجم کل میزوه اسزت،
ملاسبه میشود.
به منظور اندامهگیری ملتوای رطزوبتی ) (M.Cنمونزههزایی بزا
ومن حدود  50گرم ام گوشت میوه تهیه و به مدت  48ساعت در آون
با حرارت  70درجه یرار داده شد ( .)2درصد ملتوای رطوبتی گوشت
میوه با ملاسبه اختالف ومن نمونه یبل و بعد ام حرارتدهی ملاسبه
گردید ( .)25در تعیین درصد کل مواد جامد ملیوو ( )TSSنیز در هر
نمونه مقداری ام عصاره گوشت میوه تهیه و درجه بریکس آن بوسییه
رفرکتومتر دیجیتالی مدو  DR301-95سزاخت شزرکت Kruss
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آلمان ،در دمای  18درجه سیسیوس تعیزین گردیزد .ایزن رفرکتزومتر
مجهز به سامانه تصلی خطای ناشی ام دما میباشد TSS .معیزاری
ام میزان شیرین بودن میوه است .مقدار  pHعصاره هر نمونه بوسییه
 pHمتر دیجیتالی مدو  1381-kساخت شرکت  TESدر دمزای 18
درجه سیسیوس تعیین گردید .این دسزتگاه نیزز مجهزز بزه سیسزتم
تصلی خودکار خطزای ناشزی ام دمزا مزیباشزد .بزرای تعیزین ومن
مخصوص ( )ρیسمت خوراکی میوه ،در ابتدا نمونههزایی ام گوشزت
میوه توسط تراموی دیجیتالی تومین شد .سپس به منظور تعیین حجم
نمونهها ،وارد یک استوانه مدرج که دیت آن یک سانتیمتر مکعزب و
حاوی مایع تولوئن بود شدند .تولوئن ( )C7H8بر خزالف آب جزذب
نمونههای آممایش نشده ( )14و همچنین ومن مخصزوص آن نیزز ام
آب کمتر است ،لذا نمونهها بر روی سط مایع شناور نمیشوند .ایزن
ویژگی موجب تعیین دییقتر و سهولت خواندن حجم مایع جابزه جزا
شده میشود.
در این پژوهش ،درصد حجم حفره بذر ام حاصلضرب عدد 100
در حاصل تقسیم حجم حفره بذر به حجم کزل هزر نمونزه ملاسزبه
گردید .تغییر فاکتور کمی درصد حجم حفره بذر در کنار عوامیی مانند
درصد رطوبت ،درصد مواد جامد ملیوو ،ومن حجمی ،و  pHبا تغییر
همزمان دو متغیر کیفی "توده خربزه" (با دو سط یصری و خاتونی)
و متغیززر اسززمی "مرحیززه برداشززت" (بززا سززه سززط 15و 30رومه و
رسیدگی کامل) با استفاده ام آممون فاکتوریل و در یالب طرح کزامال
تصادفی اجرا شد .تلییل داده ها با استفاده ام نرمافزار  SPSSنسزخه
 24انجام شد .نرماو بودن دادهها بوسییه برنامه  SPSSمورد بررسزی
یرار گرفت .در تجزیه و تلییل دادههزا سزط معنزیداری آمزاری 1
درصززد انتخززاب شززد .بززا اسززتفاده ام روش تلییززل چنززد متغیززری
 1 MANOVAنیز تاثیر کیی کمیات مورد بررسی در بین دو فزاکتور
مستقل توده و مرحیه برداشزت مزورد مطالعزه یزرار گرفزت .مقایسزه
میانگین ها نیز بر اساس آممون دانکن و در سط احتماو یک درصد
مورد تجزیه و تلییل یرار گرفت.

نتایج و بحث
بخشهای انتخاب شده ام هر مقطزع تصزویر و همچنزین نتزایج
حاصل ام شبیهسامی حجم حفره بذر و حجم میوه که بوسییه نرمافزار
پزشکی  Microviewترسیم شده در شکل 3الف تا د یابل مشزاهده
است .نتایج تلییل در جداوو  2و  3آمده است.
مطابق با داده های جدوو  3با بالغ شدن میوه و تغییر روند سنی
ملصوو ام مرحیه اوو به مرحیه سوم با وجود این که حجم حفره بذر
افزایش مییابد اما نرخ این میزان افزایش نسبت بزه افززایش حجزم
1- Multivariate Analysis of Variance
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کیی میوه کمتر است .این امر باعث میشود که درصد حجم حفزره
بذر در طی فصل رشد ،روندی نزولی داشته باشد .در این بین خربززه
توده یصری که در مقایسه با توده خاتونی یطرهای جانبی بزرگتزری
دارد کاهش بیشتری را به خود اختصاص داده است .نمودار شزکل 4
نیز این مطیب را تایید میکند .با کاهش حجم حفره بذر در طی دوره
رشد ،مقدار درصد رطوبت و ومن مخصوص گوشت میوه کاهش مزی
یابد .کاهش درصد رطوبت ام مقدار  94/04تا  90/61درصد در تزوده
یصری و ام مقدار  93/52تا مقدار  89/12درصد در توده خزاتونی بزه
ثبت رسید که در هر مرحیه رشد اختالف معنیداری را در سط یزک
درصد نشان میدهد .با توجه به این مهم میتوان دریافت مرحیه اوو
رشدی میوه خربزه ،مرحیزه مهمزی در جزذب آب میزوه اسزت و لزذا
برنامهریزی مناسب در آبیزاری ملصزوو در ایزن مرحیزه ام اهمیزت
ویژهای برخوردار خواهد بود .ویل نیوا و همکزاران ( )34در پژوهشزی
شامل پنج مرحیه مجزا ام فصل رشد گونه  muskmelonدریافتند که
عیی رغم افزایش ومن میوه در هر مرحیه رشد ،مقدار درصد رطوبزت
کاهش مییابد .کاهش ومن مخصوص گوشت میوه نیز در هر مرحیه
اختالف معنیداری را با مرحیه یبل نشان میداد .گزارشها حزاکی ام
آن است که کاهش ایزن مقزدار ام ومن مخصزوص گوشزت میزوه ام
کاهش ومن مخصوص پوست میزوه در طزی دوره مشزابه رشزد نیزز
بیشتر بوده است ( .)18این امر میتواند ناشی ام بروم پدیده اسزفنجی
شدن بافت میوه و افزایش تخیخل در آن باشزد .درصزد مزواد جامزد
ملیوو ام مقدار کمینه  4/97درصد در نوع خاتونی تا مقزدار بیشزینه
12/74درصد در نوع یصری در طی فصل رشد افززایش یافزت .ایزن
افزایش در هر دو توده ملیی مشزابه و یکسزان اسزت .در مطالعزات
دیگر ،پژوهشگران نتایجی با بیشینه مقدار بزریکس  15/5درصزد در
گونه  muskmelonنیز گززارش شزده اسزت ( .)40عزالوه بزر ایزن،
آممایشها برتری توده یصری را ام للاظ افزایش میزان ینزد نسزبت
به نوع خاتونی نشان میدهد .مقدار  pHنیز در این آممایش ام کمینه
مقدار  4/53در نوع خاتونی تزا مقزدار بیشزینه  5/98در نزوع یصزری
تغییر نموده اسزت .پزروین و همکزاران ( )28تغییزر مقزدار  pHرا در
ملدوده  5/38- 5/58در طی فصل رشد ریم  Raviثبت کردهاند .بزا
این وجود گزارشهایی مبنی بر کاهش تدریجی ایزن مقزدار در طزی
فصل رشد طالبی وجود دارد ( .)4بر اساس تلقیقزات بیزانچی مقزدار
 pHدر ملدودهای بین  5/2-6/5در اریام مختیف میون تغییر میکند
( .)5تغییرات مقدار  pHدر هر توده میتوانزد ناشزی ام کزاهش و یزا
افزایش تولید اسیدهای آلی در میوه باشد ( .)18با توجه بزه ایزن کزه
بیشینه مقدار درجه بریکس و  pHدر مرحیه سوم رشد میزوه صزورت
می گیرد ،مدیریت مناسب در کوددهی به مزرعه مزیتوانزد در تغییزر
این اریام تاثیرگذار باشد.
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ب – سط مقطع کل میوه

 سط مقطع حفره بذر-الف

B- Cross sectional view of the whole fruit

A- Cross sectional view of seed cavity

 نمای سه بعدی شبیهسامی شده کل میوه-د

 نمای سه بعدی شبیهسامی شده حفره بذر-ج

D - Simulated 3D model of the whole fruit

C- Simulated 3D model of cavity region
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 نمایی از سطوح مقطع انتخاب شده و تصاویر شبیهسازی شده نمونههای میوه دو توده محلی خربزه-3 شکل
Figure 3- Cross sectional views and simulated 3D models of a typical samples in two native melon landraces

 تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تاثیر فاکتور توده و مرحله برداشت بر برخی صفات فیزیولوژیکی میوه خربزه-2 جدول
Table 2- ANOVA (mean of squares) for the effect of landrace and harvest stage on some physiological traits of melon

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V

df

توده
Landrace (A)

مرحیه برداشت
Harvest stage (B)

توده× مرحیه برداشت
A×B

خطا
Error

ضریب تغییرات
CV (%)

درصد حجم حفره بذر

درصد رطوبت

درصد مواد جامد

وزن حجمی

pH

Seed cavity
percentage

Humidity percentage

محلول

1

357.245**

24.283**

7.951**

0.001**

1.083**

2

117.774**

114.736**

390.874**

0.02**

12.526**

2

3.189 ns

1.803 ns

0.107 ns

0.000096 ns

0.013 ns

84

1.954

0.533

0.208

0.000058

0.017

-

11.6

2

33.1

2.2

10.9

TSS

. بهترتیب بیانگر معنیدار بودن در سط احتماو یک درصد و عدم معنیداری میباشدns ** و
** and ns: Significant at 1% probability level and no significant, respectively.

Density
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 مقایسه میانگینهای عوامل مختلف در سطوح مختلف مقادیر توده و مرحله برداشت-3 جدول
Table 3- Comparison of means factors at different levels of cultivar and harvest stage

توده

مرحله برداشت

Landrace

Harvest stage

درصد حجم حفره

درصد مواد جامد

بذر

محلول

Seed cavity (%)

TSS

29.71 a

1

یصری

27.13 b

2

Ghasri

خاتونی
Khatooni

5.68 c
9.81 b

pH

وزن حجمی

درصد رطوبت

Density (g/cm3)

Humidity percent

94.04 a

1.08 a

4.70 c
5.05 b

92.42 b

1.05 b

3

25.20 c

12.74 a

5.98 a

90.61 c

1.02 c

1

24.97 a

4.97 c

4.53 c

93.52 a

1.07 a

2

23.55 b

9.21 b

4.81 b

91.31 b

1.04 b

3

21.55 c

12.27 a

5.73 a

89.12 c

1.02 c

. درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند5 بر اساس آممون چنددامنهای دانکن در سط احتماو

میانگینهای دارای حرف مشتر
. رومه و رسیدگی کامل میباشند30  و15  بهترتیب بیانگر مراحل برداشت3  و2، اعداد یک

Means with the same letters in each column have no significant difference based on Duncan’s multiple range test (α = 0.01).
The numbers 1, 2 and 3 indicate the 15 day and 30 day harvesting stages and complete ripening stage, respectively.

 نتایج آزمون رگرسیون-4 جدول
Table 4- Results of regression Testing

توده

قصری

خاتونی

Landrace

Ghasri

Khatooni

متغیر وابسته

درصد رطوبت

درصدموادجامدملیوو

ومن
حجمی

درصد رطوبت
pH

Humidity
percentage

درصدموادجامدملیوو

ومن حجمی
pH

Dependent
variable

Humidity
percentage

B

0.636

-1.164

0.01

-0.219

0.875

-1.163

0.009

-0.211

K

74.954

41.226

0.777

11.231

70.877

35.974

0.824

9.949

R2

0.881

0.792

0.871

0.770

0.790

0.588

0.771

0.644

F

319.428

164.037

290.248

143.852

161.568

61.380

145.075

77.770

sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TSS

Density

TSS

Humidity
percent

. بیانگر مقدار ثابت در رگرسیون خطی استK  نمایانگر ضریب متغیر مستقل "درصد حجم حفره بذر" وB
B represents the independent variable coefficient for "Seed Cavity" and K indicates the constant value in linear regression.

 نتایج آزمون چند متغیره ارتباط کیفیت میوه با عوامل توده و زمان برداشت-5 جدول
Table 5- The results of multivariate testing on the relationships of fruit quality with landrace and harvest time

تیمار

توده

مرحله برداشت

Treatment

Landrace

Harvesting stage

آممون

اثر پیالی

المبدای وییکس

اثر پیالی

المبدای وییکس

Test

Pillai’s trace

Wilks' lambda

Pillai’s trace

Wilks' lambda

F

482.449

482.449

299.427

593.965

Sig

0.00

0.00

0.00

0.00
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درصد حجم حفره بذر

Harvesting Stage

شکل  -4تغییرات درصد حجم حفره بذر در میوه دوتوده بومی خربزه
Figure 4- Variation in seed cavity (%) in two native melon fruits

نتایج آممون رگرسیون کزه در جزدوو  4آمزده اسزت ،همبسزتگی
متغیرهای وابسته درصزد رطوبزت ،درصزد مزواد جامزد ملیزوو ،ومن
حجمی و  pHرا با متغیر مستقل درصد حجزم حفزره بزذر در دو تزوده
مورد مطالعه نشان میدهد ،اما با توجه به مقدار  R2در تزوده یصزری،
این همبستگی یویتر میباشد.
مقادیر مثبت  Bدر درصد رطوبت و ومن حجمی بیانگر همبستگی
مثبت این مقادیر با درصد حجم حفره بذر و مقادیر منفی  Bدر درصزد
مواد جامد ملیوو و  pHبیانگر همبستگی منفی آنها با درصزد حجزم
حفره بذر میوه خربزه میباشد .چنانچه مقادیر کمی درصد حجم حفزره
بذر ،درصد رطوبت ،مقدار  ،pHدرصد رطوبت ،ومن مخصوص و درصد
مواد جامد ملیوو را ام اجزای سزامه "ویژگزی کیفزی میزوه" در نظزر
بگیریم ،مطابق با نتایج آممون چند متغیره که در جدوو  5آمده اسزت،
مشاهده میشود که میانگین سامه کیی ویژگزی کیفزی میزوه در بزین
گروههای مختیف ممانهزای برداشزت و همچنزین در بزین دو گزروه
مختیف توده ،تفاوت معنیداری را دارا است .این امر با توجه به مقزدار
بهدست آمزده ضزریب معنزیداری ) (sigام دو آممزون اثزر پزیالی 1و
المبدای وییکس 2مشهود است .ستون آخر جدوو  2نیز نشان میدهد
برهمکنش معنیداری بین دو فزاکتور تزوده و مرحیزه برداشزت وجزود
ندارد.

نتیجهگیری
در این تلقیق درصد حجم حفره بذر در کنار ویژگی هزایی چزون
درصد مواد جامد ملیوو ،درصد رطوبزت ،ومن مخصزوص ،و  pHکزه
1- Pillai’s trace
2- Wilks' lambda

عوامیی تاثیر گذار بر کیفیت و بامار پسندی میوه خربزه هستند ،بررسی
و روند تغییرات آنها در طی فصل رشد در دو توده شناخته شده یصری
و خاتونی مورد مطالعه یرار گرفت .با مطالعه روند این تغییرات کشاورم
میتواند کییه مراحل رشد میوه را مدیریت کرده و با آبیاری مناسزب و
بهمویع و کوددهی کافی در ممان مناسب بر کیفیت میزوه تولیزد شزده
تاثیرگذار باشد و این خود میتواند گامی موثر در تولید ملصزوالتی بزا
کیفیت باالتر باشد .نتایج این پژوهش همبسزتگی متغیرهزای وابسزته
درصد رطوبت ،درصد مواد جامد ملیوو ،ومن حجمی و  pHرا با متغیر
مستقل درصد حجم حفره بزذر در دو تزوده مزورد مطالعزه نشزان داد.
عالوه بر آن تاثیر آشکار دو عامل مرحیه برداشت و نوع توده بر دیگزر
عوامل مورد آممایش مشهود بود .در این بین استفاده ام تکنیک مقطزع
نگاری یارانهای پرتو ایکس به عنوان روشی غیر مخزرب کزه توانزایی
رصد تغییزرات درونزی میزوه را داراسزت ،کمزک شزایانی بزه مطالعزه
خصوصیات درونی میوه خربزه نمود که ام این روش به عنوان روشزی
دییق میتوان در بررسی دیگر ملصوالت کشاورمی نیز استفاده نمود.

سپاسگزاری
در پایان ام جناب آیای دکتر بهرام عابدی استادیار ملتزرم گزروه
عیوم ب اغبانی و مهندسزی فازای سزبز دانشزگاه فردوسزی بزه خزاطر
راهنماییهای ارمنده در خصوص مزوارد عیمزی مزرتبط و همچنزین ام
پرسنل بخش سیتیاسکن بیمارستان مهر مشهد به خصزوص آیایزان
روشن و حسینی که همکاری المم را در اجرای این پژوهش داشتهاند،
یدردانی میشزود .ام معاونزت ملتزرم پژوهشزی دانشزکده کشزاورمی
دانشگاه فردوسی نیز بدلیل حمایت مالی این تلقیق که در غالب طرح
پژوهشی شماره  43177صورت گرفته تشکر میگردد.
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Introduction: Cucumis melo L. is a plant from the Cucurbitaceae family. Many researchers consider the
early habitat of this plant to be African, which has gradually become domesticated in Iran and Egypt. Melon fruit
has undergone many physical and chemical changes during the growing season from the flowering to the
maturity. Since these changes have a direct impact on the fruitfulness of fruit juices, the knowledge of process of
these changes can be helpful in farm management include fertilizers, irrigation, and so on. The use of X-ray
radiation in study of fruits quality and other agricultural products has always been of interest to researchers. The
purpose of this study is to provide a method that is able to inspect melon fruits in non-destructive and accurate.
Materials and Methods: In this research, two local populations of melon, ‘Ghasri’ and ‘Khatooni’, were
used. In summer of 2017, the specimens were collected from two adjacent farms from Abrvan village with a
geographical position of 59° 58′ 40″ and 36° 4′ 34″ and an approximate height of 930 m above sea level. With
the advent of flowers, a number of them were plated and harvested in 15, 30 and 45 days after flowering. In the
‘Khatooni’ population, as the fruit reaches its full maturity earlier than the ‘Ghasri’, the harvesting time was
considered 40 days after flowering. In this research, the Optima-CT540, CT-Scan made by GE Healthcare was
used. This device can display up to 16 cuts per round. All selected melons are in the direction of longitudinal
diameter, which is the largest diameter of the fruit and entered into the device on the head. The images were
loaded in the Microview medical software (v. 21), and the volume of seed cavity and the total volume of melon
fruit were calculated. In this research, the quantitative change factor was a percentage of cavity volume
percentage (Cavity) along with factors such as moisture content percentage, soluble solids, volumetric weight,
and pH, with simultaneously changing two qualitative variables of "Melon variety " (with two levels of ‘Ghasri’
and ‘Khatooni’). The nominal variable "harvesting stage" (with three levels) was performed using multivariate
analysis of variance (MANOVA) and combined with Duncan's multiple range test using SPSS (v. 24) software.
Normality of data was also evaluated by the SPSS software. Data was analyzed at 1% of probability level.
Results and Discussion: The results of this study showed that as the fruit grows, the volume of seed cavity
increases, but the rate of this increase is lower than the increase in total fruit volume. This causes the percentage
of seed cavity to decline during the growing season. Meanwhile, there is a decrease in the amount of ‘Ghasri’,
which has a larger lateral mass compared to the ‘Khatooni’. By decreasing the volume of seed cavity during the
growth period, the percentage of moisture content and specific gravity of fruit is reduced. The moisture content
decreased from 94.04 to 90.61% in ‘Ghasri’ and from 93.52 to 89.12% in ‘Khatooni’, which showed a
significant difference (p ≤ 0.01) at each stage. The percentage of soluble solids increased from a minimum of
4.97% in the type of ‘Khatooni’ to a maximum of 12.74% in the ‘Ghasri’ type during the growing season, and
the pH value in this experiment was from a minimum of 4.53 in the type of ‘Khatooni’ to the maximum value of
5.98 has changed in ‘Ghasri’.
Conclusion: The results of this study showed correlation between the dependent variables of moisture
content, the percentage of soluble solids, volumetric weight and pH with independent variable of seed cavity
volume in ‘Ghasri’ population. In addition, the apparent impact of two harvesting stages and the variety on other
factors was evident. In the meantime, the use of X-Ray Computed Tomography Techniques as a non-destructive
method to observe the internal variation of the fruit has helped to study the intrinsic properties of melon fruit.
Keywords: CT scan, Fruit flesh, Nondestructive
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ارزیابی تأثیر محلولپاشی پلیآمینها بر رشد ،ویژگیهای میوه و عملکرد درختان پسته
̔
اکبری
( )Pistacia vera L.رقم ̕
غالمحسین داوری نژاد -1مینا نورزاده نامقی -*2علی

مومن3

تاریخ دریافت1397/07/20 :
تاریخ پذیرش1399/02/02 :

چکيده
کاهش عملکرد پسته ارتباط نزدیکی با اختالالت میوه و تنشهای مختلف محیطی دارد .پلیآمینها گروهی از تنظیمکنندههای رشد گیاهی هستتند
که تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه گل و میوه در برابر تنشها دارند .بنابراین ،هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر پلیآمینها در شرایط کمآبی محل آزمایش بتر
ی بود .برای این منظور ،آزمایشی به صورت کرتهای خترد
صفات رویشی ،ویژگیهای میوه و عملکرد درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم ̕اکبر ̔
شده در زمان بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار شامل محلولپاشی پلتیآمتینهتای پوترستین ،استپرمیدین و استپرمین در
غلظتهای صفر (شاهد) 0/1 ،و  1میلیموالر در دو مرحله زمانی تمام گل و دو هفته بعد از تمام گل در منطقه فیضآباد مهوالت استان خراسان رضتوی
در سال  1395انجام شد .نتایج نشان داد که محلولپاشی پلیآمینها در درختان کم محصول با وجود کاهش درصد پوکی تأثیر معنتیداری بتر عملکترد
پسته نداشت .با اینوجود در درختان پرمحصول ،کاربرد این تنظیمکنندهها بهویژه پوترسین سبب کاهش ریزش میوه و افزایش شاخص سبزینگی ،تعتداد
دانه در خوشه و عملکرد در مقایسه با شاهد شد .با توجه به نتایج همبستگی ،تاثیر مثبت پلیآمینها بر بهبود عملکرد در درختتان پرمحصتول عمتدتا بته
دلیل جلوگیری از ریزش میوه و افزایش تعداد دانه در خوشه بود .بهطوریکه میزان تولید در شتاخه در تیمارهتای پوترستین ،استپرمین و استپرمیدین در
غلظت  0/1میلیموالر به ترتیب  14/6 ،46/2و  15/2درصد و در غلظت  1میلیموالر به ترتیب  24/7 ،38/7و  19/9درصد در مقایسه با شاهد افتزایش
داشت .همچنین محلولپاشی پلی آمین پوترسین دو هفته بعد از تمام گل نتایج بهتری در افزایش طول شاخه در درختان پرمحصتول نشتان داد .بته طتور
کلی ،نتایج این آزمایش نشان میدهد که محلولپاشی پوترسین در مقایسه با اسپرمین و اسپرمیدین در شرایط کمآبی میتواند بر بهبود صفات رویشی و
اکبری مؤثرتر باشد.
̔
زایشی و در نتیجه عملکرد درختان پسته رقم ̕
واژههای کليدی :اسپرمین ،اسپرمیدین ،پوترسین ،ریزش جوانه گل ،ریزش میوه

مقدمه

23 1

پسته یکی از مهمترین محصوالت بتاغی استت کته تولیتد آن در
کشتتور تاریخچتتهای طتتوالنی دارد ،بتتهطتتوریکتته ایتتران بزرگتتترین
تولیدکننده و صادرکننده این محصول به شمار میآید ( .)11ایتران بتا
وجود دارا بودن بیشترین سطح زیرکشت جهانی پسته ( 60درصتد) در
مقایسه با کشورهای ایاالت متحده آمریکا و ترکیه از متوسط عملکترد
پایینی در هکتار برخوردار است ( .)12کتاهش عملکترد پستته ممکتن
 1و  -2بهترتیب استاد و دکتری علوم باغبتانی (گترایش میتوهکتاری) ،گتروه علتوم
باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(* -نویسنده مسئول)Email: nurzadehnamaghi.mina@mail.um.ac.ir :
 -3دکتری کشاورزی (گرایش اگرواکولوژی) ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.75961

است به علت مشکالت فیزیولوژیکی متعدد از جمله ریزش جوانههای
گل ،ریزش میوهها ،پوکی ،ناخندانی ،بدشکلی میوهها و زودخنتدانی در
پسته باشد ( )37که این مشکالت متیتوانتد ناشتی از گتردهافشتانی،
کوددهی نامناسب ،و شرایط نامساعد محیطی مانند خشتکی و شتوری
آب و خاک باشد ( .)11ازاینرو استفاده از راهکارهایی جهتت کتاهش
اثرات تنشهای محیطی و اختالالت فیزیولوژیکی درختتان پستته بته
منظور افزایش کمیت و کیفیت این محصول ضروری بهنظر میرسد.
کاربرد خارجی تنظیمکنندههای رشد گیتاهی یکتی از روشهتای
موثر باغبانی است که سبب بهبود کیفیت و عملکرد برخی از درختتان
میوه میشود ( .)42پلیآمینها گروهی از تنظیمکنندههای رشد گیاهی
با وزن مولکولی کم و گروههای هیدروکربنی متفاوت هستند ( )30که
عمده آنها به صورت پوترسین (دی آمین) ،اسپرمیدین (تری آمین) و
اسپرمین (تترا آمین) در گیاهان یافت میشوند .این تنظیمکننتدههتای
گیاهی به علت بار الکتریکی مثبتی که دارند به مولکولهای آنیونی از
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جمله اسیدهای نوکلئیک ،پروتئینها ،فسفولیپیدها و پلتیستاکاریدهای
پکتینی و همچنین به انواع مختلفی از آنزیمها متصل میشوند ( )39و
از طریق تحریک تکثیر ،نسخهبرداری و ترجمه  DNAدر بستیاری از
فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف از جمله تشکیل ریشه ،تشتکیل دانته
گرده ،گلانگیزی ،جنینزایی ،نمو میوه ،پیری برگ ،واکتنش در برابتر
تنشهای زیستی و غیرزیستی و آلودگی به وسیله قارچها و ویروسها
نقش دارنتد ( 24 ،22 ،21 ،17و  .)28مطالعتات متعتددی نشتان داده
است که توسعه رویشی و زایشی گیاهان با غلظت کل پلیآمینهتا یتا
یکی از این سه پلیآمین عمتده در ارتبتاط استت ( 27 ،23و  .)43بته
طوریکه نقش پلیآمینهای آزاد پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین بته
عنوان تنظیمکننده رشد در مراحل مختلف رشد و نمو جوانهها ،گلهتا
و میوهها در درختان مرکبات ،انگور و آلو گزارش شده است ( 6 ،5 ،3و
 .)15کاربرد این مواد به عنوان تنظتیمکننتده رشتد گیتاهی از طریتق
محلولپاشی در درختان میوه انگور ،انبه و لیچی سبب کاهش ریتزش
شدید میوهها و افزایش کیفیت و عملکرد میتوه شتده استت ( 6و .)26
شواهدی برای نقش مستقیم پلتیآمتینهتا در ستازگاری گیاهتان بته
تنشهای زنده و غیرزنده نیز گزارش شده است .پلیآمینها از طریتق
کاهش رادیکالهای آزاد ،جلوگیری از تخریب ساختار ستلول و غشتا ،
حفظ تعادل بین کاتیونها و آنیونها ( ،)8تنظتیم کانتالهتای یتونی و
القای سنتز  ATPمیتوانند باعث محافظت گیاهان در برابر تنشهای
غیرزیستی شوند ( .)25طی مطالعهای مشخص شد که نهالهای انگور
رقم کاهلی کرکناح 1که دارای سطوح بتاالیی از پلتیآمتین بودنتد در
مقایسه با نهالهای انگور رقم گلب ستاردوک 2بتا ستطوح پلتیآمتین
کمتر ،در برابر شرایط کمآبی تحمل بیشتری از خود نشان دادند (.)40
کامیاب و همکاران ( )19نشان دادند که محلولپاشی پلتیآمتینهتا بتر
روی دانهالهای پسته بادامیزرنتد تحتت شترایط شتوری منجتر بته
افزایش رشد آنها در مقایسه با تیمار شاهد شد .کامیتاب و همکتاران
( )18نیز طی تحقیقی بتا بررستی تتاثیر محلولپاشتی پلتیآمتینهتای
اسپرمین و اسپرمیدین در ترکیب با اسیدهای آلی (استیدهای آمینته و
آسکوربیک اسید) بر روی ارقام مختلف پسته اکبتری ،اوحتدی و کلته
قوچی اظهار داشتند که کاربرد آسکوربیک اسید و اسیدهای آمینته بته
تنهایی ویژگیهای میوه و عملکرد درختان را بهبود دادند ،امتا زمتانی
که با پلیآمینهای اسپرمین و اسپرمیدین ترکیب شتدند ،تتأثیر قابتل
توجهی در کاهش ریزش میوه ،میوههای پتوک و بدشتکل و افتزایش
درصد خندانی و عملکرد در مقایسه با شتاهد نشتان دادنتد .همچنتین
خضری و همکاران ( )20بیان داشتند که کاربرد خارجی پلیآمینها دو
هفته پس از تمام گل بر روی پسته رقم کله قوچی ،حجتم پلتیآمتین
های آزاد را در شاخهها در دوسال کم محصول و پرمحصتول افتزایش
1- Kahli kerkennah
2- Guelb sardouk

داد .بعالوه این محققین گزارش کردند که پلیآمین اسپرمین به علتت
جذب مستقیم به وسیله گلها و جوانههای گل در مقایسه با پوترسین
و اسپرمیدین نقش مهمی در کاهش ریزش درصد جوانههتای گتل در
سال پرمحصول ،کاهش درصد پوکی و میوههای بدشتکل و بنتابراین
رشد و توسعه پسته ایفا نمود.
از آنجایی که خصوصیات فیزیولوژیکی هر گیاه و شرایط محیطتی
منطقه کاشت میتواند در حصول نتیجه نهتایی تاثیرگتذار باشتد .ایتن
مطالعه با هدف بررسی تاثیر محلولپاشتی پلتیآمتینهتای پوترستین،
اسپرمیدین و اسپرمین بر صفات رویشی ،ویژگیهای میتوه و عملکترد
درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم اکبری در شرایط کمآبتی
در منطقه فیضآباد مهوالت استان خراسان رضوی انجام شد.

مواد و روشها
این مطالعه در یک باغ تجاری بر روی درختتان پستته  20ستاله،
اکبری (̕ (Pistacia vera L. cv. ̔Akbariواقع در قسمت غربتی
̔
رقم ̕
منطقه فیض آباد متهوالت استتان خراستان رضتوی ( 34درجته و 40
دقیقه طول شرقی و  58درجه و  25دقیقه عرض شمالی ،ارتفاع 1253
متر باالی سطح دریا) در سال  1395انجام گرفت .آبیاری درختان بتاغ
به صتورت نتواری ستطحی و در فواصتل  36روز انجتام متیگرفتت.
درختان پسته با فواصل  3×6متر و بر روی پایه بادامی (بومی منطقته)
پیوند شده بودند .اقلیم منطقه آزمایشی خشک و نیمه خشک و میتزان
بارندگی ساالنه  171میلیمتر بود .نتایج آنالیز خاک باغ متورد بررستی
در جدول  1ارائه شده است.
آزمایش به صورت کرتهای خرد شتده در زمتان بتر پایته طترح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار شامل محلولپاشتی
با پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین در غلظتهای صفر (شتاهد)  0/1و
 1میلیموالر بر روی درختان پرمحصول و کتم محصتول پستته رقتم
اکبری در دو زمان تمام گل ( 23فروردین ماه) و دو هفته بعد از تمتام
̔
̕
گل ( 6اردیبهشت ماه) انجام گردید .بتهطتوری کته بترای هتر حالتت
پرمحصول و کم محصول ،سه درخت (تکرار یا بلوک) در نظتر گرفتته
شد و کلیه تیمارها بر روی هر درخت در هفت شاخه اعمال شتد .ایتن
شاخهها یکساله ،بدون انشعاب ،تقریبا از نظتر طتول یکستان و دارای
چهار خوشته در درختتان پرمحصتول و یتک خوشته در درختتان کتم
محصول بودند .پلیآمینهای بکار برده شده پودری ،خالص و ستاخت
شرکت سیگما بودند که از شرکت زیستآزما واقع در دانشگاه فردوسی
مشهد تهیه شدند.
اندازهگیری صفات

اندازهگیری شاخص سبزینگی یا محتوی نسبی کلروفیل بترگ بتا
استفاده از دستگاه کلروفیلستنج ( SPAD-502,Konica Minolta,
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 ،)Japanچهار هفته بعد از اعمال تیمارها انجام شد .به گونهای کته از
هر شاخه تعداد پنج برگ کامل و سالم انتختاب و شتاخص ستبزینگی
قرائت و ثبت شد .اندازهگیری سطح برگ در مرداد ماه انجام گردید .به
منظور تعیین سطح برگ ،برگهای کامل و سالم از شاخهها جمعآوری
و سپس اندازهگیری نمونهها با دستتگاه دیجیتتال ستطح ستنج بترگ
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(مدل  )LI-3100cانجام شد .اندازهگیری طول و قطر شاخههای سال
جاری نیز با استفاده از کولیس دیجیتال میلیمتری و در زمان برداشت
محصول انجام گرفت.

جدول  -1برخی از ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک باغ آزمایشی
Table 1- Some physical and chemical properties of soil profile in the experimental orchard

کربن آلی

هدایت

بافت

اسيدیته

الکتریکی

Texture

EC
)(dS m−1
5.22
4.5

پتاسيم

فسفر

نيتروژن کل

)K (ppm

)P (ppm

)Total N (%

Organic
)C (%

pH

258.3
175

5.9
2.7

0.03
0.02

0.23
0.11

7.55
7.53

شمارش تعداد جوانههای گل در اوایل خترداد متاه و همچنتین در
زمان برداشت انجام گرفت و درصد ریزش جوانتههتای گتل محاستبه
گردید .تعداد کل میوههای هتر شتاخه دو هفتته پتس از تمتام گتل و
مجددا در زمان برداشت محصول شمارش شده و درصد ریتزش میتوه
تعیین شد .برداشت محصول از شاخههای اتیکتت زده شتده در اواختر
شهریورماه و به وسیله دست انجام گرفت .بعد از برداشت ،میتوههتا از
هر خوشه جدا شد و کل تعداد دانه در هر خوشه محاستبه گردیتد .بته
منظور بررسی سایر صفات میوه ،بعد از پوستگیتری و خشتک شتدن
کامل میوهها در هوای آزاد به مدت یتک هفتته 100 ،میتوه بته طتور
تصادفی از هر تکرار شمارش شد .در این نمونه ،تعداد میوههای خندان
و پوک تعیین و به صورت درصد بیان شد .نسبت مغتز بته وزن میتوه
خندان در  100گرم محاسبه و به صورت درصد مغز بیتان گردیتد .بته
منظور بیان اندازه و وزن میوه ،تعداد میوه در هر  100گرم نیتز تعیتین
شد .همچنین عملکرد در هر تیمار به صورت وزن خشتک میتوههتای
خندان پوستگیری شده و خشک شده از هتر شتاخه رکتر گردیتد .در
نهایت دادههای حاصل از آزمایش به وسیله برنامته آمتاری SAS 9.1
تجزیه و تحلیتل شتد و میتانگین تیمارهتای مختلتف توستط آزمتون
کمترین اختالف معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال  5درصتد مقایسته
گردید.

نتایج و بحث
رشد شااه اااج رااری ااح رارو د صرصاد شااه
ابزینگی ررو

نتایج نشان داد که اثر ساده اعمال خارجی پلیآمینهای آزاد تنهتا
بر درصد شاخص سبزینگی (محتوی نسبی کلروفیل) برگ در درختان
پرمحصول معنیدار بود (( )p≤0/05جدول  .)2تیمتار پوترستین در دو

)Clay (%

)Silt (%

16
16

17
16

عمق
Sand
)(%
67
68

)Depth (cm
0-30
30-60

غلظتتت  1و  0/1میلتتیمتتوالر بتته ترتیتتب بتتا  51/5و  50/3درصتتد و
اسپرمین در غلظت  0/1میلتیمتوالر بتا  48/2درصتد بته طتور قابتل
توجهی سبب افزایش شاخص سبزینگی در مقایسته بتا شتاهد (39/9
درصد) شدند (جدول  .)3اگرچه ،سایر پلیآمینهای به کار بترده شتده
اختالف معنیداری با شاهد نداشتند (جدول  .)3پلیآمینهتا بته علتت
اینکه از اسیدهای آمینته (آرژنتین و اورنیتتین) تشتکیل متیشتوند در
ساختار خود دارای نیتروژن هستند ( .)2از طرف دیگتر گتزارش شتده
است که ارتباط نزدیکی بین محتوی کلروفیل و نیتروژن بترگ وجتود
دارد ( .)14بنابراین با توجه به منشا نیتروژنی پلیآمینها ،ارتبتاط بتین
دادههای دستگاه کلروفیلسنج و کل حجم نیتروژن برگهتا ( 9و )29
و نتایج مطالعه حاضر ،میتوان بیان داشت که محلولپاشی پلیآمینهتا
میتواند منجر به افتزایش غلظتت نیتتروژن و بته دنبتال آن افتزایش
محتوی کلروفیل برگها شود .طی پژوهشی بر روی درختتان گالبتی
مشاهده شد که محلولپاشی پوترسین 12 ،روز بعد از گلدهی بته طتور
قابل توجهی غلظتت نیتتروژن را افتزایش داد ( .)10آنجتوم ( )4بیتان
داشت که کاربرد غلظت  1میلیموالر پلتیآمتین استپرمیدین بتر روی
دانهالهای مرکبات تحت تنش شوری محتوی نسبی کلروفیل برگ و
محتوی نیتروژن گیاهان را بهبود بخشید.
اثر زمان محلولپاشی تنها بر طول شاخه در درختان پرمحصتول و
سطح برگ در درختان کم محصول معنتیدار بتود (( )p≤0/05جتدول
 .)2در هر دو صفت مورد ارزیابی ،محلولپاشی دو هفته بعد از تمام گل
در مقایسه با محلولپاشی در مرحله تمام گل تتاثیر بیشتتری در بهبتود
میزان رشد شاخه و سطح برگ داشت (جدول  .)3به طوریکه میتزان
رشد شاخه و سطح برگ دو هفته بعد از تمام گل نسبت به مرحله تمام
گل به ترتیب  11/4و  5درصد افزایش داشت (جدول .)3
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جدول  -3اثر محلولپاشی برگی پلیآمين ها و زمان کاربرد آن بر رشد شاخه سال جاری ،سطح برگ و شاخص سبزینگی برگ در درختان پرمحصول
و کم محصول پسته رقم ̕اکبری̔
Table 3- The effect of foliar application of polyamines and its application time on current-year shoot growth, leaf area and
̕leaf chlorophyll index in ON- and OFF- pistachio trees cv. ̔Akbari
شاخص سبزینگی
قطر شاخه
طول شاخه
سطح برگ
Leaf chlorophyll
)index (%

کم

پرمحصول

)Leaf area (cm2

کم

پرمحصول

)Shoot length (cm

کم

پرمحصول

محصول

On

50.3a
52.5a
49.4a
52.4a
51.2a
53.9a
48.2a

48.2ab
46.5abc
46.7abc
44.1bc
50.3ab
51.5a
39.9c

35.2a
36.9a
33.3a
35.5a
34.6a
36.5a
32.9a

7.8

7.2

8.8

8.1

48.8a

45.4a

34.3b

31.1a

5.6a

53.4a

48.1a

35.7a

31.5a

5.8a

4.9a

5.2

3.8

1.2

1.2

0.5

0.4

Off

)Shoot diameter (mm

کم

Treatments

پرمحصول

محصول

On

32.3a
32.9a
31.2a
29.4a
30.7a
32.9a
29.5a

5.8a
5.9a
5.3a
5.5a
5.7a
6.3a
5.3a
1.7

1.1
4.4b

7.6a
7.6a

7.6a

0.2

0.2

Off

تيمارها

محصول

On

4.3a
4.7a
4.7a
4.6a
5.2a
5.2a
3.8a

7.7a
7.8a
7.5a
7.5a
7.7a
7.7a
7.4a
2

2.4
7.7a

FB
2WAFB
LSD
)(p=0.05

Off

محصول

On

7.8a
7.8a
7.5a
7.4a
7.8a
7.6a
7.5a

Spm 0.1
Spm 1
Spd 0.1
Spd 1
Put 0.1
Put 1
Control
LSD
)(p=0.05

Off

پلیآمین
Polyamine

زمان
محلولپاشی
Spraying
time

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Spd ، Spm .)p≤0/05و  Putبه ترتیب اسپرمین ،اسپرمیدین و پوتریسین می-
باشند : FB.تمام گل :2WAFB ،دو هفته بعد تمام گل
In each column, means with similar letters are not significantly different (p≤0.05). Spm, Spd and Put are spermine, spermidine and
Putrescine, respectively. FB: full bloom, 2WAFB: two weeks after full bloom

اثر متقابل بین تیمارهای مختلف پلتیآمتین و زمتان محلولپاشتی
تنها بر طول شاخه در درختان پرمحصتول تتاثیر معنتیداری داشتت و
سایر صفات ازایننظر اختالف معنیداری نداشتتند (( )p≤0/05جتدول
 .)2نتایج نشان داد که در زمان محلولپاشی در مرحله تمام گل ،غلظت
 1میلیموالر پلیآمینها تاثیر بیشتری در افزایش طول شاخه داشتت.
اگرچه ،هر سه پلیآمین مورد استفاده در این غلظت تفاوت معنیداری
با یکدیگر نشان ندادند ،اما در زمان دو هفته بعد از تمام گل بیشتترین
طول شاخه در غلظت  0/1میلیموالر پلیآمینها حاصل شد و در ایتن
بین ،پلیآمین پوترسین با  6/1سانتیمتر دارای بیشترین طتول شتاخه
بود (شکل  .)1همچنین در این مرحله میزان طول شاخه در غلظتت 1
میلیموالر اسپرمین و اسپرمیدین در مقایسه با مرحله تمام گل کاهش
داشت ،درحالیکه طول شاخه در غلظت  1میلیموالر پوترسین نستبت
به مرحله تمام گل اندکی افزایش نشان داد .به طور کلی محلولپاشتی
پلیآمین پوترسین در هر دو غلظت و بخصوص غلظت  0/1میلیموالر
در مرحله دو هفته بعد از تمام گل موثرترین تیمتار در افتزایش طتول
شاخه بود (شکل  .)1طی پژوهشی که بر روی پسته رقم کلته قتوچی
انجام شد ،مشخص گردید که کاربرد خارجی پلیآمینها بر روی شاخه
به ویژه دو هفته بعد از تمام گل سبب افزایش محتوی پلیآمتینهتای

آزاد درون شاخهها در هر دو درختان پرمحصول و کم محصتول شتد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد اعمال پوترسین دو هفته بعتد از
تمام گل در مقایسه با سایر تیمارها (اسپرمین و استپرمیدین) بته طتور
معنیداری محتوی پوترسین شاخهها را افزایش داد ( .)20گزارش شده
است که مقدار پوترسین درون گیاه بعد از تمام گل یا بعتد از تشتکیل
میوه کاهش و دو هفته بعد از تمام گل بیوسنتز آن دوباره افزایش می-
یابد ( .)27از این رو به نظر میرستد علتت متوثرتر بتودن پلتیآمتین
پوترسین در مرحله دو هفته بعد از تمام گل ،افزایش بیشتر بیوسنتز آن
در گیاه ،در نتیجه کاربرد خارجی پوترسین باشد.
صرصد ریزش روان گل د میوه

بر طبق مشاهدات حاصل از تجزیه واریتانس ،تنهتا ریتزش میتوه
تحت تاثیر تیمارهای مختلف پلیآمین معنیدار بود (( )p≤0/05جدول
 .)2تمامی پلیآمینها در درختان پرمحصول باعث کاهش ریزش میوه
شدند .با اینوجود ،کاربرد پلیآمین پوترسین در غلظتتهتای  1و 0/1
میلیموالر با مقادیر  11/1و  11/3درصد در مقایسه با سایر تیمارها در
کاهش ریزش میوه متوثرتر بتود (جتدول  .)4در مطالعتات دیگتر نیتز
گزارش شده است که کاربرد خارجی پلیآمتینهتا منجتر بته کتاهش
ریزش شدید میوهها در انبه ( )26و لیچی ( )36شد.
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شکل  -1اثر متقابل تيمارهای مختلف پلیآمين × زمان محلولپاشی بر طول شاخه در درختان پرمحصول پسته رقم ̕اکبری̔
Figure 1- Interaction effect of different polyamine treatments ×spraying time on shoot length in ON- pistachio trees
̕cv. ̔Akbari

جدول  -4اثر محلولپاشی برگی پلیآمينها و زمان کاربرد آن بر ریزش جوانه گل و ميوه در درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم ̕اکبری̔
Table 4- The effect of foliar application of polyamines and its application time on flower bud and fruit abscission in ON- and
̕OFF- pistachio trees cv. ̔Akbari

ریزش جوانه گل

ریزش ميوه
)Fruit abscission (%

تيمارها

)Flower bud abscission (%

کم محصول

پرمحصول

کم محصول

پرمحصول

Off

On

Off

On

Treatments

36.2a
20.4a
12.8bc
9.9a
36.4a
20.4a
13.5bc
8.4a
33.4a
21.2a
15.2ab
9.8a
پلیآمین
33.4a
17.7a
13.5bc
9.1a
Polyamine
30.9a
19.1a
11.3c
9.1a
32.9a
17.7a
11.1c
9.2a
39.9a
21.1a
18a
11.4a
6.3
6.9
3.5
3.7
33.4a
19.7a
13.2a
9.8a
زمان محلولپاشی
36a
19.6a
14a
9.3a
Spraying time
)LSD (p=0.05
3
1.5
1.1
0.7
در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Spd ، Spm .)p≤0/05و  Putبه ترتیب اسپرمین ،اسپرمیدین و پوتریسین می-
باشند : FB.تمام گل :2WAFB ،دو هفته بعد تمام گل
Spm 0.1
Spm 1
Spd 0.1
Spd 1
Put 0.1
Put 1
Control
)LSD (p=0.05
FB
2WAFB

In each column, means with similar letters are not significantly different (p≤0.05). Spm, Spd and Put are spermine, spermidine and
Putrescine, respectively. FB: full bloom, 2WAFB: two weeks after full bloom

ریزش میوه در پسته ممکن است به علت گردهافشتانی نامناستب،
غالبیت میوهها در خوشه ،اندامهای زایشی غیرطبیعی ( )1و رقابت بتر
سر منابع از جمله اسیمیالتهتا و هورمتونهتای گیتاهی باشتد (.)38
مطالعات نشان داده است که پلیآمینها نقش مهمی در گرده افشتانی
و توسعه جنین و میوه دارند ( .)16همچنین مشخص شتده استت کته
برای سنتز پلیآمینها و اتیلن ،پتیشمتادهی مشتترک اس -آدنوزیتل

متیونین 1الزم است که با افزایش سنتز پلیآمینها و یا افزایش غلظت
آنها در گیاه ،تولید اتیلن در گیاهتان کتاهش متییابتد ( .)3از ایتنرو
چنین بهنظر میرسد که محلولپاشی پلتیآمتینهتای آزاد بخصتوص
پوترسین از طریق بهبود عمل لقاح و رشد و نمو جنین و یتا از طریتق
1- S-adenosyle methionine

ارزیابي تأثیر محلولپاشي پليآمینها بر رشد ،ویژگيهاي میوه و عملکرد درختان پسته...

کاهش سنتز اتیلن باعث کنترل ریزش میوهها میشوند .با ایتنوجتود،
واکنش درختان کم محصول به کاربرد پلیآمینها کمتر بود .بته نظتر
میرسد نیاز تغذیهای پایین در این درختان دلیتل ایتن موضتوع باشتد
(جدول .)4
دیژگیهای میوه تعداص صان صر هوش د عملکرص

نتایج نشان داد کاربرد کلیه پلیآمینها در درختتان کتم محصتول
سبب کاهش درصد پوکی شد .به طوریکه تیمارهای پوترسین (در هر
دو غلظتتت) و استتپرمیدین ( 1میلتتیمتتوالر) کمتتترین و تیمتتار شتتاهد
بیشترین درصد پوکی را به خود اختصاص دادند (جدول  5و  .)6تتاثیر
معنیدار پلیآمینها بر درصد پوکی در درختان کم محصول در مقایسه
با پرمحصول میتواند به علت افزایش درصد پتوکی در ایتن درختتان
باشد ( .)13دلیل عمده پوکی در پسته عدم تمتایز مناستب و تخریتب
قسمتهای مختلف کیسه جنینی به ویژه فونیکول گزارش شده استت
( .)34پلیآمینها ترکیباتی هستند که در بسیاری از فرآیندهای گیاه از
جمله جنینزایی و توسعه اندامهای جنسی نقش دارند ( .)16لذا کاهش
درصد پوکی در تیمارهای پلیآمین به ویژه پوترسین میتواند به علتت
نقش آنها در جلوگیری از تخریب کیسه جنینی باشد.
در بین صفات عملکردی اثر زمان محلولپاشی تنها بر درصد پوکی
در درختتتان پرمحصتتول معنتتیدار بتتود (( )p≤0/05جتتدول  .)5نتتتایج
مقایسه میانگین نشان داد که محلولپاشی دو هفته بعد از تمام گل بته
طور قابل توجهی درصد پوکی را در مقایسه با مرحله تمام گل کاهش
داد (جدول  .)6محتوی پلیآمینها در گیاهان یکستاله و چندستاله بتا
رشد میوه در طول مرحله تقسیم سلولی تغییر میکند که این امر نشان
میدهد بیوسنتز پلیآمینها با رشد و توسعه بافتهای تخمدان بعتد از
باروری و تشکیل میوه در ارتباط است ( .)35مطالعات نشان داده است
که محتوی کمتر پلیآمینها در طول تشکیل میوه و در تخمدانهتای
بارور شدهی انگور و زیتون باعث از بین رفتن جنتین متیشتود ( 31و
 .)33در آزمایشی که طی آن اثر سطوح پلیآمینهای مختلف بر رشتد
و توسعه میوههای پارتنوکارپ زیتتون انجتام گرفتت ،ثابتت شتد کته
محتوی پلیآمینها بخصوص پوترسین در بافت مزوکارپ و بذر میتوه
های زیتون به سرعت در طول دو هفته اول بعد از تمام گتل کتاهش
یافت و پس از این مرحله مجددا شروع به افزایش کترد ( .)7بنتابراین
کاهش بیشتر درصد پتوکی در مرحلته دو هفتته بعتد از تمتام گتل در
مقایسه با مرحله تمام گل تحت تاثیر پلیآمینها میتواند به علت رشد
و توسعه تخمدان و افزایش سنتز درونی پلیآمتینهتا در ایتن مرحلته
باشد که همراه با اعمال برگی ،سنتز بیشتری را بته دنبتال دارنتد و از
این طریق در کاهش درصد میوههای پوک موثرتر هستند.
در این آزمایش اثر تیمارهای مختلف پلیآمین بتر تعتداد دانته در
خوشه در درختان پرمحصول اختالف معنیداری نشتان داد ()p≤0/05
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(جدول  .)5تیمارهای پوترسین  1و  0/1میلیموالر و استپرمیدین 0/1
میلیموالر به ترتیب با  19 ،19/3و  17/16دانه در خوشه در مقایسته
با سایر تیمارها دارای بیشترین تعداد بودند ،در حالیکه افتزایش تعتداد
دانه در خوشه در سایر پلیآمینها تفاوت معنیداری را بتا شتاخههتای
شاهد نشان ندادند (جدول  .)6نتایج همبستگی بین صفات در درختتان
پرمحصول نشان داد که طول شاخه و ریزش میوه ارتباط معنیداری با
تعداد دانه در خوشه دارد (جدول  .)7از اینرو به نظر میرسد پلیآمتین
ها میتوانند از طریق افزایش سنتز اسیمیالتها باعث کاهش ریتزش
میوه و افزایش رشد در گیاه شوند و از اینطریق تعداد دانه در خوشه را
افزایش دهند (جدول  .)7مقایسه میانگین اثتر تیمارهتای پلتیآمتین و
زمان محلولپاشی نیز نشان داد که هیچ کدام از پلتیآمتینهتا و زمتان
پاشش آنها بر تعداد دانه در  100گرم (بیتانگر انتدازه میتوه) ،درصتد
خندانی و درصد مغز میوه تاثیر معنیداری نداشتند (جدول .)6
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادهها نشان داد که کاربرد
تیمارهای مختلف پلیآمین در درختان کم محصول بر عملکرد شتاخه
معنیدار نبود (( )p≤0/05جدول  .)5اگرچه ،محلولپاشی پلیآمینهتا در
درختان پرمحصول به طور معنیداری عملکرد در شاخه را در مقایسته
با شاهد بهبود دادند (( )p≤0/05جدول  5و شتکل  .)2همچنتین بتین
تیمارهای پلیآمین نیز از نظر میزان عملکترد اختتالف قابتل تتوجهی
مشاهده شد .به طوریکه تیمار پوترستین در هتر دو غلظتت  0/1و 1
میلیموالر با  73/2و  69/5گرم ،بیشترین مقدار عملکترد در شتاخه را
به خود اختصاص داد (شکل  .)2تأثیر مثبت اعمال پوترسین در مرحله
نهایی تشکیل میوه انبه نیز گزارش شده است و بیان شده است اعمال
پوترسین میتواند به طور قابل توجهی باعث افزایش در عملکرد میتوه
شود ( .)41همچنین مشخص شده است نمو مغز پستته و عملکترد آن
به غلظت پلیآمینهای داخلتی بتویژه استپرمین در جوانتههتای گتل
بستگی دارد ( .)32براساس مطالعهای که طی آن تأثیر انواع پلیآمتین
بر عملکرد پسته کله قوچی انجام گرفت ،مشخص گردید که افتزایش
عملکرد پسته در سال پرمحصول تحت تأثیر پلتیآمتین استپرمین بته
علت کتاهش اختتالالت فیزیولتوژیکی پستته از جملته زود خنتدانی،
ناخندانی ،میوههای بدشکل و پوکی بود ( .)20طی پژوهشتی دیگتری
بر روی پسته گزارش شد که غلظتهای  0/5و  1میلیموالر اسپرمین
به علت بهبود رشد و توسعه گلهای زایشی و میوهها باعتث افتزایش
عملکرد ارقام پسته اکبری ،اوحدی و کله قوچی در دو سال پرمحصول
و کم محصول شتدند ( .)18از آنجتایی کته پلتیآمتینهتا بته عنتوان
ترکیبات پلیکاتیونی نیتروژندار و ضدپیری شناخته شدهانتد ( .)6ایتن
احتمال وجود دارد که این تنظیمکنندههای زیستی میتوانند به عنتوان
منبع نیتروژن یا مولکولهای راهنمتا عمتل کننتد و از ایتنطریتق در
عملکرد پسته موثر باشند (.)18
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... ویژگيهاي میوه و عملکرد درختان پسته،ارزیابي تأثیر محلولپاشي پليآمینها بر رشد

 اثر محلولپاشی برگی پلیآمينها و زمان کاربرد آن بر ویژگیهای ميوه و تعداد دانه در خوشه در درختان پرمحصول و کم محصول پسته-6 جدول
̔رقم ̕اکبری
Table 6- The effect of foliar application of polyamines and its application time on nut attributes and number of nuts per
cluster in ON and OFF pistachio trees cultivar Akbari

تعداد دانه در
تيمارها

پوکی

خندانی

مغز

Blank nut (%)

Split nut (%)

Kernel (%)

Treatments
پرمحصول

پلیآمین
Polyamine

On

10.2a
8.9a
11.4a
9a
10.2a
9.3a
11.9a
3.9

FB

Spraying
time

پرمحصول

کم

On

محصول

16abc
14.9bc
17.2ab
14.4bc
13.8bc
11.9c
20.7a
4.8

90.9a
91.6a
89.6a
92.2a
92.4a
93.1a
86.9a

10.6a

2WAFB
LSD
(p=0.05)

Spm 0.1
Spm 1
Spd 0.1
Spd 1
Put 0.1
Put 1
Control
LSD
(p=0.05)

زمان
محلولپاشی

کم
محصول

پرمحصول

کم

On

محصول

93.8a
94.3a
93.7a
95.7a
95.6a
96.6a
89.8a

55.1a
55.7a
53.9a
55.2a
54.3a
56.6a
53.6a

5.3

5.8

15.6a

90.3a

9.7b

15.5a

0.5

0.7

Off

 گرم100

خوشه

No. of nuts per
100 g

No. of nuts per
cluster

پرمحصول

کم

On

محصول

54.7a
56.3a
54a
56a
55.1a
57.3a
54.3a

95.3a
95.8a
95a
95.8a
95.2a
94.6a
96.6a

6

6.1

94.2a

54.3a

91.7a

94.3a

2.4

2.3

Off

تعداد دانه در

پرمحصول

کم

On

محصول

87.8a
86.8a
87a
87.9a
86.4a
86.7a
89.5a

16.4abcd
15.1cd
17.6abc
15.8bcd
19ab
19.3a
13.4d

21.4a
20.3a
19a
20a
21.8a
22.4a
18.8a

3.5

5.3

3.3

5.2

55.7a

95.2a

87.2a

16.8a

20.6a

55.5a

55a

95.7a

87.7a

16.5a

20.4a

2.6

1.5

1.5

2.7

1.7

1.1

Off

Off

Off

- اسپرمیدین و پوتریسین می، به ترتیب اسپرمینPut  وSpd ، Spm .)p≤0/05( در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند
 دو هفته بعد تمام گل:2WAFB ، تمام گل: FB .باشند
In each column means with similar letters are not significantly different (p≤0.05). Spm, Spd and Put are spermine, spermidine and
Putrescine, respectively. FB: full bloom, 2WAFB: two weeks after full bloom

̔
اکبری
̕  تأثير محلولپاشی برگی پلیآمينها بر عملکرد شاخه در درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم-2 شکل

Figure 2- The effect of foliar application of polyamines on yield per shoot in ON- and OFF- pistachio trees cv. ̔Akbari̕
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̔ همبستگی بين صفات مورد ارزیابی در درختان پرمحصول پسته رقم ̕اکبری-7 جدول

Table 7- Correlation between traits evaluated in ON- pistachio trees cv. ̔Akbari̕
صفات

Sh. D

Traits
Sh. D

Sh. L

LA

SPAD

FBA

FA

BN

SN

K

No. N per 100
g

No. N per
C

Y

1

Sh. L

0.06ns

1

LA

0.29ns

0.01ns

1

SPAD

0.06ns

0.3ns

0.39*

1

FBA

-0.01ns

-0.21ns

-0.2ns

-0.39**

1

FA

-0.03ns

-0.16ns

-0.13ns

-0.39*

0.28ns

1

BN

-0.26ns

-0.23ns

-0.01ns

-0.34*

0.17ns

0.04ns

1

SN

0.21ns

0.03ns

0.03ns

0.35*

-0.29ns

-0.39*

-0.29ns

ns

ns

ns

ns

ns

**

ns

K

0.11

0.27

0.06

0.25

-0.07

-0.4

-0.11

No. N per 100 g

0.24ns

0.06ns

-0.18ns

-0.02ns

0.01ns

0.28ns

-0.22ns

No. N per C
Y

0.02ns
0.14ns

0.38*
0.35*

0.09ns
0.02ns

0.18ns
0.44**

-0.22ns
-0.43**

-0.41**
-0.63**

-0.08ns
-0.28ns

1
0.06ns
0.004ns
0.19ns
0.44**

1
-0.1ns

1

0.06ns
0.14ns

-0.24ns
-0.18ns

1
0.57**

1

 درصد و غیر معنیدار5 ، درصد1  به ترتیب معنیدار در سطح احتمالns  *و،**
**, * and ns significant at 1%, 5% of probability level and non-significant, respectively.
 شاخص، سطح برگ، طول شاخه، به ترتیب نشاندهنده قطر شاخهY  وNo. N per C ،No. N per 100 g ،K ،SN ، BN ،FA ،FBA ،SPAD ،LA ،Sh. L ،Sh. D
. تعداد دانه در خوشه و عملکرد میباشند، گرم100  تعداد دانه در، مغز، خندانی، پوکی، ریزش میوه، ریزش جوانه گل،سبزینگی
Sh. D. Sh. L, LA, SPAD, FBA, FA, BN, SN, K, No. N per 100 g, No. N per C and Y are shoot diameter, shoot length, leaf area, leaf
chlorophyll index, flower bud abscission, fruit abscission, blank nut, split nut, kernel, no. of nuts per 100 g, no. of nuts per cluster and
yield, respectively.

̔ همبستگی بين صفات مورد ارزیابی در درختان کممحصول پسته رقم ̕اکبری-8 جدول

Table 8- Correlation between traits evaluated in OFF- pistachio trees cv. ̔Akbari̕
صفات

Traits

Sh. D

Sh. L

LA

SPAD

FBA

FA

BN

SN

Sh. D

1

Sh. L

0.27ns

1

LA

0.12ns

0.09ns

1

SPAD

0.18ns

0.1ns

0.14ns

1

FBA

-0.11ns

-0.38*

-0.32*

-0.05ns

1

FA

-0.04ns

-0.3ns

-0.51**

-0.41**

0.03ns

1

BN

-0.12ns

-0.08ns

-0.3ns

-0.09ns

0.09ns

0.19ns

ns

ns

**

ns

ns

-0.39*

1

ns

SN

0.31

*

ns

0.16

0.14

0.47

-0.16

-0.02

-0.33*

0.36*

1

-0.17ns

-0.08ns

-0.04ns

0.04ns

0.08ns

-0.09ns

-0.07ns

-0.32*

1

0.14ns
0.28ns

0.23ns
0.03ns

0.25ns
0.2ns

0.04ns
-0.16ns

-0.01ns
-0.21ns

-0.27ns
-0.18ns

0.4**
0.25ns

0.09ns
0.04ns

0.1ns
-0.19ns

No. N per 100 g

0.24ns

No. N per C
Y

0.07ns
0.15ns

ns

-0.24

-0.14

0.46

ns

No. N per C

Y

1
0.13ns

1

1

0.11

0.13

ns

No. N per 100 g

0.16

K

**

K

 درصد و غیر معنیدار5 ، درصد1  به ترتیب معنیدار در سطح احتمالns  *و،**
**, * and ns significant at 1%, 5% of probability level and non-significant, respectively.
 شاخص، سطح برگ، طول شاخه، به ترتیب نشاندهنده قطر شاخهY  وNo. N per C ،No. N per 100 g ،K ،SN ، BN ،FA ،FBA ،SPAD ،LA ،Sh. L ،Sh. D
. تعداد دانه در خوشه و عملکرد میباشند، گرم100  تعداد دانه در، مغز، خندانی، پوکی، ریزش میوه، ریزش جوانه گل،سبزینگی
Sh. D. Sh. L, LA, SPAD, FBA, FA, BN, SN, K, No. N per 100 g, No. N per C and Y are shoot diameter, shoot length, leaf area, leaf
chlorophyll index, flower bud abscission, fruit abscission, blank nut, split nut, kernel, no. of nuts per 100 g, no. of nuts per cluster and
yield, respectively.

کاهش و تعداد دانه در خوشه افزایش یافت که در نهایت تشکیل میوه
 نتایج همبستگی بین صفات نیتز ایتن.و عملکرد شاخه بهبود پیدا کرد
 به طوریکه در درختان پرمحصول بین عملکرد،موضوع را تایید نمود
، درصد خندانی، ریزش گل و میوه،پسته با صفات تعداد دانه در خوشه

 بهنظر میرسد اعمال پلیآمینهتای ختارجی عتالوه بتر،بنابراین
نقش تنظیمکننتدگی در جنتینزایتی و انتدامزایتی از طریتق افتزایش
نیتروژن و محتوی نسبی کلروفیل برگ باعث افزایش فرآیند فتوستنتز
 در نتیجته ریتزش جوانتههتا و میتوههتا،و تولید کربوهیدراتها شدند
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پوترسین دو هفته بعد از تمام گتل در بتین پلتیآمتینهتای کتاربردی
بیشترین طول شاخه را به همراه داشت که دلیتل ایتن امتر متیتوانتد
افزایش مجدد سنتز درونی پلیآمینها به ویژه پوترسین دو هفته بعد از
 تولید این پلیآمین بیشتر شتده،تمام گل باشد که با محلولپاشی برگی
و بنابراین تاثیر بیشتری در بهبود طول شاخه نسبت بته مرحلته تمتام
 نتایج همبستگی بین صتفات در درختتان پرمحصتول نیتز.گل داشت
نشان داد که افزایش عملکرد در نتیجه استفاده از پلیآمینها به علتت
 بر طبتق نتتایج.کاهش ریزش میوه و افزایش تعداد دانه در خوشه بود
مطالعه حاضر مشخص شد که این تنظیمکنندههای رشد گیاهی بویژه
 عملکتترد و کتتاهش مشتتکالت، پتانستتیل بهبتتود رشتتد،پوترستتین
.فیزیولوژیکی پسته در شرایط نامساعد محیطی را دارند

سپاسگزاری
1395/08/16  متور42502 اعتبار این پژوهش از طترح شتماره
معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد تأمین شده
.است که بدین وسیله سپاسگزاری میگردد

محتوی نسبی کلروفیل بترگ و طتول شتاخه همبستتگی معنتیداری
 همچنین همبستگی بتین صتفات در درختتان.)7 وجود داشت (جدول
 همبستتگی،کممحصول محاسبه شد اما برخالف درختان پرمحصتول
.)8 معنیداری بین عملکرد و صفات مورد ارزیابی مشاهده نشد (جدول

نتيجهگيری
نتایج این مطالعه نشتان داد کته اعمتال تیمارهتای پلتیآمتین در
درختان کم محصول تنها بر درصد پوکی و در درختان پرمحصتول بتر
 تعداد دانه در خوشته و عملکترد، ریزش میوه،شاخص سبزینگی برگ
 میلتی1  و0/1(  تیمتار پوترستین، اگرچه در بین پلیآمینها.مؤثر بود
متتوالر) در مقایستته بتتا استتپرمین و استتپرمیدین در کنتتترل مشتتکالت
 زمتان.فیزیولوژیکی و افزایش عملکرد پستته تتاثیر بیشتتری داشتت
 سطح برگ و پتوکی در ستایر،محلولپاشی به جز در مورد طول شاخه
 همچنین محلولپاشی پلیآمتینهتا.صفات اثر معنیداری را نشان نداد
دو هفته بعد از تمام گل در مقایسه با تمام گل تأثیر بیشتری در بهبود
 اثر متقابل تیمارهای مختلف پلیآمتین.سه صفت مورد ارزیابی داشت
و زمان پاشش آنها در مورد طول شتاخه نشتان داد کته محلولپاشتی
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Evaluation of the Effect of Exogenous Application of Polyamines on Growth,
Nut Traits and Yield of ‘Akbari’ Pistachio Trees (Pistacia vera L.)
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Introduction: Pistachio (Pistacia vera L.) is an important horticultural crop that has high economic value.
Pistachio trees display some physiological disorders including abscission of inflorescence buds, fruit abscission,
blankness, non-splitting, early splitting and deformation of nuts. Unfavorable environmental conditions in most
pistachio orchards and inadequate nutrition during the flowering time and after flowering has increased these
problems in recent years. Polyamines such as putrescine, spermine and spermidine are some low molecular
weight polycationic compounds that have been shown to play an important role as growth regulators in different
stages of growth and development of buds, flowers and fruits and resistant plants to abiotic and biotic stress.
Therefore, the objective of this study was to investigate the influence of polyamines in water scarcity condition
on growth, nut traits and yield of ‘Akbari’ pistachio trees.
Materials and Methods: The study was carried out in growing season 2016 in a pistachio orchard (Pistacia
vera L. cv Akbari) located in Feyzabad, Mahvelat, Khorasan Province, Iran (34° 40´ N latitude, 58° 25´ E
longitude, and around 1253 m above sea level). The climate of the experimental area was arid and semi-arid. The
mean annual precipitation was about 171 mm. The irrigation of orchard trees was at 36-day intervals. The
experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block design with three replications and
seven treatments including polyamines spray of Putrescine (Put), Spermine (Spm) and Spermidine (Spd) at
concentrations of zero (control), 0.1 and 1 mM on “on” and “off” pistachio trees cultivar Akbari at two-time
stages full bloom (FB) and two weeks after full bloom (2WAFB). Leaf chlorophyll index was recorded using the
chlorophyll meter (SPAD-502, Konica Minolta, Japan). Leaf area from fully expanded leaves was measured by
Digital Leaf Area Meter (LI-3100c). The length and diameter of current-year shoots were measured at harvest
time. The percentage of flower bud abscission and fruit abscission were calculated on marked shoots. The yield
was calculated by weighting the total dried split nuts separated from each shoot. The data were subjected to
analysis of variances (ANOVA) using the SAS software (SAS version 9.1). Difference between means was
compared using the least significant difference test (LSD) at 5% level (p ≤ 0.05).
Results and Discussion: Results showed that among the treatments, Put (0.1 and 1 mM) and Spm (0.1 mM)
applied in the “on” trees significantly increased leaf chlorophyll index. Also, Put spray at two weeks after full
bloom indicated better results in increase of length shoot in ‘on’ trees. All of the polyamines reduced fruit
abscission in the “on” trees however, Put at 0.1 and 1 mM concentrations with 11.3 and 11.1% was more
effective in decreasing the percentage of fruit abscission compared to other treatments. Fruit abscission of
pistachio is assumed to be related to improper fertilization, the dominance of fruits in a cluster or abnormalities
of reproductive organs. Polyamines have been suggested to improve fertilization, and subsequent embryo and
fruit development. It also has been reported that common precursor of S-adenosylmethionine (SAM) needed for
synthesizing both of PAs and ethylene. Thus, it seems that polyamines reduce the abscission of fruits by the
improvement of embryo growth and development or by antagonism with ethylene, possibly by competing for Sadenosylmethionine (SAM). Our study indicated that all of the polyamines decreased the percentage of blank
nuts in the “off” trees especially two weeks after full bloom. The results showed that Put (0.1 and 1 mM) and
Spd (0.1 mM) were very effective in increasing number of nuts per cluster. Number of nuts per 100 g, split nuts,
and kernel percentage did not differ significantly among treatments. Yield variations were not significantly
affected by polyamines in in the “off” trees, but in ‘on’ trees, polyamines of Put, Spm and Spd at 0.1 mM
concentration by 46.2, 14.6 and 15.2% and at 1 mM concentration by 38.7, 24.7 and 19.9% increased yield
compared to control, respectively. Given to correlation results, the positive effect of polyamines on yield
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Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, respectively.
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improvement in ‘on’ trees was mainly due to the prevention from fruit abscission and enhancement no. of nuts
per cluster.
Conclusion: Results showed that application of polyamines treatments in ‘off’ trees only on blank nuts and
in ‘on’ trees on leaf chlorophyll index, fruit abscission, No. of nuts per cluster and yield was effected. Foliar
application of polyamines was more effective in improving traits of shoot length, leaf area and blank nuts two
weeks after full bloom compared to full bloom. The results of this study showed that these plant growth
regulators, especially putrescine, had the potential to improve growth, yield and reduce physiological problems
of pistachio under unfavorable environmental conditions.
Keywords: Inflorescence bud abscission, Fruit abscission, Putrescine, Spermidine, Spermine
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مقاله علمی-پژوهشی

اثر نیتروژن و گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای نیترات سیر و فراهمی
برخی عناصر غذایی در خاک
محسن

سیلسپور*1

تاریخ دریافت1398/03/08 :
تاریخ پذیرش1399/04/23 :

چکیده
طی یک آزمایش مزرعهای دو ساله ،اثرات کاربرد سطوح مختلف نیتروژن از منبع اوره (صفر 200 ،100 ،و  300کیلوگرم در هکتار) و گوگرد از منبع
همدان و برخی خصوصیات شیمیایی خاک
̔
ساریکود (صفر 500 ،و  1000کیلوگرم در هکتار) در یک خاک آهکی ،بر خصوصیات کمی و کیفی سیر رقم ̕
مطالعه شد .اثر نیتروژن و اثر گوگرد بر عملکرد ،تعداد سیرچه در سیر ،وزن تک بوته ،وزن سیرچه ،ارتفاع بوته و سطح برگ معنیدار بود و موجب ارتقای
این صفات گردید .مصرف  1000کیلوگرم در هکتار گوگرد عملکرد سیر را  31درصد نسبت به شاهد افزایش داد .مصررف نیترروژن نیرز ترا سرقف 200
کیلوگرم در هکتار موجب افزایش عملکرد سیر به میزان  58درصد نسبت به شاهد شد .بیشترین عملکرد اقتصادی سیر از تیمار مصرف  1000کیلوگرم در
هکتار گوگرد و  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 104 ،درصد افزایش عملکرد داشت .کاربرد  1000کیلوگرم گوگرد
موجب کاهش واکنش خاک نسبت به تیمار شاهد گردید و موجب افزایش غلظت آهن برگ به میزان  88درصد در مقایسره برا تیمرار شراهد و افرزایش
غلظت روی برگ به میزان  110درصد در مقایسه با تیمار شاهد گردید .محتوای نیترات سیر با کاربرد گوگرد کاهش و با کاربرد نیتروژن افزایش معنیدار
یافت .کاربرد گوگرد به میزان  1000کیلوگرم در هکتار محتوای نیترات سیر را  35درصد نسبت به شاهد بطور معنیداری کاهش داد .بر اساس نتایج بره
دست آمده از این پژوهش ،برای دستیابی به حداکثر تولید سیر با محتوای نیترات قابل قبول ،مصرف  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن  1000+کیلروگرم
گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :آهن خاک ،سیر ،گوگرد ،نیترات ،نیتروژن

مقدمه

1

سیر ( )Allium sativum L.بعد از پیاز ،دومین و پرمصررفتررین
گیاه از جنس آلیوم است .این گیاه اثرات قابل توجهی در کاهش فشار
خون ،پیشگیری از تصلب شرایین ،کراهش کلسرترول خرون و ترری
گلیسررید و مهرار تجمررع پالکتری خررون دارد ( .)35در سرالیان اخیررر،
افزایش عملکرد این محصول با رعایرت حفرخ خصوصریات کیفری از
جمله بیشینه محتوای نیترات ،همواره مورد توجه تولید کننردگان ایرن
محصول با ارزش بوده است .مشخص شده اسرت کره قابلیرت جر
عناصر غ ایی در خاک ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاه را تحرت تراثیر
قرار میدهد ( .)55در این راستا ،تامین به موقع و مکفی عناصر غ ایی
 -1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات کشت گلخانهای ،مرکرز تحقیقرات و آمروزش
کشرراورزی و منررابع طبیعرری اسررتان تهررران ،سررازمان تحقیقررات ،آمرروزش و ترررویج
کشاورزی ،ورامین ،ایران
)Email: mseilsep@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.80398

از جمله گوگرد و نیتروژن نقش ویژهای در ارتقای خصوصیات کمری و
کیفی سیر دارد .قابلیت ج عناصر غ ایی در خاک نیرز بره عوامرل
مختلفی از جمله واکنش خاک بستگی دارد ( .)9در خاکهرای آهکری
که قسمت اعظم خاکهای کشور را شامل میشود ،تولید محصروتت
کشاورزی با مشکالت عدیدهای روبروسرت کره عمردتا ناشری از برات
بودن واکنش و پایین بودن ماده آلی خاک میباشد .در ایرن خراکهرا
قابلیت ج فسفر و اکثریت عناصر کممصرف بسیار کم مریباشرد و
تغ یه متعادل گیاه با دشواری مواجه است .جردای از کراهش عملکررد
محصوتت کشاورزی در اثر کمبود عناصر غ ایی در خاکهای آهکی،
محصوتت کشراورزی تولیردی در چنرین خراکهرایی ،دچرار کمبرود
محتوای عناصر غ ایی مورد نیاز مصررفکننرده بروده و موجرب سرو
تغ یه میشوند ( .)37در چنین خاکهایی ،یکی از روشهای غلبره برر
این مشکل در راستای افزایش قابلیت ج عناصر غر ایی و کراهش
واکنش خاک ،افزودن اصالحکنندههای اسیدزا مثل گوگرد است (.)28
گوگرد پس از عناصر پرمصرف نیترروژن ،فسرفر و پتاسریم ،چهرارمین
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عنصر عمده مورد نیاز اکثر گیاهان زراعی میباشرد .ایرن عنصرر جرز
تشکیلدهنده اسیدهای آمینه سیستئین ،متیونین و بخشی از پروتئین-
ها است که نقش مهمی را در ساخت ویتامینها در سلولهای گیراهی
ایفا میکند ( )41و موجب افزایش کارایی نیتروژن میگردد ( .)18ایرن
عنصر نقش منحصر به فردی در ارتقای خصوصیات کمی و کیفی سیر
دارد ،به گونهای که  80درصد گوگرد ج شده در سراخت ترکیبرات
گوگرددار مثل اسید آمینههای سیستئین ،متیونین ،پروتئینها و آلینرین
به کار برده میشود ( .)43نتایج مطالعات نشان داده است که عملکررد
سیر در اثر مصرف گوگرد در خاکهای آهکی مناطق خشک افرزایش
یافته است ( )35و این موضوع بره کراهش واکرنش خراک و افرزایش
ج عناصر غ ایی از جمله فسفر و عناصر کرممصررف ،نسربت داده
مرریشررود ( .)5کرراهش واکررنش خرراک در اثررر مصرررف گرروگرد برره
اکسیداسیون بیولوژیک این ماده و تولید اسید سولفوریک باز میگرردد
( .)54اسیدی کردن خاک از طریق مصررف گروگرد موجرب افرزایش
ج عناصر غ ایی کممصرف و ارتقای کیفیرت آنهرا در خراکهرای
آهکی میگردد ( 10و .)37
افزایش قابلیت ج عناصر غ ایی کممصرف برا کراربرد گروگرد
توسط سایر محققین نیز گزارش شده اسرت ( 47 ،32و  .)52نیترروژن
نیز در تغ یه گیاه یک عنصر بسیار مهم بوده و نقشهای متعرددی در
گیاه ایفا میکند .نیتروژن برای سنتز آمینواسیدها که اجزای تشرکیل-
دهنده پروتئینها هستند تزم است ،ایرن اسرید آمینرههرا در تشرکیل
پروتوپالسم و تقسیم سلولی و رشد گیاه بهکار میروند .اگر نیتروژن در
دسترس گیاه کم باشد ،گیاه قادر به ساختن پروتئین برای فرآینردهای
متابولیسمی ،ساختاری و نگهداری سطح مطلو رشد نخواهد بود (.)7
این عنصر در اعمال حیاتی گیاه مانند فتوسنتز و واکنشهرای آنزیمری
نقش محوری بازی کرده و از اجزا تشرکیلدهنرده چنردین ویترامین
ضروری ماننرد بیروتین ،نیاسرین ،تیرامین و ریبروفالوین و بخشری از
اسیدهای نوکلئیک ،کلروفیل و آلکالوئیدها است ( 7و  .)23هرمچنرین
این عنصر در ساخت کربوهیدراتها و ترکیبات فنلری نقرش مسرتقیم
دارد ( .)26گیاه سیر در یک دوره رشرد نیراز بره حردود  130کیلروگرم
نیتروژن دارد ( 22و  .)56طی یک تحقیق ،اثر سطوح مختلف نیتروژن
( 150 ،100 ،50و  200کیلرروگرم در هکتررار) بررر عملکرررد و سررایر
خصوصیات کمی سیر بررسی شرد و مشرخص گردیرد کره بیشرترین
ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوته ،وزن سیرچه ،تعداد سیرچه در سرو و
قطر سو مربوط به تیمار مصررف  200کیلروگرم در هکترار نیترروژن
بوده است ( .)17طی پژوهشی دیگری ،اثر سرطوح مختلرف نیترروژن
(صفر 75 ،و 150کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و گروگرد همرراه
مایهتلقیح تیوباسیلوس (صفر 6 ،و  12تن در هکتار) بر عملکررد سریر
بررسی شد .مصرف گروگرد همرراه تیوباسریلوس ،عملکررد سریر را از
 8410به  9060کیلروگرم در هکترار افرزایش معنریدار داد .بیشرترین
عملکرد معنیدار سیر نیز از مصررف  75کیلروگرم در هکترار نیترروژن

خالص در هکتار بهدست آمد .کاربرد نیتروژن باعث افرزایش معنریدار
شاخص کلروفیل برگ و غلظت عناصر منگنز ،آهرن و فسرفر در سریر
گردید .اثر متقابل نیتروژن و گوگرد بر عملکررد سریر معنریدار برود و
بیشترین میزان عملکرد از مصرف  150کیلوگرم نیتروژن و شش تن
گوگرد در هکتار بهدست آمد ( .)36طی پژوهشری دیگرر ،اثرر مقرادیر
مختلف نیترروژن خرالص ( 250 ،200 ،150 ،100و  300کیلروگرم در
هکتار) بر تعداد ،طول برگ و عملکررد و اجرزای عملکررد سریر تروده
همدان بررسی شد .با افرزایش میرزان کرود ترا سرطح  200کیلروگرم
نیتروژن خالص در هکتار ،عملکرد و سایر صفات کمی افزایش و پرس
از آن کاهش یافت ( .)45تاکنون در داخل کشرور تحقیرق جرامعی در
خصوص مطالعه کاربرد توام نیتروژن و گوگرد در زراعرت سریر انجرام
نشده است .از آنجایی که بخش عمده خاکهای کشرور ،بره ویرژه در
مناطق خشک و نیمهخشک آهکی هستند و دارای  pHقلیایی (وجرود
حدود  20درصد آهک در خاک های منطقه شهرستان ورامین) و لزوم
کاهش  pHخاک (حتی در ناحیه ریشهسپهر) در راستای افزایش ج
عناصر غ ایی در این خاکها و از طرف دیگر کمبود ماده آلی خراک و
منتج آن ،کمبود نیتروژن خاک ،این تحقیرق در راسرتای مطالعره اثرر
مقادیر مختلف گوگرد و نیتروژن بر عملکرد و محتوای نیترات سریر و
فراهمی برخی عناصر غ ایی در خاک انجام گرفت.
مواد و روشها
بهمنظور مطالعه اثر مصرف نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی
و کیفی سیر ،این پژوهش با  12تیمار و  3تکرار در قالب طرح آمراری
کرررتهررای خرررد شررده طرری دو سررال زراعرری ( )1394-95در مرکررز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اسرتان تهرران واقرع در
شهرستان ورامین به مرحله اجرا در آمد .عامل نیتروژن در چهار سطح
(صفر 200 ،100 ،و  300کیلوگرم در هکتار) و عامرل گروگرد در سره
سطح (صفر 500 ،و  1000کیلوگرم در هکترار همرراه برا مایره تلقریح
تیوباسیلوس) در نظر گرفته شد .قبل از کاشت از خاک محرل اجررای
آزمایش نمونهبرداری به عمل آمد و خصوصیات فیزیکری و شریمیایی
خاک شامل بافت ،واکنش ،کربن آلی ،آهک ،میزان عناصرر نیترروژن،
فسفر ،پتاسیم و عناصر کممصرف آهن ،منگنرز ،مرس ،روی و برور برا
استفاده از روشهای رایج موسسه تحقیقات خراک و آ انردازهگیرری
گردید (( )4جدول  .)1بر اساس نتایج آزمون خراک 150 ،کیلروگرم در
هکتار فسفر ( )P2O5توصیه شد .کودهای پایه شامل نصف نیتروژن بر
مبنای تیمارهای مختلف آزمایش از منبرع اوره و تمرام فسرفر توصریه
شده بر اساس آزمون خاک از منبرع سوپرفسرفات تریپرل بره صرورت
یکنواخت در کلیه تیمارها مصرف شد .باقیمانده نیتروژن (با توجره بره
تیمارها) ،هنگامی که بوتهها به ارتفاع  15سانتیمتر رسریدند مصررف
شد .گوگرد نیز از منبع ساریکود تمامرا قبرل از کاشرت مصررف و برا
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خاک مخلوط شد .از مایه تلقیح تیوباسیلوس ساخت شررکت فررآوری
شیمیایی زنجان به نسبت دو درصد وزنی برای اضافه کردن به گوگرد
استفاده شد .هر کرت آزمایش شامل چهار خط کاشت به طرول چهرار
متر و فاصله خطوط  50سانتیمتر و فاصله روی ردیف  10سرانتیمترر
بود .سیستم آبیاری نیز به صورت ثقلی (فارویی) در نظرر گرفتره شرد.
عملیات کاشت در آبان  1395انجام شد و برداشت در خرداد سال بعرد
صورت پ یرفت .پس از اتمام آزمرایش ،از خراک محرل آزمرایش بره
تفکیک تیمار و تکرار نمونهبرداری مرکب به عمل آمد و مورد تجزیره
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شیمیایی قرار گرفت .محصول سریر کررتهرای آزمایشری برداشرت و
عملکرد خشک ،تعداد سیرچه در سیر ،وزن ترک بوتره ،وزن سریرچه،
ارتفاع گیاه ،تعداد برگ در بوته و سطح برگ اندازهگیری و ثبت گردید.
محتوای نیترات سیر نیز با روشهای رایج موسسه تحقیقرات خراک و
آ اندازه گیری گردید ( .)4دادههرای برهدسرت آمرده از آزمرایش برا
استفاده از آزمون  Fو نرمافزار  SASتجزیه واریانس گردید .میرانگین
صفات مورد بررسی نیز با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن گرروه
بندی شدند.

جدول  -1مشخصات خاک محل آزمايش قبل از اجرای آزمايش

سال

Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil in the experimental site before the experiment
آهن
پتاسیم
فسفر
مس
منگنز
روی
مواد
کربن
درصد
قابل
قابل
قابل
قابل
قابل
قابل
خنثي
هدايت
آلي
نیتروژن
اشباع
جذب
جذب
جذب
جذب
جذب
جذب
واکنش شونده
الکتريکي

Year

EC
)(dS m-1

1
2

2.9
2.3

SP
)(%

pH

TNV
)(%

40
38

7.5
7.6

15.9
14.0

N
)(%

OC
)(%

Ava.P
(mg
)kg-1

Ava.K
(mg
)kg-1

Ava.Fe
(mg
)kg-1

0.03
0.04

0.31
0.41

6.8
8.0

419
380

3.4
4.2

Ava.
Mn
(mg
)kg-1
9.3
12.0

Ava.Zn
)(mg kg-1

1.0
1.2

Ava.C
u
(mg
)kg-1
1.5
1.6

بور قابل
جذب
Ava.B
)(mg kg-1
0.6
0.5

)SP (Saturated Percentage)., TNV (Total Neutralized Value)., EC (Electrical Conductivity)., OC (Organic Carbon

نتايج و بحث
نترایج تجزیره واریررانس مرکرب دادههررای آزمرایش در خصرروص
عملکرد ،اجزای عملکرد ،ارتفاع گیاه و محتوای نیتررات سریر طری دو
سال در جدول  2و اثر متقابل نیتروژن و گوگرد برر عملکررد ،اجرزای
عملکرد ،ارتفاع گیاه و محتروای نیتررات سریر در جردول  3درج شرده
است .نتایج تجزیه واریانس مرکب دادههای آزمایش نشان داد که اثرر
نیتروژن و اثر گوگرد بر عملکرد سیر ،تعداد سیرچه در سیر ،وزن ترک
بوته سیر ،وزن سیرچه ،ارتفراع بوتره ،سرطح بررگ و نیتررات سریرچه
معنیدار است .همچنین اثر متقابل نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سریر،
نیترات سیر و ارتفاع بوته معنیدار بود (جدول .)2
عملکرد و اجزای عملکرد سیر

اثرات ساده گوگرد و نیترروژن و اثرر متقابرل ایرن دو عنصرر ،برر
عملکرد سیر معنیدار بود (جدول  .)2مصرف  1000کیلوگرم در هکتار
گوگرد عملکرد سیر را  31درصد نسبت به شراهد ( 9602کیلروگرم در
هکتار) افزایش داد .مصرف نیتروژن نیرز ترا سرقف  200کیلروگرم در
هکتار موجب افزایش عملکرد سیر به میزان  58درصد نسبت به شاهد
( 8084کیلوگرم در هکتار) شد .بیشرترین عملکررد اقتصرادی سریر از
تیمار مصررف  1000کیلروگرم در هکترار گروگرد و  200کیلروگرم در
هکتار نیتروژن بهدست آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 7148کیلروگرم
در هکتار) 104 ،درصد افزایش عملکرد داشت .تعداد سریرچه در سریر

تحت تاثیر مصرف گوگرد قرار نگرفت ،امرا ایرن صرفت تحرت تراثیر
نیتروژن تا سطح مصرف  200کیلوگرم در هکتار افرزایش یافرت .اثرر
گوگرد و اثر نیتروژن بر وزن تک بوته سیر معنریدار برود (جردول .)2
مصرف گوگرد به میزان  1000کیلوگرم در هکتار موجب افرزایش 41
درصدی وزن تک بوته سیر در مقایسره برا شراهد ( 66گررم) گردیرد.
مصرف نیتروژن نیز تا سقف  200کیلوگرم در هکتار موجرب افرزایش
وزن تک بوته سیر به میزان  69درصد نسبت به شاهد ( 55گرم) شرد.
وزن سیرچه نیز تحت تاثیر گوگرد و نیتروژن افزایش معنریدار یافرت،
به گونهای که کاربرد  1000کیلوگرم گوگرد در هکتار وزن سریرچه را
 59درصد نسبت به شاهد ( 7/1گرم) افزایش داد .هرمچنرین ،مصررف
نیتروژن نیز تا سرقف  200کیلروگرم در هکترار موجرب افرزایش وزن
سیرچه به میزان  25درصد نسبت به شاهد ( 7/6گرم) شد .نتایج بره-
دست آمده از این پژوهش با نتایج سایر پژوهشگران مبنی بر افرزایش
رشد و عملکرد سیر با کاربرد نیترروژن برود ( .)31طری مطالعرهای در
خصوص کاربرد مقادیر مختلف نیترروژن برر خصوصریات ارقرام سریر
همدان و ویولت ،بیشترین عملکرد سیر ،ارتفاع بوتره ،تعرداد بررگ در
بوته و تعداد سیرچه در سیر از تیمار مصرف  150کیلوگرم نیتروژن بره
دست آمد .مقادیر بیشتر نیتروژن تاثیر معنیداری بر ایرن خصوصریات
نداشت ( .)13سایر پژوهشهرای صرورت گرفتره نیرز مویرد افرزایش
عملکرد سیر ،افزایش تعرداد سریرچه در سریر ،افرزایش میرانگین وزن
سیرچه و افزایش ارتفاع گیاه در اثر مصرف  180کیلوگرم نیترروژن در
هکتار بوده است ( .)15نتایج تحقیقات موید این مطلب است که تعداد

566

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،4زمستان 1399

سیرچه در سیر و اندازه سیرچه با مصرف نیتروژن افزایش می یابد (26
و  .)31افزایش رشد و عملکرد سیر به نقش اصلی نیتروژن در افزایش
فعالیت های مریستمیک ،تقسیم سلول و طویل شدن سرلول براز مری
گردد ( 31و  .)44گوگرد یکی از عناصر غ ایی مورد نیاز گیراه اسرت و
بدون گوگرد ،گیاه به رشد و عملکررد مناسرب نمریرسرد ( 14و .)16
نتایج مطالعات صورتگرفته حاکی از افزایش عملکرد سریر برا کراربرد
گوگرد میباشد ( .)21گوگرد چهارمین عنصر ضروری پس از نیتروژن،
پتاسیم و فسفر برای سیر است .این عنصر در ساخت اسیدهای آمینره،
مثل متیونین و سیستئین که برای ساخت ویتامین  Aضروری هستند،
و فعال کردن برخی آنزیمهای گیاهی ،مرورد نیراز اسرت ( .)34نترایج
مطالعات نشان میدهد که آمینواسیدهایی که گوگرد نقش مروثری در
ساخت آنها دارد ،بره صرورت مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم ،فعالیرتهرای
فیزیولوژیک گیاه را تحت تاثیر قرار میدهند و تقش مثبتری برر رشرد،
افزایش عملکرد و افزایش تحمل گیاه به تنشهای محیطی ایفرا مری
کنند ( .)34از طرف دیگر ،اکسیداسیون گوگرد موجب افزایش قابلیرت
ج عناصر غ ایی از جمله فسفر میگردد که موجب رشد بهتر گیراه
در خاکهای آهکی میگردد ( 49 ،48 ،39و .)50

ارتفاع گیاه

اثر گوگرد و اثر نیتروژن و اثر متقابل گوگرد و نیتروژن برر ارتفراع
بوته سیر معنیدار بود (جدول  .)2مصررف  1000کیلروگرم در هکترار
گوگرد ارتفاع بوته سیر را  37درصد نسبت به شراهد ( 43سرانتیمترر)
افزایش داد .مصرف نیتروژن نیرز ترا سرقف  200کیلروگرم در هکترار
موجب افزایش ارتفاع بوته سیر به میزان  25درصد نسربت بره شراهد
( 43سانتیمتر) شد .بیشترین ارتفاع بوته سیر از تیمرار مصررف 1000
کیلوگرم در هکتار گوگرد و  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن برهدسرت
آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 33سانتیمتر) 88 ،درصد افزایش ارتفاع
داشت (جدول .)3
نتایج بهدست آمده از این پژوهش با نتایج بهدست آمرده توسرط
سایر پژوهشگران مطابقت داشت .طی یک تحقیق ،مصرف نیتروژن تا
سطح  100کیلوگرم در هکتار موجب افزایش ارتفاع بوته سریر گردیرد
( .)42نتایج پژوهش سایر محققان نیز مویرد افرزایش ارتفراع سریر برا
کاربرد نیتروژن بوده است ( 19 ،18 ،2و  .)29افزایش ارتفاع بوته سیر
با کاربرد نیتروژن به نقش اصلی این عنصر در افرزایش فعالیرتهرای
مریستمیک ،تقسیم و طویل شدن سلولها باز میگردد ( 31و .)44

جدول  -2خالصه جدول تجزيه واريانس مرکب عملکرد ،اجزای عملکرد ،ارتفاع گیاه و محتوای نیترات سیر
Table 2- Summary of the analysis of variance of garlic yield, yield components and plant height

سطح برگ

ارتفاع بوته

وزن سیرچه

وزن تک بوته

سیرچه در سیر

Plant
height

Bulb
weight

Cloves
weight

Bulbs in
cloves

Cloves yield

عملکرد سیر

درجه

منابع تغییرات

آزادی

S.O.V

0.76ns

112 ns

35 ns

29924 ns

114 ns

53029551
ns

1

سال

0.0ns

137 ns

12 ns

488 ns

2.8 ns

563146 ns

4

**0.11

**1659

*112

*4637

10.6 ns

**54480262

2

0.0ns

1.3 ns

9 ns

1241 ns

0.01 ns

578860 ns

2

0.0 ns

3.8 ns

15 ns

590 ns

4.1 ns

1700220 ns

8

**0.06

**547

**14

**6144

**346

**90631960

3

0.0ns

0.4 ns

2.6 ns

854 ns

0.9 ns

424760 ns

3

0.0ns

**27

3.6 ns

367 ns

0.1 ns

*799773

6

0.0ns

0.02 ns

2.6 ns

253 ns

0.01 ns

44686 ns

6

0.0

0.3

2.1

245

0.16

251552

36

Leaf aria

D.F

Year

سال ×تکرار
Year×Replication

گوگرد
Sulfur

سال ×گوگرد
Year×Sulfur

اشتباه
Error

نیتروژن
Nitrogen

سال ×نیتروژن
Year×Nitrogen

نیتروژن×گوگرد
Nitrogen×Sulfur
سال ×گوگرد ×نیتروژن
Year×Nitrogen×Sulfur

** * ،و  nsبه ترتیب بیانگر وجود تفاوت آماری در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم وجود تفاوت آماری معنیدار است.
**, *, and ns: significant at 1%, 5% of probability levels and non-significant, respectively.

اشتباه
Error

اثر نیتروژن و گوگرد همراه با باكتري تیوباسیلوس بر عملکرد و محتواي نیترات سیر و فراهمي برخي عناصر غذایي در خاک
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جدول  -3میانگین اثرات متقابل نیتروژن × گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ،ارتفاع بوته و سطح برگ سیر
Table 3- Interaction effects of nitrogen ×sulfur on yield and its components, plant height and leaf area of garlic

تعداد برگ در

ارتفاع گیاه

وزن سیرچه

وزن تک بوته

تعدادسیرچه

بوته
Number of
leaf in plant

Plant
height
)(cm

Bulb
weight
)(g

سیر

در سیر

Cloves weight
)(g

Bulbs in
Cloves

0.33c
0.42b
0.47a

8.6c
9.7b
12.5a

43c
48b
59a

7.1c
8.0b
11.3a

66c
76b
93a

10.0a
10.3a
9.0a

9602c
11064b
12651a

0.33c
0.39b
0.45a
0.46a

8.3c
9.8b
11.4a
11.6a

43c
48b
54a
55a

7.6 c
8.6b
9.5a
9.5a

55c
72b
93a
93a

8.0c
9.3b
10.8a
10.6a

8084c
10675b
12822a
12792a

0.25g
0.31f
0.37de
0.39d
0.34ef
0.4d
0.46c
0.47 bc
0.38de
0.46c
0.51ab
0.52a

6.7i
8.4g
9.6 ef
9.9de
7.9h
9.2f
10.8c
10.8c
10.3b
11.7 b
13.9a
14.1a

33j
41h
49f
49f
40i
46g
52e
53d
55c
57b
62a
63a

6.6 a
7.2 a
7.4 a
7.4 a
6.9 a
8.3 a
8.5a
8.4 a
9.4a
10.2a
12.8 a
12.7 a

49a
62a
76a
76a
54a
78a
88a
87a
61a
80a
116a
115a

8a
9a
11a
11a
9a
10a
11a
11a
7a
9a
10a
10a

7148f
9061d
11069c
11129c
7980e
10763c
12848b
12655b
9125d
12201b
14550a
14583a

سطح برگ
Leaf area
)(m2

عملکرد
Cloves yield
)(kg.ha-1

تیمار
Treatment

گوگرد
Sulfur
S0
S500
S1000

نیتروژن
Nitrogen
N0
N100
N200
N300

گوگرد×نیتروژن
Sulfur×Nitrogen
S0N0
S0N100
S0N200
S0N300
S500N0
S500N100
S500N200
S500N300
S1000N0
S1000N100
S1000N200
S1000N300

اعداد با حروف انگلیسی مشابه در هر ستون با یکدیگر تفاوت آماری معنیداری در سطح  5درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
The numbers with the same letters in each column do not have significant difference at 5% of probability level based on Duncan’s
multiple range test.

تعداد برگ در بوته

سطح برگ

اثر گوگرد ،اثر نیتروژن و اثر متقابل گروگرد و نیترروژن برر تعرداد
برگ در بوته سیر معنیدار بود (جدول  .)3مصررف  1000کیلروگرم در
هکتار گوگرد تعداد برگ در بوته سیر را  45درصرد نسربت بره شراهد
( 8/6عدد بررگ) افرزایش داد .مصررف نیترروژن نیرز ترا سرقف 200
کیلوگرم در هکتار موجب افزایش تعداد برگ در بوته سریر بره میرزان
 39/7درصد نسبت به شاهد ( 8/3عدد برگ) شد .بیشترین تعداد برگ
در بوته سیر از تیمار مصرف  1000کیلوگرم در هکترار گروگرد و 200
کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (6/7
سانتیمتر) 107 ،درصد افزایش تعداد برگ داشرت (جردول  .)3نترایج
تحقیقات نشان داده است که نیتروژن موجب رشد سربزینهای گیراه و
اندامهای هوایی سیر میگردد و باعث افزایش تعداد برگ در گیاه مری
گردد ( .)12افزایش تعدادبرگ در گیاه سریر در اثرر مصررف نیترروژن
توسط سایر محققان نیز گزارش شده است (.)17

اثر گوگرد و اثر نیتروژن و اثر متقابل گوگرد و نیتروژن برر سرطح
برگ بوته سیر معنیدار برود (جردول  .)2مصررف  1000کیلروگرم در
هکتار گوگرد سطح برگ بوته سیر را  42درصد نسبت به شاهد (0/33
متر مربع برگ بر متر مربع زمین) افزایش داد .مصرف نیتروژن نیز ترا
سقف  200کیلوگرم در هکتار موجب افزایش سطح برگ بوته سیر بره
میزان  39/3درصد نسبت به شاهد ( 0/33متر مربع برگ بر متر مربرع
زمین) شد .بیشترین سطح بررگ بوتره سریر از تیمرار مصررف 1000
کیلوگرم در هکتار گوگرد و  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دسرت
آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 0/25متر مربع برگ بر متر مربع زمین)،
 104درصد افزایش سطح برگ داشت .افزایش سطح برگ بوتره سریر
به نقش مثبت نیترروژن در افرزایش رشرد سربزینهای گیراه ،افرزایش
فعالیتهای مریستمیک ،تقسیم سلول ،طویل شدن سلول باز میگردد
( 31و  .)44نیتروژن یک عنصر تعیرینکننرده در تغ یره ،رشرد گیراه و
عملکرد آن محسو میشود ،بره طروری کره میرزان نیترروژن قابرل
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دسترس برای گیاه میتواند میزان پرروتئین دانره ،محتروای کلروفیرل
برگ و اندازه و حجم پروتوپالسم سلولی را افزایش دهرد و همچنرین
سطح برگ ،فعالیت فتوسنتزی را تحت تأثیر قرار دهد (.)11
خالصه جدول تجزیه واریانس مرکب عملکرد ،اجرزای عملکررد،
ارتفاع گیاه و محتوای نیترات سیر در جدول  4آورده شرده اسرت .اثرر
گوگرد بر غلظت سولفات خاک ،واکنش خاک ،نیترروژن بررگ ،فسرفر
برگ ،آهن وروی برگ معنیدار بود .همچنین اثر نیتروژن برر نیتررات
خاک و نیتروژن برگ معنیدار بود .اثر گروگرد و نیترروژن برر غلظرت
عناصر غ ایی در برگ سیر ،نیترات سیر و خصوصیات شیمیایی خراک
در جدول  5ارائه شده است.
واکنش خاک

با مصرف گوگرد کاهش معنیدار یافت ،به گونهای کره کراریرد 1000
کیلوگرم گوگرد موجب شد تا واکنش خراک از  7/49بره  7/26برسرد.
نتایج مشابهی مبنی بر اکسیداسریون گروگرد در خراک و تولیرد اسرید
سولفوریک و نهایتا کاهش واکنش خاک توسط سایر محققین گزارش
شده است ( .)20بسیاری از محققین نیز گزارش کردهاند اکسیداسریون
گوگرد و تولید اسید سولفوریک در خاک ،باعث کاهش واکنش خاک و
افزایش قابلیت ج فسفر و عناصر کممصرف مری شرود و براکتری
تیوباسیلوس باعث تسرریع ایرن فراینرد مریشرود ( .)30اکسیداسریون
گوگرد در خاک به عوامل زیادی از جمله اندازه ذرات گوگرد ،رطوبرت،
میزان ماده آلی و جمعیت تیوباسیلوس ارتباط دارد ( 6و  .)53نتایج بره
دست آمده از کاربرد گوگرد به نسبت دو درصرد وزنری در خراکهرای
مصر نیز موید کاهش معنیدار واکنش خاک بوده است ( 14و .)58

اثر گوگرد بر واکنش خاک معنیدار بود (جدول  .)2واکنش خراک
جدول  -4تجزيه واريانس برخي خصوصیات شیمیايي خاک و تجزيه برگ سیر
Table 4- Summary of variance analysis table for some soil chemical properties and garlic leaf analysis

فسفر

نیترات

واکنش

سولفات

درجه

خاک
NO3--soil

خاک

خاک

آزادی

pH

Soil -SO42-

D.f2

1.7ns

27ns

0.18 ns

1407ns

1

1.8ns

0.06ns

8ns

4

*0.33

**9837

2

307 ns

2
8

روی برگ

آهن برگ

Leaf-Zn

Leaf-Fe

930 ns

70700 ns

0.029ns

479 ns

22530 ns

0.019ns

1.6ns

**2771

**65631

*0.256

*4.8

8ns

324ns

20069 ns

0.001ns

0.009ns

0.03ns

0.06 ns

122 ns

40212 ns

0.001ns

0.801ns

3 ns

0.06ns

74 ns

26ns

61170 ns

0.012ns

**56

**812

0.01ns

21 ns

3

19 ns

59854 ns

0.011ns

0.060ns

1.8ns

0.03ns

3 ns

3

5ns

18989 ns

0.004ns

0.080 ns

**1.2

0.02ns

6 ns

6

10 ns

19432 ns

0.001 ns

0.012 ns

0.01ns

0.01 ns

4 ns

6

7

32241

0.002

0.016

0.30

0.023

7

36

برگ
Leaf -P

ازت برگ
Leaf-N

منابع تغییرات
S.O.V1

سال
Year

سال ×تکرار
Year×Replication

گوگرد
Sulfur

سال ×گوگرد
Year×Sulfur

اشتباه
Error

نیتروژن
Nitrogen

سال ×نیتروژن
Year×Nitrogen

نیتروژن×گوگرد
Nitrogen×Sulfur
سال ×گوگرد ×نیتروژن
Year×Nitrogen×Sulfur

اشتباه
Error

** * ،و  nsبه ترتیب بیانگر وجود تفاوت آماری در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم وجود تفاوت آماری معنیدار است.
**, *, and ns, significant at 1%, 5% of probability levels and non-significant, respectively.

1- Source of Variation
2- Degree of freedom
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Table 5- Effect of Sulfur and Nitrogen on the Concentration of nutrients elements in garlic Leaves, garlic nitrate and
chemical properties of soil

روی برگ

آهن برگ

فسفر برگ

نیتروژن
برگ

نیترات سیر
-

Leaf-Zn

Leaf-Fe

Leaf -P

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

Leaf-N
)(%

)(mg.kg-1

نیترات خاک
-

Bulb NO3

Soil NO3

)(mg.kg-1

سولفات
خاک
Soil SO42)(mg.kg-1

واکنش
pH

تیمار
Treatment

گوگرد
19 c
30 b
40 a

108 c
119 b
204 a

0.33 c
0.34 b
0.54 a

2.8 c
3b
3.7 a

197 a
175 b
146 c

12.3a
13a
13.4a

19.2c
38.6b
59.6 a

7.49a
7.40b
7.26c

28 a
30 a
31 a
31 a

111 a
116 a
117 a
231 a

0.44 a
0.43 a
0.43 a
0.44 a

1.7 d
2.7 c
3.6 b
4.6 a

68 d
134 c
211 b
278 a

5.3d
10c
15.4b
20.8a

38.3a
38.3a
39.4a
40.6a

7.39a
7.38a
7.37a
7.39a

18 c
20 c
20 c
20 c
28 b
29 b
30 b
31 b
39 a
40 a
42 a
43 a

78a
80a
77a
98a
113
121
121
121
141a
148a
151a
170a

0.34a
0.32a
0.32a
0.34a
0.44a
0.44a
0.44a
0.44a
0.54a
0.54a
0.54a
0.54a

1.3a
2.3a
3.3a
4.3a
1.7a
2.5a
3.4a
4.4a
2.2a
3.4a
4.2a
4.9a

82i
163f
235c
310a
65j
139g
212d
283b
56k
100h
186e
240c

5.2a
9.4a
14.2a
20.3a
5.2a
10.1a
16.1a
20.6a
5.6a
10.5a
16.1a
21.7a

19.3a
18.6a
19.0a
19.8a
37.6a
37.9a
39.6a
39.3a
58.0a
58.3a
59.7a
62.6a

7.47a
7.47a
7.50a
7.52a
7.43a
7.40a
7.36a
7.40a
7.27a
7.27a
7.23a
7.27a

Sulfur
S0
S500
S1000

نیتروژن
Nitrogen
N0
N100
N200
N300

گوگرد×نیتروژن
Sulfur×Nitrogen
S0N0
S0N100
S0N200
S0N300
S500N0
S500N100
S500N200
S500N300
S1000N0
S1000N100
S1000N200
S1000N300

اعداد با حروف انگلیسی مشابه در هر ستون ،تفاوت آماری معنی دار در سطح  5درصد با هم ندارند.
The numbers in the same English letters in each column do not have a significant statistical difference at 5% level.

نتایج نشان داد که واکنش خاک تحت تاثیر گوگرد مصررفی قررار
گرفت و کاهش یافت .بین صفت واکنش خاک به عنوان متغیر وابسته
( )Yبا گوگرد مصرفی به عنوان متعیر مستقل ( ،)Xهمبسرتگی منفری
وجود داشت که از رابطه خطی  1با ضریب تبیین 0/98پیروی میکررد
(شکل .)1
𝑌 = −0.0002𝑋 + 7.498
رابطه 1
نتایج مشابهی از کاربرد گوگرد عنصری بر کاهش واکرنش خراک
در مالزی بهدست آمده است .در این خاکها واکنش خاک با مصررف
گوگرد از  7به  3/94تنزل یافت .طری پرژوهش دیگرری ،همبسرتگی
واکنش خاک با گوگرد مصرفی از معادله خطی با شیب منفی و معادله
واکرنش  pH = 6.94 - 1.52 Sپیرروی مریکررد ( 27و  .)28نترایج
مشابهی نیز توسط سایر پژوهشگران بهدست آمده است ( 10و .)54
سولفات خاک

اثر گوگرد بر سولفات خاک معنیدار بود (جدول  .)2سولفات خاک
با مصرف گوگرد افزایش معنیدار یافت ،به گونهای که کراریرد 1000

کیلوگرم گوگرد موجب افزایش  210درصدی محتوای سولفات خراک
نسبت به تیمار شاهد ( 19/2میلریگررم در کیلروگررم خراک) گردیرد.
بسیاری از محققین گزارش کردهاند که مصرف گروگرد و تولیرد اسرید
سولفوریک در نتیجۀ اکسایش آن ،باعث کاهش واکنش خاک و تامین
سولفات مورد نیاز گیاهان میگردد (اخوان و همکراران .)1391 ،نترایج
مشابهی مبنی بر افزایش غلظت سولفات خاک در اثرر کراربرد گروگرد
عنصری در خاک های کشور مصر گزارش شده است .با اضافه کرردن
گوگرد عنصری به میزان دو درصد وزنی  ،غلظت سرولفات خراک 52
درصد افزایش داشته است ( .)14نتایج مشابهی نیرز در ایرن خصروص
توسط سایر پژوهشگران بهدست آمده است (.)58
نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر محتوای نیترات خاک معنریدار
بود (جدول  .)2محتوای نیتررات خراک برا مصررف نیترروژن افرزایش
معنیدار یافت ،به گونهای کره کراریرد  300کیلروگرم گروگرد موجرب
افزایش  292درصدی محتوای نیترات خاک نسربت بره تیمرار شراهد
( 5/3میلیگرم در کیلوگرم خاک) گردید.
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7.5

7.4
7.35
7.3

واکنش خاک Soil pH

7.45

7.25
7.2
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0

گوگرد مصرفی )S(kg/ha
شکل  -1همبستگي واکنش خاک با گوگرد مصرفي
Figure 1- Correlation of soil pH with consumed sulfur

همبستگی نیترات سیر با نیتروژن مصرفی
محتوای نیترات سیر

اثر ساده نیتروژن و گوگرد و اثر متقابل این دو عنصر بر محتوای
نیترات سیر معنیدار بود (جدول  .)2محتوای نیترات سریر برا کراربرد
گوگرد کاهش و با کاربرد نیتروژن افزایش معنیدار یافت (جردول.)5
کاربرد گوگرد به میزان  1000کیلوگرم در هکتار محتوای نیترات سیر
را  35درصد نسبت به شاهد ( 197میلریگررم در کیلروگرم) کراهش
معنرریدار داد .ولرری کرراربرد  200 ،100و  300کیلرروگرم در هکتررار
نیتروژن ،محتوای نیترات سیر را بره ترتیرب  210 ،97و  308درصرد
نسبت به شاهد ( 68میلیگررم در کیلروگرم) افرزایش داد .در تمرامی
سطوح مصرف نیتروژن ،گوگرد موجب کاهش محتوای نیتررات سریر
گردید .بعضی از سبزیجات مانند سیر و پیاز ،پاسر هرای مثبتری بره
کودهای نیتروژنی داشته و میتوانند مقادیر زیادی نیترات را در خرود
انباشته نمایند ( .)51میزان نیترات تابع عواملی ماننرد تکررار کشرت،
وضعیت آ و هوایی ،کیفیت خاک ،فرآیندهای تولیرد مرواد غر ایی،
نوع و مقدار کود شیمیایی مصرفی و وضعیت قوانین آن منطقه مری-
باشد ( .)24نتایج تحقیقات نشران داده اسرت کره مصررف نیترروژن
موجب افزایش محتروای نیتررات در سریر مریگرردد ( .)15مصررف
بی رویه کودهای نیتروژنه اصلیترین عاملی است که موجرب تجمرع
نیترات در تعدادی از سبزیها و سایر گیاهران مریشرود ( .)46نترایج
تحقیقات موید این مطلب است که گوگرد جز ساختار آنرزیم نیتریرت
ردوکتاز است که در کلروپالست سلول مسئول احیای یون نیتریرت و
نهایتا کاهش تجمع نیترات میباشد (.)34

نیترات سیر تحت تاثیر نیتروژن مصرفی قررار گرفرت و افرزایش
یافت .بین صفت نیترات سیر به عنوان متغیر وابسته ( )Yبا نیترروژن
مصرفی به عنوان متعیر مستقل ( ،)Xهمبستگی مثبت وجرود داشرت
که از رابطه خطی  2با ضریب تبیین 0/99پیروی می کرد (شکل.)2
𝑌 = 0.707𝑋 + 66.7
رابطه 2
طی مطالعهای در همدان ،رابطه غلظت نیتررات سریر و سرطوح
مختلف مصرف نیتروژن بررسی شد ( .)46نتایج نشان داد کره رابطره
بین غلظت نیتررات و مصررف نیترروژن از رابطره خطری برا معادلره
 Y = 1.014X + 297.4پیروی میکند که در این معادله Y ،متغیرر
وابسته غلظت نیترات بر حسب میلیگرم در کیلروگرم وزن ترازه و X
متغیر مستقل مصرف نیتروژن بر حسب کیلوگرم ( )Nدر هکتار بود.
طی مطالعهای دیگر در همدان ،رابطره غلظرت نیترروژن سریر و
سطوح مختلف مصرف نیتروژن بررسی شد .نتایج نشان داد که رابطه
بین غلظت نیتروژن و مصررف نیترروژن از رابطره خطری برا معادلره
 Y = 0.0013x + 1.442پیروی میکند که در این معادله Y ،متغیر
وابسته غلظت نیتروژن بر حسب میلیگرم در کیلوگرم وزن خشرک و
 Xمتغیر مستقل مصرف نیتروژن بر حسرب کیلروگرم ( )Nدر هکترار
بود.
غلظت فسفر برگ

اثر گوگرد بر غلظت فسفر برگ معنیدار بود (جردول  .)4غلظرت
فسفر برگ با مصرف گوگرد افزایش معنیدار یافت ،به گونرهای کره
کاریرد  1000کیلوگرم گوگرد موجب افزایش غلظت فسفر به میرزان
 63درصد در مقایسه با شاهد ( 0/33درصد) گردید (جدول  .)5نترایج
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تحقیقات نشان داده است که قابلیت ج فسفر در خاک بره شردت
وابسته به واکنش خراک اسرت و کراهش واکرنش خراک منجرر بره
افزایش قابلیت ج فسرفر خراک مریگرردد .نترایج پرژوهشهرای
صورتگرفته در خاکهای مصر نشان مریدهرد کره کراربرد گروگرد
عنصری از طریق کاهش معنیدار واکنش خراک منجرر بره افرزایش
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قابلیت ج فسفر خاک گشتهاست ( .)14نتایج مشرابهی نیرز سرایر
پژوهشگران گزارش شده است ( .)1پژوهشگران گزارش کردهاند کره
مصرف گوگرد و تولید اسید سولفوریک در نتیجه اکسایش آن ،باعث
کاهش واکنش خاک و افزایش دسترسی فسفر مریشرود ( 8 ،3 ،1و
.)57
300
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محتوای نیترات سیر)NO3-(mg/kg

250

0
350
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200

100
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50

0

نیتروژن مصرفی)N(kg/ha
شکل  -2همبستگي محتوای نیترات سیر با نیتروژن مصرفي
Figure 2- Correlation of garlic nitrate content with consumed nitrogen

(.)28
غلظت آهن و روی برگ

اثر گوگرد بر غلظت آهن و روی برگ معنریدار برود (جردول .)4
غلظت آهن و روی برگ با مصرف گوگرد افزایش معنیدار یافتند ،بره
گونه ای که کاریرد  1000کیلوگرم گوگرد موجب افزایش غلظت آهن
برگ به میزان  88درصد در مقایسه با تیمار شاهد ( 108میلیگررم در
کیلوگرم) و افزایش غلظت روی برگ به میزان  110درصد در مقایسه
با تیمار شاهد ( 19میلیگرم در کیلوگرم) گردید .مطالعرات نشران داده
است که اکسایش گوگرد در خاک های آهکی موجب افزایش قابلیرت
ج عناصر در خاک میشود ( .)8نتایج تحقیقات نشان داده است که
قابلیت ج آهن در خاک بهشدت وابسته به واکنش خاک است و به
ازای یک واحد کاهش واکنش ،قابلیت ج آهن خراک ،هرزار برابرر
افزایش مییابد ( .)14نتایج پژوهش های صورت گرفته در خاکهرای
مصر نشان می دهد که کاربرد گوگرد عنصری از طریق کاهش معنری
دار واکنش خاک منجر به افزایش  229درصدی قابلیرت جر آهرن
خاک نسبت به شاهد گشته است ( .)14نترایج مشرابهی توسرط سرایر
پژوهشگران بهدست آمده است ( .)40نتایج تحقیقات مشرابهی نشران
داد که در اثر کاربرد گوگرد عنصری ،غلظت روی قابرل جر خراک
 164درصد نسبت به شاهد ( 0/03میلیگرم در کیلوگرم) افزایش یافت

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد سیر از
مصرررف  200کیلرروگرم در هکتررار نیتررروژن خررالص همررراه بررا 1000
کیلوگرم در هکتار گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس بهدست میآید.
کاربرد گوگرد موجب کاهش محتوای نیترات سیر و  pHخاک گردید،
ضمن آن که غلظت فسفر ،آهرن و روی در بررگ برا کراربرد گروگرد
افزایش معنیدار یافت که نشان دهنده اثر مثبت گوگرد بر افزایش فرم
قابل ج این عناصر در خاک میباشد.

سپاسگزاری
این پژوهش ،بخشی از نتایج پروژه تحقیقاتی با عنوان "بررسی
تأثیر نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی سیر" است.
نگارنده تزم میداند مراتب تشکر و قدردانی خود را از مؤسسه
تحقیقات خاک و آ کشور برای تصویب پروژه ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی برای تامین مالی پروژه و مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برای فراهم کردن
امکانات اجرای پروژه اعالم نماید.
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Introduction: Garlic (Allium sativum L) is the second most commonly used herb of alliums after onions.
This plant has significant effects on lowering blood pressure, preventing atherosclerosis, reducing blood
cholesterol and triglyceride and inhibiting platelet aggregation. In recent years, the increase in the yield of this
product has been of interest to manufacturers of this product with respect to the preservation of qualitative
characteristics, including the maximum content of nitrate. It has been shown that the absorption of nutrients in
the soil affects the yield and yield components of the plant. In this regard, the timely and adequate supply of
nutrients such as sulfur and nitrogen has a special role in promoting quantitative and qualitative characteristics of
garlic.
Material and Methods: In order to study the effects of nitrogen and sulfur consumption on quantitative and
qualitative traits of garlic, this study was conducted with 12 treatments and three replications in the form of a
split plot design in two years in Agricultural Research Center of Agricultural and Natural Resources of Tehran
Province which located in Varamin in Iran. Nitrogen factor was considered at four levels (0, 100, 200 and 300 kg
ha-1) and sulfur at three levels (0, 500 and 1000 kg ha-1 with inoculation of Thiobacillus). Before planting, soil
samples were taken from the experimental site and physical and chemical characteristics including texture,
reaction, organic carbon, lime, nitrogen, phosphorus and potassium, and iron, manganese, copper, zinc and boron
were measured. Dry matter yield, number of bulbs per garlic, single plant weight, garlic weight, plant height, leaf
number per plant and leaf area were recorded at the end of experiment. Garlic nitrate content and nutrient
concentration in garlic leaves were also measured. Data obtained were analyzed statistically using SAS software.
Results and Discussion: The effects of nitrogen and sulfur on the yield of garlic cloves, number of bulbs in
cloves, cloves weights, bulbs weights, plant height, leaf area and bulb nitrate were significant as all these traits
were improved. Application of 1000 kg.ha-1 of sulfur increased the garlic cloves yield by 31% compared to the
control. Nitrogen consumption up to 200 kg.ha-1 increased garlic cloves yield by 58% compared to the control.
The highest economic yield of garlic cloves was obtained by 1000 kg.ha -1 sulfur and 200 kg.ha-1 nitrogen, which
was 104% more than control treatment.
Data also showed that the effects of sulfur and nitrogen and the interaction of sulfur and nitrogen on the leaf
area of the garlic plant were significant. Consumption of 1000 kg.ha-1of sulfur increased the leaf area of the
garlic plant by 42% compared to the control. Nitrogen consumption up to 200 kg.ha -1 increased the leaf area of
garlic plant by 39.3% compared to the control. The highest leaf area of garlic plant was obtained from 1000
kg.ha-1sulfur and 200 kg.ha-1nitrogen, which was 104% higher than control. Increase of the growth and yield of
garlic was attributed to the main role of nitrogen in increasing meristematic activity, cell division, prolongation
of the cell. Sulfur is one of the essential nutrients of the plant, and without sulfur, the plant does not grow and
function properly. Sulfur is the fourth essential element after nitrogen, potassium and phosphorus for garlic. This
element is needed in production of amine acids, such as methionine and cysteine, which are essential for the
production of vitamin A, and the activation of certain enzymes. The results of studies have shown that amino
acids directly or indirectly affect the physiological activity of the plant, and positively affect the growth, increase
in yield and increase plant tolerance to environmental stresses. The soil reaction was affected by sulfur
consumption and decreased. There was a negative correlation between soil reaction as a dependent variable (Y)
and consumed sulfur as an independent variable (X), which correlated with linear relation with correlation
coefficient of 0.98. Data showed that use of 1000 kg.ha-1of sulfur reduced soil reaction from 7.49 to 7.26 and
increased leaf iron concentration by 88% compared to control and increased leaf zinc concentration 110%
compared to control treatment. The researchers believe that sulfur oxidation and sulfuric acid production in the
soil reduce soil reactions and increase the absorption capacity of phosphorus and microelements. The effect of
sulfur on the concentration of leaf phosphorus was significant. The phosphorus concentration was increased
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significantly with sulfur application into the soil, so that 1,000 kg.ha -1 of sulfur increased the concentration of
leaf phosphorus by 63% compared with the control (0.33%). Research results have shown that phosphorus
absorption capacity in soil is highly dependent on soil reaction and reducing soil reaction leads to increased
phosphorus absorption capacity. Researchers have reported that sulfur consumption and the production of
sulfuric acid, as a result of its oxidation, reduce soil reaction and increase phosphorus availability for plants. The
effect of nitrogen, sulfur and the interaction of nitrogen and sulfur on the content of garlic nitrate was significant.
Garlic nitrate content decreased with application of sulfur and increased with nitrogen addition. Application of
sulfur at 1000 kg.ha-1 significantly reduced garlic nitrate content by 35% compared to control. The application of
100, 200 and 300 kg.ha-1 of nitrogen increased the content of garlic nitrate 97, 210 and 308%, respectively in
comparison to control. At all levels of nitrogen addition, sulfur consumption reduced the content of garlic nitrate.
Garlic nitrate content decreased with application of sulfur and increased with nitrogen addition. Sulfur
application at 1000 mg.kg-1 significantly reduced garlic nitrate content by 35% compared to control (mg.kg -1).
Garlic nitrate was increased by the amount of nitrogen consumed. There was a positive correlation between
garlic nitrate (Y) as a dependent variable (N) and independent nitrogen (X), which correlated with linear relation
with the correlation coefficient of 0.99. Researchers have argued that excessive consumption of nitrogen
fertilizers is the main factor causing the accumulation of nitrate in a number of vegetables and other plants such
as garlic.
Conclusion: Based on the results of the experiment, it was concluded that nitrogen and sulfur increase the
yield of garlic. Meanwhile, sulfur reduces nitrate accumulation in garlic. Sulfur consumption reduces soil pH and
increases the absorption availability of micronutrients and phosphorus in the soil and causes more absorption of
these elements by the plant.
Keywords: Garlic, Nitrate, Nitrogen, Soil Fe, Sulfur
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پاسخهای رشدی و فیزیولوژیکی خیار پیوندی به تنش خشکی
مریم حقیقی -*1آتنا شیبانی
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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی پیوند در القا مقاومت به تنش خشکی در خیار در شرایط گلخانههای انجها گرفهت
آزمایش فاكتوریل شامل فاكتورهای (گیاهان پیوندی و غیرپیوندی و سطح خشکی بر اساس پتانسیل اسمزی :شاهد -0/4 ،و  -0/8مگاپاسکال) در قالب
طرح كامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شد بذور خیار بومی اصفهان بهعنوان پیوندک بر روی پایه فرو پیوند حفرهای انجا گرفت نتایج افزایش مقاومت به
تنش و تولید توده زنده بیشتر با افزایش جذب و توسعه ریشه ها در خیارهای پیوند شده را نشان داد همچنین محتوای پتاسیم در گیاهان پیوندی نسبت
به گیاهان غیرپیوندی كاهش یافت طیف وسیعی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تحت تأثیر پیونهد و اثهرات متقابهل پایهه × پیونهدک قهرار
گرفتند برخی از این ویژگیها سبب بهبود روابط آبی و رشد و نمو گیاه در شرایط تنش گشت شاخصههای تبهاد ت گهازی هماننهد فتوسهنتز ،تعهر و
هدایت روزنهای در گیاهان غیرپیوندی از گیاهان پیوندی پایینتر بود با افزایش معنیدار پرولین در گیاهان پیوندی در مقایسه بها گیاههان غیرپیونهدی و
همچنین افزایش بیشتر پتاسیم در خشکی  -0/8مگاپاسکال در گیاهان پیوندی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی به نظر میرسد كه مکانیسم تحمل بهه
خشکی اعمالشده پایه از طریق حفظ تعادل اسمزی و برقراری هموستازی پتاسیم میباشد درنهایت میتوان پیوند را بهعنوان یک روش كارآمهد جههت
القا تحمل به تنش خشکی و افزایش عملکرد خیار توصیه كرد
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاكسیدانی ،تباد ت گازی ،سبزی گلخانهای

مقدمه

1

خیار ازجمله محصو تی است كه در سرتاسر جهان كشهت و كهار
میشود و بخش عمدهای از تولید آن در مناطق خشک و نیمهخشهک
انجا میگیرد و یکی از مشکالت اصلی پرورش گیاهان در این اقلهیم
ها وجود تنش خشکی میباشد ( )26ایران با متوسهط بارنهدگی 240
میلیمتر در سال جزو این نواحی میباشد تنش خشکی یکی از مههم-
ترین معضالت در ایران میباشد زیرا غالباً توزیع بارندگیهها در طهول
فصل رشد ناكافی و غیر متوازن میباشد و پیش از تکمیل رشهد گیهاه
این بارندگیها متوقف میگردد ( )10در اثر تنش خشهکی سهه تیییهر
مهم در روابط آبی گیاه اتفا میافتهد كهه شهامل تیییهرات اسهمزی،
كاهش تورژسانس و كاهش خاصیت ارتجهاعی دیهواره سهلولی اسهت
( )25این تیییرات نتهایج كهاهش آب در گیهاه اسهت و كمبهود آب از
طریق تأثیر بر میزان باز بودن روزنهها ،فعالیت گیاه را تحت تأثیر قرار

 1و  -2بهترتیب دانشیار و دانشجوی دكتری گروه باغبانی ،دانشکده كشاورزی،
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میدهد ( )27یکهی از زمینههههای تحقیقهاتی حیهاتی بهرای پیشهبرد
كشاورزی درک فرآیندهای ژنتیکی و بیوشیمیایی تنظیمكننده مقاومت
گیاهان نسبت به تنش خشکی میباشد ( )8بههمنظهور حفهظ فراینهد
جذب آب توسط گیاه توسعه سیستم ریشهای یهک امهر ضهروری مهی
باشد مکانیسمهای دخیل در توسعه ریشههای در معرض تنش كمآبی
توسط شارپ و همکاران ( )23بیانشده است و شامل تیییرات در ابعاد
نواحی رشد ریشه ،وضعیت دیواره سلولی ،میزان ذخیره اسید آبسهزیک
و تنظیم جریان اسمزی میباشد رشد ریشهها نتیجه تقسهیم و طویهل
شدن سلولها است كه خود نیازمند جذب پیوسته آب و حفظ پتانسیل
تورگر میباشد كه این امر توسهط شهیب پتانسهیل آب در طهول غشها
سلولی به كمک مواد محلول درونسلولی كنترل میگردد ()5
پیوند به عنوان یکی از مهمتهرین مههارتههای باغبهانی بههطهور
گستردهای برای بهبود رشهد و افهزایش مقاومهت گیاههان نسهبت بهه
تنشهای زیستی و غیر زیستی مورد استفاده مهیباشهد ( .)21كهارایی
مصرف آب در پیوندک را میتوان بها پیونهد آن بهر روی پایههای كهه
متحمل به خشکی است بهبهود بخشهید ( 20 ،19و  )11پهیشتهر در
مطالعات انجا گرفته بر روی لوبیا ( ،)19سویا ( )22و انگهور ( ،)20القها
تحمل بهه خشهکی در اثهر پیونهد مشهاهده گردیهده اسهت همچنهین
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هندوانههای پیوند شده بر روی پایه كدو تنبل در شرایط كمبود آبیاری
تا  60درصد عملکرد بازارپسندانه با تری را نسهبت بهه گیاههان غیهر
پیونهدی نشههان دادنههد ( )18گیاههان بههرای تحمههل شهرایط كههمآبهی
مکانیسمهای متفاوتی از قبیل تیییر در فتوسنتز و رشهد سهلولهها یها
القای بیان ژنهای خاصی برای حفظ جذب آب و پتانسهیل تهورگر در
پیش میگیرند (.)6
این پژوهش بهمنظور بررسی اثهرات بیوشهیمیایی و فیزیولهوژیکی
پیوند در القا تحمل به تنش خشکی در خیار بومی اصفهان در گلخانهه
ای انجا گرفت

مواد و روشها
پژوهش حاضر در گلخانه دانشهکده كشهاورزی دانشهگاه صهنعتی
اصههفهان در زمسههتان  1394بهههصههورت آزمههایش فاكتوریههل شههامل
فاكتورهای (گیاهان پیوندی و غیرپیوندی و سطح خشهکی بهر اسهاس
پتانسیل اسهمزی :شهاهد -0/4 ،و  -0/8مگاپاسهکال) در قالهب طهرح
كامالً تصادفی با سه تکرار انجا گرفت تیمارهای خشکی بهر اسهاس
مقادیر مختلهف پلهیاتهیلن گلیکهول ( )6000بهر اسهاس فرمهول زیهر
محاسبه و اعمال گردید
 :ψITپتانسیل اسمزی :M ،مو ریته محلول  :I،شاخص تفکیهک،
 :Rثابت گازها :T ،دما بر اساس كلوین
در این آزمایش از بذور خیار بومی اصفهان بههعنهوان پیونهدک و
گیاهان پیوند نشده استفاده شد بهمنظور انجا پیوند نیز ابتدا بذور پایه
فرو را در مخلوطی از ماسه و خاک باغچه كاشته و سپس بعهد از ایهن
كه بوتهها به مرحله یکبرگی رسیدند ،بر روی آنهها پیونهد حفهرهای
انجا گرفت پس از انجا عملیات پیوند ،همه گیاهان دو روز در داخل
یک اتاقک تاریک با رطوبت نسبی  99درصد و دمهای  26-25درجهه
سانتیگراد قرار داده شدند و سپس به یک تونهل كوچهک بها رطوبهت
نسبی  95درصد و دمای  27-29انتقال یافتند بوتهههای پیونهدی بهه
مدت  10روز در این محیط قرار گرفتند و سپس عمل مقاو سازی بهه
مدت  5روز بر روی آنها اعمال گردید تیمار خشکی  2هفتهه بعهد از
انتقال گیاهان پیوندی به گلدان اعمال شد كهه بعهد از اعمهال تهنش،
گیاهان در گلخانه ،در دمای  25درجه سانتیگراد و رطوبت نسهبی 65
درصد قرار داده شدند و آبیاری آنها بهصورت روزانه بها غلظهتههای
مختلف پلی اتیلن گلیکول انجا گرفت سه هفته بعد از اعمال تیمارها
شاخصهای مورد نظر اندازهگیری شد
شاخصهای تبهاد ت گهازی توسهط دسهتگاه پرتابهل سهنجش
فتوسنتز ( LI, 6100شركت ی كورن ،ایا تمتحده آمریکها) انهدازه
گیری شد بدین منظور برگهای میانی كهامالً توسهعه یافتهه بها سهه
تکرار جهت اندازهگیری صفات مهورد نظهر انتخهاب گردیهد و تمهامی

اندازهگیریها در ساعت  11صهبح ثبهت گردیهد ههدایت مزوفیلهی از
تقسیم كردن فتوسنتز به غلظت دیاكسیدكربن درون روزنهای بدست
آمد به منظور تعیین كارایی مصرف آبفتوسنتزی میزان فتوسهنتز بهه
هدایت روزنهای تقسیم شهده اسهت شهاخص سهبزینگی نیهز توسهط
دستگاه كلروفیل سنج (( )SPADمدل  502سهاخت شهركت مینولتها،
ژاپن) و میزان فلورسنس كلروفیل توسط دستگاه فلورومتر (مدل OS-
 30ساخت كشور انگلستان) اندازهگیری شد انهدازهگیهری پهرولین بهه
روش بتس و همکاران ( )3و قرائت در طولموج  520نهانومتر توسهط
دستگاه اسپکترو فتومتر (مدل  )UV-600Aانجا گرفت
بهمنظور اندازهگیری فعالیت آنتیاكسیدان و محتوای فنول از برگ
عصاره گیری شد سپس برای اندازهگیری آنتیاكسیدان برگ به شهیوه
 )2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl( DPPHدر طهههولمهههوج 517
نانومتر از دستگاه اسپکترو فتومتر (مهدل  UV-600Aسهاخت كشهور
انگلستان) استفاده شد و غلظت نهایی بر اساس فرمول زیهر محاسهبه
شد ()28
جذب كنترل÷(جذب كنترل -جذب نمونه)=درصد ممانعت كنترلی

اندازهگیری فنول نیز به شیوه فولین سیو كالتئو در طولمهوج 765
نهانومتر انجهها گرفههت ( )24بهههمنظهور انههدازهگیههری آنههزیم كاتهها ز،
پراكسیداز و پروتئین كل بافر استخراج عمومی برای تمامی آنزیمهها و
همچنین بافر فسفات عمومی بهمنظور تهیه بافر واكنش برای تمهامی
آنزیمها تهیه گردید حدود  200میلیگر از برگهای توسعهیافته گیاه
نمونه تهیهكرده ،آنها را توسط نیتهروژن مهایع تیبیهت نمهوده سهپس
عصاره آنها را به كمک بافر استخراج سانتریفوژ كرده سهپس میهزان
جذب آنزیم كاتا ز در طولموج  240و آنزیم پراكسیداز در طهولمهوج
 470و درنهایت پروتئین كهل بهه روش برادفهورد در طهولمهوج 595
نانومتر اندازه گرفته شد (.)4
دادهها در نر افزار اكسل طبقهبندی و با برنامه آماری Statestix
 8آنالیز شدند و مقایسه میانگین دادههها بهه كمهک آزمهون  LSDدر
سطح احتمال  5درصد انجا شد

نتایج
نتایج تجزیه واریانس دادهها برهمکنش میان سطوح پتانسهیل آب
و پیوند را معنیدار نشان دادند اما اثرات ساده در میان صفات مختلهف
روند متفاوتی را نشان دادند (جهدول  )1بررسهی اثهرات اصهلی پیونهد
نمایانگر افزایش معنیداری تا بهیش از دو برابهر در وزنتهر و خشهک
شاخساره و ریشه در گیاهان پیوندی در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی
میباشد عالوه بر این طول ساقه نیز بههطهور معنهیداری در گیاههان
پیونهدی افههزایش یافهت امهها پتانسهیل آب بههرگ و محتهوای پتاسههیم
به طوری معنیداری در گیاهان پیوندی به ترتیب  77/9و  17/7درصد
كاهش را نشان دادند تکنیک پیوند بر میزان فعالیت آنتهیاكسهیدانی،
محتوای فنول كل و پروتئین تیییر معنیداری را ایجهاد نکهرد (جهدول
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 )2شاخص سبزینگی افزایش معنیداری را تها  30درصهد در گیاههان
پیوندی نسبت به گیاهان غیر پیونهدی نشهان داد بهااینحهال میهزان
فلورسنس كلروفیل میان گیاهان پیوندی و غیر پیوندی تفهاوت معنهی
داری را نشان نداد با اینوجود میزان فتوسنتز تا بیش از  56درصد در
گیاهان غیرپیوندی نسبت به گیاهان پیوندی مقادیر با تری را نشهان
داد تیییرات تعر و هدایت روزنهای روندی مشابه با فتوسهنتز نشهان
دادند بهطوریكه بهه ترتیهب  58و  66درصهد در گیاههان پیونهدی از
مقادیر آنها كاسته شد در میان شاخصههای تبهاد ت گهازی پیونهد
تأثیر معنیداری را بر كارایی مصرف آب فتوسنتزی و هدایت مزوفیلی
ایجاد نکرد فعالیت آنزیمههای آنتهیاكسهیدانی كاتها ز ،پراكسهیداز و
پروتئین كل نیز تحت تأثیر پیوند قرار نگرفتند (جدول )2
سطوح خشکی اعمالشده تفاوت معنیداری را در میزان وزنتهر و
خشک و شاخساره ایجاد نکرد هرچنهد وزنتهر ریشهه در تیمهار -0/8
مگاپاسکال تا  36درصد افزایش معنیداری را نسبت به شهاهد نشهان
داد؛ اما تیمارهای خشکی تفاوت معنیداری را در وزن خشهکریشهه و
طههول شاخسههاره ایجههاد نکردنههد پتانسههیل آب بههرگ در تیمههار -0/4
مگاپاسکال تفاوت معنیداری را نسبت به شاهد نشان نداد اما در تیمار
خشکی  -0/8مگاپاسکال بیش از  80درصد نسبت به شهاهد كهاهش
یافت با ترین مقدار پتاسیم در تیمار شهاهد دیهده شهد و بعهدازآن بها
حدود  30درصد كاهش در تیمارههای خشهکی اعمهالشهده مشهاهده
گردید محتوای فنول و فعالیت آنتیاكسیدانی نیز تحت تهأثیر سهطوح
خشکی مورداستفاده قرار نگرفتند مقدار پرولین در تیمار شهاهد دارای
پههایینتههرین مقههدار خههود بههود و در دو تیمههار دیگههر بهها حههدود 20
درصههدافزایش مقههادیر بهها تری را نشههان داد (جههدول  )5در میههان
خصوصیات فتوسنتزی اندازهگیهری شهده تنهها شهاخص سهبزینگی و
میزان فلورسنس كلروفیل تحت تهأثیر سهطوح خشهکی قهرار گرفتنهد
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به طوری كه شاخص سبزینگی در تیمار  -0/8مگاپاسهکال نسهبت بهه
شاهد  32درصد افزایش یافت و برخالف آن فلورسنسهی كلروفیهل در
تیمار شاهد دارای حداكیر مقهدار خهود بهود و در دو تیمهار دیگهر 3/5
درصد كاهش یافهت شهاخصههای تبهاد ت گهازی از قبیهل مقهدار
فتوسنتز ،تعر  ،ههدایت روزنههای و مزوفیلهی و كهارایی مصهرف آب
فتوسنتزی تحت تأثیر سطوح خشکی اعمالشده قرار نگرفتند فعالیهت
آنزیمهای آنتی اكسیدانی نظیر كاتا ز و پراكسیداز و پروتئین كهل نیهز
تحت تأثیر سطوح خشکی قرار نگرفتند (جدول )2
مقدار وزنتر و خشک در كلیه تیمارهای پیوند شهده مقهادیری تها
بیش از  2برابهر را نسهبت بهه گیاههان غیرپیونهدی نشهان دادنهد امها
تیمارهای خشکی اعمالشهده اثهر معنهیداری را در میهزان وزن تهر و
خشک شاخساره ایجاد نکردند هرچنهد كهه ازنظهر آمهاری تیمارههای
خشکی تفاوت معنیداری را ایجاد نکردند اما روند صهعودی در مقهدار
وزن تر و خشک شاخساره با افزایش سطوح خشکی مشاهده میگردد
(شکل )1
بیشتهرین مقهدار وزنتهر ریشهه در گیاههان پیونهدی دیهده شهد
بهطوریكهه بها ترین مقهدار آن در خشهکی  -0/8مشهاهده شهد در
گیاهان غیرپیوندی در مقایسه با گیاهان پیوندی وزنتر ریشه كهاهش
معنیداری را نشان داد بهطهوری در ههر یهک از سهطوح خشهکی (،0
 -0/4و  )-0/8اعمالشده به ترتیهب  63 ،64و  36درصهد كهاهش را
نشان دادند با ترین مقدار وزن خشکریشه در گیاهان پیوندی تیمهار
شاهد مشاهده گردید بعدازآن با حدود  33درصد كاهش در تیمارههای
( -0.8MPa×G ،-0.4 MPa×Gو  )-0.8 MPa×Nمشههاهده شههد
پههایینتههرین مقههادیر وزن خشههک انههدا هههوایی و ریشههه در گیاهههان
غیرپیوندی تیمار شاهد دیده شد (شکل )2

شکل  -1اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر وزن تر ( )aو خشک شاخساره ( )bخیار
)Figure 1- Interaction effect of drought stress ×grafting on dry (a) and fresh weight of cucumber shoot (b). (LSD, p≤0.05
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شکل  -2اثرمتقابل تنش خشکی × پیوند بر وزن تر ( )aو خشک ریشه خیار ()a
Figure 2- Interaction effect of drought stress ×grafting on fresh weight of root(a) and dry weight of cucumber root (b). (LSD,
)p≤0.05

فعالیت آنتی اكسیدانی در گیاهان غیرپیونهدی از گیاههان پیونهدی
بیشتر بوده است لکن تفاوت معنیداری میان آنها در سطوح خشکی
مشابه دیده نشد در میزان تركیبات فنهولی تنهها تفهاوت معنهیدار در

تیمار شهاهد میهان گیاههان غیرپیونهدی و پیونهدی بهود كهه بههطهور
قابلتوجهی در گیاهان پیوندی نزدیک به  2/5برابهر محتهوای فنهولی
بیشتری مشاهده گردید (شکل )3

شکل  -3اثرمتقابل تنش خشکی × پیوند بر فنول کل ( )aو فعالیت آنتیاکسیدانی برگ ( )bخیار
Figure 3- Interaction effect of drought stress ×grafting on phenol (a) and antioxidant activity leaf (b) of cucumber. (LSD,
)p≤0.05

با ترین محتوای پتاسیم در گیاهان غیرپیوندی فاقد تیمار خشکی
مشاهده شد بعد از آن با  26درصهدكاهش در گیاههان پیونهدی تیمهار
 -0/8مگاپاسکال دیده شد در میان گیاههان غیرپیونهدی بها افهزایش
سطح خشکی محتوای پتاسیم روند نزولی را نشهان داد بههطهوریكهه
پایینترین مقدار آن در تیمار خشکی  -0/8مگاپاسکال بها  73درصهد

كاهش نسبت به شاهد دیهده شهد در گیاههان غیرپیونهدی محتهوای
پرولین به طور معنی-داری بها افهزایش سهطوح خشهکی اعمهال شهده
افزایش یافت اما با ترین مقدار آن در تیمار خشکی -0/4مگاپاسهکال
×پیوندی دیده شد بعد از آن بها كهاهش معنهیداری در تیمهار شهاهد
گیاهان پیوندی بیشترین مقدار پرولین مشاهده شد (شکل )4
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شکل  -4اثرمتقابل تنش خشکی × پیوند بر میزان پتاسیم ( )aو پرولین برگ ( )bخیار
Figure 4- Interaction effect of drought stress × grafting on potassium (a) and proline leaf (b) content of cucumber. (LSD,
)p≤0.05

در گیاهان غیرپیوندی تیمارهای خشکی اعمال شده تفاوت معنهی
داری را در میههزان پتانسههیل اسههمزی نشههان ندادنههد بهها ترین مقههدار
پتانسههیل اسههمزی در تیمههار فاقههد خشههکی و  -0/4مگاپاسههکال و در
گیاهان غیرپیوندی مشاهده شد بهطهور معنهیداری در كلیهه تیمارهها

خشکی از ارتفاع گیاهان كاسته است اما در كهل گیاههان پیونهدی در
مقایسه با گیاهان غیرپیوندی ارتفاع بیشتری را داشتند بههطهوریكهه
با ترین مقدار آن در تیمار شاهد پیوندی ،سپس با  28درصد كهاهش
در گیاهان پیوندی -0/4مشاهده گردید (شکل )5
-bar

شکل  -5اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر طول ساقه ( )aو پتانسیل آب برگ ( )bخیار
Figure 5- Interaction effect of drought stress ×grafting on stem length (a) and leaf water potential (b) of cucumber. (LSD,
)p≤0.05

حداكیر مقدار فلورسنسی كلروفیل در تیمار شاهد غیرپیوندی دیده
شد ،سایر تیمارها با یکدیگر تفهاوت معنهیداری را نشهان ندادنهد و 8
درصد كاهش را نسبت به شهاهد غیرپیونهدی نشهان دادنهد شهاخص
سبزینگی در میان گیاههان غیرپیونهدی بها افهزایش سهطوح خشهکی
افزایش یافت اما در كل مقادیر پایینتری نسبت بهه گیاههان پیونهدی

داشتند بهطوریكه با ترین مقهادیر در تیمهار شهاهد پیونهدی و -0/8
مگاپاسکال × پیوندی دیده شد و پایینترین مقدار شهاخص سهبزینگی
در شاهد غیرپیوندی با  56درصد كهاهش نسهبت بهه شهاهد پیونهدی
مشاهده شد (شکل )6
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شکل  -6اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر شاخص سبزینگی ( )aو فلورسنس کلروفیل برگ ( )bخیار
Figure 6- Interaction effect of drought stress ×grafting on SPAD value (a) and chlorophyll fluorescence leaf (b) of cucumber.
)(LSD, p≤0.05

نرخ فتوسنتز در گیاهان پیونهدی بههطهور معنهیداری نسهبت بهه
گیاهان غیرپیوندی پایینتر است در مقایسه میان گیاهان غیرپیونهدی
تیمارهای خشهکی اعمهالشهده تفهاوت معنهیداری را ایجهاد نکردنهد
همچنین گیاهان پیوندی نیز با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند؛ امها
در مقایسههه میههان آنههها حههداكیر مقههدار فتوسههنتز در تیمههار × -0/4
غیرپیوندی و حداقل مقدار آن با  74درصد كاهش در شهاهد پیونهدی

نسبت به شاهد غیر پیوندی مشاهده شد روندی مشابه در میزان تعر
نیز دیده شد كه حداكیر مقادیر تعر در تمامی گیاههان غیرپیونهدی و
حداقل مقادیر با  80درصد كاهش در تمامی گیاهان پیوندی مشهاهده
شد و در مقایسه گیاهان پیوندی با یکدیگر و گیاهان غیرپیوندی باهم
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (شکل )7

شکل  -7اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر میزان فتوسنتز ( )aو تعرق برگ ( )bخیار
Figure 7- Interaction effect of drought stress × grafting on photosynthesis (a) and transoiration (b) rates of cucumber leaf.
)(LSD, p≤0.05

پاسخهاي رشدي و فیزیولوژیکي خیار پیوندي به تنش خشکي

هدایت مزوفیلی تحت تأثیر هیچیک از تیمارهای اعمالشده قهرار
نگرفت و در میان تیمارها تفاوت معنیداری مشاهده نشد؛ اما ههدایت
روزنهای روند خاصی را نشان نداد لکن ههدایت روزنههای در گیاههان
پیوندی از گیاهان غیرپیوندی كمتر بود بهطوریكه با ترین مقادیر در
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تیمارهای شاهد غیرپیوندی و  -0/4مگاپاسکال × غیرپیوندی سپس با
بیش از  85درصد كاهش در تیمار شاهد پیوندی مشاهده شهد (شهکل
)8

شکل  -8اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر میزان هدایت روزنهای ( )aو هدایت مزوفیلی برگ ( )bخیار
Figure 8- Interaction effect of drought stress ×grafting on stomatal conductance (a) and mesophyll conductance leaf (b) rates
)of cucucmber. (LSD, p≤0.05

تیمارهای اعمالشده تفاوت معنیداری را در میزان پهروتئین كهل
ایجاد نکرد حداكیر مقدار كارایی مصرف آب فتوسنتزی در تیمارههای
 -0/8مگاپاسکال × غیرپیوندی و شاهد پیوندی و كمتهرین مقهدار آن

در تیمار شاهد غیرپیوندی با  46درصد كاهش مشاهده گردید (شهکل
)9

شکل  -9اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر میزان کارایی مصرف آب فتوسنتزی ( )aو پروتئین کل برگ ( )bخیار
)Figure 9- Interaction effect of drought stress ×grafting on photosynthetic water use efficiency (a) and total protein leaf (b
)rates of cucumber. (LSD, p≤0.05

فعالیت آنزیم آنتیاكسیدانی كاتا ز تحت تأثیر تیمارهای اعمالشده
قرار نگرفت فعالیت پراكسیداز روند مشخصی را نشان نداد حداكیر مقدار
فعالیهت پراكسههیداز در تیمارهههای شههاهد پیونههدی و  -0/4مگاپاسههکال×

غیرپیونههدی و حههداقل مقههدار بهها  60درصههد كههاهش نسههبت بههه شههاهد
غیرپیوندی در خشکی  -0/8مگاپاسکال غیرپیوندی مشاهده شهد سهایر
تیمارها با یکدیگر تفاوت معنیداری را نشان ندادند (شکل )10
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شکل  -10اثر متقابل تنش خشکی × پیوند بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ خیار
)Figure 10- Interaction effect of drought stress ×grafting on peroxidase activity of cucumber leaf. (LSD, p≤0.05

بهطور كلی در این تصاویر زرد شدن و اضمحالل بیشتر تخمدان
را در تیمارهای پیوند شده بیش از تیمارههای غیهر پیونهدی مهیتهوان
مشاهده نمود (شکل )11

بحث
با توسعه بحرانهای آب و كاهش منابع آبی تنش خشکی ازجمله
تنشهای تأثیرگذار بر رشد و نمو گیاهان میباشد تالشهای زیهادی
جهت القا مقاومت از طریق اصالح كالسیک و حتی روشهای مهدرن
انتقال ژن و تولید گیاهان ترریخته مورداستفاده قرارگرفتهه اسهت (،)7
اما موفقیت تولیدات تجاری از این روشها قابلتوجه نبوده است پیوند
سبزیها میتواند یکی از روشهای تجاری تولید گیاههان مقهاو بهه
تنش با هزینههای پایینتر باشد ( )12در راستای نتایج زو و همکاران
( )30كه افزایش مقاومت به تنش و تولید توده زنده بیشتر با افزایش
جذب و توسعه ریشهها در خیارهای پیوند شده بر روی پایه هندوانه را
مشاهده كردند ،در پژوهش حاضر نیز پیونهد سهبب افهزایش وزنتهر و
خشک در ریشهها و شاخساره گردید برخالف نتایج بههدسهتآمهده از
این پژوهش كه محتوای پتاسیم در گیاهان پیوندی نسبت به گیاههان
غیرپیوندی كاهش یافت در پژوهش زو و همکاران ( )30مقاومهت بهه
تنش با افزایش محتوای پتاسیم برگها رابطه مستقیم داشت كه ایهن
امر میتواند ناشی از تفاوت توانایی پایهدر جذب یون پتاسیم از خهاک
باشد در پژوهشی دیگر وضعیت یونها و بهه دنبهال آن پتانسهیل آب
برگها در گوجهفرنگی تحت تأثیر پیوند قرار نگرفهت ( )9در پهژوهش
حاضر نیز احتما ً به دلیل كاهش توانهایی جهذب پتاسهیم در گیاههان

پیوندی توانایی تنظیم پتانسیل اسمزی نیز كاهشیافته و به دنبهال آن
پتانسیل آب برگ نیز كاهش مییابد در پژوهش انجها گرفتهه اثهرات
ساده پیوند بر درصد فعالیت آنتیاكسیدانی و فعالیت آنزیمهای كاتها ز
و پراكسیداز ،میزان فنول ،پروتئین كهل و محتهوای پهرولین بهرگهها
تفاوت معنیداری را نشان نداد این امر میتوانند به دلیل توانایی پایهه
فرو در تولید این مواد سازگار و فعالیتهای آنتیاكسیدانی باشهد پایهه
های مورداستفاده میتواند اثرات متفهاوتی را در میهزان القها مقاومهت
داشته باشند همانند نتایج بهدستآمده در پژوهشی دیگهر نیهز غلظهت
مواد سازگار و قندهای محلول در خیارهای پیوند شده تحت تأثیر پایهه
قرار نگرفت ( )29اما در پیوند خیار بهر روی پایهه كهدو بهرگانجیهری
فعالیت آنتی اكسیدانی افزایش یافت كه برخالف نتایج بهدستآمهده از
این پژوهش میباشد كه این امر ناشی از تفاوت پایهها میباشهد ()13
طیف وسیعی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تحهت تهأثیر
پیوند و اثرات متقابل پایه و پیونهدک قهرار مهیگیرنهد برخهی از ایهن
ویژگیها سبب بهبود روابط آبی گیاه و رشد و نمو گیاه در شرایط تنش
میگردد ()14

پاسخهاي رشدي و فیزیولوژیکي خیار پیوندي به تنش خشکي
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شکل  -11تغییرات گل خیار تحت تاثیر تنش خشکی و پیوند :ND0 .غیر پیوندی و خشکی صفر مگاپاسکال :ND1 ،غیرپیوندی و خشکی -0/4
مگاپاسکال  :ND2 ،غیرپیوندی و خشکی  -0/8مگاپاسکال :GD0 ،پیوندی و خشکی صفر مگاپاسکال :GD1 ،پیوندی و خشکی  -0/4مگاپاسکال ،
 :GD2پیوندی و خشکی  -0/8مگاپاسکال
Figure 11- Flowers changes under grafting and drought stress in cucumber. ND0: Non-grafting and arought 0 MPa, ND1:
Non-grafting and Drought -0.4 MPa, ND2: Non-grafting and drought -0.8 MPa, GD0: grafting and drought 0 MPa, GD1:
grafting andd -0.4 MPa, GD2: grafting and drought -0.8 MPa

همانند نتایج بهدستآمهده از پهژوهش حاضهر كهه شهاخصههای
تباد ت گازی همانند فتوسنتز ،تعر و ههدایت روزنههای در گیاههان
غیرپیوندی از گیاهان پیوندی پایینتر بود در پژوهشی دیگر نیهز نهرخ
تیبیت كربن دی كسید در شرایط تنش در گیاهان پیونهد نشهده خیهار
بهطور معنیداری از گیاهان پیوند شده كمتر بوده است كه این كاهش
را ناشی از توانایی پایینتر گیاهان غیرپیونهدی در تنظهیم روابهط آبهی
گیاه دانستهاند در پژوهش انجا گرفته وزنتهر و خشهک شاخسهاره و
وزن خشکریشهها تحت تأثیر سطوح خشکی قرار نگرفت اما وزنتهر
ریشه در تیمار  -0/8مگاپاسکال تا  36درصد نسبت به شاهد افهزایش
یافت این امر میتوانند ناشی از افزایش موقتی رشد ریشهها در شرایط
تنش برای جذب آب بیشتر و حفظ پتانسیل اسهمزی در گیهاه تحهت
شرایط تنش آبی باشد ( .)4در پژوهش حاضهر پتانسهیل آب بهرگ در
تیمار  -0/4مگاپاسکال تفاوت معنیداری را نسبت به شاهد نشان نداد
اما در تیمار خشکی  -0/8مگاپاسکال بهیش از  80درصهد نسهبت بهه
شاهد كاهش یافت این امر میتواند نمایانگر این موضهوع باشهد كهه
خیار میتواند تا حد پتانسیل آب  -0/4مگاپاسکال بدون ایجاد اختاللی
در روابط آبی گیاه تحمل نماید در پژوهشی دیگر كاهش پتانسیل آب
را به دلیل بسته شدن روزنهها و كاهش تبخیهر و تعهر و جهذب آب
دانستهاند ( )20ازآنجاییكه پتاسیم یک عنصر متحهرک در گیهاه مهی
باشد و با جریان آب در آوند چوبی حركت میكند در پژوهش حاضر با

كاهش پتانسیل آب و در هر دو تیمار خشکی از محتهوای آن در گیهاه
كاسته شد كه این امر ممکن است ناشی از كهاهش توانهایی جهذب و
انتقال این عنصر باشد ( )17درصد فعالیت آنتیاكسهیدانی و محتهوای
فنول كل تحت تأثیر سطوح خشکی قرار نگرفت اما میزان پهرولین در
هر دو تیمار خشکی به یکمیزان نسبت به شهاهد افهزایش یافهت در
پژوهشی نشان دادهشده است كه پرولین یکی از مهواد سهازگار جههت
تعادل پتانسیل اسمزی و به دنبال آن جذب آب بیشتر در گیهاه مهی-
باشد كه میتواند یکی از مکانیسمهای سازگاری گیاه به شرایط تهنش
باشد ( )17در پژوهش حاضر شهاخصههای تبهاد ت گهازی از قبیهل
فتوسهنتز ،تعههر  ،ههدایت روزنهههای و مزوفیلهی ،كههارایی مصههرف آب
فتوسنتزی ،پروتئین كل و فعالیت آنزیمهای آنتیاكسهیدانی كاتها ز و
پراكسیداز تحت تأثیر سهطوح خشهکی اعمهالشهده قهرار نگفتنهد امها
با ترین مقدار شاخص سبزینگی با  32درصد افزایش نسبت به شاهد
در خشکی  -0/8مگاپاسکال مشاهده گردیهد قابهل ذكهر اسهت كهه
افزایش فتوسنتز به دو دلیل عوامل فتوسنتزی و محیطی می باشهد بها
توجه به اینکه در این تحقیق با وجود افزایش میزان كلروفیل فتوسنتز
كاهش داشته ،نشان میدهد كه عوامل محیطی تحت تنش خشکی بر
كاهش میزان فتوسنتز بیشتر تاثیر داشته است این پدیده ممکن است
به دلیل كافی نبودن سهطوح خشهکی بهرای تحهت تهأثیر قهرار دادن
فعالیتهای فتوسنتزی و آنتی اكسیدانی در گیاههان باشهد در مقایسهه
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اثرات متقابل پیوند و سطوح خشکی سطوح خشکی تفاوت معنیداری
را در میزان وزنتر و خشک شاخساره و وزنتر ریشهها ایجهاد نکردنهد
اما پیوند سبب افزایش قابهل تهوجهی در ایهن شهاخصهها گردیهد در
پژوهشی بر روی گوجهفرنگیهای تحت شرایط تهنش گیاههان پیونهد
شده با افزایش مقاومت گیاه عملکرد بهیشتهری را تولیهد كردنهد ()9
میزان وزن خشکریشههای پیوندی بهطهور قابهلتهوجهی از گیاههان
غیرپیونههدی بههیشتههر بههود امهها در خشههکی  -0/8مگاپاسههکال وزن
خشکریشه های غیرپیوندی با گیاهان پیوندی برابری كرده است كهه
این امر ممکن است ناشی از رشد بیشتر ریشههای موئین بههمنظهور
جذب آب بیشتر توسط گیاه باشد در گزارشی دیگر دلیل ایهن امهر را
پایین بودن غلظت یونهای موجود در شاخسهاره گیاههان غیرپیونهدی
تحت تنش دانستهاند كه منجر به رشد بیشتر ریشهها میگردد ()16
در پژوهش حاضر فعالیهت آنتهی اكسهیدانی در گیاههان غیرپیونهدی از
گیاهان پیوندی بیشتر بوده است و به نظهر مهیرسهد كهه مکانیسهم
افزایش تحمل به تنش خشکی از گیاهان پیونهدی از طریهق افهزایش
فعالیت آنتیاكسیدان و تركیبهات فنهولی نباشهد بها افهزایش معنهیدار
پرولین در گیاهان پیوندی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی و همچنین
افههزایش بههیشتههر پتاسههیم در خشههکی  -0/8مگاپاسههکال در گیاهههان
پیوندی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی به نظر میرسد كه مکانیسهم
تحمل به خشکی اعمالشده پایهها از طریق حفهظ تعهادل اسهمزی و
برقراری هموستازی پتاسیم میباشد كه از این طریهق پتانسهیل درون
گیاه را منفیتر از خاک كرده و به افزایش جذب آب از طریق ریشههها
كمک مینماید ( 17و  )1بیشترین مقدار پتانسیل اسمزی برگها در
تیمههار فاقههد خشههکی و  -0/4مگاپاسههکال و در گیاهههان غیرپیونههدی
مشاهده شد و در سایر تیمارها كاهش یافت احتمها ً بهه دلیهل تیمهار
خشکی و تحت تأثیر قرار گرفتن جریان تبخیر و جذب آب توسط گیاه
كاهشیافته و به دنبال آن پتانسیل آب برگ نیز كاهش مییابهد ()14
در پژوهشی دیگر مشاهده شده است كه در گیاهان پیوندی با كهاهش
هدایت روزنهای و به دنبال آن كاهش میهزان كهربن دیاكسهید زیهر
روزنهها فتوسنتز كاهش مییابد ( )4احتما ً به همین دلیل و همچنین
كاهش كمتر پتانسیل اسمزی در پژوهش حاضر تحت شرایط خشهکی

میزان هدایت روزنهای ،تعر و فتوسنتز در گیاهان غیرپیوندی بها تر
اسههت؛ امهها هههدایت مزوفیلههی تحههت تههأثیر پیونههد و سههطوح خشههکی
اعمال شده قرار نگرفت كمترین مقدار كارایی مصرف آب فتوسهنتزی
در تیمار شاهد غیرپیوندی با  46درصد كاهش نسبت به شاهد پیوندی
مشههاهده شههد و در سههایر تیمارهههای ایههن شههاخص افههزایش یافههت
ازآنجایی كهه كهارایی مصهرف آب فتوسهنتزی حاصهل تقسهیم شهدت
فتوسنتز به تعر میباشد این امر احتمها ً بهه ایهن دلیهل اسهت كهه
فتوسنتز آنچنان تحت تأثیر تیمارهای خشکی قرار نگرفته است ()15
در پژوهش حاضر پروتئین كل و فعالیت آنزیم آنتیاكسهیدانی كاتها ز
تحت تأثیر تیمارهای اعمالشده قرار نگرفتند برخالف آنهها فعالیهت
آنزیم پراكسیداز حداكیر فعالیت را در تیمارهای شاهد پیونهدی و -0/4
مگاپاسکال× غیرپیوندی و حداقل مقدار با  60درصد كاهش نسبت به
شاهد غیرپیوندی در خشکی  -0/8مگاپاسکال غیرپیوندی دیهده شهد
احتما ً در پژوهش حاضر افزایش حفظ فتوسنتز بها تری در گیاههان
غیرپیوندی به دلیل فعالیت پراكسیداز میتواند باشد؛ زیرا در پژوهشهی
دیگر مشاهده شده است كه تحت شرایط تنش بها احیها بهیشازانهدازه
زنجیره انتقال الکترون آسیبهای فتوسنتزی رخ میدهد و بهه دنبهال
آن چرخه  ROSفعال میگردد آنزیمهای آنتهی اكسهیدانی بها از بهین
بردن رادیکالهای آزاد به حفهظ فعالیهت سیسهتم غشهاها و فتوسهنتز
كمک میكند ()2
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Improving Physiological Characteristics of Grafted Cucumber under Drought
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Introduction: Plants are constantly faced with abiotic and biotic stresses during their whole life. Abiotic
stresses are various adverse environmental factors, including drought, high salinity, heavy metals, cold or heat
shock, and ozone. Resulting in dehydration and osmotic stress, drought has caused a dramatic reduction in crop
production globally. Grafting can reduce the content of Malondialdehyde (MDA); prevent the accumulation of
reactive oxygen species (ROS); increase activities of antioxidant enzymes; and maintain fresh and dry weights,
grain yield, and relative water content in a variety of plants in response to drought stress. On the other hand, a
range of abiotic and biotic elicitors can confer tolerance to drought stress in plants. Grafting of herbaceous fruit
vegetables can reduce detrimental effects of biotic and abiotic challenges and cultural practices. Grafting can
increase yield of cucurbits, initiate shoot growth, aid in resistance against nematodes and viruses, withstand high
and low temperatures, improve nutrient and water absorption, resist against high concentration of salt, drought
and waterlogging stresses. Grafting elite commercial cultivars onto selected vigorous rootstocks is a special
method of adapting plants to counteract environmental stresses. Grafting is currently regarded as a rapid
alternative tool to the relatively slow breeding methodology for increasing the environmental-stress tolerance of
fruiting vegetables. Potential approach to reduce losses in production and improve water use efficiency under
drought conditions in high-yielding genotypes would be to graft these varieties onto proper rootstocks capable of
reducing the effect of water stress on the shoot and to increase tolerance to abiotic stresses. Cucumber (Cucumis
sativus L.) is one of the main greenhouse vegetable crops widely grown in Saudi Arabia. The total greenhouse
area for cucumber production in 2013 was 2605 hectares produced 236,087 tons. Major factor influencing
growth and yield of cucumber is water quantity. The effects of different rootstocks on plant growth, yield, fruit
quality and water consumption in cucumber was studied. The highest yield was obtained from 9075
(19.02 kg m2), which was 24.5 and 23.5% higher than in the non-grafted and self-grafted treatments,
respectively. The plant height also increased with the use of rootstocks. The increase in the dry weights of the
leaves and fruits depended on rootstocks. They concluded that grafting improved plant growth and yield
depending on the rootstock genotype. Grafting has the potential to be as a strategy to increase the tolerance of
plants to promote water use efficiency (WUE). The present study was aimed to evaluate the grafting biochemical
and physiological effects on inducing drought stress resistance in cucumber.
Materials and Methods: This experiment was conducted in complete randomized design with three
replications and treatments are included grafted and ungrafted plants, and water potential level 0 (control), -0.4
and -0.8 MP. The Isfahan endemic cucumber specious as a scion with the hole method grafted on Ferro
rootstock. The physiological and growth traits were measured. Photosynthesis (stomata conductance,
photosynthesis, water use efficiency), growth (root and stem growth), and antioxidants (SOD, POD, protein)
parameters, and transpiration were measured.
Results and Discussion: Result indicated that grafting with increasing root nutrient absorption and its
development drought stress resistance improved. Although, grafting reduced potassium content. Grafting and the
interaction of rootstock ×scion impressed many morphological and physiological characteristics. Under stress
condition, some features improved plant water relationship, growth and development. Gas exchange indices like
photosynthesis, transpiration and stomatal conductance were lower in grafted plant compare to ungrafted plants.
Proline content was significantly increased in grafted treatments compare to ungrafted ones. Higher potassium
under -0.8 MP in grafted plants showed the maintenance osmotic stability and potassium hemostasis were the
draught stress mechanism in resistant rootstocks.
Conclusion: Finally, grafting as an efficient method to increase cucumber yield and improve drought
1 and 2- Associate Professor and Ph.D. Student, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University
of Technology, respectively.
(*- Corresponding Author: Email: mhaghighi@cc.iut.ac.ir)
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.81113

591

پاسخهاي رشدي و فیزیولوژیکي خیار پیوندي به تنش خشکي

resistance recommend. These results suggest that the use of drought tolerant Cucurbita rootstock can improve
cucumber photosynthetic capacity under drought stress and consequently crop performance. The results revealed
that grafted plants had better vegetative growth than ungrafted (control) ones. Furthermore, photosynthetic
parameter, antioxidant activity and fresh and dry weight of stem and leaves were improved, but grafting had no
significant effect on fruit quality and yield. In conclusion it is recommended that grafting procedure in some
crops include cucumber should be done only after assuring the benefits and risks of grafted seedlings.
Keywords: Antioxidant enzyme, Gas exchange, Greenhouse vegetable
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بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه
سرخارگل Echinacea purpurea L.
بیژن سلطانیان -1پرویز رضوانی مقدم -*2جواد اصیلی

3

تاریخ دریافت1398/05/09 :
تاریخ پذیرش1399/07/21 :

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر صفات مورفولوژیکی ،عملکررد و ترکیارات فنلری هیرا
دارویی سرخارهل طی دو سال زراعی  1395و  1396در مزرعه تحقیقاتی دانشکد کشاورزی دانشگا فردوسی مشهد بهصورت کرتهای خررد شرد در
قالب فاکتوریل و در  3تکرار اجرا هردید .در کرتهای اصلی سطوح تنش رطوبتی شامل  3سطح عدم تنش رطوبتی ) 6000متر مکعب در هکتار) ،تنرش
رطوبتری متوسرط) 4500متر مکعب در هکتار) و تنش رطوبتی شدید ) 3000متر مکعب در هکتار) و در کرتهای فرعری  8تیمرار کرودی شرامل کرود
شیمیایی کامل  500( NPK20+20+20کیلوهرم در هکتار) ،ورمیکمپوست ( 6000کیلوهرم در هکتار) ،هیومیکاسید ( 20لیتر در هکترار) و تیمرار ترکیاری
هیرومیرک اسید ( 20لیتر در هکترار)+کود شریمیایی کامررل  500( NPK20+20+20کیلروهرم در هکترار) ،تیمرار ترکیاری هیومیرک اسرید ( 20لیترر در
هکتار)+ورمریکمپوسرت ( 6000کیلوهرم در هکتار) ،تیمرار ترکیای ورمیکمپوست ( 3000کیلوهرم در هکتار)+کود شیمیایی کامل 250( NPK20+20+20
کیلوهرم در هکتار) و ترکیب سه بخشی کود شیمیاییکامل ( 250کیلوهرم در هکتار) +ورمیکمپوست ( 3000کیلوهرم در هکتار) +هیومیکاسید ( 20لیتر
در هکتار) و شاهد بودند .در این آزمایش بیشترین وزن خشک ساقه ،هل و زیست تود در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش و کمترین مقادیر این صفات
در تنش شدید و شاهد مشاهد هردید .بیشترین وزن خشک برگ و ریشه در تیمار ورمیکمپوست +هیومیکاسید و تنش متوسط و کمترین وزن خشرک
برگ در تیمار تنش شدید و شاهد مشاهد شد .بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای ورمیکمپوست+هیومیک اسید+کود کامل  NPK20+20+20و تیمار کود
کامل  NPK20+20+20هر دو در شرایط عدم تنش مشاهد شدند .با افزایش تنش نسات ریشه به اندامهای هوایی افزایش یافت و بیشترین مقادیر آن در
تیمار شاهد و تنش شدید و کمترین مقادیر آن در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش مشاهد شد .بیشترین مقادیر ترکیاات فنلی ریشه در تیمار هیومیرک
اسید+ورمی کمپوست و تنش شدید و کمترین مقادیر آن در تیمار هیومیک اسید و عدم تنش مشاهد شد لذا تولید این هیرا در شررایط ترامین رطروبتی
 3000متر مکعب در هکتار و استفاد از تیمارهای کودی حاوی ترکیاات هیومیکی و ورمیکمپوست قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :کود کامل ،هیاهان دارویی ،هیومیک اسید ،ورمیکمپوست
مقدمه2 3 1

در شرایط کنونی تقاضا برای هیاهان دارویی بره عنروان تولیردات
قابل مصرف در صنایع بهداشتی و دارویی در حال افزایش مری باشرد
( )21سرخارهل Echinacea spp. 4هیاهی علفی و چندسراله از تیرر

 1و  -2بهترتیب دانش آموخته دکتری اهرواکولوژی و اسرتاد هررو اهروتکنولروژی،
دانشگا فردوسی مشهد
)Email:rezvani@um.ac.ir
(* -نویسند مسئول:
 -3استاد هرو فارماکوهنوزی ،دانشکد داروسازی ،دانشگا علوم پزشکی مشهد
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.82030
4- Purple coneflower

هل ستار ایها 5است ( )19و تمام پیکر این هیا حراوی مرواد مرهثر
ارزشمندی میباشد که این ترکیاات به هرو هرای شریمیایی مختلفری
تعلق دارند که مهمترین آنها ،ترکیاات فنلی مریباشرند ( )23در سرال
های اخیر یک تجدید حیات در اسرتفاد از تولیردات هیاهران دارویری
سنتی صورت هرفته است که سررخارهل در صردر آنهرا قررار دارد ()1
سرخارهل شناخته شد ترین و مهمترین درمان برای سیستم ایمنری و
محافظت در مقابل سرفه و سرماخوردهی و ترب اسرت ( )34خشرکی
یکی از مهمترین عوامل محدود کنند رشد هیاهان در سرتاسر جهران
بود و شایع ترین تنش محیطی ( 33و  )8در منراطق خشرک و نیمره
خشک دنیا است .در اقلیمهای نیمه خشک بدلیل محردودویت منرابع
5- Asteraceae
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آبی و شدت بیشتر نور هیاهران در معررس سرطوح برا تری از ترنش
خشکی قرار میهیرند ( )27هزارش شد است که دمای برا و ترنش
خشکی در تجمع برخی از ترکیاات ثانویه در هیاهان نقش دارد و تنش
خشکی میتواند یک فراکتور اساسری در افرزایش محتروای ترکیارات
ثانویه در بسیاری از هیاهان دارویی باشد ( )31بره دلیرل بسرته شردن
روزنهها به علت کماود رطوبت جذب دیاکسید کربن به میرزان قابرل
توجهی کاهش مییابد در نتیجره میرزان مصررف  NADP+و  H+در
چرخه کالوین برای تثایت  CO2به طور چشمگیری کاهش مییابرد و
باعث تولید مقادیر اضافی از این ترکیاات میشود در نتیجه مسیرهای
متابولیکی به سمت تولید ترکیاراتی ماننرد ایزوپرونودیردها ،فنرلهرا و
آلکالودیدها سوق مییابد ( .)27این اعتقاد وجود دارد کره چرخرههرای
خشکی و تنش میزان متابولیتهرای ثانویره را در سررخارهل افرزایش
میدهد (.)19
اهر چه تولید متابولیتهای ثانویه تحت کنترل ژنها هستند ولری
میزان تولید آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک و عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف قرار دارد ()24
مواد آلی به علت اثرات سازند ای که بر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی
و بیولوژیکی خاک دارند به عنوان یکی از ارکان باروری خاک و تغذیه
هیا شناخته شد اند ( )32کود دامی ،کمپوست و ورمیکمپوست وقتی
در خاک مصرف میشوند ،فعالیتهای میکروبی خراک را توسرعه مری
دهند که رشد هیا را بهارود بخشرید و از حملره آفرات و بیمراریهرا
جلوهیری میکند و همچنین خواص فیزیکوشیمیایی خاک و همچنین
فعالیتهای بیولوژیکی را بهاود میبخشرند ( 25و  )7مطالعرات نشران
داد است تحمل هیاهانی که کود آلی دریافت کرد اند نسات به تنش
رطوبتی و حمله آفات بیشتر از هیاهانی بود کره تنهرا کرود شریمیایی
دریافت کرد اند ( .)16ورمیکمپوست به علت داشرتن تخلخرل زیراد،
تهویه و زهکشی مناسب ،دارای قدرت با ی جذب و نگهرداری آب و
مواد غذایی میباشد ( )3از طرفی عناصر غرذایی موجرود در آن ماننرد
فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم به فرمی هستند که بره آسرانی بررای
هیا قابل جذب و دسترسی میباشند ( )4یکی از ترکیاات پلیمری کره
در اصالح ساختار خاک نقش مهمی دارد اسیدهیومیک است ( )29کره
از تجزیه مواد آلی در خاک حاصل میشود .شواهد نشان داد است که
اسیدهیومیک با تولید بیشتر اسیدهرای نوکلئیرک و اسریدهرای آمینره
تکثیر سلولی را در کل هیا و به ویژ در ریشههرا افرزایش مری دهرد
( )10و میتواند با عناصر کم مصرف خاک کمپلکس تشرکیل دهرد و
قابلیت دسترسی آنها را برای هیا افزایش دهد (.)17
بطورکلی هدف از اجرای این پژوهش بررسری واکرنش عملکررد،
خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیاات فنلی به عنوان مهمترین هررو از
ترکیاات مهثر در هیا دارویی سرخارهل در پاسخ به سرطوح مختلر
آب آبیاری و مدیریت کودی و اثرات متقابل آنها بود.

مواد و روشها
این آزمایش در دو سال زراعی  1395-1396در مزرعه دانشرکد
کشاورزی دانشگا فردوسی مشهد واقع در  10کیلومتری شرق مشرهد
(طول جغرافیایی  59درجه و  28دقیقه شرقی و عرس جغرافیرایی 36
درجه و  15دقیقه شمالی و ارتفاع  985متر از سطح دریرا) و در قالرب
طرح کرتهای خرد شد به صورت آزمایش فاکتوریل در  3تکرار بره
اجرا در آمد .با توجه به چندساله بودن هیا و طارق بررسریهرای بره
عمل آمد مانی بر عدم برداشت هیا در سال اول رویرش ( 19و )23
از نتایج حاصل از برداشت هیا در مرحله رسیدهی سرال دوم اسرتفاد
شد .فاکتورهای مورد بررسی در این آزمرایش در کررت اصرلی شرامل
آبیاری در سه سطح:
 -1تامین 100درصد نیاز رطوبتی -عدم ترنش رطروبتی (6000
متر مکعب در هکتار)
 -2تامین 75درصد نیاز رطوبتی –تنش رطوبتی متوسط (4500
متر مکعب در هکتار)
 -3تامین 50درصد نیاز رطوبتی-ترنش رطروبتی شردید (3000
متر مکعب در هکتار)
در کرتهای فرعی ،تیمارهای کودی در هشت سطح شامل:
 -1کود شریمیایی کامرل  500( NPK20+20+20مترر مکعرب در
هکتار)
 -2اسید هیومیک ( 20لیتر در هکتار)
 -3ورمیکمپوست ( 6000کیلوهرم در هکتار)
 -4تیمرار ترکیاری اسریدهیومیرک ( 20لیترر در هکترار) +کرود
شیمیایی کامل  500( NPK20+20+20کیلوهرم در هکتار)
 -5تیمار ترکیای ورمیکمپوسرت ( 3000کیلروهرم در هکترار)+
کررود شرریمیایی کامررل  250( NPK 20+20+20کیلرروهرم در
هکتار)
 -6تیمار ترکیای ورمیکمپوست ( 3000کیلوهرم در هکترار)+
اسید هیومیک ( 20لیتر در هکتار)
 -7تیمار ترکیای ورمیکمپوسرت ( 3000کیلروهرم در هکترار)+
اسیدهیومیک ( 20لیتر در هکترار) +کرود شریمیایی کامرل
 250( NPK20+20+20کیلوهرم در هکتار)
 -8تیمار شاهد (عدم افزودن کود) بودند.
هر کرت دارای  5ردی با فاصله  50و  25سانتیمتر برین و روی
ردی ها بود ( .)23طول هر کرت  3و عرس آن  2/5متر بود .پریش از
اجرای آزمایش ،از اعماق صفر تا 30سانتیمترری نمونره خراک تهیره
هردید (جدول .)1
بذر هونه  Echinacea purpureaبه جهت سابقه کاشت آن در
ایران و به روش نشاءکاری در هلخانه در اواسط بهمنما  94در سینی
کاشت و در مخلوط  3به  1پیتماس و پرلیت کشت و با آبیاری بارانی
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به عمل آمد .آماد سازی زمین اصلی در ابتدای اردیاهشرتمرا 1395
انجام و نشاءها در اواخر اردیاهشتما  1395به زمرین اصرلی منتقرل
هردید .سیستم آبیاری شامل لوله کشی پلی اتریلن برود و برا ی هرر
کرت به تعداد خطوط کاشت شیر و در مسیر لوله اصلی کنترور نصرب
هردید .میزان آب آبیراری مرورد نیراز در هرر نوبرت توسرط نررمافرزار
 )2( NETWATمحاساه هردید .اعمال تیمار آبیاری در زمان استقرار
کامل هیاهچههرا و در مرحلره  6برهری صرورت هرفرت و ترا مرحلره
رسیدهی فیزیولوژیک هر  7روز یکاار ادامه یافت .تیمارهای کودی برا
توجه به نتایج حاصل از تجزیه خراک (جردول  )1بررآورد و در هرر دو
سال آزمایش در اواسط تیرما اعمال شد .کرود  NPK20+20+20برا نرام
تجررراری Quadro 20+20+20 TEسرراخت شرررکت Green Has
ایتالیا و اسیدهیومیک مورد استفاد با نام تجاری  K-humateسراخت
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شرکت  Omniaاسترالیا و دارای  26درصد هومرات پتاسریم آلری بره
میزان  50هرم در لیتر بود .مقدار نیتروژن ،فسرفر و پتاسریم در ورمری
کمپوست نیز با نمونرههیرری از ترود آن تعیرین (جردول  )2و مقردار
استفاد از آن براساس تعادل در میزان عنصر نیتروژن نسات بره کرود
شیمیایی بود .نیاز سرخارهل به نیتروژن خالص برا توجره بره آزمرایش
خاک  100کیلوهرم در هکتار تعیین شرد .درصرد نیترروژن خرالص در
نمونه ورمیکمپوست  1/68درصد بود (جدول  .)2در تیمارهای ترکیای
نیمی از کود شیمیایی به کار برد شد در تیمار خالص کسرر و مقردار
معادل آن از ورمیکمپوست استفاد شد .اسیدهیومیک مایع بره مقردار
ثابت و همزمان با سایر ترکیاات کودی در مرحلره توسرعه بررگهرای
روزتی و قال از ساقهدهی به کار برد شد.

جدول  -1نتایج آزمایش خاک
Table 1- The result of soil analysis

اسیدیته

هدایت الکتریکی

کربن آلی

ماده آلی

نیتروژن

فسفر

pH

)EC (dS.m-1

)OC (%

)OM (%

)N (%

)P (mg kg-1

7.6

1.63

0.898

1.15

0.089

16.6

پتاسیم
)K (mg kg-1

بافت خاک
Soil texture
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Silty-loam

جدول  -2نتایج آزمایش کود ورمی کمپوست
Table 2- The result of Vermicompost analysis

اسیدیته

هدایت الکتریکی

کربن آلی

ماده آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

pH
6.7

)EC (dS.m-1
6.32

)OC (%
9.75

)OM (%
16.81

)N (%
1.68

)P(mg kg-1
1929

)K (mgkg-1
20713

ماارز با عل های هررز در هرر دو سرال آزمرایش طری  3نوبرت
مطابق با پیشرفت مراحل رشدی هیا و عل های هرز در کرتهرا بره
صورت وجین دستی اعمال هردید .در پایان فصل رشد پرس از حرذف
اثر حاشیه تعداد  4بوته همرا با ریشههرا جمرعآوری و ریشره ،سراقه،
برگ و هل جدا شدند .از ریشههای ثانویه حدود  5هرم نمونره تهیره و
در یخچال در دمای  4درجه سانتیهراد جهت انرداز هیرری ترکیارات
فنلی نگهداری شد .جهت تعیین وزن خشک ساقه ،برگ ،هل و ریشره
هر بوته ،نمونهها به مدت  48ساعت در اون  70درجه سانتیهراد قرار
هرفت سپس وزن خشک هر یک توسرط تررازوی دیجیترال برا دقرت
 0/01هرم انداز هیری شد .جهت انداز هیری وزن خشک زیست تود
بخش هوایی ،وزن تر نمونههای برداشت شد از مساحت فوقالذکر با
تراوز (دقت  1هرم) تعیین و سپس تعداد  10نمونه در آون  70درجه به
مدت  48ساعت قرار هرفت و وزن خشک ثات هردید و نسات وزن تر
به وزن خشک محاساه شد و وزن خشک سایر نمونهها برا اسرتفاد از
این ضریب برآورد هردید .هلهای برداشت شد از کرل مسراحت هرر
یک از کرتها قطع و پس از جدا سازی ناخالصریهرا ،عملکررد دانره
توسط ترازوی با دقت  0/01هرم انداز هیری شرد .بره منظرور تعیرین

نسات ریشه به اندامهای هوایی ،میانگین وزن ریشه به میرانگین وزن
بخش هوایی (ساقه ،برگ و هل) تقسیم هردید .مقردار کرل ترکیارات
فنلی ریشه موجود در نمونره بره روش فرولین -سریوکالتو ( )30مرورد
بررسی قرار هرفت .داد ها با نرمافرزار  MSTAT-Cآنرالیز و توسرط
آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه میانگین داد ها انجام شد.

نتایج و بحث
وزن خشک ساقه :اثر سطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01و اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنهرا ) (p≤0.01برر وزن
خشک ساقه معنیدار بود (جدول  .)3بیشرترین وزن خشرک سراقه در
تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش رطوبتی مشاهد شد .کمتررین وزن
خشک ساقه در تیمار تنش رطوبتی شدید و عدم مصرف کود مشاهد
شد که اخرتالف معنریداری برا تیمارهرای هیومیرک اسرید و ورمری
کمپوست هر دو در شرایط تنش رطوبتی شدید نداشتند (جردول  )4در
آزمایشی افزایشری  50درصردی در وزن خشرک سراقه سررخارهل در
نتیجه آبیاری مشاهد شد ( )20که در توافق با نترایج حاصرل از ایرن
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آزمایش است.
وزن خشک برگ :اثرر سرطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل سطوح ترنش رطروبتی و
تیمارهای کودی ) (p≤0.01بر وزن خشک برگ معنیدار بود (جردول
 .)3بیشترین وزن خشک برگ در تیمار هیومیک اسید+ورمیکمپوست
و تنش رطوبتی متوسط و بره دنارال آن در تیمرار کرود کامرل+ورمی
کمپوست و تنش رطوبتی متوسط مشاهد شد که اختالف معنریداری
با هم نداشرتند .کمتررین مقرادیر وزن خشرک بررگ در تیمرار ترنش
رطوبتی شدید و عدم مصرف کود مشاهد شد (جردول  .)4برا تشردید
تنشها از میزان تأثیر مثات کودهای آلی در افزایش وزن خشک برگ
کاسته شد ولی کاربرد کودهای آلری حتری در شررایط ترنش رطروبتی
شدید نیز باعث افزایش وزن خشک بررگ هردیرد بطوریکره کمتررین
میزان وزن خشک برگ در تیمارهای عدم کود دهی و تنش رطروبتی
شدید مشاهد شد.
وزن خشک گل :اثرر سرطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01و اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل سطوح ترنش رطروبتی و
تیمارهررای کررودی بررر وزن خشررک هررل معنرریدار ) (p≤0.01بررود
(جدول .)3بیشترین وزن خشک هل در تیمار ورمریکمپوسرت و عردم
تنش رطوبتی مشاهد شد که اختالف معنیداری برا تیمرارهرای کرود
کامل+هیومیررک اسررید و هیومیررک اسررید+ورمیکمپوسررت هررر دو در
شرایط عدم تنش رطوبتی نداشت .کمترین مقادیر وزن خشک هل نیز
در تیمار تنش رطوبتی شدید و عدم مصررف کرود مشراهد شرد کره
اختالف معنیداری با تیمارهای کود کامل و هیومیک اسید+کود کامل
هر دو در شرایط تنش رطوبتی شدید ،نداشرت (جردول  .)4هروهری از
محققین کاهش عملکرد هرل سررخارهل را برا افرزایش شردت ترنش
رطوبتی مشاهد نمودند ( )22و در آزمایشی دیگر افزایش  25درصدی
در وزن هل سرخارهل در نتیجه آبیاری مشاهد شد (.)20
عملکرد زیست توده :اثر سطوح تنش رطروبتی ) (p≤0.01اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنها برر عملکررد زیسرت
تود ) (p≤0.01معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین عملکرد زیست تود
در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش رطوبتی مشاهد شد .همزمان برا
افزایش میزان تنش از عملکرد زیست تود سررخارهل کاسرته شرد و
کمترین مقادیر آن در تیمار عدم مصرف کود و ترنش رطروبتی شردید
مشاهد شد (جدول  .)4کاهش آماس سلولی در نتیجه تنش رطروبتی
در کاهش رشد و تقسیم سلولی مهثر است که متعاقارا باعرث کراهش
رشد رویشی هیا میهردد ( .)14در یک بررسی بر روی تأثیر فواصرل
آبیاری و کودهای زیستی بر سرخارهل ،کاهش وزن ترر و خشرک آن
همرا با کاهش مقادیر آبیاری مشاهد شد ( )34و در آزمایشری دیگرر
افزایشی  50درصدی در وزن خشک بخرشهرای هروایی سررخارهل
همرا با افزایش میزان آبیاری مشراهد شرد ( .)20افرزایش عملکررد
زیست تود در نتیجه مصررف ورمریکمپوسرت ناشری از وجرود مرواد

هیومیکی و وجود تأثیرات شاه هورمونی و تنظیمکنند رشد در آن می
باشد (.)5
عملکررد دانرره :اثرر سرطوح تررنش رطروبتی ) (p≤0.01و اثررر
تیمارهررای کررودی ) (p≤0.01و اثرررات متقابررل آنهررا ) (p≤0.01بررر
عملکرد دانه معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین عملکرد دانره در تیمرار
ترکیای ورمیکمپوسرت+هیومیک اسرید+کود کامرل در شررایط عردم
تنش رطوبتی مشاهد شد که اخرتالف معنریداری برا تیمرار ترکیاری
هیومیکاسید+کود کامل و عدم تنش رطوبتی داشت .کمترین عملکرد
دانه در تیمار هیومیکاسید+کود کامل و تیمار هیومیکاسید هر دو در
شرایط تنش رطوبتی شدید مشاهد شدند که اخرتالف معنریداری برا
یکدیگر نداشرتند (جردول  .)5در آزمایشری کره روی  4سرطح ترنش
رطرروبتی بررر روی هلرنر ( )Carthamus tinctorius L.صررورت
هرفته بود همزمان با افزایش میزان ترنش رطروبتی از عملکررد دانره
هلرن کاسته شد که در توافق با نتایج آزمایش حاضر است (.)12
وزن خشک ریشه :اثر سطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنهرا ) (p≤0.01برر وزن
خشک ریشه معنیدار بود (جردول  .)3بیشرترین مقرادیر وزن خشرک
ریشه در تیمار هیومیک اسید+ورمیکمپوست و تنش رطوبتی متوسرط
و به دناال آن در همین تیمار در شرایط عدم تنش رطوبتی و در تیمار
کودکامل+ورمیکمپوست و شرایط عدم تنش رطوبتی مشاهد شد که
اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند .کمتررین مقرادیر وزن خشرک
ریشه در تیمار ورمیکمپوست ،هیومیک اسید و کود کامل هرر سره در
شرایط تنش رطوبتی شدید مشاهد شرد کره اخرتالف معنریداری برا
یکدیگر نداشتند (جدول  .)4اعمال تیمرار ترنش رطروبتی در تحریرک
توسررعه ریشرره مررهثر بررود .در آزمایشرری افررزایش وزن خشررک ریشرره
سرخارهل با افزایش شدت تنش رطوبتی مشاهد شد ( .)15همچنرین
در آزمایشی دیگر وزن ریشه همیشرهبهرار فرانسروی (Calendula
) officinalis L.در نتیجه افزایش ورمیکمپوست به خراک ،افرزایش
یافت ( .)6برخی آزمایشها به رشد سریعتر ریشه سرخارهل در نتیجره
زیاد بودن نیتروژن اشار کردند و این امر را در کاهش سطح ترکیاات
فعال زیستی ریشه آن موثر دانستند (.)1
نسبت ریشه به اندامهای هوایی :اثر سرطوح ترنش رطروبتی
) ،(p≤0.01اثر تیمارهرای کرودی ) (p≤0.01و اثررات متقابرل آنهرا
) (p≤0.01بر نسات ریشه به بخشهای هوایی معنیدار برود (جردول
 .)3بیشترین نسات ریشه به اندامهای هوایی در تیمرار عردم مصررف
کود و تنش رطوبتی شدید مشاهد شرد و کمتررین نسرات ریشره بره
اندامهای هوایی در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش رطوبتی مشاهد
شد (جدول  .)5کاربرد کودهای آلی ورمیکمپوست و هیومیرک اسرید
این نسات را در شرایط تنش رطوبتی شدید افرزایش داد و در توسرعه
سیستم ریشهای در این شرایط موثر بودند.
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هروهی از محققین افزایش وزن ریشه سرخارهل و افزایش نسات
ریشه به اندامهای هوایی را با افزایش شدت ترنش رطروبتی مشراهد
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نمودند ( .)15هروهی دیگر بر خالف مطالعه قالی کاهش وزن خشرک
ریشه همرا با افزایش تنشهرای رطروبتی را در سررخارهل مشراهد
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نمودند ( )34ولی با توجه به نتایج آزمایش حاضر به نظر می رسد ایرن
تاثیر کاهشی در اندامهای هوایی بیش از سیستم ریشه ای باشرد کره
منجر به افزایش نسات ریشه به اندامهای هوایی تحت شررایط ترنش
رطوبتی شدید هردید .تنش رطوبتی باعث کاهش ارتفاع بوته و تعرداد
برگ می شود که کاهش وزن تر و وزن خشک اندامهای هوایی را به
دناال دارد ( )28جلوهیری از توسعه برهها در نتیجه تنشهای رطوبتی
میزان مصرف کربن و انرژی را در انردامهرای هروایی کراهش داد و
سهم بیشتری از مواد آسیمیله شد در ریشه توزیع میهردد که منجرر
به افزایش نسرات ریشره بره انردامهرای هروایی مری شرود ( 13و )9
حاصلخیزی با تر نیز عملکرد بخرشهرای هروایی را افرزایش داد و
عملکرد ریشه را محردود مریکنرد ( .)11در آزمایشری کراربرد ورمری
کمپوست منجر به افزایش وزن ریشه و در نتیجه افزایش نسات ریشه
به اندامهای هوایی هردید که در توافق با نتایج آزمایش حاضرر اسرت
(.)6
محتوی فنل کل ریشه :اثر سطوح تنش رطوبتی ) ،(p≤0.01اثر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنها ) (p≤0.05بر میرزان
ترکیاررات فنلرری ریشرره معنرریدار بررود (جرردول  .)3بیشررترین محترروی
ترکیاات فنلی در تیمار ترکیای هیومیکاسرید+ورمریکمپوسرت و بره
دناال آن در تیمار ترکیای هیومیکاسید+کود کامل هرر دو در شررایط
تنش رطوبتی شدید مشاهد شد .کمترین محتوی ترکیاات فنلی ریشه
در تیمار هیومیکاسید و عدم تنش رطوبتی مشاهد شد (جدول  .)5در
آزمایشی کاربرد هیومیک اسید در شرایط تنش رطوبتی محتوای اسرید
کلروژنیک را که از ترکیاات فنلی سررخارهل مری باشرد ،افرزایش داد

( )18هروهی از محققین هزارش نمودند که هیومیک اسید محلرول در
آب انتشار ریشههای مویین را افزایش میدهد و تعداد و کمیت آنها را
با افزایش سلولهای کورتکس و اپیدرمی افرزایش مریدهرد ( )35برا
توجه به اینکه ریشرههرای تغذیرهای ریرز و ریشره اصرلی سررخارهل
با ترین میزان ترکیاات فعال زیستی را دارند ( )1افزایش میرزان ایرن
ریشه ها میتواند در افزایش میزان ترکیاات فنلری ریشره و همچنرین
افزایش توان هیا در مواجه با اثرات تنشهای رطوبتی موثر باشرد .در
آزمایشی بیشترین میزان فنل کرل ریشره سررخارهل از تیمرار ورمری
کمپوست و بدون مصرف کود شیمیایی بدست آمد که روند مشابهی را
با نتایج آزمایش حاضر نشان میدهد (.)26
با توجه نتایج حاصل از این آزمایش میتوان چنین استد ل کررد
که واکنش بخشهای هوایی این هیا به کاهش میزان سطوح آبیاری
منفی بود ولی این روند در بخشهای زیر زمینی معکوس بود بهطوری
که بیشترین میزان وزن خشک ریشه ،نسات ریشه به اندامهای هوایی
و ترکیاات فنلی ریشه در شرایط تنش رطوبتی شدید مشاهد هردید و
تنش رطوبتی شدید تأثیری بر عملکرد ریشره آن نداشرت و از طرفری
شاهد تأثیر مثات کودهای آلی در افزایش عملکرد در این هیا بودیم و
بیشترین مقادیر ترکیاات فنلی ریشه که هدف نهایی از تولید این هیا
میباشد در تیمارهای ترکیای هیومیک اسید+ورمی کمپوست مشاهد
شد لذا با توجه این امر تولید این هیا در  50درصد نیاز رطوبتی معادل
 300میلیمتر آبیاری در طی دور رشد یکساله و استفاد از تیمارهرای
کررودی حرراوی ترکیاررات هیررومیکی و ورمرریکمپوسررت بررا توجرره برره
رویکردهای کشاورزی پایدار قابل
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The Effect of Water Stress, Chemical and Organic Fertilizers on Biomass, Seed
Yield and Root Phenolic Compounds of Purple Coneflower
(Echinacea purpurea L.)
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Introduction: Nowadays the demand for medicinal plants is increasing in the pharmaceutical industries.
Echinacea spp. is an herbaceous, perennial plant containing valuable substances which belong to different
chemical groups, most notably phenolic compounds. Echinacea is the most well-known and most important
treatment for the immune system and protects against cough, cold and fever. Drought stress can be a major factor
in increasing the content of secondary metabolites in many medicinal plants. Organic fertilizers are known to be
one of the fertility factors for soil and plant nutrition due to the impacts on the physical, chemical and biological
properties of soil. The purpose of this study was to investigate the response of yield and phenolic compounds as
the most important group of active compounds in Echinacea in response to different levels of water stress,
chemical and organic fertilizer management and their interactions.
Materials and Methods: This experiment was carried out during 2016 and 2017 years at the experimental
Field of Ferdowsi University of Mashhad, located at 10 km East of Mashhad. The split plot based on factorial
design was implemented in 3 Replications. The studied factors in this experiment in the main plot were water
stress at three levels, including1- Non-Water stress (6000 m3.ha-1), 2- Moderate Water Stress (4500 m3.ha-1), 3Severe Water stress (3000 m3.ha-1).In sub plots, fertilization treatments applied in eight levels, including, 1- NPK
fertilizer (500 kg.ha-1) ; 2-Humic acid (20 L.ha-1); 3-Vermicompost (6000 kg.ha-1); 4-Humic acid+NPK (20 L.ha1
+500 kg.ha-1); 5. Vermicompost+NPK (3000 kg.ha-1+250 kg.ha-1); 6-vermicompost+humic acid (3000 kg.ha1
+20 L.ha-1); 7. Vermicompost+Humic acid+NPK (3000 kg.ha-1+20 L.ha-1+250 kg.ha-1) and 8.control. The
amount of irrigation needed at each turn was calculated by NETWAT software. In combined treatments, half of
the NPK fertilizer which used in the pure treatment was replaced with the equivalent amount of vermicompost.
Constant amount of liquid humic acid was applied at the same time with vermicompost and NPK in rosette leave
developing and before stem-elongation phase. The total amount of phenolic compounds in the sample was
evaluated by the Folin-Ciocalteu method. Data were analyzed with MSTAT-C statistic software and means
compared by Duncan Multiple Range Test.
Results and Discussion: The most amounts of stem dry matter, flower dry matter and biomass were observed
at vermicompost and non-stress treatment and the least amount of them was obtained from control and severe
water stress condition. The highest amounts of leaf and root dry weight were obtained under
vermicompost+humic acid and moderate water stress treatments and the least amount of leaf dry weight was
observed at control and severe water stress treatments. At the same time with the increase of water stress, the
impact of organic fertilizers on leaf dry weight decreased, however the application of organic fertilizers
increased the leaf dry weight even under severe stress conditions. Maximum seed yield was observed under
vermicompost+humic acid+NPK and NPK treatments with severe water stress condition. With increase in the
stress level, root to shoot ratio was increased and the maximum amount of that was obtained in control treatment
under severe water stress condition and the minimum amount of that was obtained at vermicompost and nonstress treatment. The application of vermicompost and humic acid increased root to shoot ratio in severe stress
conditions and it were effective in developing root systems in these conditions. Maximum amounts of phenolic
compounds were observed under humic acid+vermicompost treatment with severe stress condition and minimum
of these compounds were obtained under humic acid treatment at no-stress.
Conclusion: The response of aerial parts of plant was associated with a decrease in irrigation levels, however
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this trend was reversed in underground sections. Thus, the maximum amount of root dry weight, root to shoot
ratio and root phenolic compounds were observed in severe stress treatment. The highest amount of Phenolic
compounds of the root, the ultimate goal of this plant, were observed under humic acid+vermicompost
combination treatments. Therefore the production of this plant in terms of supplying 50% of the required
moisture content (is equivalent to 300 mm of irrigation during the one-year growth period) and the use of
fertilizer treatments containing humic acid and vermicompost compounds is recommended.
Keywords: Humic acid, Medicinal plants, NPK chemical fertilizer, Vermicompost
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ارزیابی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی سه جمعیت بالنگو شیرازی
()Lallemantia royleana Benth.
حشمت امیدی -*1فاطمه پیرجلیلی -2خدیجه

احمدی3
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چکیده
کمبود آب یکی از اصلیترین تنشهای غیرزیستی است که بر رشد و عملکرد محصول تأثیر منفی میگذارد .بااننوو ( Lallemantia royleana
 )Benth.گیاهی از خانواده نعناعیان و دارای کاربردهای دارویی متعددی است .بنابراین تحقیق حاضر بهمنظور بررسای تغییارا صافا مورفونوژیا،

عملکرد دانه و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز جمعیتهای باننوو شیرازی تحت تنش خشکی انجام شد .این آزمایش بهصور کر هاای خارد شاده باا دو
شامل تنش خشکی (قابلیت رطوبت خاک  - 6/5 -3/5 -0/5و  -9/5اتمسفر) بهعنوان عامل اصلی و جمعیت باننوو شیرازی (مشهد کرمان و طانقان)
بهعنوان عامل فرعی در قانب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال  1393-94با سه تکرار در دانشواه شاهد اجرا گردید .تنش خشکی تأثیر معنی
داری بر مؤنفههای رشد اجزای عملکرد عملکرد دانه عملکرد روغن محتوای نسبی آب و آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز داشت .با کاهش مقدار آب خاک
صفا ارتفاع بوته ( 24/73سانتیمتر) تعداد شاخههای فرعی ( )5/44وزن تر ( 17/36گرم) و خش ،بوتاه ( 3/80گارم) وزن هازار داناه ( 1/51گارم)
شاخص برداشت ( 6/41درصد) عملکرد دانه ( 157کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 37/77کیلوگرم در هکتار) کاهش پیدا کردند .صفا طول ریشه
و محتوای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به ترتیب افزایش  24/02و  66/63درصدی در تنش شدید نسبت به عدم تنش داشتند .بیشاترین عملکارد داناه و
روغن در جمعیت مشهد تحت عدم تنش خشکی حاصل شد .در شرایط تنش نسبتاً شدید جمعیت طانقان با افزایش عملکرد دانه و روغان باه ترتیاب باا
میانوین  315/75و  86/5کیلوگرم در هکتار روبرو شد .در سطوح تنش خشکی کمترین کاهش در برخی خصوصیا رشادی عملکارد داناه و عملکارد
روغن بذر در جمعیت کرمان مشاهده شد.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان عملکرد روغن عملکرد دانه کم آبی گیاه دارویی

مقدمه
رویکرد روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در ساط جهاانی
اهمیت کشت و تونید این گیاهان را روشنتر میسازد .در حال حاضار
تقاضا برای گیاهان دارویی به عنوان تونیدا قابل مصار در صانای
بهداشتی و دارویی در حال افزایش اسات ( .)23گیااه دارویای بااننوو
شایرازی ( )Lallemantia royleana Benth.متعلاق باه خاانوادهی
 Lamiaceaeگیاهی علفی ی ،سانه ساقه ساده یا منشاعب ارتفااع
بین  10-30سانتیمتاری کارکهاا انباوه وکوتااه و سافید مایال باه
خاکستری میباشد ( .)42بذرهای باننوو مناب خوبی از پلایسااکارید
فیباار (  )29/66روغاان (  )20-28و پااروتنین ( ) 18بااوده و دارای
 2 1و  -3بهترتیب دانشیار دانش آموخته و دانشجوی دکتری فیزیونوژی گیاهان
زراعی دانشکده علوم کشاورزی دانشواه شاهد تهران
)Email: omidi@shahed.ac.ir
(* -نویسنده مسنول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.82643

برخی خصوصیا دارویی غذایی و سالمتی برای انسان دارناد ( 29و
 .)34روغن حاصل از دانههای جنس  Lallemantiaکاربرد فاراوان در
طب سنتی صنای غذایی و رنورزی دارند (.)16
آب یکی از عوامل محیطی است که تأثیر عمدهای در رشد و نماو
و میزان مواد مؤثره گیاهان دارویی دارد .خشکی و کامآبای از عوامال
مؤثر بر کمیت تونیاد باوده کاه در پاارهای مواقا باعاک کااهش 50
درصدی عملکرد محصول نیز میگردد ( .)8شناسایی زمان بحرانای و
زمانبندی آبیاری بر مبنای برنامهای دقیق و اساسی برای گیاه اساس
نوهداری آب و بهبود عملیا آبیاری و قابلیت تحمل گیاه باه کمباود
آب در کشاورزی است ( .)10شرایط کم آبی عاالوه بار کااهش رشاد
گیاه باعک تحری ،پاسا هاای فیزیوناوژیکی و متاابونیکی متعاددی
مانند بسته شدن روزنهها کاهش فتوسنتز و تعار ،کااهش رنوداناه
های فتوسنتزی انباشت مواد محلول و آنتیاکسیدانها و بیان ژنهای
خاص تنشی میگردد (.)13
گونههای مختلف گیاهان دارویای تحات آبیااری کامال و تانش
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خشکی واکنشهای متفاوتی از خود نشان میدهناد .تونیاد متابونیات
های ثانویه در گیاهان بهوسیله عوامل محیطی تغییر مییاباد و تانش
خشکی عامل مؤثری در رشد و همچنین تونیاد ترکیابهاای طبیعای
گیاهان دارویی میباشاد ( .)14طباق اههاار نظار محققاین گیاهاان
هنوامی که در معرض کمآبی قرار میگیرند ترکیبهای ثانویه بایش-
تری را در مقایسه با شرایط آبی عادی انباشته مایکنناد ( .)36تانش
خشکی موجب افزایش متابونیتهای ثانویه و کااهش بیومااس تار و
خش ،چهار گونه خشخاش ( )19و افزایش فعانیت آنتایاکسایدانی و
کاهش صفا مورفونوژیکی گیاه دارویی شاهدانه ( )42گردید.
بررسی واکانش ژنوتیا هاای مختلاف رازیاناه ( Foeniculum
 )vulgareبه تنش خشکی نشان داد که با تشدید خشکی مقدار ماده
خش ،و ارتفاع گیاه تعداد چتر در گیاه تعداد میوه در چتر و وزن هزار
دانه در تمام ژنوتی ها کاهش یافت ( .)9در بررسی اثر تانش آبای بار
گیاه دارویای بابوناه آنماانی ( )Matricaria chamomillaمشاخص
گردید که وزن خش ،ریشه شاخه و گلها در پاس به تنش خشاکی
کاهش یافت ( .)15ارزیابی واکنش جمعیتهای مختلف بااننوو نظیار
عملکرد کمی و کیفی در سطوح مختلف خشکی اهمیات زیاادی دارد
که در این تحقیق به بررسی تغییرا مورفونوژیکی عملکرد و اجازای
عملکرد دانه و برخی ترکیبا بیوشیمیایی جمعیتهای باننوو شیرازی
مشهد کرمان و طانقان تحت تنش خشکی پرداخته شد.

مواد و روشها
این آزمایش در مزرعه پژوهشی گیاهان دارویای دانشاواه شااهد
طی سال زراعی  1393-94انجام شد .مزرعاه پژوهشای دارای طاول
جغرافیایی  51درجه و هشت دقیقاه شامانی و عارض جغرافیاایی 35
درجه و  34دقیقه شرقی ارتفاع از ساط دریاا  1190متار میاانوین
بارندگی  216میلیمتر و میانوین دماا  17/1درجاه ساانتیگاراد باود.
مشخصا خاک و آب و هوای مزرعه تحقیقااتی گیاهاان دارویای در
جدول  1و  2نشان داده شدهاست .طرح آزمایش بهصور کار هاای
خردشده و در قانب طرح پایهی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار
اجرا شد .فاکتورها شامل چهار سط خشکی از مرحله گلدهی باه بعاد
به عنوان فاکتور اصلی ( -1متوساط پتانسایل رطوبات خااک در حاد
 -0/5اتمسفر بهعنوان شاهد ( -2 )FCپتانسیل رطوبت خااک حادود
 -3/5اتمسفر بهعنوان تنش مالیم  -3پتانسیل رطوبت خااک حادود
 - 6/5اتمسفر بهعنوان تنش نسبتاً شدید  -4پتانسیل رطوبات خااک
 -9/5اتمسفر بهعنوان تنش شدید) و سه جمعیت باننوو شامل مشهد
کرمان و طانقان بهعنوان فااکتور فرعای در نظار گرفتاه شاد .بارای
انتخاب بذرهای باننوو ابتدا تودههای بومی (وحشی) هر منطقه جما
آوری و طی چند سال کشت شدند .بذر جمعیتهای باننوو استانهای
خراسان رضوی (شهر مشهد) کرماان (شاهر کرماان) و انبارز (شاهر

طانقان) برای کشت در این مطانعه انتخاب شدند.
در تاااری  26اساافند ماااه  1393در کاار هااایی بااه مساااحت 9
مترمرب و فاصله بین بوتهها  5سانتیمتر و فاصله باین ردیافهاا 30
سانتیمتر جمعیتهای گیاه باننوو بهطور همزمان کشت شدند .فاصله
هر کر با کر مجاور ی ،متر در نظر گرفته شد .بذرها در شیارهای
به عمق  1تا  1/5سانتیمتر در  10ردیف در هر کر کشات شادند و
روی بذرها تا ارتفاع سه سانتیمتار باا خااک ساب ،یاا ماساه باادی
پوشانده شدند .اعمال تنش خشاکی در مرحلاهی  10درصاد گلادهی
مزرعه گیاه دارویی باننوو صور گرفت .دو ماه قبال از اعماال تانش
خشکی به منظور ثبت پتانسیل خاک دساتواه اکویتنسایومتر سااخت
کشور آنمان شرکت اکوماتی ،مدل ( )EQ15 SN:02385در منطقاه
ریشه گیاه در خاک قرار داده شد .پس از نصب دستواه خاک باهطاور
کامل اشباع شده و روند تغییارا مکاش خااک (و محتاوای رطوبات
خاک) تا پایان اعمال تنشها ثبت شد .هر ماه دادهها از حسور دستواه
بااه رایانااه منتقاال و قرا اات ماایشااد .ب ار اساااس قرا اات دادههااای
میکروپروسسور و تجزیه تحلیال دادههاا توساط رایاناه و رسایدن باه
پتانسیل آبی ماورد نظار زماان اعماال تانش مشاخص شاد .پاس از
محاسبه پتانسیلهای رطوبتی خاک اعمال سطوح تنش بعد از مرحلاه
گلدهی به روش آبیاری نشتی (جوی و پشتهای) در زماانهاای 7 3
 11و  20روز به ترتیاب بارای پتانسایلهاای رطاوبتی -3/5 -0/5
 -6/5و  -9/5اتمسفر انجام شد (.)33
به منظور بررسی صفا مورفونوژی 7 ،بوته از هار کار باا در
نظر گرفتن اثر حاشیه انتخاب شد .برای تعیین عملکرد دانه ت ،بوتاه
و محاسبه اجزای آن حادود چهاار متارمربا از هار کار در زماان
رسیدگی فیزیونوژی ،برداشت شد .ارتفااع بوتاه طاول ریشاه تعاداد
شاخه فرعی وزن تر بوته وزن خش ،بوته اجزای عملکرد عملکارد
دانه شاخص برداشت درصد و عملکرد روغن و آنازیم ساوپر اکساید
دیسموتاز مورد ارزیابی قرار گرفتند .ارتفاع بوته و طول ریشه با استفاده
از خطکش میلیمتری اندازهگیری شدند .محاسبه محتوای نسبی آب1
( )RWCبا استفاده از معادنه زیر و روش نویت ( )26به دست آمد:
RWC= (FW-DW/TW-DW) × 100

در این رابطه  FWوزنتر برگهاا  DWوزن خشا ،بارگهاا
 TWوزن آماس برگها و  RWCمحتوی نسابی آب محاسابه شاد.
جهت تعیین روغان داناه از دسااتواه سوکسااله اساتفاده شاد (.)40
عملکرد روغن دانه از حاصلضرب درصد روغان و عملکارد داناه باه
دست آمد .برای اندازهگیری آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز نمونهگیاری
قبل از اعمال آخرین دور تنش انجام گرفت .در تاری  7تیار  1394از
هر کر با در نظر گرفتن اثرا حاشیه حدود  2گارم بارگ برداشات
شد.
1- Relative water content

ارزیابي اثر تنش خشکي بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکي سه جمعیت بالنگو شیرازي

سنجش آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز :سنجش فعانیت آنزیم سوپر
اکساید دیساموتاز بااه روش ( )19انجاام گرفات .فساافا پتاسایم بااا
( pH=7.8که شامل  400 KH2PO4میلیموالر در  50سیسی تهیه
شد و  400 K2HPO4میلیموالر در  50سیسی آب مقطر تهیه شاد)
 25سیسی از فسفا پتاسیم با  pH=7.8متیاونین  13میلایماوالر
 75 NBTمیکرومااوالر ریبااوفالوین  2میکرومااوالر و 0/1 EDTA
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میلیموالر به حجم  250سیسای رساید .جاذب در طاول ماو 560
ناانومتر دنباال گردیاد.
اطالعا حاصل از طریق برنامه آماری  SAS 9.1مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته و میانوینها از طریق آزمون چند دامنهای دانکن در
سط احتمال  5درصد مقایسه شدند.

جدول  -1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك مزرعه تحقیقاتي
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil of research farm
K
)(mg.kg-1

P
)(mg.kg-1

N

شوری

()%

EC
)(dS.m-1

pH

270

7.6

0.05

1.2

7.71

کربن آلي

اسیديته

O.C
()%
0.57

اجزای بافت خاك
Components of soil texture
Clay
Silt
Sand
()%
()%
()%
36

44

بافت خاك

20

Soil
texture

لوم
Loam

جدول  -2آمار هواشناسي ماهانه منطقه مورد مطالعه
Table 2- Monthly weather statistics in area of study

ماههای سال 1393-94
Months 2014-2015

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

Dec.

Nov.

Oct.

Sept.

June. July. Aug.

May.

April.

March.

Feb.

Jan.

تیر

خرداد

16.8

18.8

34.4

37.8

43

44

14.4

35.4

31.4

24.2

9.18

17

-2.9

-0.2

5.4

15.8

19

19

15.4

13.8

0

0.5

-11

-5.6

6.2

8.9

17.3

27

31

32

29.2

24.6

18.3

12.2

4.6

4.6

8.4

15.2

7.4

0

0

0.8

2.3

9.1

6

14.8

10.5

2.5

نتايج و بحث
طول ریشه

نتایج این تحقیق نشان داد که تنش خشکی بر مؤنفههای رشدی
گیاه باننوو شیرازی اثر داشته است .اونین تغییراتای کاه در اثار تانش
خشکی بوجود می آیاد تغییارا کمای در رشاد اسات .نتاایج تجزیاه
واریانس نشان داد که خشکی جمعیت و اثر متقابل آنهاا تاأثیر معنای
داری در سط احتمال  1درصد بر طول ریشه داشاتند (جادول  .)3در
بین هر سه جمعیت افزایش تنش باعاک گساترش بیشاتر ریشاه باه
بخشهای عمیقتر خاک شده است .و بیشترین رشاد طاول ریشاه را
میتوان در جمعیت مشهد و تنش نسبتاً شدید با میانوین  7/87سانتی
متر مشاهده شد .در جمعیت مشهد در عدم تنش خشکی طول ریشاه-
ای برابر با جمعیت کرمان در تنش شدید مشاهده شاد (شاکل  .)1باا
توجه به تغییر در جهت گسترش طول ریشه با افازایش شاد تانش
خشکی در جمعیتهای مختلف باننوو چنین به نظر مایرساد کاه در
این گیاه افزایش طول ریشه سازوکار سازگاری تحت اثر تنش خشکی

بیشینه دما
)Maximum temperature (°C

کمینه دما
)Minimum temperature (°C

میانوین دما
)Mean temperature (°C

مجموع بارش ماهانه
)Total monthly rainfall (mm

باشد .پژوهشوران در بررسی اثر تنش خشکی بر صفا مورفونوژیکی
و اجزای عملکرد گیاه دارویی بااننوو بیاان کردناد کاه در اثار تانش
خشکی طول ریشه گیاه باننوو شیرازی افزایش پیدا کرد ( 3و  .)33در
شرایط عدم تنش خشکی ریشهها قطورتر هساتند و در شارایط تانش
خشکی ریشهها نازک و دارای وزن کمی هستند که این مسنله موجب
کاهش عملکرد ریشه در شرایط بدون تنش میشود .طبق یافتاههاای
محققین گیاهان آویشن باغی تحت تنش خشکی دارای طاول ریشاه
بلندتر و نازکتر بود و طول ریشه آن  26/6درصد نسبت به عدم تنش
افزایش یافت ( )17که با نتایج پژوهش حاضر نیاز مطابقات دارد .اثار
تنش خشکی بر صفت طول ریشه در گیاه دارویای مارزه باا افازایش
سطوح تنش خشکی روند افزایشی را نسبت به شاهد نشان داد رفتاار
ریشه گیاه متأثر از تنش رطوبتی خاک بوده و با افزایش تنش رطوبتی
بهعنوان ی ،عامل محدود کننده ریشهها به دنبال رطوبت باوده و در
اعما ،که رطوبت بیشتری در دسترس باوده اسات توساعه بیشاتری
یافتهاند (.)38
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جدول  -3تجزيه واريانس (میانگین مربعات) برخي صفات مورد مطالعه جمعیتهای بالنگو شیرازی تحت تنش خشکي
Table 3- ANOVA (mean of squares) for some triats of Balangu populations under drought stress
وزن تر

تعداد فندقه در

تعداد چرخه گل در

هر چرخه گل
Number of
nut in
flower cycle

بوته
Number of
flower cycle
per plant

فرعي
Number of
branches

31.44ns

6.59ns

19.44ns

106.78ns

**823.77

0.26ns

**16.51

**192.56

**29.56

0.11

0.04

6.74

20.54

1.97

17.68

**1030.11

0.50ns

*17.36

**612.64

*15.17

**26.16

**5.10

**167.44

*0.68

1.76ns

83.45ns

7.68ns

5.92ns

**1.31

6

-

0.09

-

66.52

1.59

44.475

-

6

0.11

0.18

3.08

34.51

3.49

20.25

0.001

16

1.57

8.07

24.69

16.72

15.11

14.99

0.74

تعدادشاخههای

وزن خشک
بوته
Plant dry
weight

بوته
Plant
fresh
weight

ارتفاع بوته
Plant
height

طول ريشه
Root
length

آزادی
df

4.34ns

115.94ns

8.22ns

2

**156.70

**0.81

3

0.07

3
2

درجه

منابع تغییرات
S.O.V

تکرار
Replication
خشکی
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خطای اصلی
Error a
جمعیت
Population
خشکی× جمعیت
Drought× Population
تکرار× جمعیت
Replication× Population
خطا
Error
ضریب تغییرا
(C.V. (%

 * ٬nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سط احتمال  5و  1درصد
* and **: non-significant and significant at 5% and 1%, respectively.
)Control (-0.5 atm
)Mild stress (-3.5 atm
)Relatively severe stress (-6.5 atm
)Severe stress (-9.5 atm
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شکل  -1اثر متقابل خشکي × جمعیت بر طول ريشه بالنگو شیرازی
)Figure 1- Interaction effect of drought ×population on root length of Balangu populations (DMRT, p≤0.05

ارتفاع بوته

تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد کاه ارتفااع بوتاه تحات اثار
خشکی و جمعیت قرار گرفت ( .)p≤0/01باا افازایش خشاکی ارتفااع
بوته کاهش پیدا کرد بهطوری که در عدم تنش ارتفاع بوته با میانوین
 34/51سانتیمتر به ارتفاع  24/73سانتیمتر در تانش شادید بدسات
آمد .در بین جمعیتها جمعیت کرمان ارتفاع بوته ( 22/9ساانتیمتار)
کوتاهتری نسبت به دیور جمعیتهاا نشاان داد و در جمعیات مشاهد
ارتفاع بوته ( 26/7سانتیمتار) افازایش نشاان داد (جادول  .)4ارتفااع
گیاهان تحت تأثیر خصوصیا ژنتیکی شرایط محیطی نظیر رطوبت
نور تغذیه کمیت و کیفیت نور قرار میگیرد ( .)7معموالً ارتفااع بوتاه

جزء مهمی در تعیین عملکارد داناه نیسات ونای ارقاامی کاه ارتفااع
بلندتری دارند دارای عملکرد بیونوژیا ،بیشاتری هساتند ( .)7در اثار
کمبود آب تورژسانس سلونی و در نتیجه رشد و توسعه سلول بهویاژه
در ساقه و برگها دچار کاهش میگردد .به هماین دنیال اوناین اثار
محسوس کم آبی از اندازه کوچکتر برگها یا ارتفاع گیاهان تشاخیص
داد .به دنبال کاهش سط برگ جذب نور نیز کاهش یافته و هرفیت
کل فتوسنتزی گیاه نیز کاهش مییابد و بدیهی است کاه باا محادود
شدن فرآوردههای فتوسنتزی در این شارایط رشاد گیااه و در نهایات
عملکرد آن دچار نقصان میشود ( .)7نیکول و همکاران ( )30همزمان
با افزایش تنش رطوبتی شاهد کاهش ارتفاع بوتاه سارخارگل بودناد.

ارزیابي اثر تنش خشکي بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکي سه جمعیت بالنگو شیرازي

آنان کاهش ارتفاع در سرخارگل را در نتیجه تنش تنش رطوبتی ناشی
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از کاهش تعداد گرهها و طول میانورهها دانستند.

جدول  -4برخي خصوصیات بالنگو شیرازی تحت اثرات اصلي تنش خشکي و جمعیت
Table 4- Some of Balangu characteristics under drought stress and population

محتوای نسبي آب

تعداد شاخههای
فرعي

وزن خشک بوته

وزن تر بوته

ارتفاع بوته

سطوح تنش خشکي و جمعیت

Plant dry
)weight (g

Plant fresh
)weight (g

Plant
)height (cm

Drought stress level and
population

28.35a

34.51a

شاهد ( -0/5اتمسفر)

31.78ab

)RWC (%

Number of
branches

65.85a

8.66a

7.83a

40.12b

7.55ab

4.75b

21.73b

30.70b

6.77ab

4.32b

20.48b

29.03bc

26.05b

5.44b

3.80b

17.36b

24.73c

39.03b

6.41b

2.38c

15.75c

28.60c

46.12a

8.50a

4.46a

29.78a

29.89b

)Control (-0.5 atm

تنش ماليم ( -3/5اتمسفر)
)Mild stress (-3.5 atm

تنش نسبتا شديد ( -6/5اتمسفر)
Relatively severe stress (-6.5
)atm

تنش شديد ( -9/5اتمسفر)
)Severe stress (-9.5 atm

کرمان
Kerman

طالقان
Taleghan

مشهد

31.55a
20.42b
4.69b
6.41b
36.88b
Mashhad
*میانگینها با حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماری براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد هستند
*Means with the same letters in each column are no different according to Duncan’s multiple range test at 5% of
probability level.

وزن تر و وزن خشک بوته

اثر تنش خشکی و جمعیت بر وزن تر و خش ،گیاه باننوو معنای
دار شد و اثر برهم کنش خشکی و جمعیت بر این صفا تأثیر معنای-
داری نداشت (جدول  .)3با مقایسه میاانوین دادههاا وزن تار بوتاه در
عدم تنش شدید ( 17/36گرم) بهطاور معنایداری نسابت باه شااهد
( 28/35گرم) کاهش یافت .در بین جمعیتهای باننوو تفااو معنای
داری در وزن تر بوته مشاهده شاد و وزن تار بوتاه در جمعیاتهاای
طانقان مشهد و کرمان به ترتیب باا میاانوینهاای  20/42 29/78و
 15/75گرم بدست آمد (جدول  .)4همچنین کاهش وزن خش ،گیااه
تحت شرایط تنش میتواند ناشی از تخصیص بیشتر بیوماس تونیادی
گیاه به سمت ریشهها در این شرایط باشد ( .)5مقایساه میاانوین اثار
خشکی نشان داد که با افزایش تنش وزن خش ،کاهش پیدا کرد .در
عدم تنش خشکی وزن خش ،بوته باا میاانوین  7/83گارم و تانش
شدید 3/80گرم بدست آمد .در جمعیت طانقان وزن خش ،را در 6/46
گرم و در جمعیت کرمان  2/38گرم بدست آمد (جدول  .)4تانش کام
آبی رشاد گیااه را باا تاأثیر بار فرآینادهای مختلاف فیزیوناوژیکی و
بیوشیمایی مانند فتوسنتز تنفس جذب و انتقال یونها کربوهیادرا
ها و متابونیسم عناصر و افزایندههای رشد را کاهش میدهاد ( .)24در

همین راستا تنش کمآبی ممکن است باعاک کااهش آسیمیالسایون
 CO2در برگها مقدار  ATPو ساط آنازیم ریبوناوز بایس فسافا
گردد .مقادیر کلروفیل در گیاهان تحت تنش کاهش مییابد و این به-
طور مستقیم بر تونید بیوماس گیاه اثر میگذارد ( .)37وزن تر و خش،
اندام هوایی گیاه دارویی مرزه در افزایش تنش خشکی کاهش یافت و
بیشترین وزن تر و خش ،اندام هوایی گیاه مرزه در تیمار  100درصد
هرفیت زراعی (شاهد) گزارش شده است (.)38
تعداد شاخههای فرعی در بوته

طبق نتایج واریانس خشکی و جمعیت بر تعداد شاخههای فرعای
در سط احتمال ی ،درصد اثر معنایداری شاد (جادول  .)3مقایساه
میانوین تنش خشکی نشان داد که با افزایش خشکی تعداد شاخههای
جانبی کاهش یافت بهطوری که بیشترین تعداد شاخه جاانبی مرباو
به تیمار شاهد با  8/66شاخه جانبی و تنش شدید با  5/44تعداد شاخه
جانبی کمتری داشت .در مقایسه میانوین اثر جمعیت نیز مشاهده شاد
که جمعیتهای کرمان و مشهد ( )6/41تعداد شاخهی جانبی کمتاری
نسبت به جمعیت طانقان با میانوین  8/50شاخه جانبی دارند (جادول
 .)4نتیجهی تحقیقی در گیاه کنف نشان داد که شاخهدهی زیاد تحات
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وضعیت خشکی صفتی نامطلوب بهحساب میآید زیرا سبب مصار
بیهوده رطوبات خااک و اتاال آن مایشاود ( .)32در ایان تحقیاق
مشاهده گردید که تعداد شاخههای جانبی کاهش یافت محدود شادن
شاخهدهی در شرایط کامآبای را مایتاوان باهعناوان یا ،ساازوکار
سااازگاری باارای جمعیااتهااای گیاااه باننووشاایرازی در نظاار گرفاات.
پژوهشوران در بررسی اثار کام آبیااری باا تیمارهاای  40 60و 100
درصد هرفیت زراعی بر آویشن باغی گازارش دادناد کاه باا افازایش
شد تنش خشکی ارتفاع بوته تعاداد سااقه جاانبی وزن تار و وزن
خش ،اندام رویشی کاهش یافت ( .)10کام آبیااری موجاب کااهش
تعداد شاخه گل دهنده و ارتفاع ساقه در گیاه دارویی گل گاوزبان شاد
کاهش رشد و توسعه گیاه میتواند به دنیل اختالل در تقسایم میتاوز
کاهش تورژسانس و رشد و توسعه سلونی باشاد ( .)41کااهش تعاداد
شاخه فرعی در اثر تنش خشکی در گیاه ریحان نیز گزارش شده است
(.)21

تعداد چرخه گل در بوته

خشکی جمعیت و اثر برهمکنش بر صفت تعاداد چرخاه گال در
بوته در سط ی ،درصد معنیدار شد (جادول  .)3باا افازایش ساط
خشکی تعداد چرخه گل در بوته کاهش پیدا کرد و در بین سه جمعیت
تحت تنش خشکی این کاهش در تعداد چرخه گل در بوته نیاز قابال
مشاهده است .جمعیت مشهد در عدم تنش با  49عدد چرخاه گال در
بوته بیشترین و جمعیتهای طانقان و کرمان در تنش  -9اتمسافر باا
 9/6عدد کمترین تعداد چرخه گل در بوته را به خود اختصااص دادناد
(شکل  .)2سلطانیان و همکاران ( )39شاهد افزایش تعداد گل در بوته
و اندازه گل در گیاه دارویی سرخارگل ( )Echinacea spp.با افزایش
میزان آبیاری بودند که در توافق با نتایج این آزماایش اسات .کااهش
آماس سلونی در نتیجه تنشهای رطوبتی در کااهش رشاد و تقسایم
سلونی مؤثر است که متعاقباً باعک کاهش رشد رویشی گیاه میگاردد
(.)20

)Control (-0.5 atm

60

)Mild stress (-3.5 atm
)Relatively severe stress (-6.5 atm
)Severe stress (-9.5 atm
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شکل  -2اثر متقابل خشکي × جمعیت بر تعداد چرخه گل در هر بوته بالنگو شیرازی
)Figure 2- Interaction effect of drought ×population on flower cycle per Balangu plant (DMRT, p≤0.05

تعداد فندقه در هر چرخه گل و تعداد دانه در فندقه

خشکی و جمعیت بر صفت تعداد فندقه در چرخه گل غیر معنیدار
و اثر متقابل این دو بر آن در سط پنچ درصد معنیدار شد (جدول .)2
بیشترین تعداد فندقه در چرخه گل مربو به جمعیاتهاای طانقاان و
مشهد به ترتیب در  -0/5اتمسفر (عدم تانش خشاکی) و در هار ساه
جمعیت کرمان طانقان و مشهد در تنش  -9اتمسافر دارای کمتارین
تعداد فندقه در هر چرخه گل بودند (شکل  .)3تیمارهای به کاار رفتاه
در این پژوهش بر صفت تعداد داناه در فندقاه در ساط یا ،درصاد
معنیدار شدند (جادول  .)2مقایساه میاانوین اثار متقابال خشاکی و
جمعیت نشان داد که در عدم تنش خشکی بین ساه جمعیات تفااوتی
نداشت و جمعیتها دارای  4/06عدد دانه در هر فندقه بودند .در تنش

شدید نیز بین جمعیتهاای مشاهد و طانقاان از نظار آمااری تفااوتی
نداشت و جمعیت کرمان در پتانسیل رطوبت  -9اتمسفر با  2/06عادد
کمترین تعداد دانه در فندقه را داشتند (شاکل  .)4ناورزاد و همکااران
( )31بررسی کردند که تنش خشکی شدید سبب کاهش تعداد چتر در
بوته و تعداد دانه در چتر گیاه دارویی گشنیز شد و کمترین تعداد داناه
در بوته در تنش شدید مشاهده شد که با نتایج حاصل از ایان تحقیاق
مطابقت داشت .گزارش شده است که صافت تعاداد کوساول در بوتاه
سیاهدانه تحت تاأثیر تانش خشاکی کااهش یافات ( .)18همچناین
گزارش شده است با اعمال تنش خشاکی تعاداد داناه در کوساول در
ارقام سیاهدانه کاهش یافت ( )27که با نتایج ایان آزماایش مطابقات
دارد.

ارزیابي اثر تنش خشکي بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکي سه جمعیت بالنگو شیرازي
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شکل  -3اثر متقابل خشکي × جمعیت بر تعداد فندقه در هر چرخه گل بالنگو شیرازی
)Figure 3- Interaction effect of drought ×population on number of nut per flower cycle in Balangu (DMRT, p≤0.05

شکل  -4اثر متقابل خشکي × جمعیت بر تعداد دانه در فندقه بالنگو شیرازی
)Figure 4- Interaction effect of drought ×population on number of seed per nut of Balangu (DMRT, p≤0.05

وزن هزاردانه

طبااق نتااایج تجزیااه واریااانس اثاار ساااده خشااکی و جمعیاات و
همچنین اثر متقابل خشکی در جمعیت بر وزن هزار دانه تاأثیر معنای
داری در سط احتمال ی ،درصد داشت (جدول  .)2با افازایش تانش
خشکی وزن هزاردانه جمعیتهای باننوو کاهش پیدا کرد .در جمعیات
مشهد در سطوح تنش  -3/5و  -6/5اتمسفر وزن هزار داناه افازایش
پیدا کرد و کمترین وزن هزاردانه در تنش شدید -9اتمسفر مربو باه
جمعیت طانقان ( 1/44گرم بود (شکل  .)5وزن هزار دانه نشان دهنده
وضعیت و طوول دوره زایشی هر گیاه است و از آنجاایی کاه باا آغااز
گلدهی و مشخص شدن تعداد دانه در بوته دانهها شروع به دریافت و
ذخیره مقادیری از مواد فتوسنتزی مینمایند باید بین وزن هازار داناه
هنوامی که گیاه در حال تنش رطوبتی قرار میگیارد باا ساط شااهد
تفاو وجود داشته باشد .در مواردی که تفااوتی دیاده نشاد گیااه از
طریق کاهش تعداد دانه حداقل مواد مورد نیاز برای دانههاای تکامال

یافته را تأمین کارده اسات ( .)35در پژوهشای باا بررسای اثار تانش
خشکی بر گیاه دارویی گشنیز بیشترین وزن هزار دانه مربو به عادم
تنش خشکی بود و کمترین وزن هزار دانه در تنش شدید بدست آماد
( )31که همراستا با پژوهش حاضر بود.
عملکرد دانه

عملکرد دانه تحت اثر تیمارهای مورد بررسی قارار گرفات و اثار
معنیداری در سط احتمال ی ،درصد بر این صفت داشاتند (جادول
 .)2مقایسه میانوین اثر متقابل خشکی و جمعیتهای باننوو نشان داد
که با افزایش سط خشکی از  -0/5اتمسفر باه  -9اتمسافر عملکارد
دانه کاهش یافت .جمعیت مشهد در شرایط عدم تنش میزان عملکارد
بیشتری نسبت به دیور جمعیاتهاا داشات و در شارایط تانش -3/5
اتمسفر نیز جمعیتهای طانقان و مشهد عملکرد بیشتری در این سط
تنش نسبت به جمعیت کرمان داشتند.
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ادامهی جدول  -3تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه جمعیتهای بالنگو تحت تنش خشکي
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) Balangu populations different under stress
آنزيم سوپراکسید
ديسموتاز

عملکرد روغن

وزن هزار

تعداد دانه در

برداشت

عملکرد دانه

دانه

فندقه

درجه

RWC

Harvest
index

Seed yield

1000seed
weight

Number
of seed
per nut

آزادی

Df

8.02ns

20.13ns

0.002ns

6.68ns

2

**350090.94

nsد0.037

**2.43

3

0.004

0.32

6

**1.65

2
6
16

محتوای نسبي
آب

شاخص

Superoxide
dismutase
enzyme

Oil yield

0.54ns

2131.97ns

41.19ns

**103.12

**20152.36

**2842.46

**104.44

2.54

384.75

138.79

11.59

4137.59

99.48ns

**12455.98

*280.46

**147.001

**225325.92

0.071ns

**54.33

**180.83

36.9ns

**93.51

**89268.27

0.018ns

**0.93

1.35

383.56

54.5

3.05

3756.13

0.001

0.02

10.25

22.23

18.15

16.67

16.99

4.56

4.43

منابع تغییرات

S.O.V
تکرار

Replication
خشکی

Drought
خطای اصلی

Error a
جمعیت

Population
خشکی× جمعیت

Drought× Population
خطا

Error
ضریب تغییرا

)C.V (%

 * ٬nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سط احتمال  5و  1درصد
* and **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

ns,

شکل  -5اثر متقابل خشکي × جمعیت بر وزن هزار دانه بالنگو شیرازی
)Figure 5- Interaction effect of drought ×population on 1000- seed weight of Balangu (MSRT, p≤0.05

در بین جمعیتهای باننوو بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه
در تنش شدید به ترتیب مربو به جمعیتهاای طانقاان و مشاهد باا
میانوینهاای  194/43و  101/57کیلاوگرم در هکتاار باود .جمعیات
مشهد بیشترین کاهش عملکارد را نسابت باه ساط شااهد 940/78
کیلوگرم در هکتار داشت (شکل  .)6طی بررسی اثر دور آبیاری و کاود
نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی شاهدانه به این نتیجه
رسیدند که بیشترین و کمترین ارتفاع بوته وزن هزار دانه و عملکارد
دانه به ترتیب مربو به تیمار  100و  50درصد هرفیات زراعای باود

( .)28در تحقیق مشابهی احمدی و امیدی ( )3کاهش عملکرد دانه و
عملکرد پیکر رویشی باننوو شیرازی را در اثر تنش آبی به کاهش تا
پوشش و فتوسنتز نسبت دادند .نورزاد و همکاران ( )31گازارش دادناد
که تنش خشکی بهطور مؤثری سبب کاهش عملکرد دانه گیاه دارویی
گشنیز در تنش شدید در مقایسه با عدم تنش خشکی شد .در شانبلیله
نیز عملکرد دانه و اجزای عملکرد (تعداد غال در بوته تعداد داناه در
غال و وزن هزار دانه) در اثر تنش خشاکی کااهش یافات ( .)12در
اسفرزه بومادران مریم گلی و بابونه نیز تشدید تنش خشاکی از وزن

ارزیابي اثر تنش خشکي بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکي سه جمعیت بالنگو شیرازي

اندام هوایی و عملکرد دانه کاسته شد ( .)25کمبود آب سابب کااهش
عملکرد دانه اندام رویشی و همچنین کاهش رشد زیره سبز شاد (.)4

613

کاهش عملکرد دانه در اثر افازایش تانش خشاکی باا نتاایج تحقیاق
مطابقت دارد.

شکل  -6اثر متقابل خشکي × جمعیت بر عملکرد دانه بالنگو شیرازی
)Figure 6- Interaction effect of drought ×populations on grain yield per plant of Balangu (MSRT, p≤0.05

شاخص برداشت

شاخص برداشت بیانور چوونوی تخصیص ماواد فتوسانتزی باه
اندام اقتصادی گیاه (دانه) نسبت به کل مواد تونیدی ذخیاره شاده در
گیاه است .شاخص برداشت از بدست آمدن عملکرد داناه و عملکارد
بیونوژی ،بدست آمد .تیمارهای به کار رفتاه در ایان آزماایش تاأثیر
معنیداری بر شاخص برداشت داشتند (( )p≤0.05جدول  .)3با توجه
به شکل  7جمعیت مشهد بیشترین و کمترین شاخص برداشت را به
ترتیب با ( 27/7کیلوگرم در هکتار) در عدم تنش  -0/5اتمسافر و باا
( 4/6کیلوگرم در هکتار) در تنش شدید  -9اتمسافر داشات .باهنظار

میرسد کاهش تعداد چرخه گل در بوته و تعداد فندقه در هار چرخاه
گل که سهم مهمی در تونید عملکرد دانه باننوو دارند از دالیل مهام
کاهش شاخص برداشت در تیمار تانش محساوب شاوند .احمادی و
امیدی ( )2نیز کاهش شاخص برداشت عملکرد بیونوژی ،و عملکرد
دانه را در گیاه دارویی بااننوو شایرازی ( Lallemantia royleana
 )Benth.را با افزایش تنش خشکی گزارش دادند .طای بررسای اثار
تنش خشکی و تاری کشت بر گیاه دارویای بااننوو شایرازی تانش
خشکی موجب کاهش صفا عملکرد دانه و شااخص برداشات شاد
(.)33

شکل -7اثر متقابل خشکي × جمعیت بر شاخص برداشت بالنگو شیرازی
)Figure 7- Interaction effect of drought ×populations onharvest index of Balangu (MSRT, p≤0.05
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با افزایش خشکی عملکرد روغن دانه به شد کااهش یافات و سایر
نزونی پیدا کرد .کمترین عملکرد روغن دانه را تنش نسابتاً شادید -9
اتمسفر دارد .جمعیت مشهد عملکرد روغن دانه خود را در سط شاهد
با  227/4کیلوگرم بر هکتاار افازایش داد و کمتارین آن را در ساط
تنش نسبتاً شدید با  21/65کیلوگرم در هکتار به خاود اختصااص داده
است .این تغییرا کاهشی عمکلرد روغن در جمعیاتهاای طانقاان و
کرمان کمتر مشاهده شد و در جمعیت کرماان کمتارین کااهش را در
تنش شدید نسبت به عدم تنش نشاان داد .جمعیاتهاا در پاسا باه
تنشها رفتارهای متفاوتی نشان میدهند که تحت تأثیر اثرا ژنتیکی
گیاه میباشد (شکل  .)8احمدی و امیدی ( )2گزارش کردند که تانش
خشکی سبب کاهش عمکلرد روغن جمعیتهای گیاه دارویای بااننوو
گردید .طبق یافتههای پژوهش راستی و همکاران ( )33تنش خشاکی
باعک کاهش عملکرد روغن دانه گیااه بااننوو شایرازی تحات تانش
خشکی شد که با نتایج تحقیق هامخاوانی دارد .در بررسای زارعای و
همکاران ( )44بر گیاه کلزا تنش خشکی کاهش چشمویری بر درصد
روغن دانه نداشت و عملکرد روغن دانه تحات تاأثیر کمباود رطوبات
خاک قرار گرفته است .به نظر میرساد کاه دنیال ایان امار ناشای از
کنترل بیشتر درصد روغن دانه توسط عوامال ژنتیکای و تأثیرپاذیری
باالی عملکرد روغن از تغییرا عملکرد دانه نسبت به درصاد روغان
بوده است.

محتوای آب نسبی

براساس جدول تجزیه واریانس اثر خشکی و جمعیت بر محتاوای
آب نسبی در سط احتمال ی ،درصاد معنایدار شاد (جادول  .)2باا
افزایش خشکی میزان محتوی نسبی آب برگ نسبت به شاهد کاهش
پیدا کرد .بهطوری که در تنش شدید میانوین  26/05درصد و عدم در
تنش میانوین  65/85درصد بدست آمد .در بین جمعیتهای باننوو نیز
جمعیت طانقان  46/12درصد بیشاترین و جمعیات مشاهد باا 36/88
درصد کمترین میزان محتوای آب نسبی را داشت (جدول  .)3کااهش
محتوای آب نسبی نشاندهنده از دست رفتن تورژساانس اسات کاه
منجر به محدود شدن آب قابل دسترس برای فرآیند توسعه سالونی و
در نتیجه کاهش رشد و نمو گیاه میشود .مشابه این پژوهش کااهش
میزان محتوای آب نسبی در اثر تانش خشاکی در گیااه آویشان نیاز
گزارش شده است ( .)27همچنین نتایج بررسی روند تغییرا محتوای
آب نسبی در گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی نشان داد که با افازایش
سط تنش خشکی میزان آن با کاهش مواجه شد ( )46کاه باا یافتاه
های این تحقیق مطابقت داشت.
عملکرد روغن

صفت عملکرد روغن تحت تأثیر خشکی جمعیات و اثار متقابال
خشکی در جمعیت در سط احتمال ی ،درصد قرار گرفت (جدول .)2

250

)Control (-0.5 atm
)Mild stress (-3.5 atm
)Relatively severe stress (-6.5 atm

200

b

150
cd
de
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fg

fg

fg

efg

ef

عملکرد روغن (کیلوگرم/هکتار)
)

)Severe stress (-9.5 atm

50

0

شکل  -8اثر متقابل خشکي × جمعیت بر عملکرد روغن بالنگو شیرازی
)Figure 8- Interaction effect of drought ×population on oil yield of Balangu (MSRT, p≤0.05

محتوای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

تیمارهای خشکی جمعیت و اثر متقابل آنها بار محتاوای آنازیم
سوپر اکسید دیسموتاز بافت برگ تأثیر معنیداری در سط ی ،درصد
داشتند (جدول  .)2با افزایش خشکی میزان آنزیم بافت تاازه بارگ دو
برابر شد .بنابر نتایج مقایسه میانوین اثرا متقابل بایشتارین میازان

محتوای آنزیم سوپراکسید دیساموتاز مرباو باه جمعیات طانقاان در
سط تنش  -9/5اتمسفر با ( 19/16میکروگرم) و جمعیتهای طانقان
و کرمان در سط تنش  -0/5اتمسفر با میانوین  5/48میکرو گرم باا
کمترین میزان این آنازیم روبارو شادند (شاکل  .)9در ایان آزماایش
محتوای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در اثر تنش خشکی افزایش یافت

ارزیابي اثر تنش خشکي بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکي سه جمعیت بالنگو شیرازي

و این افزایش محتوای آنزیم را در هر سه جمعیت تحت تنش میتوان
مشاهده کرد .جمعیت طانقان محتوای آنزیم بیشتری در تانش شادید
نسبت به دیور سطوح تیماری داشت .آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز
اونین خط دفاعی را بر علیه رادیکاالهاای فعاال اکسایژن در سالول
تشکیل میدهند ( )6و احیای رادیکالهای سوپر اکسید را به پراکساید
هیدروژن و اکسیژن مونکونی کاتاانیز مایکنناد .پراکساید هیادروژن
حاصل در مرحله بعدی بوسیله آنزیمهای پراکسید پاکسازی مایشاود

( .)45افزایش فعانیت آنزیمها در شرایط تنش ممکن اسات باهعناوان
شروع فرآیندهای سازشی سلولها در برابر تنشها قلماداد کارد (.)22
بسیاری از مطانعا نشان دادهاند که فعانیت آنتیاکسیدانهای گیاه در
شرایط تنش خشکی افزایش مییابند .بهعنوان مثاال در گیااه یونجاه
محتوای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در پاس به تنش خشکی افزایش
یافت ( .)45افزایش فعانیت آنازیم سوپراکسیددیساموتاز تحات تانش
خشکی در گیاه پریوش نیز گزارش شده است (.)1
)

25

)Control (-0.5 atm
)Relatively severe stress (-6.5 atm
bc
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)Severe stress (-9.5 atm
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d

de

e
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شکل  -9اثر متقابل خشکي × جمعیت بر فعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز در بالنگو شیرازی
)Figure 9- Interaction effect of drought ×population on superoxide dismutase enzyme activity in Balangu (MSRT, p≤0.05

جدول  -5تجزيه رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه بالنگو شیرازی بهعنوان متغیر وابسته و ساير صفات بهعنوان متغیر مستقل
Table 5- Stepwise regression analysis for Balangu grain yield as a dependent variable and other traits as an independent
variable

مراحل رگرسیون گامبهگام

صفت اضافهشده به فرمول

3

Steps of Stepwise
2

1

-325.59

-576.67

-601.17

681.53

714.19

798.89

106.20

22.45

-

-15.93

-

-

4.01

19.99

106.88

0.012

0.050

0.131

0.886

0.814

0.763

*3.04

**8.46

**17.85

Adjective added to the formula

عدد ثابت
Intercept

وزن هزار دانه
1000-seed weight

تعداد دانه در هر فندقه
Number of seed per nut

تعداد چرخه گل در بوته
Number of flower cycle per plant

خطای استاندارد
Standard Error

ضریب تبیین جز ی
Partial R-Square

ضریب تبیین مدل
Model R-Square
F

* و ** به ترتیب معنیدار در سط احتمال  5و  1درصد.
* and **: significant at 5% and 1% of probability level, respectively.
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نتایج رگرسیون

برای تعیین سهم هرکدام از صفا در عملکرد دانه جمعیاتهاای
باننووی شیرازی از روش رگرسیون گام بهگام اساتفاده شاد .عملکارد
دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفا به عنوان متغیرهای مستقل
در نظر گرفته شدند .بر اساس نتایج جدول  5صفت وزن هزار دانه باا
ضریب تبیین  0/131درصاد میازان توجیاه تغییارا عملکارد را باه
 0/763درصد رسانید .صفت تعاداد داناه در فندقاه باا ضاریب تبیاین
 0/050درصد ضریب تبیین مدل را به  0/814درصد رساانید .صافت
چرخه گل در بوته با ضریب تبیین  0/012درصد ضریب تبیاین مادل
را به  0/886درصد رسانید .بهطورکلی چنین استنبا میشاود کاه در
جمعیتهای باننوو صفا وزن هزار دانه تعداد دانه در فندقه و تعاداد
چرخه گل در هر بوته بهطور معنیداری عملکرد را تحات تاأثیر قارار
میدهند.
 :X1وزن هزار دانه  :X2تعداد دانه در هر فندقه  :X3تعداد چرخه
گل در بوته

نتیجهگیری
در مجموع نتایج این تحقیق گویای آن است که تنش خشکی در
مرحله ی گلادهی باعاک افازایش طاول ریشاه و آنازیم سوپراکساید
دیسموتاز و همچنین کاهش صفا مورفونوژی ،اجزاء عملکرد داناه
شاخص برداشات محتاوای نسابی آب عملکارد داناه و روغان باذر
جمعیتهای گیاه دارویی باننوو شد .در تنش نسبتاً شادید بایشتارین
عملکرد دانه و روغن بذر مربو به جمعیات طانقاان باود و در تانش
مالیم جمعیت مشاهد بایشتارین عملکارد داناه و روغان را داشات.
بناابراین باا توجاه باه تانش اعمااال شاده معرفای جمعیاتهاای بااا
عملکردهای باال در تنشهای نسبتاً شدید میتواناد رانادمان مصار
آب و مدیریت آبیاری را در پی داشته باشد .با توجه به ضارور تونیاد
گیاهان دارویی در نظامهای زراعی و نزوم توجه به کشت این گیاهاان
در مناطق خش ،و نیمه خش ،در شرایط تنش نسبتاً شدید جمعیات
طانقان در شرایط اقلیمی مشابه توصیه میشود.

Y= -a+b1x1+ b2x2- b3x3

 = -325/59 + 681/53 X1 +106/20 X2- 15/93 X3عملکرد دانه
 R2= 0/886تعدیل شده
 88/6درصد تغییرا عملکرد دانه به وسیله متغیرهای وزن هازار
دانه تعداد دانه در هر فندقه و تعداد فندقه در هر چرخاه گال کنتارل
میشود (جدول .)5

سپاسگزاری
نویسندگان بر خاود الزم مایدانناد از مسانونین دانشاکده علاوم
کشاورزی مرکاز تحقیقاا گیاهاان دارویای آزمایشاواه فیزیوناوژی
گیاهی علوم پایه و آزمایشواه زراعت دانشواه شاهد باه دنیال فاراهم
کردن امکانا این تحقیق قدردانی کنند.
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Introduction: Water deficit is one of the major abiotic stresses, which adversely affects crop growth and
yield. Plants use two different strategies, including drought avoidance and drought tolerance to grow under
drought stress. Drought avoidance species are able to have a normal growth, which is due to: 1) efficient and fast
metabolism, 2) high uptake of water and nutrients, and 3) little production of secondary metabolites under
deficient water conditions. While drought tolerance species maintain their regular growth, under drought stress,
by: 1) adjustment of osmotic potential, 2) changes in cell wall properties, and 3) production of antioxidants and
secondary metabolites, these species under prolong drought, and irrespective of plant type, plant produces higher
rate of secondary metabolites, as a non-enzymatic mechanism. Such products are able to maintain plant
activities, under oxidative stress, and in the presence of high rate of reactive oxygen species. Medicinal plants,
including Balangu (Lallemantia royleana Benth.), are cultivated across different parts of the world including
Iran for food and biodiesel purposes. Investigating the effects of drought stress on the production of secondary
compounds by medicinal plants is an important issue. According to the previous studies drought stress increases
the production of secondary compounds affecting the quality of medicinal plants. This must be considered when
developing tolerant medicinal plants under stress, especially if the quality of medicinal plants is of higher
importance than their quantity. The tolerance of medicinal plants is different under stress. Due to the importance
of drought and its effects on the growth and the quality of medicinal plants, in this research the effects of stress
intensity and plant species on the growth and physiology (including the medicinal contents) of Balangu plants
were investigated. To our knowledge, there are not much data on such effects. The objectives of this study were
to investigate the effects of drought stress on: 1) Balangu growth and yield, and 2) Balangu physiology including
the activities of morphological traits, yield components and oil yield and the production of antioxidant enzyme
affecting plant medicinal content.
Materials and Methods: This study was conducted to investigate grain yield, yield components, and
superoxide dismutase enzyme in three populations of Balangu (Lallemantia royleana Benth.) under drought
stress. This study was conducted as a split plot experiment based on randomized complete block design with
three replications at the experimental field of Shahed University during 2013-2014 growing season. The main
factor consisted of four levels of drought stress (soil moisture content of -0.5, -3.5, -6.5 and -9 atm) and three
Balangu Shirazi populations (Mashhad, Kerman and Taleghan) as sub-factors were considered. The main factor
included drought stress levels at four levels (soil moisture content of -0.5, -3.5, -6.5 and -9 atm) and three
Balangu Shirazi populations (Mashhad, Kerman and Taleghan) were considered as sub-plots. Measured traits
were included root length, plant height, fresh and dry weight per plant, grain yield, grain yield components,
mucilage percent and yield. In order to study the morphological traits, seven plants of each plot were selected
with consideration of marginal impacts. About four square meters of each plot was harvested at maturity for
determination of yield and its components.. The analysis of variance was does through SAS 9.12 statistical
program and the means were compared by Duncan's multiple range test in 5% level.
Results and Discussion: A set of yield and biochemical properties of three different species of Balangu
which were affected by drought levels were determined. According to the analysis of variance the yield and
biochemical properties of Balangu were significantly affected by drought, and there were significant differences
between three species. The results showed that drought stress had a significant effect on growth components,
yield components, grain yield, and oil yield and superoxide dismutase enzyme. With decrease of soil water
content, plant height traits (24.73 cm), the number of branches (5.44), fresh (17.36 g) and dry (3.80 g) weight of
plant, 1000-grain weight (1.51 g), harvest index (6.41 %), grain yield (157 kg.ha-1) and oil yield (37.77 kg.ha-1)
decreased. Root length and superoxide dismutase content increased by 24.02 and 66.63% under severe stress
1, 2 and 3- Associate Professor, Graduate M.Sc. and Ph.D. Student of Crop Physiology, Department of Agriculture and
Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, respectively.
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compared to no stress condition, respectively. The highest grain and oil yield was obtained in Mashhad
population under drought stress. In relatively severe stress conditions, the grain and oil yield of Taleghan
population increased with the mean of 315.75 and 86.5 kg.ha -1, respectively. Under drought stress levels, the
lowest reduction was observed in some growth characteristics and grain yield of Kerman population.
Conclusion: Overall, the results of this study demonstrated that drought stress at flowering stage increased
root length and superoxide dismutase enzyme of the studied populations. Furthermore morphological traits, grain
yield components, harvest index, relative water content, grain yield and seed oil of Balangu populations were
decreased. The highest seed and oil yield gained under moderate stress which belongs to Taleghan population
and Mashhad population revealed the highest seed and oil yield under mild stress. Therefore, given the high
stresses, introducing high-yielding populations under relatively severe stresses can lead to water use efficiency
and irrigation management. Finally, the production of Taleghan population under relatively severe conditions
such as arid and semi-arid cropping systems is recommended.
Keywords: Antioxidant, Dehydration, Grain yield, Medicinal plant, Oil yield
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مقاله علمی-پژوهشی

باغملک در شرایط کم آبی
̔
تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشی نهالهای زیتون رقم ̕
نوراله معلمی -*1اسماعیل خالقی -2زینب جعفری

زاده3

تاریخ دریافت1398/08/19 :
تاریخ پذیرش1399/07/27 :

چکیده
تنش کم آبی به خصوص برای درختان جوان محدودیتهایی را ایجاد میکند که میتواند بر روند رشد رویشی گیاه تأثیرگذار باشد .اسید اسکوربیک
یکی از ترکیباتی است که تا حدودی مقاومت گیاهان به تنش را باال میبرد .لذا پژوهشی با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف اسید اسکوربیک (صفر،
باغملک در شرایط کم آبی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب ربرب بلبو هبای کامبل
̔
 500 ،250و  750میلیگرم در لیتر) بر نهالهای زیتون رقم ̕
تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید .در این آزمایش تیمارهای آبیاری شامل ( 66 ،100و  33درصد آب قابل
استفاده) بود .نتایج اثر برهمکنش آبیاری و اسید اسکوربیک نشان داد که در غلظت  250میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک و تیمبار  33درصبد آب قاببل
استفاده نسبت به شاهد وزن تر ریشه از  36/11به  57/79گرم ،وزن خشک ریشه از  18/16به  27/29گرم ،رول سباقه از  62/33ببه  68سبانتیمتبر و
سطح برگ از  5958به  7123سانتیمتر مربع افزایش یافت .همچنین در غلظت  250میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک و  66درصد آب قابل اسبتفاده در
مقایسه با شاهد وزن تر ریشه از  37/66به  51/49گرم ،وزن خشک ریشه از  21/74به  22/65گرم ،وزن تر ساقه از  27/47به  37/04گرم ،وزن خشک
ساقه از  23/61به  25/78گرم ،رول ساقه از  61به  67سانتیمتر و سطح برگ از  6722به  7549سانتی متبر مرببع افبزایش یافبت .اثبر متقاببل اسبید
اسکوربیک و تیمار کم آبی نشان داد که غلظت  250میلی گرم در لیتر اسید اسکوربیک باعث افزایش محتوی نسبی آب در هر سه تیمار آبی ببه ترتیب
 50 ،59و  54درصد نسبت به تیمار شاهد (حدود  40درصد) گردید .همچنین پتانسیل آب ساقه در تیمار آبی  33درصد تا حدود  -4/3مگاپاسکال کاهش
یافت درحالیکه استفاده از غلظت  250میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک باعث گردید تا پتانسیل آب ساقه تا حدود  -3/9افزایش یابد .به رور کلی نتایج
نشان داد که تیمار اسید اسکوربیک در نهالهای زیتون باعث کاهش اثر منفی تنش کم آبی میگردد.
واژههای کلیدی :پتانسیل آب ساقه ،خصوصیات رویشی ،محتوی نسبی آب
مقدمه3 21

توسعه باغهای زیتون به منظور تولید بیشتر میوه جهت استحصال
روغن یکی از اهداف مهم باغبانی میباشد که میتواند به تولید داخلی
این محصول استراتژیک کمک کند .با عنایت به افزایش توسعه سطح
زیر کشت باغهای میوه و با توجه به شبرایط اقلیمبی خشبک و نیمبه
خشک ایران و کاهش میانگین نبزوالت جبوی بررسبی اثبرات تبنش
خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زیتون ،جزء برنامههای کاری
محققین باغبانی به شمار میرود ( .)2خشکی یک پدیبده هواشناسبی
است که در ری آن میزان بارندگی از مقدار تبخیر و تعرق بالقوه کمتر
میباشد که در بخشهای وسیعی از دنیا در زمانهای مختلبف اتفباق
میافتد و در نتیجه به تولید موفقیتآمیز محصوالت آسی مبیرسباند
 2 ،1و  -3بهترتی استاد ،دانشیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد میوهکاری ،گروه
علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
)Email: n.moallemi@scu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.83327

( .)22تنش کم آبی به شرایطی ارالق میشود که آب قابل دسبتر
گیاه کمتر از حد موردنیاز برای حداکثر رشد باشد ( .)16همچنین تنش
کم آبی نه تنها گیاه را در سطح سلول ،بافت و اندام تحت تبأثیر قبرار
میدهد ( ،)7بلکه تحقیقات انجام شده روی نهالهبای جبوان زیتبون
نشان میدهد که تنش کم آبی رشد رویشی و تجمبع مباده خشبک را
نیز کاهش میدهد ( 3و  .)4یکی از اثرات کبم آببی کباهش محتبوی
نسبببی آب بببرگ مببیباشببد .در ایببن رابطببه مببیتببوان بببه تحقیقببات
چارتزوالکیس و همکاران )9( 4بر روی رقم کرونبایکی زیتبون اشباره
کرد .تحقیقات اللور )20( 5نشان داد که با کاهش محتوی نسببی آب
برگ ،هدایت روزنهای ببرگ کباهش یافبت .یکبی دیگبر از تبأثیرات
نامطلوب تنش خشکی ،کاهش میبزان پتانسبیل آب گیباه مبیباشبد.
بررسیهای انجام شده روی رقم پیکوال زیتون نشان داد که به دنبال
تنش کم آبی پتانسیل آب گیاه کباهش یافبت ( .)27در گیاهبانی کبه
4- Chartzoulakis et al.
5- Lawlor
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تحت تأثیر تنش خشکی قرار میگیرند با ایجاد آسی هبای اکسبیداتیو
ناشی از رادیکالهای آزاد نظیر پراکسید هیدروژن و هیدرواکسبیل ببه
گیاه صدمه وارد میشود ( 34و  .)37گونههای اکسیژن فعبال 1کبه در
اثر تنش در گیاهان ایجاد میشبود باعبث تخریب پبروتئینهبا (،)17
اسیدهای نوکلئیک ( )6و پراکسیداسبیون لیییبدهای غشباء ( )10مبی
گردد.
اسید اسکوربیک که یک مولکول کوچک و قابل حل در آب مبی
باشد ،یکی از مهمترین آنتیاکسیدانهای گیباهی اسبت ( )32کبه ببه
عنوان سوبسترای اولیه در سمزدایی گونههبای فعبال اکسبیژن نظیبر
پراکسید هیدروژن نقش دارد ( .)11همچنین اسید اسکوربیک ببر روی
فرایندهای مختلف گیاهان نظیر تقسیم سلولی ،بزرگ شدن سلولهبا،
توسعه دیواره سلولی و رشد گیاهان اثر میگذارد ( .)29استفاده از اسید
اسکوربیک به منظور بهببود خصوصبیات رویشبی و کیفیبت میبوه در
گیاهان مختلف و توسط پژوهشگران متعدد انجام شده است .به عنوان
نمونه میتوان به تحقیقات شالتا و نیومن )32(2در گوجبه فرنگبی کبه
باعث بهبود خصوصیات رویشی و کیفیت میوه گردید ،فاتح و همکاران
( )14در فلفل دلمهای که باعث افزایش سبطح ببرگ و کیفیبت میبوه
شد ،ال بانا و همکاران )12( 3در سی زمینی که باعث افزایش ارتفبا
بوته ،وزن خشک برگ و عملکبرد شبد ،واسبل و همکباران )35( 4در
انگور که باعث افزایش سطح برگ ،قطر شاخه میوه دهنبده و کیفیبت
میوه گردید و پور قاسمی و همکباران ( )30در الترنبانترا کبه افبزایش
محتوی نسبی آب برگ را باعث گردید ،اشاره کرد .در درختبان جبوان
زیتون نیز به منظور بهبود خصوصیات رویشبی و عملکبرد در شبرایط
تنش از اسبید اسبکوربیک در مقایسبه ببا ترکیبباتی نظیبر پبرولین و
جاسمونیک اسید ( )13و یا استفاده از اسید اسکوربیک با کود زیسبتی
فسفره ( )25استفاده شده است.
تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای صنعتی کبه موجب افبزایش
گازهای گلخانهای شده و بدنبال آن گرم شده هبوا و افبزایش میبزان
تبخیر و تعرق میشود ( ،)28تنشهای زیادی را ببه نهبالهبای تبازه
کشت شده زیتون ایجاد میکند که بعضا باعث خشک شدن نهالهای
تازه کشت شده میشود .لذا چنانچه نهالهای تازه کشبت شبده را ببا
استفاده از روشهایی در مقابل تنش کم آبی مقاوم نمود از تلفات آنها
جلوگیری بعمل میاید .اسید اسکوربیک یکی از مواد ارزان قیمت مبی
باشد که میتواند گیاهان جوان را در مقابل تنش کم آبی مقاوم نماید.
لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اسید اسکوربیک روی نهالهای
زیتون رقم محلی باغملک در شرایط تنش کم آبی میباشد.
)1- ROS (Reactive Oxygen Species
2- Shalata, & Neumann
3- EL- Banna et al.
4- Wassel et al.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1394-95در گلخانبه دانشبکده کشباورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز ببا مختصبات جغرافیبایی  31درجبه و 20
دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  40دقیقه رول شرقی و ارتفبا 22
متر از سطح دریا انجام شد .در ری آزمایش که از آبان ماه سال 1394
تا خرداد ماه  1395انجام شد ،دمای متوسط روزانبه  35±10و دمبای
متوسط شبانه  25±5و رروبت نسبی  33±5درصبد متغیبر ببود .نبور
گلخانه بطور ربیعی تامین میشد و تنظیم دمای گلخانبه درمباههبای
فروردین ،اردیبهشت و خرداد از رریق سیسبتم خنبک کننبده پنکبه و
پوشال 5به صورت خودکار صورت گرفت .آزمایش بر روی نهبالهبای
دو ساله تهیه شده از مرکز تولید نهال امبام رابا واقبع در شهرسبتان
باغملک ،انجام شد .در آبان ماه نهالها ببه اهبواز منتقبل و بالفاصبله
تعویض گلدانها انجام گرفت .نهبالهبا ببه گلبدانهبای پالسبتیکی
مشکی به ابعاد  22سانتیمتر قطر و  35سانتیمتر ارتفا و ببا ترکیب
یک سوم خا زراعی ،یبک سبوم ماسبه و یبک سبوم کبود حیبوانی
پوسیده منتقل شدند .به منظور استقرار نهالها در شرایط جدید از آبان
ماه تا اول بهمن ماه به رور معمول و بسته به نیاز آببی گیباه ،آبیباری
شدند .از بین نهالهای موجود تعداد  72نهال که از نظر اندازه و شکل
کامالً مشابه و سالم بودند انتخاب شدند .از ابتدای بهمن ماه نهالهای
انتخاب شده تحت تیمار سه روش آبیباری  66 ،100و  33درصبد آب
مورد نیاز و چهار سطح اسید اسکوربیک صفر 500 ،250 ،و  750میلی
گرم در لیتر با سبه تکبرار (در هبر تکبرار  2گلبدان ببه عنبوان واحبد
آزمایشی) قرار گرفتند .محلولپاشی با اسید اسکوربیک (تهیبه شبده از
شرکت مر آلمان) در دو زمبان اسبفند  1394و فبروردین  1395ببر
روی نهالها انجام گرفت .به منظور اعمبال تبنش کبم آببی از روش
خالقی و همکاران ( )19و با استفاده از شش گلدان به عنوان مرجبع و
روش وزنی استفاده شد .نحوه محاسبه آب قابل استفاده بدین صبورت
بود که  24ساعت بعد از آبیاری کامل گلدانهبای مرجبع (زمبانی کبه
میزان رروبت گلدانها به حالت ظرفیت مزرعه رسید) ،گلدانهبا وزن
شدند و این وزن به عنوان وزن اولیه در نظر گرفته شد .پس از ده روز
مجددا گلدانهای مرجع وزن شدند و ببه عنبوان وزن ثانویبه در نظبر
گرفته شد .اختالف وزن اولیه و ثانویه به عنوان  100درصد آب مبورد
نیاز (شاهد) در نظر گرفته شد .سیس گلدانها با توجه ببه نبو تیمبار
آبیاری  66 ،100و  33درصد آب قابل استفاده ،آبیاری شبدند .آبیباری
گلدانها هر ده روز یک بار انجام میشد.
برای اندازهگیری شاخصهای رروبت نسبی ببرگ ،پتانسبیل آب
ساقه گیاه و مقاومت روزنهها یک هفتبه قببل از پایبان آزمبایش و در
خرداد ماه از نهالها نمونهبرداری انجام گرفت .پتانسبیل آب سباقه ببا
5- Fan & Pad Cooling System

باغملک در شرایط كم آبي
̔
تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشي نهالهاي زیتون رقم ̕

دستگاه محفظه فشار (مدل  SKPM1400ساخت کشور انگلستان) و
با روش کامرون و همکاران ،)8( 1محتوی نسببی آب ببرگ ببه روش
ریچی و هانسون )30( 2و مقاومت روزنه با دستگاه پرومتر (مدل
ساخت کشور انگلستان) و به روش خالقی ( )18اندازهگیری شد.
در پایان آزمایش ارتفا گیاه با استفاده از متر نواری انبدازهگیبری
شد .سیس با جدا کردن گلدانهای پالستیکی و شستشو دادن خبا
ارراف ریشه بخشهبای ریشبه ،ببرگ و سباقه نهبالهبا جبدا شبد و
بالفاصله سطح برگ هر نهال با دستگاه اندازهگیری سطح برگ (مدل
 Delta T-Devicesساخت کشور انگلستان) ،قطبر سباقه (در محبل
اتصال ساقه به ریشه) با کولیس دیجیتالی و وزن تر و خشبک ریشبه،
ساقه و برگ بوسیله ترازوی دیجیتالی با دقبت دو رقبم اعشبار انبدازه
گیری شد .برای خشک کردن برگ ،ساقه و ریشه از آون و دمبای 75
درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت استفاده شد.
آزمایش به صورت فاکتوریل و در قال ررب پایه بلو های کامل
تصادفی اجراء گردید .تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سبطح ،100
 66و  33در صد آب قابل استفاده و اسید اسکوربیک در چهبار سبطح
صفر 500 ،250 ،و  750میلیگرم در لیتبر بودنبد .ببه منظبور تجزیبه
تحلیل دادهها از نرمافزار  MSTATCاستفاده شد .همچنبین مقایسبه
میانگینها با روش آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح  5و  1درصد
انجام گرفت .نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل رسم گردید.
AP4

نتایج و بحث
خصوصیات رویشی

جدول تجزیه واریانس خصوصیات رویشبی (جبدول  )1نشبان داد
که تیمار آبیاری بر وزن تر ساقه ،وزن تر ریشه و سطح برگ نهالهای
زیتون در سطح احتمال یک در صد و وزن تر برگ ،وزن خشک ساقه
و رول ساقه در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری داشت.
تیمار اسید اسکوربیک بر وزن تر و خشک ساقه ،وزن تر و خشک
ریشه ،رول ساقه و سطح برگ در سطح احتمال یک در صد موثر بود.
اثر متقابل اسید اسکوربیک و آبیاری نیز بر وزن تبر و خشبک سباقه،
وزن تر و خشک ریشبه ،ربول سباقه و وزن خشبک ببرگ در سبطح
احتمال یک درصد و بر تعداد برگ در سطح احتمال پنج درصبد تباثیر
داشت.
جدول مقایسه میانگینهای اثبر آبیباری ببر خصوصبیات رویشبی
(جدول  )2نشان داد که با کاهش مقدار آب قابل استفاده گیباه از وزن
تر ساقه ،رول ساقه ،سطح برگ ،وزن تر ببرگ ،وزن خشبک سباقه و
رول ساقه کاسته شد .وزن خشک ریشه ،قطبر سباقه ،تعبداد ببرگ و
1- Cameron et al.
2- Ritchie & Hanson
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وزن خشک برگ تحت تاثیر میزان آبیاری قرار نگرفت .بیشترین مقدار
وزن تر ساقه ،رول ساقه ،سطح برگ ،وزن تر برگ ،وزن خشک ساقه
و رول ساقه مربوط به تیمار  100درصد آب قابل استفاده بود.
مقایسه میانگین های اثر اسید اسکوربیک بر خصوصبیات رویشبی
نهال های زیتون رقم باغملک نشان داد (جبدول  )3کبه غلظبت 250
میلی گرم در لیتر اسید اسکوربیک به رور معنبیداری باعبث افبزایش
وزن تر ساقه ( 25 /09گرم) ،وزن خشک ساقه ( 7/95گبرم) ،وزن تبر
ریشه ( 62/45گرم) ،وزن خشک ریشه ( 24/42گرم) ،قطر ساقه (8/4
میلیمتر) ،تعداد برگ ( ،)153/8سطح برگ ( 7491سانتیمتبر مرببع)،
وزن تر برگ  13/31گرم) و وزن خشک برگ ( 7/95گرم) نسببت ببه
شاهد گردید .افزایش غلظت اسید اسکوربیک به  500و  750میلیگرم
در لیتر نه تنها باعث افزایش معنیدار خصوصیات رویشبی نسببت ببه
غلظت  250میلیگرم در لیتبر نشبد بلکبه در برخبی از شباخصهبای
رویشی کاهش نشان داده است (جدول .)3
اثر متقابل تیمارهای مختلف آبیاری و غلظتهبای متفباوت اسبید
اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهبالهبای زیتبون اثبر معنبیداری
داشت (جدول  .)4با کباهش میبزان آبیباری از  100درصبد آب قاببل
استفاده به  66درصد آب قابل استفاده و با استفاده از اسید اسکوربیک
 250میلی گرم در لیتر ،وزن تر ساقه از  27/47گبرم ببه  37/04گبرم
نسبت به عدم استفاده از اسید اسکوربیک افزایش یافت .همچنین وزن
خشک ساقه در شرایط کم آبی  66در صد آب قاببل اسبتفاده و بکبار
بردن  250میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک در مقایسه با عدم استفاده
از آن از  23/61گرم به  25/87گرم افبزایش یافبت .عبالوه ببراین در
شرایط کم آبی شدید ( 33درصد آب قابل اسبتفاده) اسبید اسبکوربیک
تأثیر معنیداری بر افزایش وزن تر و خشک ساقه نداشت.
بیشترین وزن تر ریشه مربوط ببه آبیباری  100درصبد آب قاببل
استفاده و غلظت  250میلی گرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک ببا مقبدار
 78/08گرم بود و کمترین مقدار وزن تر ریشبه در آبیباری  33درصبد
آب قابل استفاده با مقدار  36/11گرم بدست آمد .با کاهش میزان آب
آبیاری و استفاده از اسید اسکوربیک تا حدودی وزن تر و خشک ریشه
نسبت به شاهد افزایش یافت .وزن تر و خشک ریشه در شرایط تبنش
آبی شدید ( 33در صد آب قابل استفاده) و با غلظت  250میلیگبرم در
لیتر اسید اسکوربیک به ترتی  57/79گرم و  27/29گرم بود.
رول و قطر ساقه نیز تحت تباثیر مقبدار آبیباری و غلظبت اسبید
اسکوربیک قرار گرفت .بیشترین رول ساقه مربوط به آبیباری  100در
صد تبخیر و تعرق و  250میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک ببا مقبدار
 74سانتیمتر بود .با کاهش میزان آبیاری به  66درصد تبخیر و تعبرق
بیشترین رول ساقه ببه میبزان  73/67سبانتیمتبر و در غلظبت 500
میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک حاصل شد .علبیرغبم اینکبه اسبید
اسکوربیک  750میلی گرم در لیتر باعث افزایش رول سباقه در تیمبار
آبیاری  33درصد آب قاببل اسبتفاده ( 72 /67سبانتیمتبر) شبد ولبی
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اختالف معنیداری با تیمارهای  66و  100درصد نداشت .عدم استفاده
از اسید اسکوربیک و اعمال تنش کم آبی باعبث کباهش قطبر سباقه
گردید به روریکه کمترین قطر سباقه ( 6/49میلبیمتبر) مرببوط ببه
آبیاری  33درصد و عدم استفاده ازاسبید اسبکوربیک ببود .اسبتفاده از

اسید اسکوربیک تا غلظت  500میلیگرم در لیتر با عبث بهببود قطبر
ساقه تا  8/49میلیمتر در شرایط آبیاری  33درصد آب قاببل اسبتفاده
گردید.

̔
باغملک
جدول  -1تجزیه واریانس اثر آبیاری و اسید اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهالهای زیتون رقم ̕

̕Table 1- ANOVA for irrigation and ascorbic acid effect on growth characteristics of olive cv. ̔ Baghmelek
میانگین مربعات
Mean of squares

وزن خشک

وزن تر

وزن خشک

برگ

برگ

Leaf dry
weight

Leaf
fresh
weight

Stem dry
weight

ساقه

وزن تر

وزن

ساقه

خشک

Stem
fresh
weight

ریشه
Root dry
weight

وزن تر
ریشه

طول
ساقه

قطر

تعداد

ساقه

سطح برگ

برگ

Root
fresh
weight

Stem
length

Stem
diamet
er

Leaf
number

Leaf area

درجه

منابع تغییرات

آزادی

S. O.V

df

921ns

3.81 ns

*34.24

12.79 ns

9.76 ns

31.54 ns

1.16 ns

3.30 ns

44.05 ns

2246.86 ns

2

1.0 ns

*13.53

*25.43

**232.05

4.98 ns

**524.35

*60.667

2.06 ns

249.05ns

**11968100.77

2

**15.42

**47.68

**98.67

**243.01

**143.30

**3330.73

**346.97

4.44 ns

451.63ns

**10606875.52

3

**15.08

19.99 ns

**191.59

**555.12

**210.71

**2144.26

**195.11

*9.58

*1129.27

3265253.88ns

6

12.63

29.88

88.91

192.88

58.88

624.21

175.83

11.48

1483.37

9035463.92

22

1.5

1.11

8.94

8.37

7.57

11.6

4.11

8.97

5.44

9.37

بلو
Block

آبیاری
Irrigation

اسید اسکوربیک
Ascorbic
acid

آبیاری×اسید
اسکوربیک
Irrigation
×Ascorbic
acid

خطا
Error

اری تغییرات
)C.V. (%

 ** ،nsو * :به ترتی بدون اختالف و اختالف معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.
and *: non- significant, significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.

**ns,

جدول  -2اثر آبیاری بر خصوصیات رویشی نهالهای زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Table 2- The effect of irrigation on growth characteristics of olive cv. ̔Baghmelek

وزن

وزن تر

وزن خشک

ریشه

Leaf dry
weight
)(g

Leaf
fresh
weight
)(g

Stem dry
weight
)(g

Stem
fresh
weight
)(g

Root dry
weight
)(g

Root
fresh
weight
)(g

Stem
length
)(cm

7.34a

12.32a

32.27a

38.93a

21.28a

53.49a

70.42a

8.26a

7.33a

11.46ab

22.86ab

33.96b

21.43a

46.19b

68.58ab

8.17a

161.7a

6.98a

10/82b

33.21b

22.13a

44.78b

67.25b

7.71a

147.3a

خشک

برگ

برگ

وزن خشک

وزن تر

وزن تر

ساقه

21.33b

ساقه

ریشه

طول

تعداد

ساقه

قطر ساقه
Stem
diameter
)(mm

برگ

سطح برگ

آبیاری

Leaf
number

Leaf area
)(cm2

Irrigation

153.6a

7575a
6988b
6169c

100%
ETCrop
66%
ETCrop
33%
ETCrop

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشتر هستند در سطح احتمال یک درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
In each column, means fallowed by the same letter are not significantly (p≤ 0.01) based on Duncan’s multiple range test.

باغملک در شرایط كم آبي
̔
تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشي نهالهاي زیتون رقم ̕
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جدول  -3اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهالهای زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Table 3- The effect of ascorbic acid on growth characteristics of olive cv. ̔Baghmelek

وزن

وزن تر

وزن خشک

خشک

برگ

برگ
Leaf dry
weight
)(g

Leaf
fresh
weight
)(g

Stem dry
weight
)(g

7.51a
7.95a
7.22a
6.17b

11.17bc
13.31a
10.11c
11.53b

5.51a
7.95a
7.22a
6.17b

ساقه

وزن

وزن تر

ساقه

خشک

ریشه

Stem
fresh
weight
)(g

ریشه
Root dry
weight
)(g

22.72b
25.09a
21.27b
20.87b

21.41b
24.42a
18.80c
21.83b

وزن تر

طول
ساقه

Root
fresh
weight
)(g

Stem
length
)(cm

39.61c
62.45a
39.11c
51.45b

63.56b
67.69a
70.00a
71.78a

قطر ساقه

تعداد برگ

Stem
diameter
)(mm

Leaf
number

7.58b
8.41a
8.37a
7.84ab

153.6a
153.8a
151.1ab
145.0b

سطح

اسید

برگ

اسکوربیک

Leaf
area
)(cm2

Ascorbic
acid
)(mgl-1

6589b
7491a
7375a
6188b

0
250
500
750

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشتر هستند در سطح احتمال یک درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
In each column, means fallowed by the same letter are not significantly (p≤ 0.01) based on Duncan’s multiple range test.

جدول  -4اثر متقابل آبیاری × اسید اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهالهای جوان زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Table 4- Interaction effect of irrigation ×ascorbic acid on growth characteristics of young olive cv. ̔Baghmelek

وزن

وزن تر

وزن خشک

وزن

وزن تر

ساقه

خشک

ریشه

Stem
fresh
weight
)(g

ریشه
Root dry
weight
)(g

وزن تر

خشک

برگ

برگ
Leaf dry
weight
)(g

Leaf
fresh
weight
)(g

6.83cd

12.88ab

8.45ab

13.35ab

28.43a

7.45bc
6.62cd

10.50cde
12.54abc

25.21ab
17.30e

43.70a
29.63cd

7.30bc
9.00a
7.31bc
5.71d

11.29b-e
12.61abc
9.84e
12.09a-d

23.61bc
25.87ab
19.27de
22.71bcd

27.47d
37.04b
33.90bc
37.44b

21.74bc
22.65bc
20.89cd
20.44cd

8.41ab
6.41cd
6.89cd
6.20cd

9.35e
13.97a
9.99de
9.97de

22.42bcd
20.98cde
19.33de
22.59bcd

34.81bc
34.42bc
29.49cd
34.11bc

18.16d
27.29a
21.55bc
21.53bc

ساقه
Stem dry
weight
)(g
22.14bcd

طول
ساقه

قطر
ساقه

تعداد برگ

سطح

اسید

برگ

اسکوربیک

Leaf
area
)(cm2

Ascorbic
acid
)(mg L-1
0

Root
fresh
weight
)(g

Stem
length
)(cm

Stem
diame
ter
)(mm

Leaf
number

35.53b

24.32b

45.07cd

67.33bcd

8.92a

151.7ab

7087bcd

46.86a

23.33bc

78.08a

74.00a

8.24ab

158.7ab

7801ab

250

13.95e
23.51bc

33.11ef
57.70b

70.33abc
70.0abc

7.92ab
7.98ab

156.0ab
148.0abc

8666a
6745b-e

500
750

37.66def
51.49bc
53.62bc
42.01de

61.00e
67.00cd
73.67a
72.67ab

7.33bc
8.96a
8.69ab
7.68abc

157.3ab
143.0bc
154.0ab
152.3ab

6722b-e
7549ab
7422bc
6255cde

0
250
500
750

36.11def
57.79b
30.60f
54.63bc

62.33de
68.0bc
66.0cde
72.67ab

6.49c
8.02ab
8.49ab
7.85ab

151.7ab
159.7a
143.3bc
134.7c

5958de
7123bcd
6032de
5563e

0
250
500
750

آبیاری
Irrigation

100%
ETCrop

66% ETCrop

33% ETCrop

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشتر هستند در سطح احتمال یک درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
In each column, means fallowed by the same letter are not significantly (p≤ 0.01) based on Duncan’s multiple range test.

تعداد برگ نهال هبای زیتبون رقبم باغملبک کمتبر تحبت تبأثیر
اسیداسکوربیک قرار گرفتند .با اعمال تنش آبیاری تبا حبد  33درصبد
تبخیر و تعرق و استفاده از  750میلیگبرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک
کمترین تعداد برگ به میبزان  134/7ببرگ حاصبل شبد .ببین سبایر
تیمارها از این نظر اختالف معنیداری مشاهده نشد .ببا اعمبال تبنش
آبی سطح برگ نیز کاهش یافت ولی محلولپاشی اسید اسکوربیک با
غلظت  500میلبیگبرم در لیتبر باعبث افبزایش سبطح ببرگ (8666
سانتیمتر مربع ) در نهالهای آبیباری شبده ببا  100درصبد تبخیبر و

تعرق گردید.
اعمال تنش کم آبی و استفاده از اسید اسکوربیک باعبث افبزایش
وزن تر برگ گردید به روریکبه در گیاهبان آبیباری شبده ببا  33در
تبخیر و تعبرق و غلظبت  250میلبیگبرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک
( 13/97گرم) با گیاهان کامل آبیاری شده (تیمار  100درصد تبخیبر و
تعرق) اختالف معنی داری نداشت .این مسئله نشاندهنده تاثیر مثببت
اسید اسکوربیک در گیاهان تحت تنش کم آبی مبیباشبد .علبیرغبم
اینکه بیشترین وزن خشک برگ ( 9گرم) در شرایط تیمار آببی  66در
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صد تبخیر و تعرق و غلظت  250میلیگرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک
حاصل شد ولی با شبرایط تیمبار آببی 100در صبد تبخیبر و تعبرق و
بکارگیری اسید اسکوربیک تفاوت معنیداری نداشت.
یکی از وظایف اصلی آب در گیاه ،ایجاد آما سلول و باز شبدن
روزنههای برگ که نهایتا منجر به افبزایش تببادالت گبازی و انجبام
عمببل فتوسببنتز در گیبباه مببیشببود .بببدنبال عمببل فتوسببنتز و تثبیببت
کربوهیدارت در گیاه شرایط الزم برای رشد فراهم میگردد .اما بدنبال
اعمال تنش کمآبی در گیاه و تداوم دوره خشکی ،رشد شاخهها و تولید
برگ و افزایش سطح برگ کاهش مییابد ،ولبی ممکبن اسبت رشبد
ریشهها در این شرایط تحریک شود ( .)36نتایج تحقیقبات آحمبدی و
بیکر ( )1نشان داد که عدم تبامین آب کبافی مبورد نیباز گیباه باعبث
کاهش فشار آما سلولهای در حال رشد میگردد و این مسبئله ببر
ارتفا گیاه و توسعه سطح برگ اثر منفی دارد .فرایند تقسیم و رویبل
شدن سلول نسبت به تنش خشکی بسیار حسا مبیباشبد .چنانچبه
تنش کمآبی در ابتدای دوره رشد گیاه اتفاق بیفتد ،سطح برگ کاهش
مییابد و به دنبال آن میزان فتوسنتز و تثبیت کربوهیدرات کم میشود
که این مسئله روی الگوی مصرف آب تاثیرگذار اسبت ( .)21یکبی از
راهکارهایی که گیاه در مقابل تنش خشبکی از خبود نشبان مبیدهبد
کاهش سطح برگ میباشد و این مسبئله یبک نبو سبازگاری ببرای
مقابله با تنش خشکی محسوب میشبود ( .)15نتبایج حاصبل از ایبن
پژوهش نشان داد که اعمال تنش کم آبی موج کاهش سطح ببرگ
و بدنبال آن کاهش رشد ،ارتفا  ،وزن تر و خشک برگ گردید (جدول
 .)2نتایج مشابهی توسط محققین دیگر ( 4 ،3 ،2و  )18گبزارش شبده
است .تحقیقات حاصل از بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان رشد و نمو
رقم کاالمون زیتون ری پنج سبال نشبان داد کبه در درختبان تحبت
شرایط عدم آبیاری در مقایسه با آبیاری نرمبال ،ارتفبا و حجبم تبا
درختان به رور معنیداری کاهش یافت ( .)26همچنین بررسبیهبای
انجام شده بر روی پنج رقم زیتون که تحبت تبنش کبم آببی (ببدون
آبیاری 33 ،و  66درصد تبخیر و تعرق) قرارداشتند ،متناس ببا شبدت
تنش کمآبی در مقایسه با شاهد قطر تنه درختان کاهش یافت (.)24
یکی از راههای کم کردن اثرات تنش کمآبی و بهبود فراینبدهای
رشدی گیاه ،کاربرد برگی اسید اسکوربیک میباشد .ببه عنبوان مثبال
کاربرد برگی اسید اسکوربیک در فلفل دلمهای نه تنها باعبث افبزایش
سطح برگ گردید بلکه کیفیت میوه نیز افزایش یافت ( .)14استفاده از
اسید اسکوربیک در گوجه فرنگی باعث افزایش قاببل توجبه شباخص
های رشدی و عملکرد آن شد ( .)32کاربرد برگی اسید اسبکوربیک در
سی زمینی باعث افزایش ارتفا بوته ،وزن خشک برگ و وزن تبر و
خشک غده گردید ( .)12در انگور استفاده از اسید اسکوربیک تبوام ببا
میکروالمنتها موج افزایش سطح برگ و قطر ساقههای میوهدهنده
شد ( .)35نتایج حاصل از این پژوهش در کابرد برگی اسید اسکوربیک
در نهالهای زیتون تحت تنش کم آبی نشان داد که استفاده از اسبید

اسکوربیک عالوه بر افزایش در تعداد برگ ،وزن تبر و خشبک ببرگ،
ساقه و ریشه افزایش گردید ،بلکه موج بهبودی در محتبوی نسببی
آب برگ ،پتانسیل آب ساقه گیاه و افزایش مقاومت روزنبهای گردیبد.
تحقیقات انجام شده توسط سایر پژوهشگران در مورد زیتون نظیبر ال
سید و همکارن )13( 1و مقصبود و همکباران )25( 2در شبرایط تبنش
موید نتایج حاصل از این پژوهش میباشد .تحقیقبات انجبام شبده در
نحبوه اثببر اسبید اسببکوربیک در گیاهبان نشببان مبیدهببد کبه اسببید
اسکوربیک بر فرایندهای مختلف گیاهی نظیر تقسبیم سبلولی ،ببزرگ
شده سلولها ،توسعه دیواره سلولی و نهایتا رشد گیاهان اثرگبذار مبی
باشد .)29( .امنا موقعیکه گیاهان تحت تنش کمآبی قرار میگیرنبد،
رادیکالهای آزاد اکسیژن نظیر پراکسید هیدروژن در گیاه افزایش می
یابد و گیاه دچار آسی های اکسیداتیو میشود .در چنین شرایطی اسید
اسکوربیک که یکی از آنتیاکسیدانهای گیاهی میباشبد ،ببه عنبوان
سوبسترای اولیه در سمزدایی گونههای فعال اکسیژن نظیر پبر اکسبید
هیدروژن نقش دارد (.)11
خصوصیات فیزیولوژیکی

نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات فیزیولبوژیکی بیبانگر آن
است که تیمار آبیاری بر محتوی نسبی آب برگ در سطح یک درصبد
اثر معنیداری داشت .اسید اسکوربیک ببر محتبوی نسببی آب ببرگ،
مقاومت روزنه و پتانسیل آب ساقه و اثر متقابل تیمبار آبیباری و اسبید
اسکوربیک بر محتوی نسبی آب ببرگ و پتانسبیل آب سباقه گیباه در
سطح یک درصد تاثیر معنیداری داشت (جدول .)5
مقایسه میانگین تیمارهبای مختلبف آبیباری و اسبید اسبکوربیک
نشان داد که در هر سه سطح آبیاری بیشترین محتوی نسبی آب برگ
متعلق به غلظت  250میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک بود (شکل ،)1
در حالیکه کمترین محتوی نسبی آب برگ مربوط به تیمار آبیاری 33
درصد تبخیر و تعرق و غلظت  750میلیگرم در لیتر اسید اسبکوربیک
بود .با توجه به شبکل  2مشبخص گردیبد بیشبترین مقاومبت روزنبه
مربوط به تیمار شاهد بود ولی بین تیمار شاهد و  500میلیگرم در لیتر
اسید اسکوربیک از نظر مقاومت روزنبه ببرگ اخبتالف معنبیداری در
سطح پنج درصد دیده نشد .کمترین مقاومت روزنبه ببرگ مرببوط ببه
غلظت  250و  750میلیگرم در لیتر اسید اسکوربیک بود که با شباهد
در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری داشتند.

1- El Sayed et al.
2- Maksoud

باغملک در شرایط كم آبي
̔
تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشي نهالهاي زیتون رقم ̕
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جدول  -5تجزیه واریانس اثر آبیاری و اسید اسکوربیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نهالهای زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Table 5- ANOVA for the effect of irrigation and ascorbic acid on some of physiological characteristics of olive cv. ̔ Baghmelek

میانگین مربعات
Mean squares

محتوای نسبی آب

پتانسیل آب ساقه

مقاومت روزنهای برگ

Stem water potential

Leaf stomata resistant

0.063ns

0.343 ns

6.797ns

0.038ns

0.176ns

**168.692

2

**0.167

**2.457

**536.166

3

**0.081

0.401ns

**92.143

6

0.037

0.624

11.374

22

1.78

15.93

7.72

Relative water content

منابع تغییرات

درجه آزادی
df

S.O.V

2

بلو
Block

آبیاری
Irrigation

اسید اسکوربیک
Ascorbic acid

آبیاری×اسید اسکوربیک
Irrigation ×Ascorbic acid

 **, nsو * :به ترتی بدون اختالف واختالف معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.
and *: non- significant, significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.

اثر متقابل تیمارهای آبیاری و اسید اسکوربیک بر میزان پتانسیل
آب ساقه گیاه (شکل  )3نشان داد که هر قدر گیاه در شرایط کمآببی
قرار گیرد اسید اسکوربیک با غلظت  250میلبیگبرم در لیتبر باعبث

خطا
Error

اری تغییرات
)C.V. (%
** ns,

افزایش پتانسیل آب ساقه گیاه خواهد شبد .در تیمارهبای  100و 66
درصد تبخیر و تعرق بین غلظبتهبای مختلبف اسبید اسبکوربیک و
شاهد از نظر پتانسیل آب ساقه اختالف معنیداری مشاهده نشد.

شکل  -1اثر متقابل آبیاری × اسید اسکوربیک بر محتوای نسبی آب برگ نهالهای زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Figure 1- The interaction effect of irrigation ×ascorbic acid on leaf relative water content of olive cv. ̔Baghmelek

628

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،4زمستان 1399

شکل  -2اثر اسید اسکوربیک بر مقاومت روزنه برگ نهالهای زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Figure 2- The effect of ascorbic acid on stomata resistance of olive cv. ̔Baghmelek

شکل  -3اثر متقابل آبیاری و اسید اسکوربیک بر پتانسیل آب ساقه نهالهای زیتون رقم ̕باغملک̔

̕Figure 3- The interaction effect of irrigation ×ascorbic acid on stem water potential of olive cv. ̔Baghmelek

شاخصهایی نظیر محتوی نسبی آب برگ ،پتانسبیل آب سباقه و
مقاومت روزنهای واعیت آبی گیاه را مشخص میکند .با اعمال تنش
کمآبی این شاخصها تحت تباثیر قبرار مبیگیرنبد .احتمباال کباهش
محتوی نسبی آب در برگها در اثر تنش کمآبی روی تقسبیم سبلولی

سلولهای مریستمی و در نتیجه کند شدن رشبد ببرگ ،توقبف تولیبد
برگ ،تسریع در پیری و ریزش برگهبا مبوثر مبیباشبد ( .)23نتبایج
حاصل از این پژوهش نشان داد کبه تبنش کبمآببی موجب کباهش
محتوی نسبی آب برگ و پتانسیل آب ساقه و افزایش مقاومت روزنبه
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محدودیت برای تبادل گازی موج کاهش کلیه شباخصهبای رشبد
 حال آنکه کاربرد برگی اسید اسکوربیک با تاثیرگذاری ببر.گیاه گردید
 توسعه دیبواره،فرایندهای مختلفی نظیر تقسیم و بزرگ شدن سلولها
. منجر به افزایش شاخصهای رشدی گردید،سلولی و نهایتا رشد گیاه
همچنین استفاده از اسید اسکوربیک باعث افزایش محتوی نسببی آب
 لذا در پایبان.برگ و پتانسیل آب ساقه گیاهان تحت تنش کمآبی شد
بر اسا نتایج این پژوهش توصیه میشود برای نهالهای زیتبون در
250 شرایط تنش کمآبی از کاربرد برگی اسید اسبکوربیک ببا غلظبت
.میلیگرم درلیتر و در اسفند و فروردین ماه استفاده گردد

سپاسگزاری
نویسندگان مقالبه از معاونبت محتبرم پژوهشبی دانشبگاه شبهید
چمران اهواز بخارر تامین هزینه انجام این پبژوهش در قالب پایبان
نامه کارشناسی ارشبد و از گبروه علبوم باغببانی دانشبکده کشباورزی
 کمال تشکر و قبدردانی را بعمبل،بخارر همکاری در انجام آزمایشات
.میآورند

 کاهش محتوی نسبی آب برگ در واکنش به تنش کم.ای شده است
آبی نشانگر این است که تامین آب از ریشهها با میبزان خبرو آب از
.)21( برگها هماهنگ نیست
نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش محتوی نسبی آب ببرگ
باعث کاهش فرایندهای رشدی گیاه شده که احتماال ناشی از کباهش
 ببا خبار شبدن آب از خبا و عبدم.فشار آما سلولهای میباشد
 پتانسیل آب ریشه کم میشود در نتیجبه صبعود آب ببه،جایگزین آن
 همچنبین تبنش کبم آببی.)5( اندام هوایی با مشکل مواجه میشبود
موج بسته شدن روزنههای برگ و کاهش تبادالت گازی میگردد و
بدنبال آن فتوسنتز کاهش می یابد که نتیجبه آن کباهش فراینبدهای
 نتایج این پژوهش نشان داد که تبنش کبم.)21( رشدی گیاه میشود
آبی موج افزایش مقاومت نسبی روزنهها و کاهش فرایندهای رشدی
.گیاه میشود

نتیجهگیری
با توجه به اینکه تنش کمآبی با تاثیر منفبی آن ببر فشبار آمبا
 از رریبق،سلولها و افبزایش مقاومبت روزنبهای سبلولهبای ببرگ
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Introduction: Plant establishment is difficult in some arid and semi-arid regions of Iran because of lacking
rainfall and inadequate distribution and extreme heat. Previous studies stated that plant water parameters and
growth characteristics such as plant height, fresh and dry weight of root, stem and leaf, which is known as the
first reaction of plants, were decreased under drought stress. Therefor it is necessary to use practices with
objectives to decease the effects of drought stress on plants and increasing water use efficiency. Several studies
showed that various morphological and physiological characteristics in plants were influenced by ascorbic acid.
In fact, ascorbic acid increased plant resistance to drought stress. The purpose of this research was to investigate
the effect of ascorbic acid application on growth traits of ‘Baghmalek’ olive under 100%, 66% and 33% ET crop
by analyzing growth traits and relative water content, stem water potential and stomata resistance.
Material and Methods: This research was carried out in order to assess the effects of three levels of water
deficit (100, 66 and 33 percent of evapotranspiration (ETc rop)) and four concentrations of ascorbic acid (0, 250,
500 and 750 mg l-1) on some growth and physiological parameters of young olive plants cv. ‘Baghmalek’ as a
factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications. Fresh and dry root,
stem and leaf weight, leaf number, leaf area, stem diameter, relative water content, stem water potential and
stomata resistance were measured in this research. Two years old olive trees (Olea europaea cv. ‘Baghmelak’)
were used. Seventy two plants were grown in 10 L pots, containing a mixture of field soil: sand: manure (1:1:1).
Plants were sprayed with four concentrations of ascorbic acid and irrigated every 10 days, based on the amount
of evapotranspiration of plant (ET crop). Parameters such as relative water content, stem water potential and
stomata resistance were measured at last week of the experiment and the other parameters were measured every
week. Data analysis were performed using MSTATC software and means comparison were carried out by
Duncan's multiple range test (DMRT) at 5% and 1% of probability levels.
Results and Discussion: The results indicated the growth quality was better in plants treated with 250 mg l -1
ascorbic acid under water stress. Fresh and dry weight of root, stem and leaf growth, stem diameter, leaf number,
leaf area were higher in plants treated with 250 mgl-1 ascorbic acid than untreated plants. Interaction between
water deficit stress ×ascorbic acid revealed information in plant characters such as fresh and dry weight, stem
diameter and leaf area simply declined as sources of water (from 100 to 66 and 33 percent) become limited, in
particular in the trees which not receiving ascorbic acid treatments. However, application of 250 and 500 mg l -1
ascorbic acid enhanced the amount of relative content of leaf and water potential of stem in trees under water
deficit stress. While stomata resistance was decreased in trees receiving ascorbic acid treatments. Some
researcher declared that limitation of photosynthesis could be one of the most important factors for decreasing
growth under water deficit stress. In addition, relative water content, cell turgor potential, reduced cell division,
cell enlargement and growth plant could be affected by water deficit stress. Also the results indicated that leaf
area (5952 cm), leaf number (151.7), stem diameter (6.49 mm), stem length (63.33 cm), root dry weight (18.16
g) and leaf fresh weight (9.35 g) were obtained in irrigated plants with 33% ET crop and untreated with ascorbic
acid. Our results showed leaf number (158.7), stem length (74 cm), root fresh weight (78.08 g), stem fresh and
dry weight (46.45 and 28.43 g, respectively) and leaf fresh and dry weight (13.35 and 8.45 g, respectively) were
highest in irrigated plants with 100% ET crop and treated with 250 mg l-1 ascorbic acid.
Conclusion: Water deficit stress could affect directly on relative water content, cell turgor potential and
reduce cell division, cell enlargement, plants photosynthesis and plant growth. The use of ascorbic acid could
effect on plants resistance to drought. In addition, various morphological and physiological traits could be
influence by ascorbic acid. The results of this research indicated that 250 mg l -1 ascorbic acid concentration had
1, 2 and 3- Professor, Associate Professor and Graduate Student in Pomplogy, Department of Horticultural Science,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, respectively.
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more effects on water deficit and it seems ascorbic acid can be used to reducing the negative effects of drought
in some regions that rainfall shortage and drought is important problems.
Keywords: Growth traits, Relative water content, Stem water potential
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مقاله علمی-پژوهشی

تأثیر کاربرد کود زیستی حلکننده پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بر رشد و برخی صفات
فیزیولوژیکی تربچه قرمز ( )Raphanus sativus L.تحت تنش خشکی
آیسان صمدی -1اکبر حسنی -*2مجید

غالمحسینی3

تاریخ دریافت0901/10/01 :
تاریخ پذیرش0900/10/10 :

چکیده
استفاده ازکودهای زیستی افزون بر افزایش بهرهوری و افزایش عملکرد گیاهان ،به کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست کمت
میکند .در این راستا ،هدف از این پژوهش تأثیر کاربرد کودهای زیستی محتوی بتاکتریهتای حت کننتده پتاستی(  Pseudomonas koreensisو
 ،)Pseudomonas vancouverensisباکتریهای ح کننده فسفر  )Pseudomonas putidaو باکتریهای تثبی کننده نیتترونن Pantoea
 )agglomeransبه عنوان ی نهاده سازگار با محیط زیس بر رشد و عملکرد تربچه قرمز و تأثیر آن بر تحم این گیاه به تنش خشتکی بتود .بتدین
منظور آزمایشی در قالب طرح کامالَ تصادفی در شرایط گلخانه و در گلدان با  01تیمار کاربرد کود سولفات پتاسی( ،کاربرد کود زیستی باکتری ح کننده
پتاسی( و کودهای زیستی باکتری های محرک رشد در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرف  .نتایج این پژوهش نشان داد که اعمال تتنش خشتکی مو تب
کاهش وزن تر غده به میزان  56درصد در تیمار شاهد شد ولی در وزن تر بخش هوایی ،کاهش ناشی از تنش دیده نشد .در تیمار کاربرد سولفات پتاسی(
این مقدار کاهش  66درصد و در تیمار کود زیستی مقدار کاهش  84درصد بود .کاربرد توام کود ح کننده پتاسی( و سایر کودهای محرک رشتد نستب
غده به بخش هوایی را  48درصد افزایش داد در حالیکه کاربرد سولفات پتاسی( تاثیر معنیداری بر ایتن متورد نداشت  .تتنش خشتکی غلظت پترولین،
آمینواسیدها ،قندهای محلول و نش یونی را در برگها افزایش داد اما کاربرد سولفات پتاسی( و کودهای زیستی اثرات تنش خشکی را تعدی نمتود .بتر
اساس نتایج این پژوهش میتوان کاربرد کودهای زیستی فوق را در برنامه تغذیه گیاه تربچه قرار داد.
واژههای کلیدی :آمینواسید ،پرولین ،ح کننده فسفر ،تثبی کننده نیترونن ،نش یونی

مقدمه
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کودهای شتیمیایی نستب بته ستموم و آفت کتشهتا ترکیبتات
ک(خطرتری محسوب میشوند ولی همه کودهتای شتیمیایی استتفاده
شده در بخش کشاورزی بهطور کلی توسط گیاهان ذب نمیشتوند و
بیش از  61درصد از کودهای شیمیایی مورد استفاده در خاکها بتاقی
میمانند  .)05اغلب کودهای شیمیایی بهطتور مستتقی( باعتی ای تاد
سمی در انسانها و سایر مو ودات زنتده نمتیشتوند بلکته مصترف
بیرویه آنها مو ب بهه( ختوردن تعتادل اکولونیت محتیط زیست
میشود .عناصر غذایی مو ود در کودها ممکن اس وارد دریاچتههتا،
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رودخانهها و آبهای زیرزمینی شوند .عدم تعادل غذایی در این آبهتا
ممکن اس مو ب رشد بیرویه برخی گونههای آبزی مانند لب هتا
شده و زندگی سایر گونهها را تهدید کنتد .ت متب برختی شتک هتای
عناصر غذایی در گیاهان مانند ت مب نیترات در ستبزی ات نیتز یکتی
دیگر از خطرات بالقوه مصرف بیرویته کودهتای شتیمیایی متیباشتد
.)22
از سم دیگر تنشهای محیطی از عواملی میباشند کته ستاهنه
ح ( زیادی از محصوهت کشاورزی را کاهش متیدهتد .کمبتود آب
یکی از مشکالت اصلی تهدید کننده تولید غذا در هتان بتهویتژه در
مناطق خش و نیمتهخشت متیباشتد .تتنش خشتکی فرآینتدهای
مورفولونی  ،فیزیولونی و بیوشیمیایی را در گیاهان تح تاثیر قترار
میدهد .تنش خشکی همچنین بهطتور مستتقی( بتا کتاهش تحترک
عناصر غذایی در خاک ،رشد گیاه را کاهش میدهد .کوددهی در ایتن
شرایط اگرچه سطح حاصلخیزی خاک را افزایش میدهد اما ذب آب
و مواد غذایی از خاک تح تاثیر فعالی های ریشه و بره(کنش آنهتا
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با عوام زنده و غیرزنده خاک میباشد .)04
باکتریهای محرک رشد گیتاه ،میکروارگانیست(هتای ستودمندی
هستند که به افتزایش رشتد گیاهتان کمت نمتوده و ستبب کتاهش
مصرف کودهای شیمیای میشوند .این میکروارگانیست(هتا همچنتین
مقاوم گیاه را در برابر انواع تنشهای زیستی و غیر زیستی از مله
خشکسالی ،دماهای شدید ،شوری و فلتزات ستمی بهبتود بخشتیده و
باعی افزایش بهرهوری و عملکرد گیاهان میشوند  .)05انواع مختلف
میکروارگانیس( در خاک باعی کاهش بسیاری از پاتوننهای گیاهی و
افزایش رشد گیاه توسط روشهتای مختلتف ماننتد تولیتد مستتقی( و
غیرمستقی( فیتوهورمتونهتای مختلتف ،کتانیستازی و ت زیته متواد
ارگانی و بهبود قابلی زیس پذیری مواد مغذی مختلف مانند آهن و
فسفر میشوند  .)20بسیاری از گونههای باکتریتایی قتادر بته ت زیته
آلومینوسیلیکاتها و آزادسازی عناصر غذایی مو ود در آنها متیباشتند
 .)01گروههای مختلفی از میکروارگانیس(ها قادر بته تبتدی پتاستی(
نامحلول و تثبی شده به پتاسی( محلتول و قابت تبتادل هستتند بته
نحوی که ریشه گیاهان قادر به ذب آن باشتد  .)01در حتال حارتر
گونههای میکروبی که قادر به انحالل پتاسی( در خاک باشند بتهطتور
ت اری در دسترس بوده و خطر زیس محیطتی آنهتا نیتز در حتداق
میباشد .شناسایی سویههای میکروبی موثر که قادر بته حت نمتودن
کانیهای پتاسی( بوده و از پتانسی ختاک بترای تتامین نیتاز غتذایی
گیاهان استفاده کنند ،میتواند به حفظ محیط زیس و کاهش مصرف
بیرویه کودهای شیمیایی کم کند.
برخی مطالعات گزارش دادهاند که تعدادی از میکروارگانیس(هتای
خاک باعی افزایش مقاوم گیاهان به تنش شوری ،خشتکی ،کمبتود
عناصر غتذایی و ستمی عناصتر متیشتود  08و  .)20بتاکتریهتای
افزایشدهنده رشد در ریزوسفر با تولید محترکهتای رشتد و کتاهش
تولید اتیلن در گیاهان تح تتنش از عالمت( تتنش متیکاهنتد .)04
استفاده از این میکروارگانیس(ها بته عنتوان عوامت زیستتی متوثر در
افتتزایش حاصتتلخیزی ختتاک ،کتتاهش اثتترات منفتتی تتتنش و بهبتتود
محصوهت کشاورزی ،مورد تحقیق بسیاری از پژوهشگران میباشتد،
از این رو شناخ صحیح از تأثیر آنها بتر مقاومت گیاهتان بته تتنش
خشکی میتواند در مدیری موثر منابب آبی در مزرعه و کاهش اثترات
زیس محیطی استفاده از کودهای شیمیایی مفید باشد .مکانیس( تاثیر
باکتریهای محرک رشد بر افزایش مقاوم گیاهان به تنش خشتکی
با تو ه به نوع باکتری متفاوت اس  .برخی باکتری ها با تولیتد پتیش
اتیلندآمیناز از تولید اتلین در گیاهان لوگیری نموده و مو تب ای تاد
مقاوم القایی سیستماتی در گیاهان متیشتوند  .)08تولیتد برختی
ترکیبات آنتی اکسیدانی نیز یکتی از مکانیست(هتای مقابلته بتا تتنش
خشکی توسط باکتریهای محرک رشد میباشد که من ر به تخریتب
رادیکالهای آزاد اکستیژن متیشتود  .)04برختی بتاکتریهتا ماننتد
گونههای سودوموناس نیز ،تح شرایط تنش خشکی تولید ترکیبتات

پلیساکاریدی خارج سلولی  )Exopolysaccharides, EPSمیکنند
تا از آنها در برابر تنش خشکی محافظ کند  .)04این ترکیبات باعی
حفظ آب مو ود در خاک شتده و همچنتین بتا داشتتن ویژگتیهتای
سیمانی کننده ،باعی تشکی خاکدانههای پایدار در خاک شده و نقش
مهمی در حفظ آب مو ود در خاک و رشد گیاهان میکنند .)04
تأثیر کاربرد مستق باکتریهای ح کننده پتاسی( و تأثیر ه(زمان
آن با برخی گونههای باکتریایی تثبی کننتده نیتترونن و حت کننتده
فسفر بر تحم گیاهان به تنش خشکی نیاز به بررسی بیشتتری دارد.
در این پژوهش تاثیر کود زیستی ح کننده پتاسی( نامحلول خاک که
محتتتتتوی دو گونتتتته بتتتتاکتری Pseudomonas koreensis
و Pseudomonas vancouverensisمتتی باشتتد بتتر رشتتد تربچتته
 )Raphanus sativus L.تح تتنش خشتکی متورد بررستی قترار
خواهد گرف  .گیاه تربچه به دلی رشد سریب و کوتاه بودن دوره رشتد
و احتمال پاسخ به کودهای زیستی به دلی شبکه ریشهای آن انتخاب
شد .یکی دیگر از دهی انتخاب این گیاه عکس العم آن نستب بته
تنش خشکی با تو ه به ذخیره آبی مو ود در غتده آن بتود .دو گونته
باکتری مورد استفاده از نوع گرم منفی ،هوازی ،بدون اسپور ،میلتهای،
متحرک ،دارای بیش از ی تانک قطبی ،با ابعاد ی در دو میکرومتر
متعلق به شاخه  Proteobacteriaو خانوده Pseudomonadaceae
بودند  .)21به طور کلی هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد این
کود زیستی در مقایسه با کود شتیمیایی ستولفات پتاستی( بتر رشتد و
برخی از ویژگیهای فیزیولونیکی و بیوشیمیایی تربچته تحت تتنش
خشکی بود.

مواد و روشها
برای بررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر رشتد تربچته قرمتز،
آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی در شرایط گلخانه و گلدانهتای
نایلونی با ظرفی  5/6کیلوگرم خاک با  01تیمار و سته تکترار بترای
گیاه تربچه قرمز به شرح زیر ان ام شد :0 :شاهد بدون مصترف کتود،
تیمار  :2کاربرد  1/5گرم سولفات پتاسی( در هر گلدان ،تیمار  :4کاربرد
کود زیستی محتوی باکتریهای ح کننده پتاستی( ،تیمتار  :8کتاربرد
کود زیستی محتوی باکتری های ح کننتده پتاستی( ک کتود زیستتی
محتوی باکتریهای تثبیت کننتده نیتترونن ،تیمتار  :6کتاربرد کتود
زیستی محتوی باکتریهای ح کننده پتاسی( ک کود زیستی محتتوی
باکتریهای تثبی کننده نیترونن ک کود زیستی محتوی باکتریهتای
ح کننده فسفر ،تیمار  :5تیمار اول ک تنش خشتکی ،تیمتار  :1تیمتار
دوم ک اعمال تتنش خشتکی ،تیمتار  :4تیمتار ستوم ک اعمتال تتنش
خشکی ،تیمار  :9تیمار چهارم ک اعمال تنش خشکی و تیمار  :01تیمار
پن ( ک اعمال تنش خشکی .هر تیمار در سه تکرار ان تام شتده و در
نهای امعه آماری شام  41گلدان از  01تیمار و سته تکترار بترای

تأثیر كاربرد كود زیستي حلكننده پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بر رشد و برخي صفات...

گیاه تربچه قرمز بود .تنش خشکی به گونهای اعمال شتد کته عالمت(
ظاهری تنش در گیاهان دیده شده و مقدار آب رسیده به همه گیاهان
یکسان باشد که در این پژوهش  61میلیلیتر برای هر گلدان بود .کود
زیستی مورد نظر از آزمایشگاه فنی شرک زیس فناور سبز تهیه شد.
در کود زیستتی حت کننتده پتاستی( محتتوی مخلتور بتاکتریهتای
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بقیه گیاهچهها حذف شدند .ادامه آزمایش بر دو گیاه باقیمانده ان تام
شد .تیمارهای مورد نظر در مرحله سته برگتی و شتش برگتی اعمتال
شدند .گلدانها تا  26روز پس از کاش به طور یکسان با آب شتهری
با مقدار  ECبرابر با  811میکروزیمنس بتر ستانتیمتتر هتر سته روز
ی بار آبیاری شدند .کودهای زیستی مورد نظتر دو بتار همتراه بتا آب
آبیاری در مرحله سه برگی و شش برگی به گلدانها ارافه شدند .پس
از  26روز  06گلدان مربور به تیمارهای پن ( تتا دهت( تحت تتنش
خشکی قرار گرفتند .تنش خشکی به شک کاهش دور آبیاری هتر 1
روز یکبار) و کاهش ح ( آب به  21درصد مقتدار قبلتی ان تام شتد.
محاسبات تنش خشکی بته نحتوی ان تام شتد کته ختاک در ستطح
رطوبتی  11درصد رطوب ظرفی زراعی قترار داشتته باشتد 81 .روز
پس از کاشت  ،نمونته بترداری از بترگ و غتده ان تام شتد .قبت از
خش کردن نمونهها ،وزنتتر ،درصتد رطوبت بافت گیتاهی ،مقتدار
پرولین برگ و غده به روش اسید -نینهیدرین  ،)8ک آمینواسید آزاد
به روش الک -نینهیدرین  ،)6ک قندهای محلول در عصاره بترگ،
به روش فن سولفوری اسید  )06اندازهگیری شدند .پتس از خشت
کردن نیز وزن خش برگ و غده اندازهگیری شتد .ت زیته واریتانس
دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو ه مقایسه میانگینها ،آزمتون
 LSDدر سطح احتمال پنج درصد مورد استفاده قرار گرف .

 Pseudomonas koreensisو Pseudomonas vancouverensis

بود و معی هر گونه برابر با  014بتاکتری در هتر گترم بتود .کتود
زیستتتی تثبیتت کننتتده نیتتترونن محتتتوی بتتاکتری Pantoea
 agglomeransبا معی  014باکتری در هر گرم بود .کتود زیستتی
ح کننده پتاسی( نیز محتتوی بتاکتری  Pseudomonas Putidaبتا
معی  014باکتری در هر گرم بود .مقدار توصیه شرک سازنده ایتن
کودها برابر با ی بسته  011گرمی در هر هکتار همراه با آب آبیتاری
بود که در این پژوهش مقدار مصرف کودهای زیستی معتادل توصتیه
شرک سازنده بود.
خاک مورد استفاده از ی قطعه زمین با خاک آهکتی متعلتق بته
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زن ان تهیه شد .خاک مورد نظر به گونتهای
انتخاب شد که مقدار عناصر فسفر  4/0میلیگرم بر کیلوگرم خاک) و
پتاسی(  41میلیگرم بر کیلوگرم) قاب ذب آن کمتر از حتد بحرانتی
باشد .برخی ویژگیهای خاک مورد استتفاده در تدول  0آورده شتده
اس  .پس از وانهزنی بذور ،دو گیاهچه قوی در خاک بتاقی مانتده و

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک مورد استفاده در این پژوهش
Table 1- Some physical and chemical properties of soil samples used in this research

روش اندازهگیری ()11،41،11
Method of analysis

عصاره گ اشباع
Saturated paste extract

مقدار

ویژگی خاک

Value

Soil property

m-1

گ اشباع
تیتراسیون

EC

اسیدیته

7.57

Saturated paste
Titartion

2.21 dS

هدای الکتریکی

pH

کربنات کلسی( معادل

141 g kg-1

ECC

هیدرومتر

لوم

Hydrometer

Loam

Texture

4.3 g kg-1

کربن آلی

والکلی بل
Walkley-Black

اولسن
Olsen

استات آمونیوم
Ammonium acetate

باف

Organic carbon

3.1 mg kg-1
80 mg kg-1

نتایج و بحث
زیستتوده بخش هوایی و غده

نتایج آنالیز واریانس کاربرد تیمارهای مختلف بر برخی صفات گیاه
تربچه در دول  2آورده شده اس  .نتایج ت زیه واریتانس نشتان داد

فسفر قاب

ذب

Available P

پتاسی( قاب

ذب

Available K

که اثر تیمارهای مختلف در همه صفات ب ز نشاسته بترگ و غتده در
سطح ی درصد معنی دار شد .در نشاسته برگ و غده ستطح احتمتال
معنیداری  6درصد بود.
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جدول  -4تجزیه واریانس اثر اسیدهای آلی و معدنی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی ذرت
Table 2- ANOVA for the effect of organic and inorganic acids on some quantitative and qualitative characteristics of corn

ضریب تغییرات

خطا

بلوک

تیمار

منابع تغییرات

)C.V. (%

Error

Block

Treatment

S.O.V

16

2

8

درجه آزادی

11.3

0.13

0.044 ns

** 14.11

11.8

0.10

0.027 ns

** 12.72

10.1

0.22

0.024 ns

** 27.21

9.70

0.21

0.047 ns

** 19.42

7.57

0.003

0.002 ns

** 1.157

3.42

0.004

0.011 ns

** 0.821

3.76

0.002

0.001 ns

** 2.647

10.10

0.004

0.3 ns

* 74.18

8.21

0.017

0.37 ns

* 87.36

11.8

0.18

0.98 ns

* 122.42

7.93

0.003

1.02 ns

** 197.07

9.11

0.03

1.04 ns

** 254.013

10.25

0.08

1.08 ns

** 186.15

9.72

1.12

1.3 ns

* 117.23

8.33

1.15

1.45 ns

* 118.43

بر اساس دادههای دول  4مشخص شد که تیمتارهتای کتودی
استفاده شده در شرایط تنش و بدون تنش مو تب افتزایش معنتیدار
وزن تر بخش هوایی شدند .طبق مقایسه میانگین تدول  )4در بتین
تیمارهای بدون تنش بیشتترین وزن تتر در تیمتار  01/14 2گترم در
گلدان) و کمترین آن در تیمار شاهد  5/66گترم در گلتدان) مشتاهده
شد و تفاوت مشاهده شده نیز معنیدار بود .از میان تیمتارهتای تتنش
خشکی همراه با کاربرد انواع کودهای مورد استفاده ،تیمار  4بیشتترین
وزن تر با میانگین  9/09گرم در گلتدان) و تیمتار  5کمتترین میتزان
وزن تر بتا میتانگین  1/18گترم در گلتدان) را داشتتند کته اختتالف
معنیدار بود .کاربرد کود سولفات پتاسی( هت( در حالت تتنش و هت(
بدون تنش مو ب افزایش وزن تر بخش هوایی شد .کود زیستی ح -

df

وزن تر بخش هوایی
Fresh weight of shoot

وزن خش

بخش هوایی

Dry weight of shoot

وزن تر غده
Fresh weight of tuber

وزن خش

غده

Dry weight of tuber

نسب غده به بخش هوایی
Ratio of shoot to tuber

پرولین برگ
Proline of leaf

پرولین غده
Proline of tuber

امینواسید برگ
Amino acid of leaf

امینواسید غده
Amino acid of tuber

نش یونی برگ
Ionic leak of leaf

نش یون غده
Ionic leak of tuber

قند محلول برگ
Soluble sugars of leaf shoot

قند محلول غده
Soluble sugars of tuber TF

نشاسته برگ
Starch of leaf

نشاسته غده
Starch of tuber

کننده پتاسی( ه( به تنهایی و ه( همتراه بتا ستایر کودهتای زیستتی
مو ب افزایش وزن تر بخش هوایی تربچه شتد کته بتا کتاربرد کتود
شیمیایی سولفات پتاسی( اختالف معنیدار نداش .
کاربرد تیمارهای مختلف بر وزن خش بخش هوایی گیاه تربچه
در سطح ی درصد معنیدار بتود تدول  .)4بیشتترین وزن خشت
 1/91گرم در گلدان) متعلق به تیمتار ستولفات پتاستی( بتدون تتنش
خشکی  )4و کمترین مقدار  1/56گرم در گلتدان) متعلتق بته تیمتار
شاهد بدون تنش بود .در بین تیمارهای کودی بتدون تتنش اختتالف
معنیدار دیده نشد اما کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی سبب افزایش
وزن خش بخش هوایی نسب به شاهد شد .در بین تیمارهای تح
تنش ،تیمار  1/49 01گرم در گلدان) بیشترین و تیمار  1/54 5گترم

تأثیر كاربرد كود زیستي حلكننده پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بر رشد و برخي صفات...

در گلدان) کمترین وزن خش را داشتند .دردیپور و همکاران  )5بتا
کاربرد بتاکتریهتای محترک رشتد  Azospirillum lipoferumو
 Azotobacter chrococoumبر گیاه سویا افزایش وزن خش گیاه
را در تیمارهای دارای باکتریهای محرک رشد مشاهده کردنتد .آنتان
همچنین گزارش کردند که وزن خش گیاه در گیاهان تلقتیح شتتده
بتا ازتتوبتاکتر بیشتتر از گیاهتان تلقتیح شتده بتا آزوسپریلوم و تیمتار
بدون باکتری بود که با نتایج این پژوهش همسو بود.
نتایج حاص از تأثیر کاربرد تیمارهای مختلف بر وزن تر غده گیاه
تربچه در دول  4آورده شده اس  .طبق نتایج بدست آمتده کتاربرد
کود سولفات پتاسی( و کودهای زیستی سبب افزایش معنیدار وزن تتر
غده در شرایط بدون تنش نسب به تیمار شاهد شد و تتأثیر کودهتای
زیستی در این مورد بیشتر بود .بیشترین وزن تر غده در تیمارهای  8و
 6که در آنها از کودهای زیستی به طور تلفیقی استفاده شده بود دیده
شد .طبق نتایج ،اعمال تنش خشکی مو ب کتاهش قابت تو ته 54
درصد) وزن تر غده شد که کاربرد کتود ستولفات پتاستی( و کودهتای
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زیستی تأثیر منفی تنش خشکی را کمی تعدی کترد ولتی هت(چنتان
مقدار آن ها از تیمار شاهد بدون تنش کمتر بود .وزن تر غده در شرایط
تح تنش بین تیمارهای کودی اختالف معنیدار نداشت  .بتا تو ته
تأثیر اندک تنش خشکی بر بخش هوایی ،به نظر میرستد در شترایط
تنش ،غده تربچه با کاهش مقدار آب خود به افزایش مقاوم بختش
هوایی نسب به تنش خشکی کم میکند.
نتایج به دس آمده از وزن خش غده نیز تا حدی از نتتایج وزن
تر پیروی میکرد با این تفاوت که در هر دو حالت بتدون تتنش و بتا
تنش خشکی ،تأثیر کود سولفات پتاستی( و کتود زیستتی حت کننتده
پتاسی( کمتر از تأثیر کودهای زیستی تلفیقی بود .بیشترین وزن خش
غده در تیمار  01که در آن از هر سه کود زیستی حت کننتده پتاستی(،
تثبی کننده نیترونن و ح کننده فسفر استفاده شتده بتود دیتده شتد.
رسولیصدقیانی و همکاران  )01نیز گزارش نمودند تلقتیح میکروبتی
ذرت با بتاکتری  Bacillus sp.ستویه  KSB13ستبب افتزایش وزن
خش بخش هوایی گیاه میشود که با نتایج این پژوهش تطابق دارد.

جدول  -3مقایسه میانگین صفات رشدی گیاه تربچه در تیمارهای مختلف اسیدهای آلی و معدنی
Table 3- Mean comparison of growth traits of Radish (Raphanus sativus L.) in different treatments of organic and inorganic
acids

وزن تر بخش

وزن خشک بخش

هوایی

هوایی

وزن تر غده

وزن خشک غده

نسبت غده به بخش
هوایی (وزن تر)

تیمار

Ratio of shoot to
Tuber dry
Tuber fresh
Shoot dry
Shoot fresh
)tuber (Fresh weight
)weight (g pot-1
)weight (g pot-1
)weight (g pot-1
)weight (g pot-1
1
1.55 b
1.11 dc
10.16 c
0.65 c
6.55 c
2
1.46 b
1.47 c
14.64 b
0.97 a
10.03 a
3
1.44 b
1.36 c
13.30 b
0.91 ba
9.25 ba
4
1.93 b
1.77 ba
17.13 a
0.86 ba
8.86 b
5
2.08 a
1.91 a
17.60 a
0.85 ba
8.47 b
6
0.46 e
0.35 f
3.22 e
0.68 c
7.04 c
7
0.75 d
0.71 e
6.49 d
0.82 b
8.71 b
8
0.75 d
0.74 e
6.93 d
0.88 ba
9.19 ba
9
1.08 c
0.94 d
8.32 cd
0.71 c
7.68 bc
10
0.99 c
0.98 d
8.99 cd
0.89 ba
9.11 ba
حروف یکسان در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال  6درصد اختالف معنیداری با استفاده از آزمون  LSDندارند.
The same letters in each column were not statistically significant at 5% of probability level based on LSD test.

Treatment

با ای اد تنش خشکی نسب وزن غده به بختش هتوایی کتاهش
یاف  .کاهش این نسب ممکن اس به دلیت از دست رفتتن مقتدار
زیادی آب غده برای حفظ بخش هوایی در برابر تنش باشد .استفاده از
کود سولفات پتاسی( و کودهای زیستی این نسب را در شترایط تتنش
کمی بهبود بخشید و تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی بیشتتر بتود.
بیشترین نسب غده به ریشه در تیمار  6که در آن هر سه کود زیستی
استفاده شده بود دیده شد .کمترین نسب نیتز در تیمتار شتاهد تحت
تنش خشکی  )5دیده شد .تتنش خشتکی فرآینتدهای مورفولونیت ،
فیزیولونی و بیوشیمیایی را در گیاهان تح تأثیر قرار میدهد .تنش
خشکی همچنین بهطور مستقی( با کاهش تحترک عناصتر غتذایی در

خاک ،رشد گیاه را کاهش میدهتد  .)01کتود دهتی در ایتن شترایط
اگرچه سطح حاصلخیزی خاک را افزایش میدهد اما ذب آب و مواد
غذایی از خاک تح تأثیر فعالی های ریشه و بتره(کتنش آنهتا بتا
عوام زنده و غیرزنده خاک اس  .)01باکتریهتای افتزایشدهنتده
رشد در ریزوسفر و سطح ریشه کلونیزه شده و باعتی افتزایش تحمت
گیاهان به تنشها میشوند .این روشها شام تولید محرکهای رشد
انواع اکسینها ،سیتوکنین و یبرلین) ،کاهش تولید اتیلن در گیاهتان
تح تنش  ،)08به حداق رساندن کاهش پتانستی آب بترگ ،)02
لوگیری از کاهش فتوسنتز  )02و تولید ترکیبات آنتیاکسیدانی )04
میباشد .از این رو مشاهده شد کته در تیمارهتای بتدون تتنش ،کتود
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شیمیایی عملکرد بهتری از ختود نشتان داده است امتا در تیمارهتای
تح تنش خشکی تاثیر کودهای زیستی در کاهش اثر تنش بیشتر از
کود شیمیایی بود.
پارامترهای فیزیولوژیکی

تأثیر تیمارهای مختلف بر مقدار پترولین بترگ و غتده تربچته در
دول  8آورده شده اس  .نتایج ت زیته واریتانس نشتان داد کته اثتر
تیمارهای مختلف بر غلظت پترولین بترگ و غتده تربچته در ستطح
احتمال ی درصد معنی دار بوده و غلظت پترولین در غتده بیشتتر از
برگ بود .ای اد تنش در گیاهان باعی افزایش مقدار پرولین در برگ و
غده تربچه شد .در برگهای تیمار شاهد ،بروز تنش ستطح پترولین را
حدود  81درصد افزایش داد درحالیکه در غده غلظ پرولین در تیمار
تح تنش خشکی به  5/2برابر رسید .دلی این اختالف ممکن اس
مسیرهای متفاوت تولید پرولین در برگ و غتده باشتد .گتزارش شتده
اس که در تربچه تولد پرولین در بترگهتا و غتده هتا از مستیرهای
مت فاوتی تولید می شتود و دلیت آن نیتز بته شترایط محیطتی ماننتد
تنشهای بستگی دارد  .)22در شرایط غیرتنش کاربرد کود شیمیایی و
کود زیستی ،غلظ پرولین در برگها را نسب به شاهد تغییر نداد امتا
در غده غلظت آن را کمتی افتزایش داد و تتأثیر کودهتای زیستتی و
سولفات پتاسی( در این مورد یکسان بود .بیشترین پرولین تولیتد شتده
در شترایط غیتتر تتنش در تیمتتار  4بتا کتتاربرد کتود زیستتتی محتتتوی
باکتریهای ح کننده پتاسی( دیده شد .کاربرد کتود زیستتی در ایتن

مورد در تولید پرولین توسط گیاهان موثر تر از کتود ستولفات پتاستی(
بوده اس  .برخی باکتری ها قادر به القای سیستمی در گیاهان بتوده
و برخی مسیرها را در آنها فعال میکنند .با تو ه بته افتزایش غلظت
پرولین در تربچه نسب به تیمار شاهد و تیمار سولفات پتاسی( ،به نظر
می رسد باکتری مو ود در این کود زیستی قادر به القتای سیستتمی
تولید پرولین در تربچته شتده است  .)08در غتده در شترایط تتنش
خشکی ،تأثیر کودهای زیستتی در افتزایش غلظت پترولین بیشتتر از
سولفات پتاسی( بود .در برگها بیشترین سطح پرولین در تیمار  01که
در آن هر سه نوع کود زیستی به طور تلفیقی استفاده شده بتود دیتده
شد .در غده نیز بیشترین غلظت پترولین در تیمتار  9کته در آن کتود
زیستی ح کننده پتاسی( و تثبیت کننتده نیتترونن بته طتور تلفیقتی
استفاده شده بود دیده شد .پترولین از تخریتب غشتا و پتروتئینهتای
حیاتی در گیاهان تح تنش خشکی محافظ متیکنتد  .)09بتانو و
فاطیما  )4گزارش نمودند که افزایش تولید پرولین همتراه بتا کتاهش
نش الکترولی ها من ر به حفظ محتوای نسبی آب بترگهتا در ذرت
تلقیح شده با ریزوبیوم و سودوموناس شد .در شترایط تتنش خشتکی،
پرولین در حفظ پتانسی اسمزی ،حتذف رادیکتالهتای آزاد ،حفاظت
ماکرومولکولها از دناتوره شتدن و تنظتی( پتی.اچ ستلولی نقتش دارد.
همچنین پرولین به عنوان منبب نیترونن و کربن برای گیاهتان تحت
تنش شدید عم میکند و تحم گیاه در برابر تنش را افزایش میدهد
 )0که با نتایج حاص از این پژوهش تطابق داش .

جدول - 1اثر تیمارهای مختلف اسیدهای آلی و معدنی بر برخی خصوصیات کمی تربچه
)Table 4- The effect of organic and inorganic acids on some quantitative triats of Radish (Raphanus sativus L.

پرولین برگ

پرولین غده

امینواسید کل در برگ

امینواسید کل در غده

Leaf proline
()µ mol g-1 DW

Tuber proline
()µ mol g-1 DW

Total amino acid of
leaf
()µ mol g-1 DW

Total Amino acid
of tuber
()µ mol g-1 DW

نشت یونی برگ

0.95 d
0.97 d
0.96 d
10.01 d
0.98 d
1.33 c
1.57 b
1.66 a
1.65 a
1.69 a

1.48 d
2.89 c
2.93 c
2.98 c
2.90 c
9.21 b
13.34 a
14.27 a
14.62 a
13.51 a

12.93 c
13.26 c
13.41 c
12.82 c
13.69 c
18.33 b
23.47 a
24.09 a
23.21 a
22.94 ab

13.89 d
12.48 d
11.74 d
11.43d
11.49 d
27.11 c
34.41 a
31.16 ab
30.97 b
31.27 ab

Ionic leakage
of leaf
)(%
21.1 bc
22.2 bc
21.3 bc
20.8 c
22.1 bc
32.4 a
24.4 b
25.1 b
24.7 b
25.1 b

نشت یونی غده

تیمار

Ionic Leakage of
)tuber (%

Treatment

34.2 b
27.0 c
25.1 c
27.3 c
26.3 c
66.85 a
38.3 b
35.2 b
38.7 b
39.2 b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حروف یکسان در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال  6درصد اختالف معنیداری با استفاده از آزمون  LSDندارند.
The same letters in each column were not statistically different at the 5% of probability level based on LSD test.

در تتدول  8مقایستته میتتانگین تیمارهتتای مختلتتف بتتر غلظ ت
آمینواسید برگ و غده تربچه آورده شتده است  .در شترایط غیترتنش
اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف در غلظ امینواسید بترگ و
غده و ود ندارد .همچنین غلظ امینواسیدها در شترایط غیترتنش در

برگ و غده تقریباً یکسان بود .در شرایط تتنش ،مقتدار امینواستید در
برگ و غده تربچه افزایش یاف  .غلظ امینو استید بترگ در شترایط
تنش حدود  81درصد افزایش یاف امتا در غتده  96درصتد افتزایش
نشان داد .در شرایط تتنش ،کتاربرد کتود زیستتی و ستولفات پتاستی(

تأثیر كاربرد كود زیستي حلكننده پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بر رشد و برخي صفات...

غلظ آمینواسیدها در برگها را نسب به شاهد افزایش داد ولی بتین
تیمارهای کودی اختالف معنیدار دیده نشد .در غدهها نیز کاربرد کود
زیستی و سولفات پتاسی( در شرایط تنش غلظ امینواسیدها را نسب
به شاهد افزایش داد ولی بین تیمارهای کودی اختالف معنیدار قابت
تو هی دیده نشد .در برگها بیشترین غلظ آمینواسید در تیمتار  4و
در غده بیشترین غلظ در تیمار  1دیده شتد .ت متب امینواستیدها در
گیاهان معموه بر اثر تنشهای زنده و یا غیرزنده رخ میدهد و نتوعی
پاسخ به تنش میباشد .گزارش شده است کته تحت شترایط تتنش
خشکی القتای بیتان پروتئینهتای ناقت افتزایش متییابتد  .)22ایتن
پروتئینها به انتقال عناصر غذایی بین سلولها و خروج متابولی هتای
مضر از سلول کم میکنند .)22
نتایج ت زیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر مقتدار
نش یونی برگ و غده تربچه در سطح احتمال یت درصتد معنتیدار
اس  .در برگها ،بیشترین نش یونی در تیمار شاهد تح تنش دیده
شد .در تیمارهای تح تنش ،بتین ستایر تیمارهتای کتودی اختتالف
معنیدار دیده نشد .بین تیمارهای بدون تتنش نیتز اختتالف معنتیدار
دیده نشد .به طورکلی تنش خشکی تتأثیر چنتدان زیتادی بتر غشتای
سلولهای برگ نداش و آن مقدار تخریب کت( نیتز بتا کتاربرد کتود
سولفات پتاسی( یا کودهای زیستی کاهش یاف  .اما در غدهها اعمتال
تنش خشکی نش یونی را افزایش داد .بتین تیمارهتای بتدون تتنش
بیشترین نش یونی در تیمار شتاهد دیتده شتد و بتین ستایر تیمارهتا
اختالف معنیدار و ود نداش  .در بین تیمارهای تح تتنش خشتکی
نیز بیشترین نش یونی در غدهها در تیمار شاهد دیده شد .کاربرد کود
سولفات پتاسی( و کودهای زیستی سبب کاهش نش یونی شد و تأثیر
آنها یکسان بود.
تح تنش خشکی ،غشای سلولی پایداری خود را از دس داده و
در صورت قترار گترفتن بترگ در یت محتیط آبتی متواد محلتول از
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سلولهای آن به بیرون تراوش میکند ،لذا پایتداری غشتا بته وستیله
اندازهگیری تراوش یونها از آن ارزیابی میشود  .)2به نظر متیرستد
که پایداری غشای سلولی در تنشها بتا ستنتز پتروتئینهتای شتوک
گرمایی و ویژگیهای سیست( فتوسنتزی ،از مله آنزی(های کلیدی و
غشاهای تیالکومیدی مرتبط میباشد .)1
نتایج ت زیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر مقتدار
ک قندهای محلول برگ و غده تربچه در سطح احتمال یت درصتد
معنیدار شد .در برگ فقط تیمار شاهد با سایر تیمارها اختتالف معنتی
دار داش و بین سایر تیمارها اختالف معنیدار دیتده نشتد .بیشتترین
مقدار ک قندهای محلول در بترگ در تیمتار  4بتا میتانگین 68/01
میکرومول بر گرم وزن خش گیاه) دیده شتد .در غتدههتا در حالت
بدون تنش بین تیمارها اختالف معنیدار و ود نداشت  .ای تاد تتنش
خشکی مو ب افزایش مقدار ک قندهای محلول شد .مقدار ک قنتد
محلول در تیمار تح تنش حدود  41درصد نستب بته شتاهد بتدون
تنش افزایش یاف  .کاربرد کودهای سولفات پتاسی( و کود زیستتی در
تنش خشکی مو ب افزایش معنیدار قندهای محلول نسب به شاهد
تنش خشکی شد .بتین تیمارهتای کتودی در شترایط تتنش خشتکی
اختالف معنیدار دیده نشد و به نظر میرسد تأثیر ستولفات پتاستی( و
کودهای زیستی در این مورد یکسان باشد .در غدهها بیشتترین مقتدار
قند ک در تیمار  4و کمترین مقدار نیز در تیمار  2دیده شد .قربانعلی
و همکاران  )00در مطالعه اثر تنش خشکی بر روی گیاه سویا دریافتند
که افزایش شتدت تتنش خشتکی مو تب افتزایش معنتیدار غلظت
قندهای محلول در ساقه و برگ میگردد .افزایش کربوهیتدراتهتای
محلول ممکن اس ناشی از کاهش نیاز به مواد فتوستتزی بته دلیت
کاهش رشد ،سنتز این ترکیبات از مسیرهای غیرفتوسنتزی و همچنین
تخریب کربوهیدراتهای نامحلول باشد .)9

ادامه جدول  -1اثر تیمارهای مختلف اسیدهای آلی و معدنی بر برخی خصوصیات کمی تربچه
)Table 4 (continued)- The effect of organic and inorganic acids on some quantitative triats of Radish (Raphanus sativus L.

کل قندهای محلول برگ

کل قندهای محلول غده

نشاسته برگ

نشاسته غده

تیمار

Total soluble sugars of
leaf
()µ mol g-1 DW

Total soluble sugars of
tuber
()µ mol g-1 DW

Leaf starch

()mg g-1 DW

Tuber starch
()mg g-1 DW

Treatments

16.4 ba
19.7 b
27.7 c
42.61 b
17.1 a
22.4 ba
26.2 c
52.37 a
16.2 ba
21.3 b
28.4 c
50.22 a
15.8 ba
23.8 ba
28.3 c
52.27 a
16.7 ba
21.1 b
27.2 c
51.39 a
11.1 c
19.7 b
36.2 b
53.65 a
15.9 ba
20.5 b
49.4 a
52.19 a
14.2 b
21.1 b
50.8 a
54.17 a
15.6 ba
20.9 b
51.6 a
51.09 a
15.9 ba
19.8 b
50.4 a
52.88 a
حروف یکسان در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال  6درصد اختالف معنیداری با استفاده از آزمون  LSDندارند.
The same letters in each column were not statistically different at 5% of probability level based on LSD test.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که اعمال تتنش خشتکی
 در.مو ب کاهش وزن تر و در نهای عملکرد ک گیاه تربچه میشود
. وزن تر غده را بیشتر تحت تتأثیر قترار داد،گیاه تربچه تنش خشکی
گیاه تربچه در بروز تنش خشکی از آب ذخیره غده استفاده میکند تتا
 در شرایط بدون تتنش کتاربرد.برگها کمتر دچار عوارض تنش شوند
کود سولفات پتاسی( و کودهای زیستی در گیاه تربچه مو ب افتزایش
 در شرایط تنش تأثیر کودهای زیستی در بران عتوارض.عملکرد شد
، تتنش خشتکی غلظت پترولین.تنش بیشتر از سولفات پتاستی( بتود
امینواسیدها و قندهای محلول را در برگها و غده تربچه افزایش داده
 به طور کلی کاربرد ستولفات پتاستی( و.و عوارض تنش را کاهش داد
کودهای زیستی اثرات تنش خشکی را تعدی نمتود و تتأثیر کودهتای
 بتا تو ته بته نتتایج ایتن پتژوهش.زیستی در برخی موارد بیشتر بتود
میتوان کاربرد کودهای زیستی را در برنامه تغذیتهای گیاهتانی ماننتد
.تربچه به ویژه در شرایط تنش قرار داد
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نتایج ت زیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر غلظ
 غلظت نشاستته6  بر اساس نتایج تدول.نشاسته برگ معنیدار نشد
 میلیگرم بر گرم متغییر بود و بیشترین غلظ24/4  تا09/1 برگ بین
 نتایج ت زیه واریانس دادههتای غلظت نشاستته. دیده شد8 در تیمار
 نتتایج نشتان داد بتروز.غده در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شتد
 درصدی غلظ نشاسته در غده نسب به شاهد42 تنش باعی کاهش
 تتنش خشتکی باعتی افتزایش فعالیت آنتزی(هتای.بدون تنش شتد
.)04 هیدرولیز کننده نشاسته میشود و غلظ نشاسته کاهش مییابد
( که در آن کود سولفات پتاسی2 بیشترین غلظ نشاسته غده در تیمار
 بین سایر تیمارها اختتالف معنتیدار دیتده.استفاده شده بود دیده شد
 این نتایج نشان داد که کاربرد کود ستولفات پتاستی( و کودهتای.نشد
زیستی در شرایط تنش اثرات منفی تنش بر غلظ نشاسته را تعتدی
.میکند
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Effect of Potassium Solubilizing Biofertilizers Application Compared to
Potassium Sulfate on Growth and Some Physiological Traits of Radish
(Raphanus sativus L.) under Drought Stress
A. Samadi1- A. Hassani 2*- M. Gholamhoseini3
Received: 01-12-2019
Accepted: 26-08-2020
Introduction: Plant growth promoting bacteria are beneficial microorganisms that produce plant resistance
to a variety of biological and non-biological stresses, including drought, extreme temperatures, salinity, toxic
metals, etc, and increase plant productivity and yield. The use of these microorganisms as biological agents in
increasing soil fertility and improving agricultural productivity has been studied by many researchers, so a
proper understanding of their effect on drought resistance can be effective in water resources management.
Useful in field and reducing environmental effects of using chemical fertilizers. The purpose of this study was to
investigate the effect of some bio-fertilizers on growth and some physiological and biochemical characteristics
of red radish and in comparison with potassium sulfate application under drought stress.
Material and Methods: In other to investigate the effect of application of bio-fertilizers containing
potassium-soluble bacteria (Pseudomonas koreensis and Pseudomonas vancouverensis), phosphorus-solubilizing
bacteria (Pseudomonas putida) and nitrogen-fixing bacteria (Pantoea agglomerans) on plant growth and
function, this experiment was done with 10 treatments and three replications in the form of completely
randomized design in greenhouse. Finally the statistical population consisted of 30 pots of 10 treatments and
three replications for red radish. Drought stress was applied in such a way that the apparent symptoms of stress
were seen in the plants and the amount of water used was the same for all plants. The experiment was carried out
in greenhouses and nylon pots with a capacity of 6.5 kg were used. The soil was prepared using a calcareous soil
of Zanjan University research field. Its absorption was less than critical. Organic matter content was 0.4% and
lime equivalent was 14.1% pH of soil 7.57 and EC of abstract soil paste was 2.21. Pots were treated with
municipal water for 25 days after planting. EC values of water was 400 µS / cm that irrigated the plants every
three days. The desired bio-fertilizers were added to the pots with irrigation water. After 25 days, 15 pots of
treatments 4 to 6 were subjected to drought stress. 40 days after planting before drying of the plants, weight,
moisture content of plant tissue, leaf proline content, total free amino acid, and total soluble sugars in leaf extract
were measured. Analysis of variance was performed using SAS software and LSD test at the 5% level was used
to compare the means.
Results and Discussion: Results of analysis of variance showed that the effect of different treatments on
aerial fresh weight was significant at 1% level. Fertilizer treatments under stress and non-stress conditions
significantly increased aerial fresh weight. Among non-stress treatments, the highest fresh weight was obtained
from treatment 2 (10.03 g / pot) and the lowest was in control treatment (6.55 g / pot). Among the drought stress
treatments with application of different fertilizers used, treatment 8 (9.19 g / pot) had the highest and treatment 6
(7.04 g / pot) had the lowest fresh weight. Application of potassium sulfate fertilizer increased the fresh weight
of aerial part both under stress and non-stress condition. Potassium soluble bio-fertilizer alone and in
combination with other bio-fertilizers increased radish aerial fresh weight, which was not significantly different
from potassium sulfate fertilizer. In radish, drought stress affected the tuber fresh weight more. The radish plant
uses the water of the tuber reserve in drought stress so that the leaves are less susceptible to stress. In non-stress
conditions, application of potassium sulfate fertilizer and bio-fertilizers in radish increased yield. Potassium
sulfate effect was greater. In stress conditions, the effect of bio-fertilizers was more than potassium sulfate in
stress condition. The effect of potassium soluble bio-fertilizer application was almost identical with the
combined application of different biofertilizers. Drought stress increased the concentration of proline, amino
acids and soluble sugars in leaves and tubers of radish. Increasing concentration of these compounds indicated
1 and 2- M.Sc. Graduate and Assistant Professor of Soil Science, Department Faculty of Agriculture, University of
Zanjan, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Akbar.Hassani@znu.ac.ir)
3- Assistant Professor Department of Oil Seeds, Seedand Plant Improvement Institute. Agricultural Research, Education
and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.84228
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that plants were resistant to drought. Application of potassium sulfate and bio-fertilizers decreased these
concentration and the effect of bio-fertilizers was more than that of potassium sulfate. The amount of ion leakage
also increased under drought stress but leakage decreased by using potassium sulfate and bio-fertilizers. Drought
stress also reduced the starch concentration in leaves and tubers of radish, which is a consequence of drought
stress.
Conclusion: In general, application of potassium sulfate and bio-fertilizers moderated the effects of drought
stress and in some cases the effect of biofertilizers was greater. Integrated use of bio-fertilizers was not
significantly different from the use of potassium soluble bio-fertilizer alone. So, the results of this study showed
that the use of bio-fertilizers can be included in the plant nutrition program as a factor in reducing the negative
effects of stress on plants.
Keywords: Amino acid, Ionic leak, Nitrogen solubilizer, Phosphorus solubilizer, Proline
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نشانگرهای مورفولوژیکی ابزاری برای بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای الیم
()Citrus aurantifolia
شاهین جهانگیرزاده خیاوی -*1بهروز

گلعین2

تاریخ دریافت1399/01/27 :
تاریخ پذیرش1399/07/12 :

چکیده
مطالعه تنوع ژنتیکی ژرمپالسمهای هر گیاهی باعث بهبود برنامهریزیهای اصالحی میشود .مرکبات نیز به دلیل آنکه یکی از مهمترین محصوالت
کشاورزی است از این قاعده مستثنا نیستند .بسیاری از لیموهای مناطق جنوبی بر اساس شکل ظاهری و حدس نامگذاری شدهاند که میتوان با کااربرد
نشانگرهای ریختی و مقایسه آنها با ارقام و گونههای شناختهشده روابط ژنتیکی و شجرهنامه آنها را مشخص نمود .بررسی حاضر جهات مطالعاه تناوع و
روابط ژنتیکی ژنوتیپهای لیمو توسط نشانگرهای مورفولوژیکی صورت گرفت .چهل و یک صفت کمی و کیفی در  23ژنوتیپ مختلف لیمو از سه منطقه
جغرافیایی و هفت رقم شناختهشده مرکبات بهعنوان شاهد بر اساس توصیف نامه معرفیشده برای مرکبات بررسی شد .تجزیه خوشهای توسط نارمافازار
 Ntsysو تجزیه به مؤلفههای اصلی توسط نرمافزار  Pastانجام شد .بر اساس ماتریس تشابه محاسبهشده دامنه تشابه مابین ژنوتیاپهاا از  0/141الای
 0/683با متوسط  0/388بود که داللت بر وجود تنوع باال بین ژنوتیپهای موردبررسی دارد .بر اساس نمودار خوشهای حاصل ژنوتیپها در سطح تشاابه
 0/32در چهار گروه قرار گرفتند .در تجزیه کالستر سلطان مرکبات ( )Citrus grandisو بالنا ( )C. medicaباه هماراه پرتقاا ()C. sinensis
بهعنوان یکی از اجداد اولیه مرکبات از سایر نمونه ها گروه مجزایی تشکیل دادند .گروه چهارم که بزرگترین گروه تشکیلشده بود تمام رقامهاای لیماو
شاهد را در بر داشت که نشان از ارتباط آنها با یکدیگر بود .بر اساس آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی مشخص گردید که ده مؤلفه او  80/52در صد از
تغییرات را در برگرفتند .بر اساس آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی مشخص میگردد تا مؤلفه دهم  26صفت از  41صفت مورد بررسی نقش معنیداری
در ایجاد تفاوتها دارند .بهطورکلی با توجه به مجموع نتایج مشخص شد ویژگیهای مورفولوژیکی میتوانند بین لیموهاا و دیگار نموناههاای مرکباات
تفاوت قائل شده و آنها را تشخیص دهند.
واژههای کلیدی :توصیف نامه ،روابط فیلوژنتیکی ،شاخصهای مورفولوژی ،مرکبات

مقدمه

21

تیره مرکبات ( )Rutaceaeیکی از بزرگترین خانوادههای گیاهی
مناااطق گرمساایری و نیمااه گرمساایری بااه شاامار ماایرود .مرکبااات
دربرگیرنده دسته بزرگی از میوهها اسات کاه ازنظار تولیاد و مصار
مهامتارین آنهاا شاامل پرتقاا ( ،)Citrus sinensisناارنگی ( C.
 ،)reticulateالیااام ( ،)C. aurantifoliaلماااون (،)C. lemon
گریاپفاروت ( ،)C. maximaناارنج ( ،)C. aurantiumبالنا ( C.
 )medicaو ...میباشاند ( .)28نظریاههاای متفااوتی در ماورد منشا
مرکبات بیانشده است که بر اساس روابط فیلوژنتیک مایتاوان بیاان
 -1استادیار ،پژوهشکده چای ،مؤسسه تحقیقات علوم باغباانی ،ساازمان تحقیقاات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،الهیجان ،ایران
)Email: shjahangirzadeh@gmail.com
(* -نویسنده مسئو :
 -2دانشیار ،پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری ،مؤسسه تحقیقات علاوم
باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.85292

کرد که مرکبات در محدوده هندوستان تا شما آفریقا گسترش داشته
اساات ( .)34لیموهااا ( Citrus. aurantifoliaو  )C. lemonدسااته
بزرگ و متنوعی در درون گروه بزرگ مرکبات میباشند .منش الیمهاا
بر اساس گزارشها سوینگل جزایر هند شرقی است که ازآنجا به اروپا
منتقل گردیدهاند ( )6اما منش لمونها با دقت باالیی شناسایی نشده و
این احتما وجود دارد که لمونها به دلیل شباهت باالی آنها ،حاصال
تالقی بالن و الیم باشند .این موضوع تائید کننده این نظریاه اسات
که بالن و الیم جزو مرکبات اولیه هستند ( .)10تماام گیاهاانی کاه
جزو مرکباتاند بهصورت درخت باضخامت پوست کمتر از  5میلیمتار
است .برگها معموالً ساده با شکل تخممرغای تاا نیازهای هماراه باا
دمبرگ که در اندازههای و شکل مختلف اسات (در میاان گوناههاای
متفاوت) .میوه عموماً هسپریدیم 3خوانده میشود که از قاا هاای کاه
توسط کیسههای ترشحی پرشده  ،تشکیل گشته اسات کاه باذرها در
3- Hesperidium
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قسمت مرکزی این قا ها قرار دارند .قا ها توسط پوشش عموماً سفید
اناادوکار  1و سااپس قشاار خااارجی 2کااه غاادد روغناای زیاااد دارد،
احاطهشدهاند .رن قسمت گوشتی و الیه خارجی بسیار متناوع اسات
(از سبز تا زرد ،نارنجی و قرمز) (.)28
تاکنون مطالعات زیاادی در زمیناه بررسای تفااوتهاای ژنتیکای
گیاهان زیرمجموعه مرکبات با کاربرد نشاانگرهای گونااگون صاورت
گرفته است .صافات مورفولاوژیکی اولاین و اساسایتارین مرحلاه در
توصیف و طبقهبندی ژرمپالسم هستند ،و بهعناوان اصاو اصالی در
اصالح گیاهان (انتخاب و بررسی صفات موردعالقاه) باه کاار گرفتاه
میشوند بهگونهای که این صفات ممکن است در یک رقم جدید جمع
شوند ( 8و  .)33درگذشته به دلیل وجود توارث پذیری باال ویژگیهای
موفولوژی جهت شناسایی و تشخیص جنسهای  Citrusبکاار بارده
میشدهاند .یافتن روابط متقابل بین ویژگیهای مورفولاوژیکی ممکان
است در گزینش شاخصهای انتخاب قابلاستفاده باشد و با استفاده از
برخی خصوصایات سااده بتاوان شااخصهاای پیییاده را گازینش و
انتخاب نمود ( .)15تفاوت در برخی از ویژگیهای میوه ممکن است به
دلیل تکثیر بذری ،اختال در آبوهوا و نحوه گردهافشانی باشد (.)35
مرکبات به دلیل برخی خصوصیات خاص از قبیال ساازگاری جنسای
آنها با جنسهای مرتبط و همیناین ساازگاری باینگوناهای ازلحاا
گوناگونی ،تنوع قابل توجهی دارند ( .)5عالوه بر این ،ازآنجاکه تفااوت
گونههای مختلف الیم اسپرماتوفیتیک است و ساابقه طاوالنی ازنظار
کشت دارند لذا ژنوتیپهای متفاوتی در مناطق جنوبی ایاران مشااهده
میگردد (.)26
امروزه از نشانگرهای ژنتیکی جهت حفاظت و مدیریت و همینین
شناسایی بهتر و مناسبتر ژرمپالسمهای باغباانی اساتفاده مایگاردد
( .)16نشانگرهای مورفولوژی که دسته بزرگی از نشانگرها مایباشاند
نیز در دسته نشانگرهای ژنتیکی قرار دارند ( .)23مالیک و همکاارانش
در ساا  )22( 2012در بررسای تفااوتهااای ژنتیکای ارقاام پرتقااا
( )Citrus sinensis (L.) Osbeckدر هند از نشانگرهای مورفولوژی
و مولکولی  RAPDاستفاده نمودناد .شااهین-چویاک و آ.ماووری در
سا  )29( 2012نیز از نشانگرهای مورفولوژی بارای بررسای صافات
کمی ( )QTLجنس  Citrusاستفاده کردناد .باا کااربرد نشاانگرهای
مورفولوژی و مولکولی شناسایی و روابط ژنتیکی ماندارینها ( Citrus
 )reticulata Blanco.توسااط پااا و همکاااران ( ،)25کااامپوس و
همکاااران ( )4و کئااوهلر-سااانتوس و همکاااران ( )20در سااه منطقااه
متفاااوت بررساای شاادند .دورجاای و یااا واتااادافیوم ( )7در بررساای
اکسیشنهای ناارنگی ( )Citrus reticulata Blanco.باا اساتفاده از
ویژگی های مورفولوژی نتیجهگیری نمودناد کاه دادههاای حاصال از
1- Albedo
2- Flavedo

بررسی طو و عرض بارگ عارض ،طاو و قطار میاوه ضاخامت
اپیکار و تعداد بذر در میوه نسبت به ویژگیهای گل جهت بررسای
مناسبتر هستند .برای بررسی تنوع ژنتیکی درختان مرکباتی که تحت
عنوان الیم شناخته می گردند نیز تحقیقات وسیعی انجاامشاده اسات
( 26 ،19 ،17و  ،)35خیاوی و همکاران ( )19کاه بار روی  29نموناه
مناطق میناب ،منوجان ،داراب ،شما و نموناههاای اساتاندارد تحات
عنوان الیم مطالعاتی داشته دارای  7ژنوتیپ مشترک (حدود  )%23باا
مطالعه حاضر بود یکی از جامع ترین مطالعات صورت گرفتاه بار روی
نمونههای مناطق کشت الیم در جنوب است.
از نشانگرهای مورفولوژیکی همینین در بررسی گیاهان متعددی
مانند هلو برای تهیه نقشه لینکاژی در ترکیاب باا نشاانگرهای دیگار
( RFLPو  ،)27( )RAPDدر کیااوی باارای بررساای و شناسااایی ژرم
پالسم ( )9در بادام به جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی ( )30اساتفاده شاده
است.
در این مطالعه برخی ژنوتیپهای الیم و لمون در جنوب ایاران را
ازنظر صفات مورفولوژیکی بررسی شد تا به اطالعاات موجاود از آنهاا
اضافه کرده و بتوان از آنها در برنامههای بهنژادی استفاده مناسبتری
نمود.

مواد و روشها
مواد گیاهی

تعداد ده درخت از منطقه میناب باهعناوان ناوار جناوبی مرکباات
کاری که محصو عمده آن مناطق لیمو است از کلکسایون ایساتگاه
تحقیقاتی آن شهرستان انتخاب گردید که در انتخاب نمونهها باز هام
سعی بر این بود که نمونههایی انتخاب گردند که کل منطقه را پوشش
دهند .شش درخت از منطقه منوجان بهعناوان حدفاصال ماابین ناوار
جنااوبی مرکبااات کاااری و منطقااه مرکاازی مرکبااات کاااری انتخاااب
گردیدند .جهت آنکه منطقه مرکزی مرکبات کاری ایران نیاز باهطاور
بیشتری تحت پوشش قرار گیرد نیز تعداد هفت درخت از منطقه داراب
بهعنوان منطقهای در غرب ناحیاه مرکباات کااری مرکازی برگزیاده
شدند .هفت نمونه از ارقام تجاری شامل مکزیکن الیم ،لیمو لیسبون،
بالن  ،سلطان مرکبات (پوملو) ،پرتقا سایاورز ،را لماون و پرشاین
الیم بهعنوان شاهد در نظر گرفته شدند که این نمونهها از پژوهشکده
مرکبات و میوههای نیمه گرمسیر در رامسر تهیاه گشاتند .دلیال ایان
گستردگی نمونههای شاهد کمک باه افازایش دقات بررسای تناوع و
تعیین مسیر تکاملی و فیلوژنتیک بود .نکته الزم به ذکر این است کاه
تمام درختان در مرحله بلاو بودناد .ایان پاروژه در دو ساا متاوالی
( 1391و  )1392انجام شد .جدو  1اسامی نمونههای مورد بررسای و
شکل  1مناطقی که نموناههاای تحات پوشاش قارار دادناد را بیاان
مینماید.
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جدول  -1نمونههای لیمو اسیدی بکار رفته در بررسی مورفولوژی
Table 1- Acid lime samples used in morphological analysis

نام علمی
Scientific
name
Citrus sp.
Citrus sp.

محل جمعآوری

نام محلی

Location

Local name

میناب

ناشناس

Minab

Unknown

میناب

ناشناس

Minab

Unknown

Citrus sp.

رودان

Citrus sp.

رودان

Citrus sp.

رودان

Citrus sp.

سندرک

ناشناس

Senderk

Unknown

Citrus sp.
Citrus sp.
Citrus aurantifolia
Citrus × limon
C. sinensis
Citrus jambhiri
C. grandis
Citrus × latifolia
C. medica

Rudan
Rudan
Rudan

جغین
Jaghin

جغین
Jaghin

رامسر
Ramsar

رامسر
Ramsar

رامسر
Ramsar

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

مکزیکن الیم

Mexican lime

لیمو لیسبون

Lisbon lemon

Siavaraz
sweet orange

رامسر

را لمون

Ramsar

رامسر

سلطان مرکبات

Ramsar

Pummelo

رامسر

پرشین الیم

Ramsar

Persian lime

رامسر

Plant
*code

Scientific
name

M1-13

Citrus sp.

M1-14

Citrus sp.

M2-2

Citrus sp.

M2-8

Citrus sp.

M2-10

Citrus sp.

M4-2

Citrus sp.

M5-1

Citrus sp.

M5-2

Citrus sp.

S1

Citrus sp.

S2

Citrus sp.

S3

Citrus sp.

S5

Citrus sp.

S6

Citrus sp.

S7

Citrus sp.

S10

Citrus sp.

پرتقا سیاورزی

Rough lemon

Ramsar

کد نمونه

نام علمی

بالن

Citron

محل جمعآوری

نام محلی

Location

Local name

داراب

لیمو فری

Drab

Feri lime

داراب

لیمو بکرایی

Drab

Bakrai lime

داراب

ناشناس

Drab

Unknown

داراب

ناشناس

Drab

Unknown

داراب

لیمو چهارفصل

Drab

Four season lime

داراب

لیمو سنگی

Drab

Rock lemon

داراب
Drab

لیمو خیاری

Cucumber lime

منوجان

منوجان 5

Manojan

Manojan 5

منوجان

منوجان 6

Manojan

Manojan 6

منوجان

منوجان 7

Manojan

Manojan 7

منوجان

منوجان8

Manojan

Manojan 8

منوجان

منوجان9

Manojan

Manojan 9

منوجان

منوجان 10

Manojan

Manojan 10

میناب
Minab

میناب
Minab

رودان الیم

Rudan lime

ناشناس

Unknown

کد نمونه
Plant
*code
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
MA5
MA6
MA7
MA8
MA9
MA10
M1-1
M1-10

کد نمونهها :D :نمونههای جمعآوریشده از منطقه داراب :MA ،نمونههای جمعآوریشده از منطقه منوجان :M ،نمونههای جمعآوریشده از منطقه میناب :S ،نمونههای شاهد
(از منطقه رامسر)

آنالیز مورفولوژی

برای بررسی مورفولوژی و خصوصیات ظاهری درختاان در کال
 41صفت کمی و کیفی ( 9صفت کمی و  32صفت کیفی) در رابطاه
با هر درخت ،ده برگ ،پنج میوه و بذر داخل پنج میوه ماورد بررسای
قرار گرفت .انتخاب صفات ماورد بررسای بار اسااس توصایف ناماه
توصیه شده توسط موسسه بینالمللی بررسی ژنتیک گیاهان 1صورت
1- International Plant Genetic Resources Institute

پذیرفت ( .)13برای آنکاه ارار محایط در بررسای کام گاردد عمال
نمونهگیری در دو سا متفاوت با ساه تکارار انجاام شاد .جادو 2
صفات بررسیشده را نشان میدهد.
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شکل  -1مناطق جمعآوری نمونههای ژنوتیپهای الیم ( )Citrus aurantifoliaمورد بررسی :شماره  1داراب ( ،)28.75N ،54.53Eشماره 2
منوجان ( ،)27.40N ،57.49Eشماره  3میناب ( ،)27.14N ،57.07Eو شماره  4رامسر (.)36.92N ،50.64E
=Figure 1- Collection sites of the studied samples of lime genotypes (Citrus aurantifolia) (1= Darab (54.53E, 28.75N), 2
)Manojan (57.49E, 27.40N), 3= Minab (57.07E, 27.14N) and 4= Ramsar (50.64E, 36.92N

جهت بررسی دادهها از روش بهکاربرده توسط خیاوی و همکااران
( )19استفاده شد .بنابراین دادههای حاصل جهت بررسی ابتادا توساط
نرمافزار  Ntsysو ضاریب  YBARاساتاندارد ساازی شاده و ساپس
1
توسط همین نرمافزار ماتریس تشابه بر اساس ضاریب تشاابه سااده
محاسبه گردید .جهت طراحی کالساتر بار اسااس مااتریس تشاابه از
الگوریتم  UPGMAدر نرمافزار NTSYS-pc, v. 2.02استفاده شاد.
تجزیه به مؤلفههای اصلی 2برای گروهبندی نمونهها صورت گرفات و
تجزیه بایپالت توسط نرمافزار  Past-pc, v. 4.03صورت گرفت.

نتایج و بحث
شناسااایی نمونااههااا باار اساااس توص ایف نامااه  IPGRIباارای
مورفولوژی برگ و میوه نمونههای لیموی چهار استان عماده کاشات
مرکبات ایران صورت گرفت .تمام نمونههای لیمو گزینششاده ازنظار
1- Simple Matching Coefficient
)2- Principal component analysis (PCA

مورفولوژی مشابه یکدیگر بودند ،اگرچاه برخای از آنهاا تفااوتهاای
کوچک و کمی در ویژگیهایی مانند شکل درخت ،زاویه شاخه ،شاکل
نوک برگ و حاشیه پهنک ،طو دمبرگ ،شکل پهنک ،اندازه (طو و
عاارض) پهنااکباارگ و شااکل بااذر نشااان دادنااد .تفاااوت در برخاای
ویژگیهای موردبررسی احتماالً به تکثیر بذری ،آبوهوای متفااوت و
نحوه گردهافشانی بازمیگردد (.)35
جهت مشخص نمودن بهترین ضاریب بارای محاسابه مااتریس
تشابه دوبهدو و تجزیه کالستر ضریب کوفنتیاک بارای ساه ضاریب
دایس ،جاکارد و تشابه ساده محاسبه گردید و باالترین میزان ضاریب
کوفنتیک با میزان  0/79متعلق باه ضاریب تشاابه سااده و الگاوریتم
 UPGMAبود  .این ضریب نشان میدهاد چاه میازان از اطالعاات
ماتریس تشابه محاسبهشده به کالستر طراحیشده منتقلشدهاناد .بار
این اساس ،ضاریب تشاابه سااده بارای محاسابه مااتریس تشاابه و
الگوریتم  UPGMAبرای طراحی کالستر مورداستفاده قارار گرفتناد.
باالتر بودن میزان ضریب کوفنتیک داللت بر رابطاه بیشاتر مااتریس
تشابه محاسبهشده و کالستر طراحیشده است (.)24
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جدول  -2صفات مورفولوژیکی مورد بررسی برخی ژنوتیپهای الیم ()Citrus aurantifolia
)Table 2- Investigated morphological characters of lime genotypes (Citrus aurantifolia

صفات

ردیف

صفات

ردیف

صفات

ردیف

Characteristics

Row

Characteristics

Row

Characteristics

Row

29

پهنای گوشوارک

15

عادت رشدی درخت

رن

میانبر (آلبیدو)

Albedo colour

انتهای نزدیک به خامه میوه

30

تعداد پره در هر میوه

31

Fruit stylar end
Number of segments per fruit

Petiole wing width

شکل گوشوارک
Petiole wing shape

شکل میوه
Fruit shape

چسبیدگی دیواره پرهها به یکدیگر
Adherence of segment walls to each
other

ضخامت دیواره پرهها
Thickness of segment walls

محور میوه

33
34

Fruit axis

رن

32

گوشت (پالپ)

35

Pulp (flesh) colour

بافت گوشت

36

Pulp firmness

طو کیسههای ترشحی

37

متوسط تعداد بذر در هر میوه

38

Vesicle length
Average number of seeds per fruit

شکل بذر
Seed shape

سطح بذر
Seed surface

رن

بذر

Seed colour

39
40

41

شکل قاعده میوه
Shape of fruit base

شکل سر میوه
Shape of fruit apex

رن

پوست (اپیکار ) میوه

Fruit skin (epicarp) colour

ضخامت پوست در استوای میوه
Width of epicarp at equatorial area

وزن میوه
Fruit weight

طو میوه
Fruit length

قطر میوه
Fruit diameter

نسبت طو به قطر میوه
Ratio fruit length/ diameter

بافت سطح پوست میوه
Fruit surface texture

چسبندگی آلبیدو (مزوکار ) به گوشت
(اندوکار )

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

وضوح غدد ترشحی

بررسی ماتریس تشاابه بار اسااس ضاریب تشاابه سااده)SM( 1
(جدو  )3برای دادههای مورفولوژیکی بیان داشت که مابین نمونههاا
در دامنه  0/141الی  0/683شباهت وجود دارد .متوسط میازان تشاابه
نیز  0/388به دست آمد .بر اساس نتاایج  62/15در صاد مقایساههاا
کمتر از میانگین و  %37/85باالی میانگین بودند .حداکثر میزان تشابه
به دو نمونه مکزیکن الیم و پرشین الیم تعلق داشت و حداکثر میزان
تفاوت نیز مابین نمونههاای  MA6باا  S6 ،M2-8باا  S1 ،MA8باا
 M1-13و  S6با  S10مشاهده شد .در مطالعات گذشاته نیاز سالطان
مرکبات ( )S6از سایر نمونهها فاصله گرفته و جداشاده باود ( 17 ،3و
1- simple matching coefficient

زاویه شاخه
Branch angle

2

شکل درخت بالغ

3

نوک شاخه

4

Tree shape

رن

Shoot tip color

تراکم تیغ در درخت بالغ
Spine density on adult tree

شکل تیغ
Spine shape

شکل پهنک
Leaf lamina shape

حاشیه پهنک
leaf lamina margin

نوک برگ
leaf apex

طو پهنک
Leaf lamina length

عرض پهنک
Leaf lamina width

5
6
7
8
9
10
11

نسبت طو به عرض پهنک

Adherence of albedo (mesocarp) to
)pulp (endocarp
Nature (conspicuousness) of oil
glands

Tree growth habit

1

28

Ratio leaf lamina
length/width

طو دمبرگ
Petiole length

وضعیت گوشوارک
Petiole condition

12

13

14

 ،)19بنابراین جدا شدن سلطان مرکبات غیرطبیعای نباود .در بررسای
مورفولوژی مرکبات ،محدوده تنوع ژنتیکی محاسبهشده توسط شاخص
های مورفولوژیکی عموماً در محدوده ای که در بررسی حاضر محاسبه
گشته است .کوئهلر-سانتوس و همکاران ( )20در بررسی تنوع ژنتیکی
نااارنگیهااای برزیاال ،متوسااط شااباهت  0/6را توسااط ویژگاایهااای
مورفولوژیکی محاسبه نمودناد .همیناین کوماار و همکااران ( )21در
نارنگی حداکثر و حداقل شاباهت محاسابهشاده توساط ویژگایهاای
مورفولااوژیکی را بااه ترتیااب  0/45و  0/17مشاااهده کردنااد .پااا و
همکاااران ( )25نیااز در بررساای نااارنگی بااا اسااتفاده از  33شاااخص
مورفولوژی دامنه شباهت را مابین 0/15الی  0/73با متوسط  0/44باه
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دساات آورنااد .کااامپوس و همکاااران ( )4نیااز بااهوسایله نشااانگرهای
مورفولوژیکی به بررسی تنوع ژنتیکی نارنگیها اقدام نمودناد و باا 20
ویژگی کمی و  10صفت کیفی ضریب تشابه باین  0/15الای  0/73را
گزارش کردند .با توجه به آنکه این دو مطالعه پا و همکااران ( )25و
کامپوس و همکاران ( )4در داخل یکگونه صورت گرفته و با توجه به
اینکه اکثر نمونههای ما نیز ویژگی مشابه مکزیکن الیم را نشان مای
دادند ،میتوان نتیجه گرفت که دامنه تفاوت محاسبهشده در بررسی ما
نیز طبیعی است که این دامنه بهدستآماده دامناهای زیااد و گساترده
است .خیااوی و همکااران ( )19نیاز در بررسای تناوع مورفولوژیاک
الیمهای سه منطقه عمده کشت این گیاه دامنه تشاابهی در محادوده
 0/19الی  0/88با متوسط  0/4گزارش نمودهاند.
در بررسی حاضر میانگین شاخصهای برگ شاامل طاو بارگ،
عرض برگ و طو دمبرگ به ترتیب برابار  74/25 ،79/51و 17/45
میلیمتر بود که  33/33در صد نمونهها طو بارگ کمتار از متوساط
 % 6/67عرض برگ کمتر از متوسط و  %10نیز طو دمبرگ کمتر از
متوسط داشتند .در رابطه باا میاوه نیاز متوساط ضاخامت پوسات در
استوای میوه  4/05میلیمتر ،وزن میوه  99/97گرم ،طو و قطر میوه
نیز بهترتیب  58/06و  51/53میلیمتر محاسبه شد که در  %30نمونه
ها ضخامت پوست کمتر از حاد متوساط باود % 33/33 ،% 26/67 .و
 ،% 33/33نمونهها نیز میانگین کمتر از اندازه محاسبه شده برای وزن،
طو و قطر میوه را نشان دادند.
در رابطه با این ویژگیهاا ،شااخصهاای بارگ (عارض و طاو
پهنک و طو دمبرگ) و میوه (ضخامت پوست در اساتوا میاوه ،وزن،
طو و قطر میوه) باید خاطرنشان نمود که نمونههای  S6 ،M1-14یا
همان سلطان مرکبات و  S10یا همان بالن در اکثر ویژگی بااالتر از
حد متوسط بودند .اگر این نمونهها از میانگین حذ و مجدد میاانگین
گیری شود به دلیل آنکه میزان محاسبه شده برای آن فوقالعااده بااال
است ،مشاهده میشود کاه اکثار ژنوتیاپهاای لیماو موردبررسای در
ویژگیهای مطرح شده مشابه دو نموناه الیام اساتاندارد موردبررسای
(مکزیکن الیم و پرشین الیم) میباشند.
همانطور که در کالستر طراحیشده (شکل  )2مشااهد مایگاردد
نمونهها در میزان تشابه  0/32به چهار گروه اصالی تقسایم گردیدناد.
گروه او شامل تنها یک نمونه ( )S6یا سلطان مرکبات بود کاه ایان
موضوع نشان از فاصله زیاد این نموناه از دساته الیامهاا و لماونهاا
می باشد .در مطالعات پیشین نیاز ایان نموناه باهعناوان اجاداد اولیاه
مرکبات مطرحشده بود ( .)3در مطالعه خیاوی و همکاران ( )19نیاز دو
نمونه سلطان مرکبات و ژنوتیپ جمعآوریشده بانام لیمو گاالب آمال
نیااز در همااین محاادوده تشااابه از سااایر نمونااههااای الیاام و لمااون
جداشدهاند .جدا شدن سلطان مرکبات از سایر نمونههای دیگر مرکبات
با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مطالعات عابدین پور و همکااران
( ،)1العنباری و همکاران ( )2و گولسن و روز ( )12مشااهدهشاده باود.

گروه دوم تماماً نمونههای منطقه میناب را شامل میشاد .نکتاه مهام
اولیه که از این گروهبندی به دست آمد تفکیک شدن نمونههای لیماو
منطقه نواری شما دریای عمان از سایر نمونههای لیمو (چه تجااری
و چه ژنوتیپهاای جماعآوریشاده) باود .در مطالعاههاای خیااوی و
همکاران ( )19و راهب و همکااران ( )26کاه نموناههاایی از منطقاه
میناب را بررسی نموده اند مسیر تفکیکی مشابهی را نشاان دادناد و در
مطالعات آنها نیز نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را تشاکیل
دادهاند .تشکیل یک گروه شاخص برای نمونههای میناب میتواند باه
دلیل مسیر تکاملی خاص برای این نمونهها باشد ،بهطوریکه در ایان
منطقه فقط کاشت لیمو رایج بوده و تقریباً هیچگونه مرکباات دیگاری
وجود ندارد که جریان ژنی را باه ایان منطقاه وارد نمایاد و همیناین
تکثیر لیموها در این منطقه از راه بذر است و به دلیل ذکرشده در باال،
حفاظتشدگی ژنوتیپها در این منطقه طبیعی به نظر میرساد .گاروه
سوم نیز تنها دو نمونه پرتقا محلی ( )S3و بالن ( )S10که بهعنوان
شااهد در بررسای قاارار داشاتند را شاامل بااود .قرارگیاری بالنا در
میانههای کالستر با موضوع جد اولیه بودن این گیااه ( )3بارای اناواع
مرکبات کامالً همخوانی دارد .از این دو نمونه ،رقم پرتقا فاقد رابطاه
ژنتیکی گزارش شده با لیموها (الیم و لماون) اسات .بالنا نیاز کاه
بهعنوان یکی از اجداد اولیه لمونها مطرح است ( )3ازنظر ویژگیهای
مورفولوژیکی تفاوتهای بارزی با لمونها دارد ،بنابراین جدا شدن این
نمونهها منطقی و اصولی است .نتاایج گازارششاده در بررسایهاای
صورت گرفته توسط نشانگرهای مولکولی نیز جدا شدن این نمونههاا
از لیموها را گزارش کردهاند ( 31 ،11 ،2و .)32
اما در گروه چهاارم کاه شاامل  17نموناه ( 56/66در صاد کال
نمونهها) بود پیییدگی بیشتری مشاهده میشد زیارا کاه نموناههاای
شاهد الیم و لمون و ناحیه مرکزی مرکبات کاری ایران کاه خاود دو
منطقه داراب و منوجان را شامل میشد در برداشت .در ایان گاروه در
حد تشابه  %38ابتدا رقم لیمو لیسبون از سایر نمونهها جدا گشت و در
ادامه نمونه های منطقه منوجان زیرگروه خاص خود را تشکیل دادند و
تنها یک نمونه از این منطقه ( )MA10در زیرگاروه ساوم باه هماراه
نمونه های منطقه داراب و سه رقام مکازیکن الیام ،پرشاین الیام و
را لمون قرار گرفت .این جدا شدن و تشاکیل یاک زیرگاروه خااص
برای نمونه های منطقه منوجاان بار اسااس دادههاای مورفولاوژیکی
میتواند نشان از مسیر تکاملی جداگانهای از نمونههای همگروه باشد.
دالیل مشابه ،دالیل ذکرشده برای حفاظتشدگی نمونههاای مینااب،
برای نمونههای این منطقه نیز صادق است .اما ازآنجاییکه نمونههای
انتخابی از این منطقه محدود بودند ،با قاطعیت نمیتوان در رابطاه باا
این موضوع که آیا این جمعیت از سایر نمونهها باید جدا گردند یا خیر،
اظهارنظر نمود.
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شکل  -2دندروگرام  30نمونه مرکبات مورد بررسی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی .به روش UPGMA

(کد نمونهها بر اساس جدو  1است)
Figure 2- Dendrogram of 30 citrus samples using morphological markers based on UPGMA
)(Sample code are based on Table 1

در بررسی خیاوی و همکااران ( )19کاه نموناهبارداری از هماین
کلکسیون موردبررسی صورت گرفته بود در تجزیه کالستر در ارتباط با
نمونه های منطقه منوجان مسیر جدا شدن مشابهی دیده مایگاردد .از
این گروهبندی میتوان باه ایان نتیجاه رساید کاه اکثار نموناههاای
جمعآوریشده از منطقه داراب جز الیمها هستند .در بررسی شهساوار
و همکاران ( ،)32شهساوار و همکااران ( ،)31جهاانگیرزاده خیااوی و
همکاران ( ،)14خیاوی و همکاران ( )18و خانکهدانی و همکاران ()17
نیز مشاهده شد که نمونههای منطقه داراب با مکزیکن الیم و پرشین
الیم شباهت باالیی نشان میدهند.
برای بررسی الگوی تغییرات ویژگیهای اندازهگیری شده و بارای
پیدا کردن ویژگیهای تعیینکننده جهت تشخیص تفااوتهاا ،آزماون
تجزیه به مؤلفههای اصلی با استفاده از مشاهدات مورفولوژیکی انجام
شد .مقادیر ویژه 1محاسبهشده حاصل از آزمون تجزیه به مؤلفاههاای
اصلی ( )PCAنشان میدهند که  10مؤلفاه او  82/03در صاد کال
1- Eigen value

تنوع موجود در بین نمونههای موردبررسی را باعث میگردند.
مؤلفه او که  22/92در صد از کل تنوع را باعث میگردد بهطور
برجستهای با صفات طو میوه ،قطر میوه ،ضخامت پوست در استوای
میوه ،عرض پهنک ،طو دمبرگ و وزن میوه ارتباط دارد .مؤلفاه دوم
که  14/64در صد کل تفاوتها ایجاد میکند نیز با متوسط تعداد باذر
در هر میوه ،شکل بذر ،سطح بذر و رنا باذر ارتبااط بااالیی نشاان
میدهد .رن پوست میوه ،نسبت طو به قطر میوه ،رنا گوشات و
بافت گوشت با سومین مؤلفه که  10/11در صد محاسابهشاده اسات
به طور معنی داری رابطه دارند .باقی هفت مؤلفههای اصلی باقیماناده
که  34/37در صد کل تغییرات را نشاان مایدهناد باا صافاتی مانناد
وضعیت گوشوارک ،شکل میوه ،چسبیدگی دیواره پرهها به یکادیگر و
بافت گوشت در مؤلفه چهارم حاشیه پهنک ،نسبت طاو باه عارض
پهنک ،انتهای نزدیک به خامه میوه ،محور میاوه و رنا گوشات در
مؤلفه پنجم تراکم تیغ در درخت بالغ ،شکل تیغ ،شکل قاعاده میاوه،
بافت سطح پوست میوه ،وضوح غدد ترشحی و چسبیدگی دیواره پرهها
به یکدیگر در مؤلفه ششم نسبت طو به عرض پهنک ،شکل قاعده
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بذر در هر میوه در مؤلفه دهم دارای رابطه معنیداری هساتند .بناا بار
نتایج آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی از  41صافت موردبررسای 31
صفت باهصاورت معنایداری در کال تفااوت مشااهدهشاده در باین
نمونههای موردمطالعه نقش دارناد .جادو  5نتاایج آزماون  PCAرا
نشان میدهد.

میوه ،وضوح غدد ترشحی و رن میانبر (آلبیدو) در مؤلفه هفتم زاویه
شاخه ،تراکم تیغ در درخت بالغ ،شکل تیغ و بافت سطح پوست میاوه
در مؤلفه هشتم شاکل میاوه ،نسابت طاو باه قطار میاوه و طاو
کیسههای ترشحی در مؤلفه نهم تراکم تیغ در درخات باالغ ،حاشایه
پهنک ،نوک برگ ،شکل سر میوه ،رن میانبر (آلبیدو) و متوسط تعداد

جدول  -5نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAبا توجه به ویژگیهای مورفولوژیکی همه نمونههای موردبررسی از ژنوتیپهای الیم
Table 5- Results of principal component analysis )PCA( according to morphological properties of the studied samples of lime
ghenotypes

مولفه
*Component
5
6

صفت
4

3

2

1

10

9

8

7

-0.02

0.25

0.17

0.23

-0.04

-0.21

0.19

-0.04

-0.02

0.08

-0.09

0.06

-0.09

0.13

-0.21

0.04

0.45

0.25

0.02

-0.15

-0.23

-0.11

0.11

-0.06

-0.19

-0.11

-0.16

0.02

-0.02

0.16

0.09

0.20

0.08

0.20

-0.20

-0.17

-0.02

0.03

-0.10

-0.12

-0.06

0.30

-0.09

0.40

-0.14

0.33

-0.03

0.14

-0.10

0.12

-0.08

0.12

0.34

-0.02

0.33

-0.08

0.07

-0.20

0.19

0.04

-0.02

-0.18

0.16

-0.16

-0.03

-0.20

0.14

0.15

-0.20

0.09

0.31

-0.06

-0.14

0.09

0.06

0.38

-0.15

-0.13

-0.03

0.08

-0.36

0.13

-0.03

-0.15

-0.05

-0.22

0.02

-0.25

-0.18

0.09

0.07

0.25

0.06

0.00

-0.09

0.07

-0.09

-0.13

0.10

0.26

0.06

0.10

0.00

-0.03

-0.06

-0.04

-0.01

-0.07

0.10

0.30

0.00

0.16

0.24

0.28

-0.01

0.28

-0.22

-0.13

0.03

-0.11

-0.04

-0.11

0.02

0.11

0.01

-0.07

0.00

-0.03

0.16

0.28

-0.11

-0.14

-0.02

0.23

0.04

0.04

0.33

0.09

0.17

-0.02

-0.03

-0.12

0.01

0.17

-0.07

-0.01

-0.03

0.03

0.16

0.26

0.11

-0.09

0.10

0.05

-0.16

-0.05

0.10

-0.22

-0.15

-0.08

0.00

0.28

0.00

-0.05

0.13

0.21

0.35

-0.03

-0.20

0.06

-0.04

0.05

0.23

-0.29

-0.38

-0.10

-0.25

-0.12

-0.06

0.07

-0.44

-0.23

-0.05

0.16

0.25

0.17

-0.19

0.05

-0.16

0.02

Traits

عادت رشدی درخت
Tree growth habit

زاویه شاخه
Branch angle

شکل درخت بالغ
Tree shape

رن

نوک شاخه

Shoot tip color

تراکم تیغ در درخت بالغ
Spine density on adult tree

شکل تیغ
Spine shape

شکل پهنک
Leaf lamina shape

حاشیه پهنک
Leaf lamina margin

نوک برگ
Leaf apex

طو پهنک
Leaf lamina length

عرض پهنک
Leaf lamina width

نسبت طو به عرض پهنک
Ratio leaf lamina length/width

طو دمبرگ
Petiole length

وضعیت گوشوارک
Petiole condition

پهنای گوشوارک
Petiole wing width

شکل گوشوارک
Petiole wing shape

شکل میوه
Fruit shape

شکل قاعده میوه
Shape of fruit base

شکل سر میوه
Shape of fruit apex
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پوست میوه

رن

Fruit skin colour

ضخامت پوست در استوای میوه
Width of epicarp at equatorial area

وزن میوه
Fruit weight

طو میوه
Fruit length

قطر میوه
Fruit diameter

نسبت طو به قطر میوه
Ratio fruit length/ diameter

بافت سطح پوست میوه
Fruit surface texture

چسبندگی آلبیدو به گوشت
Adherence of albedo to pulp

وضوح غدد ترشحی
Nature (conspicuousness) of oil glands

)میانبر (آلبیدو

رن

Albedo colour

انتهای نزدیک به خامه میوه
Fruit stylar end

تعداد پره در هر میوه
Number of segments per fruit

چسبیدگی دیواره پرهها به یکدیگر
Adherence of segment walls to each other

محور میوه
Fruit axis

ضخامت دیواره پرهها
Thickness of segment walls

گوشت

رن

Pulp (flesh) colour

بافت گوشت
Pulp firmness

طو کیسههای ترشحی
Vesicle length

متوسط تعداد بذر در هر میوه
Average number of seeds per fruit

شکل بذر
Seed shape

سطح بذر
Seed surface

بذر

رن

Seed colour

مقادیر ویژه
Eigen value

واریانس
Variance (%)

در صد تجمعی
Cumilative (%)

0.08

-0.19

0.28

-0.14

0.21

-0.15

-0.09

0.01

0.12

-0.02

0.30

0.10

0.05

0.04

0.02

-0.04

0.05

0.05

0.07

0.03

0.31

0.09

0.00

0.01

0.02

-0.03

0.07

0.00

-0.06

0.00

0.30

0.03

-0.04

0.07

0.13

0.00

-0.03

0.05

0.05

-0.05

0.31

-0.01

0.08

0.04

0.10

-0.02

-0.02

0.06

-0.07

-0.02

-0.03

0.08

-0.34

0.11

0.07

0.09

0.07

-0.07

0.42

-0.08

0.09

-0.05

0.13

0.17

-0.09

-0.31

0.03

0.33

-0.08

0.15

0.05

0.24

0.17

-0.09

-0.19

0.20

-0.12

-0.13

0.00

-0.04

0.07

-0.03

0.01

-0.02

0.01

0.36

-0.44

-0.03

-0.16

0.13

-0.05

0.07

0.05

-0.04

-0.25

0.01

0.27

-0.15

-0.03

0.28

0.13

0.14

-0.10

0.05

-0.29

-0.04

0.22

-0.24

0.04

-0.05

0.20

0.06

0.14

-0.04

0.14

0.16

-0.20

0.08

-0.03

0.01

0.08

-0.02

0.14

-0.34

-0.06

0.32

0.20

0.10

0.02

0.07

0.00

-0.02

-0.11

0.25

0.42

-0.08

0.03

0.08

-0.17

-0.04

0.21

0.02

0.09

0.09

0.02

-0.04

-0.03

-0.21

-0.17

-0.05

-0.03

0.14

0.35

-0.03

0.27

-0.12

-0.05

0.01

0.06

-0.05

-0.13

0.18

0.27

0.27

0.04

-0.05

-0.04

0.07

0.16

-0.17

0.11

-0.13

-0.23

0.19

0.06

0.04

0.23

-0.01

-0.31

0.03

-0.06

0.29

0.04

0.11

-0.01

-0.15

0.02

0.03

0.00

0.32

0.11

-0.32

0.16

0.11

-0.07

0.10

0.10

-0.05

0.19

0.14

0.10

-0.32

0.16

0.11

-0.08

0.11

0.11

-0.04

0.19

0.16

0.10

-0.32

0.15

0.11

-0.08

0.11

0.11

-0.04

0.18

0.16

9.40

6.00

4.14

3.05

2.70

2.16

1.86

1.67

1.42

1.22

22.92

14.64

10.11

7.45

6.60

5.28

4.53

4.08

3.46

2.98

22.92

37.55

47.66

55.11

61.70

66.98

71.51

75.59

79.05

82.03

.* اعداد برجسته دارای ارر بیشتری در عاملها میباشند
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نقشه بایپالت ( )D plotحاصل از  PCAسه گاروه را نشاان داد
(شکل  .)3این گروهبندی تقریباً شبیه به الگوی خوشهبندی دندروگرام
حاصل از ضریب تشابه سااده و الگاوریتم  UPGMAباود .در نقشاه
بایپالت ،مشابه تجزیه کالستر نمونه سلطان مرکبات ( )S6بهتنهایی
در فاصله زیادی از نمونههای لیمو قرار گرفت (گروه  .)Cدر مطالعاات
خانکهدانی و همکاران ( )17چه در بررسی مورفولوژی و چه در بررسی
مولکولی ( )ISSRجدا شدن سلطان مرکبات دیده می گاردد .تماام ده
ژنوتیپ موردبررسی از منطقه مینااب هماراه باا دو ژنوتیاپ  MA6و
 MA10از منوجان در کنار رقم را لمون ( )S5قرار گرفتند (گروه )B
که با مراجعه به کالستر حاصل از همین دادهها نیز مشاهده میگاردد
که نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را تشکیل دادهاند کاه در
مطالعه خیاوی و همکااران ( )19نیاز در تجزیاه باایپاالت مشااهده
میگردد نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را دارند .در مطالعاه
راهب و همکاران ( )26نیز نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را
تشکیل دادهاند .این نمونهها در ماتریس تشابه دامنهای ماابین 0/149
(دو نمونه  MA6و  )M2-8و ( 0/585دو نموناه  M2-2و  )M5-2باا
متوسط  0/494بودند که این موضوع اشاره به رابطه ژنتیکی آنها دارد.
در ارتباط با گروه دیگر تشکیلشده (گروه  )Aدر تجزیه بایپالت کاه

شامل نمونههای باقیمانده بود ،نکته قابل اشاره این بود که دو نموناه
الیم استاندارد موردبررسی به همراه ژنوتیپهای جمعآوریشده تحات
عنوان لیمو بافاصله کم از یکدیگر قرار گرفتند که این امر نشان از این
است که اکثر نمونههای موردبررسی جازو گاروه الیامهاا مایباشاند
خصوصاً آنکه نمونه لمون ( ،S2لیمو لیسبون) بافاصاله از نموناههاای
دیگر این گروه قرارگرفته است .قرارگیری رقم شاهد بالنا ( )S10و
پرتقا ( )S3در این گروه به رابطه ژنتیک این ارقام به بازمیگردد کاه
نتایج مشابهی در تجزیه بایپالت خیااوی و همکااران ( )19مشااهده
میگردد .شکل  3نمودار بایپالت حاصل از دادههای مورفولوژیکی را
نشان میدهد.
بهطورکلی با توجه با کلیه نتاایج باهدساتآماده و مطالعاه مسایر
فیلوژنتیکی اکسیشنهاای باومی ایاران و هفات رقام ،نتیجاهگیاری
می گردد که اکسیشن های بومی ایران دارای باالترین تشاابه باا رقام
مکزیکن الیم و کمترین تشابه با رقم سالطان مرکباات مایباشاند ،و
همینین از مقایسه رابطه کل نمونههای بررسیشده میتوان بیان کرد
که جهت انجام برنامههای اصالحی خصوصاً در جهت به دست آوردن
الیمهایی که نسبت به بیماری جاروک لیموترش مقاوم باشند میتوان
از تالقی مابین لمونها و سایر درختان مجموعه مرکبات استفاده نمود.

شکل  -3نمودار بای پالت بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی 30نمونه مرکبات و رقم انتخابشده از مناطق مختلف ایران
(کد نمونهها بر اساس جدو  1است)
Figure 3- Generated D‐plot based morphological characteristics of 30 of citrus samples and cultivars collected from different
region of Iran
)(Sample code are based on Table 1

659

نشانگرهاي مورفولوژیکي ابزاري براي بررسي تنوع ژنتیکي برخي ژنوتیپهاي الیم

یکی از راههای دستیابی به این ارقاام متحمال انجاام دورگگیاری
مابین اکسیشن های تحت کشات کاه ساازگاری باا منطقاه دارناد باا
 همینین در انجام تالقی بایستی.گیاهان متحمل به این مشکل است
موضوع هدم ایجاد ضعف ژنی را مدنظر قارارداد کاه راه جلاوگیری از
این موضوع انجام تالقی مابین نمونههای بافاصله ژنتیکی است لاذا از
نتایج این تحقیق می توان به این موضوع رسید که ازآنجاییکاه اکثار
نمونههای موردبررسی با نمونه استاندارد مکزیکن الیم رابطه نزدیکی
دارند لذا مناسب از آنها برای تالقی با یکادیگر اساتفاده ننماود بلکاه
.اقدام به تالقی با لمونها یا مرکبات دیگر نمود

نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از ایان پاژوهش نشاان داد کاه باا اساتفاده از
نشانگرهای مورفولوژیکی می توان اقدام به بررسی تنوع و طبقهبنادی
 دامنه تشابه بین نمونههای تقریباً وسیع.ژنوتیپ های لیمو (الیم) نمود
 نتایج بهدستآمده در تجزیاه کالساتر و. است0/388 و متوسط تشابه
تجزیه بای پالت در آنالیز مورفولوژی تشابه باالیی دارند و نمونههاا را
 گروه با اختالفات درونگروهی حاداقل و باین4 در تجزیه کالستر در
 اماروزه یکای از. قارار گرفتناد0/32 گروهی حداکثر در سطح تشاابه
مشکالت موجود در باغات لیمو در جنوب ایران بیماری جاروک اسات
.که یکی از راههای مبارزه با این مشکل استفاده از ارقام متحمل است
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Introduction: Citrus fruits are the most common semi-tropical crops in the world. Acid lime (Citrus
aurantifolia Swingle) is an important commercial fruit crop, cultivated in the south of Iran. High variation of
acid lime fruits is observed in the south of Iran due to crossing within the other citrus species and frequent bud
mutation. Recently, Witch’s Broom Disease of Lime (WBDL) become a major limiting factor for lime
production in the South of Iran as well as the main threating factor for lime industry in Iran. Having knowledge
about the genetic of this plant is helpful for designing citrus breeding program. Therefore, in this research
morphological traits were used to understand the genetic relationships and diversity of this gene pool.
Materials and Methods: Thirty citrus samples, including 23 undefined local and native genotypes and seven
known cultivars were collected from four regions in Iran (Darab (54.53E, 28.75N), Manojan (57.49E, 27.40N),
Minab (57.07E, 27.14N) and Ramsar (50.64E, 36.92N)). Forty-one (32 qualitative and nine quantitative) traits
were investigated using leaves, fruits and seeds. The selection of morphological traits were made based on
IPGRI descriptors. The similarity was calculated by simple matching coefficient and dendrogram was designed
based on UPGMA algorithms. Principal components analysis was performed.
Results and Discussion: Genetic diversity of 23 lime genotypes and seven commercial cultivars were
investigated by using 41 morphological characters. Based on gained data similarity matrix (Jaccard, Dice and
Simple maching) were calculated and dendrogram based on UPGMA algorithms were designed. To finding
better similarity coefficient, cophenetic test was done, it showed that if used SM coefficient 79 percent of data of
similarity matrix was shown in designed cluster based on UPGMA algorithm. According to results, range of
similarity was between 0.141 until 0.683. Maximum similarity was observed between two lime cultivars (Persian
lime and Mexican lime). Average of similarity was calculated 0.39. In cluster analyses of studied samples at 32
level of similarity samples were divided into four main groups. First group has only one member and it was
pomelo, as it is one of the ancestors of citrus fruits, this is quite acceptable. The notable point for second main
group that it included all examined samples of Minab. As in this region most of cultivated citrus are lime, there
is little gene mixing with other citrus. The third group consist of two cultivars sweet orange and Citon that
intended in present investigation. Fourth group which was the biggest created groups that included more than
half the samples (56%) was more complex because it consists of samples of limes and lemons that intended in
investigation as control and samples of Darab and Manojan. This main group at level of 0.38 divided into three
sub-groups, at first, Lisbon lemon was separated from other samples and next Manojan samples created their
special sub-group and finally third sub-group which consist of 11 members (samples of Darab, MA6 from
Manojan and three commercial cultivars, Persian lime, Mexican lime and Rough lemon). Principle Component
Analysis (PCA) showed the first five principal components, which contributed 59.01% of the total variability of
investigated samples. Maximum variability was contributed by the first component (22.77%) followed by the
second component (12.54%), and the third component (9.85%). A two‐dimensional plot (2D plot) generated
from PCA showed three groups. This grouping was roughly in line with the distribution of the samples in the
resulting cluster analysis based on SM coefficient and UPGMA algorithm. Principle Component Analysis using
41 descriptors showed that 26 of 41 descriptors were informative and contributes significantly to the variation
present in the germplasm.
Conclusion: This study described and estimated the extent of phenotypic variation present among the
samples of limes from Iran germplasm. Morphological analyses among 23 genotypes and seven commercial
cultivars from four regions of Iran were successfully used to calculate genetic diversity and genetic relationships.
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According to our results, it was confirmed that morphological analyses in limes and other Citrus species were
exploit to determine genetic diversity and relationship, successfully. Characterization by using morphological
descriptors based on 41 characters, revealed significant diversity in traits of leaf, fruit and seed. This
investigation display the use of morphological characters to study genetic diversity of Iranian lime genotypes
from four different regions that their relationships were somewhat clarified. The results of this study also opened
a door to tackle the long standing problem of citrus classification and identification in Iran. But, we suggest that
this type of study needs to be continued due to Iran has a very large and numerous citrus germplasm. In south
and central regions of Iran, it is being propagated by seed which gives researchers a chance to find new
genotypes that need to be classified, investigated and introduced as a new cultivar.
Keywords: Citrus, Descriptor, Phylogenic relationship, Morphological character
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اثر غلظت و زمان کاربرد اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک اسفناج
()Spinacia oleracea L.
محبوبه ناصری -*1حسین آروئی -2مریم

محمدی3

تاریخ دریافت9311/60/60 :
تاریخ پذیرش9311/60/03 :

چکیده
اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی ،بدون اثرات مخرب زیستمحیطی میتوانـد در جهـت تغذیه صحیح سـزی هـ و بهزـود میـی و می ـی آن
است ده شود .در هیین راست آزم یش ح ضر به منظور بررسی م ربرد غلظته مختلف اسید هیومیک در زم نه مختلف و اثرات آن بر ش خصهـ
میی و می ی اس ن ج به صورت ف متوریل در ق لب طرح م مالً تصـ دفی ب سه تکرار در گلخ نه تحقیق تی دانشگ ه تربتحیدریه انج م شد .تیی ره شـ مل
سه غلظت ص ر 3 ،و  6میلیلیتر در لیتر اسید هیومیک و دو زم ن م ربرد یک ه ته و دو ه ته م ربرد آن بود .ب م ربرد  3میلیلیتر در لیتر اسید هیومیـک
ص ت مورفولوژیک گی ه اس ن ج ش مل تعداد برگ ،طول برگ ،عرض برگ و ارت ع بوته به ترتیب  231 ،95 ،12و  59درصد افیایش نسـزت بـه شـ هد
(غلظت ص ر) نش ن دادند .هیچنین در این غلظت ص ت فیییولوژیک ش مل شـ خص ملروفیـل ،ملروفیـل  ،aملروفیـل  ،bسـطح بـرگ ،تـ جپوشـش،
م روتنوئید و زیستتوده به ترتیب  32 ،204 ،19 ،96 ،95 ،14و  159درصد افیایش نسزت به ش هد (غلظت ص ر) داشتند .بر اس س نت یج بین غلظت  3و
 6میلیلیتر اسید هیومیک ت وت معنی دار وجود نداشت .در بیشتر ص ت زم ن م ربرد دو ه ته نسزت به یک ه تـه از مقـ دیر بـ یتر برخـوردار بـود
بطوریکه مقدار زیستتوده اس ن ج در زم ن م ربرد دو ه ته  296و در زم ن م ربرد یک ه ته  51میلیگرم بود .بر اس س نت یج آزم یش ح ضر م ربرد اسید
هیومیک در غلظت  3میلیلیتر در لیتر میتواند ب عث بهزود ص ت مورفوفیییولوژیک و تولید گی ه اس ن ج شود.
واژههای کلیدی :م روتنوئید ،ملروفیل ،مواد آلی ،هوموس

مقدمه

1

32

اس ن ج 1از خ نواده چغندر 9یک سزی یکس له و روز بلند است مه
به دلیل داشتن انواع مواد معدنی و ویت مینه ج یگ ه ویژها در تغذیه
انس ن دارد و به صورت ت زه و ی فرآور شده مصرف مـیشـود (.)25
مشت و پرورش این گی ه در ایران س بقه چند هیار س له دارد و بر ایـن
اس س ایران را ج یگـ ه و منشـ اصـلی اسـ ن ج در دنیـ مـیداننـد .از
ترمیز ت شییی یی موجود در اس ن ج میتوان به فالونوئیده مختلف،
ترمیز ت فنلی ،م روتنوئیده و ویت مینهـ ( )A, E, C, Kاشـ ره مـرد
(.)25
رشد و نیو گی ه ن تحت تـ ثیر ژنتیـک ،شـرایط محیطـی ،فصـل
 2و  -3بهترتیب است دی ر و دانشآموخته م رشن سی رشته گی ه ن دارویی و معطر،
گروه تولیدات گی هی ،دانشگ ه تربتحیدریه
 -1دانشی ر گروه علوم ب غز نی ،دانشکده مش ورز  ،دانشگ ه فردوسی مشهد
)Email: M.naseri@torbath.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.86144
4- Spinacia olerace L.
5- Chenopodiacea

رشد ،مواد غذایی ،خ ک ،روش برداشت ،دم  ،شدت و می یت نور تغییر
میمند .ازمی ن ف متوره ذمر شده مواد غذایی خ ک ت ثیر مهیـی در
رشد نیو و عیلکرد گی ه دارد .امروزه مصرف مواد آلی به عنوان مود به
دلیل هیینه ب ی و دسترسی محدود چندان رایج نزوده و نی زه عیده
غذایی گی ه ن از طریق موده شییی یی ت مین میشود مه ایـن امـر
منجر به بروز مشکالت زیستمحیطی و به مرور زم ن م هش عیلکرد
گی ه ن میشود .از طرفی به دلیل سطح برگ زی د اس ن ج ،عیلکرد آن
به شدت تحت ت ثیر مود نیتروژن اسـت .امـ مصـرف زیـ د مودهـ
نیتروژن منجر به تجیع نیترات در این گی ه شـده و مصـرف آن بـرا
سالمتی انس ن ضرر دارد مه این نیتـرات در بـدن انسـ ن تزـدیل بـه
نیتروز آمین شده مه در ایج د سرط ن دستگ ه گوارش موثر است (.)11
امروزه است ده از موده آلی و بیولوژیک هیراه ب موده شییی یی
مطرح میب شد مه موجب بهزود س ختی ن و ظرفیت تز دل مـ تیونی و
ظرفیت نگهدار و رطوبت خ ک مـیگـردد .در هیـین ارتزـ اسـید
هیومیک یک ترمیـب طزیعـی آلی اسـت و حـ و  90تـ  50درصـد
مواد ارگ نیـک مـیب شـد ( .)5مــواد هیــومیکی شـ مل مخلـوطی از
ترمیز ت آلی مختلف هستند مه از ب قیی نده گی ه ن و حیوان ت ح صـل
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میشوند ( .)29اسید هیومیک در اثر تجییه مواد آلی ،به ویژه مواد بــ
منشـ ء گی هی به وجود میآیـد و در خـ ک ،زغــ ل ســن و پیــت
ی فـت میشود ،اسـید هیومیـک بـ وزن ملکـولی  30تـ  300هــیار
دالتـون ب عث تشکیل میـللک پ یـدار و نـ محلول بـ عن صـر مــ
مصـرف میشود ( .)15اسید هیومیک ح صل از تجییــه بیولــوژ و
شـییی یی گی هـ ن و ج نوران است ( .)26اسید هیومیک به عنوان یک
اسید آلی ح صل از هوموس و س یر من بع طزیعی ،بدون اثرات مخـرب
زیست محیطی هیراه ب آهن مـیتوانــد در جهــت رفــع برخــی از
میزوده عن صر غـذایی در اس ن ج مــثثر واقــع شــود .از میایـ
مه اسید هیومیک میتوان بـه مالتمنندگی عن صر غـذایی مختلـف
م ننـد سـدی  ،پت سـی  ،منیـیی  ،رو  ،ملسـی  ،آهـن ،مـ و سـ یر
عن صر در جهت غلزه بر میزود عن صر غذایی اش ره مـرد مــه ســزب
افـــیایش طـــول و وزن ریـــشه و آغـــ زش ریـــشههـــ جـــ نزی
مـیشـود ( .)2در یک مط لعه م ربرد اسید هیومیـک بـه میـیان 900
 2000 ،و  1000میلـیگرم بر میلوگرم خ ک موجـب افـیایش طــول
هیلوموتیـل ،قطـر سـ قه ،طـول سـ قه ،وزن خشـک ،میـیان عن صـر
غـذایی و عیلکـرد گیـ ه فل ـل 2شد .در مط لعه دیگر  ،مق دیر 2000
میلیگرم اسید هیومیک بر میلوگرم خ ک سـزب افـیایش عن صـر پـر
مصرف و م مـصرف در انـدامه گی هـ ن گوجـه فرنگی شد (.)14
در تحقیقی ف طیی و هیک ران ( )20مق دیر مختلف اسید هیومیک بـر
عیلکرد و اس ن گی ه دارویی ریح ن را بررسی مردند .در این تحقیق
اســید هیومیــک در  9ســطح  20 ،9 ،1/9 ،0و  29گــرم در لیتــر در 4
مرحله از طریق مود آبی ر اعیـ ل شـد .نتـ یج نشـ ن داد بـ یترین
عیلکرد ،تعداد گره ،بیوم  ،طول ریشه ،وزن خشک و تر برگ مربو
به تیی ر  29گرم در لیتر بود و میترین مربو به تیی ر ش هد بـود امـ
ملروفیل و اس ن تحت ت ثیر مق دیر اسـید هیومیـک قـرار نگرفـت و
تیی ره ت وت معنیدار ب ه نداشتند اگر هدف تولیـد سـزی ب شـد
اسید هیومیک ب عث ب ی رفتن عیلکرد سزی ریح ن میشود.
در خصوص نحوه اثر اسید هیومیک ،گیارشه متعـدد وجـود
دارد ،ام میتوان اثر آن را به دو دسته تقسی مرد :اثر مستقی آن بـه
عنوان یک ترمیب شزه هورمونی ( )24و اثـر غیرمسـتقی آن مـه بـه
صــورت افـــیایش جـــذب عن صـــر غـــذایی از طریـــق خ صـــیت
مالتمنندگی و احی مننــدگی و ح ــ ن وذپــذیر غشــ ء ( 9و )4
افیایش مت بولیس رییج نداران در خـ ک ،بهزــود وضــعیت فیییکـی
خ ک و افیایش رشد ریشه و س قه است ( .)9در می ن اثره توضـیح
داده شده ،اسید هیومیـک در گونـههـ گیـ هی مختلف قـ در اسـت
مه فع لیت  ATPase-PMریشـه را تحریـک منـد و نســزت جــذب
نیتـرات در ریشـههــ را افـیایش دهـد .رستیی و هیک ران ( )12اثر
محلولل شی اسید هیومیک بر برخی ویژگیه مورفوفیییولـوژیکی و
1- Capsicum annuum L.

بیوشییی یی نعن ع را در شرایط تنش خشکی بررسی مردند .به طورملی
تنش خشکی ب عث م هش معنیدار ص ت مورفولوژیکی نعنـ ع سـزی
شد .محلولپ شی اسید هیومیـک بـه ویـژه  2000میلـیگـرم در لیتـر
بیشترین ت ثیر را در افیایش ش خصه رشد آن داشت.
در سـزییج ت برگـی بـرا بـه دسـت آوردن عیلکـرد بیشـتر از
موده شییی یی است ده میشود .است ده زی د از موده شـییی یی
در تولید سزی ه به تنهـ یی اثـرات زیـ ن بـ ر رو محـیط زیسـت و
سالمت انس نه دارد .در مق بل موده آلی ب تولید هوموس عوارض
ن مطلوب موده شییی یی را م هش داده ،منجر به م هش نیترات در
اندامه ق بل مصرف سزی ه برگی شده و م رایی مصرف مود را
افیایش میدهند ( .)22است ده از موده آلی در تولید سزی منجر به
م هش نیترات در اندامه ق بل مصرف سزی ه برگی میشود .بـ
توجه به مضرات است ده از موده شییی یی در سزی ه و بـ توجـه
به اینکه سزی ه برگـی م ننـد اسـ ن ج دوره رشـد موتـ ه دارد و
احتی ل تجیع موده شییی یی م نند ازت در این سـزی وجـود دارد
این آزم یش به منظور بررسی م ربرد سطوح مختلف اسید هیومیک در
آب آبی ر و در زم نه مختلف و بررسی اثرات آن بر ش خصهـ
رشد و تولید گی ه اس ن ج انج م شد.

مواد و روشها
این آزم یش به صورت ف متوریل در ق لب طرح مـ مالً تصــ دفی،
در به ر س ل  2354در گلخ نه تحقیق تی دانشگ ه تربتحیدریـه انجـ م
شد .ابتدا خ ک بستر تولید نش ء ش مل م سه ،پیت و موموپیت بود تهیه
شد مه به صورت حجیی ( )2:2:2ب ه مخلو شدند .سل تعـداد 9
بذر اس ن ج توده بومی تربت حیدریه در گلدانه یی بـ انـدازه بـ قطـر
ده نه  20س نتیمتر م شته شد .جوانهزنی بـذره  1روز طـول مشـید.
پ از اطیین ن از جوانهزنی ،تعداد بوتهه به  3گی ه در هر گلدان تنک
شد .میـ نگین دمـ روزانـه گلخ نــه در زمـ ن رشـد گیـ ه  19±1و
می نگین دم شز نه  24درجه س نتیگراد ،می نگین رطوبـت نسـزی60
درصــد و میـ نگین شـــدت نــور  131لــوم بــود .پـ از ایــن مــه
گی هچههـ در گلـدانهـ استقرار ی فتند در مرحله  1برگـی ،بـ اسـید
هیومیک در سه غلظـت صـ ر (شـ هد) 3 ،و  6میلـیلیتـر در لیتـر در
فواصل زم نی هر ه ته یکز ر ،دو ه ته یکزــ ر هیـراه بـ آب آبیـ ر
بوسیله بشر ب حج  100میلیلیتر برا هر گلدان تیی ر شدند .آبی ر
نیی هر سه روز یکز ر ب حج  100میلی لیتر در هیـه تیی رهـ انجـ م
شد .مود هیومیک مورد است ده متعلق به شرمت داننه ل سزی س خت
مشور ایت لی  ،محتو  11درصد اسید هیومیک و  3درصد اسید فولیک
و عن صر پت سی به مییان  1درصد بود 9 .ه ته پ از اعی ل تیی رهـ
ص ت مورد نظر اندازهگیر شدند.
در نه یت پ از شش ه ته پ از م شـت بـذره شـ خصهـ
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رشد گی ه ش مل تعـداد برگ (از طریـق شـی رش تعـداد بــرگهــ
موجـود رو گیـ ه) طول و عرض برگ ،سـطح بـرگ ،تـ ج پوشـش،
ارت ع (توسط خطمش از سطح خ ک گلدان تـ انتهـ سـ قه گی ه) و
ش خص ملروفیل (ب ملروفیل متر مـدل  ،CCM200ملروفیـل  b ،aو
م رتنوئید و وزن خشک هر بوته تعیین شد .مقـدار ملروفیـل  aو  bدر
نیونهه برگ بر مزن روش طیفسنجی و بـ اسـت ده از دسـتگ ه
اسلکتوفتومتر اندازهگیر شد .برا این منظـور سـه بـرگ از قسـیت
پـ یین ،میـ نی و انتهـ هـر گیـ ه انتخ ب و رو هر برگ نیـی سـه
قسـیت ابتـدا ،می نـه و انتهـ برگ بهطور جداگ نه اندازهگیر شـد.
از هر نیونه برگ  90میلیگرم توزین شد و در  20میلیلیتر ات نول 54
درصد قرار داده شدند .نیونهه در سرعت  2600دور در دقیقه به مدت
 20دقیقه س نتری وژ و مقدار ملروفیل  aدر طیف جذبی در طول مـوج
 666ن نومتر و مقدار ملروفیل  bدر طول موج  693ن نومتر ب است ده از
دستگ ه اسلکتوفتومتر قرائت و به میک فرمول لیچن ت لر و ولزرن بـر
اس س میلیگرم ملروفیل در گرم برگ خشک مح سزه شدند (.)3
بر مزن مع دیت 1و : 3
)Chl.a (mg ml-1) = 15.65(A 666) - 7.340 (A 653
)Ch.b (mg ml-1) = 27.05(A 653) – 11.21(A 666
– )Carotenoids = 100(A470) – 3.27(mgchl.a
104(mg chl.b) ÷ 227
 Aمییان جذب در طول موج مورد نظر میب شد.

دادهه ح صل ب نرمافـیار  Minitabتجییـه و تحلیـل شــده و
می نگینه آنه ب آزمون چنددامنـها دانکـن در سـطح احتیـ ل 9
درصد مق یسه گردید.

نتایج و بحث
بر اس س نت یج آزم یش ح ضر اثر غلظت اسید هیومیک بر ص ت
مورفولوژ و فیییولوژیک نش ء اس ن ج معنیدار ( )P≤0/09بود (جدول
 .)2ص ت تعداد برگ ،طول بـرگ ،عـرض بـرگ ،ارت ـ ع بوتـه ،تـ ج
پوشش و سطح برگ در تیی ر غلظت  3میلـی لیتـر نسـزت بـه شـ هد
(غلظت ص ر) به ترتیب  204 ،59 ،205 ،95 ،12و  19درصد افـیایش
نش ن دادند .هیچنین بین غلظت  3و  6میلیلیتـر ت ـ وت معنـیدار
وجود نداشت (شکل  .)2این بی نگر این موضوع بود مه ص ت مـذمور
تحت ت تیر اسید هیومیک قرار گرفتند ولـی افـیایش غلظـت تـ ثیر
معنیدار در افیایش ص ت مذمور نداشت .مواد هیومیکی به صورت
غیر مستقی از طریق فراه آوردن عن صر معدنی و اغلب م مصـرف
برا ریشه ،بهزود س ختی ن خ ک و در نتیجه افیایش ن وذپذیر بستر
بـــه آب و هـــوا ،افـــیایش جیعیـ ـت میکروبـ ـی خـ ـ ک از جیلـــه
میکروارگ نیس ه م ید افیایش تز دل م تیون ( )CECو توان یی ب فر
مردن  pHبستر ی محلول غذایی و غیره ب عث افـیایش ح صـلخیی
خ ک میشوند ( .)19افیایش تعداد برگ و ص ت ی د شـده در مراحـل
ابتدایی رشد گی هچه احتی یً به دلیل گسترش سریع سیست ریشـها
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گی ه در غلظته زی د اسید هیومیک میب شد ،مه این خود منجر بـه
افیایش جذب بیشتر عن صر غذایی ،رشـد بهتـر گیـ ه و بـه دنزـ ل آن
افیایش تعداد برگ و دیگر ص ت وابسته به برگ شـود .در آزم یشـی
( )10غلظته مت وت اسید هیومیک رشد ریشه جع ر و فل ـل را
افیایش داد و تعداد برگ ،سـطح بـرگ ،ارت ـ ع گیـ ه بـه طـور ق بـل
مالحظها در گلدانه ح و اسید هیومیک افیایش نش ن داد مـه
ب نت یج تحقیق ح ضر مط بقت دارد .ش هسون م رمـده و چینـی ()11
نیی نت یج مش بهی را در مورد گل رز گیارش مردند .ارت ع بوته رازی نـه
و زیره سزی در تیی ر محلولپ شی اسید هیومیـک حـدود چهـ ر درصـد
بیشتر از تیی ر عدم محلولپ شی بـود ( .)25اسـید هیومیـک از طریـق
اثرات هورمونی و ب ت ثیر بر مت بولیس سلوله گیـ هی و بـ قـدرت
مالتمنندگی و افیایش جذب عن صر غذایی ،سزب افیایش رشـد و ارت ـ ع
گی ه میشود (.)24
آی ز و گ لسر ( )6در بررسی خود بر رو گی ه اس ن ج نشـ ن دادنـد
مه م ربرد اسید هیومیک از طریق افیایش در غلظـت نیتـروژن سـزب
افیایش رشد و ارت ع گی ه اس ن ج میشود .در پژوهشی مه عسگر و
هیک ران ( )1بر رو نعن ع فل لی انج م دادند مشخص شد مـه اسـید
هیومیک بر ص تی م نند ارت ع بوته ،وزن خشک بـرگ ،وزن خشـک
اندام هوایی و عیلکرد م ده خشک و تر ت ثیر افیایشی معنیدار دارد.
هیومیک اسید رشد گی ه را از طریق مالت مواد مغذ مختلف افیایش
می دهد و دارا اثرات م ید در افـیا رشـد ،تولیـد و بهزـود می یـت
محصویت مش ورز به علت دارا بودن ترمیز ت هورمـونی اسـت.
افیایش در تعداد برگ احتی یً به دلیل گسترش سیست ریشها گیـ ه
ب م ربرد اسید هیومیک شده مه خـود موجـب افـیایش جـذب بیشـتر
عن صر غذایی و رشد بهتر گی ه و بـه دنزـ ل آن افـیایش تعـداد بـرگ
میشود (شکل .)2
بیشترین ملروفیل  4/2( aمیلیلیتر در گرم برگ ت زه) ،ملروفیل b
( 9/1میلیلیتـر در میلـیلیتـر در گـرم بـرگ تـ زه) ،م روتنوئیـد (2/5
میلیلیتر در میلیلیتر در گرم برگ ت زه) و زیستتوده ( 290میلیگـرم)
در غلظت  3میلیلیتر و میترین آنه در غلظت ص ر بـود (شـکل .)1
بیشترین مقدار ش خص ملروفیل ( 2/51میلیلیتر در میلیلیتر در گـرم
برگ ت زه) نیی در غلظت  6میلیلیتر و میترین آن در غلظت ص ر بود.
اسید هیومیک ب افیایش مییان رنگییهه فتوسنتی (ملروفیـل b ،a
و مل) ( )15و سطح برگ ی هی ن ظرفیت فتوسنتی ب عـث افـیایش
زیستتوده اس ن ج شد .در مط لعـه حیـدر و هیکـ ران ( )21مـ ربرد
سطوح مختلـف اسـید هیومیـک بـر محتـوا ملروفیـل  aو  bمـوثر
معنیدار بود مه ب نت یج آزم یش ح ضر مط بقت داشت .اسید هیومیک
بطور مستقی و غیرمستقی بر رشـد گیـ ه مـوثر اسـت .بصـورت غیـر
مستقی یعنی شرایط شییی یی و بیولوژ خ ک را بهزـود مـیدهـد .در
ح لی مه به طور مستقی  ،محتوا ملروفیل گی ه ،تن و پ سخهـ
هورمونی گی ه را تسریع میمند (.)13
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افیایش درمییان ملروفیل میتواند به دلیل افیایش جذب عن صـر
غذایی توسط گیـ ه در نتیجـه افـیایش رشـد رویشـی گیـ ه و غلظـت
ملروفیل در مق یسه ب گی هـ ن شـ هد ب شـد .در بـین عن صـر غـذایی،
نیتروژن سه مهیی را در افیایش سزیینه گی ه دارد و ب توجه به نت یج
دالوند و هیک ران ( )5مزنی بر افیایش ق بل توجه جـذب نیتـروژن در
حضور اسید هیومیک ،میتوان چنین استنز مرد مه مـ ده هیومیـک
مورد است ده در این پـژوهش ،بـه خصـوص در غلظـتهـ بـ یتر
میلیگرم بر لیتر توانسته است ب عث افیایش جذب عن صر مغـذ  ،بـه
خصوص نیتروژن ،و به دنز ل آن افیایش سزیینگی گی ه شود .هیچنین
آنه اعالم مردند مه اسیدهیومیک سزب افیایش رشد ریشه و مییان
ملروفیل و رنگییهه فتوسنتی م نند م رتنوئیده در بـرگهـ مـی-

شوند.
در غ لب ص ت بین غلظتهـ  3و  6میلـیلیتـر در لیتـر اسـید
هیومیک اختالف معنیدار وجود نداشت (شکل  .)1این بدان معنـی
است مه افیایش غلظت ت ثیر معنیدار بـر صـ ت میـی و می ـی و
زیستتوده اس ن ج نداشته است .این نتیجه ب ی فتهه دیگر محقق ن
مط بقت دارد ( .)15نت یج ح صل از تـ ثیر غلظـتهـ مختلـف اسـید
هیومیک بر گی ه شب بو نشـ ن داد مـه غلظـت زیـ د اسـید هیومیـک
( 2000میلیگرم در لیتر) در مراحل ابتدایی رشد گی ه ت ثیر بـه سـیایی
نسزت به س یر غلظته و به خصوص ش هد ،در افیایش تعـداد بـرگ
گی ه دارد .ام در مراحل بعد رشد و نیو گی ه ،غلظته میتر تـ ثیر
بهتر نسزت به س یر غلظته داشت (.)11
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شکل  -1تاثیر غلظتهای مختلف اسید هیومیک بر تعداد برگ ( ،)aطول برگ ( )bو عرض برگ ( ،)cسطح برگ ( ،)dتاج پوشش ( ،)eکلروفیل (a
 ،)fکلروفیل  ،)g( bشاخص کلروفیل ( ،)hکاروتنوئید ( )iو وزن خشک بوته ( )jبرنشاء اسفناج
Figure 1- The effect of different concentrations of humic acid on leaf number (a), leaf length (b), leaf width (c), leaf area (d),
canopy (e), chlorophyll a (f), chlorophyll b (g), Chlorophyll index (h), carotenoids (i) and dry weight (j) of spinach transplant
)(DMRT, p≤0.05

در غ لب ص ت زم ن مـ ربرد دو ه تـه نسـزت بـه یـک ه تـه از
مق دیر ب یتر برخوردار بود بطوریکه مقـدار زیسـتتـوده اسـ ن ج در
زم ن م ربرد دوه ته به مقدار  220درصد نسزت به یک ه ته افـیایش
نش ن داد (شکل .)1
چینی و هیک ران ( )5در آزم یش خود نش ن دادند مه سطح پ یین
اسید هیومیک ب عث افیایش ص ت رشد گی ه از قزیل تعداد بـرگ و
مییان ملروفیل میشود .هیچنین ب توجه به نظر و میتـوان علـت
ت ثیر بهتر سطوح پ یین اسید هیومیک در این گی ه را به دو علت جذب
بهتر نیتروژن و فس ر در سطوح پ یین اسید هیومیک و م رایی بهتر آن

در شرایط ن مس عد محیطی نسزت به سطوح ب ی آن در گی ه پروانش
ب شد .در آزم یش ح ضر نیی در زم ن مـ ربرد دوه تـها  ،گیـ ه سـطح
غلظــت پـ یینتــر از اسـید هیومیـک را دری فــت نیــوده اســت و از
زیستتوده ب یتر برخوردار بود .بطور ملی بر اس س نتـ یج در غ لـب
ص ت بین م ربرد و عدم م ربرد اسید هیومیـک اخـتالف معنـیدار
وجود داشت .از طرفی افیایش غلظـت ب عـث افـیایش معنـیدار در
غ لب ص ت نشد .زیست توده نش ء اس ن ج در زم ن م ربرد یک ه تـه
و دو ه ته اختالف زی د داشت بطور مه مقدار زیستتوده در زمـ ن
م ربرد دو ه ته از مق دیر ب یتر برخوردار بود.
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شکل  -2اثر زمان کاربرد اسید هیومیک بر کلروفیل  ،)a( aکلروفیل  ،)b( bسطح برگ ( )cو وزن خشک ) )dنشاء اسفناج
)Figure 2- Influence of humic acid application time on chlorophyll a (a), chlorophyll b (b), leaf surface (c) and dry weight )d
of spinach transplant (DMRT, p≤0.05).

مق یسه می نگینه اثـر متق بـل غلظـت و زمـ ن مـ ربرد اسـید
هیومیک بر خصوصی ت اس ن ج در جدول  1آورده شـده اسـت .طزـق
نت یج جدول م ربرد اسید هیومیک در هر دو غلظت است ده شـده و در
دو زم ن م ربرد نسزت به ش هد افیایش معنـی دار داشـته اسـت .در
بیشتر ص ت اندازه گیر شده در تیی ر ف صله زم نی م ربرد دو ه ته-
ا مود اسید هیومیک در اس ن ج در هر دو غلظت ( 3و  6میلیلیتر در
لیتر) نسزت به تیی ر م ربرد یک ه تها مود اسید هیومیـک افـیایش
مش هده شد .مواد اسید هیومیک میتوانند به علت افیایش بیش از حد
تولید هورمونه گی هی ،موجب مـ هش رشـد گیـ ه شـود ( .)23در
پژوهش ح ضر ه ص ت اندازهگیر شده در تیی ر دو ه ته بیشـتر از
تیی ر هر ه ته محلولپ شی بود (شکل  .)1بیشترین مییان طول بـرگ
( 9ســ نتیمتــر) ،عــرض بــرگ ( 1/3ســ نتیمتــر )1و ارت ــ ع بوتــه
(22/5س نتیمتر) ،ملروفیل  6/5( bمیلیگـرم در بـرگ تـ زه ) ،سـطح
برگ (22/5س نتیمتر مربع) و زیست توده ( 121میلـیگـرم) در تییـ ر
غلظت  3میلیلیتر در لیتر و زم ن م ربرد هـر دو ه تـه مشـ هده شـد
(جدول .)1
ص ت مورد بررسی در آزمـ یش ح ضـر بطـور غ لـب هیزسـتگی
مثزت و معنیدار ( )P≤0/09داشتند (جـدول  .)3هیزسـتگی بـ ی
بین ملروفیل  ،aملروفیل  ،bش خص ملروفیل ،تـ ج پوشـش و سـطح
برگ ب زیستتوده نش ن داد مه هر ع ملی مه سـزب افـیایش سـطح
برگ شود تولید اس ن ج را افیایش خواهد داد .از سو دیگر هیزستگی

این ص ت ب زیستتوده میتواند ح می از اثر مثزت اسید هیومیک در
آزم یش ح ضر ب شد .اسیدهیومیک موجب افیایش ملروفیـل و در پـی
آن افیایش فتوسنتی و م ده خشک تولید در گیـ ه مـیشـود و یـ بـه
عز رتی میتوان گ ت مه اسیدهیومیک ب اثرات شزه هورمونی مه دارد
موجب افیایش رشد ریشه و ب لطزع افیایش وزن زیستتـوده مـیشـود
( 21و .)16

نتیجهگیری
اسید هیومیک جیء موده آلی است و اثر مثزت این ترمیـب بـر
رشد س یر گی ه ن زراعی و ب غی توسط محققین به اثز ت رسیده است.
اسید هیومیک ب بهزود جذب عن صر غذایی موجود در خـ ک محیطـی
ایده آل برا رشد گی ه ن ایج د میمند .نت یج تحقیق ح ضر نش ن داد
است ده از اسید هیومیک در غلظت  3میلیلیتر در لیتر به عنـوان مـود
آلی میتواند ب عث بهزود ص ت مورفوفیییولوژیـک اسـ ن ج شـود .بـر
اس س نت یج این تحقیق ،م ربرد اسید هیومیـک ب عـث افـیایش 159
درصد زیست توده اس ن ج نسزت به عـدم مـ ربرد آن شـد .م ربرد مود
آلی اسید هیومیک بهج مــود شــییی یی میتواند هــ راســت بــ
مش ورز پ یدار در م هش آلودگیه زیستمحیطی و تغذیـه سـ ل
سزی ه برا جلوگیر از تجیع مواد شییی یی در بدن انسـ ن مـوثر
ب شد.
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Introduction: Spinacia olerace is the most important leaf vegetable of the Chenopodiacea family, which has
a special place in human nutrition because of its variety of minerals and vitamins. Cultivation of this plant in Iran
is several thousand years old and accordingly Iran is considered as the main place and a source of spinach in the
world. Growth of plants is affected by genetics, environmental conditions, growing season, nutrients, and soil,
harvesting method, temperature, intensity and quality of light. Among these factors, soil nutrients have a
significant influence on plant growth and yield. Nowadays, the consumption of organic matter as fertilizer due to
its high cost and limited availability is not sufficient and the major nutritional needs of plants are met by
chemical fertilizers, which can lead to environmental problems and, over time, reduced yields. In this connection
humic acid is a naturally occurring organic compound and contains 2% to 5% organic matter. Humic acid can be
used to seedling nutrition and improve its quality and quantity. Given the recent use of organic acids such as
humic acid to improve crops and horticulture, but little research has been done on transplant birth, this
experiment was conducted to investigate the application of different levels of humic acid in irrigation water at
the time of irrigation. Different effects and their effects on growth indices and spinach production were
investigated.
Material and Methods: The present experiment was conducted to investigate the application of different
concentrations of humic acid at different times and its effects on quantitative and qualitative indices of spinach in
a factorial completely randomized design with three replications in research greenhouse at Torbat Heydariyeh
University. Treatments consisted of three concentrations of humic acid (0, 3 and 6 ml/L) at two application times
(one-week and two-week). The mean daily greenhouse temperature at the time of plant growth was 25°C and the
mean nighttime temperature was 18°C, the average relative humidity was 60%. After seedlings were planted in
the main pots at four-leaf stage, they were irrigated with humic acid (0, 3 and 6 ml/L) at different intervals once
a week, twice weekly. The humic fertilizer used belonged to Green Seed Company, containing 24% humic acid
and 3% folic acid and 2% potassium. Five weeks after treatment, the traits were measured. Transplant growth
indices including number of leaves (by counting the number of shoots per plant), leaf length and width, leaf area,
canopy, height, chlorophyll index, chlorophyll a, b, carotenoid and dry weight of each plant were determined.
Results and Discussion: Based on the results of this experiment, the effect of humic acid concentration on
morphological and physiological traits of spinach transplant was significant. The highest leaf number (4.6) at 3
ml concentration and the lowest number (3.5) were at zero concentration. These traits were subjected to humic
acid titer, but the increase in concentration had no significant effect on these traits. The increased number of
leaves and traits mentioned in the early stages of transplant growth is probably due to the rapid expansion of the
root system of the plant at high concentrations of humic acid, which in turn leads to increased nutrient uptake,
better plant growth and subsequent growth. Leaf number and other traits become leaf dependent. The results
showed that the highest chlorophyll a (1.8 ml/g fresh leaf), chlorophyll b (2.5 ml/ml fresh leaf), carotenoids (7.1
ml/ml). Fresh leaf g) and biomass (150 mg) at 3 ml concentration and the lowest at zero concentration. The
highest chlorophyll index (74.1 ml/ml fresh leaf g) was also found in the concentration of 6 ml and the lowest
was obtained from zero concentration. Humic acid increased spinach transplant biomass by increasing the
amount of photosynthetic pigments and leaf area or the same photosynthetic capacity. In most of the traits, the
two-week application time was higher than the one-week, so that spinach transplant biomass increased by 110%
over the two-week application period. So that spinach transplant biomass was 156 at the two-week application
and 74 mg at the one-week application. Based on the results of this experiment, humic acid application can
improve the quantitative and qualitative traits of spinach transplant and its production.
Conclusion: Production of vegetable seedlings have an important role in the production and olericulture
1 and 3- Assistant Professor and Graduate Master, Department of Plant Production, University of Torbat Heydariyeh,
respectively.
(*- Corresponding Author Email: M.Naseri@torbath.ac.ir)
2- Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.86144
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economy. Specializing in different activities in the vegetable production process will simplify the production
process and increase efficiency. This means that the best conditions for seedling growth should be provided
during transplanting. Application of humic acid organic fertilizer instead of chemical fertilizer can reduce
environmental pollution in line with sustainable agriculture and healthy eating with vegetables to prevent the
accumulation of chemicals in the human body to be effective. In this regard, the results of this study showed that
using low humic acid as organic fertilizer can improve morphophysiological traits of spinach transplant.
Keywords: Carotenoid, Chlorophyll, Humus, Organic matter
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بررسی اثر میدان مغناطیسی ،اسانس رازیانه و ژل آلوئهورا بر قهوهای شدن سیب تازهبرشخورده
رقم ̕گلدن دیشلز̔
مریم محمدیان -1حامد
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چکیده
باتوجه به حجم باالی ضایعات محصوالت باغبانی و میوههای تازهبرش خورده ،این تحقیق به منظور معرفی روشی مناسب برای نگهداری سیب تازه
برشخورده با استفاده از اسانس گیاه دارویی رازیانه ،ژلآلوئهورا و اعمال میدان مغناطیسی در دو دمای مختلف انجام گرفت .در این مطالعهه ارهر اسهانس
رازیانه ( )Foeniculum vulgare L.به همراه ژل آلوئهورا در  3سطح صفر 01 ،و  52میلیلیتر بر لیتر و دو میدان مغناطیسی صفر و  01میلی تسال در
 3تکرار و هر تکرار  0تیمار در طی  7روز و در  5دمای  8و  52درجه سانتیگراد در ﻗالهب فاﮐتوریهﻞ بها طرح ﭘایه ﮐامالً تصادفی انجهام شهد ،ﮐهه درآن
صفاتی از جمله ﮐیفیت رنگ ،pH ،SSC ،ﮐاهش وزن فیزیولوژیک و میزان ﻗهوهای شدن مورد بررسی ﻗرار گرفت .تمام تیمارها به غیر از شهاهد بها ژل
آلوئه ورا ( )Aloe veraﭘوششدار شدند .نتایج نشان داد ﮐه وجود میدان مغناطیسی در همهی نمونههای تیمارشده با ژل آلوئهورا باعث ﮐاهش تخریهب،
اﮐسیداسیون و حفظ شکﻞ ظاهری برشهای سیب شد .وجود ژل آلوئهورا در همه حاالت باعث ﮐاهش هدر رفت آب و تغییر ﮐمتر در وزن رانویه شد .در
نمونههای تیمار شده با سطوح مختلف اسانس رازیانه ،رشد ﻗارچ و باﮐتری در آنها دیده نشد ولی از نظر شکﻞ ظاهری بسیار افت ﮐیفیت و ﻗهوهای شدن
را به همراه داشت .در نمونههای موجود در دمای  8درجه سانتیگراد و  52درجه سانتیگراد هیچکدام رشد ﮐپک و ﻗارچ مشاهده نشهد .از نظهر ظهاهری
سیبهای تیمار شده با اسانس  52میلیلیتر در لیتر ،اﮐسیده و بازارﭘسندی خود را از دست دادند .استفاده از تیمار آلوئهورا به تنهایی و بهدون اسهانس بهه
همراه میدان مغناطیسی  01میلیتسال بهترین تیمار مشخص شد .به طور ﮐلی با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیهق ،اعمهال اسهانس رازیانهه ﮐهه
خواص آنتیاﮐسیدانی دارد با غلظت ﮐمتر برای جلوگیری از رشد ﻗارچ و باﮐتری مفید بوده اما از نظر حفظ شکﻞ ظاهری و ﮐاهش تخریبی بافت و اﮐسید
شدن مناسب نیست و باعث اﮐسید شدن سریعتر آن میشود .ژلآلوئهورا در همه تیمارها باعث حفظ آب میوه و مهانع ﮐهاهش وزن شهد .بها ایهن وجهود
استفاده از ژل آلوئهورا و میدان مغناطیسی برای حفظ شکﻞ ظاهری میوه سیب بسیار مفید است و ﻗابلیت استفاده در این صنعت را دارا میباشد.
واژههای کلیدی :اسانس ،بارمیکروبی ،ﭘوششهای خوراﮐی ،فرآوری ﭘس از برداشت

مقدمه

5 0

با بررسی جداول ﭘیشنهادی از سوی فائو برای میزان انرژی و مواد
مغذی مورد نیاز روزانه بدن میتوان ﭘی برد ﮐه روزانه برای بدن میزان
مشخصی از میوهها مفید خواهد بود و مصرف بیشتر آن تاریر چنهدانی
بر سالمتی نخواهد داشت و توسط بدن دفع می گردد( .)03با توجه به
این ﮐه در بسیاری از نقاط جهان و مخصوصا ﮐشورهای توسعه نیافتهه
و در حال توسعه مردم ،به بیماریهایی دچارنهد ﮐهه از عهدم مصهرف
ﮐافی میوه و سبزیها نشات میگیرند بنابراین بستهبندی میهوههها بهه
 0و  -5بهترتیب استادیار و دانش آموخته ﮐارشناسی ارشد باغبانی ،گروه تولیدات
گیاهی ،دانشگاه تربتحیدریه
)Email: h.kaveh@torbath.ac.ir
(* -نویسنده مسئول :
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.87363

صورت برشخورده سبب بهبود فرهنگ خرید و مصرف و نهایتا سهبب
افزایش واﻗعی مصرف سرانه میوه میشود .ضایعات میوه نیهز از جملهه
مقولههایی است ﮐهه ﮐهاهش و افهزایش آن بهه صهورت مسهتقیم بهر
ﻗیمتها ارر می گذارد ( .)03لذا در صورت وجود بستهبندی میوهها بهه
صورت برشخورده افراد میتوانند میزان میوه مورد نیاز خهود را تهیهه
ﮐرده و به دنبال آن انواع بیشتری میوه خریهداری و مصهرف ﮐننهد .از
جمله مزایای بسته بندی میوهها و سبزیجات به صورت بهرش خهورده
میتوان به بهینه سازی رژیم غذایی افراد ،بهینه سازی مصرف سهرانه
میوه ،بهبود وضعیت اﻗتصادی خانوار و در نتیجه بهبود اﻗتصهاد ﮐشهور،
ایجاد تنوع و افزایش مشتری ﭘسندی محصوالت و اشتغالزایی اشهاره
ﮐرد .فرآوری مواد غهذایی بهه صهورت بهرش خهورده ،ﮐهاهش ارزش
غذایی ،طعم ،سفتی ،بافت و رنگ یک محصول را تسهریع مهیﮐنهد و
مدت ماندگاری آن را ﮐاهش میدهد و همچنین سطوح زخمهی شهده
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شرایط مناسهبی را بهرای رشهد میکروبهی فهراهم مهیﮐنهد .بنهابراین
استراتژیهای ﮐنترل ﮐافی در هنگام ذخیهره و نگههداری تولیهد مهواد
غذایی برشخورده باید ﮐاهش ارزش تغذیهای و خواص حسی و رشهد
میکروبی را به حداﻗﻞ مقدار ممکن برساند .دستیابی بهه مناسهبتهرین
روشهای بستهبندی میوه و سبزیجات میتواند سرانه مصرف را بهبود
بخشیده و مانع مصهرف نادرسهت آنهها شهود .در ایهن حالهت مهردم
میتوانند مقدار میوه ﮐمتر بر اساس نیاز و بها ﻗیمهت ﮐمتهر خریهداری
ﮐنند .اما نگهداری و فراوری میوههها و سهبزیجات بهه صهورت بهرش
خورده مشکالت بسیاری دارد ( .)07سیب ،0محصول شناخته شهدهای
در دنیاست ﮐه با توجه به مدت انبارمانی طوالنیتر آن در مقایسهه بها
بسیاری از میوهها بهتر میتواند در دسترس مردم ﻗهرار گیهرد .بها ایهن
وجود سیبهای برش خورده چند دﻗیقه تا چند سهاعت ﭘهس از بهرش
اﮐسید شده و ﻗهوهای میشوند .به این دلیﻞ اسهتفاده از ﭘوشهشههای
خوراﮐی برای ماندگاری آن میتواند ﻗابﻞ توجهه باشهد .ﭘوشهشههای
خوراﮐی با به تاخیر انهداختن در ﮐهاهش از دسهت دادن آب ،از دسهت
رفتن ترﮐیبات معطر ،ﮐاهش تنفس و تاخیر در تغییرات ساختاری میوه
موجب افزایش مدت نگههداری محصهوالت غهذایی مهیشهوند .ایهن
ﭘوششها نسبت بهه مهواد سهنتزی ،غشهای تراوایهی بهرای گهازههای
دی اﮐسیدﮐربن و اﮐسیژن ایجاد میﮐنند و موجب توسهعه یکپهارچگی
مکانیکی در حین جابجایی محصوالت میگردند و میتوان بهه آنهها
ترﮐیبهات آنتهیاﮐسهیدانت و آنتهیباﮐتریهال را نیهز اضهافه نمهود (.)5
آلههودگیهههای ﻗههارچی عامههﻞ بس هیاری از خسههارات بعههد از برداشههت
محصوالت ﮐشاورزی مهیباشهند ﮐهه بهرای ﮐنتهرل آنهها معمهوالً از
محلولهای ﻗارچﮐش استفاده میشود ﮐه برای سالمت انسهان مرهر
هستند .گزارش ساالنه آﮐادمی بینالمللی علوم ( 5)NASنشان داد ﮐه
ﻗارچﮐشها در مقایسه با حشهرهﮐهشهها و علهفﮐهشهها ،در ایجهاد
بیماریهای سرطانی موررتر میباشند ( .)01یکهی از روشههایی ﮐهه
میتوان ﻗارچ ها را ﮐنترل ﮐرد و مانع توسعه و تکثیهر آن شهد ،امکهان
استفاده از اسانس گیاهاندارویی است ،ﮐه میتوانند ارر ﻗارچﮐشی نیهز
داشته باشند .فعالیت ضد ﻗارچی اسانسهای چند گونه گیهاهی شهامﻞ
رازیانه ،زیره سیاه ،آویشن ،میخک ،جوز هندی ،آنغوزه ،یوشان ،موسهیر،
جاشیر ،تاجریزی و عصاره مرزه به اربات رسیده است ( .)31به همهین
منظور در این ﭘژوهش از اسانس رازیانه برای جلوگیری از رشد ﻗارچها
در برشهای میوه سیب استفاده شد.
ژل آلوئهورا از جمله ﭘوششهای خوراﮐی جدید بها  2/4 pHاسهت
ﮐههه نظههر محققههان را بههه خههود جلههب ﮐههرده و جههزو ﭘوشههشهههای
ﭘلیساﮐاریدی است ﮐه دارای خصوصیاتی نظیر ایجاد الیهی حفاظتی
روی محصول ،محافظت سلولهای زیهر الیههی حفهاظتی در مقابهﻞ
1- Malus domestica
2- National Academy of Sciences

صدمات مکانیکی ،ﮐاهش اتالف آب میوه ،ﮐاهش سرعت عبور گازهها
از ﭘوست میوه از طریق ایجاد ﭘوشش روی عدسکها و روزنههها و در
نتیجه تغییر اتمسفر اطراف محصول میباشد .در حدود  10درصهد ژل
موجود در برگ آلوئهورا از آب و  4درصهد حهاوی ترﮐیبهاتی همچهون
چربیهای ضروری ،آنزیم و گلیکوﭘروتئین ،آمینواسیدها ،ویتامینهها و
امالح است .این ژل به راحتی در آب حﻞ میشهود و ﻗابلیهت افهزودن
مواد دیگری نظیر ﻗارچﮐشهها را بهه خهود دارد .ژل آلوئههورا ﮐیفیهت
میوههای برداشت شده را حفظ ﮐرده و عمر ماندگاری آنها را افهزایش
میدهد ( . )00بهه ایهن دلیهﻞ اسهتفاده از ایهن ژل بهه همهراه میهدان
مغناطیسی برای حفظ برشهای سیب مورد استفاده ﻗرار گرفت و برای
آلودگی ﮐمتر میوه به ﻗارچ و باﮐتری از اسانس گیاه دارویی رازیانهه بها
توجه به خواص دارویی آن استفاده شد .بررسی عصارههای اسهتخراج
شهده از ﻗهسمتههای مختلهف گیهاه رازیانه نشان میدهد ،ﮐه ﻗادر بهه
خنثی ﮐردن رادیکهالههای آزاد حاصﻞ از اﮐههسیداسیون مههی باشهند
( .)0حرور ترﮐیبهات فنلیهک و اسههیدهای چربههی ماننههد اولئیههک،
لینولئیهک و ﭘالمیتیهک اسهیدها در ﻗهسمتههای مختلهف ایهن گیهاه
مهیتواننهد در فعالیهت آنتهیاﮐهسیدانی آن سهیم باشند ( .)50باتوجهه
به اینکه استفاده مردم از گیاهان دارویهی بهه میهزان ﮐمهی مهیباشهد
میتوان با این فناوری میوههایی عرضه بازار ﮐرد ﮐه عالوه بر اسهتفاده
میوه ،از خواص دارویی اسانس مورد نظر نیز بهره ببرند.
نتایج نشان داده است ﮐه اعمهال میهدان مغناطیسهی در گیاههان
باعث تولید سوﭘر اﮐسید دیسهموتاز و ﮐربوﮐسهی دیسهموتاز مهیشهود
( .)35سوﭘراﮐسید دیسموتاز به عنوان یهک آنهزیم محهافظ سهلولی در
برابر اسهترس اﮐسهیداتیو در سهلول از عوامهﻞ مههم حفهاظتی سهلول
محسوب میشود ( .)55میدان مغناطیسی با افزایش غلظت ،فعالیهت و
طول عمر رادیکالهای آزاد ،تغییر جریانهای یونی در غشای سلولی و
فرآیندهای حمﻞ و نقﻞ ،بر موجودات زنده تأریر می گهذارد .همچنهین
م هی تواننههد رفتههار الکتریک هی غشههاها ،نفوذﭘههذیری غشهها  ،خاص هیت
الکترومغناطیسی و مسیرهای متابولیکی در سلولهای گیاهی را تغییهر
دهند ( 8و  .)08بنابراین در این آزمایش از میدان مغناطیسی به عنوان
عاملی برای جلوگیری از تخریهب سهلولههای سهیب و حفهظ شهکﻞ
ظاهری آن استفاده شد.

مواد و روشها
شز  3سالم بدون ههیچ ضهربه خهوردگی و
سیب زرد رﻗم ̕گلدن دلی ̔
آسیب در اندازه متوسط در سال  0310از بهازار میهوه تربهتحیدریهه از
باغدار محلی خریداری شهد و جههت انجهام تیمارهها و آزمهایشههای
مقدماتی به آزمایشگاه تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه
منتقﻞ گردید .سیبها ﭘس از شستشو و ضدعفونی ،بوسیله تیه تیهز و
3- Golden delicious apple
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ضدعفونی شده با ضخامت یک میلیمتهر بهه شهش ﻗسهمت مسهاوی
تقسیم شدند .استفاده از ابزار برش بسیار تیز میتواند سلولهای آسیب
دیده را ﮐمتر ﮐند.
اسانس رازیانه بوسیله ﮐلونجر به روش تقطیر با آب در آزمایشگاه
گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه استخراج شد .اسانس با غلظهت
 01و  52میلیلیتر بر لیتر آماده و در ژل آلوئهورا  01درصد رﻗیق شده
با آب مقطر افزوده شد .جهت تهیه ژل آلوئهورا برگهای گیاه آلوئهورا
از بازار تهیه و ﭘس از ﭘوستگیری با استفاده از مخلوطﮐن خانگی تا
رسیدن به محلول هموژن مخلوط شد و به نسبت  0:01در آب مقطهر
مخلوط و ﮐامالً حﻞ گردید .برشهای سیب هر ﮐدام با روش فروبری
عمیق به مدت  2دﻗیقه در داخﻞ محلول اسانس و ژل تیمار شهدند ،و
ﭘس از خروج محلول اضافی آن ،وزنگیری شدند و سپس در ظهروف
دربدار ﭘلهی ﭘههروﭘیلن شههفاف نگهههداری شههدند .بههرای تیمههار میههدان
مغناطیسی ،از میدان مغناطیسی رابهت ﮐهه بها دو آهنربهای بهزرگ در
فاصلهی  52سانتیمتری از یکدیگر میدان مغناطیسی  01میلی تسهال
ایجاد میﮐنند استفاده شد .در این تیمار نیز مشابه ﻗسمت ﻗبﻞ محلول
آماده گردید ،و محلول ژل و اسانس ﻗبﻞ از تیمار به مدت  0ساعت در
میدان مغناطیسی  01میلیتسال ﻗرار داده و سهپس تیمهار گردیدنهد .از
همهی تیمارها دو نمونه تهیه شد و در  5دمای  8درجهه سهانتیگراد و
 52درجهی سانتیگراد نگهداری گردید .انهدازهگیهریهها بهه صهورت
روزانه انجام گرفت و ﭘایان آزمایش روز هفتم بود.
ﮐاهش فیزیولوژیک وزن میوه :وزن اولیه ﻗطعهات سهیب ﭘهس از
غوطهور ﮐردن و خروج محلول اضافه اندازهگرفته شد .سهپس در بهازه
 54ساعته اندازهگیری مجدد وزن انجام ﭘذیرفت .وزنگیری هر نمونهه
تهها روز آخههر انجههام و در انتههها بوسههیله فرمههول زیههر درصههد ﮐههاهش
فیزیولوژیک وزن میوه محاسبه شد (.)05
({*011وزن اولیه)(/وزن در زمان نمونه برداری -وزن اولیه)} =
درصد ﮐاهش وزن
0
مواد جامد محلول ﮐﻞ (  :)SSCجههت انهدازهگیهری مهواد جامهد
محلول ﮐﻞ از رفراﮐتومتر دستی استفاده شد ( .)50در این اندازهگیهری
از بافت میانی برش سیب استفاده گردید.
 :pHجهت اندازهگیری  pHمیوه از دستگاه ﭘهیاچ متهر اسهتفاده
شد .هر ﮐدام از تیمارها بعد از اندازهگیهری دیگهر صهفات بهه صهورت
تخریبی  pHآن اندازهگیری گردید.
ﮐیفیت رنگ :از تمام نمونههای تیمهار شهده ،ههر روز عکسهی بها
ﮐیفیت  8مگاﭘیکسﻞ تهیهه شهد و تجزیه و تحلیﻞ ﭘارامترهای رنگی با
اسههتفاده از نرم افزار فتوشاپ نسهخهی ()Adobe photoshop cs6
استفاده و ﭘارامترهای رنگی  l ، b ،aتوسط نرمافزار فتوشاپ تعیهین و
سپس اختالف رنگی ﮐلی نمونهه بها نمونهه شهاهد مقایسهه و میهزان
1- Soluble solids content
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ﻗهوهای شدن و تخریب ظاهری آن تخمین زده شد.
آنالیز دادهها :دادههای بدست آمده در ﻗالهب فاﮐتوریههﻞ بهها طرح
ﭘایه ﮐامالً تصادفی توسط نرمافزار  SAS-jmpنسخه  03تحلیﻞ شد و
مقایسه میانگینها از طریق آزمون توﮐی انجام گرفت.

نتایج و بحث
با توجه به جهدول تجزیهه واریهانس تهاریر دمها بهر ﮐهاهش وزن
فیزیولوژیک در سطح یک درصد معنیدار شد .درصهد ﮐهاهش وزن در
دمای محیط  52( T1درجه سانتیگراد) به ترتیب تا روز آخهر ﮐهاهش
یافت و بیشترین ﮐاهش وزن در روز ششم مشهاهده شهد ﮐهه بیهانگر
افزایش تنفس میوه است .اما در دمهای داخهﻞ یخچهال  8( T2درجهه
سانتیگراد) ﮐاهش وزن ﮐمتری نسبت به نمونههای موجود در دمهای
محیط مشاهده گردید در این دما نیز روز ششم بیشترین ﮐهاهش وزن
را نشان داد (شکﻞ  .)0در ﭘژوهشی بر روی تیمارهای گیالس ﭘوشش
داده با ژل آلوئهورا در مدت زمهان نگهداری  00روز نسبت به نمونههه
ﮐنتهرل افهت رطوبهت ﮐمتههری مشهاهده شهد ( .)04در ﭘهههژوهشهی
دیگر بر روی توتفرنگی نمونههههای تیمهار شهده بها ژل آلوئههورا در
مقایسه با نمونه شاهد در طی  08روز نگهداری افههت رطوبت ﮐمتری
گزارش شهد ( .)57افت ﮐاهش وزن عمدتا بهه دلیهﻞ دلیﻞ هههدررفت
رطوبهت ناشهی از تعهرق و ﮐهاهش ﮐهربنههای انباشته شده در میوه
به دلیﻞ تنفس می باشد (.)30
باتوجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)0میدان مغناطیسهی بهر
مواد جامد محلول ( )SSCدر سطح یک درصد معنهیدار شهد ،امها بهر
روی  pHو ﮐاهش وزن تاریر نداشته است .و با در نظر گهرفتن حفهظ
شکﻞ ظاهری و ﻗهوهای نشدن در نمونهههای تیمهار شهده بها میهدان
مغناطیسی و عدم تاریرگذاری و تغییرات بر  pHو وزن میوه مهیتهوان
به تاریر مثبت آن در این ﭘژوهش و بر برشهای سیب اشاره ﮐهرد .در
ﭘژوهشی روی خیار مشخص شد ﮐه فعالیت ﮐربوﮐسیدیسموتاز با ﻗرار
گرفتن در معرض میدان مغناطیسی افزایش یافتهه اسهت .تغییهرات در
فعالیتهای احیا ﮐننده مجدد آمیالز و نیتهرات ردوﮐتهاز در جوانههزنهی
بذرهای تحت درمان با الکترومغناطیسی از نقهاط ﻗهوت متفهاوت نیهز
مشاهده شد(.)35
باتوجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )0ژل و اسانس بر روی
pHو  SSCتاریرگذار و دارای ارر معنیدار در سطح یک درصد بود .ژل
و اسانس یک درصد بیشترین تهاریر و ژل تنهها ،ﮐمتهرین تهاریر را بهر
 SSCداشت امها در مهورد  pHژل و اسهانس  52میلهیلیتهر بهر لیتهر
بیشترین تاریر و ژل و اسانس  01میلیلیتر بهر لیتهر ﮐمتهرین تهاریر را
داشته است ،و همچنین ﮐاهش وزن فیزیولوزیک در سطح ﭘنج درصهد
معنیدار شد و ژل و اسانس  52میلیلیتر بر لیتر بیشترین ﮐاهش وزن
را نشان داد.
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̔ اسانس بر برخی صفات سیب رقم ̕گلدن دلیشز+  میدان مغناطیسی و محلول ژل، تجزیه واریانس اثر دما-1 جدول
Table 1- ANOVA for the effect of temperature, magnetic field and gel + essential oil solution on some traits of apple
cv. ̔Golden delicious̕

منابع تغییرات
S.O.V.

Df

دما

1

Temperature
 میدان مغناطیسیMagnetic field
 اسانس+ محلول ژل
Gel + essential oil solution

روز
Day

تکرار
Repeat
 دما× میدان مغناطیسیTemperature× Magnetic field
 اسانس+ دما× محلول ژل
Temperature × Gel + essential oil solution
 اسانس+ میدان مغناطیسی× محلولژل
Magnetic field* Gel and essential oil solution

دما× میدان مغناطیسی× محلول ژل و اسانس
Temperature× Magnetic field× Gel + essential oil solution
 اسانس× روز+ میدان مغناطیسی×محلول ژل
Magnetic field× Gel + essential oil solution× Day

محلول ژل و اسانس× روز
Gel + essential oil solution×Day

ضریب تغییرات
C.V. (%)

میانگین مربعات

درجه آزادی

Mean of squares

کاهش وزن
Weight
loss
746.86**

اسیدیته

مواد جامد محلول

pH

SSC

0.85**

88.76**

1

0.75ns

0.03ns

48.64**

2

15.36ns

0.22**

17.11**

5

720.39**

0.46**

7.35*

2

31.9ns

0.11*

1.85ns

1

1.07ns

0.27**

9.16ns

2

55.3ns

0.03ns

8.5ns

2

110.95ns

0.09*

40.25ns

2

9.02ns

0.003ns

5.16ns

10

21.57ns

0.03ns

2.9ns

10

21.6ns

0.03ns

2.17ns

17.3

11.37

5.8

. درصد2  و0  معنیداری در سطح احتمال، ** و *به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار، ns
ns, **, *non-significant,

significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.

 درجه سانتیگراد) با افزایش زمان انبارداری بر کاهش وزن برشهای سیب رقم ̕گلدن8( T2  درجه سانتیگراد) و52( T1  تاثیر دماهای-1 شکل
) درصد با آزمون توکی2 دلیشز (دامنه اختالف معنیدار در سطح احتمال
̔
Figure 1- The effect of temperature T1 (25 °C) and T2 (8 °C) with increasing storage time on weight loss of apple cv. ̔Golden
Delicious̕ slices (Tukey's range test, p≤0.05)

086
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) میلی تسال06  میدان: M1 ، بدون اعمال میدان: M0( ̔ برشهای سیب رقم ̕گلدن دلیشزSSC – تاثیر میدان مغناطیسی بر5 شکل
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 2- The effect of magnetic field on SSC of apple cv. ̔Golden delicious̕ slices. (M0 = without field, M1 = 60 mili Tesla
field)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)

 ژل وg2 ، میلیلیتر بر لیتر16  ژل و اسانسg1 ، شامل ژل بدون اسانسg0( ̔ اثر متقابل ژل × اسانس بر کاهش وزن سیب رقم ̕گلدن دلیشز-3 شکل
) میلیلیتر بر لیتر52 اسانس
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 3- The interaction effect of gel ×essential oil on weight loss apple cv. ̔Golden delicious̕ (g0 includes non-essential gel, g1
gel and 10 Ml per liter essential oil, g2 gel and essential oil 25 Ml per liter)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)
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، میلیلیتر بر لیتر16  ژل و اسانسg1 ، شامل ژل بدون اسانسg0( ̔ تاثیر ژل و اسانس بر میزان مواد جامد محلول سیب رقم ̕گلدن دلیشز-4 شکل
) میلیلیتر بر لیتر52  ژل و اسانسg2
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 4- The interaction effect of gel ×essential oil on SSC apple cv. ̔Golden delicious̕ (g0 includes non-essential gel, g1 gel
and 10 Ml per liter essential oil, g2 gel and essential oil 25 Ml per liter)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)

 ژل وg2 ، میلیلیتر بر لیتر16  ژل و اسانسg1 ، شامل ژل بدون اسانسg0( ̔ تاثیر ژل و اسانس بر میزان اسیدیته سیب رقم ̕گلدن دلیشز-2 شکل
) میلیلیتر بر لیتر52 اسانس
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 5- The interaction effect of gel ×essential oil on pH apple cv. ̔Golden delicious̕ (g0 includes non-essential gel, g1 gel and
10 Ml per liter essential oil, g2 gel and essential oil 25 Ml per liter)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)
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شکل  -0تاثیر دما بر مواد جامد محلول برشهای سیب رقم ̕گلدن دلیشز̔ ( :t1دمای محیط  52درجه سانتیگراد :t2 ،دمای  8درجه سانتیگراد)
(ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال  2درصد)
)Figure 6- The effect of temperature on SSC of apple cv. ̔Golden delicious̕ slices. (t1: ambient temperature at 25̊ C, t2: 8̊ C
)(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05

شکل  -7تاثیر دما بر کاهش وزن برشهای سیب رقم ̕گلدن دلیشز̔ ( :t1دمای محیط  52درجه سانتیگراد :t2 ،دمای  8درجه سانتیگراد)
(ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال  2درصد)

Figure 7- Effect of temperature on weight loss of apple cv. ̔Golden delicious̕ slices (t1: ambient temperature at 25 ° C, t2: 8 °
)C
)(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05
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دما در هر سه فاﮐتور مهورد انهدازهگیهری در سهطح یهک درصهد
معنیدار شد و در هرسه فاﮐتور دمای  52درجه سانتیگراد ( t1بیشترین
تغییر را حاصﻞ ﮐرد.
میوه و سبزیها از جمله مهمترین محصوالت بهاغی هسهتند ﮐهه
نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی و سالمت انسان دارند .بر اساس
آمار فائو سرانه مصرف میوه در ایرانیها  028ﮐیلوگرم در سال دو برابر
ﮐشورهای توسعه یافته و سه برابر ﮐشورهای در حال توسعه میباشهد.
با این وجود بسیاری از مردم از بیماریهایی رنج میبرند ﮐه از مصرف
ناﮐههافی میههوه و سههبزیجات منشهها میگیههرد .توجه به اینﮐه وضعیت
ظهاهری محصهول از مههمتهرین شههاخصههای ارزیابی بازارﭘسندی
محصوالت است و فراوری مواد غذایی بهرش خهورده باعهث ﮐهاهش
ماندگاری و تغییر رنگ آنها میشود و سطوح برش خهورده و زخمهی
شرایط مناسبی را برای رشد میکروبی فراهم میکند ( )54ﮐه به تبع آن
وجود هههر گونههه عالیههم آلههودگی ،ﭘوسیدگی و نرم شههدن میههوه
باعهث ﮐهاهش زیادی در بازارﭘسهندی محصههول میشود .بنابرین هر
عاملی ﮐه سرعت ﭘیری را ﮐاهش دهه هد و از رشه هد عالیم ﭘوسیدگی،
ﮐاهش وزن و چروﮐیدگی میوه جلوگیری ﮐند باعهههث حفظ وضعیت
ظهههاهری و بازارﭘسهههندی محصهههول خواههههد شهههد ( .)4در نتیجههه
استراتژیهای ﮐنترل ﮐافی در حهین ذخیهره و نگههداری تولیهد مهواد
غذایی برش خورده باید ﮐاهش ارزش تغذیهای و خواص حسی و رشد
میکروبی را به حداﻗﻞ برساند ( .)03با تالش و دستیابی به مناسبترین
روشهای فرآوری میتوان از ضایعات ایهن محصهوالت ﮐاسهت و بهه
طور مستقیم بر ﻗیمتهها تهاریر گذاشهت .در ﭘژوهشهی تهاریر اسهانس
رزماری و درمنه را بر روی ﮐنترل ﭘوسیدگی و خصوصیات ﮐیفی میهوه
انبه را بررسی ﮐردند ﮐه مشخص شد اسانسهای گیاهی تاریر مثبتهی
بر روی حفظ ﮐیفیت میوه دارد و اسانسهای استفاده شده باعث حفظ
سفتی بیشتری در میوهها نسبت به شهاهد شهد ( .)01امها در ﭘهژوهش
حاضر میوههای برش خورده ﮐه با اسانس تیمار شهده بودنهد سهرعت
ﻗهوهای شدن را زودتر طی ﮐهرده و نهرم شهدند .خسارات ﮐاهش وزن
میوه به طور عمده با تههههنفس و تبخیههههر آب در اطراف ﭘوست میوه
ارتباط دارد همچنین ﮐاهش وزن میوه درنتیجههههه از دستدهی آب از
سطح میوهها مهیباشهد(.)1
ﭘوشهش ژل آلوئههورا رونهد ﮐاهش وزن ﭘس از برداشت میوهها را
ﮐند میﮐند این امر به خاصیت هیگروسکوﭘی ژل نسبت داده میشود
ﮐه ﻗادر به تشکیﻞ سد و مهانهع در مقابﻞ انتشار آب بین میوه و محیط
است ( .)4در تحقیقی بر روند ﮐاهش وزن در میوهههای شهلیﻞ تیمهار
شده با ژل آلوئهورا نسبت به شاهد نشان داد ﮐه مرحله رسیدگی ﮐامﻞ
میوهههای ﭘوشهشدار شهده بها ژل ﮐهاهش وزن  02درصهد ﮐمتهر از
میوههای شاهد بود و با توجه به نتایج میوههایی ﮐهه بها ژل آلوئهه ورا
ﭘوشش داده شده بودند مقدار ﮐاهش وزن ،تغییهر رنهگ و مهزه ،مهواد

جامد محلول ) (SSCنسبت به تیمار شاهد ﮐمتر ولی مقدار  pHبیشتر
بهههود ( .)7ژل آلوئه ورا به راحتی در آب حﻞ شده و در تمهه هام اطراف
محصول به یک اندازه ﭘخش میشهههود .این ژل دارای مزایای دیگری
نظیر حفظ مواد معطر داخﻞ میوه ،بهبهود خصوصهیات ساختاری سلول
مثﻞ درزگیری ،ﭘوشش محﻞ زخم و بریدگی میباشهههد ( .)51ﮐههه در
این ﭘژوهش تاریر مثبت آن به وضوح ﻗابﻞ مشاهده بود و مشاهده شد
ﮐه در نمونهی تیمار شده با ژل آلوئههورا ﮐهاهش آب میهوه و ﮐهاهش
وزن ﮐمتری نسبت بهه تیمهارههای دیگهر داشهت .در ﭘژوهشهی روی
گیالس نشان دادند ﮐه ژل آلوئههورا مانند یهک ﭘوشش خوراﮐی عمﻞ
می ﮐند و باعث ﮐاهش اتالف آب میههههوه و حفظ وزن و سفتی بافت
میوه مهههیشهههود ( .)04ژل آلوئههههورا فعالیت آنزیمهای تجزیه ﮐننده
دیواره سلولی (ﭘلی گاالﮐتروناز ،ﭘکتهین متیهﻞ اسههتراز و زایالنههاز) را
ﮐاهش میدهد .به منظور مطالعه ارر ترﮐیبات طبیعهی بهر طهول دوره
نگهداری انبارداری ،از موسیالژ ﮐاﮐتوس آﭘونتیها و اسهانس آویشهن و
ترﮐیب این دو تیمار ،جههت ﭘوشهش دار نمهودن میهوه تهوت فرنگهی
استفاده شد و نشان داده شد در تیمارهایی ﮐهه از موسهیالژ ﮐهاﮐتوس
آﭘونتیا به صورت خالص و چه به صورت ترﮐیهب بها اسهانس آویشهن
استفاده شد ،سفتی میوه افزایش و مواد جامد محلهول ﮐهاهش یافهت،
همچنین آب میوه و تردی بافت میوه حفهظ گردیهد .ایهن تیمارهها بهر
درجه اسیدی و اسیدیته ﮐﻞ میوه ارر نداشته و تیمار اسانس از تغیهرات
رنگ و طعم میوه جلوگیری نموده و در واﻗع موجب حفظ رنگ و طعم
میوه در طول انبارداری گردید ( .)5این ﭘهژوهش بهر خهالف ﭘهژوهش
حاضر بود ﮐه اسانس رازیانه بیشتر باعث تخریب بافت برشهای میوه
شد تا حفظ سفتی برشهای سیب .در ﭘژوهشی بر روی گیالس سهیاه
مشهد مشاهده ﮐردند ﮐه تیمار گیالس با ژل آلوئههورا باعهث ﮐهاهش
تنفس میوهها به میزان  21درصد طی  00روز نگهداری در سرد خانهه
و به اضافه یک روز در دمای معمهولی اتهاق شهد .ﮐهه ایهن ﭘهژوهش
مطابق ﭘژوهش حاضر بر روی برشهای سیب بود .در ﭘژوهشی دیگهر
بر روی انگور نشان دادند ،انگورهای تیمار شده با ژل آلوئههورا نسهبت
به انگورهای شاهد سفتی خود را به میزان  21درصد بیشتر بعهد از 50
روز نگهداری در سردخانه به اضهافه چههار روز در دمهای اتهاق حفهظ
ﮐردند (.)53
در سهالهههای اخیههر اسههتفاده از اسههانسهههای گیههاهی در ﮐنتههرل
بیماریهای ﭘس از برداشت میوه و سبزی به عنوان روشی بیولوژیهک
و مورر و درعین حال ایمن توجه بسهیاری از ﭘژوهشهگران را بهه خهود
جلب ﮐرده است ( .)0استفاده از اسانسهای گیهاهی مهیتوانهد ضهمن
تأمین سالمت و ایمنی محصول باعث ﮐهاهش ضهایعات میهوه شهوند
( .)00در این آزمایش نیز برشههای سهیب تیمهار شهده بها اسهانس و
تیمارهای آلوئهورا بدون اسانس هیچکدام دچار فساد ﻗارچی نشدند .در
تحقیقی بر روی تاریر اسانسهای گیهاهی مهریم گلهی و مورخهوش و
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ﮐلرید ﮐلسیم بر روی ﮐنترل ﮐپک خاﮐستری در تهوت فرنگهی نشهان
دادند ﮐه ﭘوسیدگی در میوههای تیمار شده به جز مریمگلهی بهه طهور
ﮐامﻞ ﮐنترل شد .سفتی به طور معنیداری در میهوهههای تیمهار شهده
بیشتر از شاهد بود .در این تحقیهق نشهان دادنهد ﮐهه ﮐلریدﮐلسهیم و
اسانس گیاهان دارویی درﮐنترل و حفظ ﮐیفیت ﭘس از برداشهت تهوت
فرنگی به مدت  00روز مؤرر بوده است (.)51
با توجه به تحقیقات بسیاری ﮐه صورت گرفته است تیمار میوههها
و سبزی هها بها اسهانسههای مختلهف گیهاهی باعهث افهزایش عمهر
ماندگاری ،ﮐند ﮐردن روند ﮐهاهش وزن ،ﮐهاهش فسهاد ،حفهظ رنهگ
میوه ،حفظ سفتی و ﻗندهای محلول در میوه مهیگهردد .ﭘژوهشهی بهه
منظور بررسی ارر اسهانس گیاههان دارویهی در افهزایش عمهر انبهاری
ﭘرتقال والنسیا انجام شد .بر اساس نتایج مقایسه میانگینهها بیشهترین
درصد ﭘوسیدگی در تیمار میخک  211میلی لیتر در لیتر و ﮐمترین آن
در تیمار شاهد بدون زخم با شستشو رخ داد ﮐه با آویشهن  ،721زیهره
 521و مرزه  211و  721میلیلیتر در لیتر اختالف معنیداری نداشهت
( .)52در ﭘژوهشی بر روی انبارداری میوه هلهو زعفرانهی دریافتنهد ﮐه
استفاده از ﭘوشش آلوئهورا غنی شده با اسانس گلپر موجب حفظ
خواص ﮐیفی و ﮐاهش تخریب خواص حسی میوه هلو طی انبارداری
شد (.)51
گزارش شده است ﮐه اسانسهای گیاهی مانند هر مهاده دیگهری
در غلظت باال اررات سمیت بر روی میهوه دارد .در ﭘژوهشهی مشهاهده
شد ﮐه غلظت باالی اسهانس رازیانهه و مهرزه باعهث افهزایش درصهد
ﮐاهش وزن میشود ﮐه به نظر میرسد به دلیﻞ افزایش شدت تهنفس
میوه میباشد ،غلظت باالی اسانس عالوه بر اینکه باعث سوختگی در
سطح میوه شد به عنوان یک عامهﻞ تهنشزا باعهث افهزایش فعالیهت
حیاتی سلول شد و مواد غذایی ذخیره در سلول را بهه مصهرف رسهاند
( .)3ﮐه این ﻗانون در مورد میوههای برش خورده نیز صدق ﮐرده و در
این تحقیق نیز غلظت باالی اسانس شکﻞ ظاهری سهیب را بیشهتر از
سایرین تخریب ﮐرده و زودتر اﮐسید و ﻗهوهای گردید.
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بررسی ارر اسانسهای گیاهان دارویی رزماری و درمنه بر ﮐنتهرل
ﭘوسیدگی ناشی از ﻗارچ آسپرژیلوس نشان داد ﮐهه تیمارههای اسهتفاده
شده تاریر معنی داری (در سطح ﭘنج درصد) در جلوگیری از ﭘوسهیدگی
میوه انبه در مدت انبارمانی داشهته انهد .در ﭘایهان آزمهایش تیمارههای
اسانس رزماری ( 211مهاﮐرولیتر در لیتهر) و بعهد از آن درمنهه (0111
ماﮐرولیتر در لیتر) به ترتیب بها درصهد ﭘوسهیدگی  05و  03/3درصهد
ﮐمترین ﭘوسیدگی را نشان دادند .اسانسهای گیاهی تهاریر مثبتهی بهر
ﮐیفیت میوه نشان دادند .به طوری ﮐه اسانسهای استفاده شده سفتی
بیشتری نسبت به شاهد نشان دادند .بیشهترین سهفتی بافهت میهوه در
غلظتهای مختلف رزماری مشاهده شد .میوههای تیمهار شهده دارای
میزان آسکوربیک اسید بیشتری نسبت به شاهد بودند (.)01

نتیجهگیری
در همهههی ﭘارامترهههای انههدازهگی هری شههده ،دمههای  52درجههه
سانتیگراد در سطح یک درصد معنیدار شده در نتیجه ارر تخریبی بهر
صفات سیب داشت و نگهداری سیب بهرش خهورده در دمهای محهیط
مناسب نبود و ماندگاری آن در دمای  8درجه سانتیگراد مفیهدتر بهود.
میدان مغناطیسی بر  pHتاریری نداشت و همچنهین در حفهظ شهکﻞ
ظاهری سیب مورر بود .ژل و اسانس در سطح یک درصهد در همههی
ﭘارامترهای اندازهگیری شده معنهیدار شهد و بها توجهه بهه مشهاهدات
استفاده از اسانس رازیانه هر چند باعث جلهوگیری از رشهد بهاﮐتری و
ﻗارچهای عامﻞ فساد شهد امها باعهث تغییهر رنهگ و تخریهب زودتهر
بافتهای سیب شد .استفاده از ﭘوشش ژل آلوئهورا به تنهایی در حفظ
و جلوگیری از ﮐاهش آب مفید بود .با توجه به دادههای ﮐیفی میهدان
مغناطیسی تاریر مثبت و غیر ﻗابﻞ اغماضی در حفظ برشههای سهیب
داشت و این تیمارها از نظر ظاهری و اﮐسید شدن بهتهرین ﮐیفیهت را
در مقایسه با همه تیمارها نشان داد.
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Introduction: there is a growing request for healthy fresh-cut products globally. However, due to the higher
respiration of this kind of products and their suseptability to bacterial and fungal pathogenes, they spoil
immediately after processing. These microbial activities usually cause a decrease in the quality and marketability
of the product, including changes in its aroma, taste and appearance. The fresh-cut fruit and vegetable industry is
one of the relatively new sectors and while the industry is growing, it is producing new products. Tissue rupture
and cell rupture in these products leads to a decrease in their shelf life. On the other hand, these products need
serious attention due to increased enzymatic activity, respiratory factors and microbiological considerations.In
recent years, there has been growing evidence of consumption of minimally processed fruits and vegetable for
the prevention of many chronic diseases. Some chemicals like chlorine, calcium chloride, etc., are used for
sanitization purpose in fruit and vegetable industry, but these chemicals form carcinogenic chlorinated
compounds, which have adverse human health impacts. Therefore, advanced alternative sanitization techniques,
processing methods and improved packaging materials may be implemented for ensuring safety and extending
the shelf life of fresh-cut fruit and vegetables. Application of edible coatings showed acceptable results on
microbial load reduction and better preservation of processed products from the fruit to vegetables. Apple with
proper nutritional value as a healthy snack have been considered in the diet of schools, public consumption and
families. Finding a safe treatment to increase shelf life of freshly cut apples without harmful effets on
environment and consumer is the main goal to this reaserch.
Materials and Methods: In this study, the effect of fennel essential oil (Foeniculum vulgare L.) with Aloe
vera gel (in 3 levels of zero, 10 and 25 ml / l) and two magnetic field intensity (0 and 60 ml Tesla) in 3
replications during 7 days and in two storage temperatures (8 and 25 ° C) were observed. All treatments except
the control were coated with Aloe vera gel. It was done in factorial format with a completely randomized design.
In which traits such as color quality, SSC, pH, physiological weight loss, and browning rate were studied.
Discussion and Conclusion: The results showed that the presence of the magnetic field in all samples treated
with Aloe vera gel reduced the degradation, decrease oxidation and increase preservation of the appearance
indices of apple slices. The presence of Aloe vera gel in all cases reduced water content reduction and weight
loss. In the samples treated with different levels of fennel essential oil, fungal and bacterial growth was
prevented, but in terms of appearance indices, it had a great decrease in quality and increased browning. No
mold and fungal growth was observed in the samples at 8 and 25 ° C. Apparently, apples treated with 25 ml of
essential oil lost their marketability. The use of Aloe vera treatment alone and without essential oil with a 60 ml
Tesla magnetic field was found to be the best treatment. In general according to the results of this study, the
application of fennel essential oil, which has antioxidant properties in lower concentrations, is useful to prevent
the prevent fungal and bacterial growth, but is not suitable in terms of maintaining the appearance and reducing
tissue destruction and causes faster and higher oxidation. Apple slices treated with high essential oil
concentration became completely brown and lost their marketability even more than the control samples. Finally,
it could be said that Aloe vera gel treatments in which a magnetic field was applied, in addition to water
retention, had the best appearance and less oxidation. However, the use of Aloe vera gel and magnetic field to
maintain the appearance is very useful and can be used in this industry.
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چکیده
این پژوهش ،به منظور بررسی اثرات پوششهای حاوی گلوتن و زئین (صفر 4 ،2 ،و  6درصد) ،بر کیفیت پس از برداشت میوهی انگور رقم رسم ی
مشکین ( )Vitis vinifera cv. Rasmi Meshkiبهصورت فاکتوریل بر پایهی طرح کامالً تصادفی اجرا شد .بدین منظور شاخصهای اسیدیته ،مواد
جامد محلول ،اسید کل ،نشاسته ،آنتوسیانین ،مزه ،حفظ ظاهر میوه ،نسبت مواد جامد محلول به اسید کل ،درصد کاهش وزن ،ویتامین ث و سمفتی میموه
در  30روز بعد از اع ال تی ارها و نگهداری انگور در دمای صفر درجهی سانتیگراد و میزان رطوبت نسبی  90تا  95درصد اندازهگیری شدند .نتایج نشان
دادند ک ه کاربرد زئین ،بر روی صفات مواد جامد محلول ،حفظ ظاهر میوه ،ویتامین ث و کاهش وزن در سطح احت مال یمد درصمد و بمر روی شماخص
رسیدن (نسبت مواد جامد محلول به اسید کل) در سطح احت ال پنج درصد ،اثر معنی داری داشت .کاربرد گلموتن بمر روی صمفات ممواد جاممد محلمول،
آنتوسیانین ،حفظ ظاهر میوه ،درصد کاهش وزن و ویتامین ث میوه در سطح احت ال ید درصد و بر روی نشاستهی میوه در سطح احت ال پنج درصد ،اثر
معنی داری داشت .اثرات متقابل تی ارهای گلوتن و زئین ،بر روی صفات مواد جامد محلول ،حفظ ظاهر میوه و ویتامین ث در سطح احت ال ید درصد و
بر روی د رصد کاهش وزن میوه ،در سطح احت ال پنج درصد از نظر آماری ،معنی دار بودند .براساس نتمایج حاصمل از ایمن پمژوهش ،مقمدار بیشمتری از
آنتوسیانین ( 2/45میلیگرم در صد گرم) در تی ار  6درصد گلوتن حفظ شده بود ،در شاخص رسیدن میوه بهتمرین نتیهمه ( )41از تی مار  6درصمد زئمین
حاصل شد .مزه میوه در ترکیب تی اری زئین  6درصد بدون مصرف گلوتن با امتیاز  8/5جذابیت بیشتری داشت .ه چنین بهترین نتمایج در حفمظ مقمدار
ویتامین ث ( 17/9میلیگرم در صد گرم وزن تازه) ،مواد جامد محلول ( 24بریکس) ،ظاهر میوه (امتیاز  )9/5و ک ترین کاهش وزن میوه ( 6/5درصمد) از
ترکیب تی اری گلوتن و زئین  6درصد حاصل شد .بطور کلی سطوح گلوتن و زئین در ت ام سطوح مورد آزمایش (از  2تا  6درصد) نسبت به تی مارهمای
شاهد ،توانسته اند ،کیفیت پس از برداشت میوه انگور را در طول مدت انبارمانی حفظ ن ایند .با این وجود بهترین نتیهه در اغلب صمفات ممورد بررسمی از
ترکیب تی اری  6درصد گلوتن و زئین بدست آمد.
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،انگور ،ع ر انبارداری ،نشاسته ،ویتامین ث
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انگور در شهرستان مشکین شهر یکی از مه ترین محصوالت این
منطقه محسوب شده و سطح زیر کشت آن بماغ بمر دو همزار هکتمار
میباشد که باغمداران منطقمه بطمور میمانگین از همر هکتمار  13تمن
محصول برداشت میکنند ( .)31از مه ترین ارقمام ممورد توجمه ،رقم
 2 ،1و  -5بهترتیب دانشیار ،دانش آموخته کارشناسی ارشمد فیزیوغمو ی و فمنآوری
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رس ی مشکین است که طول دوره انبارممانی کوتماهی دارد .انگمور از
نظر اغگوی تنفسی ،میوه ای نافرازگرا است ( .)22رسمیدگی انگمور ،بما
افزایش قندها ،کاهش اسیدیته ،توسعه رنگ و طع ارتباط دارد .انگمور
را باید در بهترین حاغت رسیدگی برداشت کرد .زیرا محصمول رسمیده،
در مقایسه با نارس به بی اری و از دست دادن آب ،مقماوم تمر بموده و
ه چنین تنفس ک تری داشته و دیرتر نمرم ممیشمود ( .)12ضمایعات
موجود بعد از برداشت میوهها ،به دغیل دشواری در سرعت ح ل و نقل
و انبارداری ،مشکلی جدی تلقی ممیشموند .فمیل هما و پوشمشهمای
خوراکی ،می توانند بمه عنموان یمد روح محمافظتی انت،مابی ،بمرای
گسترح ع ر مفید میوهها مورد استفاده قرار گیرند ( .)32پوششهمای
خوراکی ،میزان نفوذ آب ،محلول اس زی و روغن را بمه درون ممادهی
غذایی کاهش میدهند ،ویژگیهای مکانیکی را بهبمود ممیب،شمند و
منهر به تسهیل در جابه جایی و نگهداری ،اسمتحکام سماخت ان ممواد
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غذایی ،کاهش فساد و افزایش مانمدگاری آن ممیشموند ( .)8زئمین،1
پروتئین ذخیرهای مه ی در دانهی ذرت اسمت و نزدیمد بمه 45-50
درصد پروتئین این محصول را تشکیل میدهد .ایمن پمروتئین ،شمامل
گروهی از پروالمینها است که در آندوسپرم ذرت یافت میشود (.)26
در مقایسه با سایر پروتئین های گیاهی ،زئین به دغیمل داشمتن درصمد
باالیی از آمینواسیدهای غیرقطبی ،دارای خواص منحصربهفردی برای
تهیهی فیل ها و پوششهای خوراکی است( .)15در حدود  70اغمی 80
درصد زئین ،در اتانول قابل حل است ،زئین ،بمهطمور نسمبی آبگریمز
است .پوشش های حاوی زئین ،نسبت به پوشمش همای دیگمر ،موانم
مناسب کاهش ب،ار آب به ش ار میآیند ،با اضمافه کمردن اسمیدهای
چرب ،می توان ویژگی آن را ،در جلوگیری از کاهش رطوبت افمزایش
داد ( .)7پوششهای زئین با توجه به اثر قابل توجه بمر حفمظ کیفیمت
کلی میوه ،ید جمایگزین مناسمب بمرای کارنوبما و پوشمش شمال
محسوب میشوند ( 4و  .)10پوشش زئین و التمین تمیثیر مفیمدی در
تیخیر در تغییرات در کاهش وزن ،مواد جاممد محلمول ،اسمیدیته قابمل
جذب ،pH ،محتوای قند کل و کاروتنوئیدها داشته است .پوششهای
زئین و التین باعث شمده انمد کمه میموه انبمه بیشمترین مقمدار اسمید
اسکوربید 2و محتوای فنوغی در مقایسمه بما کنتمرل را داشمته باشمند
(.)32
گلوتن ،پروتئین آرد گندم است که در آب غیر محلمول ممیباشمد.
فیل های تهیه شده از گلوتن ،خماغص و شمفاف هسمتند .وغمی گلموتن
تهاری ،بهعلت التینه شمدن نشاسمته موجمود ،فیل می ممات توغیمد
مین اید .از گلوتن برای پوشش بادام زمینی و کپسوغه کردن رنگهما
و طع دهندهها استفاده میشود ( .)18ه چسبی و کشسمانی گلموتن،
موجب تسهیل در شکلگیری آن بهعنوان پوشش خوراکی ممیشمود
( .)7گلوتن گندم ،میتواند به عنوان بازدارندهای مناسب ،برای اکسیژن
در رطوبتهای نسبی پایین به ش ار آید ( .)15بررسیها نشمان دادنمد
که الیمهی پوششمی گلموتن گنمدم و غیپیمد (اسمید اسمتئارید ،اسمید
پاغ یتید و موم زنبور عسل ) ،در حفظ کیفیت و تازهگی توت فرنگمی
موثر بوده است ( .)41مطاغعات نشان داده اسمت کمه پوشمش گلموتن
گندم ،در جلوگیری از کاهش وزن و حفظ ظاهری و مزه توت فرنگی
در طول دوره انبارمانی ،موثربوده است ( .)43پوشش های زئین ،باعث
شد که میوهی انبه ،بیشترین مقدار اسید آسکوربید و محتوای فنموغی
در مقایسه با شاهد را داشته باشند( .)35این پژوهش ،به منظور بررسی
اثرات پوششهای خوراکی ،بر کیفیت پس از برداشمت میموهی انگمور
رق رس ی مشکین ،به منظور افزایش ع ر انبارمانی این محصول اجرا
شد.

1- Zein
2- Ascorbic acid

مواد روشها
ی مشکین Vitis vinifera cv.

در این بررسی میوههای انگور رس
) )Rasmi Meshkinکه مه ترین مشکل آن ع مر انبارممانی پمایین
آن است ،از مش،صات رق  ،رشد قوی ،ع لکرد باال ،خوشهها متوسط،
تراک حبهها ک  ،شکل حبهها گرد ،رنگ حبهها سبز مایمل بمه زرد و
بیدانه است .میوهها بر اساس شاخص رسیدگی (نسبت قند به اسید که
 25به  1است) ( )29از تاکستانی  6ساغه که به روح کوردن سماده در
شهرستان مشکین پرورح یافته بود ،در  15شهریور ماه برداشت و بمه
آزمایشگاه فیزیوغو ی بعد از برداشت دانشگاه محقق اردبیلمی ،منتقمل
شدند .سپس میوههای ساغ و عاری از بی اری انت،اب شمده و بمرای
انهام مراحمل تی مار و نگهمداری ،آمماده شمدند .زئمین ذرت (سمیگ ا
 )z3625و گلموتن گنمدم (سمیگ ا آغممدریج) نیمز ،از شمرکت بازرگممانی
بتاشی ی تهیه گردید.
مقادیر مورد نیاز زئین ذرت برای هر تی مار ،بما تمرازوی حسماس،
اندازهگیری گردید .سپس 100 ،میلیغیتر اتانول  95درصد اضافه شمد.
م،لوط را بر روی اجاق برقی دارای ه زن مغناطیسی با دور باال و در
دمای  70تا  80درجهی سانتی گراد ،حرارت داده تا زئین در اتانول بمه
طور کامل حل گردد .مقدار  4/7میلیغیتر گلیسرول ،به م،لوط اضمافه
و به مدت  5دقیقهی دیگر با ه ان شرایط ه زده شد ،م،لموط را تما
دمای  5درجهی سانتیگراد سرد کرده و مقدار  1/2گرم اسیدسیترید
به آن افزوده شد ( .)6پس از سرد شدن محلول ،تا دمای  25درجمهی
سانتیگراد ،میوهها در داخل محلول به مدت  35ثانیه غوطهور شمدند.
میوههای تی ار شده در دمای اتاق درون جعبههای  4کیلویی ،به مدت
 25دقیقه خشد شدند .سپس مقادیر مورد نیاز گلموتن گنمدم نیمز بما
ترازوی حساس اندازهگیری گردید و سپس در آب مقطر حل و ه زده
شد .میوهها ،به مدت  35ثانیه در محلول گلوتن گندم ،غوطهور شمدند
( .)6میوههای تی ار شده ،با زئین ذرت و گلوتن گندم پمس از خشمد
شدن در دمای اتماق در سمبدهای سماغ میموه قمرار داده شمده و بمه
سردخانه با دمای صفر درجهی سانتیگراد و میزان رطوبت نسمبی 90
تا  95درصد منتقل گردیدند .صفات کیفمی ممورد نظمر  30روز بعمد از
اع ال تی ارها اندازهگیری شدند.
در این بررسی  pHعصارهی میوه به وسیلهی پمی.اچ متمر انمدازه
گیری شد ( .)31برای اندازه گیری میزان مواد جامد محلول ( )TSSاز
دستگاه رفراکتومتر ،ساخت کشور فرانسه ( 0تما  32درصمد بمریکس )
استفاده شمد ( .)21بمرای انمدازه گیمری میمزان ویتمامین ث میموه ،از
روح  )2( AOACاستفاده و نتایج بر حسب میلیگرم اسیدآسکوربید
در  100گرم وزنتر میوه بیان شد ( .)31اسمت،را نشاسمته ،بما روح
مدکردی و ه کماران ( )30صمورت گرفمت و میمزان آن بمر حسمب
میلیگرم نشاسته در  100گرم وزنتر میموه ،بیمان شمد .بمرای انمدازه
گیری آنتوسیانین کل ،از روح ماسوکاسو و ه کاران ( )28با دسمتگاه

بررسي اثر زئین ذرت و گلوتن گندم ،بر شاخصهاي كیفي و انبارماني انگور رسمي مشکین

اسپکتروفتومتر ،استفاده شد .اسیدیتهی قابمل تیتراسمیون ( ،)TTAبمه
روح تیتراسیون  )NaOHاندازهگیری شد (.)36
برای تعیین شاخص رسیدگی یا شاخص طع از نسبت مواد جاممد
محلول به اسید کل میوه ،استفاده شد ( .)40جهت اندازهگیری سمفتی
میوه ،از دستگاه سمنتام ممدل ( )STM-20بما پمروب  3میلمیمتمر و
سرعت  15متر بر ثانیه استفاده و به صورت نیوتن بر سانتیمتر مربم
بیان گردید .برای ارزیابی کیفیت مزهی و ظاهر میوههما ،از تعمداد 10
نفر ارزیابحسی (دادههای هر تکرار در تی ار میمانگین ن مره  10نفمر
ارزیاب است) استفاده شد ،ارزیابها ،کیفیت میموههمای موجمود را بمه
صورت ثابت ،در روزهای ن ونهبرداری ،براساس مقیاس همدونید 10

نقطهای-ارزیابی ن ودند ( .)27برای اندازهگیمری درصمد کماهش وزن
میوه از ترازوی دیهیتاغی با دقت  0/01گرم استفاده شد (.)23
این پژوهش ،بهصورت فاکتوریل بر پایهی طرح کامالً تصمادفی،
با کاربرد تی ارهای پوششی زئین ذرت و گلموتن گنمدم ،همر کمدام در
چهار سطح (شاهد 4 ،2 ،و  6درصد) ،با سه تکرار در طی سمال 1396
اجرا شد .برای تهزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آمماری  SAS 9.4و
به منظور ترسی ن ودارها از نرمافزار  Excelاسمتفاده شمد .مقایسمهی
میانگین دادهها نیز ،با آزمون دانکن ،در سطح احت ال پنج درصد انهام
شد.
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Figure 1- The effect of Gluten (g0 ،g2 ،g4 ،g6 %( on fruits starch content (g/100g F.W) of grape cv. Rasmi Meshkin
)(DMRT, p≤0.05

نتایج و بحث
آنتوسیانین

نشاسته

با توجه به نتایج مقایسهی میانگینها ،نشاستهی میوههمای تی مار
شده با گلوتن نسبت به شاهد ،بهطور معنیداری بیشتر بمود .بیشمترین
میزان نشاسته 0/2 ،گرم در  100گرم وزن تمازهی میموه ،مربموط بمه
تی ار  4درصد گلوتن بود که با تی ار  6درصد در ید گروه آماری قرار
داشت و ک ترین میزان ،با مقدار  0/1گمرم در  100گمرم وزن تمازهی
میوه ،مربوط به تی ار شاهد گلوتن بود (شکل  .)1پوششدادن میوههما
با فیل ها خوراکی باعث کاهش اکسیداسیون و تمنفس میموه شمده ،در
نتیهه باعث حفظ ترکیبات موجود و طوالنی ن ودن ممدت مانمدگاری
آنها میشوند .نتایج حاکی از گزارح بال و ه کماران ( )4در  2رقم
آغو استانلی 1و جایانت 2نشان داد که پوششهمای خموراکی از ج لمه
کیتوزان در ک کردن تنفس ،تهزیه و مصمرف کربوهیمدراتهما و بمه
تاخیر انداختن فساد میوه نقش موثری داشتهاند که با نتایج پژوهش ما
مطابقت داشت.
1- Stanley
2- Giant

براساس بررسی مقایسه میانگینها میزان آنتوسمیانین میموههمای
تی ار شده با گلوتن ،نسبت به شاهد ،بهطمور معنمیداری بیشمتر بمود.
بیشترین میزان آنتوسیانین 2/49 ،میلیگرم در  100گرم وزن تر میوه،
مربوط به تی ار  6درصد گلوتن بود که با تی ار  4درصد ،در ید گمروه
آماری قرار داشت و ک ترین میزان ،با مقدار  2/24میلمیگمرم در 100
گرم وزن تازهی میوه ،مربوط به میوههای شاهد بمود کمه بما تی مار 2
درصد ،در ید گروه آماری قرار داشت (شکل  .)2پوششهای خوراکی
منه له گلوتن ،کیتوزان و ل آغوئهورا باعث افمزایش غلظمت درونمی
 co2شده ( )1و این پدیده سبب کاهش سنتز اتیلن و تمیخیر در پیمری
میوه و در نتیهه کاهش ت،ریب رنگیزههمای گیماهی ممیشمود (.)27
تیثیر مثبت پوشش خوراکی کیتوزان بر حفظ رنگیمزههمای گیماهی در
میوههای گمواوا ( )19و النگمونفروت ( )24نیمز گمزارح شمده اسمت.
ه چنین گزارح شده است که کاربرد پس از برداشت کیتوزان کاهش
آنتوسیانین در غیچی ،تو تفرنگی و ت شد را به تیخیر می اندازد (25
و  .)44گزارحهای ذکر شده نتایج پژوهش حاضر را تییید مین ایند.
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Figure 2- The effect of Gluten (g0 ،g2 ،g4 ،g6 %) on fruits َAnthocyanin content (mg/100g F.W) of grape cv. Rasmi Meshkin
)(DMRT, p≤0.05

شاخص رسیدگی

نتایج نشان دادند که بیشترین ( )41شاخص رسیدگی میوه (نسبت
مواد جامد محلول به اسید کل میوه) ،مربوط به تی مار  6درصمد زئمین
بود که با تی ار  4درصد این پوشش در ید گروه آماری قرار داشمت و
بین این دو تی مار تفماوت معنمیداری از نظمر آمماری مشماهده نشمد.
ک ترین ( )29شاخص رسیدگی نیز ،مربوط به میوههای شاهد بود کمه
با تی ارهای  2و  4درصد در ید گروه آماری ،قرار داشمت (شمکل .)3
اسید کل میوه بهطور مستقی با غلظت اسیدهای ارگانیمد موجمود در
میوهها مرتبط است ( .)14کماهش سمطح اسمیدکل ،در طمول ذخیمره
سازی م کن است مربوط به تغییرات متابوغید یا استفاده از اسمیدآغی
در روند تنفسی باشد ،با توجه به اینکه میزان تنفس ،توسمط پوشمش
های خوراکی کاهش می یابد .این پوششها می توانند میزان اسمتفاده
از اسیدهای آغی موجود در میوه را در طول ذخیمره سمازی ،بمه تمیخیر

اندازند ( .)42با وجود پوشش ،تغییرات  pHو اسید کمل ،در میموه مموز
کاهش یافته و به طور موثر ،فرآیند پیری میوه به تمیخیر افتماده اسمت
( .)17قند و اسیدهای آغی ،مواد اصلی مصرفی در میوهها هستند که در
فرآیند تنفس مورد مصرف قرار میگیرند ،پوشمشهمای خموراکی اثمر
قوی بر کاهش فرآیندهای متابوغیکی دارند و ممی تواننمد تمنفس را در
میوهها ک تر کنند و از این طریمق ،قنمد و اسمیدهای آغمی را در میموه
محافظت ن ایند ( .)45تی ار میوهها بما پوشمشهمای پلمیآممین رونمد
تغییرات میزان مواد جامد محلول آبمیوه را کند میکند که ممیتوانمد
بهدغیل ایهاد تیخیر در توغید اتمیلن و رسمیدن میموه باشمد ( .)32بنمابر
گزارح درخشان و ه کاران ( )11پوششهای پتروسین و ل آغوئمهورا
بر روی هلو باعث حفظ بیشتر قندهای محلول در طول دوره انبارمانی
شده است .این گزارشات با مشاهدات پمژوهش حاضمر در یمد راسمتا
است.
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Figure 3– The effect of Zein (z0 ،z2 ،z4 ،z6 %( on TSS/TA of grape cv. Rasmi Meshkin
)(DMRT, p≤0.05
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نتایج ارزیابی مزهی میوه ،توسط ارزیابهای حسی ،نشان داد کمه
میوه های تی ارشده با ترکیب تی اری زئمین  4و  6درصمد ،ه مراه بما
سطوح گلوتن شاهد 6 ،و  4درصد بیشترین امتیاز را داشتند وک تمرین
آن مربوط به تی ار شاهد بود (شکل  .)4استفاده از پوشش گلوتن گندم
z4

z6

z2
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بر روی کیفیت توتفرنگی و ماندگاری آن اثر معنیداری داشته است و
میزان اسیدیته و مواد جامد محلول را تحت تاثیر قرار داده و مزهی آن
به ه راه پوشش پروتئینی برای مصرف کننده قابل قبمول بموده اسمت
( )34که با نتایج حاصل از این پژوهش ه سو میباشد.
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شکل  -4اثر متقابل گلوتن ( g6 ،g4 ،g2 ،g0درصد) × زئین ( z 6 ،z 4 ،z 2 ،z0درصد) بر مزهی (امتیاز از  )10-0میوه انگور رقم رسمی مشکین
Figure 4- Interaction effect of Zein ×Gluten concentrations on taste (0-10, Score) of grape cv. Rasmi Meshkin
)(DMRT, p≤0.05

مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین میزان ویتامین ث میموه،
مربوط به میوههای تی ار شده با ترکیب تی اری گلموتن  4و  6درصمد
به ه راه زئین  6و  4درصد است .در این بررسمی ،میموههمای شماهد،
ک ترین میزان ویتامین ث را به خود اختصاص دادند (شکل  .)5به نظر
میرسد ،تاثیر مثبت پوششهای خوراکی بر حفظ ویتامین ث ،ناشی از
ایهاد ات سفر تغییر یافته در اطراف محصول باشد که این پدیده سمبب
کاهش سرعت تنفس میوه شده و به دنبمال آن اسمیدهای آغمی بمرای
مدت طوالنیتری حفظ میشوند ( .)9بررسیهمای یمان و ه کماران
( )42نشانداد فرموالسیون پوشش م کن است انتشمار  O2را کماهش
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دهد ،میزان رسیدن میوه را آهسته تر کرده و در نتیهمه موجمب حفمظ
بهتر محتوای اسید آسکوربید و تیخیر در پیری میوه گردد .یافتههمای
صدیق پور ( )38نشان داد که پوششدهی به علت تعوبق فسمادپذیری
سبب ماندگاری بیشتر ویتامین  Cو بهبمود خمواص حسمی و ظماهری
گوجهفرنگی میشود .بنابر گزارح درخشمان و ه کماران ( )11اثمرات
متقابل پوششهای پتروسین و ل تیثیر مثبتی بمر میمزان ویتمامین ث
میوه هلو در طول دوره انبارمانی داشتنداند که با نتایج گزارح حاضمر
منطبق است.

g0

g4
شکل  -5اثر متقابل تیمار گلوتن (  g6 ،g4 ،g2 ،g0درصد) × زئین(  z 6 ،z 4 ،z 2 ،z0درصد) بر میزان ویتامین ث میوه انگور رقم رسمی مشکین
Figure 5- Interaction effect of Zein ×Gluten concentrations on vitamin C (mg/100g F.W) of grape cv. Rasmi Meshkin
)(DMRT, p≤0.05
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بر اساس مقایسه میانگینها ،بیشترین میزان درصد کاهش وزن،
مربوط به میوههای شاهد بود که با ترکیب تی اری گلوتن صفر و زئین
 2درصد و گلوتن  4درصد و زئین صمفر ،در یمد گمروه آمماری قمرار
داشتند .ک ترین مقدار کاهش وزن نیز ،مربوط بمه ترکیمب تی ماری 6
درصد گلوتن به ه راه غلظت  6درصد زئین بمود .بما توجمه بمه ایمن
نتایج ،افزایش سطوح گلوتن و زئین ،موجب ک تر شمدن کماهش وزن
میوههما شمده اسمت (شمکل  .)6پوشمش خموراکی ،یمد الیمه نی مه
نفوذپذیری در سطح میوه تشکیل میدهد که میتواند بهعنموان یمد
سد حفاظتی برای کاهش میزان تنفس و تعرق از طریق سطوح میموه
z6

14
12
10
8
6
4
2
0

z0

g2

g4

)Weight loss (%

g6

z4

z2

محسوب شود ( .)13در این میان ،پوششهای حاوی زئین ،نسمبت بمه
پوششهای دیگر ،مان مناسب در مقابل کماهش ب،مار آب بمه شم ار
میآیند .نتایج بررسیها نشان میدهد که اثر پوشمش خموراکی زئمین
ذرت ،از کاهش وزنی و فساد گوجه فرنگی جلموگیری ممیکنمد (.)35
ه چنین بر اساس مطاغعه ای پوششدهی سمطح میموه و سمبزی بما
کیتوزان سبب جلوگیری از کاهش وزن از طریق کنترل سرعت تنفس
(با تنطی نفوذپذیری گازهمای اکسمیژن و دی اکسمید کمربن) شمده و
مدت ماندگاری محصول را افزایش داده ( )39که تیییمد کننمده نتمایج
پژوهش حاضر است.

g0

Gluten

شکل  -6اثر متقابل تیمارهای گلوتن ( g6 ،g4 ،g2 ،g0درصد)× زئین ( z 6 ،z 4 ،z 2 ،z0درصد) ،بر درصد کاهش وزن میوه انگور رقم رسمی
مشکین
Figure 6- Interaction effect of Zein ×Gluten concentrations on weight loss (%) of grape cv. Rasmi Meshkin
)(DMRT, p≤0.05

نتایج نشان داد که بیشترین میزان مواد جامد محلول کل ،مربموط
به ترکیب تی اری گلوتن  6و  4درصد به ه راه زئین  4 ،6و  2درصمد
بوده است (شکل  .)7هر عامل محدود کننده تنفس و توغید اتیلن ممی
تواند به واسطه کاهش مصرف قندها از کاهش موادجاممد قابمل حمل
جلوگیری کند .پوششهای خوراکی با کاهش تبمادل گازهما از اتمالف
آب جلوگیری کرده و باعث تثبیت اجمزای دیمواره سملوغی ماننمد پلمی
یورونیدها و ه ی سلوغزها و نیز کاهش تمنفس و حفمظ میمزان ممواد
جامد محلول میشوند .پوششهای خوراکی به دغیل ایهاد ید الیمه
نی ه تراوا در اطراف میوه ،ه چنین ایهماد یمد ات سمفر تغییمر یافتمه
داخلی موجب کاهش تنفس و توغیمد اتمیلن و جلموگیری از اثمر اتمیلن
شده ،در نتیهه باعث حفمظ ممواد جاممد قابمل حمل و افمزایش ع مر
محصول میشود ( 5و  )20مطاغعات نشان داده که استفاده از پوشمش
گلوتن گندم بر روی کیفیت توتفرنگی ،مواد جامد محلول را حفظ و از
کاهش وزن میوه جلموگیری کمرده اسمت ( )34ه چنمین بما افمزایش
غلظت پوشش ،موجب حفظ سفتی بافمت میموه و درصمد ممواد جاممد
محلول و کاهش افت وزن میوه گردیده که نتمایج پمژوهش حاضمر را
تییید مین اید.

نتایج ارزیابی از نظر حفظ ظاهر میموههما نشمان داد کمه ترکیمب
تی اری ،گلوتن  6درصد به ه راه زئمین  6درصمد و گلموتن  4درصمد
بهه راه زئین  4درصد ،بیشترین ن ره را در بازار پسندی داشتهاند کمه
از نظر آماری با ترکیب تی اری گلموتن  6درصمد بمه ه مراه زئمین 4
درصد و گلوتن  4درصد بهه راه زئمین  6درصمد ،تفماوت معنمیداری
مشاهده نشد .براساس این نتایج ک ترین میزان امتیاز از غحما حفمظ
ظاهر میوه ،مربوط به تی ارهای شاهد بود (شکل  .)8بنمابراین کماربرد
ترکیبی زئین و گلوتن ،اثر مثبتی بر بازارپسندی میوه ،از غحا ظاهری
داشته است .بال ( )4گزارح داد که پوشش خوراکی ،راهبرد موثری در
حفظ خصوصیات میوه و طوالنی شدن ع ر پس از برداشمت میموههما
است .بر اساس گزارح پار و ه کاران ( )35پوشش خوراکی زئمین
ذرت از تغییر رنگ ،افت وزنی و میزان فساد گوجه فرنگمی جلموگیری
می کند و ع ر انبارمانی آن را افزایش ممیدهمد .رضمائی و ه کماران
( )37گزارح کرده اند که استفاده از پوششها و فمیل همای خموراکی
برای میوهها و سبزیها میتواند موجب به تیخیر انداختن کماهش آب،
از دست رفتن ترکیبات معطر و کاهش تنفس ،تغییرات رنمگ و حفمظ
ظاهر محصول گردند که نتایج پژوهش حاضر را تایید مین ایند.
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Figure 7- Interaction effect of Zein ×Gluten concentrations on TSS (Brix) of grape cv. Rasmi Meshkin
(DMRT, p≤0.05)
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Figure 8- Interaction effect of Zein ×Gluten concentrations on appearance (0-10, Score) of grape cv. Rasmi Meshkin
(DMRT, p≤0.05)

توانسته انمد کیفیمت پمس از برداشمت میموه انگمور را در طمول ممدت
 با این وجود بهترین نتیهه در حفظ کیفیت.انبارمانی بهتر حفظ ن ایند
 درصمد دو مماده6 و طول ع ر انبارمانی این میوه از ترکیمب تی ماری
.گلوتن و زئین حاصل شد
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Introduction: Grape is a non-climacteric fruit. Its ripening is associated with increased sugars, decreased
acidity and development of color and flavor. Edible films and coatings could be used as a selective protection
method to extend storage life of fruits. Edible coatings reduce the absorption amount of brine, osmotic solution
and frying oil into foods, improve mechanical properties, facilitate displacement and storage strengthen food
structure, reduce spoilage and increase its shelf-life. The coatings provide a protective layer for fresh fruits and
act as like as modified atmosphere packaging, change the composition of internal gases, and increase the
storage-life of fruits by reducing respiration rate. Zein, is an important protein in corn seed and consists about 45
- 50% of the corn proteins. This protein contains a group of Prolamines found in the corn endosperm. Zein has
unique properties for preparing edible films and coatings in comparison to other plant proteins due to its high
percentage of nonpolar amino acids. Gluten is an insoluble in water protein of wheat that its disulfide bonds
play an important role in the establishment of gluten films. Prepared films from wheat gluten are pure and
transparent, but commercial gluten produces an opaque film due to gelatinization of its existing starch. Wheat
gluten-based films have satisfactory mechanical resistance and very low oxygen permeability. Gluten can
encapsulate flavors, colors, or medicines, providing slow-release materials. Bacteria, fungi, or other pest- or
weed-control agents can be encapsulated in gluten granules that are then coated with oil to slow drying and
maintain vitality.
Materials and Methods: This study was carried out to investigate the effects of gluten and zein coatings on
postharvest quality of grape cultivars in a factorial arrangement based on randomized completely design with
application of corn’s Zein coating treatments at four levels (control, 2, 4 and 6% w/w) and also wheat gluten at
four levels (control, 2, 4 and 6% w/w) were performed in the grape cultivars (Meshkin cultivar). Grape fruits
were harvested from the gardens of Meshkin city and moved to the laboratory in the University of Mohaghegh
Ardabili. Then, after applying the treatments, fruits were kept at 0° C and humidity of 90-95% in cold storage. In
this study, pH, total soluble solids, total acidity, starch, anthocyanin, firmness, taste, fruit storage-life, TSS/TA,
weight loss, appearance and vitamin C content of fruits were measured in 30 days after applying the treatments.
Results and Discussion: The results of analysis of variance showed that using of zein as grape coating had
significant effect on total soluble solids, vitamin C, taste and weight loss (P<0.01) and on the TSS /TA attribute
(P<0.05). The use of gluten also had a significant effect on total soluble solids, anthocyanin, weight loss and
vitamin C (P<0.01) and also on the fruit starch (P<0.05). Interaction effect of gluten and zein treatments were
significant on total soluble solids, vitamin C (P<0.01) and fruit weight loss (P<0.05). Based on the obtained
results, the highest starch content, anthocyanin, maturity index and taste were achieved by using of gluten at 4
and 6% and the lowest amount of these substances was related to control treatment. A higher amount of
anthocyanin (2.45 mg / 100 g) was retained in 6% gluten treatment, Moreover, in the fruit ripening index, the
best result (41) was obtained from 6% zein treatment. The taste of the fruit was also more attractive in the 6%
zein treatment without gluten consumption with a score of 8.5. Also, the best results in preservation of vitamin C
(17.9), soluble solids (24 brix), fruit appearance (9.5 points) and the least weight loss of fruit (6.5%) were
obtained from the combination of gluten and 6% zein treatment. Comparison of the means showed that vitamin
C and soluble solids were better preserved by combined using of 4 and 6% gluten with 6 and 4% zein in storage
period. These results showed that vitamin C and soluble solids had the lowest stability under control conditions.
Also, the control treatment had the highest weight loss and the lowest score in the fruit preservation index. In
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overall, the best results in most of the studied parameters were obtained from the treatment combination of 6%
gluten and zein.
Conclusion: Based on the obtained results, gluten and zein coatings in comparison to control treatment at
levels of 6%, had significant positive effects on post-harvest quality and storage of grapes.
Keywords: Anthocyanin, Starch, Storage life, Vitamin C
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اثر تیمارهای پس از برداشت فنیلآالنین و سولفید هیدروژن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر
انبارمانی میوه بادنجان ()Solanum melongena L.
رضا نجفی -1طاهر برزگر -*2فرهنگ رضوی -3زهرا
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر تیمارهای فنیل آالنین و سولفید هیدروژن بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه بادنجان آزمایشی بهصورت فاکتوریلل در االلط حلر
کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای فنیلآالنین در سه غلظت ( 5 ،2/5و  7/5میلیموالر) ،سولفید هیدروژن در سه
غلظت ( 2 ،1و  3میلیموالر) و شاهد (تیمار آب مقطر) و فاکتور دوم حول دوره انبارمانی ( 11 ،7و  21روز) بود .میوهها پس از تیمار بهمدت  11 ،7و 21
روز در دمای هفت درجه سانتیگراد و رحوبت نسبی  55 -09درصد نگهداری شدند .نتایج نشان داد که در میلوههلای شلاهد ب لد از  21روز انبارملانی،
محتوای کلروفیل کل کاسبرگ ( 15/5درصد) ،ویتامین ث ( 31/1درصد) ،اسیدیته اابل تیتراسیون ( 11/5درصد) ،آنتوسیانین ( 66/2درصد) و سفتی بافت
میوه ( 21/2درصد) کاهش ،و کاهش وزن میوه ( 7/5درصد) ،مواد جامد محلول کل ( 5/3درصد) و شاخص سرمازدگی ( 1/3درصد) افزایش یافت .نتلایج
نشان داد که کاربرد پس از برداشت سولفید هیدروژن و فنیلآالنین تاثیر م نیداری بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی میوه داشتند .در پایان دوره انبارملانی
بیشترین سفتی بافت میوه ( 1/37و  1/31کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) ،آنتوسیانین ( 5/92و  1/2میلیگلرم در لیتلر) و اسلید اابلل تیتراسلیون ( 15/66و
 15/67درصد) و کمترین درصد کاهش وزن میوه ( 3/67و  )3/7و شاخص سرمازدگی ( 1/6و  1/3درصد) به ترتیط در میوههای تیمار شلده بلا سلولفید
هیدروژن  3میلیموالر و فنیلآالنین  7/5میلیموالر بدست آمد .با توجه به نتایج ،تیمار پس از برداشت فنیلآالنین و سولفید هیدروژن ملیتوانلد جهلت
بهبود خواص کیفی و عمر ماندگاری میوه بادنجان ،در حول دوره انبارمانی پیشنهاد گردد.
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،سفتی بافت ،سرمازدگی ،کاهش وزن ،ویتامین ث

مقدمه

1

بادنجان بلا نلام علملی ( )Solanum melongena L.از خلانواده
سوالناسه یکی از سبزیهای مهم ااتصلادی در منلاحگ گرمسلیری و
نیمهگرمسیری جهان است ( .)32میزان تولید بادنجان در ایران و کلل
جهان به ترتیط بالغ بر  666535و  51977219تن است ،که بلر ایلن
اساس ایران پنجملین کشلور تولیلد کننلده بادنجلان در سلال 2915
شناخته شده است ( .)11میوه بادنجان منبع مهم و غنی از ویتامینهلا
و ترکیبات آنتیاکسیدانی مانند آنتوسیانین و اسید فنولیل اسلت کله
تأثیرات مثبتی بر سالمتی انسان دارد ( .)15از جمله مشکالت پلس از
برداشت بادنجان در حلول دوره انبارملانی ،کلاهش کیفیلت یلاهری،
کاهش ح م و ارزش غذایی ،نرم شدن و اهلوهای شلدن بافلت میلوه
 3 ،2 ،1و  -1بهترتیط دانشآموخته کارشناسلی ارشلد ،دانشلیار و اسلتادیاران گلروه
علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
)Email: tbarzegar@znu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.87237

است ( ،)20بنابراین انبار سرد عموما برای حفظ کیفیت پس از برداشت
میوهها استفاده میشود ،با این وجود میوه ارالام متتللب بادنجلان در
دماهای زیر  19درجهسانتیگراد نسبت به آسیط سلرمازدگی حسلاس
می باشند .آسیط سلرمازدگی بلا عالیلم اصللی شلامل پیلری سلریع،
پژمردگی پوست ،تغییر رنگ کاسبرگها ،اهوهای شدن بذرها و گوشت
میوه آشکار میشود ( .)11تغییر رنگ کاسبرگها و پوست میوه در حی
انبارمانی ،کاهش سفتی ،اهوهای شدن ناشی از اکسیداسیون ترکیبلات
فنلی باعث کاهش بازارپسندی این محصول در انبار میشود (.)0
همانگونه که اشاره شد محصوالت باغبانی برداشلتشلده اابلیلت
فساد پذیری باالیی دارند ،بنلابراین بلهکلارگیری فنلون و روشهلای
مناسط جهت افزایش اابلیت ماندگاری و عرضه درتمام فصول سال و
صادرات ضروری است .درحلال حاضلر بله دلیلل نگرانلیهلای زیلاد
مصرفکنندگان در مورد اثرات مواد شیمیایی باایمانده در محصلوالت
باغبانی ،این محصوالت اغلط در دماهای پایین نگهداری میشوند ،بلا
این حال انبارداری دملای پلایین منجلر بله ناهنجلاری فیزیوللوژیکی
میشود که بهعنوان خسارت سرمازدگی به انواع محصوالت گرمسیری
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و نیمه گرمسیری م روف است که باعث کاهش چشمگیر کیفیت میوه
و سبزیها میشود ( .)1گزارش شده است کله سلولفید هیلدروژن بلا
تنظیم جنبههای مرتبط با رسیدن میوه از جملله تغییلر رنلگ ،آسلیط
سرما ،تنفس ،نرمشدن و پوسیدگی پس از برداشلت ،نقلش مهملی در
فیزیولوژی پس از برداشلت میلوههلا و سلبزیهلا دارد ( .)35سلولفید
هیدروژن ( )H2Sبهعنوان سومین سیگنال دهنده عمده گلازی ب لد از
اسید نیتری و مونواکسیدکربن درنظرگرفته میشود ( .)19تیملار 1/5
میلیمول بر لیتر سلولفید هیلدروژن سلدیم بطلور م نلیداری آسلیط
سرمازدگی را در میوههای زالزال نگهداری شده بلهملدت  29روز در
دمای ی درجه سانتیگراد را کاهش داد ( .)2بررسلی تلأثیر سلولفید
هیدروژن بر عمر انبارمانی میوه کیلوی نشلان داد کله تیملار سلولفید
هیدروژن در غلظتهلای  15و  09میکلرو ملوالر بلر لیتلر اثلر اابلل
مالحظهای در افزایش انلد محللول ،ویتلامین ث ،میلزان کلروفیلل و
استحکام بافت میوه داشت و همچنین تولید اتیلن را محدود کرد (.)16
میوههای توتفرنگی تیمار شده با سولفید هیدروژن دارای سفتی بافت
میوه بیشتر ،شاخص پوسیدگی و شدت تنفسی پائینتلری نسلبت بله
میوههای شاهد بودند (.)21
رنگ پوست میوه بادنجان ی شاخص مهم در کیفیلت یلاهری
میوه است که تا حدود زیادی تصمیم خرید مصرفکننلدگان را ت یلین
میکند و تتریط رنگ مشتص میوه و سبزیها ی محدودیت عمده
در انبارمانی پس از برداشت محصوالت است .گزارش شده اسلت کله
سولفید هیدروژن توانایی زیلادی در حفلظ کیفیلت یلاهری برخلی از
محصوالت باغبانی دارد (.)22
فنیلآالنین با نام شلیمیایی 2-Amino-3-phenylpropanoic
 acidیکی از  29اسید آمینه اصلی بهشمار میآید که یل آلفلا آمینلو
اسید با فرمول شیمیایی  C9H11NO2میباشد ( .)31اسید آمینه م طلر
فنیلآالنین در گیاهان نه تنها از اجزای ضروری برای سلنتز پلروتئین
است ،بلکه به عنوان پیشساز بیوسنتزی برای تولید حیب گسلتردهای
از متابولیتهای ثانویه گیاهان میباشد ( .)37در سالهای اخیر ،کاربرد
خارجی فنیل آالنین به عنوان ی روش مفید بلرای افلزایش کیفیلت
مواد مغذی در میوهها و سبزیها با تحری تجمع فنلها ،فالونوئیدها
و آنتوسیانینها با یرفیت باالی جاروب کردن گونههای ف ال اکسیژن
از حریگ تحری ف الیت مسیر فنیل پروپانوئید مورد توجه ارار گرفتله
است ( .)31در حول دوره پس از برداشت محصلول ،تحریل ف الیلت
مسیر فنیل پروپانوئید با استفاده از فنیل آالنلین برونلزا ممکلن اسلت
برای بهبود تنش سرما زدگی و پوسیدگی اارچی ،بله تلاخیر انلداختن
پیری و حفظ کیفیت حسی و تغذیهای میوه و سلبزیهلا بسلیار مهلم
باشد ( .)2کاربرد همزمان فنیلآالنین و سولفید هیدروژن در میوه انلار
رام ملس ساوه منجر به کاهش آسیط سرمازدگی نسبت به میوههلای
شاهد شد ( .)25کاربرد فنیلآالنین در غلظت پنج میلیملوالر بلهحلور
م نیداری آسیط سرمازدگی را در میوههای گوجلهفرنگلی نگهلداری

شده در دمای  1درجه سلانتیگلراد بلهملدت  25روز کلاهش داد (.)3
کاربرد فنیلآالنین در توتفرنگی ،تولید ترکیبات م طر و آنتوسیانین را
افزایش داد ( .)13با این حال در مورد تاثیر تیمارهای پس از برداشلت
فنیلآالنین و سولفید هیدروژن بر عمر پس از برداشت میلوه بادنجلان
پژوهشی صورت نگرفتله اسلت ،بنلابراین در پلژوهش حاضلر ،اثلرات
تیمارهای پی از برداشت فنیل آالنلین و سلولفید هیلدروژن بلر حفلظ
کیفیت و عمر انبارمانی میوه بادنجلان گلتانلهای ملورد بررسلی الرار
گرفته است.

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت فاکتوریل در االط حر کلامالً تصلادفی در
سه تکرار در سردخانه و آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجلان
در سال  1307انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهلای فنیلل
آالنین در سه غلظت ( 5 ،2/5و  7/5میلیموالر) ،سولفید هیلدروژن در
سه غلظت ( 2 ،1و  3میلیموالر) و شاهد (تیمار آب مقطلر) و فلاکتور
دوم حللول دوره انبارمللانی شللامل ( 11 ،7و  21روز) بللود .هللر واحللد
آزمایشی شامل نه میوه بود .میوههای بنفش بالغ و هم اندازه بادنجلان
گلتانهای رام هلادرین ( )Solanum melongena cv. Hadrianدر
زمستان  1307از گلتانه تجاری وااع در شهرستان هشلتگرد از توابلع
استان البرز برداشت گردید .ابتدا میوهها با آب مقطر شسلتوشلو داده
شدند و پس از خش شلدن در غلظلتهلای متتللب فنیللآالنلین و
سولفید هیدروژن (ساخت شرکت مرک آلمان) بهمدت  19دایقله و در
دمای اتاق و با استفاده از توئین  29درصد غوحلهور گردیدنلد .سل س
میوهها در سردخانه بهمدت  21روز در دمای هفت درجه سانتیگلراد و
رحوبت نسبی  55-09درصد نگهداری شدند و در فاصله زمانی 11 ،7
و  21روز پس از شروع انبارمانی ،میلوههلا برداشلت گردیلد و صلفات
کمی و کیفی آنها مورد ارزیابی ارار گرفت (.)3
جهت اندازهگیری مواد جامد محلول ابتدا عصاره میوهها تهیه شلد
و س س مقدار مواد جامد محلول با استفاده از رفراکتومتر دستی ملدل
( )ATAGO Brixo-%32بر حسط درصد بریکس ارائت شلد (.)21
برای اندازهگیری سلفتی بافلت میلوه ،از سلفتیسلنج (-OSK 1618
ساخت کشور ایتالیا) با پروب هشت میلیمتری اسلتفاده شلد و میلزان
سفتی بر حسط کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ارائت گردید (.)21
شاخص سرمازدگی میوه بر اساس میلزان پوسلیدگی و اهلوهای
شدن سطح میوه که مهمترین عالمت سلرمازدگی در میلوه بادنجلان
است ارزیابی شد .اگر روی میلوه پوسلیدگی و عالئلم اهلوهای شلدن
مشاهده نشد صفر ،در صورت مشلاهده عالئلم سلطحی کمتلر از 25
درصد در سطح میوه نمره  ،1پوسیدگی و اهوهای شدن سلطحی بلین
 25تا  59درصد در سطح میوه نمره  ،2پوسیدگی و اهوهای شدن بین
 59تا  75درصد در سطح میوه نمره  3و بیش از  75درصد پوسیدگی و
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اهوهای شدن در سطح میوه نمره  1داده شد ( .)12برای انلدازهگیلری
اسیدیته اابل تیتراسیون ،از روش تیتراسیون با سود  9/1نرمال استفاده
شد .ابتدا عصاره میوه تهیه شد و س س با آب مقطر غلظت  19درصلد
آن تهیه شد .مقدار  19سیسی از آب میوه و  29سیسی آب مقطر در
ارلن مایر به آن اضافه گردید و  2تا  3اطره م رف فنل فتالئین به آن
اضافه گردید و با استفاده از سود تیتر شد ( .)39برای اندازهگیری اسید
آسکوربی (ویتامین ث) از روش یدومتری استفاده شلد ( .)21بلرای
اندازهگیری غلظت کلروفیل کاسبرگ میوه از روش آرنون استفاده شلد
(.)7
برای ارزیابی مقدار آنتوسیانین پوسلت میلوه ،پلنج میللیلیتلر آب
پوست میلوه بله ملدت  19دایقله بلا سلرعت  19999دور در دایقله
سانتریفیوژ شد .س س ی میلیلیتر از محلول رویی با پنج میللیلیتلر
محلللول  59( KCl-HClمیل لیلیتللر از محلللول  9/2مللوالر از کلری لد
پتاسیم  07 +میلیلیتر از محلول  9/2موالر اسید کلریدری به حجلم
 299میلیلیتر رسانده شد) رایگ شد .ی میلیلیتلر دیگلر از محللول
رویی با  5میلیلیتر بافر استات  9/2ملوالر ( 39/5میللیلیتلر اسلتی
اسید  9/2موالر  10/5 +میلیلیتر از استات سدیم  9/2موالر به حجلم
 199میلیلیتر رسانده شد) رایگ شد و س س جذب هر دو محللول در
حول موج  519و  799نانومتر خوانده شد .غلظت آنتوسیانین کلل ،بلا
استفاده از رابطه ( )1بر حسط میلیگرم سیانیدین  -3گلوکوزید1در لیتر
بیان شد (.)15
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که کمترین میزان در بازه زمانی  21روز مربوط به تیمار شلاهد (یل
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) بلود .در حلول دوره انبارملانی تیمارهلای
سولفید هیدروژن و فنیلآالنین در غلظت باالتر (به ترتیط سله و 7/5
میلیموالر) باعث حفظ سفتی بافت میوه بادنجان شدند (شکل .)1
سفتی میوه بادنجان به مدت زمان نگهداری ،رحوبت و دمای انبار
بستگی دارد .گزارش شده است که سفتی بافت میوه بادنجان با بللو
میوه افزایش یافت و پلس از برداشلت در حلول دوره انبارملانی رونلد
کاهشی پیدا کرد ( .)15حفظ سفتی بافت و تاخیر در نلرم شلدن میلوه
ممکن است به دلیل ممان لت از هیلدرولیز پکتلین در نتیجله کلاهش
ف الیت آنزیمهای تجزیه کننده دیواره سللولی و همچنلین ممان لت از
تولید اتیلن به دلیل کاهش ف الیت آنزیم سنتز اتیلن باشد ( .)27نتلایج
تحقیقات نشان داد که تیمار میوه گوجه فرنگی با فنیلآالنلین سلفتی
بافت میوه را نسبت به شاهد در پایان دوره انبارملانی حفلظ کلرد کله
ممکن است تحری ف الیت مسیر فنیل پروپانوئید با اسلتفاده از فنیلل
آالنین خارجی و افزایش ف الیلت آنلزیمهلای اکسلیدان در بله تلاخیر
انداختن پیری موثر باشلد ( .)3سلولفید هیلدروژن بلا کلاهش ف الیلت
آنزیمهای مرتبط با نرم شدن بافت میوه مانند پلی گاالکتوروناز ،پکتین
متیل استراز و اندو-بتا 1-و -1گلوکاناز از نرمی بافلت میلوه ممان لت
میکند ( .)21در پژوهشی دیگر مشتص شد میوههای موز تیمار شده
با  9/5میلیموالر سولفید هیدروژن بیشترین سفتی را نشان دادند کله
بهعلت کاهش تولید اتیلن در حی انبارمانی میباشد (.)25
درصد کاهش وزن

 = 193عامللل تبللدیل = 26099 ،ضللریط مللولی سللیانیدین -3
گلوکوزید = 115/2 ،وزن مولکولی سیانیدین  3گلکوزید
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.4و مقایسله
میانگین با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج
درصد و رسم نمودار با نرمافزار  Excelانجام گرفت.

نتایج و بحث
سفتی بافت میوه

نتایج تجزیه واریانس نشلان داد کله تیمارهلای پلس از برداشلت
سولفید هیدروژن و فنیلآالنین و برهمکنش آنها تاثیر م نیداری بلر
سفتی بافت میوه بادنجان داشتند (جدول  .)2در زمان شروع انبلارداری
میزان سفتی میوه  2/61کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بود (جدول  )1و با
افزایش دوره انبارمانی میزان سفتی بافت میوه بادنجان کلاهش یافلت
1- Cyanidin 3-glucoside

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات ساده تیمار پس از
برداشت سلولفید هیلدروژن و فنیللآالنلین ،ملدت زملان انبارملانی و
همچنین اثر برهمکنش بین تیمار و مدت زملان انبارملانی بلر درصلد
کاهش وزن میوه در سطح احتمال ی درصد م نیدار بود (جدول .)2
با توجه به نتایج بیشترین درصد کاهش وزن میوه ( 6درصد) در هفلت
روز اول دوره انبارمانی اتفاق افتاد و با گذشت زملان انبارملانی درصلد
کلاهش وزن میلوه در تملامی تیمارهلا کلاهش یافلت در پایلان دوره
انبارمانی بیشترین کاهش وزن میلوه در تیملار شلاهد بلا  7/5درصلد
مشاهده شد (شلکل  .)1بلهحلور کللی تیملار فنیللآالنلین و سلولفید
هیدروژن تأثیر مثبتی بر کاهش وزن میوه بادنجان داشلتند و کلاهش
وزن میوه را به تاخیر انداختند.
وزن میوه یکی از م یارهای مهم کیفیت میوه است کله بله ملرور
زمان با توجه به شرایط نگهلداری کلاهش ملییابلد .در دوره پلس از
برداشللت دو عامللل مهللم باعللث از دسللت دادن آب و کللاهش وزن
محصول میشود :اول اطع شدن رابط آبی میوه با گیاه ملادری و دوم
افزایش ت رق از سطح میوه که ی فرآیند فیزیولوژیکی است و منجر
به از دست دادن رحوبت محصول میشود (.)36
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 مقدار صفات کیفی میوه بادنجان در زمان زمان برداشت-1 جدول
Table 1- Qualitative traits of eggplant fruit at harvest time

آنتوسانین

کلروفیل کل

ویتامین ث

اسید قابل

مواد جامد محلول

سفتی بافت میوه

Anthocyanin
(mg L-1)
7.1

Total chlorophyll
(mg g-1FW)
1.63

Vitamin C
(mg 100g1FW)
0.41

تیتراسیون

کل

TA (%)
26.4

TSS (°B)
2.28

Firmness
(kg cm-2)
2.64

 تجزیه واریانس اثر تیمارهای فنیل آالنین و سولفید هیدروژن بر صفات کیفی و عمر ماندگاری میوه بادنجان در مدت زمان انبارمانی-2 جدول
Table 2- ANOVA for the effect of hydrogen sulfide (H2S) and phenylalanine (PA) treatments on quality and shelf life of
eggplant fruit during storage time

میانگین مربعات
درجه
منابع تغییرات
Sources of variations

آزاد

ویتامین

ی

ث

df

تیمار
Treatment

زمان انبارمانی
Storage time

تیمار × زمان انبارمانی
Treatment × storage time

خطا
Error

Mean of squares

آنتوسیانین
Anthocyanin

Vitamin
C

اسید قابل
تیتراسیون
Titratabl
e acidity

کلروفیل کل
Total
chlorophyll

مواد جامد
محلول
کل

شاخص
سرمازدگ
ی

TSS

Chilling
index

سفتی بافت

کاهش

میوه

وزن

Fruit
Firmness

Weight
loss

7

0.003**

1.48 ns

301.16**

2.28**

0.37*

0.01**

0.41**

5.49**

3

0.001**

21.18**

113.74**

0.05**

0.24*

0.09**

0.09*

19.36**

21

0.003**

5.19**

29.69**

0.31**

0.23**

1.03**

0.1**

0.22**

42

0.01

0.69

2.91

0.008

0.09

0.01

0.03

0.09

15.8

16.6

8.7

4.07

11.1

11.19

14.4

6.8

ضریط تغییرات
C.V (%)

. درصد1  و5  و م نیدار در سطح احتمال،* و ** به ترتیط عدم م نیداری،ns
ns

, * and ** non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

) بر میزان سفتی بافت میوه بادنجان در مدت زمان انبارمانیPA( ) ×فنیلآالنینH2S(  اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن-1 شکل
Figure 1- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on fruit firmness of
eggplant fruit during storage (DMRT, p≤0.05)

اثر تیمارهاي پس از برداشت فنیلآالنین و سولفید هیدروژن بر حفظ كیفیت و افزایش عمر انبارماني میوه بادنجان

گزارش شد در میوه بادنجلان در حلی دوره انبارملانی وزن میلوه
کاهش یافت ( .)20تیمار پس از برداشت میوه انار رام ملس سلاوه بلا
فنیلآالنین و سولفید هیدروژن در در حی ملدت انبارملانی بلر میلزان
کاهش وزن میوه تأثیر مثبتی داشت ( .)25با کاربرد سولفید هیلدروژن
میزان کاهش وزن در کلم سفید چینی کاهش یافت ( .)5کلاهش وزن
H2S3

H2S1

H2S2

در پس از برداشت سبزیجات به دلیل از دسلت رفلتن آب بافلت گیلاه
است که برزگر و همکاران ( )5گزارش کردند میزان کاهش وزن میوه
فلفل دلمهای با کاهش مقدار ویتامین ث و سفتی بافت رابطله مثبتلی
دارد.

PA7.5

PA5

control

PA2.5

a

e ee e e

e

e

d

de

e

f

14

21

ef

ef
f

ef

کاهش وزن

d
e

bc

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

)Weight loss (%

b
e
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)Storage time (day

شکل  -2اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن ( × )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر کاهش وزن میوه بادنجان در مدت زمان انبارمانی
Figure 2- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on weight loss of
)eggplant fruit during storage time (DMRT, p≤0.05

مواد جامد محلول

مقدار مواد جامد محللول میلوه در زملان شلروع انبلارداری 2/25
درصد بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افلزایش
حول دوره انبارمانی میلزان ملواد جاملد محللول بلهحلور م نلیداری
افزایش یافت و این افزایش در میوههای تیمار شده نسلبت بله شلاهد
بیشتر بود بهحوری که در پایلان دوره انبارملانی حلداکثر میلزان ملواد
جامد محلول ( 2/53و  2/51درصد) به ترتیط در تیمار  3میللیملوالر
سولفید هیدروژن و  5میلیموالر فنیلآالنین مشاهده شد (جلدول  2و
شکل  .)2گزارش شده است که با افزایش دوره انبارمانی مقلدار ملواد
جامد محلول در میوه فلفل دلمهای افزایش یافلت و افلزایش غلظلت
مواد جامد محلول میوه با کاهش وزن تر میوه حلی انبلارداری ملرتبط
است ( .)5تغییر میزان اندها در حی مدت نگهداری با هیدرولیز پللی-
ساکاریدها و تغلیظ شدن عصاره میلوه و همچنلین کلاهش آب میلوه
مرتبط میباشد ( .)10در پژوهشی مشاهده شلد کله تیملار میلوههلای
گوجه فرنگی با فنیلآالنین موجط حفظ مواد جاملد محللول میلوه در
حول دورهی انبارمانی شد و میزان مواد جاملد محللول در حلول دوره
انبارمانی افزایش یافت ( .)5مطال ات انجام شده نشان داد که در حول
مدت زمان انبارمانی در میوه انار رام ملس ساوه ،ملواد جاملد محللول
میوه افزایش یافت و تیمار فنیلآالنین و سولفید هیدروژن باعث حفلظ
مواد جامد محلول میلوه شلد ( .)25کلاربرد خلارجی  2/1میللیملوالر

سولفید هیدروژن سدیم در کلم بروکللی ،مقلدار ملواد جاملد محللول
بیشتری را پس از  5روز نگهداری در مقایسه با شاهد نشان داد (.)26
اسیدیته قابل تیتراسیون میوه

مقدار اسیدیته اابل تیتراسیون میلوه در شلروع انبلارداری 16/11
درصد بود (جدول  .)1با توجه به نتایج میزان اسیدیته اابل تیتراسلیون
در حی مدت انبارملانی بلهحلور م نلیداری کلاهش یافلت و کلاربرد
فنیلآالنین و سولفید هیدروژن تاثیر م نیداری در حفظ اسیدیته اابلل
تیتراسیون میوه بتصوص در  7روز اول داشتند و کاهش اسیدیته اابل
تیتراسیون میوه را به تاخیر انداختند .در پایان دوره انبارملانی (روز )21
بیشترین میزان اسیدیته اابل تیتراسیون ( 15/67درصد) در میوههلای
تیمار شده با  7/5میلیموالر فنیلآالنین و کمترین مقدار در میوههلای
شاهد ( 19/21درصد) مشاهده شد (جدول  2و شکل .)3
اسیدهای آلی به هنگام رسیدن میوه در نتیجه تنفس و نیز تبدیل
شدن به اندها کلاهش ملییابنلد و ایلن کلاهش رابطله مسلتقیم بلا
ف الیتهای متابولیکی دارد .در وااع اسیدهای آلی به عنوان ی منبلع
ذخیره برای میوه عمل میکنند و هنگام رسیدن آن ،با افزایش سوخت
و ساز مصرف میشوند ( .)17کاهش اسید اابلل تیتراسلیون در حلول
دوره انبارمانی در میوه فلفل دلمهای گزارش شد ( .)5گزارش شلد کله
کاربرد همزمان سولفید هیدروژن و فنیلآالنین بر روی میوه انلار رالم
ملس ساوه باعث حفظ اسیدیته اابل تیتراسیون میوه شد (.)25
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شکل  -3اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن ( × )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر میزان مواد جامد محلول میوه بادنجان در مدت زمان
انبارمانی
Figure 3- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on total soluble solid
)(TSS) of eggplant fruit during storage time (DMRT, p≤0.05

شکل  -4اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن ( × )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه بادنجان در مدت
زمان انبارمانی
)Figure 4- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on titratable acidity (TA
)of eggplant fruit during storage time (DMRT, p≤0.05

شاخص سرمازدگی

تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن و فنیلآالنین ،مدت زملان
انبارمانی و همچنین برهمکنش بین تیمار و مدت زملان انبارملانی بلر
شاخص سرمازدگی در سطح احتمال ی درصلد م نلیدار بلود ( ≤ p

( )0.01جدول  .)2نتایج نشان داد که میلوههلای شلاهد دارای درصلد
سرمازدگی باالتری نسبت به نمونههای تیمار شده بودند .در روز هفتم
انبارمانی هیچ عالئمی از سرمازدگی در میوههای تیمار شده با سلولفید
هیلدروژن و فنیلللآالنللین مشللاهده نشلد امللا ب للد از گذشللت  11روز

اثر تیمارهاي پس از برداشت فنیلآالنین و سولفید هیدروژن بر حفظ كیفیت و افزایش عمر انبارماني میوه بادنجان

انبارمانی ،میزان سرمازدگی همه تیمارها به حلور م نلیداری افلزایش
یافت .در پایان دوره انبارمانی بیشلترین درصلد سلرمازدگلی در بافلت
میوههای شاهد ( 1/33درصد) مشاهده شلد .بررسلی عالئلم یلاهری
خسارت سرما نشان داد افزایش غلظت سولفید هیدروژن و فنیلآالنین
بر تحمل به سرمای میوهها تأثیر مثبتی داشت به حوری که کمتلرین
عالمت سرمازدگی در غلظت  7/5میلیموالر فنیل آالنین ( 1/3درصد)
و  3میلیموالر سولفید هیدروژن ( 1/6درصد) مشاهده شد (شکل .)5
محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند بادنجان نسبت بله
سرما حساس میباشند و نگهداری آنها در دمای پائین اغلط منجر بله
آسیط سرمازدگی میشود ( .)6گزارش شده است که سولفید هیدروژن
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با کاهش نفوذ پذیری غشاء و پراکسیداسیون لی یدها ،منجر به کاهش
خسارت سرمازدگی میوه موز در شلرایط انبلار سلرد شلد ( .)6کلاربرد
خارجی فنیل آالنین بطور م نیداری آسیط سرمازدگی را در میوههای
گوجهفرنگی نگهداری شده در دمای  1درجهسانتیگراد بله ملدت 25
روز کاهش داد .گزارش شد که تحملل بله سلرمازدگی در میلوههلای
گوجهفرنگی با کاربرد فنیلآالنین با کاهش نشت یونی و تجمع مالین
دیآلدئید و حفظ غشائ سلولی همراه بود که به دلیل افزایش ف الیلت
آنللزیمهللای آنتللیاکسللیدان ماننللد کاتللاالز ،پراکسللیداز و آسللکوربات
پراکسیداز میباشد (.)3

شکل  -5اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن (× )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر درصد شاخص سرمازدگی میوه بادنجان در مدت زمان
انبارمانی
Figure 5- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on chilling index of
)eggplant fruit during storage time (DMRT, p≤0.05

ویتامین ث

تیمار پلس از برداشلت سلولفید هیلدروژن و فنیللآالنلین تلأثیر
م نیداری ،در سطح احتمال ی درصد ( )p ≤ 0.01بر میزان ویتامین
ث در حی مدت زمان انبارمانی داشت (جدول .)2
مقدار ویتامین ث میوه بادنجلان در زملان شلروع انبارملانی 9/11
میلیگرم بر  199گرم وزن تر بود و بهحور کلی در حول دوره انبارمانی
کاهش یافت (جدول  1و شکل  .)6کاربرد سلولفید هیلدروژن و فنیلل
آالنین ،کاهش میزان ویتامین ث را تا روز چهاردهم انبارداری بهحلور
م نیداری به تأخیر انداختنلد بلهحلوری کله در روز چهلاردهم مقلدار
ویتامین ث در میوههای شاهد  65/5درصد کاهش یافت در صورتیکه
این کاهش در تیمار  2میلیموالر سولفید هیدروژن  11/6درصلد و در
تیمار  7/5میلیموالر فنیلل آالنلین  31/1درصلد بلود .ب لد از  21روز
انبارمانی محتوای ویتامین ث به مقدار اابلتوجهی کاهش یافت و بین
میوههای شاهد و تیمار شده اختالف م نیداری مشاهده نشلد (شلکل

 .)6برزگر و همکاران ( )5گزارش کردند که مقدار ویتامین ث در میلوه
فلفل دلمهای حی دوره انبار مانی بطور م نیداری کاهش یافت.
اسید آسکوربی ی ویتامین محلول در آب است که به عنلوان
ی آنتیاکسیدان غیرآنزیمی ،میتواند سبط کاهش گونههلای ف لال
اکسیژن شود و در سمیتزدایلی گونلههلای ف لال اکسلیژن بلهویلژه
پراکسلید هیللدروژن نقللش دارد و بلله حلور مسللتقیم در خنثللیکللردن
رادیکالهای سوپراکسید به عنوان ی آنتیاکسیدان ثانویله در تولیلد
آلفا توکوفرول (ویتامین  )Eو سایر آنتیاکسیدانهای چربی نقش ایفلا
کنللد ( .)31محققللین علللت ایللن کللاهش را بلله اکسیدشللدن اسللید
آسکوربی بهعنوان دهندهی الکترون به اکسیدانها برای خنثیکردن
رادیکالهای آزاد نسبت دادند و اسید آسکوربی را بهعنوان ی آنتی
اکسیدان مهم حبی ی در میوهها م رفی کردند ( .)16گزارش شده است
که میزان اسید آسکوربی در میوههای سیط برش یافته در مدت سه
روز انبارمانی کلاهش یافلت وللی در میلوههلای تیملار شلده بلا 9/1
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میلیموالر سولفید هیدروژن سدیم کاهش اسید آسکوربی بله تلاخیر
افتاد ( .)35تیمار فنیلآالنین و سولفید هیدروژن در حی دوره انبارمانی
بر روی میوه انار باعث حفظ ویتامین ث نسبت به شاهد شد ( .)25کلم

بروکلی تیمار شده با سولفید هیدروژن پس از پنج روز نگهداری مقدار
ویتامین ث باالیی را در مقایسه با شاهد نشان دادند (.)26

شکل  -6اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن (× )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر محتوای ویتامین ث میوه بادنجان در مدت زمان انبارمانی
Figure 6- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on vitamin c content of
)eggplant fruit during storage time (DMRT, p≤0.05

کلروفیل کل کاسبرگ میوه

در حول دوره انبارمانی محتوای کلروفیل کاسبرگ میلوه بلهحلور
م نیداری کاهش یافت .تیمار سولفید هیدروژن و فنیلآالنین محتوای
کلروفیل کاسبرگ را تا روز هفتم بطور اابل توجهی حفظ نمودند وللی
در روزهای آخر انبارداری محتوای کلروفیل به شدت در همه تیمارهلا
کاهش یافت (شکل  .)7تغییلر رنلگ کاسلبرگهلا در میلوه بادنجلان
بتشی از فرآیند حبی ی پیری میوه است ( .)33در حی دوره انبلارداری
رنگ کاسبرگهای بادنجان از سبز روشن به زرد اهلوهای تغییلر یافلت
( .)20تأثیر تیمار سولفید هیدروژن بر عمر انبارمانی گیاه اسفناج نشلان
داد که سولفید هیدروژن با ممان ت از ف الیت آنزیم کلروفیالز کلاهش
محتوای کلروفیل را به تأخیر انداخت و رنلگ سلبز بلرگهلا را بلرای
هشت روز حفظ نمود ( .)22گزارش شد که مقلدار محتلوای کلروفیلل
کلم بروکلی در گیاهان شاهد بهتدریج در دوره انبارمانی کاهش یافلت
در حالی که تیمار سولفید هیدروژن مقدار محتلوای کلروفیلل را حفلظ
کرد ،و سطح باالتری از محتلوای کلروفیلل در اواخلر دوره انبارملانی
نسبت به شاهد مشاهده شد ( .)26تجمع گونههای ف لال اکسلیژن در
زمان انبارمانی منجر به تتریط کلروفیل و پیری سبزی میشلود کله
سولفید هیدروژن با افزایش ف الیت آنزیمهای جاروب کننده گونههلای
ف ال اکسیژن شامل کاتاالز ،سوپراکسید دیسلموتاز و پراکسلیداز ملانع
تتریط کلروفیل میشود (.)22

آنتوسیانین

نتایج حاصل از اندازهگیری آنتوسیانین پوست میوه بادنجان نشلان
داد که در زمان شروع انبارمانی مقدار آنتوسانین  7/1میلیگرم در لیتلر
بود (جدول  )1که با افزایش حول دوره انبارمانی میزان آنتوسلیانین در
میوههای شاهد و تیملار شلده کلاهش یافلت (شلکل  .)1تیمارهلای
فنیل آالنلین و سلولفید هیلدروژن مقلدار آنتوسلیانین پوسلت میلوه را
بتصوص در هفت روز اول انبارمانی حفلظ نملود و کلاهش آن را بله
تاخیر انلداخت .در پایلان دوره انبارملانی بیشلترین مقلدار آنتوسلیانین
( 5/92میلیگرم در لیتر) در تیمار سه میلیموالر سلولفید هیلدروژن و
کمترین مقدار ( 2/1میلیگرم در لیتر) در تیملار شلاهد مشلاهده شلد.
آنتوسیانینها ترکیباتی با ف الیت آنتیاکسلیدانی بسلیار بلاال هسلتند و
عمدتا در میوهها و سلبزیهلای ارملز یافلت ملیشلوند کله مسلئول
رنگهای ارمز ،ارغوانی ،و آبی در بسیاری از گلها ،میوهها وسبزیها
میباشند و در سطح باال در پوست میوه بادنجان وجود دارد (.)29
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شکل  -7اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن (× )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر محتوای کلروفیل کل کالیکس میوه بادنجان در طول مدت
زمان انبارمانی
Figure 7- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on total chlorophyll
)content of eggplant fruit during storage time (DMRT, p≤0.05

شکل  -8اثر متقابل تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن (× )H2Sفنیلآالنین ( )PAبر محتوای آنتوسیانین پوست میوه بادنجان در طول مدت
زمان انبارمانی
Figure 8- Interaction effect of postharvest treatment of hydrogen sulfide (H2S) ×phenylalanine (PA) on anthocyanin content
)of eggplant fruit skin during storage time (DMRT, p≤0.05

حبگ تحقیقات پیشین ،آنتوسیانین پوست میوه بادنجان حلی دوره
انبارمانی کاهش م نیداری یافت ( .)33در پژوهش انجام شده گزارش
شد که تیمار میوه انار با فنیلآالنین و سلولفید هیلدروژن آنتوسلیانین
میوه را در حول دوره انبارمانی حفظ کرد ( .)25در حلول دوره پلس از
برداشت محصول ،تحری ف الیت مسیر فنیل پروپانوئید با اسلتفاده از
فنیل آالنلین خلارجی ممکلن اسلت بلرای حفلظ کیفیلت سلبزیهلا

بتصوص آنتوسانین بسلیار مهلم باشلد ( .)2هیلو و همکلاران)23( 1
گزارش کردند که کاربرد سولفید هیدروژن سدیم در میوه شاهتلوت بلا
افزایش ف الیت ال-سیستئین در سولفیاز و د-سیسلتئن دی سلولفیداز،
محتوای سولفید هیدروژن درونی را افزایش داد و در نتیجه بلا توالب
تتریط آنتوسیانین باعث حفظ رنگ ارمز میوه به مدت شش روز شد.
1- Hu et al

9411  زمستان،3  شماره،43  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

جامد کل میوه و درصد کلاهش وزن و شلاخص سلرمازدگی افلزایش
 همچنین نتایج نشان داد که تیمارهلای فنیللآالنلین و سلولفید.یافت
هیدروژن با کاهش درصد کاهش وزن و شاخص سرمازدگی میلوههلا
 بلر اسلاس نتلایج ایلن.موجط افزایش عمر انبارمانی میلوههلا شلدند
3  میللیملوالر فنیللآالنلین و7/5  کاربرد پلس از برداشلت،آزمایش
میلیموالر سولفید هیدروژن جهت حفظ کیفیت میوه و تلأخیر کلاهش
وزن و آسیط سرمازدگی و حوالنی نملودن عملر مانلدگاری میلوه در
.حول دوره انبارمانی پیشنهاد میگردد
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نتیجهگیری
 کاربرد پس از برداشت فنیلآالنین و،بر اساس نتایج این پژوهش
 ملواد،سولفید هیدروژن صفات کیفی میوه شامل محتوای ویتلامین ث
 اسید اابل تیتراسیون و سفتی بافت میوه، آنتوسیانین،جامد محلول کل
 مقلدار، مطابگ نتایج بلا گذشلت ملدت زملان انبارملانی.را حفظ نمود
 کلروفیللل کللل، اسللید اابللل تیتراسللیون، آنتوسللیانین،ویتللامین ث
کاسبرگها و سفتی بافت میوه کاهش یافت و در مقابل محتوای ملواد
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Introduction: Eggplant (Solanum melongena L.) is an important non-climacteric fruit grown in tropical and
subtropical regions. The total production in Iran and world for eggplants in 2018 were estimated 54077210 and
666838 tons, respectively, and Iran ranked fifth in the production of this product. The health-promoting
attributes of eggplant are derived from the phytochemicals with good source of antioxidants (anthocyanin and
phenolic acids), dietary fiber and vitamins. Fruit deterioration during long term storage is associated with
appearance quality reduction, calyx discoloration, softening and pulp browning caused by the oxidation of
phenolic compounds. Hydrogen Sulfide (H2S) is a flammable and colorless gas, that similar to carbon monoxide
and nitric oxide, is known as third leading signaling molecule. It has been reported that H 2S play an imperative
role in the postharvest physiology and chilling injury of various fruits and vegetables. In recent years, exogenous
phenylalanine (PA) application has been employed as a beneficial procedure for enhancing quality in fruits and
vegetables by promoting higher phenols and flavonoids accumulation arising from higher PAL enzyme activity
and proline accumulation exhibiting higher ROS scavenging capacity. Thus, the aim of this study was to
investigate the postharvest application of H2S and PA on quality and postharvest storage of eggplant fruit during
storage at 7 °C for 21 days.
Material and Methods: Eggplant fruits (Solanum melongena cv. Hadrian) were harvested at commercially
maturity stage in Jun 2019 from a greenhouse in Hashtgerd city, Iran. Fruit selected for uniform size, shape, and
color, and immediately transported to the laboratory. They were divided into seven parts for the following
treatments: control (0), hydrogen Sulfide (H2S) at 0.1, 0.2 or 0.3 mM and phenylalanine (PA) at 2.5, 5 or 7.5
mM. Each treatment was done in three replicates, consists of 24 fruits from each replicate, and then randomly
divided into four groups include six fruits. One group was analyzed 24 hrs. after harvesting and another groups
stored at 7 ± 1 °C and 85% RH for 21 days. At 7-day intervals, one group was taken at random and transferred
for one day at 20 °C (shelf-life), and subjected to physicochemical analysis. For H2S fumigation, fruit was placed
at the bottom of a sealed 15 L container with different aqueous sodium hydrosulfide (NaHS) solution
concentrations for 10 min, and for PA treatments, the fruits were immersed in 10 L of fresh phenylalanine
solution for 10 min and in distilled water as a control. The fruits were allowed to completely dry at room
temperature before storage.
Results and Discussion: The results showed that fruits treated by PA and H2S exhibited higher fruit
firmness, chlorophyll, anthocyanin, total soluble solids (TSS), vitamin C, pH and titratable acidity (TA)
accompanied by lower weight loss and chilling indices during storage at 7 ºC for 21 days. In control eggplant
fruits, fruit firmness (24.2%), chlorophyll (45.8%), vitamin C (34.1 %), anthocyanin content (66.2 %) and TA
(44.8) decreased, and weight loss (7.5 %), TSS (8.2%) and chilling indices (4.5 %) increased during 21 storage
time. The maximum fruit firmness (1.37 and 1.34 kg cm-2), anthocyanin content (5.02 and 4.2 mg L-1) and TA
(18.67 and 1.37 %), and the lowest weight loss (3.67 and 3.7 %) and chilling index (1.6 and 1.3 %) was found in
fruits treated with H2S at 3 mM and PA at 7.5 mM during storage at 7 °C for 21 days, respectively. It has been
reported that texture correlates with firmness and higher firmness is a characteristic indicator of good texture
during postharvest storage of fresh products. Soluble solid contents, titratable acidity (TA) and sugars have been
known as important attributes contributing in overall sensory quality of fruits and vegetables. Development of
the chilling injury disorder significantly reduces quality of fruits and vegetables due to diminished consumer’s
acceptance. So, start of chilling injury symptoms eventually becomes economically critical postharvest
constraint that defines the storage life potential of the products. Decline chilling injury in responses to H 2S and
PA treatments may resulted from higher ROS scavenging enzymes SOD, CAT, APX and POD activity and
1, 2, 3 and 4- Graduated M.Sc., Associate Professor and Assistant Professors, Department of Horticulture, Faculty of
Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran, respectively.
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proline, phenols and flavonoids accumulation giving rise to conferring chilling tolerance.
Conclusion: According to results, PA at 7.5 mM and H2S at 3 mM had the highest positive effect on
maintain firmness and fruit quality and reducing weight loss and chilling, therefor postharvest treatment of PA
and H2S can be proposed to improve fruit quality and postharvest life during storage period.
Keywords: Anthocyanin, Chilling, Firmness, Vitamin C, Weight loss
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