ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
)ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي(

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ
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و درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎره

ﺟﻠﺪ 36
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از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1401

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﺘﻒ از ﺳﺎل  ،1398ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت داراي درﺟﻪ "ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ" ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻋﻠﻤﯽ" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز:

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل:

رﺿﺎ وﻟﯽ زاده

ﺳﺮدﺑﯿﺮ:

ﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮ

اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:

اﺳﺘﺎد – ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(
اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

آروﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ

داﻧﺸﯿﺎر  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺗﻮﮐﻞ اﻓﺸﺎري ،رﺿﺎ

اﺳﺘﺎد  -ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺑﺬر )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮ ،ﻋﻠﯽ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﻮد

داﻧﺸﯿﺎر -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ

داﻧﺸﯿﺎر  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ

)داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن(

ﺧﺎﻧﯽ زاده ،ﺷﺎﻫﺮخ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺎورزي و ﻏﺬا اوﺗﺎوا ﮐﺎﻧﺎدا

داوري ﻧﮋاد ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

زﻣﺎﻧﯽ ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

راﺣﻤﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز(

ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي

داﻧﺸﯿﺎر  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ

ﻋﺒﺎدي ،ﻋﻠﯽ

اﺳﺘﺎد  -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﻋﺰﯾﺰي ،ﻣﺠﯿﺪ

)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن(

اﺳﺘﺎد  -ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻓﻼﺣﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

اﺳﺘﺎد  -ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﯾﺪاﻫﻮي آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ

اﺳﺘﺎد  -ژﻧﺘﯿﮏ واﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻻﻫﻮﺗﯽ ،ﻣﻬﺮداد

اﺳﺘﺎد  -ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

اﺳﺘﺎد  -ﮔﻠﮑﺎري وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ

ﻧﺎﺷﺮ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﺸﻬﺪ  -ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  91775ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ 1163داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي  -دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ  -ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﺑﺮ8787430 :

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

Jhorts4@um.ac.ir

ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺳﺎﯾﺖ https://jhs.um.ac.irﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ) 4ﺷﻤﺎره در ﺳﺎل( ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺪرﺟﺎت
اﺛﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮ-ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رﯾﺸﻪ ﺧﯿﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي )(Cucumis sativus L.
رﺳﻮل آذرﻣﯽ  -ﯾﺎﺳﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ

331

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎومﺗﺮﯾﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ ) (Juniperus spp.ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ
ﺳﺎﻗﯽ ﮐﯿﻘﺒﺎدي  -رﺿﺎ ﻓﺘﻮﺣﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ  -ﯾﺤﯿﯽ ﺗﺎﺟﻮر  -ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺻﺒﻮري

345

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺷﺪي ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ ) (Phaseolus vulgaris L.و ﺑﺎدرﺷﺒﯽ ) (Dracocephalum moldavicaدر اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

357

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ارﻗﺎم اﻧﮕﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺷﯿﻤﺎ ﺳﺮوري  -اﺣﻤﺪ اﺻﻐﺮزاده  -ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ  -ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺻﻤﺪي ﮐﺎﻇﻤﯽ

375

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن ) (Ocimum basilicum L.در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ورﻣﯽﮐﻤﭙﻮﺳﺖ

391

ارﺗﻘﺎء ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﻧﻬﺎلﻫﺎي ﻣﮑﺰﯾﮑﻦ ﻻﯾﻢ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺪوﻓﯿﺖ ﻗﺎرﭼﯽ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از

403

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻞﭼﺸﻤﻪ  -ﻏﻔﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ  -ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻇﻤﯽﺗﺒﺎر  -ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻮاب ﭘﻮر

417

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﺣﻀﻮر رﯾﺰﺟﺎﻧﺪاران
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎﻗﺮي -ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ رﺳﻮﻟﯽ ﺻﺪﻗﯿﺎﻧﯽ  -اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺿﺎﯾﯽ ﭼﯿﺎﻧﻪ  -ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﯾﻦ

و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮد  -ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن -ﻣﻬﺪي ﺟﻬﺎﻧﯽ  -ﻣﻬﺪي ﺧﯿﺎط

ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ
ﻟﯿﻼ ﺑﻘﺎزاده درﯾﺎﯾﯽ  -داود ﺻﻤﺼﺎم ﭘﻮر  -ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺑﺎﻗﺮي  -ﺟﻠﻮه ﺳﻬﺮاﺑﯽ ﭘﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اداﻓﯿﮑﯽ ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎي وﺣﺸﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺪر ) (Otostegia persica B.در روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي

431

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐﺬي روي ،آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت زاﯾﺸﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﮕـﻮر  Vitis vinifera L.در

445

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﮐﭙﻮشﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻨﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ رﻗﻢ ’ﮐﺎﻣﺎروﺳﺎ‘

461

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﮔﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﮐﻼت روي ،ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ رﻗﻢ ’ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ‘ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﻮلدﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت

473

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﯾﻪ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎك و ﺧﺎﮐﭙﻮش ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ) Solanum

491

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺧﻮن ،ﭘـﻮدر اﺳـﺘﺨﻮان و ﺧـﺎك ﻓﺴـﻔﺎت و ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﺳـﻔﻨﺎج
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ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان
ﻣﻨﯿﺮه ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻧﮋاد  -ﻋﺒﺪاﻟﺸﮑﻮر رﺋﯿﺴﯽ  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻐﺮي ﭘﻮر  -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺼﺮﺗﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
ﺣﺎﺟﻌﻠﯽ ﻣﺤﺒﯽ  -ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدي  -ﻣﻬﺪي ﻃﺎﻫﺮي  -ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺿﺮاﺑﯽ  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ
ﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﻮﺧﯽ

ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺻﺎدﻗﯽ  -ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر

 (melongena L.در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﮐﻢآﺑﯿﺎري
ﻣﺠﯿﺪ اﻣﯿﺮي رودان  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻨﺪﺧﺖ  -داود ﺻﺎدق زاده اﻫﺮي  -اﻣﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮي
)(Spinacia oleracea L.

ﺟﻮاد آﻫﻮي  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﺳﺘﺎراﯾﯽ  -اﻣﯿﺮ ﻟﮑﺰﯾﺎن  -رﺿﺎ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
اﺛﺮات ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪك ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪي و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﮔﻼﺑﯽ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿﺰاده ﻓﻼح  -ﻣﻬﺮاب ﯾﺎدﮔﺎري  -ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ داوري ﻧﮋاد  -ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ

ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺎﺟﻮشﻫﺎي زرﺷﮏ ) (Berberis vulgaris L.ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎه

ﺑﻪ ﺷﻮري آب آﺑﯿﺎري
ﺳﻌﯿﺪ دﻗﯿﻘﯽ  -ﻓﺮﻫﺎد آذرﻣﯽ آﺗﺎﺟﺎن  -ﻧﺴﯿﺒﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ
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Introduction
Cucumber is one of the important greenhouse vegetables in Iran and the world. This product, in Iran, has the
largest area under cultivation in comparison with other greenhouse vegetables, and according to the statistic in
2020, the Office of herbs, vegetables and ornamental plants Ministry of Agriculture, the greenhouse cucumbers
area under cultivation in Iran is 15000 ha. Cucumber is the product of warm and temperate season (with mild
winters) and is very sensitive to adverse environmental conditions and even rare changes in soil moisture content
will have a significant adverse effect on its growth and yield. Cucumber root is shallow, it is fibrous, and its
shallow root causes its sensitivity to drought so that its main root penetrates 5–10 cm in heavy soil and 20-30 cm
in light soils. This plant has an extensive and almost thin root system that has the possibility of expansion in a
wide range horizontally, and, therefore, it can produce mass root, at the depth of 30 cm. In order to study the
effect of grafting and water stress on morphological characteristics greenhouse cucumber (Cucumis sativus L),
an experiment was conducted as complete randomized block design with three replications.

Materials and Methods
This research has been carried out in the city of Pars-Abad, Ardabil province, Iran. The longitude of ParsAbad is 47°55ʹ E, latitude is 39°38ʹ N, and its height distance sea level is 32 meters. This research was done in
the greenhouse of the Moghan Agriculture and Natural Resources Faculty in a complete randomized block
arranged in split plot with three replications. To determine the characteristic curve of soil moisture, soil samples
was selected and the weight moisture percentage at pressures of -0.3, -5, -10 and -15 bar, which include the
important potential of the soil, was determined by using Pressure plate’s apparatus and soil moisture
characteristic curve was mapped and soil parameters characteristic curve was determined . this study, the main
factor included water stress in three levels of 90, 60 and 40% field capacity and the secondary factor included
three rootstocks of Shintoza cucurbits (Cucurbita moschata × Cucurbita maxima), Flexi Fort cucurbits
(Cucurbita moschata × Cucurbita maxima, cucumber varieties Nagen 972 (Cucumis sativus L.) self-grafted and
check (ungrafted) cucumber varieties Nagen was studied as a scion. In this study, the grafting method of hole
insertion was used as the best grafting method for Cucurbitaceous.

Results and Discussion
Duncan test results showed that with increasing stress, the diameter of the main root, at the rootstocks of
Shintoza and Flexi Fort, increased almost twice as much as the control. The results showed an approximately 3
times increase in the yield, at the rootstocks of cucurbits at different levels of stress and it had a significant
positive relationship at 1% level with the length, diameter and weight of root. The highest yield related to the
Flexi Fort rootstocks was obtained 2.99 kg per plant in the water stress condition 90% of field capacity and then
1- Assistant Professor of College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,
Iran
2- Associate Professor of Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili,
Ardabil, Iran
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Shintoza rootstocks ranked second with 2.617 kg per plant, at 60% water stress. The maximum water use
efficiency related to Shintoza rootstocks was at 32% and Flexi Fort rootstocks, Nagen and control, were
respectively 30, 22 and 36% of Potential evapotranspiration.

Conclusion
The results showed that, with increasing water stress, unlike the control, which was associated with
decreasing linear trend of yield, Treatments with cucurbits grafting at Shintoza and Flexi Fort rootstock, faced
with increased water stress, from 40 % to 90 % of field capacity by minor reducing of product. This can be due
to increasing root uptake parameters such as length, weight and length of the main root in these Treatments.
Correlation analysis showed a significant relationship at **P<0.01 level between a percentage of roots and yield.
The results in all applied water stress also showed a high yield of grafted treatments about three times more than
the control. Reducing the yield sensitivity factor in cucurbits Treatments, causes the plant could maintain its
performance in irregular watering that encounter the plant with tension. The high water use efficiency in
cucurbits Treatments shows that it is possible to perform economic optimization in the production based on
water consumption scarcity of water.
Keywords: Grafting, Greenhouse cucumbers, Root, Water stress, Yield
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اثر پيوند و تنش آبی بر عملکرد و خصوصيات مورفو-فيزیولوژیکی ریشه خيار گلخانهاي
()Cucumis sativus L.
رسول آذرمی -1یاسر

حسينی*2

تاریخ دریافت8931/60/60 :
تاریخ پذیرش8066/60/80 :

چکيده
براي بررسي تاثير پيوند و تنش آبي بر خصوصيات مورفولوژيکي ريشه و عملکرد خيار گلخانههاي،)Cucumis sativus L. var. Nagen 972( ،
آزمايشي بهصورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با  3تکرار انجام شد .تيمارها شامل پايههاي ’فلکسي فورت‘’ ،شينتوزا‘ ’،ناگن‘
و بدون پيوند يا شاهد بود و تنشهاي خشکي در سه سطح  09 ،09و  09درصد ظرفيت زراعي اعمال گرديد .نوع پيوند مورد استفاده حفرهاي بود .نتهاي
نشانداد تعداد برگ ،تعداد ريشهجانبي ،محتواي کلروفيل و درصد نشت الکتروليت در گياهان آبياري شده با  09درصهد ظرفيهت زراعهي بهه ترتيهب ،04
 4349و  40درصد بيشتر از تنش آبي  09درصد ظرفيت زراعي بود .تعداد برگ ،غلظت کلروفيل بهترتيب در پايههاي کدوي ’فلکسيفورت‘ و ’شهينتوزا‘
تقريباً  14و  0درصد بيشتر از گياهان غيرپيوندي بود .درحاليکه بيشترين نشت الکتروليت در پايه غيرپيوندي مشاهده گرديد .بيشترين عملکهرد ،وزنتهر
ريشه و طول ريشه و هدايت روزنهاي برگ در پايه ’فلکسي فورت‘ آبياري شده با  09درصد ظرفيت زراعي و کمترين آنها در گياهان غيرپيوندي آبياري
شده با  09درصد ظرفيت زراعي حاصل شد .لذا ميتوان گفت که گياهان پيوند شده بر روي پايههاي ’فلکسيفورت‘ و ’شينتوزا‘ نسبت به پايه ’نهاگن‘ و
حالت غيرپيوندي در شرايط تنش آبي  09و  09درصد ظرفيت زراعي رشد و عملکرد بهتري داشتند.
واژههاي کليدي  :پيوند ،تنش رطوبتي ،خيار گلخانهاي ،عملکرد ،ريشه

مقدمه

21

کمبود آب (که معموالً خشکي ناميده مي شود) مي تواند به عنوان
عدم وجود رطوبت کافي و ضروري براي گياه به منظور رشد نرمهال و
تکميههل چرخههه زنههدگي تعري ه شههود (، Buttaro et al., 2015
 .), Fotoohie Ghazvini et al., 2011خيار با نام علمي Cucumis
 ،sativus L.يکي از سبزيهاي گلخانههاي مهه در ايهران و جههان
ميباشد که سطح زير کشت آن در ايران  4040هکتار ميباشهد .ريشه
خيار سطحي بوده و حالت افشان دارد و سطحي بودن ريشه آن باعﺚ
حساسيت آن به خشکي گرديده است (.)An and Liang, 2013
مطالعات زيادي براي بهبود کارايي مصرف آب در گياهان مختل با
کاربرد استراتﮋيهاي جديد به منظور کاهش آب مصرفي و بهها حداقل
 -4استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه محقق اردبيلي
 -1دانشيار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي مغان ،دانشگاه محقق اردبيلي
)Email: y_hoseini@uma.ac.ir
(* -نويسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.61641.0

تهههههاثير روي عملکرد گياه انجام شده است .از جمله اين استراتﮋيها
پيوند گياهان علفي بر روي پايه هاي سازگار و مناسب مي باشد .پيونهد
روي پايه ها ،روشي براي کاهش خسارت در توليهد محصهول و بهبهود
کارائي مصرف آب تحت شرايط خشکي مي باشد کهه موجهب کهاهش
اثرات منفي تنشخشکي بر گياهان ميشهود (.)Lopez et a.l, 2004
پيوند عملي زمانبر ،نيازمند ماده ژنتيکي مناسهب و تجربهه الزم بهراي
انجام ايهن تکنيه مهي باشهد .اخيهراً از تکنيه پيونهد بهراي توليهد
سبزي هاي مقاوم در برابر تنش هاي غيرزنده از قبيل شوري ،خشکي و
کمبود عناصر معدني استفاده شده است ( .)Colla et al., 2010پيوند
سبزيها در تيره کدوسانان براي اولين بار توسط پﮋوهشگران ژاپني با
پيوند هندوانه روي پايه کدو آغهاز گرديهد ( .)Lee, 1997 & 1994در
سالهاي اخير با پيشرفت تکنولهوژي ،اسهتفاده از پايهه ههاي مقهاوم و
کاشت سبزي هاي پيوندي در کشورهاي ژاپن و کره گسهتر خهوبي
يافته است پيوند سبزي هايي مانند خيار ،هندوانه و گوجهه فرنگهي بهر
روي پايه هاي مختل باعﺚ افزايش رشد رويشي بوته و سرانجام بهاال
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بردن عملکرد ميوه ميگهردد (; Davis et al., Cakir et al., 2017

 .)2008; Edelstein et al., 2004مطالعات نشان داده است که يکي
از راههاي کاهش هدررفت در توليد و بهبود کارائي مصرف آب تحهت
شرايط خشکي در ژنوتيه ههاي بها عملکهرد بهاال ،پيونهد آنهها روي
پايههاي مقهاوم بهه تهنش آبهي مهيباشهد (; Simsek et al., 2004
 .)Rouphael et al., 2010پايه شينتوزا و فلکسيفورت ي هيبريد
از تالقي کدوتنبل و کدو حلوايي است کهه گياههان قهوي بها سيسهت
ريشه قدرتمند ميباشد که با گياه پيوند شده تداخل ايجاد نمهيکنهد و
همه خصوصيات کيفي ميوه و عملکرد ميوه حفظ ميشود اين پايه هها
مقاوم به بيماريهاي خاکزي بوده و به نسبت به تنشههاي محيطهي
مقاوم هستند ( .)Doorenbos et al., 1979بررسهيهها روي رشهد و
عملکرد خيار پيوندي در بسترهاي مختل کشت بدون خاک نشان داد
که گياهان پيوندي داراي ساقههاي بزرگتر و سيست ريشهه قهويتري
بوده و عملکرد را تها  % 19افهزايش مهيدهنهد .ديهوي و همکهاران
( )Davis et al., 2008گههزار کردنههد کههه پايههههههاي مختل ه
خصوصيات کيفي خيار پيوندي ازقبيل شکل ،رنگ پوسهت و گوشهت،
بافت ،سفتي و مواد جامد ميوه را تحت تاثير قرار داد .در تحقيقهي کهه
توسط فرهادي و همکاران ( ) Farhadi et al., 2016انجام شهد اثهر
پايههاي مختل را بر عملکرد خيار گلخانهاي بررسي گرديهد ،در ايهن
تحقيق تفاوت چنداني بهين عملکهرد خيهار گلخانهه اي بها پايهه کهدو
شينتوزا 4و تيمار شاهد مشاهده نگرديد .در پارهاي از تحقيقهات انجهام
شده ،ميزان عملکرد خيار گلخانهاي در شرايط پيوند با کدوييان کمتهر
از تيمارهاي بدون پيونهد گهزار شهده اسهت .مقاومهت ريشهه خيهار
گلخانهاي به گرههاي نماتد ريشه و همچنين عملکرد خيار گلخانههاي
با استفاده از پايه شينتوزا و استرانتوزا 1افزايش مهييابهد همچنهين بها
تشديد ک آبياري ،شوري خاک افزايش مهييابهد و بيشهترين نسهبت
توليد به ازاي واحد آب مصهرفي در تيمهار  09درصهد تبخيهر و تعهر
پتانسيل گياه بدسهت آمهد (Al-Debei et Alomran et al., 2013
 .); al., 2012عامر و همکاران ( )Amer et al., 2013نشهان دادنهد
که عملکرد خيار گلخانهاي با افزايش تنش رطوبتي به صهورت خطهي
کاهش مييابد .کارايي مصرف آب ،3بها کهاربرد بيشهتر مقهدار آب تها
مرحله ميوهدهي کاهش مييابد لهيکن از مرحلهه ميهوهدههي بهه بعهد
افهزايش نشهان مهيدههد (  .) Mao et al., 2003ايهاز و دميرتها
( )Ayas and Demirtaş, 2009گزار کردند که تنش رطوبتي بهه
ميزان 17 ،47 ،499و صفر در صد تبخير از تشت کهال  Aاعمهال
گرديد ،ميزان عملکرد خيار گلخانهاي به طور معنيداري تحهت تهيثير
تنش رطوبتي قرار گرفت و ميهزان فهاکتور عملکهرد گيهاه ( )Kyبرابهر
1- Shintoza
2- Strongtosa
3- Water use efficiency

 4/143برآورد گرديد .همانطور که اشاره شد مطالعاتي در رابطه با اثهر
تنش رطوبتي و پيوندهاي مختل کهدوييان بهه طهور مجهزا بهر روي
عملکرد خيار گلخانه اي صورت گرفته است ،ليکن تاثير توامان آنهها
يعني کشت در شرايط پيوند و اعمال تنشههاي خشهکي کمتهر مهورد
بررسي قرار گرفتهه اسهت .از آنجها کهه يکهي از اههداف پيونهد خيهار
گلخانهاي با کدوييان افزايش مقاومت آن به تنش رطوبتي مهيباشهد،
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير پايههاي شهينتوزا ،فلکسهيفهورت و
خود خيار بر مقاومت به تنش آبي خيار گلخانهاي ميباشد.

مواد و روشها
مشخصات محل اجراي تحقيق

ايهن تحقيهق در شهرسهتان پهار آبهاد اسهتان اردبيهل بها طهول
جغرافيائي ' 04°77شرقي و عرض جغرافياي ' 30°33شمالي و ارتفاع
از سطح دريا  31متر اجرا گرديد .شکلهاي  4و  1به ترتيب موقعيهت
منطقه مورد مطالعه و منحني مشخصه رطهوبتي خهاک را نشهان مهي
دهن د .خاک مهورد اسهتفاده بهراي کشهت از زمهين زراعهي موجهود در
محوطه دانشکده کشاورزي مغان انتخاب گرديد و مشخصات فيزيکهي
و شيميايي آن در آزمايشگاه ،تعيين شد (جدول .)4
مشخصات طرح

اين پﮋوهش در سال  4304در گلخانه دانشکده کشاورزي و منابع
طبيعي مغان بهصورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامهل
تصادفي با سه تکرار انجام گرفت .در اين پﮋوهش ،فاکتور اصلي شامل
تنشهاي رطوبتي در  3سهطح  09 ،09و  09درصهد ظرفيهت زراعهي
مزرعه بود و فاکتور فرعي شامل سه پايه ،کدو شهينتوزا ( Cucurbita
 ،) moschata ×Cucurbita maximaکهههدو فلکسهههي فهههورت
(  ،)Cucurbita maxima× Cucurbita moschataخيههار نههاگن
( )Cucumis sativua var. Nagen 972و بدون پيونهد (خيهار رقه
ناگن  )Cucumis sativus( 041بود .در اين آزمايش از رقه تجهاري
ناگن  041بهعنوان پيوندک استفاده شد .بذرهاي خيار گلخانهاي ناگن
و پايه فلکسي فهورت و شهينتوزا از شهرکت بهتها تهيهه گرديهد .بهراي
جوانهزني ،بذرهاي پايه فلکسيفورت و شينتوزا چهار روز پيش از بهذر
خيار ناگن در سينيهاي کشت حاوي پيهتمهو در اوايهل فهروردين
سال 4307کشت شدند .دانهالهاي پايهه و پيونهدک بها ظههور اولهين
برگهاي حقيقي ،براي عمليات پيوند حفرهاي راسي آماده شدند .براي
انجام پيوند پ از حذف برگهاي حقيقي پايه ،سوراخي به عمق 4/7
سانتي متر در را گياهچه ايجاد گرديد و سپ ساقه پيونهدک را بهه
فاصله  4/7سانتيمتر از برگهاي لپهاي قطع نمهوده و په از حهذف
پوست سطحي نوک آن را بهصهورت گهوه درآورده و در داخهل حفهره
ايجاد شده در ساقه پايه قرار داده شد (شکل .)3
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در شهر پارسآباد
Figure 1- Schematic photo of study area in Pars Abad city

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی نمونههاي خاک منطقه مورد مطالعه
Table 1- Physical and chemical properties of the soil samples form the studied area

فسفر

هدایت

P
)(ppm

pH

8.43

7.76

الکتریکی
EC
)(dS.m-1

درصد
درصد مواد آلی

نيتروژن

Organic
Carbon
)(%

Total
Nitrogen
Value
)(%

1.05

7.6

چگالی ظاهري

چگالی حقيقی

Bulk density
)(g.cm-3

Actual Density
)(g.cm-3

1.56

2.25

سيلت

رس

شن

Silt
)(%

Clay
)(%

Sand
)(%

36.3

30.7

33

بافت خاک
Texture

لومي رسي
1.1

 ClayLoam

شکل  -2منحنی مشخصه رطوبت حجمی خاک به همراه نقاط پتانسيلی PWPو FC
Figure 2- Soil moisture content characteristic curve with PWP and FC potential points

دانهالهاي پيوندي به اتاقه

رشهد تاريه

بها دمهاي  13درجهه

سلسيو

منتقل شدند .ميزان رطوبت نسهبي در سهه روز اول په

از
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پيوند  07درصهد ،در سهه روز دوم  37درصهد و در سهه روز سهوم 49
درصد تنظي شد ( .)Castelli et al., 1996پ از گذشت دو هفته از
زمان پيوند ،پ از آماده سازي زمين و کرتها ،دانهالهاي پيوندي و
غيرپيوندي از اتاق رشد به گلخانه منتقل و با تراک  1/7بوته در متر
مربع کشت و بي درنگ آبياري شدند .در اين آزمهايش جههت تعيهين
رطوبت حجمي خاک از دستگاه رطوبت سهن ديجيتهال مهدل PMS-
 714استفاده شد و کاهش رطوبت خاک در تيمهار آبيهاري نسهبت بهه
درصد ظرفيت زراعي مورد نظر تامين گرديد که بدليل نداشتن تلفهات
رواناب و نفوذ عمقي برابرتبخير وتعر درنظر گرفته شد .مهدت زمهان
الزم از زمههان پيونههد تهها پايههان عمههل مقههاوم سههازي و آمههاده شههدن
دانهال هاي پيوندي جهت کشهت در محهل اصهلي 19 ،روز بهه طهول
انجاميد (شکل  .)3با آماده شدن دانهال هاي پيوندي و غيرپيوندي ،سه
کرت با ابعاد  4/7×3/7متر در گلخانه پالستيکي آماده شدند .بوته هها
به فاصله  79سانتي متر از يکديگر بر روي ردي ههاي بها فاصهله 4/7
متر نشاکاري شدند (شکل  .)0آبياري گياهان با رو آبياري قطهرهاي
انجام شد و ساير مراقبتهاي الزم طبهق معمهول پهرور خيارههاي
گلخانه اي بهعمل آمد.
بههراي انههدازهگيههري خصوصههيات مورفولههوژيکي ريشههه در پايههان
آزمايش ،بوته خيار از طوقه ک بر شده سپ گوادلهايي حفر شده و
با دقت ريشه از خاک در آورده شد .قطر ريشه اصلي به وسيله کولي
ديجيتالي از نه نقطه از بخش تحتاني ،وسط و بخهش فوقهاني ريشهه
انجام گرفت .براي اندازه گيري وزن تر ريشه ،ريشه به دقت از خهاک
جمعآوري و با آب شسته شد و سپ وزن آن توسط ترازو قرائت شد.
طول ريشه اصلي و ارتفاع بوته توسط سهانتيمتهر پارچههاي بهه ثبهت
رسيد .براي اندازه گيري شاخص کلروفيل اسپد ،سه برگ تهازه توسهعه
يافته از هر گياه انتخاب و از هر برگ سه بار از نقاط مختله بهرگ و

در مجموع به تعداد نه مرتبه با کلروفيلمتر اسپد (
 )Japanقرائت گرديد و سهپ ميهانگين آنهها ،بهه عنهوان شهاخص
کلروفيل در هر تيمار ،ثبت گرديد .ههدايت روزنههاي بهرگ بههوسهيله
دستگاه پرومتر بهرگ ( )Eijkelkamps, Neherlandsاز جهوانتهرين
برگ کامالً توسعه يافته از ساعت  49الهي  41بهر حسهب ميکرومهول
برمتر مربع بر ثانيه اندازهگيري شد .اندازهگيري ميزان پايداري غشهاي
سلولي( نشت الکتروليتها از سلول) به ترتيهب براسها مراحهل زيهر
انجام شد .سه برگ جوان و توسعهيافته از هر بوته انتخهاب و بها قهرار
دادن در داخل کسيههاي پالستيکي بالفاصهله بهه آزمايشهگاه منتقهل
شدند .از سه برگ به تعداد  41ديس يکسان ديسه تهيهه و در 49
ملي ليتر آب ديونيزه غوطه ور شدند .پ از  10ساعت که فالکنها در
تاريکي قرار گرفتند هدايت الکتريکي نمهونهها توسهط دسهتگاه EC
مترقرائت شد .نمونهها را به مدت  19دقيقه در اتوکالو با دمهاي 414
درجه سانتيگراد قرار گرفتند و پ از سرد شهدن ،ههدايت الکتريکهي
آنها دوباره ثبت شدند .در نهايت درصد نشت الکتروليت از رابطه زيهر
محاسبه ميگردد(.)Zhao et al., 2007
EL(%)=(EC0/EC1+EC1) *100
()4
در اين رابطه :CMS ،نشت الکتروليتها از سهلول :EC0،ههدايت
الکتريکي قبل از اتوکالو و  :EC1ههدايت الکتريکهي بعهد از اتهوکالو
ميباشد .برداشت ميوه  07روز پ از انجام پيوند شروع و به مدت دو
ماه ميوهها سه بار در هفته برداشت شدند و وزن هر ميوه براي تعيهين
عملکرد ثبت گرديد .ارزيابي آمهاري دادههها بها نهرمافهزار ،SPSS 21
مقايسه ميانگين دادهها با آزمون چنددامنهاي دانکن در سطح احتمهال
 7درصد و رس نمودارها با  Excel 2010صورت گرفت.

شکل  -3نهالهاي پيوندي خيار قبل از کشت در گلخانه پالستيکی
Figure 3- Grafted seedlings of cucumber before planting in a plastic greenhouse

SPAD Minolta,
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شکل  -4نقشه شماتيک طرح آزمایشی
Figure 4- The schematic design of the project pilot

نتایج و بحث
عملكرد

نتاي تجزيه واريان دادهها نشانداد که اثهر سهاده تهنش آبهي و
پيوند و اثر متقابل آنها بر عملکرد بازارپسند ميوه معنيدار بود (شهکل
 .)7کاهش منطقي ميزان عملکرد در تيمهار شهاهد بها افهزايش تهنش
رطوبتي مشاهده گرديد به طوري که با تشهديد تهنش رطهوبتي از 09
درصد ظرفيت زراعي به  09درصد ظرفيهت زراعهي ،ميهزان عملکهرد
تقريبا  07درصد کاهش يافت در حاليکه در پايه ناگن تغيير محسوسي
در ميزان عملکرد با افزايش تنش مشاهده نگرديد .در پايه کدوييان بها
افزايش تنش رطهوبتي از  09درصهد ظرفيهت زراعهي بهه  09درصهد،
کاهش عملکرد نسبتا مشخصي ديده مي شود ليکن با افهزايش تهنش
رطوبتي تا  09درصد ظرفيت زراعي ،اين کاهش عملکرد جبران شده و
ميزان عملکرد مجددا افزايش مييابد و در پايه فلکسي فهورت ميهزان
عملکرد حتي از تنش رطوبتي  09درصد ظرفيهت زراعهي نيهز بيشهتر

ميشود .همانطور که نتاي نشان مي دههد جبهران خسهارت ناشهي از
تنش در پايه کدوييان در تهنشههاي بهاالتر بهتهر نمايهان مهيگهردد.
بيشترين عملکرد مربهوط بهه پايهه فلکسهي فهورت در شهرايط تهنش
رطوبتي  09درصد ظرفيت زراعي به ميزان  3/007کيلهوگرم در بوتهه
بهدست آمد و پايه شينتوزا با  3/934کيلوگرم در بوته در تنش رطوبتي
 09در صد در رتبه دوم قرار گرفت .نتاي نشان داد که در شرايط تنش
رطوبتي مختل  ،پايه ناگن تفاوت معنيداري بها تيمهار شهاهد نداشهته
است .مارسي و تاک ( )Marsic and Jakse, 2010کهه افهزايش
عملکرد را در پايههاي کدو به ميهزان  19درصهد گهزار نمهودهانهد،
همچنين الدبي و همکهاران ( )Al-Debei et al., 2012نيهز افهزايش
عملکرد پايه کدوييان را در توليد خيار گلخانههاي گهزار نمهودهانهد.
ليکن نتاي پايههاي کدو از نظر طول و وزن ريشه تفاوت معنهيداري
با تيمار شاهد داشته است.
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شکل  -5ملکرد خيار گلخانهاي واریته ’ ‘Nagen 972پيوند شده بر روي پایههاي مختلف در شرایط مختلف تنش رطوبتی
Figure 5- The yield of greenhouse cucumbers var. ‘Nagen 972’grafted on different rootstocks in various levels of water stress
)(DMRT, p≤0.05

خصوصيات مورفولوژيكي گياه

براسا نتاي تجزيه واريان داده ها ،اثر ساده پيوند و تنش آبهي
بر تعداد برگ معنيدار بود اما اثر متقابهل آنهها تعهداد بهرگ خيهار را
بهطور معنيداري تحت تاثير قرار نداد (جدول  .)1بهطهوريکهه تعهداد
برگ پايه فلکسهيفهورت نسهبت بهه گياههان غيرپيونهدي  13درصهد
افزايش نشان داد .همچنين در تيمهار سهطوح آبيهاري تعهداد بهرگ در
رطوبت  09درصد ظرفيت زراعي نسبت به تهنش رطهوبتي  09درصهد
ظرفيت زراعي خاک  44درصد بهيشتهر بهود (جهدول  .)3فرههادي و
همکاران ( )Farhadi et al., 2016و نيلسن و همکاران ( Nilsen et
 )al., 2014گزار کردند که تعداد برگ در پايه شهينتوزا نسهبت بهه
گياهان غيرپيوندي افزايش قابل تهوجهي داشهت .محققهان متعهددي
اظهار داشته اند که پيوند هندوانه روي پايههاي مختل  ،رشهد گيهاه را
افزايش ميدهد (; Hang et al., 2013 Potropoulos et al., 2012
) .نتاي تجزيه واريان دادهها نشان داد که اثر ساده و متقابل پيوند و

تنش رطوبتي بر وزن تر ريشه معنيدار بود (جدول  .)1بهطوري که بها
کاهش رطوبت خاک از  09درصد ظرفيت زراعي به  09درصد ظرفيت
زراعي وزن تر ريشهه  04درصهد کهاهش يافهت .از ميهان پايههههاي
پيوندي ،پايه فلکسي فورت از وزن تر بيشتري نسبت به ساير پايهههها
برخوردار است و پ از آن به ترتيب پايهه شهينتوزا ،پايهه نهاگن و در
نهايت تيمار شاهد قرار دارد .تنش خشکي ،رشد ريشه و در نتيجه آن،
وزن ريشه را کاهش مي دهد .گياه در شرايط خشکي ترجيح مي دههد
بيشتر مواد فتوسنتزي خود را به ريشه اختصاص دهد تا اينکه اين مواد
را در ساقه و اندامهاي هوايي ذخيره کند زيهرا بها ايهن عمهل توانهايي
ريشه براي جهذب مقهدار بيشهتري از آب موجهود حفهظ خواههد شهد
( ) Gregory et al., 1991; Asseng et al., 1998همانطور که در
شکل  0نيز نمايان است افزايش حج ريشه در پايههاي پيونهدي بهه
وضوح مشاهده ميگردد.

شکل  -6ریشه خيار گلخانهاي واریته ’ ‘Nagen 972پيوند شده روي پایههاي مختلف در تنش رطوبتی  09درصد ظرفيت زرا ی
Figure 6- The roots of greenhouses cucumber var. ‘Nagen 972’grafted on different rootstocks in 90% deficit irrigation of field
capacity
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جدول  1نشان ميدهد که قطر ريشه اصلي نيز به طهور معنهي-
داري متيثر از اثر ساده و متقابل پيوند و تنش رطوبتي قرار گرفت .بهه
طوري که قطر ريشه با افزايش شدت تنش رطوبتي از  09درصهد بهه
 09درصد ظرفيت زراعي در تمام پايهها افزايش نسبي نشان داد .البته
در تيمار شاهد تغييري در قطر ريشه اصلي با افهزايش تهنش مشهاهده
نگرديد .همچنين با کاهش رطوبت خاک قطر ريشه اصهلي پايههههاي
مختل و تيمار شاهد به ه نزدي شده و تاثير تنش بر خصوصيات
مورفولوژيکي ريشه کهاهش مهي يابهد ،بها توجهه بهه اينکهه يکهي از
راهکارهاي اصلي گياه براي مقابله بها تهنش رطهوبتي ،توسهع ريشهه
است ،بنابراين وزن و قطر ريشه ميتواننهد معيارههاي مناسهبي بهراي
انتخاب ارقام مقاوم باشند .در تحقيقي که توسط فرههادي و همکهاران
( )Farhadi et al., 2016انجام شد پايه شينتوزا نيز نسبت بهه تيمهار
شاهد داراي رشد ريشه بيشتري بوده و نسبت ريشه به سهاقه در ايهن
نوع پيوند افزايش نشان داد .نتاي تجزيه واريان دادهها نشان داد که
اثر ساده و متقابل تنش آبي و پيونهد طهول ريشهه اصهلي را بهه طهور
معنيداري تحت تيثير قهرار داد (جهدول  .)1براسها نتهاي مقايسهه
ميانگين دادهها ،در شرايط تنش يکسان ،عمق ريشه در پايه کدوييان،
نسبت به تيمار شاهد افزايش معنيداري داشته است ،بيشهترين طهول
ريشه مربوط به پايه فلکسي فورت بوده و په از آن پايهه شهينتوزا و
ناگن در مکانهاي بعدي قرار گرفتنهد و تيمهار شهاهد نيهز در شهرايط
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رطوبتي مختل داراي کمترين طول ريشه بود .عمق ريشه به واسط
قدرت جذب آب از قسمتهاي پايين خاک که در ک آبياري نسبت بهه
سطح خاک داراي رطوبت بيشتري اسهت ،بسهيار اهميهت دارد .نتهاي
نشان داد که محققان ديگر نيز نتاي مشابهي را مبني بر افزايش عمق
ريشه اصلي بر اثر تنش خشهکي و محهدوديت آب گهزار نمهودهانهد
(; Gregory et al., 1991; Shalaby et (Asseng et al., 1998
 .)al., 2022لذا با توجه به نحوه مواجه گياه با تنش رطوبتي ،بهراي
انتخاب پايههاي با عملکرد باال ،ميتوان انتخهاب را براسها قابليهت
افههزايش عمههق ريشههه بههه اعمهها خههاک و جههذب آب انجههام داد (
Tuberosa 2011Traka-Mavrona et al., 2000; Simsek et
; .)al., 2004در تحقيقي که توسط رافائل و همکاران ( Rouphael et

 )al., 2010انجام شد افزايش مقاومت پايههاي پيوندي را نسبت بهه
تنش رطوبتي در رابطه با عملکرد محصول ،بهه افهزايش پارامترههاي
مه ريشه در جذب رطوبت از جمله طول ،قطهر و حجه ريشهه پايهه
هاي پيوندي ارتباط داده شده است که با نتاي اين تحقيهق مطابقهت
مي نمايد .نتاي تجزيه واريان دادهها نشان داد کهه فقهط اثهر سهاده
تنش آبي تعداد ريشه جانبي را به طور معنيداري تحت تاثير قرار داد و
اثر ساده پيوند و اثر متقابل آنها تعداد ريشه جانبي را تحت تاثير قهرار
نداد .در رابطه با تعداد ريشه هاي جانبي نتاي نشان داد ،افزايش تنش
رطوبتي موجب افزايش تعداد ريشه هاي جانبي شد.

جدول  -2تجزیه واریانس اثر تنش آبی و پيوند بر خصوصيات رشد خيار واریته ’‘Nagen 972
’Table 2- ANOVA for the effect of water stress and grafting on some growth traits in cucumber var. ‘Nagen 972
ملکرد بازارپسند
قطر ریشه اصلی
منابع تغييرات
درجه آزادي
تعداد برگ
وزن تر ریشه
طول ریشه اصلی
Main root length

Main root
diameter

Root fresh weight

Leaf number

Marketable
yield

df

S.O.V

16.44

0.114

21.42

171.5

112148

2

بلوک

**389

**0.225

**122.6

*109.77

**1693558

2

219

0.065

10.36

115.7

37894

4

**107.7

**0.205

**966.1

**220.9

2571783

3

**1430

0.09

**187.4

16.37ns

837847

6

139.9

0.027

24.63

37.61

708.3

18

16

29

23

15.8

14

 **، nsو * :بهترتيب به معني غير معنيدار و معنيداري در سطح احتمال ي

Block

تنش آبی
water stress

خطاي اصلی
Main Plot Error

پيوند
Grafting

تنش آبی × پيوند
Water stress×Grafting
خطا ي فر یSubplot Error
ضریب تغييرات(C.V )%

و پن درصد است.

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

تاثير تنش آبي و پيوند برخصوصيات فيزيولوژيكي خياار
گلخانهاي

نتاي تجزيه واريان دادهها نشان داد که هدايت روزنهاي بهرگ
به طور معنيداري متيثر از اثر ساده و متقابل تنش آبهي و پيونهد قهرار

گرفت (جدول  .)0بهطوري که بيشترين هدايت روزنهاي برگ در پايهه
فلکسي فورت آبياري شده با  09درصد ظرفيت زراعي مزرعه بهدسهت
آمد .در حاليکه کمترين هدايت روزنهاي برگ در خيارهاي پايه نهاگن
و آبياري شده با  09درصد ظرفيت زراعي مزرعه حاصل شد (شکل .)4
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نتاي اين تحقيق همسو با يافتهههاي کيسهر و همکهاران (
 ) Mugwanya et al., 2022; al., 2013بود و آنهها نيهز گهزار
کردند که با کاهش رطوبت خاک هدايت روزنهاي کاهش پيدا ميکند.
هدايت روزنهاي تعر را کاهش داده و نقش مهمي در تنظهي تعهادل
آب گياه ايفا ميکند همچنين کاهش هدايت روزنهاي منجر به کاهش
انبساط سلولي و ميزان رشد گياه مي شود .بيشتر محققين بر اين بهاور
هستند که اولين واکنش در بيشتر گياههان در معهرض تهنش خشهکي
شديد بسته شدن روزنهها براي جلوگيري از اتهالف آب مهيباشهد .در
تحقيق حاضر نيز هدايت روزنهاي در تنش خشکي  09درصد ظرفيهت
زراعي به شدت کاهش يافته است .روزنه ه در فرايند تعهر و هه
در فتوسنتز اهميت اساسي دارد کاهش در ههدايت روزنههاي بهرگ بها
کاهش در شدت آسميالسيون دي اکسيد کربن همراه است کهه ايهن
امر با توجه به شدت تنش و گونه گياهي باعﺚ کاهش يها افهزايش در
Caser et

کارايي مصرف آب ميشود .همچنين گزار کردند که خيارهاي پيوند
شده روي لي در مقايسه با خيارهاي پيوند شهده روي خهود خيهار در
شرايط تنش آبي کمتر ،هدايت روزنهه اي بيشهتري داشهتند (نيلسهن و
همکاران (.)Nilsen et al., 2014
جدول  0نشان ميدهد که اثر ساده تنش آبهي ،غلظهت کلروفيهل
برگ را به طور معنيداري تحت تاثير قرار داد در حالي کهه اثهر سهاده
پيوند و اثر متقابل آنها غلظت کلروفيل را تحت تاثير قرار نداد .به اين
صورت که با افزايش تنش خشکي غلظت کلروفيل برگ کاهش يافت
(جدول  .)7کاهش محتواي کلروفيل در اثر تنش آبي ميباشهد ( Lee
 ) Pasrenese et al., 2005; et al., 2003کلروفيلمتر اسپد بهراي
اندازهگيري کمي شدت آسيب به بهرگ در اثهر تهنشههاي زيسهتي و
غيرزيستي و همچنهين بهه صهورت محهدود بهراي سهنجش ظرفيهت
فتوسنتزي برگها مورد استفاده فرار ميگيرد.

جدول  -3اثر متقابل تنش آبی × پيوند بر خصوصيات رشدي خيار واریته ’‘Nagen 972
Table 3- The interaction effect of water stress ×grafting on cucumber var. ‘Nagen 972’ growth traits

وزن تر ریشه

قطر ریشه اصلی

طول ریشه اصلی

Root fresh weight
)(g

Main root diameter
)(cm

Main root length
)(cm

Rootstock

11ef

0.5e

42.5ef

غيرپيوندي

10.8ef

0.4e

42.7ef

34.5b

0.9ef

132.5a

43.7a

0.933ab

148a

11ef

0.5cd

38.3f

17.95de

0.6bcd

72.33cf

17.4e

1a

85bc

31.76b

0.833abc

96b

22.7cd

0.5cd

33.5f

7.3f

0.5cd

37.5f

17.5de

0.4d

60.5de

30bc

0.5cd

90.3bc

پایه

تنش آبی
Water stress
)(% of FC

Control

ناگن
Nagen

شينتوزا

90

Shintoza

فلکسيفورت
Flexifort

غيرپيوندي
Control

ناگن
Nagen

شينتوزا

60

Shintoza

فلکسيفورت
Flexifort

غيرپيوندي
Control

ناگن
Nagen

شينتوزا

40

Shintoza

فلکسيفورت
Flexifort

حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معنيداري در بين تيمارها در سطح پن درصد است.
Same letters in each column indicate no significant difference between treatments at 5% of probability level based on DMRT.
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شکل  -7هدایت روزنهاي خيار گلخانهاي واریته ’ ‘Nagen 972پيوند شده روي پایههاي مختلف در شرایط مختلف تنش رطوبتی
Figure 7- The stomatal conductance of greenhouse cucumbers var. ‘Nagen 972’ grafted on different rootstocks in
)variouslevels of water stress (DMRT, p≤0.05

با تشديد تيمار تنش آبي نشت الکتروليت برگ بيشتر شد و پايههههاي
پيوندي در مقايسه با پايههاي بدون پيونهد نشهت الکتروليهت کمتهري
داشتند (جدول  .)7نشت الکتروليت شاخص آسيب غشاء ميباشهد کهه
در شرايط تنش به شدت افزايش مييابد .در مطالعهاي با پيوند نمودن
گوجهفرنگي بر روي بادمجان نشت الکتروليت کاهش پيدا کرد که اين
موضوع نشاندهنده آسيب غشايي کمتر و توانايي بيشهتر بهراي حفهظ
مواد محلول و آب ميباشد.

کاهش غلظت کلروفيل تحت تنش آبي ممکن است به خاطر بهه
حداقل رساندن جذب نور توسهط کلروپالسهت و همچنهين بهه علهت
افزايش توليد راديکالهاي آزاد است که اين راديکالههاي آزاد باعهﺚ
پراکسيداسيون و در نتيجه تجزيه اين رنگيزه ميشود ( Potropoulos
 .); Castrillo et al., 1998et al., 2012همچنين جهدول  0نشهان
ميدهد که نشت الکتروليت برگ فقط متيثر از اثر ساده پيوند و تهنش
آبي قرار گرفت ولهي اثهر متقابهل آنهها بهه طهور معنهيداري نشهت
الکتروليت را تحت تاثير قرار نداد .مقايسه ميانگين نتاي نشان داد کهه

جدول  -4تجزیه واریانس اثر تنش آبی و پيوند بر برخی خصوصييات موفولوژیکی و فيزیولوژیکی خيار واریته ’‘Nagen 972
Table 4- ANOVA for the effect of water stress and grafting on some morphological and physiological traits of cucumber var.
’‘Nagen 972
تعداد ریشه جانبی
محتوي کلروفيل
منابع تغييرات
درجه آزادي
هدایت روزنهاي
نشت الکتروليک
Electrolyte leakage

Stomata conductance

Chlorophyll
content

Number of
lateral roots

df

S.O.V

4.42

400300

10.33

0.194

2

بلوک

**122.99

**412800

**70.06

26.77

2

4.13

1485

61.31

1.028

4

**10.03

**44993

28.90ns

13.95

3

0.153ns

**5667

**0.659

4.704

6

0.894

613.4

12.6

4.78

18

2.22

5.3

8

29

Block

تنش آبی
water
stress

خطاي اصلی
Main Plot Error

پيوند
Grafting

تنش آبی × پيوند
× Grafting Water stress

 **، nsو * :بهترتيب به معني غير معنيدار و معنيداري در سطح احتمال ي و پن درصد.
ns, ** and * non- significant and significant at the 1 and 5 % of probability level, respectively

خطا ي فر ی
Subplot Error

ضریب تغييرات
)%( C.V
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‘Nagen 972’  اثر ساده تنش آبی و پيوند بر خصوصيات موفولوژیکی و فيزیولوژیکی خيار واریته-5 جدول
Table 5- The simple effect of water stress and grafting on morphological and physiological traits of cucumber var. ‘Nagen
972’
محتوي کلروفيل
تيمار
تعداد برگ
تعداد ریشه جانبی
نشت الکتروليت
Leaf number

Number of lateral roots

Chlorophyll
content

Electrolyte leakage

water stress
90
60
40

42.16a
37.5b
36.5b

6.41b
6.58b
9.08a

46.47a
44.1ab
41.64b

38.91c
43.3b
45.14a

پايهها
غيرپيوندي

43.66a

8.66a

42.1a

43.48a

34.44b

7.55a

42.36a

43.24a

41.44a

5.66a

45.87a

41.65a

44.33a

7.55a

45.34a

44.33b

Treatment

)تنش آبي (ظرفيت زراعي

Control

ناگن
Nagen

شينتوزا
Shintoza

فلکسيفورت
Flexifort

.حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معنيداري در بين تيمارها در سطح احتمال پن درصد با استفاده از آزمون جنددامنهاي دانکن ميباشد
Same letters in each column indicate no significant difference between treatments at 5% of probability level based on DMRT.

 ضرایب همبستگی پيرسون صفات مورد بررسی در شرایط تنش رطوبتی و پایههاي مختلف-6 جدول
Table 6- Pearson correlation coefficients of the traits under water stress conditions and different rootstocks

تنش آبي

قطر ريشه اصلي

Water
stress

Main root
diameter (cm)

ضريب همبستگي
ميزان تنش
Water stress

Pearson
Correlation

Main root
diameter
(cm)

تعداد ريشه هاي
جانبي
Number of
lateral roots

وزن تر ريشه
Root fresh
weight
(g)

طول ريشه اصلي
Main root
length
(cm)

وزن تر ريشه

طول ريشه
اصلي

عملکرد ميوه

Number of
lateral roots

Root
freshweight
(g)

-0.246

0.32

-0.121

-0.206

0.245

0.19

0.085

0.54

0.28

0.193

-0.373*

0.747

0.631**

0.42*

0.42

0

0

0.021

-0.317

-0.454*

0.036

0.88

0.013

0.852

0.598**

0.505**

0.001

0.004

Main root
lenght
(cm)

Fruit yield
(kg.plant-1)

1

سطح معني دار
Sig. (2-tailed)

قطر ريشه اصلي

تعداد ريشه هاي
جانبي

ضريب همبستگي

-0.246

Pearson

1

سطح معني دار

0.19

Sig. (2-tailed)

ضريب همبستگي
Pearson

سطح معني دار
Sig. (2tailed)
ضريب همبستگي
سطح معني دار
Sig. (2tailed)
ضريب همبستگي

Fruit yield
(kg.plant-1)

سطح معني دار

0.085

0.042

-0.121

0.847**

0.317**

0.524

0

0.088

-0.206

0.631**

-0.454**

0.598

0.283

0

0.013

0.001

0.245

0.42**

0.036

0.505**

0.329

0.193

0.021

0/823

0.004

0.082

1

Pearson

عملکرد ميوه

-0.373*
1

Pearson

سطح معني دار
Sig. (2tailed)
ضريب همبستگي

0.32

0.329
1

درصد

 معنيدار در سطح احتمال ي.** ، معنيدار در سطح احتمال پن درصد.*

: significant at p≤0.01 (2-tailed). *: significant at p≤0.05 (2-tailed).

**

0.082

1
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 تعهداد،نتاي نشان داد که تنش رطوبتي اثر نامطلوبي بر عملکهرد
 ههدايت روزنههاي بهرگ و، غلظت کلروفيل،برگ و خصوصيات ريشه
 گياههان پيونهدي روي پايهه فلکسهيفهورت و.نشت الکتروليت داشت
شينتوزا داراي عملکرد بيشهتر و رشهد ريشهه و انهدامههوايي بهتهر در
 بر اسا نتاي اين آزمايش.مقايسه با گياهان غيرپيوندي نشان دادند
بيشترين عملکرد در پايههاي رويشي فلکسيفورت و شينتوزا با سهطح
. درصد رطوبت ظرفيت زراعي بهدست آمد09 آبياري

سپاسگزاري
اين مقاله با حمايت معاونهت محتهرم پﮋوهشهي دانشهگاه محقهق
. تهيه شده است و از ايشان تشکر و قدرداني ميگردد،اردبيلي

در طي تنش خشکي گياهان مواد محلهول را بهراي جلهوگيري از
اتالف آب انباشته ميکنند و فشار تورژسان خود را حفهظ مهيکننهد
اين مواد محلول شامل يون هايي مثل پتاسي و سدي و مواد محلهول
 قندهاي محلهول و پلهيآمهينهها، اسيدهاي آمينه،آلي از قبيل پرولين
 با بررسي ضرايب همبستگي صفات مورد مطالعه در پايههاي.ميباشد
 رابطه مثبت و،) مشخص ميگردد که ميزان عملکرد0 مختل (جدول
 در. قطهر و وزن ريشهه دارد،معنيدراي در سطح ي درصد با طهول
اين رابطه اگرچه همبستگي مثبتي بين سطوح تنش و ميزان عملکهرد
 ليکن اين همبستگي در سهطوح يه درصهد و پهن،ميوه وجود دارد
درصد معنيدار نميباشد و اين مهيتوانهد بهه دليهل حساسهيت کمتهر
.پايههاي کدو به افزايش تنش رطوبتي باشد
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Introduction
Drought is one of the most important environmental stresses that affects various plants such as ornamental
plants. The identification and selection of ornamental tolerant genotypes is essential for landscape projects.
Understanding the mechanisms that enable plants to adapt to drought stress can help to select the most tolerant
genotypes for cultivation in arid and semi-arid regions.

Materials and Methods
For this purpose, a research was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design
with eleven genotypes and two levels of irrigation (irrigation as Control and severe drought) at Ramsar Citrus
and Tropical Fruits Research Institute.

Results and Discussion
The first symptoms of drought stress were observed after 10 days in the Juniperus horizontalis (G1)
genotype (the most sensitive genotype) and were not recovered and dried after 15 days. G3 and G5 genotypes
(Ravande-mamouli and Ravande-setarei, respectively) showed drought stress after 28 days (most tolerant
genotypes) and recovered at the end of the stress period after irrigation. Drought stress decreased photosynthetic
pigments in studied genotypes. The content of soluble sugars, proline, and total soluble protein increased under
drought stress conditions and the highest amount was observed in G3 genotype 30.8 mg g-1 DW, 30.5 μg g-1
DW, and 965.2 μg g-1FW, respectively. Under drought stress condition, the highest concentration of hydrogen
peroxide, malondialdehyde and electrical conductivity were observed in G11, G4, and G10 genotypes
respectively compared to control plants. In addition, the most enzyme activity of superoxide dismutase
(85.57%), total phenol (181.09%) and total flavonoid (98.46%) was evaluated in G3, G5 and G8 respectively.
Also, chlorophyll changes indicate the response of plants to environmental stresses such as drought during
drought stress, the concentration of abscisic acid and ethylene increases, which stimulates the activity of the
enzyme chlorophilase and causes chlorophyll degradation. The reduction of photosynthetic pigments under
drought stress also seems to be related to changes in nitrogen metabolism to proline production and reduced
chlorophyll synthesis because the precursor of chlorophyll and proline is glutamate. Furthermore, one of the
biochemical changes that occur in plants under drought stress is the accumulation of ROS. Numerous reports
have stated that drought stress increases ROS production. Drought-induced oxidative stress causes lipid
peroxidation and membrane damage. It seems that in some genotypes with low levels of malondialdehyde, the
membrane damage is severe and leads to more electrical conductivity. Genotypes with more electrical
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(*- Corresponding Author Email: Saghi94k@yahoo.com)
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conductivity are more damaged by drought stress. In some genotypes, such as G2 and G11, there was a positive
correlation between malondialdehyde content and electrical conductivity, but in others, such as G1, there was a
negative correlation. Although the amount of malondialdehyde in this genotype is low, electrical conductivity is
very high. In other words, this genotype should be a genotype sensitive to drought stress. The tolerance of the
plant to various environmental stresses may be related to the level of activity of the enzymes responsible for
scavenging ROS. The antioxidant response to water scarcity depends on the severity of stress and type of plant
species. Therefore, different genotypes increased their antioxidant activity to reduce the effects of oxidative
stress, and the high antioxidant activity was observed for G5 compared with other genotypes which can be
contemplated as drought-tolerant genotype. The accumulation of compatible metabolites such as soluble sugars
and proline in plants under drought conditions can help to protect them against stress. The proline and soluble
sugars accumulation under stress conditions reduce lipid peroxidation and acts as a free radical scavenger.
According to the results, drought stress induced accumulation of proline and soluble sugars in the genotypes of
Juniperus and the highest accumulation of proline was related to G3. Therefore, this genotype can be introduced
as drought-resistant genotype.

Conclusion
The results of the current study showed that drought stress significantly affected some biochemical
parameters in all eleven genotypes. However, a variation in drought susceptibility was observed among
genotypes. The studied genotypes in this experiment had different responses to drought stress and it seems that
they utilized different mechanisms for stress tolerance. Genotype of G3 (Ravande -mamouli) was the most
tolerant genotype to drought stress based on the highest levels of superoxide dismutase, soluble sugars, proline,
and soluble protein. Genotype of G5 was also tolerant to drought stress with high superoxide dismutase activity
and the largest amount of total flavonoid production. Therefore, increasing of compatible metabolites and
antioxidant system are effective protective mechanisms against oxidative damage under drought stress.
Keywords: Compatible metabolites, Environmental stress, Juniperus, Superoxide dismutase
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چکیده
خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی است که انواع گیاهان از جمله گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار می دهد .شناسایی و انتخاا ننوتیا -
های مقاوم گیاهان زینتی برای اجرای پرونههای فضای سبز ضروری به نظر می رسد .بدین منظور پژوهشی بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالا رار
کامالً تصادفی با یازده ننوتی رونده اُرس ،در دو سطح آبیاری (تیمار شاهد یا آبیاری و خشکی شدید) در آزمایشگاه پژوهشاکده مرکباات و میاوههاای
گرمسیری رامسر انجام شد .تنش خشکی موج کاهش رنگیزههای فتوسنتزی در ننوتی های مورد بررسی گردید .محتوای قندهای محلاو ،،پارولین و
پروتئین محلو ،کل در شرایط تنش خشکی افزایش یافتند و بیشترین افزایش نسبت به گیاهان شاهد در ننوتی  G3بهترتی  03/8میلیگارم بار گارم
وزن خشک 03/5 ،میکروگرم بر گرم وزن خشک و  565/2میکروگرم بر گرم وزن تر بدست آمد .همچنین بیشترین افزایش در میازان صاتات پراکساید
هیدرونن در ننوتی  ،G11مالون دی آلدئید در ننوتی  G4و نشت یونی در ننوتی  G10نسبت به گیاهان شاهد مشاهده شد .بیشترین فعالیت آنازی
سوپراکسید دیسموتاز در ننوتی  85/55( G3درصد) ،محتوای فنل کل در ننوتی  181/35( G5درصد) و فالونوئید کل در ننوتی  58/66( G8درصد)
مشاهده شد .ننوتی ( G3رونده معمولی) بر مبنای باال بودن مقادیر آنزی سوپراکسید دیسموتاز ،قندهای محلو ،،پرولین و پروتئین محلاو ،نسابت باه
خشکی مقاومترین ننوتی شناخته شد .ننوتی  G5نیز به دلیل افزایش فعالیت آنزی سوپراکسید دیساموتاز و افازایش تولیاد فالونوئیاد کال در گاروه
ننوتی های مقاوم قرار گرفت .بنابراین در ننوتی های اُرس افزایش متابولیتهای سازگار و سیست آنتی اکسیدانی ،مکانسی حتاظتی کارآمدی در برابار
آسی اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی است.
واژههای کلیدی :اُرس ،تنش محیطی ،سوپر اکسید دیسموتاز ،متابولیتهای سازگار
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تنش خشکی یکی از مه تارین تانشهاای محیطای اسات کاه
مراحل مختلف رشاد و نماو گیااه را تحات تااثیر قارار مایدهاد .در
سا،های اخیر ،به علت تغییرات در شرایط آ و هاوایی جهاان و نیاز
افزایش سطح دی اکسید کربن اتمستری ،تنش خشکی بسیار شدیدتر
شده است .به این ترتی  ،شناساایی و انتخاا ارقاام و ننوتیا هاای
گیاهی مقاوم به تنش خشکی ،بکارگیری شیوههای پایدار و استتاده از
فناوریهای ک آبیاری یک ضرورت است .شناخت مکانیس هاایی کاه
گیاهان را قادر میسازد تا با تنش خشکی سازش پیدا کنند و رشدشان
را تحت این شرایط ادامه دهند میتواند در انتخا گیاهان مقااوم باه
تانش بارای کشات در مناارک خشاک و نیماه خشاک کماک کناد

433

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،63شماره  ،2تابستان 1041

(.)Seleiman et al., 2021
در اثر تانش خشاکی ،فعالیاتهاای فیتوشایمیایی گیااه محادود
میشود ،محتوای کلروفیل برگ تغییر میکناد و فعالیات آنازی هاای
چرخه کلوین در فرآیند فتوسنتز مانند آنزی روبیسکو کاهش ماییاباد
( .)Kholova et al., 2011در تعاداد زیاادی از گوناههاای گیااهی،
کاهش در تولید محصو ،تحت شرایط تنش خشکی غالباً به ک شدن
ظرفیاات فتوساانتزی مربااو اساات .تاانش خشااکی همچنااین تولیااد
گونههای فعا ،اکسیژن ( )ROSرا افزایش میدهد که تجما آنهاا در
سلو ،میتواند به تنش اکسیداتیو منجر شود ( Hosseini-Boldaji et
 .)al., 2012در غیا هار گوناه مکانیسا حتااظتی ،رادیکاا،هاای
اکسیژن میتوانند از رریک آسی اکسیداتیو به لیپیدها ،پاروتئینهاا و
اسیدهای نوکلئیک متابولیس ربیعی سلو ،را مختل کرده و در نتیجه
آسی غشا سلولی ،موج مرگ سلولی شوند .گیاهاان دارای سیسات
آنتیاکسیدانی هستند که تولید اضافی گونههای فعا ،اکسیژن را تحت
شرایط تنش کنتر ،میکنند ( .)Laxa et al., 2019مقاومت به تانش
خشکی در گیاهان با توانایی حاف رادیکاا،هاا و کااهش دادن آثاار
مضرشااان ماارتبط اساات .ارتبااا بااین افاازایش فعالیاات آناازی هااای
آنتیاکسیدان و باال رفتن مقاومت گونههای گیاهی تحات تانشهاای
محیطی در چندین گونه گیاهی مانند زیتون ()Zarabi et al., 2010
و نارنگی ( )Tajvar et al., 2011تایید شده اسات .عاالوه بار ایان،
یکی از مه ترین مکانیس های سازگاری گیاهان به شارایط کا آبای
پدیده تنظی اسمزی است که در درختان زیتون ،پسته و بادام گازارش
شده است کاه تحمال باه تانش خشاکی نتیجاه تولیاد و یاا تجما
محلو،های اسمزی سازگار مانناد پارولین و قنادهای محلاو ،اسات
( .)Zarabi et al., 2010گیاهان با تجم پرولین در سلو،ها موجا
کاهش پتانسیل اسمزی میشوند که این کاهش و به دنبا ،آن حتا
خاصیت جف آ سلو ،و حت پتانسیل اسمزی سب اداماه مراحال
فیزیولااونیکی نظیاار فتوساانتز ،رشااد و توسااعه ساالولی ماایشااود
(.)Siripornadulsil et al., 2002
جونیپروسها یا اُرسها گیاهان جهانی هستند که تقریبااً در هماه
جا یافت میشوند .جانس جاونیپروس ( )Juniperus spp.از خاانواده
 Cuperssaceaeو شامل  63گونه است .گونههای این جنس همیشه
سبز ،به صورت درختانی بلند ،کوتاه و یا درختچهای و خزنده و معموالً
دو پایه و در مواردی تک پایه مایباشاند (.)Alguacil et al., 2006
ایجاد فضای سبز با استتاده از گیاهان مقاوم به خشکی همانند اُرسها
بهویژه در منارک خشک و نیمه خشاک ماورد توجاه اسات .یکای از
روشهای غربالگری برای دستیابی به ننوتی یا ارقام مقااوم اُرسهاا
بر مبنای صتات بیوشیمیایی اسات .در ایان مطالعاه برخای تغییارات

بیوشیمیایی و فیزیولونیک ننوتیا هاای مختلاف اُرسهاا در شارایط
تنش خشکی بررسی خواهد شد تا بر مبنای آن ننوتی های مقااومتار
معرفی گردند.

مواد و روشها
در این پژوهش از نها،های سه ساله یازده ننوتی مختلف اُرس
(جدو )1 ،استتاده گردید .نها،ها در گلدانهای  6/5لیتاری محتاوی
خاک منطقه ،شن و کود حیوانی به نسبت  2:1:1در گلخانه تحقیقااتی
و آزمایشگاه موسسه تحقیقات مرکبات کشور در شهر رامسار در ساا،
 1056کشت شد .رراحی آزمایش به صورت فاکتوریل در قال رار
کامالً تصادفی با چهار تکرار و سه نها ،در هر واحد آزمایشای تنظای
گردید .فاکتورها شامل ننوتی های مختلف اُرس و تیمار آبیاری شامل
آبیاری کامل (شاهد) و تنش شدید خشکی (قط آبیاری به مدت چهار
هتته) بودند .رروبت وزنی بستر محاسبه شاد و باا توجاه باه منحنای
خصوصیات رروبت خاک ،پتانسیل ماتریک بستر کشت به دست آماد
که در تیمار شاهد  3/30مگاپاسگا ،و در تیماار خشاکی شادید -1/5
مگاپاسگا ،بود .در شروع آزمایش گلدانها به رور کامل آبیاری شاده
و بعد از زهکشی کامل و خروج آ اضاافی قسامت پاایین سااقه باه
منظور ممانعت از تبخیر و از دست دهی آ با کیسه پالستیکی سایاه
پوشانده شد تا تبخیر از سطح گلدانها متوقف گردد .نموناههاا بعاد از
ظهور عالیا خشاکی هار تیماار برداشات و صاتات بیوشایمیایی در
آزمایشگاه پژوهشکده مرکبات و میوههاای گرمسایری رامسار انادازه
گیری شد.
سنجش رنگیزه های فتوسنتزی

بارای انادازهگیاری محتاوای کلروفیالهاای  b ،aو کاروتنوئیاد،
نمونهها توسط حال ،اساتون اساتخراج شادند .میازان جاف ناوری
عصارهها برای کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنوئید در رو ،موجهاای
 665 ،662و  653ناااانومتر نسااابت باااه شااااهد توساااط دساااتگاه
اسااپکتروفتومتر اناادازهگیااری شااد .محتااوای کلروفیاالهااای  aو  bو
کاروتنوئید با استتاده از فرمو،های زیر محاسابه گردیاد و بار اسااس
میلیگرم بر گرم بافت تر گیاه تعیین گردید (.)Lichtenthaler, 1987
Ca (mg.g-1 FW)= 11/26A 662- 2/36A665
Cb (mg.g-1 FW)= 23/10A 665- 6/15A662
Ct (mg.g-1 FW)= 1333 A 653 - 1/5A Ca - 60/16Cb / 216
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جدول  -1اسامی ژنوتیپهای مختلف اُرس مورد استفاده در پژوهش
Table 1- The name of different genotypes of Juniperus used in the study

کد ژنوتیپها

نام علمی

نام فارسی رایج

Genotype code
G1

Scientific name
Juniperus horizontalis

Persian common name

G2

Juniperus Sabina

G3

Juniperus chinensis var. Sargentii

G4

Juniperus squamata ′Blue Carpet′

G5

Juniperus procumbens ′Nana′

G6

Juniperus ×pfitzeriana ′Arctic′

G7

Juniperus chinensis ′Globosa′

G8

Juniperus chinensis ′Kallayʼs compact′

G9

Juniperus chinensis ′Expansa Aureospicata′

G10

Juniperus chinensis ′Shimpaku′

G11

Juniperus Sabina

سنجش فنل کل

برای استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی فنل و فالونوئید کل ،مقدار
 1گرم از بافت تر گیاه با  53میلی لیتار متاانو ،عصااره گیاری شاد.
سپس عصاارههاا باه مادت  13دقیقاه در  13333دور ساانتریتیون و
روشناور برای سنجش فنل و فالونوئید کل استتاده شد .برای سنجش
فنل کل حال ،به مقدار  133میکرولیتر از عصااره  2/8میلایلیتار آ
مقطر 2 ،میلیلیتر کربنات سادی  2درصاد و  133میکرولیتار معار
فولین اضافه گردید .جف نمونهها بعد از گفشت  03دقیقاه در راو،
موج  523نانومتر قرائت شد و در نهایت مقدار فنل کال نموناههاا بار
اساس منحنی استاندارد گالیک اساید تعیاین گردیاد ( Meda et al.,
.)2005
سنجش فالونوئید کل

برای سنجش فالونوئید کال باه  533میکرولیتار از عصااره 1/5
میلیلیتر متانو 133 ،،میکرولیتر آلومینیاوم کلرایاد ( 13درصاد)133 ،
میکرولیتر استات پتاسی  1موالر و  2/8میلیلیتار آ مقطار اضاافه
شد .جف نمونهها پس از گفشت  63دقیقه در رو ،موج  615نانومتر
اندازهگیری شد و در نهایت مقدار فالونوئید کل نموناههاا بار اسااس
منحنی استاندارد کوئرستین تعیین گردید (.)Chang et al., 2002
سنننجش ونن و ینهننای لولننو کننل و فآازینن
سوو اکسید د سمو از ()SOD

نننز

1

مقدار  3/1گرم از نمونه گیاهی در  5میلایلیتار باافر فساتات 53
میلی موالر ( )pH=5در هاون چینی سائیده شد .مخلو بهدست آمده
1- Superoxide dismutase

اُرس هوریزنتا،
سابینا سبز
رونده معمولی
رونده ارلسی باکس
رونده یخی یا ستارهای
رونده کپهای
رونده کاموایی
رونده بلژیکی
رونده ابلک
دم روباه سبز
سابینا رالیی

در دمااای  6درجااه سااانتیگراد در  13333دور سااانتریتون گردیااد و
روشناور بالفاصله برای سنجش پروتئینهای محلو ،با روش برادفورد
( )Bradford, 1976و فعالیاات آناازی سوپراکسااید دیسااموتاز مااورد
استتاده قرار گرفت .فعالیت آنزی براساس اندازهگیری میزان ممانعات
از احیاء نوری نیتارو بلاو تترازولیاوم ( )NBTتوساط عصااره آنزیمای
صورت گرفت ( .)Winterbourn et al., 1977مخلو واکنش حاوی
 2/5میلیلیتر بافر فساتات سادی  63میلایماوالر (133 ، )pH=5/8
میکرولیتر  3/35 NBTمیلیموالر 133 ،میکرولیتر  EDTAبا غلظات
 5/6میلاایمااوالر حاااوی  3/32میلاایمااوالر از ساایانید پتاساای 53 ،
میکرولیتر ریبوفالوین  2میلیموالر و  53میکرولیتار عصااره آنزیمای
بود .محلو ،واکنش در شدت ناور  63وات باه مادت  12دقیقاه قارار
گرفت و سپس جف آن در رو ،موج  563نانومتر ثبت گردید .مقادار
آنزی الزم برای ممانعت  53درصدی از احیاء نوری  NBTباه عناوان
یک واحد فعالیت آنزی در نظر گرفته شد و فعالیت آنازی باه صاورت
واحااد باار میلاایگاارم پااروتئین ( )U.mg-1 proteinبیااان گردیااد
(.)Winterbourn et al., 1977
سنجش لازون دی زدئید ()MDA
برای اندازهگیری شاخص پراکسیداسیون لیپیادها ،غلظات ماالون
دی آلدئید ارزیابی شد .مالون دی آلدئید در واکانش باا تیوباربیوتیاک
اسید تشکیل کمپلکس رنگی داده که در رو ،موج  502نانومتر جف
دارد .در نهایت مقدار مالون دی آلدئید با استتاده از منحنای اساتاندارد
تهیه شده با غلظتهای مختلف از  - 0 ،1 ،1 ،0تترا اتوکسی پروپاان
محاسبه گردید (.)Boominathan and Doran, 2002
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سنجش و اکسید هیدروژن ()H2O2
ساانجش غلظاات پراکسااید هیاادرونن نمونااههااا بااه روش
اسپکتروفتومتری پس از واکنش با یدیاد پتاسای در راو ،ماوج 053
نانومتر اندازهگیری شد و از غلظتهاای مختلاف پراکساید هیادرونن
برای تهیه منحنی استاندارد استتاده شد (.)Harinasut et al., 2003
سنجش نش

ونی

سنجش نشت یونی به وسیله دستگاه  ECمتر ()HANNA9812
و ربک فرمو ،زیر محاسبه گردید کاه در آن  MSIنشاانگر شااخص
تمامیت غشاء بر حس درصد و  c1و  c2باه ترتیا نشاانگر هادایت
الکتریکی عصاره برگی در دمای  63و  133درجه سانتیگراد میباشند
(.)Sairam et al., 2002
c1
MSI = [1 − ( )] × 100
c2

سنجش قندهای لولو

اندازهگیری قنادهاای محلاو ،باا اساتتاده از روش فنال -اساید
سولتوریک که مبتنی بر آبگیری از قندهای محلو ،و تشکیل ترکیا
فورفورا ،است صورت گرفت .میزان جف ترکیا حاصال در راو،
موج  685نانومتر اندازهگیری شد و مقدار قندهای محلو ،نمونهها بار
اساس منحنی اساتاندارد تهیاه شاده از غلظاتهاای مختلاف گلاوکز
محاسبه گردید (.)Kochert et al., 1978
سنجش و وزین

برای سنجش پرولین 2 ،میلیلیتار از عصااره بارگ (اساتخراج از
رریک محلو ،سولتوسالسیلیک اسید  13درصد) با  2میلیلیتار معار
نینهیدرین و  2میلیلیتر استیک اسید مخلو گردید .محلو ،حاصال
پس از ه زدن به مدت یک ساعت در حمام آ گرم باا دماای 133
درجه سانتیگراد قرار گرفت و سپس بالفاصله در داخل یخ سرد شاد و
به دمای اتاق رسید .به محلو ،فوق  6میلیلیتر تولوئن اضاافه گردیاد
که پس از ورتکس دو فاز جداگانه تشکیل شد .باا قرائات جاف فااز
رویی در رو ،موج  523ناانومتر و باا اساتتاده از منحنای اساتاندارد،
غلظت پرولین نمونهها ارزیابی گردید (.)Bates et al., 1973
جز ه ولیل لاری

تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش به صاورت فاکتوریال
بر پایه رر کامالً تصاادفی انجاام گرفات .تجزیاههاای آمااری باا
نرمافزار ( (ver. 9.2 SASانجام شد و میانگینها با استتاده از آزماون
چند دامنهای دانکن در سطح احتما 5 ،درصد مقایسه شدند .نمودارهاا
با استتاده از نرمافزار اکسل  2313ترسی گردید.

نتایج و بحث
رنگیزههای فتوسنتزی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس غلظت رنگیزههای فتوسانتزی باه
رور معنیداری تحت تاثیر آبیاری و ننوتی قرار گرفت .برهمکنش اثر
آبیاری و ننوتی نیز برای غلظت رنگیزههاا معنایدار باود (.)p≤3/35
تنش خشکی موج کاهش معنیدار ( )p≤3/35غلظت کلروفیل b ،a
و کارتنوئید در ننوتی های مورد بررسی گردید .تحات تانش خشاکی
بیشترین کاهش غلظت کلروفیال  aدر مقایساه باا ساطح آبیااری در
ننوتی های  G9 ،G7 ،G5و  G11به ترتیا  66 ،53 ،63و  68درصاد
بدست آمد (شاکل  .)A ،1تانش خشاکی همچناین موجا کااهش
غلظت کلروفیل  bدر ننوتی هاای ماورد بررسای گردیاد و بیشاترین
میزان کاهش در ننوتی  61( G8درصد) مشااهده گردیاد (شاکل ،1
 .)Bغلظت کاروتنوئید در تنش خشکی در ننوتی هاای  G5 ،G1و G9
به ترتی  60/60 ،56/81و  66/66درصد کاهش یافت (شکل .)C ،1
تغییرات کلروفیل نمایانگر واکنش گیاهان به تنشهای محیطی مانناد
خشکی است .ری تنش خشکی غلظت آبسیزیک اسید و اتیلن افزایش
مییابد که تحریککننده فعالیت آنزی کلاروفیالز مایباشاد و ساب
تخریا کلروفیاال ماایگااردد .همچنااین بااه نظاار ماایرسااد کاااهش
رنگیزههای فتوسنتزی تحت تنش خشکی مربو به تغییار متابولیسا
نیترونن برای ساخت پرولین و کاهش سنتز کلروفیال باشاد چارا کاه
پیشساز کلروفیل و پرولین ،گلوتامات است (.)Saleem et al., 2011
مدتی که گیاه قادر است رنگیزههای فتوسنتزی را حتا کناد موجا
بقاء بیشتر گیاه شده و عدم خسارت در شرایط تنش را سب میگردد.
به عبارت دیگر اگر گیاه به سرعت سطح رنگیزههایش را کاهش دهاد
به متهوم حساس باودن آن ننوتیا در برابار تانش خشاکی اسات.
براساس این شاخص ننوتی های  G10 ،G1و  G11احتماالً نتوانساتند
شرایط خشکی را تحمل کنند و به عناوان ننوتیا هاای حسااس باه
خشکی معرفی شدند .نتایج مشابهی از کاهش رنگیزههای فتوسانتزی
در شش رق زیتون ( )Zarabi et al., 2010نیاز در شارایط خشاکی
گزارش شده است.
غلظ لازون دی زدئید و و اکسید هیدروژن و نش

ونی

برابر نتایج تجزیه واریانس غلظات ماالون دی آلدئیاد ،پراکساید
هیدرونن و نشت یونی برگ باه راور معنایداری تحات تااثیر تیماار
آبیاری و ننوتی قرار گرفت .میانگین مقادیر غلظت ماالون دیآلدئیاد
ناشی از برهمکنش اثارات ساطح آبیااری و ننوتیا در ایان مطالعاه
معنیدار شد ( .)p≤3/35در شارایط تانش خشاکی تولیاد ماالون دی
آلدئید در مقایسه با شرایط آبیاری افزایش یافت بهویژه در ننوتی های
 G5 ،G4و  G8که غلظت این ماده  2/8 ،6/5و  0/1برابر نسابت باه
گیاهان شاهد افزایش یافت.
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شکل  -1برهمکنش اثرآبیاری ×ژنوتیپ بر غلظت رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای مختلف اُرس -)A .کلروفیل  -)B aکلروفیل  -)C bکاروتنوئید
Figure 1- The interaction effect of irrigation ×genotype on the content of photosynthetic pigments of the various genotypes of
)Juniperus. A) Chlorophyll a, B) Chlorophyll b, and C) Carotenoid. (DMRT, p≤0.05

اگرچه در سایر ننوتی ها نیز افزایش ماالون دی آلدئیاد مشااهده
شد لیکن نسبت به گیاهان آبیاری شده غلظت آنها چندان بااال نباود
(شکل  .)A ،2همچنین ،بیشترین میزان تولیاد پراکساید هیادرونن و
نشت یونی در مقایسه با سطح آبیاری در ننوتی  G10به ترتی  58و
100/58درصد باه دسات آماد (شاکل  B ،2و  .)Cیکای از تغییارات
بیوشیمیایی که در گیاهان تحت تنش خشکی اتتاق مایافتاد ،تجما
 ROSاست .تنش اکسیداتیو ناشای از خشاکی ساب پراکسیداسایون
لیپیدها و صدمه به غشاها است .تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی سب
پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی ،تغییر در نتوذپفیری غشاها ،کااهش
پایداری غشاها و افزایش نشت یونها میگاردد .خشاکی باا افازایش
تدریجی اتایلن نیاز ساب ناپایاداری غشااها مایشاود (Hosseini-
 .)Boldaji et al., 2015تنش اکسیداتیو توسط سطو باالی ماالون

دی آلدئید در دانه رست برنج ( )Farooq et al., 2009و مرکبات ( et

 )Fifaei al., 2015تحت تنش خشکی مشاهده است .به نظر میرسد
در برخی ننوتی ها با مقادیر ک مالون دی آلدئید آسای غشاا شادید
بوده و منجر به نشت یونی بیشتر میشوند .ننوتی هایی با نشت یونی
بیشتر ،از تنش خشکی آسی بیشتری دیدهاناد .در برخای ننوتیا هاا
مانند ننوتی های  G2و  G11همبستگی مثبت بین میزان مالون دی
آلدئید و نشت یونی آنها وجود دارد ولی در بعضی دیگر مانناد ننوتیا
 G1همبستگی منتی دیده میشاود .باه رغا آنکاه مقادارمالون دی
آلدئید در این ننوتی ک است ولی نشت یونی خیلی زیااد اسات .باه
عبارت دیگر این ننوتی باید ننوتی حساسی در برابر تانش خشاکی
باشد .با توجه به روند این دو صتت پایداری غشاء ننوتی هاای ،G3
 G4و  G9نسبت به سایر ننوتی ها بیشتر است.

شکل  -2برهمکنش آبیاری × ژنوتیپ بر غلظت مالون دی آلدئید ( ،)Aپراکسید هیدروژن ( )Bو نشت یونی ( )Cژنوتیپهای مختلف اُرس
Figure 2- The interaction effect of irrigation ×genotype on malondialdehyde (A), hydrogen peroxide (B), and electrical
)conductivity (C) of the various genotypes of Juniperus. s (DMRT, p≤0.05
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گردید .بیشترین فعالیت آنزی در مقایسه با تیمار آبیاری در ننوتی
برابر  85/55درصد بدست آمد (شاکل  .)A ،0محتاوای فنال کال در
مقایسه با ساطح آبیااری در بااالترین ساطح در ننوتیا 58/66( G8
درصااد) مشاااهده شااد .در ننوتیا هااای  G3 ،G1و  G10نیااز افاازایش
محتوای فنل کل قابل توجه بود و به ترتیا  65/58 ،63/22و61/12
درصد بدست آماد (شاکل  .)B ،0همچناین ،بیشاترین میازان تولیاد
فالونوئید کل در تنش خشکی در مقایسه با سطح آبیااری در ننوتیا
 181/35( G5درصد) مشاهده شد .در ننوتی هاای  G4 ،G2و  G10نیاز
میزان فالونوئید کل نیز افرایش یافت (شکل .)C ،0
G3

نتی اکسیدانی (فننل کنلف فالونوئیند کنل و ننز

سوو اکسید د سمو از)

نتایج تجزیه واریانس دادههای سیست آنتیاکسیدانی نشان داد که
محتوای فنل کل ،فالونوئید کل و آنزی سوپراکسید دیسموتاز به رور
معنیداری تحت تاثیر آبیاری و ننوتی قرار گرفت .برهمکنش مقایسه
میانگین دادههای اثر آبیاری و ننوتی نیز برای سه صتت فنال کال،
فالونوئیااد کاال و آناازی سوپراکسااید دیسااموتاز در سااطح معناایدار
(( )p≤3/35بود .تنش خشاکی موجا افازایش فعالیات سوپراکساید
دیسموتاز ،محتوای فالونوئید و فنل کل در ننوتی های مورد بررسای

شکل  -3برهمکنش آبیاری × ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( ،)Aمحتوای فنل کل ( )Bو فالونوئید کل ( )Cژنوتیپهای مختلف
اُرس
Figure 3- The interaction effect of irrigation ×genotype on superoxide dismutase activity (A), total phenol (B), and total
)flavonoid (C) contents of the various genotypes of Juniperus. (DMRT, p≤0.05

سلو،های گیاهی قادرند از رریک القاء سیست دفاع آنتیاکسیدانی
بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده غلبه کنند .مقاومت گیاه باه تانشهاای
مختلف محیطی ممکن است با سطح فعالیت آنزی های مسئو ،به دام
انداختن رادیکا،های آزاد اکسیژن مرتبط باشد .پاسخ آنتیاکسیدانهاا
به کمباود آ  ،باه شادت تانش و ناوع گوناه گیااهی بساتگی دارد.
گونههای گیاهی مقاوم معموالً ظرفیت حتاظتی کارآمدتری در مقابال
تنش اکسیداتیو القا شده توسط تنش ک آبای دارناد کاه مایتواناد از
رریک باال بردن میزان فعالیت آنزی های آنتای اکسایدان و ترکیباات
آنتیاکسیدان غیرآنزیمی افزایش پیادا کناد (.)Ahmad et al., 2011
پراکسید هیدرونن یک ترکی سمی بارای سالو،هاسات و بایاد باه
سرعت توسط سیست دفاع آنتیاکسایدانی باه آ و اکسایژن تبادیل
شود .در غیر این صورت میتواند از رریک پراکسیداسیون لیپیادها باه
غشا سلولی ،پروتئینها و  DNAآسی وارد کند و از فرآیند فتوسنتز و
فعالیت آنازی هاای دیگار جلاوگیری کناد (.)Farooq et al., 2009
چندین آنزی سطو  ROSرا درون سلو ،تنظی میکند کاه یکای از
مه ترین آنها سوپراکسید دیسموتاز ( )SODاست .آنازی سوپراکساید
دیسموتاز اولین ساد دفااعی را تشاکیل مایدهاد .ساپس پراکساید

هیدرونن حاصله میتواند در مراحل بعدی توساط آنازی هاایی نظیار
آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز پاکساازی شاود .کنتار ،ساطح آنیاون
سوپراکسید توسط  SODمکانیس حتااظتی مهمای در مقابال تانش
اکسیدی در سلو ،می باشد ،با افازایش فعالیات  SODمیازان H2O2
بیشتر میشود که برای سلو ،سمی است ( .)Wu et al., 2008نتایج
این مطالعه نشان داد که تنش خشکی باعث القاا تانش اکسایداتیو در
ننوتی های مورد بررسی اُرس گردید که افزایش ماالون دی آلدئیاد و
پراکسااید هیاادرونن آن را تاییااد کاارد (شااکل  A ،2و  .)Bبنااابراین
ننوتی های مختلف اُرس برای کاهش اثرات تنش اکسیداتیو فعالیات
آنزی  SODو ترکیبات آنتیاکسایدان غیار آنزیمای مانناد فنالهاا و
فالونوئیدها را افزایش دادند (شکل  A ،0تا  .)Cافزایش غلظت فنلها
و فالونوئیاادها در اُرس تحاات تاانش خشااکی نشااان ماایدهااد کااه
مکانیس های غیرآنزیمی نیز برای غلبه بر تنش اکسیداتیو نقش دارند.
حضور گونههای فعا ،اکسیژن در تنش خشکی سب سنتز فنالهاا و
فالونوئیدها برای مقابله با نسبتهای زیاد
تولید پراکسید هیدرونن میگردد .افزایش این ترکیبات باه ترتیا در
ننوتی های  G8و  G5نسبت به سایر ننوتی های اُرس بیشتر بود که
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نشااان دهنااده ظرفیاات باااالتر باارای بااه دام انااداختن  ROSدر ایاان
ننوتی ها است .بنابراین آسی به لیپدهای غشایی تحت تنش خشکی
در این ننوتی ها کمتر است .پژوهشها نشان داد که خشکی فعالیات
آنزی های پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز را در شااخههاای نهاا،
باافری  Juniperus oxycedrusافاازایش داد ( Alguacil et al.,
 .)2006همچنین تنش خشکی بر محتوای فنل کال و فالونوئیادهای
چهار گونه سرو کوهی موثر بود (.)Tavares et al., 2012
لوتوای قندهای لولو ف و وزین و و و ین لولو کل

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،محتوای قندهای محلو ،،پرولین
و پروتئینهای محلو ،کال در ننوتیا هاای مختلاف اُرس باه راور

معنیداری تحت تاثیر آبیاری و ننوتی قرار گرفت (( .)p≤3/35تانش
خشکی باعث افزایش غلظت متابولیتهاای ساازگار در ننوتیا هاای
مورد بررسی شد .بیشترین میزان قندهای محلو ،در مقایسه باا زماان
آبیاری در ننوتی  G3برابر  262/22درصد بدست آمد .همچناین ایان
تنش موج افزایش محتوای قندهای محلو ،در ننوتی های ،G5 ،G2
 G7و  G10به ترتی  215/50 ،100/65 ،165و  103/01درصد نسبت
بااه گیاهاان شاااهد گردیااد (شااکل  .)A ،6از ررفاای در ننوتی ا ،G3
افزایش  5/55برابری پرولین و افزایش 183درصدی پروتئین نسبت به
زمان آبیاری نیز مشاهده شد .محتوای پرولین در ننوتی های ،G6 ،G5
 G10 ،G7و  G11بااه ترتیاا افاازایش  2/15 ،2/86 ،6 ،2/65و 2/25
برابری در مقایسه با زمان آبیاری نشان دادند (شکل  B ،6و .)C

شکل  -4برهمکنش آبیاری × ژنوتیپ بر محتوای قندهای محلول ( ،)Aپرولین ( )Bو پروتئین کل ( )Cژنوتیپهای مختلف اُرس
Figure 4- The interaction effect of irrigation ×genotype on soluble sugars (A), proline (B), and total protein (C) contents of
)the various genotypes of Juniperus. (DMRT, p≤0.05

تجم متابولیتهای سازگار مانند قندهای محلاو ،،پاروتیئنهاا و
پرولین در گیاهان در شرایط ک آبی میتواند به حتاظت آنها در مقابل
تنش کمک کند .افزایش محتوای قندهای محلاو ،در شارایط تانش
خشکی ممکن است ناشی از کاهش نیاز به مواد فتوسنتزی باه دلیال
کاهش رشد و افازایش فعالیات آنازی هاای اینورتااز و آمایالز باشاد.
بنابراین قندهای محلو ،میتوانند به عنوان عامل اسامزی عاالوه بار
حت آماس سلو ،،امکان جف و نگهداری آ را فراه کنند و یا باا
ایجاد الیههای محافظتی اسمزی به عنوان جانشینی بارای آ عمال
کنند و با دنبالههای قطبی پلیپپتیدها و گروههای فستات فستولیپیدها
از ساختار پروتئینها و غشاهای سالو ،محافظات مایکنناد و ساب
مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی میشوند (.)Farooq et al., 2009
در این پژوهش ،افزایش قندهای محلو ،در ننوتی های مختلف اُرس
به خصوص ننوتی  G3در شرایط خشکی میتواناد نقاش مهمای در
تنظی اسمزی داشته باشد که به بهبود روابط آبی ننوتی های مختلف
اُرس در این شرایط کمک میکند و این یک سازگاری برای تحمل به
خشکی باشد که به بقا و تولید در شرایط خشکی کمک میکند .نتاایج

مشابهی از افزایش قندهای محلو ،در درختان هلو در شرایط خشاکی
نیز گزارش شده است (.)Jimenez et al., 2013
پرولین به عنوان تنظی کننده اسمزی در گیاهان عمل مایکناد و
در پایداری غشاها و پروتئینهاا در شارایط تانش نقاش دارد .تجما
پرولین در شرایط تنش سب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها میشاود و
به عنوان پاالیشکننده رادیکا ،آزاد عمل میکناد .پارولین از رریاک
مکانیس های مختلاف شاامل تنظای وضاعیت اسامزی ،سا زادیای
گونههای فعا ،اکسیژن و پایداری آنزی ها یا پروتئینها ،گیاهاان را در
مقابل تنشهای محیطی محافظت میکند .در برخی از گیاهاان ثابات
شده است که تغییرات میزان پرولین با توانایی آنهاا بارای تحمال یاا
سازش به شرایط تنش مرتبط است و میتواند به عنوان شاخصی برای
انتخا گیاهان مقاوم به تنش استتاده شود ( Dolatabadian et al.,
 .)2009باار اساااس نتااایج ایاان پااژوهش ،تاانش خشااکی تجماا
متابولیتهای سازگار نظیر قندهای محلو ،و پرولین را در ننوتی های
مورد مطالعه اُرس القا کرد و بیشاترین میازان تجما قناد محلاو ،و
پرولین در ننوتی  G3به میزان قابل توجهی بیشتر از سایر ننوتی ها
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کااه تحاات تاانش خشااکی بااه علاات افاازایش مااالون دی آلدئیااد و
 ننوتی های، آن افزایش نشت یونی،پراکسیداسیون لیپیدها و به دنبا
 بااه عنااوان ننوتی ا هااای حساااس بااه خشااکی وG11  وG2 ،G1
 به عنوان ننوتی هاای مقااوم باه تانشG9  وG4 ،G3 ننوتی های
 نتایج این مطالعه تایید مایکناد، عالوه بر این.خشکی معرفی شدهاند
که تتاوت بین ننوتی ها برای تحمل تنش خشکی باا سیسات دفااع
.آنتیاکسیدانی و افزایش تولید متابولیاتهاای ساازگار مارتبط اسات
 و افزایشSOD  به دلیل افزایش فعالیت آنزیG5  وG3 ننوتی های
 مکانسای حتااظتی کارآمادتری در،تولید فالونوئید کل و اسمولیتها
مقابل آسی اکسیداتیو تحت تنش خشکی نشان دادناد و باه عناوان
ننوتی های مقاوم به تانش خشاکی بارای مناارک خشاک پیشانهاد
.میشوند
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 لفا این ننوتی میتواند به عنوان ننوتی مقاوم به خشکی معرفی.بود
 تجم پرولین در پاسخ به تنشها در میان گونههای گیاهی مانند.شود
Nyarukowa et al., ( ) و آلباالوFifaei et al., 2015( مرکباات
.) در شرایط خشکی گزارش شده است2016
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Introduction
The use of intercropping and the potential of microorganisms such as Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)
and Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) is one of the important strategies in sustainable agriculture.
Intercropping is multiple cropping systems, in which two or more crop species planted simultaneously in a field
during a growing season. Of course, this does not mean that in the intercropping, plants can be planted at a time
together, but is the purpose that two or more crops are together in one place, during their growing season or at
least in a time frame. Therefore, it is possible that plants are different in terms of planting date, and a plant is
planted after the other plant. Potential benefits of intercropping are such as high productivity and profitability,
improvement of soil fertility, efficient use of resources, reduction in the damages caused by pests and weeds,
better lodging resistance and yield stability. On the other hand, the use of AMF and PGPR as biofertilizers can
play a role in improving plant nutrition, plant growth and product quality. The aim of this study was to study the
effect of AMF and PGPR inoculation on plant growth indices in bean-Moldavian balm intercropping.

Materials and Methods
This experiment was conducted in the Agricultural Research Greenhouse of Urmia University, Located in 11
kilometers Sero road of the city of Urmia, Iran (latitude 36° 57′ N, longitude 45° 24′ E and 1321 m elevation) in
2017. The climate of the area is a Hot-summer Mediterranean climate bordering continental climate with cold
winters, mild springs, hot dry summers, and warm autumns. This experiment was carried out in a factorial based
on a randomized complete block design with three replications. The factors including microbial inoculation
{(AMF, PGPR, AMF+PGPR and without microbial inoculation) and planting patterns (Sole cropping of
Moldavian balms and bean, 1 row bean+ 1 row Moldavian balms (1:1), 2 rows bean+ 1 row Moldavian balms
(2:1), 1 row bean+ 2 rows Moldavian balms (1:2) and 2 rows bean+ 2 row Moldavian balms (2:2)}. For this
purpose, soil samples were prepared from Naqhadeh city in West Azerbaijan Province in Iran. In order to
greenhouse tests, the soils added to the pots (in each pot containing 45 kg of soil). In treatments, soil used with
microbial inoculation. Microbial strains were used for microbial inoculation including PGPR (P. aeruginosa,
P.fluorescens and P. putida) and AMF (Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis and Claroideoglomus
etunicatum). For plant cultivation, been (Phaseolus vulgaris L.) and moldavian balms (Dracocephalum
moldavica) seeds cultivar were grown in pots. At the end of the growth period, the characteristics of the
agronomic traits in the bean plant were including plant height, number of seeds per pod, 1000 seed weight,
biomass yield and Seed yield, and in Moldavian Balm were including, plant height, biomass yield and essential
1, 2 and 4- Graduate Student of M.Sc. Student, Professor and Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty
of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.barin@urmia.ac.ir)
3- Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia,
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oil percentage were determined. In addition, the land equivalent ratio (LER) was calculated to determine the
advantages of intercropping. The analysis of variance for the obtained data was done by statistical analysis
system (SAS 9.4) software. The mean comparison was done using the Duncan test at the 5% probability level.

Results and Discussion
The results showed that the different intercropping and microbial inoculation had a significant effect on all
traits, in Moldavian balms and common beans. All the plant growth indices in common bean-Moldavian balm
intercropping were the highest in the combined treatment of AMF +PGPR, compared to another treatment. The
highest and the lowest seed and biomass yield of bean were achieved in sole cropping with 3.20 and 9.70 g and
1:1 with 1.57 and 4.41 g, respectively. The maximum biomass yield and other traits of Moldavian balm obtained
under sole cropping, while essential oil percentage was higher in all intercropping patterns than in sole cropping
patterns. The main constituents of Moldavian balms essential oil were Geranyl acetate, Geranial, Geraniol and
Neral. The highest LER value (1.67) was obtained from 2:2 intercropping in PGPR inoculation.

Conclusion
In general, the results showed that all of the plant growth indices of Moldavian balms and bean in sole
cropping were higher than other intercropping patterns; however higher LER was observed in intercropping with
microbial inoculation. This shows more exploitation of unit area in intercropping. In addition, the greater amount
of LER in replacement intercropping than additive intercropping highlights the necessity of appropriate density
of plants per unit area in the intercropping. It can be concluded that application of intercropping with combined
application of AMF and PGPR leads to improvement on yield and yield components of plant.
Keywords: Essential oil, Intercropping, Land equivalent ratio, Microbial inoculation, Sustainable agriculture
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بررسی شاخصهای رشدی لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris L.و بادرشبی
( )Dracocephalum moldavicaدر الگوهای مختلف کشت مخلوط در حضور ریزجانداران
مینا باقری -1میرحسن رسولی صدقیانی -2اسماعیل رضایی چیانه -3محسن

برین*4

تاریخ دریافت9900/50/50 :
تاریخ پذیرش9055/50/50 :

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی اثر تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزای عملکرد بادرشبی و لوبیا قرمز در کشت خالص و مخلوو بصوور ااکووریود در
قالب طرح بلوکهای کامد تصادای با سه تکرار در شرایط گلخانهای در دانشگاه ارومیه اجرا گردیود ااکوورهوا شوامد تلقویح میکروبوی ابواکوریهوای
 ،AMF ،PGPRتلقیح تلفیقی  AMF + PGPRو بدون تلقیح) و الگوهای کشت [ایک ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا ا ،)1:1دو ردیوف بادرشوبی+
دو ردیف لوبیا ا ،)2:2دو ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا ا ،)2:1یک ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا ا )1:2و کشت خالص لوبیا و بادرشبی] بودند صفا
مورد بررسی برای لوبیا شامد ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای ارعی ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و زیستتوده ،بورای
گیاه بادرشبی شامد ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،تعداد شاخههای ارعی ،عملکرد زیستتوده و درصد اسانس بود نوایج نشان داد که صفا اندازهگیری شوده
برای دو گونه تحت تأثیر الگوهای مخولف کشت قرار گراوند .بیشورین عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه لوبیا بوهترتیوب بوا  9/07و 3/27گورم بوتوه از
کشت خالص لوبیا حاصد شد اثر نوع تلقیح میکروبی نیز بر صفا مورد بررسی لوبیا و بادرشبی معنیدار بود بهطوریکه بیشورین عملکرد دانوه لوبیوا و
باالترین درصد اسانس ا 7/22درصد) بادرشبی در تیمار تلقیح تلفیقی  AMF+PGPRمشاهده گردید آنالیز ترکیبا شیمیایی اسانس بادرشبی نشان
داد که  Geraniol ،Geranial ،Geranyl acetateو  Neralترکیبا اصلی بودند که در کشت مخلو تحت کاربرد کودهای زیسوی بهبوود یااونود
همچنین ،نسبت برابری زمین در تمام الگوهای کشت مخلو بیشور از یک بود و باالترین میزان ایون شواخص ا )1/70از تیموار کشوت مخلوو  2:2در
شرایط تلقیح با PGPRها حاصد شد که معادل  70درصد اازایش در بهرهوری اسوفاده از زمین انسبت به کشت خالص دو گونه) بود به نظر میرسد که
این الگو میتواند در بهبود بهرهوری اسوفاده از زمینهای کشاورزی ،به ویژه در نظامهای تولید گیاهان دارویی ،مناسبتر باشد
واژههای کلیدی :اسانس ،تلقیح میکروبی ،کشاورزی پایدار ،کشت مخلو  ،نسبت برابری زمین

مقدمه

1

اازایش رو به رشد جمعیت جهان و میزان تقاضا برای مواد غذایی
و به تبع آن نیواز ویوژه بوه ااوزایش تولیود محصووال کشواورزی از
مشکال اساسی جهان به شمار مویرود ایون در حوالی اسووت کووه
میوزان اراضوی جدیود جهت توسعه سطح زیرکوشت بوسیار محوودود
 2 ،1و  –4بهترتیب دانشآموخوه کارشناسی ارشد ،اسواد و دانشیار گروه مهندسی
علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
)Email: m.barin@urmia.ac.ir
ا* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنویک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران
DOI: 10.22067/JHS.2021.67092.0

اسوووت ا )Alizadeh et al., 2019بووه همووین خوواطر ،نظووامهووای
کشاورزی رایج جهت باال بوردن بوازده محصوول در واحود سوطح بوه
اسوفاده از کودهای شیمیایی اتکا نموودهانود ،ولوی مصورف کودهوای
شیمیایی موجب ایجاد مشوکال جودی بوه صوور مسووقی و غیور
مسوقی برای انسانها و محیط زیسوت شوده اسوت ا Mohammadi
 )and Rezaei-Chiyane, 2019برای راع چنین مشوکالتی تمایود
به اسوفاده از نظامهای پایدار کشواورزی و اسووفاده از کشوت مخلوو
گیاهان زراعوی و پوانسوید ریوز جانوداران مفیود خواکزی بوه عنووان
مه ترین تکنیکها در کشاورزی پایودار ارائوه شوده اسوت اRezaei-
 )Chiyaneh et al., 2020کشتهای مخلو  ،به عنوان یک سیسو
جایگزین شکد پیچیدهتری از چند کشوی هسوند کوه در آنهوا دو یوا
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چند گونه به طور ه زمان در یک قطعوه زموین در طوی یوک اصود
زراعی رشد داده میشوند ا Mohammadi and Rezaei-Chiyane,
 )2019هدف اصلی کشت مخلو  ،دسوویابی بوه بهورهوری بیشوور از
طری و ااووزودن منووابع محیطووی مکموود ،ااووزایش تنوووع و پایووداری
کشاورزی ،کاهش آلودگی محیط زیسوت ،کنوورل علوفهوای هورز و
همچنین کاهش حساسیت بوه حشورا و بیمواریهوا در مقایسوه بوا
سیسو های تک کشوی است ا)Amani Machiani et al., 2018
اسوفاده از پوانسید ریز جانداران مفیود خواکزی ماننود قوار هوای
میکوریز آربوسوکوالر ا )AMF1و بواکوریهوای محورک رشود گیواه
ا )PGPR2تحت عنوان کودهای زیسوی مویتواننود در بهبوود توأمین
نیازهای غذایی گیاهان ،رشد گیاه و اازایش کیفیت محصوال نقوش
ایفا کنند باکوریهوای  PGPRاز طریو مکانیسو هوای تذذیوهای و
ایزیولوژیکی مخولفی مانند حد کنندگی اسوفا  ،تببیوت نیووروژن در
ریزوسفر ،تولید هورمونهای گیاهی ااکسوین ،سویووکنین ،جیبورلین و
اتیلن) ،اازایش حاللیت ترکیبا نامحلول و ک محلول عناصر غوذایی
و اازایش اراهمی آنها از طری تولید اسیدهای آلی و معودنی ،تولیود
اسووفاتازها ،کنووورل عواموود بیموواریزا از طری و تولیوود سوویدرواور و
آنویبیوتیکها باعث بهبود رشد و سالمت گیاه میشوند ا Vahedi et
 )al., 2018قار های  AMFنیز از طریو مکانیسو هوای مخولفوی
حاللیت عناصر موجود در خاک را که در حالت عادی غیر قابد جوذ
برای گیاه میباشند ،اازایش داده و با گسورده کردن شبکه هیفهوای
خود در خاک ،اازایش سطح و سرعت جوذ ریشوه گیواه را ااوزایش
میدهند ا)Weisany et al., 2016
علیزاده و همکاران ا )Alizadeh et al., 2019در بررسی کشوت
مخلو گیاه بزرک و باقال گزارش کردند که کشت مخلوو دو گونوه
به همراه کاربرد کودهای زیسوی باعث اازایش میوزان جوذ عناصور
غذایی و نسبت برابری زمین در کشت مخلو در مقایسوه بوا شورایط
تک کشوی میگردد مطالعه بور روی کشوت مخلوو رازیانوه و لوبیوا
تحت تاثیر ریزوباکوریهای محرک رشد گیاه نیز نشان دهنوده بهبوود
عملکرد دو گونه و اسانس رازیانه در کشت مخلو و ااوزایش نسوبت
برابری زمین را در کشت مخلو نسبت به شرایط تک کشووی نشوان
داد ا )Rezaei-Chiyaneh et al., 2020بررسی کشت مخلو شبدر
بریس و گیاه ریحان نشان داد کوه وزن خشوک انودامهوای رویشوی
ریحان در کشت مخلو کمور از کشت خالص بود ،در حالیکه درصود
اسانس در کشت مخلو بیشور از کشت خالص بود ا Daneshnia et
 )al., 2015کوچکی و همکاران ا )Koocheki et al., 2020نیوز بوا
کشت مخلو گیاه دارویی روغنی بوزرک و کنجود ااوزایش معنویدار
وزن هزار دانه ،تعداد دانه در کپسول و تعداد کپسول در بوتوه در گیواه
1- Arbuscular mycorrhizal fung
2- Plant growth promoting rhizobacteria

دارویی روغنی بزرک و کنجد را گزارش کردند
انوخوا گیواه برای کشوت مخلو دارای اهمیت زیادی میباشد
و این انوخا بایسوی در جهت بهبود عملکرد در واحد سطح و برتوری
کشت مخلو نسبت بوه توک کشووی صور گیورد حبوبواتی ماننود
لوبیا به علوت همزیسووی بوا ریزجانوداران نقوش مورثری در ااوزایش
حاصلخیزی خاک دارند و بوه هموین دلید در تناو با سوایر گیاهوان
زراعی کشت شده و یا بووه عنوووان کووود سوبز موورد اسووفاده قورار
میگیرند همچنین بادرشبی گیاهی علفی ،یکساله و موعلو بوه تیوره
نعناعیان بوده و تمام اندام گیاه حاوی اسانس است و مقدار آن در گد،
برگها و ساقههای جوان بیشور از سایر قسمتهای گیاه است
با توجه به اینکه لوبیا توانوایی و سوازگاری زیوادی در الگوهوای
کشت مخولف دارد و کشت مخلو لوبیا و گیاه دارویی مانند بادرشوبی
می توانود عوالوه بور کواهش مصورف کودهوای شویمیایی و ااوزایش
حاصلخیزی خاک منجر به بهبود عملکرد کموی و کیفوی گیواه تولیود
شده گردد لذا با توجه بوه مطالوب اوو و اهمیوت کشوت مخلوو و
جایگاه حبوبا و گیاهان دارویی در کنار اسوفاده از کودهای زیسوی در
کشور ،تحقی حاضر با هدف بررسی عملکرد کمی و کیفوی بادرشوبی
در کشت مخلو با لوبیوا تحوت تواثیر بواکوریهوای  PGPRو قوار
 AMFاجرا گردید

مواد و روشها
ایوون تحقی و در سووال زراعووی  1390در گلخانووه گووروه باغبووانی
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه ،واقع در  11کیلوموری شمال غر
ارومیه در پردیس نازلو اجرا شد این منطقه بوا عورج جذراایوایی 37
درجه و  20دقیقه و طول جذراایایی  42درجه و  24دقیقه با ارتفواعی
برابر  1321مور از سطح دریا واقع شده است برای انجام این پژوهش،
خاک زراعی مورد اسوفاده از شهرسوان نقده واقع در اسوان آذربایجوان
غربی تهیه و بعد از هوا خشک کردن از غربال  2میلیموری عبور داده
شد سپس برخوی ویژگویهوای ایزیکوی و شویمیایی بوه روشهوای
اسواندارد اندازهگیری شدند ا )Sparks et al., 1996اجدول )1
برای انجام آزمون گلخانهای ،آزمایش بصور ااکوورید و بوا دو
ااکوور در قالب طرح بلوک کامد تصادای با سه تکرار که شامد تلقیح
میکروبووی ابوواکوریهووای ،AMF ،PGPRتلقوویح تلفیقووی + PGPR
 AMFو بدون تلقیح) و الگوهای کشوت مخلوو ایوک ردیوف لوبیوا
+یک ردیف بادرشبی ا ،)1:1دو ردیوف لوبیوا  +یوک ردیوف بادرشوبی
ا ،)2:1یک ردیف لوبیا  +دو ردیف بادرشبی ا ،)1:2دو ردیف لوبیا  +دو
ردیف بادرشبی ا ،)2:2کشت خالص لوبیا و خالص بادرشبی) بوود ،کوه
در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیوه اجورا گردیود
اشکد )1
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جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Some physical and chemical properties of soil
نشت

بافت خاک
soil texture

pH

لومی رسی
Clay Loam

7.5
0

الکترونی
EC
)(dS.m-1
0.85

ماده
آلی
O.M
)(%

N

1.01

0.1

P

K

)(mg.kg-1
12.50

400

شکل  -1لوبیا قرمز و بادرشبی در مرحله رشد رویشی
Figure 1- Phaseolus vulgaris L. and Dracocephalum moldavica in vegetative stage of growth

برای انجام آزمونهای گلخانهای 42 ،کیلوگرم خواک بورای هور
گلدان به ابعاد  22×22×07سانویمور اطول×عرج× ارتفواع) منوقود
گردید دمای گلخانه  ،22 ± 3رطوبت نسبی  27- 07درصد و شود
نور  477-277میکرومول بر مور بر ثانیه بود برای تلقیح میکروبوی از
سویههای میکروبی شامد گونوههوای سوودومونا هوای اترکیبوی از
گونوههوای  P.fluorescens ،Pseudomonas aeruginosaو P.
 )putidaو گونههوای قوار میکووریز ا Funneliformis mosseae,
 Rhizophagus irregularisو)Claroideoglomus etunicatum
اسوفاده گردیود بورای تلقویح بوذرها از روش اضوااه کوردن محلوول
باکوریها ا 02میلیلیور از سوسپانسیون برای هر گلدان) اسوفاده شود
مقدار  47گرم قار های میکوریز برای بذر هر گیاه بوود بورای تلقویح
تلفیقی نیز روش مایهزنی بذر و اضااه کردن قار میکووریز بوههموان
روش قبد اعمال شد برای کشت گیاه به روش کشت مخلو از نووع
جایگزینی ،بذرهای لوبیا قرمز رق یاقو و بادرشوبی از تووده محلوی
ارومیه پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدی  7/2درصد در گلودانهوا
کشت گردیدند
ااصله بین ردیفهای دو گونه  13سانویمور و روی ردیفها پنج

سانویمور برای هر دوگیاه در نظر گراوه شد در نویجه تراک نهایی در
کشت خالص برای هر دو گونه  12/04بوته در مور مربع بود آبیاری بر
حسب نیاز گیاهان انجام گردید عملیا وجین علفهای هرز در طول
اصد رشد بنا بر ضرور به طور مرتب به صور دسوی کنورل شدند
برداشت لوبیا بعد از  112روز زمانیکه نیوامهوای لوبیوا حودود07-07
درصد رسیده و رنگ آنها زرد شده و دانههای لوبیا خشک شده بودند،
انجام شد در این زمان بادرشبی در مرحله گلدهی کامود بوود جهوت
اندازهگیری خصوصیا موراولوژیکی و اجزای عملکورد از هور گلودان
شش بوته از هر گونه گیاهی به صور تصادای انوخا شود سوپس
بوتهها به آزمایشگاه منوقد و اندازهگیری صوفاتی ماننود ارتفواع بوتوه،
تعداد شاخههای ارعی و تعداد برگ در بوته ،تعداد نیام در بوته ،تعوداد
دانه در نیام ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه در گیاه لوبیا و ارتفواع بوتوه،
تعداد شاخههوای ارعوی ،تعوداد بورگ و عملکورد زیسوتتووده بورای
بادرشبی انجام گردید اندازهگیری عملکرد دانه لوبیا و عملکرد زیسوت
توده بادرشبی با حذف تأثیرا حاشیهای ،دو ردیف کنواری گلودانهوا
حذف شده و از مساحت باقیمانده محاسبه گردید
اسوخراج اسانس بادرشبی بهوسیله دسوگاه کلونجر ا Clevenger,
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 )1982و با روش تقطیر با آ و دسوگاه اسانسگیر صوور پوذیرات
ارزیابی موواد مووثره اسوانس رازیانوه بوا دسووگاه گواز کرومواتوگراف
ا )Agilent 7890A-5975C, USAدارای انجکوور split/splitless
و سوون موئینه بوه طوول  37موور و قطور داخلوی  7/22میلویموور و
ضخامت ایل  227میلیمور انجام شد دتکوور دسوگاه از نوع یونیزه و
اشعه با حرار  217درجه سانویگراد است که در آن گاز هیودروژن و
هوا با سرعت  47میلی لیور بر دقیقه عبور داده میشود از گواز هلیووم
او خالص با سرعت عبور یک میلیلیور در دقیقه به عنوان گاز حامد
اسوفاده شد پیکهای خروجی براسا زمان بازداری بوا نمونوههوای
اسواندارد و از کوابخانه جرمی  Wily 2007و  NIST 2005مقایسه و
شناسایی شد و بر اسا سطح زیر منحنی تعیین غلظت شدند
برای ارزیابی کشت مخلو لوبیا با بادرشبی در مقایسه بوا کشوت
خالص از شاخص نسبت برابوری زموین ا LER: Land Equivalent
 )Ratioابر اسا عملکرد دانه) طب معادله اسوفاده گردید ا:)2
ا)1
در این معادله Y1 ،و  :Y2به ترتیوب عملکورد کشوت مخلوو در

گونههای اول و دوم و  F1و  :S2نیز عملکرد کشوت خوالص در گونوه
اول و دوم است
تجزیه و تحلید آماری شامد تجزیه واریانس و مقایسوه میوانگین
دادهها با اسوفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احوموال پونج
درصد با نرم اازار  SAS 9.4و رس نمودارها با نرماازار  Excelانجام
گردید

نتایج و بحث
لوبیا

نوایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی الگوی کشت
و تلقیح میکروبی بر کلیه صفا اندازهگیری شده اارتفاع بوتوه ،تعوداد
شاخههای ارعی ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن هزاردانوه،
عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه) لوبیوا ا )p≤7/71معنویدار بوود در
حالیکه اثرا موقابد تیمارهای ذکر شده بر هیچ یک از صفا مذکور
معنیدار نشد اجدول )2

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) کشت مخلوط و تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز
Table 2- ANOVA (mean of squares) for intercropping pattern and microbial inoculation on yield and yield components of
Phaseolus vulgaris L.

عملکرد
دانه

عملکرد زیست-
توده

منابع

وزن هزاردانه

تعداد دانه در نیام

1000 seedweight

Number
of seeds per
pod

plant
height

0.16ns

5.602ns

2

**35.908

4

3

Microbial inoculation
)(M
P×M

ارتفاع بوته

درجه آزادی
Degree of
freedom

Seed
yield

Biomass yield

*0.219

*14.44

197.99ns

**4.491

**43.397

**5531.41

**2.548

**3.549

**46.470

**8061.781

**2.949

**82.754

0.036ns

0.850ns

138.614ns

0.083ns

2.469ns

12

0.053

0.446

99.67

0.057

5.40

38

9.51

7.32

3.81

7.90

9.94

-

تغییرات
Sources
of variation

تکرار
Replication

الگوی کشت
)Planting pattern (P

تلقیح میکروبی

خطا
Error

ضریب تذییرا
)CV (%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احومال  2و 1درصد
ns, * and ** non-significant, significant at 5% and 1% of probability level, respectively.

ارتفاع بوته

نوایج نشان دادند اجدول  )3که بیشوورین ا 22/70سوانویموور) و

کمورین ا 21/17سانویمور) ارتفاع بوته در بین الگوهای مخولف کشت
به ترتیب از کشت خالص لوبیا و کشت مخلو  1:1حاصود شود اموا

باقري و همکاران ،بررسي شاخصهاي رشدي لوبیا قرمز...

اخوالف معنیداری بین کشت خالص لوبیا با کشت مخلو  2:1از نظر
ارتفاع بوته مشاهده نشد تیمارهای کشت مخلو  1:1و  2:2نیز با ه
اخوالف معنیداری نشان ندادند دلیود کواهش ارتفواع بوتوه لوبیوا در
کشت مخلو نسبت به کشت خالص میتواند به دلید رقابت گیاهوان
در یک جامعهی گیاهی باشد در کشت مخلو ارتفاع بوته روی رقابت
نوری مرثر است ،زیرا به دلید رقابت بین بوتوههوا بور سور آ  ،موواد
غذایی و اضای زیسوی سبب کاهش جذ نور و در نویجه کاهش رشد
لوبیا شده و به تبع آن ارتفاع را در کشت مخلو کاهش داده اسوت از
طرف دیگر ،با توجه به اینکه بادرشبی نسوبت بوه لوبیوا دارای ارتفواع
بیشوری است به نظر میرسد که لوبیا در کشت مخلو اشوار رقوابوی
بیشوری را موحمد شده و به دلید محدودیت تولیود موواد اووسونوزی
باعث کاهش رشد رویشی و در نویجه ارتفاع آن شده است ا Hamzei
 )and Sedighi Kamel, 2020نووایج تحقیو  ،همسوو بوا تحقیو
رضایی چیانه و قلینوژاد ا Rezaei-Chiyaneh and Gholinezhad,
 )2015است آنها نیوز کواهش ارتفواع نخوود در کشوت مخلوو بوا
سیاهدانه نسبت به کشت خالص لوبیا را به اازایش رقابت برون گونوه
ای دو گونه بر سر منابع محیطی ،کواهش جوذ نوور و موواد غوذایی
نسبت دادند چنین به نظر مویرسود کوه در کشوت مخلوو لوبیوا بوا
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بادرشبی نیز به دلیود ااوزایش رقابوت بور منوابع محیطوی و کواهش
تولیدا مواد اووسنوزی ارتفاع لوبیا کاهش یاات
کاربرد تلقیح میکروبی تأثیر قابد توجهی در اازایش ارتفواع لوبیوا
داشت اجدول  )4بطوری که ،بیشورین ا22/04سانویموور) و کموورین
ا 27/19سووانویمووور) ارتفوواع بوتووه بووه ترتیووب بووا کوواربرد تلفیقووی
 PGPR+AMFو عدم مصرف اشاهد) حاصد شد ااوزودن کودهوای
بیولوژیک سبب تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شوده و در نویجوه
موجب تقسی و طوید شدن سلولهای گیاهی میشود ا Alizadeh et
 )al., 2019از دالید اصلی اازایش ارتفاع بوته بر اثر کاربرد کودهای
زیسوی ،بیشور شدن طول میانگرههای گیاه است که این عمد به دلید
تحریک تولید هورمونهای محرک رشد گیاه از جمله اکسوین توسوط
ایون کودهوا گوزارش شوده اسوت ا )Nagananda et al., 2010در
تطاب با نوایج پژوهش حاضر ،علیوزاده و همکواران ا (Alizadeh et
 al., 2019گزارش کردند که کاربرد کود زیسووی منجور بوه ااوزایش
 10/41درصدی ارتفاع بوته بزرک نسبت به عدم مصورف آن گردیود
این محققین بیان کردند که کاربرد تلفیقی قوار میکووریزا و بواکوری
های تامین کننده عناصر غذایی از طری بهبوود جوذ عناصور تواثیر
مببوی بر صفا رشدی از قبید ارتفاع بوته در این گیاه داشوه است

جدول  -3مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا در الگوهای مختلف کشت مخلوط با بادرشبی
Table 3- Mean comparisons of the yield and yield components of common bean at different intercropping patterns with
Moldavian balms

عملکرد دانه
Seed yield
)(g.plant-1

3.26a

عملکرد زیست-
توده
Biomass yield
)(g.plant-1

وزن هزاردانه
1000 seedweight
)(g

تعداد دانه در
نیام
Number
of seeds per
pod

ارتفاع بوته
Plant
height
)(cm

299.15a

3.72a

25.67a

1.57d

4.41d

246.64c

2.47d

21.10c

2.44b

7.52b

258.33b

3.15b

22.43bc

2.62b

7.33b

260.66b

2.95c

24.16ab

2.24c

6.64c

247.87c

2.82c

23.52b

9.70a

الگوی کشت
Planting pattern

کشت خالص لوبیا قرمز
Solecropping of common bean

یک ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا قرمز
One row Moldavian balms
+one row common bean

دو ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا قرمز ا)2:2
Two rows Moldavian balms +Two rows
common bean

دو ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا قرمز ا)2:1
Two rows Moldavian balms +One row
common bean

یک ردیف بادرشبی+دو ردیف لوبیا قرمز ا)1:2
میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

One row Moldavian balms +Two rows
common bean

آزمون چنددامنهای دانکن درسطح احومال  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability level according to Duncan’s multiple range test.
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جدول  -4اثر تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز
Table 4- The effect of microbial inoculation on yield and yield components of .Phaseolus vulgaris L.

عملکرد و اجزای عملکرد
Yield and yield components

تعداد دانه در نیام

ارتفاع

Number of seeds
per pod

Height
)(cm

6.99b

265.04b

3.03b

23.46b

2.46b

7.65b

261.79b

3.23b

23.91b

3.02a

9.22a

289.20a

3.56a

25.84a

1.83c

4.92c

232.66c

2.48c

20.19c

عملکرد دانه

عملکرد زیستتوده

Seed yield
)(g.plant-1

Biomass yield
)(g.plant-1

2.39b

وزن هزاردانه
1000 seedweight
)(g

تلقیح میکروبی
Microbial inoculation

باکوریهای محرک رشد
PGPR

قار های میکوریز آربوسکوالر
AMF
قارچهای میکوریز آربوسکوالر +باکوریهای
محرک رشد
باکوری های محرک رشد

+
AMF+PGPR

میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

بدون تلقیح میکروبی
No microbial inoculation

آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احومالی  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability level according to Duncan’s multiple range test.

تعداد دانه در نیام

الگوهای مخولف کشت اثر معنیداری بر تعداد دانه در نیام داشوند
اجدول  )3به طوریکه کشت خالص لوبیا با  3/02عدد تعداد دانوه در
نیام بیشورین تاثیر و کشت مخلو 1:1با  2/40عدد کموورین تواثیر را
در تعداد دانه در نیام داشت کاهش تعداد دانوه در نیوام در تیمارهوای
کشت مخلو میتواند ناشی از کاهش اضای تذذیهای در کشت لوبیوا
باشد کاهش اضای تذذیهای در گیاه باعث میشود که حج کمووری
از خاک در اخویار ریشههای گیواه قورار گیورد لوذا میوزان آ و موواد
غذایی دریااوی کاهش یااووه و در نویجوه سوبب کواهش تولیود گیواه
میشود که در اثر آن میزان انوقال آسمیال به بخش زایشی گیاه نیز
کاهش مییابد در چنین شرایطی محدود بودن شیره پورورده در نیوام
به علت عدم تذذیه مناسب منجر به کاهش این صفت و سایر اجوزای
عملکورد خواهود شود ا )Katebi et al., 2016در تطواب بوا نووایج
پژوهش حاضر ،رضوائی چیانوه و همکواران ا Rezaei-Chiyaneh et
 )al., 2019در کشت مخلو نخود و جو تحت تأثیر کودهای زیسووی
و شیمیایی نویجه گراوند که حضور گیاه مکمد اجو) با کواهش منوابع
مرثر در رشد و همچنین اازایش رقابت بر سر منابع محیطی منجر بوه
کاهش اجزای عملکرد نخود از جمله تعداد غالف در بوته گردید
اسوفاده از تلقیح میکروبی تأثیر قابود تووجهی در ااوزایش تعوداد
دانه در نیام داشت اجدول  )4به گونهای که بیشوورین تعوداد دانوه در

نیام ا 3/27عدد) در تیمار تلفیقوی  AMF+PGPRو کموورین ا2/40
عدد) در تیمار بدون تلقیح میکروبی مشاهده شد دلید ااوزایش تعوداد
دانه در نیام با کواربرد تلفیقوی کودهوای زیسووی را موی تووان بوه در
دسور قرار گراون عناصر غذایی در طول دوره رشدی گیواه نسوبت
داد که در نهایت منجر به بهبود شرایط رشدی گیاه ،اووسنوز بیشوور و
بهبود اجزای عملکرد دو گیاه نسبت داد هرچوه تعوداد دانوه امقصود)
بیشور باشد گیاه دارای ظرایت بزرگوری برای دریاات مواد اووسنوزی
است و اازایش این صفت منجور بوه ااوزایش عملکورد خواهود شود
خورمدل و همکواران ا )Khorramdel et al., 2011بوا بررسوی اثور
تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزای عملکورد گیواه دارویوی سویاهدانه
بیان داشوند که بیشوورین تعوداد دانوه در اولیکوول از تیموار ترکیبوی
میکوریزا و آزوسپریلیوم به دست آمد که دلید آن را بوه بهبوود روابوط
آبی گیاه-خاک و جذ بهور عناصر غذایی نسبت دادند
وزن هزار دانه

باالترین میزان وزن هزاردانه به کشت خالص لوبیا مربو بود که
 1/21برابر نسبت به کمورین میزان یعنی کشت مخلو  1:1بیشور بود
اجدول  )3هر چند که بین کشت مخلو  1:1با سایر تیمارهای کشت
مخلو اخوالف معنیداری وجود نداشت وزن هزار دانه از عوامد مه
و تعیین کننده عملکرد دانه است و نقش مهمی در پوانسوید عملکورد

باقري و همکاران ،بررسي شاخصهاي رشدي لوبیا قرمز...

یک رق دارد کاهش وزن هزار دانه در الگوهوای کشوت مخلوو بوه
کاهش اجزای عملکرد گیاه و کاهش تجمع آسیمال هوا نسوبت داده
موویشووود رضووایی چیانووه و قلووینووژاد ا Rezaei-Chiyaneh and
 )Gholinezhad, 2015نیز همسو با نوایج این تحقی گزارش کردند
که وزن هزار دانه نخود در کشت مخلو با سیاه دانه نسبت به کشت
خالص آن بدلید اازایش رقابت بین گونه ای اجزای کشت مخلوو و
تولید آسیمیالسیون کمور کاهش پیدا کرد.
وزن هزاردانه در تیمار تلفیقی تلقیح میکروبی  1/24برابر بیشور از
تیمار بدون تلقیح بود اجدول  )4زمانی که گیاه زراعی در مرحله قبود
از گلدهی بوده و در حال رشد سریع میباشد ،مواد حاصد از اووسونوز
به ریشهها انوقال یااوه و تلقیح میکروبی بوا توسوعه ریشوه ،شورایط را
برای جذ بهور و بیشور عناصر معدنی اراه میکنند این امر به نوبه
خود باعث اازایش اووسنوز میشود اضاای مواد اووسنوزی نیز قبد از
گلدهی در ساقهها ذخیره میگردد و پس از گلدهی و با نزدیک شودن
به دوران رسیدگی با انوقال مجدد ،این مواد به اندام زایشوی ادانوههوا)
منوقود مویشووند شوکرانی و همکواران ا)Shokrani et al., 2017
اازایش وزن هزاردانه نخود را تحت تاثیر کاربرد کودهوای زیسووی در
کشت مخلو با گیاه دارویی بالنگوی شهری را گزارش کردند کوه بوا
نویجه تحقی حاضر مطابقت دارد محققان دیگر ،ااوزایش وزن هوزار
دانه در اثر تلقیح قار  P indica.را بوه ااوزایش اووسونوز و انوقوال
شیره پروده بیشور به دانه در مرحله پرشدن دانه در اثر بهبود جذ آ
و عناصر غوذایی توسوط قوار نسوبت دادهانود ا Ilbas and Sahin,
)2007
عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه

الگوهای مخولف کشت مخلو اثر معنیداری بر این شاخصهای
رشدی لوبیا داشوند اجدول  )2بطوریکه کشت خوالص  2/19و 2/70
برابر بورتیب عملکرد زیست توده و عمکرد دانه را در مقایسه با کشوت
 1:1اازایش داد تیمارهای کشت مخلو  2:2و  2:1از نظور عملکورد
دانه و عملکرد زیستتوده اخوالف معنیداری با ه نشوان ندادنود از
دالید اصلی کاهش عملکرد دانه در کشوت مخلوو شواید بوووان بوه
سایهاندازی و اازایش رقابت بین گیاهان لوبیا و بادرشوبی اشواره کورد
هیرپا ا )Hirpa, 2014در کشت مخلو ذر و سویا کاهش عملکورد
حبوبا مذکور درکشت مخلو نسبت بوه کشوت خوالص را گوزارش
کردند عملکرد دانه و عملکرد زیستتودهی لوبیوا بوهترتیوب ااوزایش
 1/00و  1/72برابری در شرایط تلقیح تلفیقی نسبت بوه بودون تلقویح
نشان دادند اجدول  )3رائی و همکاران ا )Raei et al., 2015اظهوار
داشوند که همزیسوی با قار میکوریزا و باکوری ازتوباکور ،میزان جذ
عناصر غذایی نیوروژن ،اسفر و عناصر ریز مذوذی را در گیواه گلرنوگ
بهبود بخشیده و از این طریو سوبب ااوزایش رشود و نموو و مقودار
کلرواید برگ و موعاقب آن اازایش میوزان اووسونوز گیواه شوده و در
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نهایت اازایش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ را در پی داشوه است
در کشت مخلو رازیانه و بادرشبی با لوبیا ،امانی ماچیانی و همکواران
ا )Amani Machiani et al., 2019گوزارش کردنود کوه در کشوت
مخلو  ،عملکرد ماده خشک بادرشبی در مقایسه با کشت خوالص بوه
دلید رقابت بر سر جذ منابع و عمدتاً نور کاهش یااوت ،اموا کواربرد
اسید هیومیک توانست به دلید اازایش جذ عناصر غوذایی از خواک
عملکرد هر سه گیاه را بهبود ببخشد در تحقیقی حاضر نیز به نظر می
رسد کاربرد کودهای زیسوی توانست با تامین به موقع عناصور غوذایی
عملکرد هر دو گونه را بهبود ببخشد
بادرشبی

نوایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر الگوی کشوت و اثور
نوع تلقیح میکروبی بر کلیه صفا مورد بررسی اارتفواع بوتوه ،تعوداد
شاخههای ارعی ،تعداد برگ ،عملکرد زیستتووده و درصود اسوانس)
بادرشبی ا )p≤7/71معنیدار بود ،اما اثر موقابد بوین الگووی کشوت و
نوع کود زیسوی بر هیچ یک از صفا مذکور معنیدار نگردید اجودول
.)2
ارتفاع بوته

بیشورین ارتفاع بوته با  32/27سانویمور در کشت خالص بادرشبی
و کمورین با  24/70سانویمور درکشت مخلو  1:1مشواهده شود در
حالیکه بین کشت مخلو  1:1با کشوت مخلوو  2:1از نظور ارتفواع
بوته اخوالف معنیداری حاصد نشد اجدول )7
رضوا و همکواران ا )Raza et al., 2019گوزارش کوردهانود کوه
کاهش یا اازایش ارتفاع بوته گیاهان به شود رقابوت بوین دو گیواه
بسوگی دارد به طوری کوه ارتفواع بوتوه در صوور ااوزایش رقابوت
کاهش مییابد و دلید آن به سایهاندازی و رقابت نوری بین بوتههوای
اجزای کشت مخلو نسبت دادند زیورا در شورایط سوایه بوا کواهش
میزان تشعشعا اعال اووسنوزی ا )PARکاهش ارتفواع گیاهوان نیوز
قابد انوظار است با توجه به جدول  ،0تلقیح میکروبی تأثیر بوارزی در
اازایش ارتفاع بادرشبی داشت بهگونهای که از بین تیمارهای مخولف،
تلقیح تلفیقی  PGPR+AMFسبب اازایش  1/37برابری این شاخص
رشدی نسبت به تیموار بودون تلقویح شود همچنوین بوین تیمارهوای
 PGPRو AMFبر ارتفاع بوته اخوالف معنیداری وجود نداشوت بوه
نظر می رسد که کربرد تلفیقی کودهای زیسوی از طری اازیش تووان
زیسووی تببیووت نیوووروژن و همچنووین جووذ سووایر عناصوور غووذایی و
همچنین اازایش ترشح و سنوز هورمونهای رشد از قبید سیووکینین،
اکسین و جیبرلین منجر به بهبود صفا رشدی از قبید ارتفاع بوته در
گیاه بادرشبی شده است سخنگوی و همکاران ا Sokhangoy et al.,
 )2012در مطالعه خود عنوان کردند که ارتفواع گیواه شووید در تیموار
تلفیقی ازتوباکور  +آزوسپریلیوم  +سوودومونا بوه طوور معنویداری
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اازایش یاات این محققین دلید اازایش ارتفاع بوته شوید را به بهبود
رشد ریشه در مرحله گیاهچه ای نسبت دادند که به تبع آن منجور بوه

اازایش جذ عناصر غذایی و بهبود صفا رشدی در این گیاه دارویی
گردید

جدول  -5تجزیه واریانس کشت مخلوط و تلقیح میکروبی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد اسانس گیاه بادرشبی
Table 5- ANOVA (mean of squares) of intercropping pattern and microbial inoculation on yield and yield components and
essential oil percentage of Moldavian balm plant

درصد اسانس

عملکرد زیست

Essential oil
percentage

توده
Biomass yield

**0.074

0.20ns

0.15ns

**0.044

**8.95

**2.14

**99.54

ارتفاع بوته

درجه آزادی

Number of lateral branches

plant
height

Degree of
freedom

9.08ns

2
4

تعداد شاخههای فرعی

منابع
تغییرات
Sources
of variation

تکرار
Replication

الگوی کشت
)Planting patterns (P

تلقیح میکروبی
**0.020

**2.59

**4.26

**136.28

3

0.001 ns

0.01ns

0.08ns

3.40ns

12

Microbial inoculation
)(M
P×M

0.001

0.08

0.20

2.58

38

خطا

4.12

5.22

9.78

5.73

-

Error

ضریب تذییرا
)CV (%

 * ، nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احومال  2و 1درصد
ns, * and ** non-significant, significant at 5% and 1% of probability level, respectively.
جدول  -6عملکرد و اجزاء عملکرد بارشبی در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا قرمز
Table 6- The yield and yield components of Moldavian balms at different intercropping patterns with common bean

درصد اسانس

عملکرد زیست توده

Essential oil
percentage

Biomass yield
)(g.plant-1

Number of lateral branches

0.39c

6.58a

5.14a

32.26a

0.52a

4.46c

4.19c

24.67d

0.55a

5.34b

4.74b

28.04c

0.47b

4.52c

5.01ab

25.25d

0.46b

5.47b

4.30c

29.45b

تعداد شاخههای فرعی

میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

ارتفاع بوته
plant height
)(cm

الگوهای کشت
Planting pattern

کشت خالص بادرشبی
Solecropping of Moldavian balms

یک ردیف بادرشبی+یک ردیف لوبیا قرمز ا)1:1
1 row Moldavian balms +1 row common bean

دو ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا قرمز ا)2:2
2 rows Moldavian balm +2 rows bean

دو ردیف بادرشبی +یک ردیف لوبیا قرمز ا)2:1
2 rows Moldavian balms +1 row bean

یک ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا ا)1:2
1 row Moldavian balms +2 rows bean

آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احومالی  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to Duncan test.

تعداد شاخههای فرعی

بیشورین تعداد شاخههوای ارعوی ا 2/14عودد) از کشوت خوالص
بادرشبی بدست آمد که با الگوی کشت  2:1تفاو معنیداری نداشوت
و کمورین تعداد شاخههای ارعی ا 4/19عودد) از کشوت مخلوو 1:1
حاصد شد که با کشت مخلو  1:2تفاو معنویداری را نشوان نوداد
اجدول  )7به نظر میرسد که عدم رقابت بین گونهای ،وجود شورایط
نوری و اضای مناسبتر برای رشد جوانههای جوانبی باعوث ااوزایش

تعداد شاخههای ارعی بادرشبی در کشت خالص نسبت بوه الگوهوای
کشت مخلو شوده اسوت ویسوانی و همکواران ا Weisany et al.,
 )2016نیز کاهش تعداد شاخههای جانبی شوید در کشت مخلوو بوا
لوبیا قرمز را به سایه اندازی لوبیا قرمز بر شوید و کاهش جذ نوور و
محدودیت رشد ساقه نسبت دادند علیزاده و همکاران ا Alizadeh et
 )al., 2019در کشووت مخلووو بووزرک و بوواقال گووزارش کردنوود کووه
بیشورین تعداد شاخههای جانبی هر دو گونه از کشت خالص در شرایط

باقري و همکاران ،بررسي شاخصهاي رشدي لوبیا قرمز...

کاربرد تلفیقی ریزو باکوریهای محرک رشد و قار میکوریزا به دلید
اراهمی بیشتر عناصرغذایی برای گیاهان بهدست آمد کوه بوا نویجوه
تحقی حاضر مطابقت دارد شکرانی و همکاران ا Shokrani et al.,
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 )2017نیز در کشت مخلو بالنگوی شهری و نخود نشان دادنود کوه
بیشورین تعداد شاخه جانبی بالنگو از کشت خالص بوه دلیود ااوزایش
اضای زیسوی آن بدست آمد

جدول  -7اثر تلقیح میکروبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه بادرشبی
Table 7- The effect of microbial inoculation on yield and yield components of Moldavian balms

درصد اسانس

عملکرد زیست توده

Essential oil
percentage
0.47b

Biomass yield
)(g.plant-1
5.21b

4.50b

0.49b

5.34b

4.71b

28.67b

0.52a

5.78a

5.38a

31.78a

0.43c

4.77c

4.11c

24.40c

تعداد شاخههای فرعی
Number of lateral branches

ارتفاع بوته
Plant height
)(cm
28.05b

تلقیح میکروبی
Microbial inoculation
باکوری های محرک رشد
PGPR

قار های میکوریز آربوسکوالر
AMF
قار های میکوریز آربوسکوالر +باکوری های محرک رشد
AMF+PGPR

بدون تلقیح میکروبی
No microbial inoculation

میانگینهای داری حروف مشورک بر اسا

آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احومال  2درصد اخوالف آماری معنیداری ندارند

Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability level according to Duncan’s multiple range test.

در بین تیمارهای مخولف کود زیسوی تیمار ترکیبی قار میکوریزا
 +باکوریهای حد کننده اسفا بیشورین ا 2/30عدد) و تیموار عودم
تلقیح میکروبیکمورین ا 4/11عودد) تعوداد شواخههوای ارعوی را دارا
بودند تیمارهای مصرف جداگانه قار میکوریزا و باکوریهوای حود-
کننده اسفا نیز از نظر آمواری بوا هو تفواو معنویداری نداشووند
اجدول  )0به نظر میرسد کاربرد تلفیقی کودهوای زیسووی از طریو
کاهش اسیدیوه خاک موجب ااز ایش جذ نیووروژن ،اسوفر و سوایر
عناصر غذایی شده و با تأمین این عناصر در مراحود مخولوف رشودی
گیاه بیشورین اثرگذاری را بر صفا رشدی گیاه از قبید تعودا شواخه-
های ارعی گذاشوه است در بررسی تأثیر کودهای زیسوی بور برخوی
صفا موراولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبی نووایج نشوان داد
که اسوفاده ازکودهای زیسوی باعث اازایش تعداد شاخههای ارعی در
گیاه شد و بیشورین تعداد شاخه ارعی از تیمار تلفیقوی نیوروکسوین +
اسوفا بوارور  + 2بیوسوولفور بدسوت آمود ا Rahimzadeh et al.,
 )2012هاشوو زاده و همکوواران ا)Hashemzadeh et al., 2014
گزارش کردندکه اسوفاده توومم از انوواع کودهوای زیسووی میکووریزا،
نیوروکسین و سوپرنیوروپال احاوی باکوریهای محرک رشد شوامد
آزوسپریلیوم ،سودومونا و باسیلو ) در مقایسه با عدم کاربرد آنهوا
بیشورین تأثیر را روی تعداد شاخه ارعی در گیاه شوید داشت
عملکرد زیست توده

شاخص رشدی ذکر شده تحت تأثیر الگوهای مخولف کشت قورار
گرات اجدول  )7بطوریکه باالترین عملکرد زیستتووده  7/20گورم

در بوته مربو به کشت خالص بود در بین الگوهوای کشوت مخلوو
نیز کشتهای مخلو  2:2و  1:2بیشورین عملکرد زیست توده گیاه را
به خود اخوصاص دادند در حالیکه کمورین میزان  4/47گرم در بوتوه
مربو به کشت مخلو  1:1بود با توجه به نوایج حاصد شده ،احوماال
به علت وجود رقابت بینگونهای در کشت مخلو  ،ارتفاع بوته ،تعوداد
شاخههای ارعی و تعداد برگ گیاه بادرشبی کاهش یاات و در نهایوت
منجر به کاهش عملکرد زیستتوده گردید
کاهش رقابت درونگونهای و عدم وجود رقابت بوین گونوهای در
کشت خالص بادرشبی موجب بهرهگیری بهور از منابع محیطی شده و
در نویجه میزان اووسنوز و به تبع آن عملکرد زیستتووده بادرشوبی را
در کشت خالص نسبت به سایر تیمارهای کشت مخلو ااوزایش داده
است ا )Amani Machiani et al., 2018رضایی چیانه و همکواران
ا )Rezaei-Chiyaneh et al., 2020با مقایسه میزان عملکورد مواده
خشک تولید شده در الگوهای مخولف کشت مخلوو ریحوان و لوبیوا
گزارش کردند که بیشورین میزان صفت ذکر شوده در کشوت خوالص
ریحان بدست آمد که دلید آن را به اازایش رقابت برون گونه ای بین
اجزای کشت مخلو نسبت دادند ،اما با بررسی شاخص نسبت برابری
زمین مشخص شد کوه الگوهوای مخولوف کشوت مخلوو از نسوبت
برابری زمین باالتری برخوردار بودند که نشان دهنوده مزیوت کشوت
مخلو بر کشت خالص دو گونه بود ورموا و همکواران ا Verma et
 )al., 2013در کشت مخلو نعناع الفلی و شمعدانی به نوایج همسوو
با این تحقی دست یااوند اازایش  1/21برابری عملکرد زیست تووده
در تیمار  PGPR +AMFنسبت به تیمار بودون تلقویح مشواهده شود
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اجدول  )0دلیود ااوزایش عملکورد زیسوت تووده بوا کواربرد تلفیقوی
کودهای زیسوی به بهبود صوفا رشودی و اجوزای عملکورد دو گیواه
نسبت داده میشود که در نویجه آن میزان اووسنوز ،تولید آسیمال و
تجمع ماده خشک در گیاه اازایش خواهد یاات به نظر مویرسود کوه
کاربرد کودهای زیسوی با بهبود جذ عناصر غذایی با اازایش تقسوی
و اازایش تورژسانس سلولهای مریسومی باعث اازایش رشد رویشوی
و عملکرد زیست توده در گیاهان میشود واادار یگنجوه و همکواران
ا )Vafadar-Yengeje et al., 2019دریااوند که با ااوزودن ورموی-
کمپوست به خاک نه تنها اراهمی عناصر غذایی مورد نیواز گیواه ابوه
ویژه نیوروژن و اسفر) اازایش یاات بلکوه ورمویکمپوسوت بوا بهبوود
شرایط ایزیکی و ارآیندهای حیاتی خواک ،ضومن ایجواد یوک بسوور
مناسب برای رشد ریشه ،باعث اازایش تولید ماده خشک بادرشوبی در
کشت مخلو با باقال گردید بر اسا تحقیو صوالحی و همکواران
ا )Salahi et al., 2019اسوفاده از کود بیولوژیک در کشوت مخلوو
شنبلیله و کوان روغنی ،زیست توده شنبلیله را اازایش داده اسوت .بور
اسا یااوههای بانچیو و همکاران ا )Banchio et al., 2009اسوفاده
از کود بیولوژیک ،زیست توده ،درصد اسانس و عملکرد اسانس ریحان
را اازایش داده است.
درصد اسانس

نوایج مقایسه میانگین نشان داد که درصد اسانس بادرشبی تحوت
تاثیر معنیدار الگوهای مخولف کشت قرار گرات اجدول  )7بیشوورین
درصد اسانس ا 7/22درصد) در کشوت مخلوو  2:2بوهدسوت آمود و
کمورین آن ا 7/39درصد) به کشت خالص بادرشبی تعل داشت هور
چند که بین کشت مخلو  2:2و  1:1از نظر آمواری اخووالف معنوی-
داری وجود نداشت میزان درصد اسانس بادرشبی در الگوهای کشوت
مخلو  2:1 ،2:2 ،1:1و  1:2به ترتیب  22 ،41 ،33و  10درصد بیشور
از کشت خالص این گیاه بود محققان دیگوری در مطالعوهای کوه بور
روی اثر تراک بر خصوصیا زراعی و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی در
کشت مخلو انجام دادند به این نویجه رسیدند که درصود اسوانس در
تیمارهووای کشووت مخلووو بیشووور از کشووت خووالص بدسووت آموود
ا )Hasanzadeh Aval et al., 2010از آنجوا کوه اسوانس ترکیبوی
ترپنوئیدی بوده که واحدهای سازنده آن نیواز بوه  ATPو NADPH
دارنود و با در نظر گراون این مطلب که حضور عناصر ضروری بورای
تشوکید ترکیوبهوای اخیور ضوروری میباشد به نظر مویرسود کوه
کشت مخلو گیاهان داوریوی بوا حبوبوا از طریو تببیوت زیسووی
نیوروژن و اراهمی عناصر اصلی سازنده اسانس موجب اازایش درصود
اسوانس شوده اسوت.
در ارتبا با تلقیح میکروبی نیز در این میان تیمارهای میکروبی،
تیمار تلفیقی باکوری و قار نسبت به تیمارهای جداگانه بیشورین تأثیر

را در اازایش درصد اسانس داشوند ،به طوری که  7/22درصد اسانس
با بیشورین میزان در این تیمار مشاهده شد اجدول  )0میزان اسوانس
تولید شده با کاربرد  ،PGPRمیکووریزا و تلفیو دو کوود زیسووی بوه
ترتیب  14 ،9و  21درصد بیشور از عدم مصرف اشاهد) بوود عوواملی
مانند تلقیح میکروبی میتوانود تولیود اسوانس را در برخوی از گیاهوان
تحت تأثیر قرار دهد اثر این عوامد بر ساز و کوار گیواه و بوه تبوع آن
تولید موابولیتهای ثانویه ،بسوگی به شرایط محیطوی ماننود اراهموی
مواد معدنی در خاک ،نووع خواک ،شورایط اقلیموی و نووع گیواه دارد
اازایش میزان اسانس در اثر مصرف کاربرد کودهای زیسوی بوه دلیود
نقش مه عناصر غذایی ،بوهخصووص نیووروژن در توسوعه و تقسوی
سلولهای جدید حاوی اسانس ،کانالهای اسانس ،مجاری ترشوحی و
کرکهای غدهای میباشد ،بنابراین بهنظر میرسد که دسورسی بهور و
بیشور عناصر غوذایی از طریو مصورف کودهوای زیسووی و ااوزایش
کارایی مصرف منابع در کشت مخلوو منجور بوه ااوزایش ترکیبوا
اسوانس بادرشوبی شود ا )Amani Machiani et al., 2019بطوور
مشووابه ،رضووایی چیانووه و همکوواران ا Rezaei-Chiyaneh et al.,
 )2020گزارش کردند کاربرد  PGPRمنجر به اازایش  39/3درصدی
اسانس رازیانه نسبت به عودم کواربرد آن گردیود کوه دلیود آن را بوه
دسور بودن عناصر غذایی و بهبود تولیود موواد پویش سواز اسوانس
نسبت دادند رضائی چیانه و دباغ محمدنسوب ا Rezaei-Chiyaneh
 )and Dabbagh Mohammadi Nasab, 2014در کشوت مخلوو
زنیان و شنبلیله گزارش کردند که بیشورین درصد اسانس دانوه زنیوان
در سیسو تذذیه تلفیقیکودهوای زیسووی اشوامد اسوفاته بوارور + 2
ازتوباکور) و کود شیمیایی به دلید اراهمی عناصر غذایی بدست آمد
ترکیبات شیمیایی اسانس

بر اسا یااوههای این تحقی  14 ،ترکیب در اسوانس بادرشوبی
شناسایی شد اجدول  )0آنالیز شیمیایی ترکیبا اسانس نشان داد کوه
ترکیبا غالب اسانس بادرشبی شامد جرانید اسوا ا34/24-44/47
درصوود) ،جرانیووال ا 10/72 – 23/04درصوود) ،جرانیووول ا– 12/99
 17/70درصد) و نرال ا 12/43 – 10/10درصد) بودند بیشورین میزان
جرانید اسوا و نرال در الگوی کشت مخلو  2:2بوا کواربرد تلفیقوی
 PGPR +AMFبدست آمد که نسبت به تیموار شواهد  10/0و 30/1
درصد اازایش نشان داد همچنین ،بیشورین میزان ترکیبوا جرانیوال
در الگوی کشت مخلو  2:1با کاربرد تلفیقی  PGPR +AMFحاصد
شد که نسبت به تیمار شاهد بورتیب  32/3درصد ااوزایش نشوان داد
عالوه بر این ،کمورین میزان سه ترکیب ذکر شوده در کشوت خوالص
بادرشبی و بدون مصرف هیچ کودی بدست آمد
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با توجه به این موضوع که حضور عناصری نظیر نیوروژن و اسفر
برای تشکید ترکیبهای نامبرده شوده ضوروری مویباشود ا Amani
 )Machiani et al., 2018از این رو کاربرد تلفیقی کودهای زیسووی
در الگوهای کشت مخلو ازطری جذ کارآمد اسوفر و توا حودودی
نیوروژن توسط ریشه ،موجب بهبود برخی از ترکیبا اسانس بادرشبی
شد بهبود برخی از ترکیبا اسانس بادرشبی کشت مخلو نسبت بوه
کشت خالص آن را میتوان به ااوزایش اراهموی نیووروژن از طریو
تببیت بیولوژیک توسط لوبیا ،اراهمی عناصر غذایی از طری کودهای
زیسوی نسبت داد از آنجا که نیوروژن یکی از عناصر غذایی مورثر بور
میزان اعالیت آنزی های اووسنوزی مویباشود و از طراوی اسوانسهوا
جزئی از موابولیتهای ثانویه گیاهی هسوند و میزان آنها به شد به
میوزان موابولیووتهووای اولیوه گیوواهی اکربوهیوودرا هوا ،پووروتئینهووا،
کلروایدها و ) بسوگی دارد؛ بنابراین هر عواملی کوه باعوث ااوزایش
اووسنوز گیاهی گردد میتواند باعث باال راوون موابولیوتهوای ثانویوه
گیاهی از جمله اسانسها شود ا )Singh et al., 2010رضایی چیانوه
و همکاران ا )Rezaei-Chiyaneh et al., 2021گزارش کردنود کوه

کاربرد کودهای زیسوی و ورمی کمپوست در الگوهای مخولوف کشوت
مخلو بالنگو و شنبلیله کیفیت اسوانس تولیود شوده بوالنگو را بهبوود
بخشید
نسبت برابری زمین

نسبت برابری زمین معیار مهموی بورای بررسوی کوارایی سیسوو
کشت مخلو نسبت به سیسو تک کشوی است با توجوه بوه نویجوه
آزمایش نسبت برابری زمین کد در تمامی تیمارهای مخلو بیشوور از
یک بود که نشان دهنده برتری کشت مخلو نسبت به تک کشوی در
بین الگوهای کشت و کارایی باالی تلقیح میکروبی مویباشود کشوت
مخلو  2:2در شرایط تلقیح با PGPRها نسبت برابری زمین برابر بوا
 1/70بود کوه بیشوورین میوزان را در بوین الگوهوای مخولوف کشوت
مخلو به خود اخوصاص داد یعنی سودمندی اسوفاده از زمین در این
تیمار 70درصد بیشور از کشت خالص دو گونه بوود اشوکد  )2کشوت
مخلو زمانی سودمند اسوت کوه عملکورد کشوت مخلوو  ،بیشوور از
حداکبر محصول تککشوی باشد

شکل  -2الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا قرمز و بادرشبی در شرایط تلقیح میکروبی
یک ردیف بادرشبی+یک ردیف لوبیا ا )1 MB: 1 CBا  ،)1 row moldavian balms +1 row beanدو ردیف بادرشبی+دو ردیف لوبیا ا )2 MB: 2 CBا 2

 ،)rowmoldavian balm +2 row beanیک ردیف بادرشبی +دو ردیف لوبیا ا )1 MB: 2 CBا ،)1 row moldavian balms +2 row beanدو ردیف
بادرشبی +یک ردیف لوبیا ا )2 MB: 1 CBا ،)2 row moldavian balms +1 row beanبدون تلقیح میکروبی ا AMF )No microbial inoculationو
 PGPRبهترتیب نشان دهنده باکوریهای محرک رشد و قار میکوریزا آربوسکوالر میباشند
Figure 2- Different intercropping patterns of common bean and moldavian balms in microbial inoculation conditions
AMF and PGPR are plant growth promoting and arbuscular mycorrhizal fungi, respectively
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شرایط بدون تلقیح میکروبوی ااوزایش یااوت بیشوورین مقوادیر ایون
 بیشورین میزان،صفا از تیمار تلفیقی این تلقیح حاصد شد همچنین
2:2 ) در الگوی کشت مخلوو10/10) و نرال ا47/24ژرانید اسوا ا
 بدست آمود تموامی شواخصهوایPGPR +AMF با کاربرد تلفیقی
رشدی در لوبیا و بادرشبی در کشت خالص نسبت به سوایر الگوهوای
 اما بیشوورین نسوبت برابوری زموین از تیموار،کشت مخلو بیشور بود
ها حاصد شد که معادلPGPR  در شرایط تلقیح با2:2 کشت مخلو
 درصد اازایش در بهرهوری اسووفاده از زموین انسوبت بوه کشوت70
خالص دو گونه) بود که بیانگر امکان بهرهبرداری بیشور از واحد سطح
را در کشت مخلو نشان میدهد بنابراین میتوان چنین نویجه گرات
که کشت مخلو یکی از راهکارهوای مناسوب بورای کواهش سوطح
زیرکشت نسبت کشت خالص است و نیز ایون نووع کشوت هموراه بوا
 مویتوانود مصورف کودهوایAMF  و قار هایPGPR باکوریهای
شوویمیایی در کشوواورزی را کوواهش داده و موجووب بهبووود پایوودار در
، به ویژه در نظامهای تولید گیاهان دارویوی،اکوسیسو های کشاورزی
مناسبتر باشد

اضااه عملکرد بهدست آمده را میتوان به اسوفاده بهوور از منوابع
 آ و مواد غذایی باشد نسبت برابری زمین کود،محیطی از قبید نور
بیشور از یک نشان میدهد که عالوه بور اثورا توداخلی مببوت بوین
 رقابت بوین گونوهای کموور از رقابوت درون، گیاهان در کشت مخلو
 نشوان، بیشور از یک باشدLER گونهای میباشد به عبار دیگر اگر
دهنده آن است که تسهید سازی جذ مواد و روابط موقابد بوه نحوو
مرثری بیشور از رقابت در کشت مخلو بوده است محققان دیگوری
Mohammadi and Rezaei-در کشووت مخلووو رازیانووه و بوواقال ا
Amani Machiani et ) و سویا و نعنواع الفلوی اChiyaneh, 2019
 کوود در تمووامLER ) تحووت توواثیر منووابع کووودی مقوودارal., 2018
تیمارهای مخلو باالتر از یک گزارش کردند که این امر نشان دهنده
برتری کشت مخلو در مقایسه با کشت خالص است
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Introduction
Drought is one of the most important environmental stresses. It limits crop production in the world and has
adverse impacts on growth of plants and their metabolic processes. By changing some of the metabolic
processes, drought stress changes the behaviour of plants and, eventually, makes them resistant to some stresses.
Given the water crisis in Iran, and since most of the available water is used in the agriculture sector, there is a
need to change the current cropping pattern. The substitution of low-water-use for high-water-use plants could
be an important water management strategy. Every physiological and biochemical factor involved in water
conservation in plants is an effective factor in introducing tolerant varieties.

Materials and Methods
The required chemicals ( 80% acetone, 95% ethanol, ninhydrin, glacial acetic acid, benzene, proline, pure
glucose, anthrone, sulfuric acid, potassium phosphate, polyvinylpyrrolidone [PVP], EDTA, hydrogen peroxide
and guaiacol) were purchased from the Merck Company. This study was carried out in the spring and summer of
2019 in the Research Greenhouse of Islamic Azad University of Bojnourd. The rooted cuttings of 18 dominant
grape varieties in the region (Kolahdari, KajAngoor, Fakhri, sefid Beryan, Divaneh, Sahebi, La’l, Siyah, Shiregi,
Garmeh, Khalili, SanjariKajAngoor, Keshmeshi, Ghareghat, Maskeh, Asgari, Flame Seedless and White
Seedless) were planted in plastic pots with a diameter of 35 cm and a height of 40 cm. The soil was a mixture of
blown sand, leaf litter, and garden soil in the 1:1:1 ratio. Before the experiment, all pots were irrigated to reach
field capacity.
The factorial experiment was conducted using completely randomized design with three replications. The
first factor was irrigation cessation (15-day drought stress) and control (irrigation to field capacity level). The
second factor was variety (18 varieties).
To apply the stress condition, irrigation cessation continued until leaf wilting signs were appeared. Based on
previous experience, the duration of tolerance to drought stress was approximately 2 weeks. During the
experiment, the minimum and maximum greenhouse temperatures were, respectively, 18.5 °C and 34 °C and
natural light was used.

Results and Discussion
The results of analysis variance showed that drought stress significantly increased the amount of electrolyte
leakage (6.29), and activities of peroxidase (0.056 katal per ml) and catalase (0.92 katal per ml). It also decreased
leaf relative water content (61.95%), relative chlorophyll content (16.85) and contents of chlorophyll a (3.45
mg/g), chlorophyll b (1.12 mg/g) and carotenoids (2.84 mg/g).
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Grape varieties respond differently to drought stress and, in general, water scarcity reduces their leaf RWC
and chlorophyll contents. According to Schutz and Fangmier (2001), a decrease in chlorophyll content under
stress conditions is because of an increase in the production of oxygen radicals in the cell. These free radicals
can cause peroxidation and decomposition of the pigments. The intensity and greenness of the leaves reduce with
decreasing the chlorophyll concentration and accelerating the process of aging.Reduced greenness of the leaves
under long-term stress conditions may be partially due to reduced nitrogen flow into the tissues and changing
activities of such enzymes as nitrate reductase. Since nitrogen is a constituent of a chlorophyll molecule, its
deficiency in plants may slow down the formation of chlorophyll. Lawlor and Cornic (2002) showed the
effectiveness of carotenoid, as an auxiliary pigment, in protecting thylakoid membranes and preventing
chlorophyll photo-oxidation. Drought stress increases the activity of the peroxidase and catalase enzymes in both
drought-sensitive and -resistant varieties; however, the activity of antioxidative enzymes is significantly higher
in the stress-resistant varieties.
The studied cultivars were divided into the three groups include of tolerant (White Seedless, Garmeh,
Maskeh, Flame Seedless, Fakhri, Khalili and Divaneh), semi-susceptible (Kolahdari, Sefid Beryan, Sahebi, Laal,
Shiregi, Kaj Angoor Sanjari and Asgari) and sensitive (Siah, Ghare-Ghat, Kaj Angoor Sanjari and Keshmeshi)
cultivars to drought stress. Among the studied cultivars, White Seedless had the highest levels of relative leaf
water (77.81%), relative chlorophyll content (28.62), carotenoids (4.81 mg/g) and the lowest amount of
electrolyte leakage (31.5) and Garmeh the highest chlorophyll a (6.64 mg/g) and chlorophyll b (2.12 mg/g)
contents and peroxidase (0.0618 katal per ml) and catalase activities (0.959 katal per ml).
Conclusion
The grape plant adaptation to drought stress is the result of changes in many morphological, physiological,
and biochemical mechanisms, which cause changes in the rate of electrolyte leakage, leaf RWC, proline content,
soluble solids, speed of photosynthesis, enzymatic activities, etc. The results showed that the white seedless
variety had the highest leaf RWC, relative chlorophyll content, carotenoid content, and the lowest electrolyte
leakage. Besides, Garmeh variety with the highest chlorophyll a and b, peroxidase, and catalase contents is
amongst the most resistant varieties.
Keywords: Antioxidant enzymes, Chlorophyll, Drought Stress, Electrolyte leakage, Grapes
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ارزیابی تحمل برخی از ارقام انگور نسبت به تنش خشکی با استفاده از مطالعات فیزیولوژیکی و
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چکیده
تنش خشکی یکی از مهم ترین فاکتورهای غیر زیستی محدود کننده رشد و نمو و تولید محصول در گیاهان باغی است .به منظور بررسی اثرر طعر
آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارطام مختلف انگور ،آزمایشی دو ساله طی سالهای  7931تا  ،7933به صورت فاکتوریل در طالب طرح پایره
کامالً تصادفی و در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد اجرا شد .فراکتور اول شرامل تیمرار آبیراری در دو سرعف رفیرت
مزرعهای و تنش خشکی  71روزه) و فاکتور دوم شامل  71رطم انگور ’کالهداری‘’،کج انگور‘ ’،فخری ‘ ’،سفید بریان ‘’،دیوانه‘’ ،صاحبی‘’ ،لعل‘’،سیاه
شیره‘’،شیرگی‘’،گرمه‘’،خلیلی‘’،کجانگور سنجری‘’،کشمشی‘’،طرهطات‘’،مسکه‘’،عسگری‘’ فلیم سیدلس ‘و ’بیدانه سفید‘) بود .نتایج نشان داد که تنش
خشکی باعث افزایش معنی دار مقدار نشت الکترولیت  ،)29/93فعالیت آنزیمهرای پراکسریداز 6/612کاترال در میلریلیترر) و کاترازز 6/39کاترال در
میلیلیتر) و کاهش غلظت محتوای نسبی آب برگ  27/31درصد) ،میزان نسبی کلروفیل  ،)72/11کلروفیل  9/51 aمیلیگرم بر گرم وزن ترر بررگ)،
کلروفیل  7/79 bمیلیگرم بر گرم وزن تر برگ) و کارتنوئید  9/15میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) گردید .ارطام مورد معالعره برر اسراف صرفات مرورد
بررسی به سه گروه متحمل بیدانه سفید ،گرمه ،مسکه ،فلیم سیدلس ،فخری ،خلیلی و دیوانه) ،نیمه مقراوم کالهرداری ،سرفید بریران ،صراحبی ،لعرل،
شیرگی ،کج انگور سنجری و عسگری) و حساف به خشکی سیاه ،طره طات ،کج انگور و کشمشی) تقسیمبندی شدند .رطم بیدانه سفید در بین ارطام مورد
معالعه ،با داشتن بازترین میزان محتوای نسبی آب برگ  11/17درصد) ،میزان نسبی کلروفیل  ،)91/29کارتنوئید  5/17میلیگرم برگرم وزن تر برگ)
و کمترین میزان نشت الکترولیت  ،)97/1و رطم گرمه با بازترین میزان کلروفیل  2/25 aمیلیگرم بر گرم وزن تر برگ) ،کلروفیل  9/79 bمیلیگرم بر
گرم وزن تر برگ) و آنزیمهای پراکسیداز  6/6271کاتال در میلیلیتر) و کاتازز 6/313کاتال در میلیلیتر) جزء متحملترین ارطام بودند .برا توجره بره
نتایج این معالعه بهنظر میرسد که رطم بیدانه سفید مقاومت بیشتری نسبت به تنش خشکی دارد.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتی اکسیدان ،انگور ،تنش خشکی ،کلروفیل ،نشت الکترولیت
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انگور گیاهی چند ساله با نرام علمری  Vitis viniferaاز خرانواده
 Vitaceaeمیباشد که برای رشد به تابستانهای گرم و خشر نیراز
دارد  .)Habibi et al., 2011کشت و کار انگور در شرایط خشر و
نیمه خش متداول بوده و شرایط نامساعد محیعری در ایرن منراط ،
رشد و نمو انگور را تحت تاثیر طرار میدهد.
خشکی یکی از مهمترین تنشهای محیعی محدود کننرده تولیرد
محصوزت گیاهی در سراسر جهان محسوب شده و اثررات نرامعلوبی
بر رشد و نمو گیاه و سایر فرآینردهای مترابولیکی دارد Lum et al.,
 .)2014تررنش خشررکی از طریرر ترراثیر بررر برخرری از فرآینرردهای
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متابولیسمی باعث تغییر در رفتار و نهایتا مقاومسرازی گیراه در مقابرل
برخی تنشها میشود .)Yordanov et al., 2000
با توجه به وضعیت بحران آب در ایرران و مصررع عمرده آب در
بخش کشاورزی ،تجدید نظر در نوع کشت گیاهان ضرروری بره نظرر
میرسد .جایگزینی گیاهان دارای نیاز آبی پرایین و کرم توطر بجرای
گیاهان دارای نیاز آبی باز میتواند یکی از استرادژیهای مهم در این
زمینه باشد .هر عامل فیزیولوژیکی و بیوشریمیایی در گیاهران کره در
حفظ آب گیاه نقش داشته باشد ،مریتوانرد یکری از عوامرل مروثر در
معرفی رطم متحمل باشد .)Abdalla et al., 2007
برخی معالعات حاکی از طابل اطمینان بودن محتوی آب نسربی7
به عنوان شاخص تحمل به خشکی میباشند .زیرا بین میزان محتوی
آب نسبی با سرعت تعرق ارتباط وجود دارد و لذا این مولفره در مروارد
زیادی ،جهت تعیین اختالع ارطام از نظر تحمل بره خشرکی اسرتفاده
میشود .)Sinclair et al., 1985
خشکی صفاتی چون رشد ،عملکرد ،نفوذپذیری غشاها ،فتوسرنتز،
رنگریزههای فتوسنتزی و روابط آبی تنظیم اسمزی را تحت تاثیر طررار
میدهد  .)Arji et al., 2004تنش خشکی یکی از مهمترین عوامرل
محدود کننده محیعری اسرت کره رشرد و عملکررد انگرور در منراط
مدیترانهای است .)Ghasemzadeh et al., 2013
در شرایط خشکی میزان کلروفیل کراهش مرییابرد .کلروفیرل و
پرولین هر دو از پیشماده گلوتامات بوجود میآیند .بر اساف آزمرایش
انجام داده شده در دو رطم انگور خوشرناو و رشره عرالوه برر کراهش
سرعت فتوسنتز ،میزان کلروفیل در هر دو رطم مورد آزمرایش کراهش
نشان داده و میزان کاهش کلروفیل در رطم خوشناو بیشتر از رشه بوده
است  .)Ghaderi et al., 2006کاهش میزان کلروفیل کل در نتیجه
کاهش مقدار هرر دو کلروفیرل  aو  bدر انگرور گرزارش شرده اسرت
.)Sofo et al., 2004
مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتیاکسریدان در ارطرام مختلرف نشران
داده است که مقاومت به خشکی همبستگی بازیی با سیسرتم آنتری-
اکسیدانی کارآمد دارد  .)Azooz, 2009محققین ثبرات غشرا سرلولی
تحت شرایط تنش رطوبتی را به عنروان یر جرز اصرلی تحمرل بره
خشکی در ژنوتیپهای مقاوم معرح کرده اند که این میرزان خسرارت
وارده به غشاهای سلولی توسط خشکی از طری انردازهگیرری نشرت
سلولی طابل ارزیابی است .)Spaeth et al.,1984
یکی از تاثیرات تنش کم آبی ،مشابه سرایر ترنشهرای محیعری،
ایجاد آسیبهای اکسیداتیو است که توسط رادیکالهای آزاد اکسرینن
صورت میگیرد  .)Mittler et al., 2004گیاهان برای مقابله با این
خسارت سلولی ،از سیستم آنتیاکسیدانی پیچیدهای استفاده مریکننرد
که آنزیمهایی مثل کاتازز و پراکسریداز از جملره آنهرا هسرتند .ایرن
)1- Relative water content (RWC

آنزیمها در مقابله با تنش اکسریداتیو نقرش کلیردی برر عهرده دارنرد
.)Baby et al., 2011
کاتازز یر آنرزیم محتروی هرم اسرت کره تبردیل دو مولکرول
پراکسید هیدروژن به آب و اکسینن را کاتالیز میکند .کاتازز بازترین
و سری ترین پتانسیل از بین بردن پراکسید هیدروژن را در بین آنزیم-
ها دارا است .)Mhamdi et al., 2010
کشت دیم انگور در برخی از استانهای کشور رایج است و در این
مناط بوتههای انگور در بخشی از رشد سالیانه خود یعنی تابستان که
تبخیر و تعرق زیاد است ،شدیدا تحت تاثیر تنش خشکی و کمبرود آب
طرار میگیرد و با مشکالتی از جمله کوتاه شدن دوره رشد ،کاهش گل
انگیزی و پیری فیزیولوژی مواجه میشوند که در نهایت میتواند بره
کاهش عملکرد و از بین رفتن بوتهها منجر گرردد Ghaderi et al.,
 .)2009با وجود خشکسالیهای اخیر و شرایط تغییر در اطلریم منراط
به نظر میرسد یکی از راههای موثر برای مقابلره برا اثررات ناشری از
کمبود آب استفاده از روشهای بهباغی مانند استفاده از رطمهای بومی
متحمل بره خشرکی باشرد  .)Bianchi et al., 2018لرذا اصرالح و
انتخاب رطمهای متحملتر به تنش خشکی با وجرود پتانسریل برازی
تنوع رطمها در مناط ایران باید مورد توجه طرار گیرد .در این زمینه در
گذشته معالعاتی نیز صورت گرفته است که از آن جمله مریتروان بره
معرفی رطمهای چفته و خلیلی Bahrani et ; Rasoli et al., 2009
 ،);Asadi et al.,2017 al., 2020رطرمهرای انگرور سریاه طرزوین و
مالیی  ،)Rasoli et al., 2009رطم خوشناو ،)Azizi et al., 2009
رطم بیدانه سفید  ،)Moradi et al., 2018رطرم یراطوتی Aran et
 ،)al., 2017رشه ،سررخ طوچران و سریاه زرطران و طالتری شریراز
 )Haddadinejad et al., 2013اشاره کرد.
هدع از انجام این تحقی ارزیابی تحمل خشکی  71رطم انگور و
معرفی ارطام متحمل به خشکی و بررسی روابط موجود برین برخری از
صفات فیزیولوژیکی محتوای نسبی آب برگ ،نشت الکترولیت ،میزان
نسبی کلروفیل ،کلروفیرل  ،aکلروفیرل  bو کارتنوئیرد) و بیوشریمیایی
پرولین ،طندهای محلول ،آنزیمهای پراکسریداز و کاترازز) برا تحمرل
خشکی در انگور بود.

مواد و روشها
این پنوهش در گلخانره تحقیقراتی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
بجنورد با مختصات  91درجه و  91دطیقه عرض شمالی و  11درجه و
 73دطیقه طول شرطی در سال  7931تا  7933انجام گرفت .طلمههای
انگور از  71رطم غالب منعقه شامل کالهداری ،کرج انگرور ،فخرری،
سفید بریان ،دیوانه ،صاحبی ،لعل ،سیاه شیره ،شیرگی ،گرمره ،خلیلری،
کج انگرور سرنجری ،کشمشری ،طرره طرات ،مسرکه ،عسرگری ،فلریم
سیدلیس و بیدانه سفید جهت ریشهدار شدن به گلدانهای پالسرتیکی
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با طعر دهانه  91سانتیمتر و ارتفاع  56سانتیمتر منتقل شردند .بسرتر
مورد استفاده حاوی مخلوطی از ماسه بادی ،خاک برگ و خاک باغچه
به نسبت مساوی بودند .تا طبل از شروع آزمرایش و همچنرین پرس از
اتمام آزمایش تمرامی گلردانهرا برر اسراف رفیرت زراعری آبیراری
میشدند.
آزمایش به صورت فاکتوریل در طالب طرح کامالً تصادفی برا سره
تکرار در زمان رشد رویشی گیاه انگور انجام شد .فراکتور اول سرعوح
آبیاری شامل طع آبیاری تنش خشکی  71روزه) و کنترل آبیاری در
حد رفیت مزرعه) و فاکتور دوم نوع رطم  71رطم) بود.
برای اعمال تنش از روش طع آبیاری تا زمران مشراهده عالئرم
پنمردگی برگ استفاده شد  ،)Siemens et al., 2003که این زمران
تحمل بیآبی با توجه به تجربیات گذشته حدود  9هفته بود .در طرول
آزمایش دمای حداطل گلخانه  71/1درجه سانتیگراد و دمرای حرداکثر
 95درجه سانتیگراد بود و از تابش نور طبیعی اسرتفاده گردیرد 71/1
ساعت روشنایی و  1/1ساعت تاریکی) ،در این مدت از هیچ نوع تغذیه
کودی استفاده نشد .خصوصیات خاک محل آزمایش در جدول  7نشان
داده شده است.
محتوای آب نسبی :به منظور تعیین محتوای آب نسبی سه برگ
جوان و توسعه یافته از بازی پوشش گیاهی برداشرت شرد .نمونرههرا
بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شردند و وزن ترر آنهرا تعیرین گردیرد.
سپس نمونهها  72-71ساعت در دمای اتاق و در تاریکی در داخل آب
مقعر طرار داده شدند .پس از این مدت طععات به سررعت و برا دطرت
وزن شدند .آنگاه طععههای برگی به مردت  51سراعت در آون مردل
 UNpa110کمپانی  MEMMERTآلمان)  16درجه سانتیگراد طرار
گرفته و وزن خش آنهرا نیرز انردازهگیرری شرد .در نهایرت مقردار
محتوای آب نسربی از رابعره زیرر بره دسرت آمرد Barrsu et al.,
.)1962

 :Wfوزن تررازه برررگ :Wt ،وزن تورژسررانس برررگ و  :Wdوزن
خش برگ است.
نشت الکترولیت :شاخص پایداری غشرا از طریر انردازهگیرری
میزان نشت الکترولیت برگ ارزیابی شرد .بررای ایرن منظرور 71عردد
دیس برگی به لولههایی با حجم  76میلیلیتر آب مقعر انتقال یافت
و به مدت  95ساعت در دمرای اتراق و در تراریکی طررار داده شردند.
هدایت الکتریکی آب مقعر همرراه نمونرههرا  )EC1توسرط دسرتگاه
هدایتسنج مدل  GLM 020کمپانی  )GREISINGERاندازهگیری
شد .سپس لولههای آزمایش در حمام آب جوش بره مردت  71دطیقره
طرار گرفتند و پس از سرد شدن  EC2آنها مجددا اندازهگیری شرد و
در نهایت نشت الکترولیتی با معادله زیر محاسبه گردیرد Sairam et
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.)al., 2002
EL%=[EC1/EC2]*100
 :ELنشت الکترولیتی EC1 ،و  EC2هدایت الکتریکی به ترتیرب

طبل و بعد از حمام آب جوش
کلروفیل  b ،aو کارتنوئیدد :بررای انردازهگیررری کلروفیررل و
کارتنوئیرد از روش آرنررون  (7353اسرتفاده شرد .)Arnon, 1949
برای سنجش غلظت کلروفیلهای  aو  bو هچنین کارتنوئید 6/1گرم
نمونه برگی در  96میلیلیتر استون  16درصد عصارهگیری شد .سپس
نمونهها در دسرتگاه سرانتریفیوژ مردل  ROTOFIX 32Aکمپرانی
 HETTICHآلمان) با سرعت  2666دور در دطیقه به مدت  76دطیقه
طرار داده شدند .عصاره جدا شده فوطانی حاصرل از سرانتریفیوژ جهرت
اندازهگیری جذب نوری کلروفیل  b ،aو کارتنوئیرد به ترتیب در طرول
موجهرای  251 ،229و  516نرانومتر توسرط دسرتگاه اسرپکتروفتومتر
مدل  UD-2960کمپانی  )LABOMEDانجام گرفت .سپس مقردار
کلروفیلهای  b ،aو هچنرین کارتنوئیرد از رابعرههرای زیرر محاسربه
شدند:

 =Vحجررم محلررول صرراع شررده محلررول فوطررانی حاصررل از
سانتریفیوژ)
 =Aجذب نور در طول موجهای  251 ،229و  516نانومتر
 =Wوزن تر نمونه بر حسب گرم
شاخص سبزینگی برگ :مقدار نسربی سربزینگی یرا کلروفیرل
برگ توسعه یافته به صورت غیر مسرتقیم و بردون ایجراد تخریرب در
برررگهررا ،بررا اسررتفاده از دسررتگاه  SPADیررا کلروفیررلمتررر مرردل
 MINOLTA-502ساخت کشور ژاپن) برین سراعت  3ترا  77صربف
تعیین شد .برای این منظور از هر کرت  96بررگ در موطعیرت مشرابه
برگهای بازی کانوپی) در روی بوتههای مختلف انتخراب و میرزان
کلروفیل آنها با استفاده از دستگاه فروق تعیرین گردیرد و در نهایرت
میانگین این اعداد به عنوان عدد کلروفیلمتر مربوط به آن کرت و آن
مرحله اندازهگیری ثبت گردید .)Pettygrove et al., 1994
تهیه عصداره آنزییدی 6/5 :گررم بافرت ترازه بررگ را در 7/1
میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  16میلیمروزر برا  pH pHمترر طلمری
مدل  2677/2677Aکمپانی  EZDOتایوان) برابر  1/1که حاوی پلی
وینیل پیرولیدین ) 7 (pvpدرصد و  7 EDTAمیلیموزر بود ،ساییده
شد .تمام مراحل استخراج در یخ انجام شد .سپس عصارهها بره مردت
 96دطیقه با سرعت  96666دور در دطیقه در دمای  5درجه سلسریوف
سرانتریفیوژ مردل  Centrifuge 5415Rکمپرانی )EPPENDORF
شدند .از محلول شفاع رویی برای سنجش فعالیت آنرزیمهرا اسرتفاده
شد .)Gapinska et al., 2008
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اندددا هگیددری گلوتدداتیوا سراکسددیدا ( :)GPXفعالیررت آن رزیم
گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از پیش ماده گایاکول اندازهگیری شرد.
در این روش از  9میلیلیتر مخلوط واکنش شامل  9/11میلیلیتر برافر
پتاسیم فسفات  16میلیمروزر و  766 ،)pH= 1میکرولیترر پراکسرید
هیدروژن  7درصد 766 ،میکرولیتر گایاکول  9درصد و  96میکرولیترر
عصاره آنزیمی بود .افزایش جذب به دلیرل اکسیداسریون گایراکول در
طول موج  516نانومتر با دسرتگاه اسرپکتروفتومتر مردل UD-2960
کمپانی  )LABOMEDبه مدت  9دطیقه اندازهگیری شد Plewa et
 .)al., 1991میزان فعالیت این آنزیم بر اسراف کاترال در میلریلیترر
گزارش شد.

دهیندسا اندازهگیری شد  .)Dhindsa et al.,1981مخلروط واکرنش
 9میلیلیتر) شامل بافر پتاسیم فسفات  16میلریمروزر ،آب اکسریننه
 71میلیموزر و  766میکرولیتر عصاره آنزیمی بود .با افزودن پراکسید
هیدروژن بره مخلروط واکرنش ،واکرنش شرروع و کراهش در جرذب
پراکسید هیدروژن در مدت  96ثانیره در طرول مروج  956نرانومتر برا
دسررتگاه اسرپکتروفتومتر مرردل  UD-2960کمپررانی )LABOMED
اندازهگیری شد .میزان فعالیت این آنزیم بر اساف کاتال در میلریلیترر
گزارش گردید.
تجزیه و تحلیل آماری :دادههرا پرس از جمر آوری بره وسریله
نرمافزار آماری  SASتجزیه و تحلیرل شردند و مقایسره میرانگین بره
وسیله آزمون  LSDدر سعف احتمال  1درصد انجام گرفت .برای رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

اندا هگیری کاتداز ) :(CATسرنجش فعالیرت کاترازز بره روش
جدول  -1مشخصات خاک
Table 1- Characteristics of soil

آهن

ستاسیم

فسفر

نیتروژا کل

هدایت الکتریکی

Fe
)(mg.kg-1

K
)(mg.kg-1

P
)(mg.kg-1

Ntotal
)(%

EC
)(dS.m-1

4

380

8.4

0.05

3.1

نتایج و بحث
محتوی آب نسبی :نتایج تجزیه واریرانس نشران داد اثرر ترنش
خشکی در سعف احتمال ی درصد بر محتوای آب نسبی معنیدار بود
جدول  .)9مقایسه میانگینهای میزان محتوای آب نسربی نشران داد
 71روز عرردم آبیرراری  27/31درصررد) ،محترروای آب برررگ برره طررور
معنیداری در مقایسه با آبیاری در حد رفیت زراعی  11/69درصرد)
کاهش یافت جدول  .)9محتروای نسربی آب در ارطرام بیدانره سرفید
 11/17درصررد) ،فلرریم سرریدلس  11/51درصررد) و فخررری 12/12
درصد) بعور معنیداری از سایر ارطام مورد آزمایش بیشتر بود جردول
 .)9ارطام دارای محتوای آب نسبی بازتر طادر هستند در شرایط ترنش
از صدمات کمتری ناشی از پسابیدگی و کاهش محتوای آب برخروردار
گردند ،به نظر میرسد میتوان آنهرا را جرزء ارطرام مقراوم محسروب
نمود .اثر متقابل ترنش خشرکی در رطرم روی محتروای آب نسربی در
سعف پنج درصد معنیدار بود جدول  .)9نتایج نشان داد کره واکرنش
ارطام مختلف انگور به کاهش محتروای آب نسربی در ترنش خشرکی،
متفاوت است ،این تفاوت می تواند به توانرایی ارطرام در جرذب آب از
خاک یا توانرایی بسرتن روزنرههرا ،تعررق کرمترر و افرزایش غلظرت
شیره سلولی در شرایط تنش خشکی مربوط گردد که طبال توسط برخی
پنوهشگران گزارش شدهاسرت Nayyar Ghorbani et al., 2006

pH

7.8

بافت خاک
Soil texture

لومی شنی
Sandy Loam

;.)et al., 2006
عکسالعمل ارطام انگور نسبت به تنش خشکی متفاوت میباشد و
به طور کلی کمبود آب موجرب کراهش محتروای نسربی آب بررگ و
کلروفیل میگردد .)Ghaderi et al., 2011
هر عامل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان کره در حفرظ آب
گیاه نقش داشته باشد ،میتواند یکی از عوامل مروثر در معرفری رطرم
متحمل باشد .بسیاری از محققان در رابعه برا انرواع گیاهران گرزارش
کردهاند که ارطام مقراوم دارای آب نسربی برازتری نسربت بره ارطرام
حساف بودهاند ;.)Abdalla et al., 2007 Sanchez et al., 2010
بر این اساف بهنظر میرسد ارطام بیدانه سفید ،فلیم سیدلس و فخری
تحمل بیشتری نسبت به خشکی داشته باشند.
نشت الکترولیت :نتایج حاصل تجزیه واریانس نشران داد کره از
نظر میرزان خسرارت بره غشرای سرلولی برر اسراف شراخص نشرت
الکترولیت تفاوت معنیداری در سعف ی درصد بین ارطرام و سرعوح
تنش خشکی وجود داشت .همچنین اثر متقابل رطم و ترنش در سرعف
آماری ی درصد معنیدار بود جدول  .)9میزان نشت الکترولیرت در
تنش خشکی  71روزه  )29/93نسبت به شرایط عدم ترنش )59/93
افزایش یافت .در بین ارطام رطم بیدانره سرفید  )97/1کمتررین نشرت
الکترولیت را داشت و پس از آن ارطام مسکه  ،)95/63گرمره ،)91/9
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فلیم سیدلس  )91/9و خلیلی  )91/2میزان نشت الکترولیت کمترری
داشتند و ارطرام طرره طرات ،صراحبی و سریاه بیشرترین میرزان نشرت
الکترولیت را داشتند جردول  .)9در تیمرار خشرکی  71روزه کمتررین
میزان نشت الکترولیت مربوط به رطم بیدانه سفید  )91/22برود .و در
شرایط بدون تنش خشکی ،کمترین میزان نشت الکترولیت مربوط بره
رطم مسکه  )91/62بود شکل  -7الف) .طاوم به ترنش خشرکی ،بره
غشای سلولی آسیب وارد شده ،ولی چون مقدار آسیب تقریبا در آستانه
طرار دارد ممکن است با ایجاد شرایط مناسب و در اختیار طررار گررفتن
مجدد آب برای گیاه ،سلول دوباره به حالرت اول بازگشرته و سریالیت
غشاء مجدد به دست آید .تحت تنش خشکی ،غشاء سرلولی پایرداری
خود را از دست داده و در صورت طرار گرفتن برگ در ی محیط آبری
مواد محلول از سلولهای آن به بیرون تراوش میکنرد ،لرذا پایرداری
غشا به وسیله بررسی تراوش یونها از ارزیابی میشرود Sairam et
 .)al., 2002نتایج نشان داد ترنش خشرکی باعرث ایجراد اخرتالل در
فعالیت بیولوژی غشاء سلولی ،کاهش سیالیت آن و غیر فعالسازی یا
کاهش سرعت پمپ شدن یونهای غشایی میشود ،بنابراین بر میزان
نشت یونها نیز افزوده گردید .تنش خشکی ی سری تغییررات را در
فسفولیپیدهای غشا ایجاد میکند و اسیدهای چرب غیراشباع افرزایش
مییابند .در تنشهای شردید بعیری از طسرمتهرای فسرفولیپیدهای
دوزیهای غشاء حالت شش وجهی پیدا کرده و ساختار غشا به سراختار
منفذدار تبدیل میشود و نشت مواد رخ میدهد .بره طرور کلری ترنش
خشکی باعث افزایش پراکسیداسریون چربریهرا و در نهایرت کراهش
شاخص پایداری غشاء سلول در گیاهان مختلف میشرود Mirjalili,
.)2004
بنابراین بهنظر میرسد رطم بیدانه سفید را میتوان به عنوان یر
رطم متحمل به خشکی معرفی نمود ،زیرا ثبات غشاء سرلولی و نشرت
الکترولیت کمتر تحت شرایط تنش رطوبتی ی جزء اصلی تحمل بره
خشرکی در ارطرام متحمرل محسروب مریشرود Kocheva et al.,
.)2003
شاخص کلروفیدل ) :(SPADاثرر ترنش خشرکی برر شراخص
کلروفبل برگ در بین ارطام و سرعوح ترنش خشرکی در سرعف یر
درصد معنیدار بود جدول  .)9نتایج نشان داد میزان نسربی کلروفیرل
در تیمار عدم تنش  )92/17بیشتر از تیمار خشرکی  71روزه )72/11
بود .در بین ارطام بیشترین میزان نسبی کلروفیل مربوط به رطم بیدانره
سفید  )91/29و پس از آن رطم دیوانه  )91/23می باشد .و کمتررین
میزان نسبی کلروفیل در رطم طره طات  )75/39مشاهده شرد جردول
.)9
بهنظر میرسد کاهش میرزان نسربی کلروفیرل در شررایط ترنش
خشکی عالوه بر کاهش در میزان سنتز ناشی از تجزیره کلروفیرل در
اثررر افررزایش میررزان کلررروفیالز ،پراکسرریداز و ترکیبررات فنلرری باشررد
 )Ahmadi, 2005برر اسراف نظرر اسرکاتزوفاگمید کراهش میررزان
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کلروفیل در شرایط تنش مربوط به افزایش تولید رادیکالهای اکسینن
در سلول است .این رادیکالهای آزاد سبب پراکسیداسیون و در نتیجه
تجزیه ایرن رنگریرزههرا مریگرردد  .)Schutz et al., 2001در اثرر
کاهش غلظت کلروفیل از شدت و میزان رنگ سبز برگها نیز کاسرته
میشود و پیری زودرف در گیاه روی میدهد .کاهش سبزینگی بررگ
در شرایط تنش طوزنی مدت ممکن است تا حدودی به خاطر کاهش
جریان نیتروژن به بافتها و تغییر فعالیت آنرزیمهرایی ماننرد نیتررات
ردوکتاز باشد .چون نیتروژن بخشی از مولکول کلروفیل است ،ممکرن
است کمبود آن در گیاهان تشکیل کلروفیل را با کنردی مواجره سرازد
.)Rabiei, 2003
بر این اساف بهنظر میرسد رطم بیدانه سفید با داشرتن برازترین
میزان شاخص کلروفیل ،تحمل بیشتری به تنش خشکی داشته باشد.
کلروفیل  b ، aو کارتنوئید :نترایج تجزیره واریرانس مشراهدات
نشان داد ،اثر رطم و تنش خشکی تاثیر معنیداری در سعف ی درصد
بر میزان کلروفیل  aو  bو کارتنوئید داشت جدول  .)9بره طروریکره
باعث کاهش کلروفیل  b ،aو کارتنوئید از  9 ،2/11و  5/63میلیگررم
در گرم بافت تازه برگ در شرایط عدم ترنش بره  7/79 ،9/51و 9/12
میلیگرم در گرم بافت تازه برگ در تنش خشکی گردیرد جردول .)9
بیشترین میزان کلروفیل  aدر بین ارطام مربوط به ارطرام گرمره 2/25
میلیگرم بر گرم) و بیدانه سفید  2/12میلیگرم بر گررم) مریباشرد و
کمترین میزان کلروفیل  aمربوط به رطم سریاه  9/32میلریگررم برر
گرم) می باشد .برر اسراف نترایج مقایسره میرانگین بیشرترین میرزان
کلروفیل  bمربوط به ارطام گرمه  9/79میلیگرم بر گرم) ،بیدانه سفید
 9/61میلیگرم بر گرم) و فخری  9/69میلیگرم بر گرم) مریباشرد.
کمترین مقدار کلروفیل  bبه رطرم سریاه  6/39میلریگررم برر گررم)
اختصاص داشت .در بین ارطام بیشترین میزان کاتنوئید مربوط به ارطام
بیدانه سفید  5/17میلیگرم بر گرم) و مسکه  5/11میلیگرم بر گرم)
و کمترین آن مربوط به رطم سیاه  7/31میلیگرم بر گررم) مریباشرد
جدول .)9
اثر متقابل رطم و تنش خشکی بر میزان کلروفیل  aو کارتنوئید در
سعف ی درصد و در کلروفیل  bدر سعف پنج درصرد معنریدار شرد.
حداکثر کلروفیل  b ،aو کارتنوئید در تنش خشکی  71روزه متعل بره
ارطام بیدانه سفید ،مسرکه و فخرری برود جردول  .)9در تیمرار ترنش
خشکی  71روزه ،رطم بیدانه سفید دارای بیشترین  1/65میلیگرم برر
گرم) و رطم کج انگور دارای کمترین میرزان کلروفیرل  )7/19 aبرود
شکل  -7ب) .کاهش میزان کلروفیل در سایر بررسیها نیرز گرزارش
شدهاست  2،19میلیگرم بر گرم) .همچنین بیشترین میزان کارتنوئید
 )5/91مربوط به رطم بیدانه سفید در تیمرار ترنش خشرکی برود و در
تیمار بدون تنش ،رطمهای مسکه و فخری بره ترتیرب  1/11و 1/15
میلیگرم بر گرم) دارای بیشترین مقدار کارتنوئید بود .و رطرم سریاه در
هر دو تیمار آبیاری کمترین میزان کارتنوئید را داشت شکل  -7پ).
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فینگر و همکاران با اعمال تنش بر میوه موز دریافتند که تنش ،با
افررزایش تررنفس و تولیررد اترریلن سرربب فعالسررازی آنررزیمهررای مسرریر
کاتابولیسم کلروفیل کلروفیالز ،پراکسیداز و لیپوکسرینناز) و متعاطرب
آن تجزیه کلروفیل و زرد شدن میوه مروز مریشرود .از عوامرل دیگرر
کاهش محتوای کلروفیل در هنگام مواجه گیاهان برا ترنش خشرکی،
تولید گونههای واکنشگر اکسینن و متعاطب آن پراکسیداسیون لیپیدها
و تخریب کلروفیل است  .)Finger et al., 1995دیگر دلیل کراهش
کلروفیل ،افزایش استفاده از نیترروژن بررای سرنتز پررولین مریباشرد
 .)Dhindsa et al., 1981کاهش میزان کلروفیلها در تنش خشکی
ممکن است عالمت ترنش اکسریداتیو و نتیجره اکسیداسریون نروری
رنگریزههای فتوسنتزی نیز باشد .)Anjum et al., 2011a
نتایج زولور و کورین  )Lawlor et al., 2002مشخص نمرود
که کارتنوئیدها به عنوان رنگریزه کمکی موثرند و نقش مهم دیگرری
چون محافظت از غشاهای تیالکوئیدی و جلوگیری از فتواکسیداسیون
کلروفیل را نیز برعهده دارند.
بنابراین احتمال دارد ارطام بیدانه سفید ،گرمه ،مسکه و لعرل جرزء
ارطام متحمل به خشکی باشند.
آنزیم گلوتاتیوا سراکسیدا  :جردول تجزیره واریرانس دادههرا
نشان داد که اثر رطم و تنش و اثر متقابل رطم و تنش بر میزان فعالیت
آنزیم پراکسیداز در سعف ی درصد معنیدار بود جردول  .)9مقایسره
میانگینهرا نشران داد کره در ترنش خشرکی  71روزه ،میرزان آنرزیم
پراکسیداز به طور معنیداری نسبت به شررایط بردون ترنش افرزایش
یافت ،به طوری که فعالیت آنزیم پراکسیداز در تنش خشرکی  71روزه
 6/612کاتال در میلیلیتر) و در شرایط بدون تنش  6/652کاترال در
میلیلیتر) بود .این آنزیم در شرایط تنش افزایش مییابرد Plewa et
 .)al., 1991در بین ارطام ،بیشترین مقدار آنزیم پراکسیداز مربروط بره
رطم گرمه با میانگین  6/6271کاتال در میلیلیتر) و کمترین مقدار در
بین ارطام سیاه  6/6529کاترال در میلریلیترر) و کشمشری 6/6522
کاتال در میلیلیترر) اختصراص داشرت جردول  .)9برا توجره بره اثرر
برهمکنش رطم در تنش شکل  -7ت ) رطم گرمه در هرر دو شررایط
ترنش بردون ترنش و ترنش خشرکی) دارای بیشرترین مقردار آنرزیم
پراکسرریداز بررود .همچنررین در شرررایط تررنش خشررکی میررزان آنررزیم
پراکسیداز در همه ارطام افزایش یافت.
آنزیمهای پراکسیداز و کاتازز به عنوان اصلیتررین آنرزیمهرای
مهار کننده پراکسید هیدروژن شناخته شدهانرد  )Turkan, 2011کره
در مرحله جوانهزنی خسارت ناشری از انرواع اکسرینن فعرال را خنثری
میکننرد  .)Bradford et al., 2007آسرکوربات بره عنروان دهنرده
الکترون برای واکنش پراکسیداز ،شناسایی شدهاست Anjum et al.,
 )2010و تولید آسرکوربات در داخرل کلروپالسرت ،مکانیسرم رایجری
جهت تنظیم انتقال الکترون است .)Turkan, 2011

گیاهان غالبا برای مقابله با اثرات تنش اکسیداتیو ،فعالیت آنرزیم-
های آنتی اکسیدانی خود را افزایش میدهند .میرزان افرزایش فعالیرت
این آنزیمها با افرزایش مقاومرت گیراه در برابرر ترنشهرای محیعری
همبستگی دارد .)Habibi et al., 2011
تنش خشکی باعث افزایش در فعالیت آنزیم پراکسریداز و کاترازز
در ارطام حساف و مقاوم به خشکی میشرود ،ولری رطرم متحمرل بره
تنش ،به طور چشمگیری نسبت به رطم حساف از فعالیت آنرزیمهرای
آنتی اکسیدان بازتری برخوردار است  .)Wang et al., 2009به نظر
میرسد رطم گرمه با بازترین میزان آنزیم پراکسیداز جزء متحملترین
ارطام است.
آنزیم کاتاز  :نتایج حاصل از جدول تجزیه واریرانس نشران داد
که اثر رطم و تنش روی فعالیت آنزیم کاتازز در سرعف احتمرال یر
درصد معنیدار بود جدول  .)9با اعمال تنش خشکی  71روزه فعالیرت
آنزیم کاتازز 6/39کاتال در میلیلیتر) نسبت به شررایط بردون ترنش
 6/17کاتال در میلیلیتر) افزایش یافت جدول  .)9بیشرترین فعالیرت
آنزیم کاتازز در ارطرام گرمره 6/313کاترال در میلریلیترر) و مسرکه
 6/312کاتال در میلیلیتر) مشاهدهشد .این در حرالی برود کره ارطرام
گرمه و مسکه جزء ارطام متحمل به خشکی بودند .و کمتررین فعالیرت
آنزیم کاتازز در رطم سیاه  6/191کاتال در میلریلیترر) مشراهده شرد
جدول  ،)9و این در حالی است که این رطم جرزء ارطرام حسراف بره
خشکی بود .میتوان احتمال داد که فعالیرت بیشرتر آنرزیم کاترازز در
ارطام گرمه و مسکه باعث از بین رفرتن و جلروگیری از آسریبهرای
پراکسیدهیدروژن میشود.
برهمکنش اثر رطم در تنش در سعف احتمرال  7درصرد معنریدار
شد .با اعمال تنش  71روزه ،فعالیت آنرزیم کاترازز در ارطرام گرمره و
مسکه به ترتیب  7/65و  )7/69افزایش یافت شکل  -7ث).
کاتازز آنزیمی است که در اندام پراکسریزوم فعالیرت کررده و
پراکسید هیدروژن را بره آب و اکسرینن تبردیل مریکنرد Mittler,
 .)2002احتماز در شرایط بدون تنش به دلیل عدم تولید بیش از حرد
انررواع اکسررینن فعررال ،تولیررد پراکسررید هیرردروژن ناشرری از یررون
سوپراکسرریدکاهش یافترره و در نتیجرره میررزان آنررزیم کاتررازز کرراهش
مییابد .آسکوربات نیز به دلیل خنثیسرازی و از برین برردن رادیکرال
سوپر اکسید در پاکسازی این رادیکال مخرب نقش داشته و در نتیجره
سبب تولید پراکسیدهیدروژن و در پی آن کاهش میزان آنزیم کاترازز
شرده اسرت  .)Turkan, 2011تولیرد گونرههرای فعرال اکسرینن در
سلولهای گیاهی طی ترنش باعرث پراکسیداسریون لیپیردها ،دنراتوره
شدن پروتئینها و اکسیداسیون  DNAمیشود و گیاه بررای مقابلره برا
این تغییرات ،فعالیت آنزیم کاتازز و پراکسریداز را بررای خنثریسرازی
فعالیت این رادیکالهای آزاد افزایش میدهد .)Dat et al., 2000
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شکل  -1اثر برهیکنش تنش خشکی بر الف) نشت الکترولیت ،ب) کلروفیل  ،aپ) کارتنوئید ،ت) سراکسیدا  ،ث) کاتاز در ارقام انگور
)Figure 1- Interaction effect of drought stress on A) Electrolyte leakage, B) Chlorophyll a, C) Carotenoid, D) Peroxidase, E
Catalase, of grapevine cultivars

افزایش آنزیمهای پراکسیداز و کاتازز در شرایط تنش کمآبری در
سایر گیاهان نیرز گرزارش شرده اسرت .)Mafakheri et al., 2011
کاتازز مولکول پراکسیدهیدروژن را به طور مستقیم حذع مریکنرد و
آن را به مولکول آب و اکسینن تبدیل میکند .از این رو ،این آنزیم به
طدرت کاهندگی نیاز ندارد ،پس سرعت فعالیت بازیی دارد ولی چرون
تمایل آن به مولکول پراکسیدهیدروژن پایین است ،فقط غلظرتهرای
بازی پراکسریدهیدروژن را حرذع مریکنرد و در غلظرتهرای پرایین
پراکسیدهیدروژن خوب عمل نمیکند .)Wang et al., 2009

نتیجهگیری
سازش بوتره انگرور بره ترنش خشرکی نتیجره تغییرر بسریاری از
مکانیزمهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی است که منجر
به تغییراتی در میرزان نشرت الکترولیرت ،محتروای نسربی آب بررگ،
سرعت فرآیند فتوسنتز ،فعالیتهای آنزیمی و  ...می شرود .برر اسراف
یافتههای این تحقی  71رطم انگور مورد معالعه به سه گروه متحمل

بیدانه سفید ،گرمه ،مسکه ،فلیم سیدلس ،فخرری ،خلیلری و دیوانره)،
نیمه مقاوم کالهداری ،سفید بریان ،صاحبی ،لعل ،شیرگی ،کج انگرور
سنجری و عسگری) و حساف به خشکی سیاه شیره ،طره طرات ،کرج
انگور و کشمشی) تقسیمبندی شدند .ارطام متحمرل انگرور در شررایط
تنش خشرکی در برابرر کراهش رطوبرت نسربی و کراهش کلروفیرل
مقاومت کردند .به عالوه مشخص گردیرد کره ارطرام متحمرل نشرت
الکترولیررت کمتررر و محترروای نسرربی آب برررگ ،شرراخص کلروفیررل،
کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکارتنوئید و آنرزیمهرای کاترازز و پراکسریداز
بیشتری در طیاف با ارطام حسراف بره خشرکی داشرتند .طبر نترایج
حاصل از این تحقی  ،رطم بیدانه سفید در بین همه ارطام مورد معالعه،
با داشتن برازترین میرزان محتروای نسربی آب بررگ ،میرزان نسربی
کلروفیل ،کارتنوئید و کمترین مقدار نشت الکترولیت ،و رطم گرمره برا
داشتن بازترین میزان کلروفیل ، aکلروفیل bو آنزیمهای پراکسیداز و
کاتازز جزء متحملترین ارطام معرفی شدند.
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Introduction
Basil (Ocimum basilicum L.) is an annual and herbaceous plant of the family of Lamiaceae. It is used as an
antispasmodic, appetizer, carminative, diuretic, lactation aid, and sedative in traditional medicine. In general,
basil is rich in phenols and flavonoids. Organic and chemical fertilizers are necessary for each other and both
types of fertilizers are needed to create favorable conditions to improve biochemical traits. Overuse of chemical
fertilizers has caused several problems in agriculture including changes in the soil structure, contamination of
underground waters, and heavy metal toxicity. Agricultural scientists suggest replacing chemical fertilizers with
organic products to reduce negative effects on environment and soil properties. In recent years, neglecting the
importance of organic matters to improve soil fertility has led to an increase in chemical fertilizer use in Iran.
Organic matters due to their positive effects on soil are identified as one of the important pillars of soil
productivity. However, more than 60 percent of agricultural soils in Iran contain less than one percent of organic
matter. Therefore, the objective of this study was to investigate the influence of vermicompost and copper sulfate
on biochemical parameters and the antioxidant activity of basil.

Materials and Methods
To investigate the effect of vermicompost and copper sulfate on the biochemical characteristics of Basil's
medicinal plant, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with a field
experiment at the Faculty of Agriculture, University of Birjand. The factors included vermicompost in three
levels (0, 5, and 10 t.ha-1) and copper sulfate in three levels (0, 3, and 6 per thousand) with three replications.
After applying the treatments and after the plants entered the flowering stage, ten plants from each plot were
randomly selected taking into account the marginal effects and then samples of the developed leaves of 10 plants
were randomly prepared and the biochemical traits of basil were measured. Measured traits included
photosynthetic pigments, antioxidants, phenols, anthocyanins, flavonoids, total sugar, and biological function.
Statistical analysis of data was performed using SAS statistical software.

Results and Discussion
The results of the mean comparison showed that vermicompost had a significant effect on chlorophyll
content, antioxidant activity, anthocyanin, flavonoids, sugar, and biological function of basil so that the highest
amount of flavonoids (3.26 mg.g-1) with the application of 10 t.ha-1 of vermicompost and the lowest Its amount
(2.65 mg.g-1) was obtained from the control. Treatment of 10 t.ha -1 of vermicompost increased plant sugar by
37.05% compared to the control. Copper sulfate also affected chlorophyll a and total, antioxidant activity,
1 and 4- Associate Professors, Department of Horticultural Science and Special Plants Regional Research Center,
College of Agriculture, University of Birjand, Iran
(*- Corresponding Author Email: mh.aminifard@birjand.ac.ir)
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phenol, anthocyanin content, sugar, and biological function, so that the highest activity of phenol and sugar
(15.29 and 12.99 mg.g-1, respectively) of the treatment of 3 per thousand Copper sulfate and its lowest levels
(10.98 and 9.19 mg.g-1, respectively) were obtained from the control. The results of interactions also showed the
highest levels of chlorophyll a (1.62 mg.g-1), chlorophyll b (2.57 mg.g-1), total chlorophyll (4.19 mg.g-1),
antioxidant activity (92.57%), and anthocyanins (3.03 mg.g-1) was obtained by applying 10 tons per hectare of
vermicompost and 3 per thousand of copper sulfate. Furthermore, the highest increase in biological function
(20968.3 kg.ha-1) with the application of 5 t.ha-1 of vermicompost and 6 per thousand copper and the lowest
(16596.7 kg.ha-1) was related to the control.

Conclusion
In general, the results indicated a positive effect of vermicompost and copper sulfate on Basil's biochemical
characteristics. Therefore, vermicompost (10 t.ha-1) of and copper sulfate (3 per thousand) treatments can be
suggested as a suitable treatment. From the present study, it can be concluded that the combined application of
organic fertilizers with chemical fertilizers has a useful and effective role in improving photosynthetic pigments,
antioxidants, anthocyanins, and the biological function of basil. In the discussion of basil production as a
medicinal and vegetable plant, the best results in terms of crop production were related to the combined
treatments of organic and chemical fertilizers, because these treatments have increased the production relative to
organic treatments alone.
Keywords: Anthocyanins, Biological function, Chlorophyll, Flavonoids, Sugars

نشریه علوم باغباني
برخيhttps://
jhs.um.ac.ir
پارامترهاي بیوشیمایي و فعالیت آنتياكسیداني گیاه ریحان ...
امیتي فرد و همکاران ،ارزیابي

093

مقاله پژوهشی
جلد  ،63شمار ،2تابستان ،1041ص 683-044

ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه ریحان
) (Ocimum basilicum L.در واکنش به ورمیکمپوست و سولفات مس
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چكيده
ورمی کمپوست یکی از روشهای مناسب تبدیل مواد زاید آلی به کودهای آلی می باشد و استفاده از آن باعث بهبوود شویایف زیکیکوی ،شویمیایی و
زیستی خاک میشود .همچنین مس یک عنصی ریکمغذی گیاه است ،به گونهای که کمبود آن ،متابولیسم گیاه را تحت تأثیی قویار مویدهود .بوه منظوور
بیرسی تأثیی ورمی کمپوست و سولفات مس بی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان ،آزمایشی به صورت زاکتوریل در قالوب طوی بلووک هوای کامول
تصادزی در مکرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بییجند اجیا شد .زاکتورها شامل ورمیکمپوست در سه سطح (صفی 5 ،و  01تن در هکتار) و سولفات مس
در سه سطح (صفی 3 ،و  6در هکار) با سه تکیار بودند .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ورمیکمپوست اثوی معنویداری بوی میوکان کلیوزیول ،زعالیوت
آنتی اکسیدانی ،آنتوسیانین ،زالونوئید ،قند و عملکید بیولوژیک ریحان داشت ،بهطوریکه بیشتیین میکان زالونوئید ( 3/66میلیگیم بی گیم) با کاربید 01
تن در هکتار ورمیکمپوست و کمتیین میکان آن ( 6/65میلیگیم بی گیم) از شاهد بدست آمد .تیمار  01تون در هکتوار ورمویکمپوسوت 33/15 ،درصود
نسبت به شاهد ،قند گیاه را ازکایش داد .سولفات مس نیک بی میکان کلیوزیل  aو کل ،زعالیت آنتیاکسیدانی ،زنول ،محتوی آنتوسویانین ،قنود و عملکوید
بیولوژیک تأثییگذار بود ،بهطوریکه بیشتیین میکان زعالیت زنول و قند (بهتیتیب  05/62و  06/22میلیگیم بی گیم) از تیمار  3در هکار سوولفات موس و
کمتیین میکان آنها (بهتیتیب  01/29و  2/02میلیگیم بی گیم) از شاهد بدست آمد .نتایج اثیات متقابل نیک نشان داد ،بیشتیین میکان کلیوزیل 0/66( a
میلیگیم بیگیم) ،کلیوزیل  6/53( bمیلیگیم بی گیم) ،کلیوزیل کل ( 4/02میلیگیم بی گیم) ،زعالیت آنتیاکسیدانی ( 26/53درصد) و آنتوسیانین (3/13
میلیگیم بی گیم) با کاربید  01تن در هکتار ورمیکمپوست و سولفات مس  3در هکار بدست آمد .عالوه بی این بیشتیین ازکایش در عملکوید بیولوژیوک
( 61269/3کیلوگیم در هکتار) با کاربید تیمار پنج تن در هکتار ورمیکمپوست همیاه با سولفات مس شش در هکار و کمتیین آن ( 06526/3کیلوگیم در
هکتار) میبوط به شاهد بود .با توجه به نتایج این آزمایش ،میتوان تیمار 01تن در هکتار ورمیکمپوست و سولفات مس  3در هکار را بعنوان تیموار بیتوی
بیای بهبود بیخی صفات بیوشیمیایی و آنتیاکسیدانی گیاه ریحان توصیه نمود.
واژههای کليدی :آنتوسیانین ،عملکید بیولوژیک ،زالونوئید ،قند ،کلیوزیل
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امیوزه گیاهان دارویی از گیاهان مهوم اقتصوادی هسوتند کوه بوه
صورت خام یا زیاوری شده در طب سنتی و مدرن صنعتی مورد استفاده
و بهویهوری قویار مویگیینود ( .)Beigi, 2007ریحوان (Ocimum
) bacilicum L.یکی از گیاهان دارویی مهم متعلو بوه تیویه نعنوا
) (Lamiaceaeاست که به عنووان گیواهی دارویوی ،ادویوهای و نیوک
سبکی تازه مورد استفاده قیار میگیید .مواد مؤثیه پیکوی رویشوی ایون
گیاه خاصیت ضد قارچی و ضد باکتییایی داشته ،اشتهاآور است و بیای
معالجه نفخ شکم و کمک به هضم غذا استفاده میشود و نیوک کواربید
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وسیعی در صنایع غذایی ،دارویی و آرایشوی -بهداشوتی دارد (
.)2005
در بین عوامل مؤثی بی رشد کمى و کیفوى گیاهوان ،توأمین موواد
غذایى نقش ویژهای در ازکایش کمی و کیفوى محصوول دارد .جوذ
مواد غذایى به مقدار الزم در گیاه مستلکم شیایف مناسب خواک و آ
میباشد .حدود  21درصد از اراضى کشاورزى اییان در منطقه خشوک
قیار گیزته و داراى بارندگى کمى مىباشند ،این امی باعوث شوده کوه
خاکهای اکثی مناط اییان دارای اسیدیته و شوری باالیی باشند کوه
همین مسأله باعث میگیدد بعضى از عناصی کوممصوی علوی رغوم
موجود بودن در خاک ،نمیتوانند جذ گیاه شوند و گیاه عالئم کمبود
این عناصوی را نشوان مویدهود ( Behbahanizadeh and Emami,
 .)2008عناصی کممصی با وجود اینکه به مقدار کم مورد نیاز گیاهان
میباشد ،ولی نقش بیجستهای در رشد و نمو گیاهوان دارنود ،از جملوه
این عناصی مس میباشد که کمبوود آن در اغلوب خواکهوای نوواحی
خشک دیده میشوود ( .)Pirzad et al., 2013موس بوهعنووان یوک
عنصی ریکمغذی در سوال  0231شوناخته شود .ایون عنصوی در زیاینود
تنفس و زتوسنتک دخالت دارد .جذ مس به وسیله گیاهان تحت تأثیی
زاکتورهایی مثل  pHخاک ،تیکیوب شویمیایی خواک و تویاکم آن در
خاک قیار میگیید ( .) Reuther and Labanauskas, 1966عنصوی
مس در بسیاری از آنکیمهای اکسایش و زیایندهای زتوسونتک و تبوادل
هیدروکیبنها و پیوتئینها شویکت دارد ( .)Farzaneh, 2000در ایون
راستا مارشنی ( )Marschner, 1995بیان کید عناصیکممصی توأثیی
مثبتی بوی زتوسونتک و میوکان کلیوزیول در گیاهوان دارنود .در بیرسوی
موحدی دهنوی و همکاران ()Movahhedi Dehnavi et al., 2004
نیک محلولپاشی عناصی ریکمغذی ،سبب ازکایش قند محلوول در رقوم
های گلینگ شد .همچنین در بیرسی عوارزی و همکواران ( Arefi et
 )al., 2017میکان آنتیاکسیدان در گیاه ماش با ازکایش مس ازکایش
معنیداری نشان داد.
عالوه بی کودهای شیمیایی کودهوای آلوی نیوک توأثیی بسوکایی در
کمیت و کیفیت گیاهان دارویی دارند کودهای آلی نقش بسیار مهمی
در خاک و در پایداری کشاورزی دارد .این کودها عالوه بی تأمین منابع
غذایی مهم گیاه به عنوان جکء مهم در ساختمان خاک جهت ازوکایش
نگهداری آ و عناصی غذایی حایک اهمیت است و همچنین به عنووان
منبووع غووذا بوویای میکیوارگانیسوومهووای خوواک مطووی م ویباشوود
( .)Gliessman, 1990ورمیکمپوست یک کود بیوارگانیوک و شوامل
یک مخلوط بیولوژیک بسیار زعوال از بواکتییهوا ،آنوکیمهوا ،بقایوای
گیاهی ،کود حیوانی و کپسولهای کیم خاکی میباشد که سبب اداموه
عمل تجکیه مواد آلی خاک و پیشیزت زعالیتهای میکیوبی در بسوتی
رشد گیاه میگیدد ( .)Bremness, 1999ازکودن ورمیکمپوسوت بوه
خاک نه تنها زیاهمی عناصیغذایی مورد نیاز گیاه را ازکایش داده است
بلکه با بهبود شیایف زیکیکی و زیآیندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجواد
Beigi,

یک بستی مناسب بیای رشد ریشه ،موجبات ازکایش رشد اندام هووایی
و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود عملکید را نیک زیاهم آورده است
( .)Arancon et al., 2004انصواری و همکواران ( Ansari et al.,
 )2020اعالم کیدند ورمیکمپوست به دلیل دارا بودن مواد مغذی زیاد
و تنو میکیوبوی در مقایسوه بوا کمپوسوت معموولی در بهبوود تنوو
میکیوبی خاک بیتیی دارد همچنین باعث بهبود ساختار دانهای خواک
پس از کاربید در خاک میشود ،با این حال ،این اثی مثبت به شدت به
خواص خاک بستگی دارد .تحقیقات نشان داد استفاده از کودهای آلی
مانند ورمیکمپوست ،میکان قند و کیبن در گیاه را ازوکایش موی دهود
( .)Toor et al., 2006همچنین ایوینش ( )Ievinsh, 2011گوکارش
کید ازکودن ورمیکمپوست به بستی کشوت باعوث ازوکایش معنویدار
محتوای کلیوزیل بیگ لوبیا گیدید .بنابیاین با توجه به لکوم مودیییت
تغذیه گیواهی در راسوتای ازوکایش و پایوداری تولیود و حفوط محویف
زیست ،این تحقی با هد بیرسی توأثیی کودهوای آلوی ،شویمیایی و
تلفیقی بی عملکوید گیواه دارویوی ریحوان و همچنوین یوازتن تلفیقوی
مناسب از کودها به منظور ازکایش کمیت و کیفیت این گیواه دارویوی
انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  0325-0326به صورت زاکتوریل در
قالب طی بلوکهای کامل تصادزی با  2تیکیب تیماری و سوه تکویار
در مکرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بییجنود (عوی جغیازیوایی 36
درجه و  56دقیقه شمالی ،طول جغیازیوایی  52و  03دقیقوه شویقی و
ارتفا  0491متی از سطح دریا) ،اجیا شد .قبل از کشت جهوت تعیوین
خصوصیات زیکیکی و شویمیایی خواک مکرعوه از عمو صوفی توا 31
سانتیمتیی نمونهبیداری میکب شد (جودول  .)0تیمارهوای آزمایشوی
شامل ورمیکمپوست و سولفات مس بودند که به صوورت تیکیبوی از
سه سطح ورمیکمپوست (صفی 5 ،و  01تن در هکتوار) و سوه سوطح
سولفات مس (صفی 3 ،و  6در هکار) تعیوین شودند .بوه منظوور انجوام
آزمایش ،پوس از شوخم ،دیسوک و مسوطح کویدن خواک اقودام بوه
کیتبندی زمین نموده و کیتهایی به ابعاد  6 × 6متی ایجواد گیدیود،
زاصله بین کیتها و بلوکهوا از یکودیگی بوه تیتیوب  0و  6متوی (بوا
احتسا جویهای آبیاری) در نظوی گیزتوه شود ،عملیوات کاشوت بوه
صورت خطی در پنج اردیبهشت سال  0325انجام گیزوت .هوی کویت
دارای هشووت ردیووك کاشووت کووه زاصووله کاشووت بوین ردیوكهووا 61
سانتیمتی و زاصله روی ردیكها  01سانتیمتی ،در عم دو سانتیمتوی
در نظی گیزته شد .آبیاری کویتهوا به صوورت سویفونی انجوام شود.
آبیاری اول همکموان بوا کاشوت (پونج اردیبهشوت  0325بوه صوورت
غیقا ) و آبیاری دوم هفت روز بعد از آبیاری اول به منظور تسهیل در
سبک شدن بذرها انجام شد .تیمار ورمیکمپوست به مقدار صفی ،پونج و

امیتي فرد و همکاران ،ارزیابي برخي پارامترهاي بیوشیمایي و فعالیت آنتياكسیداني گیاه ریحان ...

 01تن در هکتار قبل از کشت با خاک مخلووط شود ،و محلوولپاشوی
بیگی سولفات مس نیک به مقدار صفی ،سه و شش در هکار از میحله ی
 6-9بیگی طی سه نوبت به زاصله  04روز انجام گیزت ( Sotoudeh
 .)et al., 2016عملیات سله شکنی به جهوت اینکوه گیاهچوههوا بوا
سهولت بیشتیی از خاک خارج شووند و رشود مطلووبی داشوته باشوند،
انجام شد .بیای حصول تیاکم مناسب (مطواب زواصول زوو الوذکی)،
گیاهان در سه میحله و پس از استقیار کامل در میحلوه شوش بیگوی
تنک شدند .در طول میاحل اجیای آزموایش هوی گونوه آزوتکوش و
علكکش شیمیایی مورد استفاده قیار نگیزت و کنتیل علكهای هیز از
طیی وجین دستی انجام شد .بعود از اعموال تیمارهوا و پوس از ورود
گیاهان به میحله گلدهی ،از هی کیت  01بوته با در نظی گیزتن اثویات
حاشیهای بوه طوور تصوادزی انتخوا شوده و سوپس نمونوههوایی از
بیگهای توسوعهیازتوه از  01بوتوه ،بطوور تصوادزی تهیوه و صوفات
بیوشیمایی ریحان اندازهگییی شدند .بیای اندازهگییی غلظت کلیوزیل
و کارتنوئید در بازت گیواهی از روش آرنوون اسوتفاده شود ( Arnon,
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خنثویکننودگی DPPH

 .)1967ظیزیت آنتیاکسیدانی گیواه از روش
( -6،6دی زنیل -0پیکییل هیدرازیل) تعیین شد ( Turkmen et al.,
 .)2005بیای اندازهگییی مقدار تیکیبات زنوولی گیواه از روش زوولین
سیکالتو استفاده شود ( .)Haghirossadat et al., 2010انودازهگیویی
آنتوسیانین بیگ بوه روش  pHازتیاقوی انجوام گیزوت ( Wrosotad,
 .)1976جهت انودازهگیویی قنود کول از روش آنتویون اسوتفاده شود
( .)Mocreadye et al., 1950همچنوین میوکان زالونوئیود کول بوا
اسوتفاده از معوی آلومینیووم کلییود انجوام گیزوت ( Chang et al.,
 .)2002در آخی زصل رشد ،زمانی که بذور گیاه کوامال رسویده بودنود،
بیداشت نهایی طی یک میحله (یک چین) ،جهت تعیوین عملکوید توی
بیولوژیکی (عملکید کل اندامهای هوایی) انجام شد .تجکیه و تحلیول
آماری دادههوا بوا کموک نویم ازوکار آمواری SASصوورت پوذییزت و
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سوطح احتموال
پنج درصد مقایسه شدند.

جدول  -1خصوصيات فيزیكوشيميایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in experimental site

هدایت
الكتریكی
EC
)(dS/m
6

اسيدیته
pH
8

نيتروژن

پتاسيم

فسفر

مواد آلی

بافت خاک

N
)(%

K
)(ppm

P
)(ppm

Organic
matter
)(%

Soil texture

0.042

208

45

0.38

لومی

نتایج و بحث
رنگیزههای فتوسنتزی

نتایج آزمایش بیوانگی توأثیی معنویدار اثوی سواده ورمویکمپوسوت
بیکلیوزیل  b ،aو کلیوزیل کل بود ،با توجه به نتایج مقایسه میوانگین
بیشتیین میکان کلیوزیل  6/56( aمیلیگیم بی گویم) و کلیوزیول کول
( 4/13میلیگیم بی گیم) از تیمار  01تن در هکتوار ورمویکمپوسوت و
کمتیین میکان این صفات به تیتیب ( 0/26و  3/35میلیگیم بی گویم)
از تیمار شاهد بدست آمد (جدول  ،)6همچنین مشواهده شود کوه اثوی
ساده سولفات مس بی کلیوزیل  aو کل معنیدار بود ،مالحظه شد کوه
بیشتیین میکان کلیوزیل  6/35( aمیلیگیم بی گویم) و کلیوزیول کول
( 3/93میلیگیم بی گیم) از تیمار سه در هکار سولفات مس بدست آمد
و کمتیین میکان کلیوزیل  aو کلیوزیل کل (بوهتیتیوب 6/03 ،و 3/66
میلیگیم بی گیم) از تیمار شاهد حاصول شود (جودول  .)3اثوی متقابول
تیمارهووا نیووک تووأثیی معنوویداری بووی رنگیووکههووای زتوسوونتکی داشووت،
بهطوریکه باالتیین میکان کلیوزیل  bو کل (بهتیتیب 6/53 ،و 4/02
میلیگیم بی گیم) از تیمار  01تن در هکتار ورمویکمپوسوت و سوه در
هکار سولفات مس و کمتیین میکان ایون صوفات (بوهتیتیوب 0/23 ،و

عمق خاک
Soil depth
)(cm
0-30

 3/64میلیگیم بی گیم) میبوط به تیمار شاهد بود (جودول  .)4مشوابه
نتایج این تحقی در بیرسی سوتوده و همکواران ( Sotoudeh et al.,
 )2016روی گیوواه کنجوود مشووخه شوود کووه کوواربید کووود آلووی
ورمیکمپوست باعث ازکایش معنیدار میکان کلیوزیل گیدید .نوربخش
و همکاران ( )Noorbakhsh et al., 2016نیک با مطالعه بی روی گیاه
دارویی اکلیل کووهی بیوان کیدنود کوه تیموار ورمویکمپوسوت توأثیی
معنیداری بی رنگیکههای زتوسنتکی داشته است .در مطالعهای دیگی با
ازکایش مقدار ورمیکمپوست میکان کلیوزیل کل گیواه مویزه ازوکایش
یازت ،بهطوریکه بیشتیین میکان کلیوزیل کل ( 33/55میلیگویم بوی
گیم) در تیموار دو تون در هکتوار ورمویکمپوسوت و کمتویین میوکان
کلیوزیل کول ( 62/60میلویگویم بوی گویم) در تیموار بودون کواربید
ورمیکمپوست (شاهد) بوهدسوت آمود (.)Heidarpour et al., 2020
ویکانی و همکاران ( )Weisany et al., 2012بیان کیدند اسوتفاده از
ورمی کمپوست عالوه بی زیاهم نمودن مقودار زیوادی عناصوی غوذایی
بخصوووص نیتوویوژن ،بووا تعوودیل اس ویدیته خوواک جووذ بس ویاری از
ریکمغذیهوا ماننود روی و آهون را کوه در چیخوههوای زتوسونتکی و
ساختمان سیتوکیومها نقش دارند ،ازکایش میدهد .ازکایش جذ این
ریکمغذیها که نقش اساسی در ساختار و تولید کلیوزیل دارنود سوبب
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ازکایش رنگیکههای زتوسنتکی میشوند .همسو با نتایج ایون آزموایش
عسگیی لجوایی و همکواران ( )Asgari Lajayer et al., 2015بیوان
کیدند که غلظت های مختلك موس باعوث ازوکایش معنویدار میوکان
کلیوزیل در گیواه دارویوی ریحوان شوده اسوت .تقویزاده و همکواران
( )Taghizadeh et al., 2017نیک مشاهده نمودند کوه کواربید موس
باعث ازکایش غلظت کلیوزیل بیگ گیاه علوك چشومه گیدیود .توأثیی
مثبت عنصی مس بی میکان شاخه کلیوزیل این گیاه دارویی بوه ایون
صورت توجیه میشود که ازکایش موس سوبب ازوکایش زعالیوتهوای
زتوسنتکی می گیدد که با ازکایش زعالیتهوای زتوسونتکی بوه نووعی
تولید پیش مادههای مناسب جهت بیوسنتک کلیوزیول در کلیوپالسوت
ازکایش مییابد و نهایتا منجی به ازکایش شاخه کلیوزیل در بیگهوا
میشود (.)Zare Dehabadi and Asrar, 2009
فعالیت آنتیاکسیدانی

اثی ساده ورمیکمپوسوت و سوولفات موس همچنوین اثوی متقابول
تیمارها بی میکان زعالیت آنتیاکسیدانی معنیدار شد .مالحظه شود کوه
بیشتیین میکان زعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ( 92/53درصد) میبوط بوه
تیمار  01تن در هکتار ورمی کمپوست و کمتویین آن ( 95/03درصود)
میبوط به تیمار شاهد بود (جدول  ،)6عوالوه بوی ایون تیمارهوای  3در
هوکار سوولفات موس و شوواهد بوهتیتیوب بوا  99/00و  96/61درصوود
بیشتیین و کمتیین زعالیت آنتیاکسیدانی گیواه را داشوتند (جودول .)3
نتایج اثیات متقابل نشان داد بیشتیین میکان زعالیوت آنتوی اکسویدانی
( 26/53درصد) ،با مصی  01تن در هکتار ورمیکمپوسوت و سوه در
هکار سولفات مس به دست آمد و کمتیین میوکان آن ( 95/30درصود)
در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول  .)4دوماس و همکواران ( Dumas
 )et al., 2003در نتایجی مشابه بیان کوید کوه کودهوای آلوی توأثیی
مثبتی بی تجمع میکان آنتیاکسیدان گوجه زینگی داشت .نوور زوائکه و
همکاران ( )Nur Faezah et al., 2012نیک بیان نمودند که ،بیشتیین
مقوودار آنتوویاکسوویدان درگیوواه کاسوواوا در تیمووار حوواوی کووود آلووی
ورمیکمپوست مشاهده شد که با نتایج پژوهش حاضوی مطابقوت دارد.
ابوو ال-ماگود و همکواران ( )Abou El-Magd et al., 2006اظهوار
داشتند بستیهای حاوی کودهای آلی تهویة خاک و ظیزیت نگهوداری
آ را ازکایش میدهد و بوا رهاسوازی کُنود عناصوی غوذایی وضوعیت
مطلوبی بیای تنفس و رشد گیاه ایجاد کوید و باعوث ازوکایش زعالیوت
آنتیاکسیدانی میشود .نتایج اسدی کیم و همکاران ( Asadi Karam
 )et al., 2015نشان داد عنصی ریکمغذی مس باعث ازکایش معنیدار
میکان زعالیت آنتیاکسیدانی گیاه تیه تیکک در مقایسه بوا شواهد شود.
همچنین عارزی و همکاران ( )Arefi et al., 2017بیان کیدند ،میکان
زعالیت آنتیاکسیدانی گیاه ماش با غلظتهای مختلك موس ازوکایش
معنیداری نشان داد که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد.

میزان فنول کل گیاه

نتایج بدست آمده از تجکیه واریانس ،حاکی از تأثیی معنویدار اثوی
ساده سولفات مس بی میکان زنوول ریحوان اسوت هیچنود اثوی سواده
ورمیکمپوست و اثی متقابل تیمارها معنیدار نشد .با توجه به نتایج این
آزمایش ،با مصی سولفات مس میکان زنول نسبت به شاهد ازوکایش
یازت ،به طوری که بیشتیین مقدار زنول ( 05/62میلیگیم بی گویم) در
اثی کاربید سه در هکار سولفات مس بدست آمد و کمتیین میکان زنول
( 01/29میلیگیم بی گیم) در تیمار شاهد مشاهده شود (جودول  .)3در
این راسوتا سولطانینوژاد و همکواران ()Soltaninejad et al., 2013
گکارش کیدند استفاده از عنصی ریکمغذی مس سبب ازکایش در میکان
زنول گیاه دارویی شییین بیان گیدید .همچنین مشاهده شده است که
در بیگ گیاه اسفناج تیمار مس باعث ازوکایش تیکیبوات زنوولی شوده
است ( .)Caldwell, 2002مککی ( )McKey, 1979گکارش کید از
آنجا که بی اساس دو زیضیه تعادل کیبن بوه موواد معودنی و زیضویه
تمایک رشد رابطه دو طیزه بین متابولیسم اولیوه و ثانویوه اثبوات شوده
است .لذا ازکایش عناصی غذایی ماکیو و میکیو منجی به ازکایش میکان
زتوسنتک خاله در گیاه و در نتیجه ازکایش زعالیت آنکیمهای درگیی با
بیوسنتک نشاسته و پیوتئین در سنتک تیکیبات ثانویه میگیدد ( Muller
 .)et al., 2013از طیزی ازکایش تیکیبات زنوولی بوا ازوکایش میوکان
کیبوهیدراتها در گیاه ارتباط مستقیم دارد از آنجا کوه هیودراتهوای
کیبن اسکلت مورد نیاز بیای ساخت تیکیبات زنولی شناخته شودهانود،
لذا ازکایش در مقدار آنها به عنوان ازوکایش سوبسوتیا بویای تیکیبوات
زنولی میباشد (.)Nguyen and Niemeyer, 2010
میزان آنتوسیانین

با توجه به نتایج این آزمایش اثی ساده ورمیکمپوسوت و سوولفات
مس و همچنین اثی متقابل این تیمارها میکان آنتوسیانین را نسبت بوه
شاهد ازکایش داد .نتایج مقایسه میوانگین نشوان داد بیشوتیین میوکان
آنتوسیانین ( 6/53میلیگیم بی گیم) از کواربید سوه در هوکار سوولفات
مس و کمتیین میکان آن ( 0/65میلیگیم بوی گویم) در تیموار شواهد
مشاهده شد (جدول  .)3همچنین اثیات متقابل نیک نشان داد ،بیشتیین
میووکان آنتوسوویانین ( 3/13میلوویگوویم) از تیمووار  01توون در هکتووار
ورموویکمپوسووت و سووه در هووکار سووولفات مووس و کمتوویین میووکان
آنتوسیانین ( 0/99میلیگیم) از تیموار شواهد بدسوت آمود (جودول .)4
همسو با نتوایج ایون آزموایش ،نتوایج حاصول از تحقیو ابویاهیمزاده
آبدشووتی ( )Ebrahimzadeh Abdashti et al., 2016روی گیوواه
دارویی چای تیش نشوان داد کوه تیموار ورمویکمپوسوت بوی میوکان
آنتوسیانین توأثیی معنویداری گذاشوت .همچنوین امیویی و همکواران
( )Amiri et al., 2017گکارش کیدند کاربید ورمویکمپوسوت باعوث
ازکایش میکان آنتوسیانین در گیاه دارویی گاو زبان اییانی شد.

امیتي فرد و همکاران ،ارزیابي برخي پارامترهاي بیوشیمایي و فعالیت آنتياكسیداني گیاه ریحان ...
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امیتي فرد و همکاران ،ارزیابي برخي پارامترهاي بیوشیمایي و فعالیت آنتياكسیداني گیاه ریحان ...

بهنظی میرسد که کاربید کودهوای آلوی در خواک ضومن توأمین
مقادییی از عناصوی غوذایی ،باعوث بهبوود سواختمان خواک ،ازوکایش
ظیزیت نگهداری رطوبت ،امکان آمادهسازی بستیمناسبتی بیای رشد
ریشه و ازکایش سبکینگی گیاه شده و از این طیی  ،بهبود خصوصیات
کیفی گیاه نظیی آنتوسانین را در پی داشته اسوت ( Raja Sekar and
 .)Karmegam, 2010مشابه با نتایج این تحقیو قیبوانلی و کیواپور
( )Ghorbanli and Kiapoor, 2012در بیرسیهای خود نشان دادند
که کاربید عنصی مس در گیاه خیزه اثی ازکایشوی بوی روی آنتوسویانین
داشته است .سلطانینژاد و همکواران ()Soltaninejad et al., 2013
نیک در بیرسی تأثیی مس بی متابولیتهای ثانویوه گیواه شوییین بیوان،
عنوانکیدند که با ازکایش مس میکان آنتوسویانینهوا بوه طوور قابول
توووجهی ازووکایش داشووته اسووت .همچنووین یادگوواری و عالئیووان (
 )Yadegari and Alayean, 2012درگکارشوی بیوان نموود عناصوی
ریکمغذی مانند مس نقش مؤثی در حفط آنتیاکسیدانها و به دنبال آن
ازکایش میکان آنتوسیانین دارند .که این نتوایج بوا نتوایج ایون تحقیو
همخوانی داشت.
میزان فالونوئید گیاه

نتایج به عمول آموده در ایون زمینوه نشوان داد ،کوه بوا مصوی
ورمی کمپوست میکان زالونویید بوه طوور معنویداری ازوکایش یازوت،
اگیچه کاربید سولفات مس و اثی متقابل تیمارها بوی میوکان زالونوئیود
ریحان تأثیی معنیداری نداشت .با توجه بوه جودول مقایسوه میوانگین
بیشتیین میکان زالونوئید ( 3/66میلیگیم بی گیم) از تیمار  01تون در
هکتار ورمیکمپوست و کمتیین میکان زالونوئید ( 6/65میلیگویم بوی
گیم) از تیمار شاهد بدست آمد (جدول  .)6مشابه نتوایج ایون آزموایش
وجودی مهیبوانی و همکواران ()Vojodi Mehrabani et al., 2017
در بیرسیهای خود به این نتیجه دسوت یازتنود کوه ورمویکمپوسوت
باعوث ازووکایش میوکان زالونوئیوود در گیواه شوواهی گیدیود .همچنووین
مختومی و همکاران ( )Makhtoumi et al., 2022گکارش کیدند که
حووداکثی مقوودار زالونوئیوود کوول در گیاهووان ریحووان تیمووار شووده بووا
ورمیکمپوست  61درصد وزنی خاک با  26/03میلیگیمبیگیم بهدست
آمد .قیبانلی و همکواران ( )Ghorbanli et al., 2011دلیول ازوکایش
تیکیبات زالونوئیدی در اثی استفاده از کودهای آلوی را اینگونوه بیوان
کیدند که کاربید کودهای آلی به دلیل ازکایش دستیسی گیاه به موواد
غذایی مخصوصا کویبن و نیتویوژن موجوب ازوکایش تولیود تیکیبوات
زالونوئیدی میگیدند.
میزان قند کل گیاه

نتایج به دست آمده ،حواکی از توأثیی معنویدار ورمویکمپوسوت و
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سولفات مس بی میکان قند کل گیاه بود ،اگیچوه اثوی متقابول تیمارهوا
معنیدار نشد .با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها بیشتیین میکان قند
( 04/64میلیگیم بی گیم) در نتیجهی اعمال سطح  01تون در هکتوار
ورمیکمپوست و کمتیین میکان ( 01/32میلیگیم بوی گویم) از تیموار
شاهد به دست آمد ،بهطوریکه تیمار  01تن در هکتار ورمیکمپوست
نسبت به شاهد  33/15درصد ازکایش داشوت (جودول  .)6تیموار  3در
هکار سولفات مس با  06/22میلیگیم بی گیم باالتیین و تیمار شاهد با
 2/02میلیگیم بی گیم پایینتیین میوکان قنود را داشوت ،هوی چنود از
لحاظ آمواری بوین تیموار  6در هوکار سوولفات موس و شواهد تفواوت
معنوویداری وجووود نداشووت (جوودول  .)3بیاسوواس نتووایج کورومکووار و
همکاران ( )Kurumkar et al., 2005کاربید ورمویکمپوسوت سوبب
ازکایش تجمع کیبوهیدراتها شود .همچنوین در پوژوهش یوداللهی و
همکاران ( )Yadollahi et al., 2015کاربید کود آلی باعث ازوکایش
میکان کیبوهیدرات گیاه گلینگ شد که با نتایج این تحقی همخووانی
دارد .مارشنی ( )Marschner, 1995بیان کید کوه کودهوای آلوی بوه
واسطه داشتن عناصی غذایی مانند آهن ،روی و منگنک و نیک قیار دادن
آ در دسووتیس گیوواه باعووث ازووکایش میووکان کیبوهیوودرات در گیوواه
میشوند .عارزی و همکواران ( )Arefi et al., 2017گوکارش کیدنود
کاربید مس باعث ازکایش میکان قند محلول درگیاه ماش شود .نتوایج
آزمایش حسونزاده و همکواران ( )Hassanzadeh et al., 2015نیوک
نشان داد کاربید کودهای کممصی باعث ازکایش میکان قند در گیواه
میزهی یکساله شد که با نتایج این تحقی همخوانی دارد.
عملکرد بیولوژیک

اثیساده ورمیکمپوست و سولفات مس و نیک اثی متقابول آنهوا بوی
میکان عملکید بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .بوا
توجه به نتایج اثیات متقابل مالحظه شد ،بیشتیین ازکایش در عملکید
بیولوژیک ( 61269/3کیلوگیم در هکتار) با کاربید پنج تون در هکتوار
ورمیکمپوست و شش در هکار سوولفات موس و کمتویین (06526/3
کیلوگیم در هکتار) میبوط به شواهد بوود (جودول  .)4مشوابه تحقیو
حاضی ،در مطالعه درزی و همکواران ( )Darzi et al., 2011بوی روی
اثی کودهای آلی بی گیاه انیسون مشواهده شود کوه بیشوتیین عملکوید
بیولوژیک با مصی  01تن در هکتار ورمیکمپوسوت حاصول گیدیود.
نتایج مطالعه سعیدنژاد و رضوانیمقودم ( Saeidnejad and rezvani
 )Moghadam., 2010نیک نشان داد که تیمار ورمیکمپوست ( 01تن
در هکتار) بیشتیین عملکید بیولوژیک زییه سوبک را داشوت .سویدی و
همکاران ( )Seyyedi et al., 2016گکارش کیدند که ورمیکمپوست
دارای آنکیمهایی نظیی پیوتئاز ،آمیالز ،لیپاز ،سلوالز و کتیناز است کوه
در تجکیه مواد آلی خاک و در نتیجه در دستیس قیار دادن مواد مغوذی
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نتيجهگيری
به طور کلی نتایج این تحقی حاکی از آن بود که کاربید تلفیقوی
 توانست بیخوی،کود آلی ورمیکمپوست با کود شیمیایی سولفات مس
 زعالیت آنتیاکسویدانی، نظیی رنگیکههای زتوسنتکی،صفات بیوشیمایی
 هیچنود اثوی متقابول ایون،و میکان آنتوسیانین ریحان را ازکایش دهود
 زالونوییود و محتووی زنول گیواه را، نتوانست میکان قند کل،تیمارها
 بوا توجوه بوه نتوایج ایون، به نظی مویرسود.تحت تاثیی خود قیار دهد
 در هوکار3  تن در هکتار ورمویکمپوسوت و01 میتوان تیمار،آزمایش
سووولفات مووس را بعنوووان تیمووار بیتووی بوویای بهبووود بیخووی صوفات
 ولی بیای تائید.بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی گیاه ریحان توصیه نمود
. نیاز به تحقیقات تکمیلی و دوساله میباشد،نتایج این آزمایش یکساله
،همچنین با توجه محدودیت انودازه گیویی صوفات در ایون آزموایش
توصیه می گیدد که سایی صفات دارویی ریحان نظیی میکان اسوانس و
 جهووت ارزیووابی سووالمت گیوواه،همچنووین میووکان نیتییووت و نیتوویات
.اندازهگییی شود
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مورد نیاز گیاه نقش مؤثیی دارد و با زیاهم آوردن محیف رشد مناسوبی
بویای گیواه موجوب ازوکایش رشود آن میگویدد از ایون رو کواربید
 همچنوین.ورمیکمپوست موجب ازکایش عملکوید بیولوژیوک گیدیود
استفاده از کود ورمیکمپوست به سبب ازکایش هومووس و موواد آلوی
 و آنوکیمهوای گیواهی کوه در کودهوای، هورمونها، ویتامینها،خاک
 را در خاک ازکایش داده و بودین تیتیوب سوبب،شیمیایی وجود ندارند
 شووعبانزاده و همکوواران.ازووکایش کمیووت محصووول شووده اسووت
) بووا تووأثیی محلووولپاشووی عناصوویShabanzadeh et al., 2012(
ریکمغذی بی گیاه سیاهدانه دریازتند که محلولپاشی عناصی ریکمغوذی
 پییزاد و.نسبت به شاهد سبب ازکایش معنیدار عملکید بیولوژیک شد
) چنین استنباط کیدنود کوه ازوکایشPirzad et al., 2013( همکاران
عملکید زیستی با مصی عناصی ریکمغوذی علول مختلفوی مویتوانود
،داشته باشد که از آن جمله میتوان بوه ازوکایش زعالیوت زتوسونتکی
 ازکایش تعداد دانه در بوته و در کل ازکایش،ازکایش تعداد شاخه زیعی
.عملکید بیولوژیک را اشاره کید
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Introduction
Fungal Endophytes have symbiosis life within the plant tissues without causing any obvious negative effects.
Seaweeds are one of the large and diverse groups of marine plants that play an essential role in marine and oceans
ecosystems. Seaweeds show rich diversity of associated microorganisms compare with the other multicellular
organisms. Citrus species, are amongst the most important evergreen fruit trees, cultivated in many countries
worldwide. There are several obstacles for citrus production in southern of Iran that limiting continuity of citrus
production. Lack of suitable soil, is one of the main challenges threatening citrus industry in southern of Iran.
Similar to other citrus species, the production of Mexican lime is threatened by certain biological stresses (such as
pests, plant diseases and weeds) and non-biological stresses (such as salinity, drought, floods, cold and heat stress).
Here, we have evaluated the potential of inoculating Mexican lime seedlings with seaweeds fungi endophyte,
Aspergillus niger, to improve morphological, biochemical, antioxidant and photosynthesis pigments characterizes.
Endophytes are advantageous group of microorganisms that protect plants from biotic and abiotic stresses. One of
the alternative ways to restore normal plant growth may be to use plant growth to stimulate endophytes.
Endophytes can play an important role in plant growth. Endophytes from marine environment are gaining special
interest because of their existence in the harsh conditions of marines and ocean ecosystem such as temperature,
light availability, high salinity and osmotic stress. Fungi have already been isolated from various marine habitat,
including marine plants, marine invertebrates and vertebrates. Among these organisms, seaweeds are one of the
most prevalent sources of marine-derived fungi for chemical studies. The purpose of this study was the isolation
of associated fungi with seaweed species in Persian Gulf to investigate morphological and molecular
characterization by using PCR amplifications ITS1-5.8S-ITS4 regions and primitive assessment of their potential
as bio-fertilizer.

Materials and Methods
The main aim of this study was investigation the role of endophytic fungi (Aspergillus niger), in improving
the growth of Mexican lime seedlings. Cladophoropsis membranacea, green seaweed, was collected from coastal
region of Bushehr province. Fungal endophytes were isolated and identified based on morphological and molecular
methods. Molecular characteristic was investigated using PCR amplification of ITS1-5.8S-ITS4 regions. Mexican
lime seeds were sterilized with 0.5% sodium hypochlorite for 20 minutes and then completely distilled three times
1 and 2- Ph.D. in Horticultural Science and Associate Professor, Agriculture and Natural Resources College, University
of Hormozgan, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Samsampoor@hormozgan.ac.ir)
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with distilled water. Seedlings pots containing autoclaved soil were placed in the greenhouse of the Faculty of
Agriculture, Hormozan University. Isolated fungi by MT420720 accession number was used as bio-fertilizing
agents in eight months old Mexican lime seedlings. The suspension was adjusted to a concentration of 1×106 cell
per ml. For better contact of seedlings with fungi, inoculation was performed three times. After three months,
morphological (trunk diameter, stem length, root length and width, leaf and branch number, leaf, stem and root
dry and fresh weight), biochemical (Protein, MDA and SPAD), antioxidant (CAT, POD, SOD, APX and Gr
enzymes activity) and photosynthesis pigments (Chlorophyll a, Chlorophyll b, Total Chlorophyll and Carotenoids)
characterizes in treated Mexican lime seedlings were analyzed. The experiment was arranged in randomized
complete design with three replications. Analysis of variance of traits was performed using SAS software version
9.4 and the means were compared using LSD method with a probability level of P≤0.05.

Results and Discussion
The genera of Aspergillus was the most frequent isolates of the isolated fungi. The results show that most traits
were significant compared with control. For example, leaf number (144.42%), root fresh weight (144.13%), stem
fresh weight (94.85%) and root width (105.55%) were significantly higher compared with control (P>0.001).
Fungal inoculation can significantly improve the photosynthesis pigments such as chlorophyll a (10.98%) and
carotenoids (40.62%) (P>0.001) compared with control. In antioxidant capacity of seedling, CAT, POD, SOD, Gr
and APX enzymes were analyzed. Fungal inoculation can increase the enzymes activity. For biochemical traits,
fungal inoculation can significantly increase SPAD number and decrease MDA in inoculated seedlings compare
with control (P>0.001).

Conclusion
The results showed that the use of entophytic fungi increased the growth of Mexican lime seedlings. Thereby
it can be used as an effective tool for growing salinity-sensitive plants such as Mexican lime in saline conditions.
Keywords: Abiotic stress, Fungal entophytes, Photosynthesis pigments, Seaweeds
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ارتقاء صفات مورفولوژیک ،بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دانهالهای مکزیکن الیم تلقیح شده با
اندوفیت قارچی استخراج شده از جلبک سبز
لیال بقازاده دریایی -1داود صمصام پور -*2عبدالنبی باقری -3جلوه سهرابی

پور4

تاریخ دریافت0211/10/42 :
تاریخ پذیرش0211/12/44 :

چکیده
اندوفیتها میکروارگانیسم های مفیدی هستند که نقش مهمي در محافظت از گیاهان در برابر عوامل بیماریزا و تنشهای غیرزیستي ایفا ميکنند.
این مطالعه با هدف اسممتفادا از اندوفیت رار ي  Aspergillus nigerهمزیسممت با بک س سمم ز  Cladophoropsis membranaceaبرای ارتقا
صمفا مورفولوژیس ،بیوشمیمیایي ،ننتي اکسمیداني و رنادانههای فتوسنتزی دانهالهای مکزیکن الی صور گرفته است .از مناطق ساحکي شهرستان

بوشهر ،نمونه بک س بمعنوری شد .اندوفیت رار ي بر اساس مورفولوژیس و مولکولي بر پایه تکثیر نواحي  ITS1و

 ITS4با استفادا از تکنیس PCR

مورد شناسایي ررار گرفت .بذور استریل شدا مکزیکن الی در سینيهای کشت حاوی پیتماس اتوکالو شدا کشت و در مرحکه هار برگي به گکدانهای
بدید منتقل شمدند .هشمت ماا بعد ،تکقیا انماو و پا از سه ماا صفا مورفولوژیس ،بیوشیمیایي ،ننتي اکسیداني و میزان رنادانههای فتوسنتزی مورد
ارزیابي ررار گرفتند .نزمایش در رالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار انماو شد .نتایج نشان دادند ،اکثر صفا مورد بررسي ،اختالف معنيداری نس ت به
نمونههای شماهد داشمتند .از بمکه صفا مورفولوژیس اندازاگیری شدا ميتوان به افزایش تعداد برگ ( 422/24درصد) ،وزن تر ریشه ( 422/41درصد)،
وزن تر سماره ( 42/58درصد) و عرض ریشه ( 408/88درصد) نس ت به گیاا شاهد اشارا کرد که اکثراً در سطا  4درصد معنيدار بودند .اندوفیت رار ي
توانسته بود سطا رنادانههای فتوسنتزی از بمکه ککروفیل ن ( 40/45درصد) و کاروتنوییدها ( 20/24درصد) را بهطور معنيداری نس ت به شاهد افزایش
دهد .در بررسممي فرفیت ننتي اکسممیداني دانهالها ،ننزی های کاتاالز ،پراکسممیداز ،سمموپراکسممید دیسممموتاز ،گکوتاتیون ردوکتاز و اسممکوربیس پراکسممیداز
اندازاگیری شدند .اندوفیت توانسته بود باعث روند افزایشي ننزی های ننتي اکسیدانت در دانهال های مکزیکن الی پا از تکقیا شود .همچنین ،اندوفیت
رار ي توانسمته بود باعث افزایش معنيدار عدد اسمدد و کاهش معنيدار مالون دی نلدئید در دانهالهای تکقیا شممدا نسم ت به شماهد شممود .بهطورککي،
اندوفیتهای رار ي همزیست با ماکروبک سها ميتوانند بهعنوان گزینه مناس ي برای افزایش تحمل گیاهان نس ت به تنشهای زیستي و غیر زیستي از
بمکه شوری مورد توبه وارع شوند.
واژههای کلیدی :اندوفیت رار ي ،تنش غیرزیستي ،بک سهای دریایي ،رنادانههای فتوسنتزی

مقدمه

1

اندوفیتها میکروارگانیس های مفیدی هستند که از دامنه میزباني
وسم میع و خاصم میت تحریسکنندگي رشمممد گیاا برخوردار ميباشم مند

( .)Strobel et al., 2004انمدوفیتها با ایماد تغییرا فیزیولوژیس،
ژنتیکي و بوو شمممناختي در گیاهان میزبان خود ،عمککرد ننها را در
واحد سمطا افزایش دادا و امکان توسمعه کشت ننها را در خاکهای
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شممور ،خشممس یا ارکی هایي با تنشهای غیرزیسممتي و زیسممتي فراه
مينورنمد ( .)Strobel et al., 2004رمار همای انمدوفیمت بما تولید
متابولیتهای ثانویه باعث تقویت شرایط تغذیهای ،نبي و فیزیکي گیاا،
نقش مهمي در محممافظممت از گیماهممان در برابر عوامممل بیممماریزا و
تنشهای غیرزیسممتي ایفا ميکنند .متابولیتهای تولید شممدا توسممط
رمار های اندوفیت ميتوانند اثر سممممي روی رار های بیماریزای
گیاهي ،نماتدها ،حشممرا و گیااخواران داشممته باش مند ( Bacon and
 .)Hinton, 2007رمار هما از طریق محمل زخ یما روزنمه وارد گیاا
ميشموند و در بافتهای مریستمي استقرار ميیابند ( White et al.,
 .)1991برخي از اندوفیتها فقط یس میزبان دارند و این درحالیسمممت
کمه برخي دیار رمادرند در گونههای مختکف گیاهي ککونیزا شممموند
(.)Tan and Zou, 2001
بر اسممماس مطالعا اخیر ،صمممدها ترکیب فعال زیسمممتي نظیر:
نلکمالوئیمدهما ،ترپنوئیمدها ،فالونوئیدها ،اسمممتروئیدها ،بنزوپیرانونها،
کوئینونهما ،ننتيبیوتیمسهما ،عوامل ضمممدسمممرطان و عوامل کنترل
بیولوژیس از رار های اندوفیت گزارش شمممدا اسممت ( Kjer et al.,
.)2010
اکوسممیسممت های دریایي دارای منابع منحصممر بهفردی در زمینه
ترکی ا فعال زیستي هستند ،زیرا موبودا دریایي از نظر بیولوژیس،
بیوشمیمیایي و بیوسمنتزی منحصر بهفرد هستند ( Molinski et al.,
2009; Mayer et al., 2011; Gerwick and Moore, 2012; and
 .)Newman and Cragg, 2014رار های اندوفیت بهدسممت نمدا از

محیطهای دریایي ،بدون اینکه به میزبان خود خسارتي وارد نمایند در
بافت دروني میزبان خود زندگي و باعث تولید ترکی ا فعال زیسمممتي
ط یعي بما سممماختماری منحصمممر بفرد شمممدا که ارزش دارویي دارند
(Strobel and Daisy, 2003; Strobel et al., 2004 and Bugni
; .)and Ireland, 2004بک مسها ،یکي از مه ترین منابع رار های
ش میمیایي بودااند ( Rateb

بهدسممت نمدا از محیط نبي برای مطالعا
 .)and Ebel, 2011بک سها در اکوسممیت های دریایي برای تغییرا
محیطي از بمکه شممموری باالی نب ،ن ود نورکافي ،غکظت اکسمممیژن
پایین ،محدودیتهای غذایي و سموو سازگار شدااند ( Quan et al.,
 .)2008با عک بر اینکه اندوفیتهای گیاهان رادر به سمماختن ترکی ا
فعال زیسممتي در میزبان خود هسممتند ،اندوفیتهای موبود در گیاهان
دریایي و ماکروبک سها از بذابیت بیشممتری برخوردار هسممتند .ننها
رمادرنمد متمابولیمتهمای ثمانویمه مهمي را بسمممازنمد که باعث تولید
مکانیس های دفاعي در میزبانشان ميشود و ننها را در شرایط تنش،
زنمدا نامه ميدارند .بههمین دلیل ترکی ا ط یعي بهدسمممت نمدا از
اندوفیتهای بک سها طي دو دهه اخیر و بهخصممو  40سممال اخیر
مورد توبه ررار گرفته اسمت .از بمکه ترکی اتي که از بک سها بهدست
نمدااند ميتوان به ترپنوئیدها ،اسممتروئیدها و ترکی ا نیتروژني اشممارا
نمود (.)Peng et al., 2016

رمار هممای انممدوفیمت ،توان تولیمد اکسم مین را افزایش دادا و بر
فیزیولوژی گیماا میزبان تاثیر ميگذارند ( Arnold and Lutsuzaki,
 .)2013بنابراین ،اصممالح گیاهان و مقاووسممازی ننها با اسممتفادا از
میکروارگمانیسم م های ط یعي ،برای افزایش مقاومت ننها در مقابل
تنشهای زیسممتي و غیرزیسممتي ،ميتواند بهعنوان یکي از روشهای
بدید اصالحي معرفي شود .استفادا از اندوفیتها در کشاورزی ،اثرا
زیسمممت محیطي که با کودهای شم میمیایي از بمکه نیتروژن بهوبود
مينینمد را کاهش ميدهد (.)Mohammadi and Sohrabi, 2012
کودهای شمیمیایي از بمکه نیتروژن ،بهسمرعت نبشمویي شدا و وارد
نب رودخمانمههما ،دریما مههما یا سم میسم مت های دریایي و تخریب
اکوسمیست های نبي ميشود .نیتروژن به شکلهای نمونیوو ،نیترا یا
نیتریس اسمید باعث کاهش کیفیت ،شفافیت و وضوح هوا شدا و روی
رشد گیاهان تاثیر ميگذارد ( Robarge et al., 2002; Driscoll et
.)al., 2003
مکزیکن الی ) ،)Citrus aurantifolia Swingleدرختي است
کو ممس متعکق بممه خممانوادا مرک مما کممه در منمماطق گرمسمممیری و
نیمهگرمسممیری پرورش ميیابد ( .)Morton, 2013این گیاا سممالیان
ممدیدی اسمممت که در نواحي مرکزی ،بندرع اس و بهویژا در مناطق
سرخون ،میناب ،رودان ،دشت بیرفت و ممسني کشت ميشود و ط ق
نخرین نمار سمازمان بهاني  FAOدر سال  4042ایران هفتمین تولید
کننمدا مکزیکن الی در بهان ميباشمممد .مرک ا و بهویژا مکزیکن
الی  ،گیاهان حساس به شوری ميباشند .شوری باعث کاهش رشد و
عمککرد گیماا ميشمممود ( .)Ennab, 2016وبود نمس در خاک و نب
شممور یکي از محدودیتهای کشممت این گیاا در مناطق بنوبي ایران
ميباشمممد .باال بردن فرفیتهای مورفولوژیس ،بیوشمممیمیایي و ننتي
اکسیداني در این گیاا حساس ،ميتواند تحمل ننرا نس ت به تنشهای
زیستي از بمکه خشکي و شوری و غیرزیستي از بمکه گوموز ،افزایش
دهد .با توبه به اینکه بسمیاری از زمین های کشاورزی ایران به سوی
شممور شممدن سممیر ميکنند ،اسممتفادا از اندوفیتها بهمنظور دارا بودن
خوا زیسممت کودی ننها ميتواند روش امیدوارکننداای باشممد و یا
دسمت ک باعث شمود گیاهان موابه شممدا با تنش ،رفتاری مشابه به
گیاهان متحمل از خود نشممان دهند .همچنین ،نتایج کاربرد این روش
در زمان کوتاهي رابل مشماهدا و بررسي ميباشد .صادري و همکاران
( )Sadeghi et al., 2020انمدوفیمتهمای رار ي را بهت باال بردن
تحمل گیاا نارناي ( ،)Citrus reticulate L.نسم ت به تنش خشکي
مورد اسممتفادا ررار دادند .اندوفیتهای رار ي توانسممتند باعث افزایش
تحمل گیاا نارناي تکقیا شمدا نس ت به نمونه شاهد شوند .در تحقیق
دیار ،مورسممي و همکاران ( ،)Morsy et al., 2020از اندوفیتهای
رار ي  Ampelomyces sp.و  Penicillium sp.برای افزایش تحمل
بمه تنش شممموری و خشمممکي در گیاا گوبهفرناي اسمممتفادا کردند.
اندوفیتها توانسمته بودند باعث افزایش محصول ،رشد ،بیوما گیاا و

بقازاده دریایي و همکاران ،ارتقاء صفات مورفولوژیک ،بیوشیمیایي و آنتي اكسیداني دانهالهاي مکزیکن الیم تلقیح شده ...

همچنین افزایش تحمل به شمرایط تنش خشمکي و شوری در گیاهان
تکقیا شدا نس ت به شاهد شوند.
این تحقیق از زاوی مه دی مد متفمماو  ،بمما نارش بر پتممانسمممی مل
میکروارگانیسمم های همزیسممت با گیاهان دریایي (بک سها) بهعنوان
کودهای زیستي بهت ارتقاء صفا شاخص مورفولوژیس ،بیوشیمیایي،
ننتي اکسیداني و رنادانههای فتوسنتزی در دانهالهای مکزیکن الی
مورد توبمه ررار گرفته اسمممت .تاکنون از اندوفیتهای بک سها برای
اهداف ذکر شمدا اسمتفادا نشمدا است و ميتوان گفت که این راهکار
بدید و نونورانه ميباشد.

مواد و روشها
نمونه تازا گونه بک کي  Cladophoropsis membranaceaاز
سماحل شمهرسمتان بوشهر (با طول بغرافیایي'' ᵒ80 25' 11و عرض
بغرافیممایي'' )ᵒ45 88' 08در فصمممل بهممار  ،4141بمعنوری و بممه
نزمایشمااا مرکزی دانشمااا هرمزگان منتقل شممد .شممناسایي ننها با
استفادا از ککیدهای شناسایي توسط اساتید مرکز تحقیقا کشاورزی و
منمابع ط یعي اسمممتمان هرمزگان انماو گرفت (Sohrabipour and
.)Rabiei, 2007 and Sohrabipour and Rabiei, 2008
کشت جلبکها و جداسازی اندوفیتهای قارچی

نمونههای بک س بهمد  8ثانیه در الکل  10درصمممد غوطهور و
سمدا یس مرت ه با نب مقطر سمترون شستشو دادا شدند .نمونهها به
رطعاتي بهطول  8میکيمتر برش و به محیط کشممت Potato ( PDA
 )Dextros Agarمنتقل شممدند .سممدا بهمد هار هفته در دربه
حرار  42دربه سانتيگراد و شرایط نوری  44ساعته ررار دادا شدند
( .)Venkatachalam et al., 2015پرگنههای رار ي رشمممد یافته،
برای بررسيهای بعدی به محیط کشت  PDAبدید منتقل شدند.
استخراج  DNAژنومی

برای اسمممتخرا  DNAاز روش  CTAB-SDSاسمممتفادا شمممد
( DNA .)Soltani et al., 2016اسمتخرا شدا در دمای  -40دربه
سممانتيگراد ناهداری شممد .برای مشمماهدا کمیت و کیفیت  ،DNAاز
روش الکتروفورز با ژل یس درصد نگارز استفادا شد.
از نغازگرهای ذکر شمممدا در ذیل برای انماو واکنش زنمیراای
پکیمراز ( )PCRبهمت شمممناسمممایي مولکولي اندوفیتهای رار ي با
استفادا از تکثیر نواحي حفافت شدا  ITS1و  ،ITS4استفادا شد:
)´ITS1 (5´GCGGCCATGTAGTAGAG3
)´White ( ITS4 (5´TCCTCCGCTTATTGATATGC3

.)et al., 1995
مراحل واکنش شمامل  42دربه سانتيگراد پنج دریقه 42 ،دربه
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سمممانتيگراد  28ثمانیمه 81 ،دربمه سمممانتيگراد  10ثمانیه 14 ،دربه
سممانتيگراد یس دریقه و  14دربه سممانتيگراد پنج دریقه با  18رخه
بودنممد ( .)Soltani et al., 2016برای انممماو واکنش از دسمممتامماا
ترموسممایکل ( )Eppendorf, Hamburg, Germanyاسممتفادا شممد.
نتایج واکنش روی ژل نگارز یس درصد مشاهدا شدند.
با استفادا از میکروسکوپ نوری (مدل  ،Kernobn 132نلمان) با
بزرگنمایي  ،400نوع اسممدور ،نوع دیوارا و نرایش اسممدورها در اندوفیت
رار ي استخرا شدا مورد بررسي ررار گرفت.
بذور مکزیکن الی پا از ضممدعفوني با هیدوککریت سممدی پنج
درصمد در سمینيهای کشمت حاوی پیت ماس سمترون کشمت شدند.
دانهالها در مرحکه هار برگي به گکدانهای مناسمممب با ابعاد 44×44
سمانتيمتر منتقل شدند .برای تهیه خاک بسترهای کشت ،ماسه بادی،
پیت ماس و کود پوسممیدا دامي بهترتیب به نسم تهای  4 :4 :4با ه
بهخوبي مخکوط و بهمد  40دریقه در دمای  444دربه سمممانتيگراد
اتوکالو شمدند .دانهالها در شمرایط دمایي  10-18دربه سانتيگراد و
رطوبت  28-10درصمد در گکخانه دانشمااا هرمزگان ناهداری شدند.
دانهالهای هشممت ماهه مکزیکن الی طي سممه مرحکه و بهصممور
هفتاي ،مایهزني شممدند .از مایه تکقیا رار ي ،با تراک  4×402اسممدور
در هر میکيلیتر برای اسمدری گیاا و تزریق خاک اطراف ریشه استفادا
شد .پا از گذشت  440روز صفا مورد نظر اندازاگیری شدند.
رطر تنه ،با اسمتفادا از کولیا از فاصمکه  2سممانتيمتری از سطا
زمین اندازاگیری شممد .برای اندازاگیری وزن خشممس انداوها ،پا از
توزین وزن تر ،رسمممتهای مختکف گیاا (برگ ،ریشممه و شمماخسممارا)،
بهطور ممزا در پاکتهای کاغذی ررار دادا و بهمد  14سممماعت در
نون با دمای  50دربه سانتيگراد خشس و سدا توزین شدند.
میزان ککروفیمل برگها بهروش اسمممدکتوفتومتری (مدل Cecil
 ،)CE2501ککروفیممل ن ،ب ،کممل و کمماروتنوئیممد بممهترتیممب در طول
مو همای  221، 210و  228نمانومتر انمدازاگیری شمممدند ( Arnon,
 .)1949همچنین ،با اسممتفادا از دسممتااا ککروفیلمتر ( ;SPAD-502
 ،)Konica Minolta, Osaka, Japanدر گکخمانمه ،میزان ککروفیل
اسدد برگهای کامالً توسعه یافته ،اندازاگیری شد.
بمرای انممدازاگیری میزان پروتئین موبود در برگهمما از روش
برادفورد ( )Bradfordm, 1976اسمتفادا شد .برای محاس ه پراکسیدا
شممدن لیدیدها ،مالون دی نلدئید ( )MDAبهعنوان محصممول واکنش
پراکسممیدا شممدن اسممیدهای رب غشمماء بهروش ژانویان و ویکیاو
( )Zhanyuan and William, 1992اندازاگیری شد.
برای سمنمش فعالیت ننزی پراکسمیداز ،از روش انسي و ماهکي
( )Chance and Maehly, 1955اسمممتفادا شمممد .میزان کمي ننزی
کاتاالز ،با استفادا از روش دهیندا ( )Dhindsa et al., 1981با اندکي
تغییر اندازاگیری شد .ننزی سوپراکسیداز دیسموتاز ،بهروش بیچامپ و
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فریدوویچ ( ،)Beauchamp and Fridovich, 1971اندازاگیری شد.
برای اندازاگیری میزان ننزی اسمکوربیس پراکسیداز ،از روش ناکانو و
نسممادا ( )Nakano and Asada, 1981اسممتفادا شممد .سممنمش ننزی
گکوتاتیون ردوکتاز ،بهروش اسمیت و همکاران ()Smith et al., 1988
انماو شد.
تجزیه و تحلیل دادهها

داداهای مربوط به نتایج حاصل از تیمار گیاا با اندوفیت با استفادا
از نروافزار  SASدر رالب طرح کامالً تصمادفي و مقایسه میاناینها با
نزمون  LSDدر سطا ( )p≤0.05انماو شد.

نتایج و بحث
کشت جلبک و استخراج اندوفیت قارچی

اندوفیتهای رار ي بعد از گذشت سه هفته از بافتهای بک سها
خار شممدند و رشممد خود را کامل کردند .نتایج حاصممل از بررسممي
مولکولي انمدوفیمتهمای رمار ي نشمممان دادند که اکثر اندوفیتهای
استخرا شدا متعکق به گونههای مختکف بنا  Aspergillusبودند.
بررسيهای میکروسکوپي اندوفیت رار ي نشان داد ،بدایه  F1دارای
اسمممدورهممای گرد بمما نرایش خوشمممهای و دارای دیوارا عرضمممي در
میسمممیکیووهممای خود بود .این رممار متعکق بممه ردا Ascomycota
ميباشممد و بزء رار های حقیقي محسمموب ميشممود .ر ل از مرحکه
زایشي سفید رنگ و در زمان تشکیل اسدورها ،به رنگ سیاا تس رنگ
فاهر شمممد .نمونه  F1دارای تشمممابه باالیي ( 400درصمممد) با دیار
تواليهمای گرفتمه شمممدا از بمانس ژن بود .اندوفیت  F1با شممممارا
 MT420720در بمانمس ژن ث مت شمممد .در تحقیقا پیشمممین نیز،
ونکمماتمما مماالو و همکمماران ( ،)Venkatachalam et al., 2015از
44بک س و  40عکف دریایي اندوفیتهای رار ي اسممتخرا کردند که
بنا  Aspergillusدارای بیشمممترین فراواني بود .کاریا و همکاران
( ،)Kaaria et al., 2015نیز  102انمدوفیمت از بک سهای مختکف
ررمز ،س م ز و رهواای اسممتخرا نمودند .این محققین ،بیان نمودند که
میکروارگانیس های دریایي ترکی اتي را ميسازند که بهعنوان ترکی ا
فعال زیسمممتي بدید مطرح هسمممتند و این ترکی ا ميتوانند به حفظ
محیط زیسمت کمس کنند .نتایج ننها ررابت نزدیکي با تحقیق حاضر
داشممت و بیشممترین فراواني اندوفیتهای اسممتخرا شممدا متعکق به
گمونممههممای ممخمتمکف  Aspergillusبود .فکولینممگ و همکمماران
( ،)Flewelling et al., 2015رار های اندوفیت اسممتخرا شممدا از
گونههای مختکف بک س را از نظر وبود ترکی ا فعال زیسمممتي مورد
بررسمي ررار دادند .از  14رار اندوفیت 100 ،ترکیب ط یعي استخرا
کردند .بیشترین ترکی ا زیستي را از بنا  44( Aspergillusدرصد)
بهدسمت نوردند و این رار بیشمترین فراواني را نیز به خود اختصا

دادا بود.
بررسی صفات مورفولوژیک

اسمممتفادا از اندوفیت رار ي بهعنوان کود زیسمممتي در دانهالهای
مکزیکن الی توانسمته بود در بسمیاری از صفا مورد بررسي ،تفاو
معنيداری را نسم م ت به نمونههای شممماهد نشمممان دهند (بدول .)4
دانهال های تکقیا شدا دارای رطر تنه بیشتر ،تعداد برگ باالتر و طول
سممماره بکندتر نسم م ت به شممماهد بودند .بهمنظور اندازاگیری بیوما
دانهالهای تکقیا شدا نس ت به شاهد ،وزن تر و خشس ریشه ،ساره و
برگ بهطور ممزا اندازاگیری شممدند .نتایج نشممان دادند که نمونههای
تیمار شدا با اندوفیت رار ي ،بهطور معنيداری دارای وزن تر و خشس
سمماره ،ریشممه و برگ باالتری نس م ت به شمماهد بودند (در سممطا یس
درصد) (بدول  4و شکل  .)4در مورد وزن خشس انداوها ،وزن خشس
برگ ،ساره و ریشه در سطا یس درصد معنيدار بودند (بدول  .)4این
افزایش رشد را ميتوان اینگونه توصیف کرد که ،افزایش هورمونهای
گیاهي باعث تاثیر مث ت روی رشمد و تکثیر سکولهای گیاهي از بمکه
سمکولهای ریشمه ميشموند .افزایش رشد و گسترش سیست ریشهای
باعث به ود روابط نبي و همچنین بذب بهتر عناصممر غذایي در گیاا و
در نهایت رشممد بهتر گیاا شممدا اسممت .بیشممترین تاثیر اندوفیتها در
گیاهان تکقیا شدا در تحقیقا گذشته ،روی افزایش رشد شاخسارا و
رشمد سیست ریشهای در گیاهان بودا است ( Naveed et al., 2014
 .)and Golparyan et al., 2018رممار هممای انممدوفیممت بمما تولیممد
متابولیتهای ثانویه مخصموصما هورمونهایي مانند اکسین و بی رلین
باعث القای رشد معنيداری در گیاا میزبان خود ميشوند ( Nanda et
.)al., 2018
رنگدانههای فتوسنتزی

با افزایش تعداد برگ و گسمتردگي ریشه در گیاا ،مقاومت گیاا از
طریق بماال رفتن توان بمذب مواد غذایي از خاک و همچنین افزایش
فرفیت فتوسمنتزی ،افزایش خواهد یافت .اندوفیت رار ي توانسته بود
بهطور معنيداری باعث افزایش ککروفیل ن و کل شممود (شممکل  .)4اما
میزان ککروفیل ب با اختالف اندک ،از نمونه شاهد بیشتر و غیرمعنيدار
بود .میزان ککروفیمل ن و کمارتنوئیمد موبود در برگ دانهالهای تکقیا
شدا در سطا یس درصد معنيدار بودند ،اما سطا معنيداری ککروفیل
کل در سممطا پنج درصممد معنيدار بود .در تحقیق پیشممین نیز همین
نتایج در تکقیا گیاا ذر و موز با اندوفیت رار ي بهدسممت نمدا اسمت
( .)Rodrigues et al., 2000نتایج تحقیق ننها نشان دادند ،برخالف
معنيداری میزان ککروفیل ن و کاروتنوئیدها ،میزان ککروفیل ب کمتر از
نمونههای شاهد بودا است.

بقازاده دریایي و همکاران ،ارتقاء صفات مورفولوژیک ،بیوشیمیایي و آنتي اكسیداني دانهالهاي مکزیکن الیم تلقیح شده ...

204

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerبر صفات مورفولوژیک دانهالهای مکزیکن الیم
Table 1- The ANOVA results for the effect of Aspergillus niger endophytic fungi inoculation on morphological characterizes
of Mexican lime seedlings

درجه
آزادی

میانگین
مربعات
Mean squares

df

تعداد
انشعاب

تعداد
برگ

منابع تغییر
S.O.V

طول ریشه

عرض ریشه

Root
length

Root
width

Stem length

32.16

55.5

42

5

29.5

27

20

3.66

21

2.12ns

**138.91

**84.41

4ns

**267.13

*24.62

5.04

6.62

8.5

0.66

5.16

0.07

7.28

6.23

9.40

18.84

6.28

6.49

20.16

26.50

34.00

2.66

20.66

0.28

میاناین مربعا اشت اا

5.04

6.62

8.50

0.66

5.16

0.07

9.01

105.55

110

36.61

144.42

30.44

MSE
درصد تغییرا )(%
Percentage of
changes

طول ساقه

قطر تنه

Branch
No.

Leaf No.

Trunk
Diameter

51.33

4.67
3.58

1

اندوفیت
Endophyte

1

4

شاهد
Control
ارزش F
F Value
خطای نزمایش
E

ضریب تغییرا
C.V

ممموع مربعا اشت اا
SSE

 * ،nsو ** ،بهترتیب ،غیر معنيدار و معنيدار در سطا پنج و یس درصد
and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively

** ns,

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerروی بیومس دانهالهای مکزیکن الیم
Table 2- Results of the ANOVA of Aspergillus niger endophytic fungi inoculation effect on biomass of Mexican lime Seedlings
منابع تغییر
درجه آزادی
میانگین مربعات
Mean squares

وزن تر ریشه

df

S.O.V

وزن خشک ساقه

وزن تر ساقه

وزن خشک ریشه

وزن خشک برگ

وزن تر برگ

تیمار

SDW

SFW

RDW

RFW

LDW

LFW

)(Treatment

2.37

6.06

2.47

12.28

2.11

10.02

1.53

3.11

1.36

5.03

0.45

4.99

)(Control
ارزش F
F Value

**283.50

**92.35

*21.81

**339.21

**976.56

**186.35

اشت اا نزمایشي

1

اندوفیت
)(Endophyte

1

شاهد

E

4

ضریب تغییرات

0.00

0.14

0.08

0.23

0.00

0.2

3.12

8.20

15.26

5.56

5.08

6.00

0.01

0.56

0.34

0.92

0.01

0.81

میاناین مربعا اشت اا

0.00

0.14

0.08

0.23

0.00

0.20

MSE

54.9

94.85

81.61

144.13

367.88

100.8

درصد تغییرا )(%
Percentage of changes

C.V

ممموع مربعا اشت اا
SSE

* و ** ،بهترتیب ،معنيداری در سطا پنج و یس درصد
and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively

** ns,
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شکل  -1تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerروی بیومس دانهالهای مکزیکن الیم
)Figure 1- The effect of the Aspergillus niger endophytic fungi inoculation on biomass of Mexican lime seedlings (LSD, p≤0.05

تفاو در مقدار ککروفیل ب ميتواند بهدلیل تفاو در سممماختار و
کمدککاهمای موبود در نن بماشمممد .از ننمایيکه ککروفیل یس بزء
حیاتي برای فتوسنتز است ،هر گونه کاهش در مقدار ککروفیل ميتواند

بر فرفیت فتوسنتز گیاا تاثیر باذارد ( Newman et al., 2003 and

.)Bu et al., 2012

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerروی کلروفیل آ ،کلروفیل ب ،کلروفیل کل و میزان کاروتنوئیدهای
موجود در دانهالهای مکزیکن الیم
Table 3- Results of the ANOVA of Aspergillus niger endophytic fungi inoculation effect on chlorophyll a, chlorophyll b, total
chlorophyll and carotenoids content in Mexican lime seedlings

میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

Mean squares

df

S.O.V

کاروتنوئیدها

کلروفیل کل

کلروفیل ب

کلروفیل آ

تیمار

Carotenoids

Total chlorophyll

Chlorophyll b

Chlorophyll a

)(Treatment

0.45

1.86

0.7

1.01

0.32

1.6

0.69

0.91

)(Control
ارزش F
F Value

**253.50

*20.08

1.50ns

**105.00

خطای نزمایشي

0.00

0.00

0.00

0.00

2.59

4.10

1.43

1.04

0.00

0.02

0.00

0.00

میاناین مربعا اشت اا

0.00

0.00

0.00

0.00

40.62

16.25

1.44

10.98

MSE
درصد تغییرا )(%
Percentage of changes

1

اندوفیت
)(Endophyte

1

شاهد

E

ضریب تغییرات

4

 * ،nsو ** ،بهترتیب ،غیر معنيدار و معنيدار در سطا پنج و یس درصد
and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively.

C.V

ممموع مربعا اشت اا
SSE

** ns,
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شکل  -2تاثیر تلقیح اندوفیت قارچي  Aspergillus nigerروي رنگدانههاي فتوسنتزي در دانهالهاي مکزیکن الیم
Figure 2- The effect of the Aspergillus niger endophytic fungi inoculation on photosynthesis pigments of Mexican lime
)seedlings (LSD, p≤0.05

بهنظر ميرسد ،بذب بهتر نب منمر به بذب بهتر عناصر ضروری
از بمکه نهن ،منانز و فسممفر شممدا اسممت که در سممنتز ککروفیل نقش
اسماسي دارند (.)Auge et al., 2001 and Jogawat et al., 2013
در تحقیق انماو شدا توسط ژانگ و نان (،)Zhang and Nan, 2007
نیز گزارش شممدا اسممت که اندوفیتهای رار ي توانسممته بودند باعث
افزایش سممطا ککروفیل در گندو رر  Elymus dahuricusشممموند.
کماروتنوئیمدهما ،از لیدیدهای موبود در غشممماء تیالکوییدها محافظت
ميکنند و نقش ننتي اکسیداني دارند ( .)Bu et al., 2012دانهالهای
تکقیا شمدا ،از مقدار کاروتنوئیدهای باالتری نس ت به شاهد برخوردار
بودند (شکل .)4
نتایج حاصل از بررسیهای بیوشیمیایی

نتایج بررسمي بیوشمیمیایي دانهالهای مکزیکن الی نشان دادند،
میزان تولید پروتئین موبود در دانهالهای تکقیا شمدا نس ت به شاهد
از اختالف معنيداری برخوردار بود (در سمممطا پنج درصمممد) .اندوفیت
رار ي توانسممته بود بهطور معنيداری (در سممطا یس درصممد) میزان
ککروفیل عدد اسدد را در گیاا تکقیا شدا نس ت به شاهد افزایش دهد.
همچنین ،مقدار ککروفیل عدد اسمدد ( 42/05درصد) و پروتئین موبود
در برگ دانهالهای تکقیا شممدا ( 2/52درصممد) افزایش نشممان دادند.
عالوابراین ،بما وبود عمدو اعمال شمممرایط تنش روی گیاا ،اندوفیت
توانسمته بود بهطور معنيداری باعث استحکاو دیوارا سکولي نس ت به
نمونه شاهد شود و میزان مالون دی نلدئید موبود در برگ دانهالهای

تکقیا شممدا را بهمیزان  14/1درصممد ( 4/12نانومول در گیاهچه تکقیا
شدا و  2/44نانومول در شاهد) نس ت به نمونه شاهد کاهش دهد (در
سمطا یس درصد) (بدول  .)2در تحقیقا گذشته نیز نشان دادا شدا
است که اعمال اندوفیتهای رار ي به گیاا گندو و برنج ،توانسته بود
باعث کاهش تولید ترکیب مالون دی نلدئید در ننها شود ( Zhang et
.)al., 2010; Shukla et al., 2012
ظرفیت آنتی اکسیدانی

در بررسي فرفیت ننتي اکسیداني دانهالهای تکقیا شدا نس ت به
نمونههای شاهد ،همه موارد مورد بررسي اختالف معنيداری را از خود
نشمان دادند (بدول  8و شکل  .)1بررسي فرفیت ننتي اکسیداني گیاا
از طریق سمممنمش فعمالیمت ننزیمي ننزی همای کاتاالز ،پراکسمممیداز،
سوپراکسید دیسموتاز ،اسکوربیس پراکسیداز و گکوتاتیون ردوکتاز انماو
گرفت .سوپراکسید دیسموتاز اولین خط دفاعي گیاهان در برابر اکسیدا
شدن ميباشد ( .)Alscher et al., 2002رار اندوفیت توانست باعث
افزایش  4/2برابری فعالیت این ننزی نسم ت به شاهد شود .کاتاالزها
پروتئینهای ننزیمي هسممتند که سممکولهای زندا را در برابر صممدما
اکسیداتیو محافظت ميکنند و باعث تغییر  O-و  H2O2به شکل  O2و
 H2Oميشمموند ( .)Quan et al., 2008; Halo et al., 2015در
تحقیق حاضمممر ،اندوفیت رار ي توانسمممته بود باعث افزایش معنيدار
مقدار کاتاالز در نمونههای تکقیا شدا شود ( 440/24درصد).

210

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،63شماره  ،2تابستان 1041

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerروی کلروفیل اسپد ،میزان پروتئین و مالون دی آلدئید در دانهال-
های مکزیکن الیم
Table 4- Results of the ANOVA of Aspergillus niger fungi endophyte inoculation effect on SPAD chlorophyll number, Protein
and MDA content in Mexican lime seedlings

میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

Mean squares

df

S.O.V

مالون در آلدئید

پروتئین

اسپد

MDA

Proteins

SPAD

1.36

33.27

68

4.91

31.14

53.93

*3081.26

*9.10

**208.04

0.00

0.74

1.42

3.04

2.68

تیمار
)(Treatment
1

اندوفیت
)(Endophyte

1

شاهد
)(Control
ارزش F
F Value

4

خطای نزمایشي
E

ضریب تغییرا

1.95

C.V

ممموع مربعا اشت اا
SSE

0.03

2.99

5.70

میاناین مربعا اشت اا

1.42

0.00

1.42

-72.3

6.86

26.08

MSE
درصد تغییرا )(%
Percentage of changes

* و ** ،بهترتیب ،معنيدار در سطا پنج و یس درصد
and *: significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively.

**

جدول  -5نتایج تجزیه واریانس تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerبر ظرفیت آنتی اکسیدانی دانهالهای مکزیکن الیم
Table 5- Results of the ANOVA of Aspergillus niger fungi endophyte inoculation effect on antioxidant capasity in Mexican
lime seedlings
میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

Mean squares

df

S.O.V

اسکوربیک
پراکسیداز

گلوتاتیون
ردوکتاز

APX
696.42

Gr
16.24

158.61

324.28

10.48

66.22

9.83

**4112.76
50.51

*41.05
1.21

**104578
0.12

**479.01
0.84

**1280.21
1.05

1.39

8.24

0.31

5.09

2.43

202.04

4.85

0.48

3.38

4.21

50.51

1.21

0.12

0.84

1.05

114.75

54.96

139.51

167.03

110.49

سوپراکسیددیسموتاز

پراکسیداز

کاتاالز

تیمار

SOD

POD

CAT

)(Treatment

26.25

57.15

1

27.15

1

4

اندوفیت
)(Endophyte

شاهد
)(Control
ارزش F
F Value

خطای نزمایشي
E

ضریب تغییرا
C.V

ممموع مربعا اشت اا
SSE

میاناین مربعا اشت اا
MSE
درصد تغییرا )(%
Percentage of
changes

* ** ،بهترتیب ،معنيدار در سطا پنج درصد و یس درصد
and *: significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively.

**
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شکل  -3تاثیر تلقیح اندوفیت قارچی  Aspergillus nigerروی ظرفیت آنتی اکسیدانی دانهالهای مکزیکن الیم.
Figure 3- The effect of the Aspergillus niger endophytic fungi inoculation on Antioxidant capacity of Mexican lime seedlings
(LSD, p≤0.05).

ننزی همای گکوتماتیون ردوکتماز و اسمممکوربیس پراکسمممیداز بزو
ننزی های ننتي اکسممیداني هسممتند که در تنشها اکسممیداتیو ،از طریق
مکانیسم س زدایي از صدمه دیدن گیاا بکوگیری ميکنند ( Asada,
 .)1994; Gill et al., 2013در این رخمه ،ننهما از طریق احیممای
 H2O2باعث ت دیل این ترکیب به نب ميشمموند .نتایج نشمممان دادند،
انمدوفیت رار ي بهطور معنيداری باعث افزایش فعالیت این دو ننزی
( 82/42درصمممد ننزی گکوتمماتیون ردوکتماز و  442/18درصمممد ننزی
اسکوربیس پراکسیداز) در دانهالهای مکزیکن الی تکقیا شدا نس ت
به نمونههای شاهد شود (شکل  .)1در مقابکه گیاا با تنشهای زیستي
و غیرزیستي و شرایط نامساعد محیطي ،هر ه فرفیت ننتي اکسیداني
گیاا باالتر باشممد ،توانایي گیاا برای مقابکه با شممرایط نامسمماعد باالتر
خواهمد بود .عممدو تممع رادیکمالهممای نزادی ون  O-یمما  H2O2در
گیاهان تحت شممرایط تنش ،بهدلیل وبود ننزی های ننتي اکسممیداني
ون کاتاالز و سمموپراکسممید دیسممموتاز ميباشممد ( Naveed et al.,
.)2014

نتیجهگیری
میکروارگانیسممم ها ،عناصمممر غذایي مه مورد نیاز گیاهان مانند
نیتروژن و فسفا را از فرو غیر رابل حل به فرو رابل حل درنوردا و از
این طریق رشمممد گیاهان را به ود ميبخشمممند ( Rokhzadi et al.,
 .)2008در تحقیقما پیشمممین ،نقش میکروارگانیسممم های خاک در
کشماورزی پایدار مورد بررسمي و مطالعه ررار گرفته است ( Lee and
 .)Pankhurst, 1992; Wani et al., 1995ممممحمممممممدی

( )Mohammadi, 2010نشمان داد ،استفادا از رار
 fungiبهعنوان کود زیستي توانسته بود اثر معنيداری بر رشد ،ارتفاع
و تولید دانه در گیاا کانوال نس م ت به نمونههای شمماهد داشممته باشممد.
همچنین ،بما کماهش مصمممرف کودهای شمممیمیایي ،عالوابر کاهش
همزیمنممههمما ،از نلودگي محیط زیسممممت نیز بکوگیری ميشمممود.
میکروارگانیسمم هایي که بهطور معمول برای کود زیسمممتي اسمممتفادا
ميشوند ،یا تث یت کنندا نیتروژن هستند ،یا حل کنندا فسفا و یا هر
دو ویژگي را دارند ( .)Mohammadi and Sohrabi, 2012بدایههای
رار ي بنا  Aspergillusبیشمتر توانایي حل کنندگي فسفا را دارا
ميباشند ( )Noorjahan et al., 2019و این عنصر را از فرو غیر رابل
حمل بمه فرو رمابل حل درنوردا و در اختیار گیاا ررار ميدهند .در این
تحقیق ،با اسممتناد به تحقیقا پیشممین از بنا  Aspergillusبرای
هدف کود زیسمتي روی دانهالهای مکزیکن الی اسمتفادا شد .تکقیا
اندوفیت رار ي  ،A. nigerبه گیاا مکزیکن الی  ،باعث به ود صفا
مورد بررسممي در نن شممد .تکقیا رار باعث افزایش ارتفاع گیاا ،میزان
ککروفیمل ن ،ککروفیمل کل و کارتنوئیدها و افزایش میزان پروتئین در
دانهالهای تکقیا شمدا شمد .بر اسماس یافتههای پژوهش حاضر ،این
اندوفیت رار ي رابکیت اسمممتفادا بهعنوان کود زیسمممتي را دارا بودا و
ميتواند بهعنوان گزینه ای مناسب برای افزایش تحمل گیاهان نس ت
به تنشهای محیطي از بمکه تنش شموری و خشکي مطرح شود .این
موضوع ميتواند بهعنوان یس روش مناسب در بهت ایماد کشاورزی
پایدار و دوسمممتدار محیط زیسمممت ،در کاهش اثرا منفي کودهای
شیمیایي مطرح شود .اگر ه این تحقیق اولین گزارش از اندوفیتهای
رار ي همزیسمت با بک سهای دریایي و تکقیا ننها به گیاا ميباشد،
Trichoderma
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نسم ت به تنشهای زیستي و غیرزیستي از بمکه شوری مورد بررسي
 پیشمنهاد ميشمود بررسيهایي روی گونههای، عالوابراین.ررار گیرد
 و همچنینAspergillus flavus  مانندAspergillus مختکف بنا
 نیزPenicillium chrysogenum  مانند گونهPenicillium بنا
. از بررسيهای نزمایشااهي ننها نتایج خوبي حاصل شد.انماو گیرد
سپاسگزاری
در اینما با دارد از دانشمااا هرمزگان و نزمایشمااا محیط زیست
، همچنین از خان مهندس راو. اسمتان هرمزگان تقدیر و تشکر نمایی
نرمای دکتر ربیعي و نرمای مهنمدس خسمممروی که در نمونهبرداری و
.  کمال تشکر را داری،پیش رد پروژا همکاری صمیمانه داشتند
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 عمککرد و بن ههای،امما تحقیقا بیشمممتری در زمینه شمممناسمممایي
.اکولوژیکي این اندوفیتها را ميطک د
اسمممتفادا از رار های اندوفیت بهعنوان یس من ع بدید زیسمممتي
 از مه ترین دالیل بداسمممازی ننها،برای متابولیتهای ثانویه فعال
Strobel and Daisy, 2003; Schulz and Boyle, ( بودا اسممت
 ممکن اسممت، ارت اط همزیسممتي بین رار ها و فتواتوتروفها.)2006
روند تکامکي از زندگي نبزی به زندگي خشممکيزی را تسممهیل کردا
 بافتها و یا،) و برخي سممماختارهاKrings et al., 2007( بماشمممد
Selosse ( سمکولهای گیاهي ممکن اسمت منشا رار ي داشته باشند
.)and Strullu-Derrien, 2015
در نهایت پیشممنهاد ميشممود مطالعا بیشممتری در زمینه توانایي
انمدوفیتهای همزیسمممت با ماکروبک سها در افزایش تحمل گیاهان
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Introduction
Tomato is a product with a wide range of genotypes with different yields and selection based on this trait and
its components can accelerate the breeding programs of this plant. The most important goals of tomato breeders
have been to increase yield, disease resistance, early maturity, and improve the quality characteristics of the fruit.
Therefore, awareness of genetic diversity in the population is an important step in plant breeding, and to achieve
this goal, the studied genotypes must first be identified in terms of genetic potential and favorable agronomic
traits. The usual approach for describing and evaluating populations requires cultivating sample populations and
evaluating their morphological and agronomic characteristics. In this regard, multivariate statistical methods play
an important role in studying genetic diversity and selecting appropriate parents. Unfortunately, the tomato
cultivars used in Iran are often not at the favorable level in terms of important traits such as the number of days
to fruit ripening, fruit weight, fruit yield, fruit length, and width, and few studies have been done on these traits.
Therefore, this study was conducted to investigate the morphological diversity, evaluate the yield and its
components among some imported tomato lines using analysis of variance, cluster analysis, and principal
component analysis.

Materials and Methods
This study was performed in Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran,
Iran in 2020. The plant material included 24 tomato lines imported from the Canadian Plant Gene Bank and one
check variety. The experimental design used for morphological analysis was a randomized complete block
design with three replications. Evaluated characteristics were included of the number of days to first flowering,
number of days from germination to first fruit coloring (early ripening), plant height (cm), number of fruits per
plant, average fruit weight per plant (g), plant yield (g), length and width of the fruit (cm). After measuring the
characteristics at the farm and recording the data, analysis of variance was performed to examine the diversity
between lines in terms of the studied variables, and Duncan test was used to compare the means and SAS
software was used to test the correlation coefficients of the variables. Cluster analysis for grouping of tomato
lines was performed based on the mean of the main data of standardized traits, which was determined by
Euclidean distance to determine the distance between the lines, and the UPGMA method was used to merge the
clusters. Principal component analysis was performed based on the mean of the main data of morphological
traits.
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Results and Discussion
The results of the analysis of variance showed that there was a significant difference between all lines in
terms of the studied characters. Also, principal component analysis based on morphological traits showed that
the first two main components accounted for 75% of the total phenotypic variation in the data and the number of
days from germination to first fruit coloring (-0.606), the number of days to first flowering (-0.516), fruit weight
per plant (0.492), fruit width (0.480), fruit length (0.472), plant height (-0.445), fruit yield per plant (0.395) and
the number of fruits per plant (-0.367) had the highest contribution in yield changes. Therefore, these variables
might be taken into consideration for effective selection of parents for hybridization programs for broadening the
genetic base in the population as well as to develop elite lines or F1 hybrids. UPGMA cluster analysis also
divided the studied lines into nine groups. Group IX lines were in good condition in terms of yield traits and
components, group VIII lines in terms of maturity and flowering, and group IV lines in terms of fruit number per
plant. And the lines in groups I and V were in moderate condition for all traits. According to these results, the
cross of the lines in the more distant groups can produce hybrids with high diversity and maximum heterosis.

Conclusion
According to the main purpose of this study, which was to evaluate the yield and its components and
according to the analysis performed, lines 8, 11, and 17 due to showing the least number of days to flowering
and early, lines 10 and 14 due to having the highest yield, the highest fruit weight, and highest fruit length and
width and lines 2, 9, 15, 21, and 24 due to having the highest number of fruits per plant and the favorable height
are also recommended for use in tomato breeding programs.
Keywords: Cluster analysis, Correlation, Genetic diversity, Principal components analysis
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چکیده
گوجه فرنگی محصولی با طیف وسیعی از ژنوتیپ ها با عملکردهای متفاوت است و گزینش برر اسراص ترفت عملکررد و اجرزای مریتوانر بره
برنامه های اتالحی این گیاه سرعت ببخش  .در پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی عملکرد و اجزای روی  52الین گوجهفرنگی ،زمایشی در قالب طرح
بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام ش  .تفات شامل تع اد روز تا گل هی ،تع اد روز از جوانهزنی تا اولین رنگگیری میوه (زودرسی) ،ارتفاع بوته
(سانتیمتر) ،تع اد میوه در بوته ،وز میوه در بوته (گرم) ،عملکرد میوه در بوته (گرم) ،طول و عرض میوه (سانتیمتر) بودن  .نتایج تجزیه واریانس نشرا
داد در میا تمامی الینها تفاوت معنیداری از نظر تفات مورد بررسی وجود دارد .همچنین تجزیه به مولفههای اتلی نیز بر اساص تفات مورفولوژیک
نشا داد که دو مولفه اتلی اول ،در مجموع  52درت از تنوع فنوتیپی کل در بین دادهها را توجیه کردن و ترفات تعر اد روز از جوانرهزنری ترا اولرین
رنگگیری میوه ( ،)-0/606تع اد روز تاگل هی ( ،)-0/216وز میوه در بوته ( ،)0/295عرض میوه ( ،)0/280طول میوه ( ،)0/255ارتفاع بوته (،)-0/222
عملکرد میوه در بوته ( )0/592و تع اد میوه در بوته ( )-0/565بیش تررین سر ر را در تیییررات عملکررد داشرتن  .همچنرین تجزیره وشرهای برهروش
 UPGMAنیز الین های مورد مطالعه را در نه گروه قرار داد و الینهای گروه  IXاز نظر تفات عملکرد و اجزای  ،الینهرای گرروه  VIIIاز نظرر
زودرسی و گل هی و الینهای گروه  IVاز نظر تع اد میوه در بوته در وضعیت مطلوبی قرار داشتن و الینهای موجرود در گرروههرای  Iو  Vنیرز بررای
تمامی تفات در وضعیت متوسطی بودن .
واژههای کلیدی :تجزیه به مولفههای اتلی ،تجزیه وشهای ،تنوع ژنتیکی ،همبستگی

مقدمه

1

گوجرهفرنگری برا نرام علمری  Solanum lycopersicom L.از
انواده  Solanaceaeو با تعر اد کرومروزوم  5n=5X=52برهعنروا
دومین محصول م ر تیفی در ج ا بع از سیبزمینری طبقرهبنر ی
می شود و بخش اساسی از رژیر غراایی انسرا را تشرکیل مریدهر
(.)Engels et al., 1995; Athinodorou et al., 2021
 5 ،1و  -5بهترتیب دانشجوی دکتری تخصصی و دانشیارا  ،گرروه اترالح نباترات،
دانشک ه علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایرا
)Email: gh.kiani@sanru.ac.ir
(* -نویسن ه مسئول:
 -2دانشیار ،گروه اتالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشک ه تولی گیاهی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگا  ،گرگا  ،ایرا
DOI: 10.22067/JHS.2021.70173.1048

گوجهفرنگی یک محصول غنی از ریزمیایهای مرورد نیراز در رژیرر
غاایی انسا است ( .)Osei et al., 2014امروزه گیاها تیفی مانن
گوجه فرنگی ،م ر ترین منبع در م برای کشاورزا ردهپرا محسرو
می شون و از طرفری افرزایش جمعیرت انگیرزه براالیی بررای کشرت
تیفیجات بهعنوا منبع م ر ویتامینها و مرواد مر نی ایجراد کررده
است .در این زمینه تولی بار با کیفیت یک عامل حیاتی است .به این
منظررور ،مطالعررات سیسررتماتیک و توترریف صوترریات ژرمپالسررر
گوجهفرنگی بررای کشراورزا و متخصصرا علرر اترالح نباترات از
اهمیت زیادی بر وردار میباشر ( .)Alves et al., 2020در دو دهره
گاشته مطالعات مختلفی در زمینه اتالح ژنوتیپهرای گوجرهفرنگری
انجام ش ه است ( Hannan et al., 2007; Mirshamsi-Kakhki et
;al., 2008; Sekhar et al., 2010; Mohsenifard et al., 2011

 )Hassan et al., 2021و م مترین اه اف اتالحگرا گوجهفرنگری
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افررزایش عملکرررد ،مقاومررت در برابررر بیمرراریهررا ،زودرسرری و ب بررود
ویژگیهای کیفی میوه بروده اسرت ( .)Foolad, 2007در ایرن راسرتا
گاهی از تنوع ژنتیکی موجود در جمعیت پیش شرر اترلی و گرامی
م ر در اتالح گیاها و طبقهبن ی ها میباش ( Weising et al.,
 .)1995; Zhou et al., 2015به همین دلیل برهمنظرور تولیر ارقرام
ج ی و باور هیبری ابت ا الزم است ژنوتیپهای مورد مطالعره از نظرر
پتانسیل های ژنتیکی و تفات مطلو زراعی شناسرایی شرون (Kia-
 )Mohammadi et al., 2012و سرپس برر اسراص همرین ترفات
مطلو گزینش تورت گیرد .عالوه بر این برای درک پیشینه ژنتیکی
و ارزش اتالحی گیاها گوجهفرنگی موجود ،برنامههای ارزیابی تنوع
ژنتیکی بسیار م ر هستن  .در این زمینره ریرک و هرول ( Rick and
 )Holle, 1990و کائمر و همکرارا ( )Kaemmer et al., 1995برر
پارامترهای مورفولوژیکی ،زراعی و بیوشیمیایی که به طور گسرترده ای
در ارزیابی محصوالت مختلف استفاده ش ه است تاکی میکنن .
بررای شناسرایی و تخمررین تنروع ژنتیکری گیاهررا  ،مریترروا از
روشهای مختلفی از جمله نشانگرهای مورفولروژیکی ،بیوشریمیایی و
مولکولی استفاده کرد .توتیف و طبقه بن ی مورفولوژیکی یک رویکرد
سنتی برای تعیین مقر ار تفراوتهرای ژنتیکری اسرت و اغلرب بررای
تجزیهوتحلیل تنوع ژنتیکی اسرتفاده مریشرود ( Khadivi-Khub et
al., 2008; Terzopoulos and Bebeli, 2008; Nikoumanesh

 .)et al., 2011به همین دلیل تفات مورفولوژیکی ابزار م می بررای
تمایز ژنوتیپ ها هستن و به کمک نشانگرهای ژنتیکی ،رون گرزینش
در اتالح نباتات را تس یل میکنن  .رویکرد معمول بررای توتریف و
ارزیابی جمعیرتهرا ،مسرتلزم کشرت جمعیرتهرای نمونره و ارزیرابی
صوتیات مورفولوژیکی و زراعری ن اسرت ( Perez-de-la-Vega,
 .)1993در این زمینه مارههای چن متییره از جمله تجزیه وشهای و
تجزیه به مولفههای اترلی ( ،)PCAنقرش م مری در بررسری تنروع
ژنتیکی و انتخا وال ین مناسب دارن  .تجزیه وشهای در تالقریهرا
برای شناسایی وال ینی که با یک یگر نسبت ویشاون ی دوری دارنر
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Moghaddam et al., 1994همچنرین
زمانی که تع اد زیادی تفت مورد مطالعه قررار مریگیررد ،مشرکالتی
عملی به دلیل تع اد روابط بیش از ح بهوجرود مری یر  ،لراا نیراز بره
اسررتفاده از روشهررایی اسررت کرره حجررر دادههررا را کرراهش دهرر .
معروفترین ماره ای که در این زمینه اسرتفاده مریشرود ،تجزیره بره
مولفههای اتلی ( )PCAبه منظور کاهش تع اد متییرها با ه ف حفظ
اطالعات موجود در متییرها است .یعنی مجموعه متییرهرای اترلی را
به یک مجموعه کوچکتری تب یل کرد ،بهنحروی کره ایرن مجموعره
کوچک بیشتر تیییرات موجود در دادهها را توجیه مریکنر ( Cox et
 .)al., 2003; Jiang and Telen, 2004تجزیه وشهای و تجزیه به
مولفه های اترلی توسرط محققرا مختلرف در توتریف صوتریات

ژنتیکی الینهای گوجهفرنگی برای عملکرد و ترفات کیفری برهکرار
گرفته ش ه است .در این زمینه مطالعاتی توسرط گونرگ و همکرارا
( ،)Agong et al., 2001ل یرش و همکرارا ( Al-Aysh et al.,
 ،)2012اوسی و همکارا ( )Osei et al., 2014و تمبره و همکرارا
( )Tembe et al., 2018انجام ش ه است .غالب مطالعات مراکور برر
روی تفات م می نظیر تع اد وشهها ،تع اد روز تا رسی میوه ،وز
میوه ،عملکرد میوه ،طول و عرض میوه بوده و ب ررهبررداری از چنرین
تفاتی ،یافتههای تحقیقی و دانش اتالحگر را در زمینه تنوع ژنتیکی
افزایش میده  .متاسفانه ارقام گوجهفرنگری مرورد اسرتفاده در ایررا
اغلب از نظر تفات نامبرده در سطح مطلوبی قرار ن ارنر و همچنرین
مطالعات کمی بر روی ها ترورت گرفتره اسرت .لراا ایرن مطالعره
بهمنظور بررسی تنوع مورفولوژیکی ،ارزیابی عملکررد و اجرزای در
میا تع ادی از الینهای گوجهفرنگی وارداتی برا اسرتفاده از تجزیره
واریانس ،تجزیه وشهای و تجزیه به مولفههرای اترلی انجرام شر ه
است تا مق مات گزینش الیرنهرای برترر و ب ررهمنر ی از هرا در
برنامههای بهنژادی و دورگگیری گوجهفرنگی در ین ه فراهر شود.

مواد و روشها
این مطالعه در دانشگاه علوم کشراورزی و منرابع طبیعری سراری،
ساری (با موقعیت طول جیرافیایی  25درجه و  2دقیقه شرقی و عرض
جیرافیایی  56درجه و  59دقیقه شمالی و با ارتفراع  15مترر از سرطح
دریا) ،استا مازن را  ،ایرا در سال تحصیلی  1598-99انجام ش  .بر
طبق مار ایستگاه هواشناسی ح اکثر دما  18درجه سلسیوص ،حر اقل
دما  8درجه سلسیوص ،میانگین رطوبت  98درت  ،میرانگین بارنر گی
سالیانه  589/5میلی مترر و رژیرر وهروایی منطقره نیمره مرطرو
می باش  .مواد گیاهی مورد استفاده در این پرژوهش شرامل  52الیرن
گوجهفرنگی وارداتی از بانک ژ گیاهی کانادا و یک رقر شراه برود.
مشخصات الینهای گوجهفرنگی مورد استفاده در ج ول  1ذکر شر ه
است.
معیار انتخا این الینها وجود تنوع از نظر تفاتی مانن عملکررد
و اجزای عملکرد در برین هرا برود .بررسری مورفولروژیکی در برین
الینهای مورد استفاده با ه ف بررسی تنروع بررای ترفات مختلرف
زراعی از جمله تفات ظاهری میوه و بوته انجام ش  .بههمین منظرور
باور الینهای مورد مطالعه در گل ا های پالستیکی کشرت شر ن و
تا رسی به مرحله دو الی سه برگی ،گل ا ها در شرایط کنترل شر ه
گلخانه قرار گرفتن  .سپس بع از این مرحله نشراها بره زمرین اترلی
منتقل ش ن  .در زمین اتلی طرح زمایشی مورد استفاده برای بررسی
مورفولوژیکی الینها ،طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود.

گل چشمه و همکاران ،بررسي تنوع مورفولوژیکي و ارزیابي عملکرد الینهاي گوجهفرنگي با استفاده از ...
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جدول  -1مشخصات الینهای گوجهفرنگی مورد بررسی در مطالعه
Table 1- Characteristics of tomato lines investigated in the study

منشاء

کد بانک ژن

نام الین

شماره

Origin
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
-

Gene Bank Code
CN 16474
CN 16407
CN 16414
CN 16416
CN 16423
CN 16471
CN 16420
CN 16424
CN 16430
CN 16444
CN 16470
CN 16446
CN 16449
CN 16460
CN 16464
CN 16405
CN 16465
CN 17689
CN 16396
CN 16398
CN 16477
CN 17652
CN 17658
CN 17683
-

Line name
Trophy
Bibor
Century
Clarks special early
Earlianna special
Stoners M.P.
Devons surprise
Earliest of all
Fanal
Harlekyn
Stoners exhibition
Heropert
Horney
Marhio red
Plovdiv
Best of all
President roosevelt
Pecz gyongye
Abundance
All clear
Vahle leader
Bermes erntesegen
Det. Cerasi for me
Oahu
SP

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

در هر کرت چ ار ردیف کاشت با طول چ ار متر و با فاتله ردیف
یک متری از یک یگر قرار گرفت و فاتله بین بوتهها بر روی ردیفها
پس از انتقال نشاها از گلخانه بره زمرین اترلی 20 ،سرانتیمترر برود.
عملیات مادهسازی مزرعه ج ت کاشت شامل شخر زمین ،دیسرک و
کولتیواتور و همچنین کوددهی و سرپاشری مطرابق برا عررف منطقره
انجام ش  .تفات مورد ارزیابی شامل تع اد روز تا اولین گل هی ،تعر اد
روز از جوانهزنی تا اولین رنگگیری میوه (زودرسی) ،ارتفراع بوتره برر
حسب سانتیمتر ،تع اد میوه در هر بوته ،متوسط وز میوه در بوته برر
حسب گرم ،عملکرد بوته (وز تمام میوههای بوته) بر حسرب گررم و
طول و عرض میوه بر حسب سانتیمتر برود و فر ینر ثبرت دادههرای
حاتل از ان ازهگیری این تفات پس از حاف حاشیه و برداشت چ رار
بوته به تورت تصادفی از دو ردیف میانی هر کرت انجام ش  .پرس از
ان ازهگیری تفات م نظر در مزرعه و ثبرت دادههرا تجزیره واریرانس
برای بررسی تنوع بین ارقام از نظر متییرهای مرورد بررسری انجرام و
برای مقایسه میانگینها از زمو چن دامنهای دانکن در سطح احتمال
یک درت و برای زمو ضرایب همبستگی متییرها از نرمافزار SAS
نسخه  9/0استفاده ش .
همچنین تجزیه وشهای و تجزیه به مولفههای اتلی با اسرتفاده
از نررم افرزار  NTSYS 2.02eانجرام شر  .تجزیره وشرهای بررای
گروه بن ی الین های گوجهفرنگی بر اساص میانگین دادههرای اترلی
هشت تفت استان ارد ش ه انجام گرفت که برای تعیرین فاترله برین
الینها از فاتله اقلی سی و برای ادغام کالسترها از روش UPGMA

استفاده ش  .تجزیه به مولفههای اتلی نیز بر اساص میانگین دادههای
اتلی هما تع اد تفات مورفولوژیک تورت گرفت .هر مولفه اتلی
ترکیب طی از متییرهای مورد بررسی است که میتوا رابطره را
بهتورت زیر نمایش داد (.)Jolliffe, 1986
PC= a11X1+a12X2+…+aijXj
فرمول ()1
که در این رابطه  PCمولفه اتلی aij ،ضریب یا برردار ویرژه و Xj
متییر مورد نظر میباش ( .)Ovalles and Collins, 1988در مطالعه
حاضر ج ت انتخا تع اد مولفههای موثر ،مولفههایی انتخرا شر ن
که مق ار ویژه ( )Eigenvalueها از یک بیشتر باش  .از نجاییکه
واح های متییرهرای مرورد بررسری همسرا نبودنر بررای محاسربه
مولفررههررای اتررلی از مرراتریس همبسررتگی ()Correlation matrix
استفاده ش  .همچنین بهمنظور انتخا و تفسریر ویژگریهرای م رر و
کنترل کنن ه بیش ترین تیییرات در هر مولفه ،از معیرار انتخرا ()SC
استفاده ش (.)Ovalles and Collins, 1988; Cox et al., 2003
.

فرمول ()5
انتخرا و  PCEigen valueارزش ویرژه
در این معادله  SCشرا
مولفه مربوطه می باش  .برای تعیین ترکیرب طری هرر مولفره ،تن را
ویژگیهایی انتخا میشود که ق ر مطلق ضرایب ها از مق ار معیار
انتخا محاسبه ش ه برای مولفه بیشتر است.
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در تعیین سودمن ی انتخا موثر میباشر (.)Abedini et al., 2016
ضریب تیییرات که معیاری از دقت زمایش بوده و نشا دهنر ه ایرن
است که میزا پراکن گی چن درتر میرانگین اسرت ( Rezaei and
 ،)Mirmohammadi-Meybodi, 2014برای تفات مرورد ارزیرابی
در مح وده مناسبی قرار داشت و کرترین ضرریب تیییررات برا مقر ار
 1/09مربو به متییر زودرسی بود (ج ول .)5

نتایج و بحث
تجزیه واریانس نشا داد که الینها از نظر تفات مرورد بررسری
دارای تفاوت معنیدار در سطح یک درت میباشن که بیرانگر وجرود
تنوع ژنتیکی بین الینهای مورد مطالعه است (ج ول  .)5با توجره بره
این نتیجه تفات مورد بررسی میتوانن در انتخا ارقام مناسب و پرر
بازده برای کاشت مورد توجه قرار گیرن  ،زیرا تنوع بین الینها امکرا
ب بود تفات را فراهر می ورد و بهطور محسوص میزا تنوع ژنتیکری

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی اندازهگیری شده در  22الین گوجهفرنگی
Table 2- ANOVA results for the morphological traits measured in 25 tomato lines

میانگین مربعات
Mean squares

عرض

طول

عملکرد میوه

وزن میوه در

تعداد میوه

بوته

در بوته

ارتفاع

تعداد روز از جوانهزنی

تعداد روز تا

تا رنگگیریمیوه

گلدهی

درجه

منابع

میوه

میوه

در بوته

Fruit
width

Fruit
length

Fruit yield
per plant

Fruit
weight per
plant

Number of
fruits per
plant

Plant
height

Number of days from
germination to fruit
coloring

Number of
days until
flowering

آزادی

تغییر

Df

S.O.V

0.001

0.008 n.s

3519.55 n.s

2.57 n.s

2.60 n.s

2.10 n.s

8.49 n.s

1.28 n.s

2

بلوک

**2.30

**0.91

**492358.98

**5916.42

**105.77

**558.56

**50.04

**81.04

24

0.04

0.01

18309.61

5.16

1.81

3.38

2.17

2.07

48

4.36

2.91

17.76

3.63

8.97

1.62

1.09

1.55

-

n.s

بوته

Block

الین
Line

خطا
Error

ضریب
تغییرات
)CV (%

 n.sو ** به ترتیب بیانگر ع م ا تالف معنیدار و ا تالف معنیدار در سطح احتمال یک درت میباشن .
n.s and **: non-significant and significant at p≤0.01, respectively

با توجه به اینکه زمو  Fدر همه تفات معنریدار برود ،مقایسره
میانگین الینها برای تفات مورد بررسی با استفاده از زمرو دانکرن
انجام ش (ج ول  .)5همچنین ضریب همبستگی بر اسراص میرانگین
دادهها در تمامی الینها مورد مطالعه قرار گرفت (ج ول  .)2ضررورت
بر ورد ضریب همبستگی در اتالح نباتات بهمنظرور انتخرا ترفاتی
است که بهتورت غیرمستقیر بر عملکرد گیاه تاثیر دارنر و یرا بررای
حاف تفاتی میباش که چن ا بر عملکرد کلی گیاه موثر نیستن .
تعداد روزها تا گلدهی و تعداد روزها از جوانهزنی تا اولین
رنگگیری میوه

برداشت به موقع محصول یکی از عوامل مروثر برر کیفیرت میروه
گوجهفرنگی است و میتوان میزا مواد میای و م ت زما مان گاری
میوه در انبار را تعیین کن ( .)Abebe et al., 2017تفات تعر اد روز
تا گل هی و تع اد روز از جوانهزنی تا اولین رنگگیری میوه (زودرسری)
ارتبا مستقیمی با زما برداشت میروه دارنر و هر ف اترالحگررا

گوجرهفرنگرری از بررسرری تررفات مراکور ،در راسررتای کرراهش هررا
مریباشر  .ایرن عمررل برا هر ف زودرص کررد میرروه در بوترههررای
گوجهفرنگی تورت مریپرایرد ( Khazaei and Zare-Feyzabadi,
 )2013و ارقام زودرص از نظر تجاری نیز ارزش باالیی واهن داشت.
در پژوهش حاضر نتایج مقایسه میانگین برای الینهای مورد مطالعره
نشا داد که برای تفات تع اد روز تا گل هی و تع اد روز از جوانهزنی
تا اولین رنگگیری میوه بهترتیب الینهرای  15و  8دارای کررتررین
میانگینها میباشن  .الزم به ذکر است رقر  15از نظر زودرسی نیز برا
رقر  8در یک گروه ماری قرار دارد (ج ول  )5لاا رقرر  15نیرز جرزو
ارقام زودرص محسو میشود.
ارتفاع بوته

ارتفاع بوته در گوجه فرنگی اتوالً تفتی ارثی بوده و با زودرسری
و دیررسرری گیرراه ارتبررا دارد و ژنوتیررپهررای دیررررص نسرربت برره
ژنوتیپهای زودرص ارتفاع بوتره بریشترری دارنر ( Amini et al.,
 .)2013در تایی این فرضیه طبق نترایج ضرریب همبسرتگی مطالعره
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حاضر (ج ول  ،)2متییر تع اد روز از جوانهزنی تا اولین رنگگیری میوه
با ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنیداری را در سرطح یرک درتر
داشت و این ب ا معناست هرچه میوه زودرص تر باش  ،ارتفاع بوته
کرتر واه بود و یا بالعکس .نتایج مقایسه میانگین الیرنهرا از نظرر
است که الینهای دیررص معموالً جزو گرروه
ارتفاع بوته نیز موی
ارقام با ارتفاع بلن بوته میباشن (ج ول  .)5همچنین ارتفراع بوتره در
گوجهفرنگی در رقابت با علفهای هرز و بیماریهای مختلف گیراهی
نیز نقش م می بر ع ه دارد .بهعنوا مثال با ظ ور علفهای هرز در
اطراف بوته های کوتاه قامت گوجرهفرنگری بره صرو در روزهرای
ابتر ایی گررلدهرری ،امکررا سررایهانر ازی هررا بررر روی بوتررههررای
گوجهفرنگی وجود دارد و می توان باعث ایجراد رقابرت در جرا نرور
ورشی و مواد میای موجود در اک ش ه و در ن ایت باعث کراهش
عملکرد در گیاه شود ( .)Ponce et al., 1996از طرفری یرک ارتفراع
مطلو در بوتههای بالغ گوجهفرنگی از تماص میوهها با سرطح راک
جلوگیری کرده و امکا ظ ور بر ری بیمراریهرا را در میروه کراهش
میده و از این طریق میتوان باعث افزایش عملکرد شرود .بره ایرن
نکته در مطالعه قربانپور و همکرارا ()Ghorbanpour et al., 2018
اشاره ش ه است .در مطالعره حاضرر ارقرام  19و  15برهترتیرب دارای
بیشترین و کرترین میانگینها از نظر ارتفاع بوته بودن و بقیه الینها
ارتفاع بوته متوسطی داشتن (ج ول .)5
وزن میوه و عملکرد میوه در بوته

پتانسیل عملکرد باال یکی از م رترین اه اف برنامههای اتالحی
گوجهفرنگی میباش  ،به طوری که رقر اتالح ش ه ج ی اگر عملکرد
در ح عملکرد ارقام رایج و یا بیشتر از ها نباش  ،حتی با وجرود
داشتن صوتیات کیفی مناسب نمیتوان جانشرین رقرر رایرج گرردد
( .)Berry and Uddin, 1988ایررن در حررالی اسررت کرره تولیرر
گوجهفرنگی در ایرا علیرغر ب بود نسبی در سالهای ا یر هنروز از
عملکرد در واح سطح مطلوبی بر وردار نیست و دلیل ایرن اسرت
که عملکرد کمی و کیفی میوه گوجرهفرنگری تحرت شررایط مختلرف
متییر اسرت ( .)Khazaei and Zare-Feyzabadi, 2013وز میروه
در بوته هر یکی از اجزای اتلی عملکرد در بوته میباش ( Henareh
 )et al., 2015; Mata-Nicolás et al., 2020که در مطالعه حاضرر
همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درت با ترفت عملکررد
داشت (ج ول  .)2همچنین نتایج مقایسه میرانگین بررای الیرنهرای
مورد مطالعه نشا داد الینهای  10و  12دارای بیشترین عملکررد و
وز میوه بر حسب گررم بودنر و الیرنهرای  18 ،12و  9نیرز دارای
کرترین عملکرد و وز میوه بر حسب گرم میباشن (ج ول .)5
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تعداد میوه در بوته

تع اد میوه در بوته نیرز یکری از اجرزای اترلی عملکررد اسرت و
میتوانر از اترلیتررین ترفات تعیرین کننر ه پتانسریل عملکررد در
گوجهفرنگی باش ( .)Henareh et al., 2015اما برا توجره بره نترایج
ضریب همبستگی مطالعه حاضر (ج ول  ،)2با افزایش تعر اد میروه در
بوته وز میوه کر تر ش ه است .به همین دلیل الیرنهرای ،12 ،9 ،5
 51و  52علیرغر اینکه بیشترین تع اد میروه در بوتره را نسربت بره
سایر ارقام دارا بودن  ،اما با توجه بره وز کررترر میروه در ایرن ارقرام
عملکرد کر تری نیز نسبت به بقیه الینها داشتهانر  .نترایج مشراب ی
توسررط هنرراره و همکررارا ( ،)Henareh et al., 2015گون رگ و
همکارا ( )Agong et al., 2001و سلیما و همکارا ( Solieman
 )et al., 2013گزارش ش ه است.
طول و عرض میوه

شکل و ان ازه میروه نره تن را بررای مصررف کننر ه بلکره بررای
حملو نقل نیز بسیار م ر است .همچنین یکی از تفات مورفولوژیکی
رایج که بسیاری از واریتههای زراعی را از گونههرای غیرر زراعری
تشخی میده شکل میوه در گوجهفرنگری اسرت ( Salim et al.,
 .)2020در پژوهش حاضر نیز تنوع گستردهای از نظر شرکل (طرول و
عرض) میوه در میا الینهای مورد مطالعه مشاه ه ش (جر ول  )5و
الین  10بیشترین طول میوه و الین  12بیشتررین عررض میروه را
دارا بود (ج ول  .)5نتایج مشاب ی توسط امینری و همکرارا ( Amini
 )et al., 2013گزارش ش ه است .نتایج ضریب همبسرتگی پرژوهش
حاضر نیز حاکی از وجود یک همبستگی مثبت و معنیدار میا طول و
عرض میوه با عملکرد و وز میوه در بوته است ،در حالیکره طرول و
عرض میوه با تع اد میوه در بوته همبستگی منفی و معنیداری را دارد
(ج ول  )2که مشابه با تحقیقرات ردی و همکرارا ( Reddy et al.,
 )2013بود.
تجزیه به مولفههای اصلی

ه ف تجزیه به مولفههای اتلی کاهش تع اد متییرهرای اولیره و
ایجاد متییرهای ج ی ی است که مولفه اتلی ( )PCنامی ه مریشرود.
دسرته از ترفات را
با اسرتفاده از ایرن روش محققرا مریتواننر
شناسایی کنن که بیشترین تنوع را درو گروهی از ژنوتیپها داشرته
و از اهمیت باالیی در انتخا الینهای وال ینی برای اه اف اتالحی
بر وردارانر ( Ahmadizadeh and Felenji, 2011; Kumar et
.)al., 2017
.
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 صفات مورفولوژیک الینهای مورد مطالعه-3 جدول
Table 3- The morphological traits of studied lines

تعداد روز از

صفت
Trait

الین
Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

تعداد میوه در

تعداد روز تا

جوانهزنی تا

گلدهی

رنگگیریمیوه

ارتفاع بوته

بوته

Number of days
until flowering

Number of
days from
germination to
fruit coloring
136.50bcd
132.07efg
134.44cde
136.12cd
138.00bc
130.50fgh
136.00cd
126.25i
135.75cd
130.37fgh
128.58ghi
135.75cd
138.00bc
131.75efg
131.33efg
143.16a
127.50hi
135.87cd
137.62bc
133.33def
130.75fgh
137.37bc
138.16bc
134.50cde
140.12ab

Plant height

120.75cd
110.25efg
110.83ef
121.62cd
113.08e
91.66i
121.50cd
108.25fg
118.12d
109.25efg
106.12g
86.62j
123.53c
91.75i
91.25i
130.50b
118.00d
117.12d
138.91a
109.83efg
99.12h
119.91cd
138.00a
117.91d
119.00d

92.38ef
91/19f
100.00b
98.50bc
96.33cd
92.87def
92.87def
85.83hi
97.12bc
87.50gh
87.25gh
89.62fg
92.87def
92.33ef
92.75ef
105.11a
83.41i
97.08bc
85.25hi
87.08gh
90.25fg
98.25bc
93.25def
95.16cde
97.58bc

وزن میوه در

عملکرد میوه

Number of
fruits per
plant

بوته

در بوته

Fruit weight
per plant

Fruit yield
per plant

19.50cd
23.00ab
5.58l
8.41ijkl
14.50ef
21.33bc
20.08bcd
12.12fg
24.91a
10.75ghij
17.50de
10.16ghij
8.75hijkl
12.83fg
22.83ab
7.00kl
11.83fgh
11.16fghij
14.50ef
20.41bcd
22.50abc
12.83fg
11.50fghi
22.91ab
7.91jkl

52.89h
23.85m
96.90e
132.65c
30.84jkl
30.30jkl
35.31j
95.57e
13.69n
183.83a
31.66jk
62.94g
103.37d
140.62b
15.31n
95.71e
71.97f
31.12jkl
43.84i
27.87klm
26.14lm
46.94i
42.31i
31.75jk
95.24e

1031.3bc
549.6efg
540.7efg
1116.0b
448.2fg
647.2defg
711.1cdef
1159.8b
341.2g
1982.5a
554.0efg
640.9defg
913.1bcd
1804.2a
349.6g
670.0defg
853.0bcde
347.9g
637.5defg
573.0defg
590.7defg
601.6defg
487.7fg
733.4cdef
752.5cdef

طول میوه

عرض میوه

Fruit
length

Fruit
width

4.29cd
3.66efg
4.47c
4.82a
3.62efgh
3.32ij
3.79e
4.08d
3.46ghi
4.96a
3.43ghi
4.10d
4.75ab
4.50bc
3.24ij
4.90a
3.65efgh
3.07j
3.79e
4.15d
3.37hi
3.76e
3.48fghi
3.74ef
4.13d

5.67bc
4.23def
5.44c
6.10ab
4.55d
4.17def
4.62d
5.77bc
3.48g
6.14ab
4.26def
4.64d
6.01ab
6.51a
3.81fg
5.64bc
5.34c
3.51g
4.47de
4.63d
4.16def
4.36de
3.97efg
4.29def
5.38c

 رقم گوجهفرنگی22  ضرایب همبستگی-4 جدول
Table 4- Correlation coefficients of 25 tomato cultivars
تعداد روز از
تعداد روز تا
تعداد میوه
وزن میوه
جوانهزنیتا
ارتفاع
گلدهی
بوته
در
در بوته
رنگگیریمیوه
بوته

Number of
days until
flowering

تع اد روز تا گل هی
Number of days until flowering

تع اد روز از جوانهزنی تا رنگگیری میوه
Number of days from
germination to fruit coloring

ارتفاع بوته
Plant height

تع اد میوه در بوته
Number of fruits per plant

وز میوه در بوته
Fruit weight per plant

عملکرد میوه در بوته
Fruit yield per plant

طول میوه
Fruit length

عرض میوه
Fruit width

Number of days
from
germination to
fruit coloring

Plant
height

Number of
fruits per
plant

Fruit
weight
per plant

عملکرد میوه
در بوته
Fruit yield
per plant

طول میوه
Fruit
length

عرض
میوه
Fruit
width

1
0.671**

1

0.217n.s

0.551**

1

-0.246*

-0.300**

-0.266n.s

1

0.046n.s

-0.008n.s

0.014n.s

-0.683**

1

-0.235*

-0.244*

-0.135n.s

-0.246*

0.826**

1

0.187n.s

0.255*

0.154n.s

-0.579**

0.833**

0.631**

1

-0.006n.s

0.003n.s

0.035n.s

-0.577**

0.872**

0.758**

0.885**

1
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در مطالعه حاضر تجزیه به مولفههرای اترلی برر اسراص هشرت
تفت در الینهای گوجهفرنگی انجام ش  .برا در نظرر گررفتن ارزش
ویژه باالی یک ،دو مولفه اتلی در ایرن مطالعره مرورد اسرتفاده قررار
گرفت (ج ول  .)2مق ار ویژه بزرگتر از یک در یک مولفه نشا دهن ه
است که مولفه ،واریانس بیش ترری را نسربت بره یرک متییرر
انفرادی بر ورد میکن  ،لاا با توجه به ج ول  2دو مولفه اتلی اول که
ارزش ویژه ها باالتر از یرک مریباشر  ،جمعراً  52درتر از تنروع
فنوتیپی کل در بین دادهها را توجیه کردهانر  .مولفرههرای اترلی برر
اساص کراهش واریرانس مرترب مریشرون ( Feyissa and Bessie,
 )2019و بر این اساص م ر ترین مولفه اتلی ،مولفره اول اسرت کره
بیشترین واریانس را دارد و مولفه ر اهمیت کرتری دارد .مولفههای
اول و دوم بهترتیرب  25و  58درتر از تنروع کرل را تبیرین نمودنر
(ج ول  .)2همانطور که پیشتر نیز اشاره ش  ،ج ت تفسیر ویژگیهرای
معیار انتخا یرا  SCاسرتفاده شر کره
موثر در یک مولفه از شا
طبق ج ول  2از مولفه اول به سمت مولفه ر مقر ار معیرار انتخرا
( )SCافزایش مییاب  .این مقادیر برای انتخا متییرهای م رر بررای
تفسیر هر مولفه اسرتفاده مریشرود .در هرر مولفره فقرط دسرته از
متییرهایی که میزا ق ر مطلق مقرادیر برردار ویرژه ()Eigen value
ها از معیار انتخا محاسبه ش ه برای مولفه بزرگترر باشرن  ،در
تفسیر مولفه در نظر گرفتره مریشرون ( Ovalles and Collins,
 )1988و ب ین سا در مطالعه حاضر معیار انتخا محاسبه ش ه برای
مولفههای اول و دوم بهترتیب  0/522و  0/552میباشن (ج ول  )2و
بر این اساص مولفه اول توسط تفات وز میوه در بوته ،عملکرد میوه
در بوته ،طول و عرض میوه با برزرگتررین ضررایب عراملی مثبرت و
تفت تع اد میوه در بوته با بزرگترین ضریب عاملی منفی تحت تاثیر
قرار گرفته است .بنابراین هرگونه افزایش در مولفه اول میتوان باعث
افزایش در عملکرد کل شود .مولفه دوم بیشتر تحت تاثیر متییرهرای
تع اد روزها تا گل هی ،تع اد روزها از جوانهزنی تا اولرین رنرگگیرری
میوه و ارتفاع بوته با بار عاملی منفری برود (جر ول  .)6برهطرور کلری
تفات شناسایی ش ه در دو مولفه اتلی اول با واریرانس تجمعری 52
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درت حاکی از تاثیر قابل توجه تفات بر فنوتیپ ارقام است و این
تفات میتوانن بهطور موثر برای انتخا در میرا الیرنهرای مرورد
مطالعه استفاده شون  .نتایج مشاب ی توسط رای و همکرارا ( Rai et
 )al., 2017و کومرار و همکرارا ( )Kumar et al., 2017گرزارش
ش ه است .همچنرین پررادا و همکرارا ()Pradhan et al., 2011
تجزیه به مولفههای اتلی را برای دوازده تفت انجام دادن که فقرط
دو مولفه اول در تجزیه  PCAدارای مقادیر ویژه باالتر از  1/0بودن و
واریانس تجمعی  82/10درت را نشا میدادن که همسرو برا نترایج
پژوهش حاضر است .با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،تفات تع اد میوه
در بوته ،وز میوه ،عملکرد میوه ،طول و عررض میروه ،تعر اد روز ترا
گل هی ،زودرسی و ارتفاع بوته بررای ب برود ترفات مورفولروژیکی و
کیفی میوه در گوجهفرنگی م ر هستن  .بنابراین این تفات میتواننر
برررای انتخررا والر ین در برنامررههررای هیبری اسرریو (دورگگیررری)
بهمنظور گسترش پایه ژنتیکی در جمعیت و همچنین ایجاد الینهرای
الیت یا هیبری های  F1مورد استفاده قرار گیرن .
تجزیه خوشهای

تحقیقات نشا داده اسرت در برنامرههرای تولیر هیبریر ج رت
دستیابی به هتروزیس برتر ،معموالً وال ینی که از نظر ژنتیکری دور از
هر میباشن را انتخا میکنن ( Mahmoud and El-Eslamboly,
 .)2014; Saljooghianpour et al., 2021یکی از روشهایی که در
این زمینه کمک شایانی میکن استفاده از تجزیه وشهای مریباشر
که این قابلیت را دارد تا ژنوتیپها را بر اساص ترفات مورفولروژیکی
نیز طبقهبن ی نمای ( .)Hussain et al., 2018از این طریق بهراحتی
میتوا ژنوتیپهایی را که در وشههای دور از هر قرار گرفترهانر را
گزینش کرده و از ها به عنوا وال ین تالقی در برنامههای بهنژادی
استفاده نمود تا تنوع ژنتیکی بیشتری را در جمعیت ج ی ایجاد کنیر.
در مطالعه حاضر تجزیه وشهای بر روی  52الین گوجرهفرنگری ،نره
گروه فنوتیپی را نشا داد.

جدول  -2تعداد مولفهها ،شاخص انتخاب ،واریانس کل ( ،)Eigen valueسهم واریانس هر مولفه و واریانس تجمعی
Table 5- Number of components, selection criteria, total variance (Eigen value), proportion of variance for each component
and cumulative variance
واریانس تجمعی
Cumulative variance
0.479
0.759
0.858
0.927
0.961
0.987
0.997
1.000

سهم واریانس هر مولفه
Proportion of variance for each
component
0.479
0.280
0.099
0.069
0.034
0.026
0.010
0.003

واریانس کل

شاخص انتخاب

Eigen value

Selection criteria

3.832
2.239
0.793
0.550
0.270
0.210
0.083
0.020

0.255
0.334
0.561
0.674
0.962
1.091
1.735
3.535

مولفه
Component
)(PC
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
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جدول  -6مقادیر بردار ویژه برای پارامترهای انتخاب شده در PCA
Table 6- Eigen vector values for selected parameters in PCA

مولفه دوم

مولفه اول

متغیرها

PC2

PC1

Variables

-0.516

0.060

تع اد روز تا گل هی

-0.606

0.074

-0.445

0.069

0.216

-0.367

0.094

0.492

0.313

0.395

-0.066

0.472

0.099

0.480

با توجه به شکل  1الینهایی کره در یرک وشره (گرروه) قررار
گرفته ان  ،از نظر فاتله ژنتیکی به یک یگر نزدیکتر میباشن  .بهعنوا
مثال افراد موجود در گروه  IXکه شامل الینهای  10و  12میباشر ،
از نظر عملکرد ،وز میوه ،طول و عرض میوه نسبت به افرراد موجرود
در سایر گروهها برتری مطلوبی دارن (ج ول  .)5از طرفی با توجه بره
مقادیر ضرایب همبستگی در جر ول  ،2انر ازه میروه برا وز میروه و
عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری را دارد که نتایج براال را تاییر
میکنر  .لراا در ترورت اسرتفاده از ژنوتیرپهرای مطالعره حاضرر در
برنامههای تولی هیبری  ،تالقی الینهای موجود در گرروه  IXبرا هرر
الین دیگری در این مطالعه افزایش عملکرد و ان ازه میوه را بههمرراه
واه داشت .الینهای گروه  VIIIبا گروه  IIIاز نظر ترفات تعر اد

Number of days until flowering

تع اد روز از جوانهزنی تا رنگگیری میوه
Number of days from germination to fruit coloring

ارتفاع بوته
Plant height

تع اد میوه در بوته
Number of fruits per plant

وز میوه در بوته
Fruit weight per plant

عملکرد میوه در بوته
Fruit yield per plant

طول میوه
Fruit length

عرض میوه
Fruit width

روزها تا گل هی و زودرسی کامالً از یک یگر دور میباشن و الینهای
موجود در گروه  VIIIدر م ت زما کرترری بره گلر هی و رسری گی
کامل میوه دست مییابن  .این ب ا معناست تالقی بین الینهایی که
در گروههای دورتری قرار گرفتهان میتوانر نتراجی برا تنروع زیراد و
ح اکثر هتروزیس تولی کن  .البته تالقی الینهرای موجرود در گرروه
 VIIIبا سایر الینهای مورد مطالعه نیز میتوان در تولی هیبریر های
زودرص مفی باش  .رقر  15به تن ایی در گروهری مجرزا (گرروه )VII
قرار گرفت و بهطور معنیداری دارای کوتاهترین ارتفاع بوته نسبت بره
بقیه ارقام بود ،در حالیکه الینهای موجود در گرروه  VIبریشتررین
ارتفاع بوته را دارا بودن و ارقام موجود در این دو گرروه از لحراا ایرن
تفت میتوانن دارای ارزش اتالحی باش .

شکل  -1دندروگرام درختی گروهبندی  22الین گوجهفرنگی بر اساس فاصله اقلیدسی ،با روش UPGMA
Figure 1- Dendrogram of grouping 25 lines of tomatoes based on Euclidean distance, by UPGMA method

گل چشمه و همکاران ،بررسي تنوع مورفولوژیکي و ارزیابي عملکرد الینهاي گوجهفرنگي با استفاده از ...

الینهرای گرروه  IVاز نظرر تعر اد میروه در بوتره در وضرعیت
مطلوبی قرار دارن و دورترین فاتله ژنتیکی را با الینهای گرروه II
داشتن  .لاا تالقی الینهای گروه  IVبا الینهای گروه  IIمریتوانر
در برنامههای اتالحی که با ه ف افزایش تع اد میوه در بوته انجرام
میشود مورد اسرتفاده قررار گیررد .همچنرین الیرنهرای موجرود در
گروههای  Iو  Vنیز برای تمامی تفات در وضرعیت متوسرطی قررار
داشتن  .نتایج مشاب ی توسط ب اترارای و همکرارا ( Bhattarai et
 )al., 2016و اوسی و همکارا ( )Osei et al., 2014گزارش شر ه
است.

نتیجهگیری
در ایررن پررژوهش  52الیررن گوجررهفرنگرری بررر اسرراص تررفات
مورفولوژیکی بررسی ش ن  .نتایج تجزیره واریرانس نشرا داد تنروع
ژنتیکی مناسبی در میا الینهای مورد مطالعه وجرود دارد و از ایرن
تنوع میتوا در ج ت ب بود تفات زراعی انر ازهگیرری شر ه سرود
جست .از طرفی تفات ان ازهگیری ش ه در این مطالعه نیرز پتانسریل
وبی را برای بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت مورد مطالعره داشرتن .
اما از نجایی که بر ری ترفات مطالعره شر ه ماننر عملکررد کمری
هستن  ،به ش ت تحت تاثیر محیط قرار گرفته و گزینش مسرتقیر برر
اساص این تفات در ج ت افزایش عملکرد توتیه نمیشود .در ایرن
صو یکی از راه ها برای افزایش عملکرد ،از طریق ب بود اجرزای
و یا تفاتی که همبستگی مثبتی با عملکرد دارن میباش کره در
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پرژوهش حاضررر تررفات وز میرروه در بوتره ،طررول و عرررض میرروه
همبستگی مثبت با عملکرد میروه در بوتره داشرتن و از طریرق ایرن
تفات می تروا گرزینش غیرمسرتقیر را بررای عملکررد انجرام داد.
همچنین طبق نتایج تجزیه به مولفههرای اترلی ،دو مولفره اول 52
درت از تنوع فنوتیپی کل را در بین دادهها توجیره کردنر و ترفات
شناسایی ش ه در این دو مولفه نشا از تراثیر قابرل توجره هرا برر
فنوتیپ ارقام است .نتایج تجزیه وشهای نیرز حراکی از گرروهبنر ی
مناسب افراد بر اساص تفات مورد مطالعه بود و الینهای گروههای
 II ،Iو  IIIبیشترین فاتله را با الینهای سایر گروههرا داشرتن  .از
این گروهبن ی میتوا در ج ت گزینش افراد برای انجام تالقریهرا
استفاده کرد .اما در ن ایت با توجه به ه ف اتلی این پژوهش یعنری
ارزیابی عملکرد و تفات وابسته به و طبق تجزیرههرای ترورت
گرفته در مطالعه ،الینهای  11 ،8و  15بهدلیل دارا بود کررتررین
تع اد روز تا گل هی و زودرص برود  ،الیرنهرای  10و  12برهدلیرل
داشتن بیشترین عملکرد ،بیشترین وز میوه و بیشتررین طرول و
عرض میوه و الینهای  51 ،12 ،9 ،5و  52نیز برهعلرت دارا برود
بیش ترین تع اد میوه در بوتره و ارتفراع مطلرو  ،ج رت اسرتفاده در
برنامههای بهنژادی گوجهفرنگی توتیه میگردن  .همچنین پتانسریل
باالی ارقام گوجه فرنگی به منظور استفاده در پرروژههرای اترالحی،
ضرررورت گسررترش مطالعررات مربررو برره بررسرری تنرروع ژنتیکرری را
دوچن ا میکن .
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Introduction
One of the most important factors affecting the quantitative and qualitative characteristics of plants are
genetic and environmental factors and their interactions. Golder (Otostegia persica Boiss.) is one of the endemic
species of Iran and is in the list of top 10 medicinal plants used in Baluchistan, Iran. Therefore, in this study,
some morphological and phytochemical characteristics of this plant were investigated in the natural habitats of
Baluhistan. Essential oil components of leaves and flowers of Kooh birk-Mehrestan population also measured.
Also, with the aim of investigating the soil properties on the establishment and growth characteristics of Golder,
the soil edaphic characteristics of plant communities were evaluated.

Materials and Methods
This study was conducted in 2017 in some natural habitats of Baluchistan, Iran. Research was performed in
the form of a nested plan as completely random design with three replications in the cities of 1- Saravan
(Villages of Kooh Sont and Nahuk), 2- Khash (Villages of Panj Angisht and Posht Kuh), 3- Sarbaz (Padik
village and Kalat Sarbaz) and 4-Mehrestan (Villages of Zard and Birk kooh) using field survey. Edaphic traits
such as soil texture and chemistry were measured. Morphological traits including plant height, internode
distance, leaf length and width were measured using instruments such as graduated rulers and calipers.
Phytochemical traits including Phenol, Flavonoids and Carbohydrates in different parts of the plant and also the
components of essential oils in leaves and flowers were studied. Soluble carbohydrate by Coles and Ansel
method, photosynthetic pigments by Arnon method, total phenols with fullene-cicalto reagent by McDonald
method, Flavonoids by aluminum chloride colorimetric method and adsorption of any reaction compound at 415
nm wavelength by spectrophotometer were measured. Data analysis was performed by SAS software (version
9.2) and the means were compared by Duncan's multiple range test at 5% level.

Results
The lowest (7.80) and highest (8.50) pH levels were measured in Zard and Kooh Birk respectively. Lowest
(1.29) and highest (4.38) EC levels in Panj angosht and Nahuk respectively, the lowest (43.53(dS m -1)) and
highest (50.73(dS m-1)) Na levels in Kooh Birk and Nahuk respectively, the highest N (11.10 %) and P (0.32
(ppm)) in the Posht kooh of Khash, the highest amount of total K (62.20 (ppm)), absorbable K (72.17(ppm)) and
the highest percentage of silt (38.30) were obtained in the Kooh sont area of Saravan. In evaluating the growth
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characteristics of plant in different regions, the maximum internode distance, highest number of lateral branches,
petiole length, leaf length and width and number of main branches in Kooh Birk region of Mehrestan city and
highest plant height in Nahuk region of Saravan city were measured. Comparing the amount of phytochemical
compounds in different organs of this plant, it was observed that the highest amount of flavonoids is present in
the leaves and the highest amount of phenols and carbohydrates are present in the stem. The lowest amount of all
three compounds was measured at the root. Maximum amount of leaf Flavonoids (1.83 mgQE/g), stem Phenol
(mg GAE/g 1.86) and root Flavonoid (0.11 mgQE/g) in Panj angosht area of Khash city, stem and root
Flavonoids (0.45mgQE/g and 0.11mgQE/g) and stem Carbohydrate (1.99 mg/g) in Zard area of Mehrestan city,
leaf Phenol (mgGAE/g 2.38) and root carbohydrate (1.73 mg/g) in Posht kooh region of Khash, and maximum
amount of leaf carbohydrates (1.99 mg/g) in Kooh sont area of Saravan were obtained. Analysis of the chemical
composition of the essential oil using a gas chromatograph-mass spectrometer (GC-MS) showed 12 compounds
per leaf and 31 compounds per flower. The highest and lowest essential oil components were Thymol (12.0%)
and Decane (2.1%), respectively. Also, the highest and lowest components of essential oils in flowers were
Benzene, 1- (1,5-dimethyl-4-hexenyl) -4-methyl- (CAS)) (13.0%) and (0.4%), respectively. Therefore, the
lowest essential ingredient was Decane, both in leaves and flowers. In general, the results of this study showed
that there is a considerable diversity among the studied populations in terms of all the studied characteristics.
This indicates that environmental factors similar to genetic factors are effective in creating diversity in
morphological and phytochemical characteristics of this plant.

Conclusion
In general, the results of this experiment showed that the habitats of Khash are better in terms of soil
chemistry and major phytochemical traits. Kooh birk region is the best area for harvesting the aerial parts of this
plant.
Keywords: Elements, Essence components, Flavonoid, Morphology
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چکیده
عوامل محیطی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی است .اینن پنووه در سنا  7931بنا هنف بررسنی برینی
ویوگیهای ادافیکی ،مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه گلفر در رویشگاههای طبیعی بلوچستان در قالب طرح آشیانهای به صورت کامالً تصادفی بنا سنه
تکرار به اجرا در آمف .صفاتی نظیر اجزاء اسانس برگ و گل جمعیت کوه بیرک مهرستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .مناطق مورد بررسی عبارت بودنف از،
 -7سراوان (روستاهای کوه سونط و ناهوک) -2 ،یاش (روستاهای کوه پنج انگشت و پشت کوه) -9 ،سرباز (روستاهای پادیک و مرکز سرباز کالت) و
 -4مهرستان (روستاهای زرد و کوه بیرک) بودنف .نتایج نشان داد که کمترین ( )1/08و بیشترین ( )0/08سنط  pHبنه ترتینب در زرد و کنوهبینرک از
شهرستان مهرستان ،حفاقل ( )7/23و حفاکثر ( )4/90میزان  ECبه ترتیب در پنج انگشت و ناهوک ،کمترین ( 49/09دسیزیمنس بر متنر) و بیشنترین
( 08/19دسیزیمنس بر متر) سط  Naبه ترتیب در کوه بیرک و ناهوک ،بیشترین میزان  Nو  Pدر پشتکوه یاش ،بیشترین مقفار  Kکنل K ،قابنل
جذب و بیشترین درصف سیلت در منطقه کوه سونط سراوان انفازهگیری شف .حفاکثر فاصله میانگره ،طو دمبرگ ،طو و عرض برگ و تعفاد شایههای
اصلی و شایههای فرعی در منطقه کوهبیرک شهرستان مهرستان و بیشنترین ارتفناگ گیناه در منطقنه نناهوک سنراوان وجنود داشنت .حنفاکثر مینزان
فالونوئیفهای برگ و فالونوئیف ریشه (به ترتیب  7/09و  8/77میلیگرم کوئرستین بر گرم وزن نمونه) و فنل ساقه ( 7/06میلیگرم گالیک اسیف بر گنرم
وزن نمونه) در منطقه پنج انگشت شهرستان یاش ،بیشترین میزان فالونوئیف ساقه و ریشه (به ترتیب  8/40و  8/77کوئرستین بنر گنرم وزن نموننه) در
منطقه زرد شهرستان مهرستان ،بیشترین فنل برگ ( 2/90میلیگرم گالیک اسیف بر گرم وزن نمونه) و کربوهیفرات ریشه ( 7/19میلنیگنرم بنر گنرم) در
منطقه پشت کوه یاش و حفاکثر میزان کربوهیفرات برگ ( 7/33میلیگرم بر گرم) در منطقه کوهسونط سراوان بفسنت آمنف .آننالیز ترکیبنات شنیمیایی
اسانس تعفاد  72ترکیب در برگ و  97ترکیب در گل را نشان داد .بیشترین اجزاء اسانس در برگ و گل بنه ترتینب  Thymolبنا سنه  72درصنفی و
) )Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- (CASبا سه  79درصفی بودنف .به طور کلی نتایج حاصل از اینن پنووه نشنان
داد در بین جمعیتهای مورد مطالعه از نظر تمام ویوگیهای مورد بررسی تنوگ قابل مالحظهای وجود داشت که نشان میدهف عوامنل محیطنی همانننف
عوامل ژنتیکی در ایجاد تنوگ در یصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی این گیاه موثر هستنف.
واژههای کلیدی :اسانس ،صفات رویشی ،عناصر ،فالونوئیف
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پراکن جهانی است ( .)Zadali et al., 2022گونه دارویی گلفر
( )Otostegia persica Boiss.از این یانواده از گونههای انفمیک
 -4دانشجو دکتری ژنتیک و به نوادی ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکفه
کشاورزی ،دانشگاه زابل ،ایران
DOI: 10.22067/JHS.2021.70495.1053

034

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،63شماره  ،2تابستان 1041

ایران است ( .)Sharifi-Rad et al., 2021این گیاه در بخ هایی از
ایران شامل استان فارس (بین جهرم و شیراز) ،نواحی جنوب شرق
ایران یصوصا در بلوچستان و هرمزگان روی دارد .گلفر دریتچهای
با ارتفاگ تا  7/0متر ،با شایههایی با میانگرههای متغیر کوتاه و طویل،
با برگهای انبوه و گلفار است ( .)Bezenjani et al., 2012جوشانفه
بخ های هوایی این گیاه در بلوچستان و کرمان در درمان دیابت،
ماالریا و آرتروز استفاده میشود ( .)Ebrahimpour et al., 2011این
گیاه در لیست  78گیاه دارویی برتر مورد استفاده در بلوچستان ایران
است .دارای اثرات ضف باکتری و آنتیاکسیفانی( Nasrollahzadeh et
 ،)al., 2016کاه لیپیفهای سرم و کاه استرس اکسیفاتیو ،ضف
دیابت ،ضف التهاب ،محافظت از کبف و کاه فشار یون ( Parvin et
 )al., 2019از دیگر فوایف این گیاه میباشف.
از ترکیبات فیتوشیمیایی شنایته شفه این گیاه میتوان فالونوئیفها،
استروئیفها ،تاننها و تریترپنوئیفها را نام برد ( Rakhshani et al.,
 .)2021انواگ مختلفی از فالونو ها شامل ،kaempferol
 morin ،isovitexi ،β‐sitosterol ،alpha‐pineneو  quercetinاز
این گیاه استخراج شفه است (.)Rahdari et al., 2022
مه ترین عوامل مؤثر بر ترکیبات ثانویه گیاهان عوامنل ژنتیکنی
( ،)Fazeli-Nasab et al., 2017محیطننی ( )Ahmadi, 2022و
اثنرات متقابنل آنهنا ( )Salehi-Sardoei & Khalili, 2022اسنت.
فاکتورهای محیطی که تاثیر عمفه ای بر کمیت و کیفیت منواد منوثره
گیاهنان منیگذارننف ( ،)Rezaei-Nasab et al., 2017ننور ،درجنه
حرارت ،آبیاری و ارتفاگ محنل روین منیباشنف ( Rahdari et al.,
 .)2022نوروزی و همکاران ( )Noroozi et al., 2017با بررسی گیاه
داروینی  Mentha longifolia (L) Hods. Subsp. Longifoliaدر
رویشننگاههننای مختل ن بننه ایننن نتیجننه رسننیفنف کننه میننزان مننواد
فیتوشیمیایی این گیاه چون کاروتنوئیف ،آنتوسیانین و فالونوئیف با توجه
به نوگ رویشگاهها تغییر میکنف .ارسنیوویچ و همکاران ( Arsenijević
 )et al., 2019گزارش کردنف تمام نموننههنای برداشنت شنفه گیناه
 Thymus pannonicus All.از رویشنگاههنای طبیعنی ،نسنبت بنه
گیاهان کشت شفهْ مینزان اسنانس بیشنتری دارا بنودهاننف .همچننین
معمناری و همکناران ( )Meamari et al., 2020بنه بررسنی تننوگ
شیمیایی اسانس جمعینتهنای طبیعنی آویشنن شنیرازی ( Zataria
 )multiflora Boiss.در ش رویشگاه طبیعی استان هرمزگان شامل
رودیانه ،الورشیخ ،فاریاب ،تنگ زاغ ،بشاگرد و بننفریمینر پردایتننف،
شناسایی گردیف .نتایج نشان داد بیشترین و کمترین بازده اسنانس بنه
ترتیب مربوط به اکوتیپ رودیانه ( 6/0درصف) و اکوتینپ بننفر یمینر

( 9/3درصف) بود .در این تحقیق تعفاد  29ترکیب کنه نمایننفه -33/9
 39/0درصننف از کننل ترکیبننات بننود ،شناسننایی گردیننف .از میننان ایننن
ترکیبات ،تیمو  ،لینالو  ،کارواکرو و پاراسیمن ترکیبات اصنلی اینن
اکوتیپها بودنف .بنابراین شنایت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت و کمینت
مواد مؤثره گیاهان دارویی حائز اهمیت است .یصوصیات زمینشناسی
و شرایط آب و هوائی یاص اسنتان سیسنتان و بلوچسنتان در جننوب
شرق اینران سنبب سنازگاری گوننههنای مختلن در رویشنگاههنای
انحصاری این ناحیه شفه و بر غنای فلور آن افزوده اسنت .بنه لحنا
جغرافیای گیاهی بیشتر نواحی جننوب اسنتان بنا آب و هنوای گنرم و
مرطوب دارای فلور بلوچی و محفودههای شنما آن بنا آب و هنوای
گرم و یشک دارای فلور ایرانی تورانی است ( Mir & Mirshekari,
 .)2013منطقه بلوچسنتان از یشنک تنرین منناطق اینران محسنوب
میشود .از آنجاییکه در این ناحیه هنیچ گوننه تحقیقنی در یصنوص
نیازهای بومشنایتی و فیتوشیمیایی گونه  Otostegia persicaانجام
نشننفه ،و بننا توجننه بننه اینکننه بررسننی نیازهننای اکولننوژیکی یکننی از
راهکارهای اساسی در اهلی کردن و کشت این گونه با ارزش داروینی
است ،در این تحقیق به بررسی برینی ویوگنیهنای مورفولنوژیکی و
فیتوشیمیایی این گیاه در رویشگاههای طبیعی بلوچستان پردایته شنف.
همچنین با هف بررسی یصوصیات یاک بر اسنتقرار و یصوصنیات
رشفی گیاه گلفر ،ویوگی های ادافیکی یاک جوامع گیاهی نیز ارزیابی
گردیف.

مواد و روشها
استان سیستان و بلوچستان مشنتمل بنر بلوچسنتان در جننوب و
سیستان در شما  ،بی از  77درصف وسعت ایران را در بر منیگینرد.
منطقه بلوچسنتان ،از دو بخن شنمالی (سنرحف) و مرکنزی-جننوبی
(مکران) تشکیل شفه است .به منظور تعیین نقاط پراکنفگی گونه گلفر
در بلوچستان ،محفوده رویشگاههای گیاه مورد نظر با استفاده از مننابع
( ،)Jamzad, 2012مصنناحبه بننا کارشناسننان اداره منننابع طبیعننی
شهرستانهای مختل و پیمای صحرایی مشخص گردیف .گیاه گلفر
در هر دو ناحیه مکران و سرحف روی دارد .این تحقیق در قالب طرح
آشیانهای به صورت کامالً تصادفی با  9تکرار و  4تیمنار (در سنط 4
شهرستان) در اسفنف ماه سا  7931اجرا شف .پووه در دو روسنتای
کوه سونط و ناهوک شهرستان سراوان؛ دو روستای زرد و کوه بینرک
شهرستان مهرستان؛ دو روستای پنج انگشت و پشت کنوه شهرسنتان
یاش و روستای پادیک و منطقه کالت شهرستان سرباز اجرا گردیف.

نعمتي نژاد و همکاران ،بررسي خصوصیات ادافیکي ،مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي جمعیتهاي وحشي گیاه گلدر...
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شکل  -1نقشه پراکنش گونه دارویی  Otostegia persicaدر استان سیتان و بلوچستان
Figure 1- Distribution map of medicinal species Otostegia persica in Sitan and Baluchistan province

نمونههایی از برگ و گل گیاهان گلفر در مناطق مختلن جمنع-
آوری گردیف (شکل  .)7از هر منطقنه سنه جمعینت گیناهی بنه طنور
تصادفی نمونهبرداری و صفات مورفولنوژیکی در آنهنا بررسنی شنف.
سپس نمونههای جمعآوری شفه پس از شستشوی ریشنههنا و حنذ
بقایای یاک ،در فریزر در دمای  -08درجه سانتیگراد تا زمنان انجنام
آزمایشات صفات فیزیولوژیکی نگهفاری شفنف .همچنین جهت تعینین
یصوصیات فیزیکی و شیمایی یاک ،از عمق صفر تا  68سانتیمتر هر
رویشگاه نمونه ای برداشت و به آزمایشگاه یاکشناسنی دانشنگاه زابنل
انتقننا داده شننف .اطالعننات هواشناسننی شننهرهای مننورد مطالعننه از
ایستگاههای هواشناسی آنها ایذ شف (جنفو  .)7هنگنام جمنعآوری
نمونههای گیاه ،با استفاده از دستگاه  GPSموقعیت جغرافیایی منطقنه

شامل ارتفاگ از سط دریا ،طو و عرض جغرافیایی ثبت شنف (جنفو
.)2
اندازهگیری خصوصیات خاک

بافت یاک به روش هیفرومتری و با استفاده از مثلث بافت
یاک تعیین گردیف ( pH .)Klute & Dirksen, 1986یاک ،پتاسی و
سفی یاک نیز انفازهگیری شف ( .)Rhoades, 1996برای
انفازهگیری پتاسی و سفی از نمونههای یاک عصاره اشباگ تهیه شفه
و با دستگاه فل فتومتر (مف  )Cl361-انفازهگیری شف.

جدول  -1میانگین سالیانه ویژگیهای آب و هوایی شهرستانهای مورد تحقیق

میانگین ساالنه تعداد روزهای
باالی  63درجه

Table 1- Annual average of climatic characteristics of the studied cities
تعداد
دما
روزهای
بارش
رطوبت
اقلیم
Temperature
یخبندان
Moisture
()%

)(°C

Rain
()mm

22

123
65

The average annual number
of days above 35 degrees

Number
of frost
days

29

10

30

29

10

30

22

24

20

31

20

153

110

0

36

29

133

Climate

شهرستان
City

مهرستان
گرم و یشک
Warm and dry

Mehrestan

سراوان
Saravan

یاش
Khash

سرباز
Sarbaz

030

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،63شماره  ،2تابستان 1041

جدول  -2موقعیت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا رویشگاههای نمونهبرداری شده
Table 2- Geographical location and altitude of the sampled habitat lake

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

مناطق

شهرستان

Latitude

Longitude

Above sea level

Region

City

′

62°66′

1181

کوه سونط

27°44′

62°98′

1397

28°98′

61°93′

1557

28°61′

61°97′

1416

26°38′

61°86′

1000

26°24′

61°51′

924

26°62′

61°51′

1128

27°27′

61°64′

1319

27°19

فسفر یاک به روش اولسن ( )Olsen et al., 1982و نیتروژن بنا
دستگاه کجلفا (مف  )V40انفازهگیری شنف .صنفات مورفولنوژیکی
شامل ارتفاگ بوته ،فاصله میانگره ،طو و عرض بنرگ بنا اسنتفاده از
ابزارهایی ماننف یطک مفرج و دسنتگاه کنولیس اننفازهگینری شنف.
هینفرات کنربن محلنو بنه روش کلنز وآنسنل ( Keles & Öncel,
 )2004انفازهگیری شف.
رنگفانههای فتوسنتزی با روش آرنون ( ،)Arnon, 1967فنلهای
کل با معنر فنولن-سنیکالتو و منک دونالنف ( McDonald et al.,
 )2001و فالونوئیف گیاه از روش رنگ سنجی کلریف آلومینیوم و جذب
هننر ترکیننب واکنشننی در طننو مننوج  470نننانومتر بننا دسننتگاه
اسنپکتروفتومترانفازهگینری شنف ( .)Bezenjani et al., 2012جهنت
شناسایی مواد موثره از دستگاه کروماتوگرافی گازی ()Agilent 6890
استفاده شف .دستگاه دارای ستون به طو  98متر ،قطنر دایلنی 8/20
میلیمتر و ضخامت الیه  8/20میکرومتر از ننوگ  BPX5بنود .بنرای
شناسایی ترکیبات تشکیل دهنفه اسانس ،نمونه که توسط -nهگنزان
رقیق شفه بودنف به مقفار  7میکرولیتر بنه دسنتگاه  GC/MSتزرینق
شف .برنامه دمائی ستون بصورت ذیل تنظی گردیف :دمای ابتفائی آون
 08درجه سانتیگراد و توق در این دما به منفت  0دقیقنه ،گرادینان
حرارتی  9درجه سانتیگراد در هر دقیقه ،افنزای دمنا تنا  248درجنه
سانتیگراد و سپس با سرعت  70درجه در هر دقیقه ،افنزای دمنا تنا
 988درجه سانتیگراد و  9دقیقه توق در این دما و زمنان پاسنخ 10
دقیقه بود .دمای اتاقک تزریق  238درجه سانتیگراد بصورت 7 split
به  90بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل بنا سنرعت جرینان 8/0
میلیلیتر در دقیقه استفاده گردیف .طی نگنار جرمنی (منف Agilent

Koh Sont

ناهوک

سراوان
Saravan

Nahook

پنجانگشت
Panj Angosht

یاش

پشتکوه

Khash

Poshteh Koh

پادیک
Padic

کالت

سرباز
Sarbaz

Kalat

زرد
Zard

کوه بیرک

مهرستان
Mehrestan

Kooh Birk

 )5973دارای ولتاژ یونیزاسیون  18الکترون ولنت ،روش یونیزاسنیون
 EIو دمای منبع یونیزاسیون  228درجنه سنانتیگنراد بنود .محنفوده
اسننکنمننسهننا از  48تننا  088تنظننی گردیننف .نننرم افننزار مننورد
استفاده  Chemstationبود .شناسنائی طین هنا بنه کمنک شنایص
بازداری آنها و مقایسه آن با شنایصهنای موجنود در کتنب مرجنع و
مقاالت و با استفاده از طی های جرمی ترکیبات استانفارد و استفاده از
اطالعات موجود در کتابخانه کامپیوتری صنورت گرفنت ( Adam et
.)al., 2001
محاسبات آماری

دادههای به دست آمفه از این پووه بر پایه طرح آشیانهای و با
در نظر گرفتن  9تکرار تحلیل شف .میانگینها به روش آزمون
چنفدامنهای دانکن در سط  0درصف مقایسه شفنف .آنالیز دادهها
توسط نرمافزار ( SASنسخه  )3/2انجام شف.

نتایج و بحث
خصوصیات خاک پای بوته گلدر

یصوصیات یاک در شهرستانها و برهمکن منطقه در شهر در
سط  7درصف بر تمام صفات مورد بررسی تاثیر معنیداری داشت
(جفو  .)9میزان شن و سیلت یاک بین شهرستانها و برهمکن
منطقه در شهر در سط  7درصف و مناطق شهرستانها در سط 0
درصف معنیدار بود .بیشترین مقفار  77/78( Nدرصف) و 8/92( P
پیپیام) در منطقه پشت کوه شهرستان یاش و کمترین میزان N

نعمتي نژاد و همکاران ،بررسي خصوصیات ادافیکي ،مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي جمعیتهاي وحشي گیاه گلدر...

( 0/76درصف) و  8/77( Pپیپیام) به ترتیب در منطقه کالت و
پادیک شهرستان سرباز انفازه گیری شف .همچنین بیشترین  ECیاک
( 4/90دسیزیمنس بر متر) ،مقفار عناصر  08/38( Naپیپیام)،
Kکل ( 62/28پیپیام) K ،قابل جذب ( 10/71پیپیام) و سیلت
یاک ( 90/98درصف) در مناطق مربوط به شهرستان سراوان و
بیشترین درصف رس یاک ( 22/48درصف) در منطقه پادیک شهرستان
سرباز انفازهگیری شف (جفو  .)4در این تحقیق میزان صفات مورد
بررسی در یاک مناطق مختل بسیار متنوگ بود .نوگ یاک میتوانف
بر عناصر معفنی گیاهان تأثیر بگذارد .همچنین مقفار عناصری که
گیاه به وسیلهی ریشههای یود از یاک جذب میکنف بسته به نوگ
گیاه و یصوصیات شیمیایی یاک نظیر  pHمتفاوت است ( Gilliam
 .)and Dick, 2010از بین عوامل محیطی ،یاک یکی از مه ترین
عواملی است که در پراکن و تراک پوش گیاهی نق عمفهای
دارد در واقع یصوصیات یاک برآینف اثرات دیگر عوامل محیطی در
طو زمان است ( .)Besalatpour et al., 2008آدنانی و همکاران
( )Adnani et al., 2009پس از بررسی یصوصیات فیزیکی و
شیمیایی یاک بر گونههای مرتعی غالب منطقه کهک ق به این
نتیجه رسیف که ارتباط معنیداری بین یصوصیات یاک و پوش
گیاهی وجود دارد و به تبع تغییر یصوصیات یاک ،پوش گیاهی نیز
تغییر میکنف .بیشترین همبستگی تاج پوش با  pHو یاک بود.
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عواملی مثل بافت یاک و هفایت هیفرولیکی حرکت آب به سط
ریشه را کنتر میکننف .اثر بافت و سایتمان یاک در چگالی آن
ظاهر میشود .میزان عناصر موجود در یاک رویشگاههای مختل و
نیز از یک گونه به گونه دیگر بسیار متفاوت است( Sepahi Sarjo et
.)al., 2020

صفات مورفولوژیکی گیاه گلدر در رویشگاههای مختلف

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صنفات مورفولنوژیکی (جنفو )9
نشان داد که تاثیر شهرستان و برهمکن منطقنه × شنهر بنر تمنامی
صفات از لحا آماری در سط احتما  7درصف معنیدار بنود .جنفو
مقایسننه میننانگین صننفات مورفولوژیننک (جننفو  )4نشننان داد کننه
بی ترین فاصله میانگره ( 4/86سانتیمتر) ،طو ( 7/06سانتیمتنر) و
عرض ( 7/29سانتیمتر) برگ ،بیشترین تعنفاد شنایه اصنلی (،)0/66
بیشترین تعفاد شایه فرعی ( )09/88و طو دمبرگ ( 7/88سانتیمتر)
در منطقه کوهبیرک شهرستان مهرستان اننفازهگینری شنف .همچننین
بیشترین ارتفناگ گیناه گلنفر ( 39/66سنانتیمتنر) در منطقنه نناهوک
شهرسننتان سننراوان و کمتننرین آن ( 49/99سننانتیمتننر) در منطقننه
پشتکوه یناش اننفازهگینری شنف .صنفات مورفولنوژیکی هنر گیناه
نشاندهنفه شرایط و عوامل محیطی هر منطقه و شهرستان میباشنف.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر طو گیاهان ارتفاگ از سط دریا میباشف.

جدول  -6تجزیه واریانس صفات خاک پای بوته گیاه گلدر در رویشگاههای مختلف
Table 3- ANOVA for thesoil traits of Goldar plant in different habitats

رس
Clay

شن
Sand

سیلت
Silt

N

K

 Kقابل
جذب

P

Na

pH

هفایت
الکتریکی
EC

درجه
آزادی
df

**49.48

**445.53

**215.65

**3.35

**1063.54

**813.06

**0.01

**549.00

**0.11

**6.22

3

**91.29

*144.55

*31.78

**2.57

**882.03

**501.30

**0.01

**755.31

**0.187

**2.51

4

2.35

39.95

9.12

0.46

11.26

8.97

0.00

15.29

0.01

0.07

16

12.47

11.43

9.35

7.06

9.59

5.68

6.28

6.86

1.55

9.58

* و ** به ترتیب در سطوح احتما  0درصف و  7درصف معنیدار میباشف.
* and ** are significant at 5% and 1 % of probability levels, respectively.

منابع
تغییرات
S.O.V
شهر
City
منطقه در
شهر
Region
in City
یطا
Error
ضریب
تغییرات
)C.V (%
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جدول  -0صفات خاک پای بوته گیاه گلدر در رویشگاههای مختلف بلوچستان
Table 4- The soil traits of Golder plant in different habitats of Baluchistan
رس

شن

سیلت

)Clay (%

)Sand (%

)Silt (%

N
)(%

K
)(ppm

 Kقابل
جذب

هدایت
P
)(ppm

)Na (ppm

pH

الکتریکی
EC
)(dS.m-1

)(ppm

12.95b

48.75e

38.30a

9.06c

62.20a

75.17a

0.17c

90.50a

8.13a

3.79 b

13.88b

49.88e

36.24a

9.40c

29.80d

53.53c

0.20bc

50.73d

8.23a

4.38a

9.46c

63.52b

27.02 b

10.12b

13.43e

37.07e

0.14dc

53.95c

8.43a

1.29e

9.10d

69.12a

21.90c

11.10a

18.63e

36.40e

0.32a

44.60e

8.36a

2.09cd

22.40a

44.14e

33.46a

9.60c

33.60c

40.63d

0.11ed

60.75b

8.40a

4.18a

8.08d

58.39b

33.53a

8.16d

50.61bc

65.27b

0.22b

51.63cd

8.40a

1.93d

10.96b

50.98e

37.96a

10.90b

20.05d

48.60d

0.12d

59.73bc

7.80a

1.98d

12.54b

53.30bc

34.16a

9.03c

51.45b

64.76b

0.14dc

43.53e

8.50a

2.80c

مناطق
Region

کوه سونط
Koh sont
ناهوک
Nahook
پنجانگشت
Pang angosht
پشت کوه
Posht koh
پادیک
padic
کالت
Calat
زرد
Zard
کوه بیرک
Koh birk

حرو مشترک در هر ستون نشان دهنفه عفم ایتال معنیدار در سط احتما  0درصف با استفاده از آز مون چنفدامنهای دانکن میباشف.
The common letters in each column indicate no significant difference based on Duncan's multiple range at 5% of probability level.

تنوگ موفولوژیکی گونههای گیاهنان داروینی و تاثیرگنذاری اینن
صفات تحنت عوامنل متننوگ رویشنگاهی ایینرا بسنیار منورد توجنه
پووهشگران قرار گرفته است ( .)Fazeli-Nasab et al., 2019مطابق
این تحقیق جهت حصو حفاکثر انفام هوایی ،کاشت و پنرورش اینن
گیاه در ارتفاعات باالتر از  7488متر از سط دریا توصیه نمنیشنود و
به نظر میرسف بهترین ناحیه جهت کاشت این گیاه با هف رسیفن به
حفاکثر میزان برداشت انفام هوایی در منطقه کنوه بینرک شهرسنتان
مهرستان باشف .البته انجام تحقیقات بیشتر جهت صنحت بیشنتر اینن
مطلب الزم است .فارهانگ و همکاران ( )Farhang et al., 2013بنا
بررسی اثر ارتفاگ بر یصوصنیات مورفولنوژیکی و فیزیولنوژیکی گیناه
بومادران دماونفی ( )Achillea aucheri Boissگزارش کردننف کنه
حفاکثر ارتفاگ بوته و بیشترین تعفاد برگ مربوط به کمترین ارتفناگ از
سط دریا بوده است .شایف بتوان این گونه فنرض کنرد کنه در گیناه
 Achillea aucheri Boissشفت نور و اشعه فرابنف باعث کوتاهی
گیناه شنفه اسنت ( .)Farahani & Hekmatfar, 2009اینن اشنعه
میتوانف سبب تاییر در سبز شفن گیاهچنه ،کناه ارتفناگ ،کناه
سرعت طویل شفن ساقه اصلی و شایهها شود .کاه ارتفاگ گیاه در
مقابل این اشعه عمفتا به دلیل کوتاه شفن میانگره اتفناق منیافتنف و
کاه طو گرهها نیز بنه دلینل کناه در تعنفاد سنلو هنا اسنت
( .)Farhang et al., 2013بیشترین طو و عرض برگ در شهرستان
مهرستان و کمترین در شهرستان یاش مشاهفه شف .در ارزیابی انجام
شفه بر روی صفات موفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی جمعیتهای گل

راعی ،از بین صفات مورد بررسی در صنفاتی مانننف نسنبت طنو بنه
عننرض بننرگ و ارتفنناگ گینناه ایننتال معنننیدار مشنناهفه گردیننف
( .)Morshedloo et al., 2012همچنین تناثیر رویشنگاه بنر صنفات
مورفولنوژیکی در گیاهنان داروینی Sepahi ( Euphorbia tirucali
Mežaka et ( Chamomilla recutita L. ،)Sarjo et al., 2020
،)Shahriari et al., 2018( Plantago psyllium. ،)al., 2020

 )Azizi et al., 2012( Origanum vulgare L.و
 )Esmaeili et al., 2020( glabraاییرا مورد بررسی قنرار گرفتنه و
نتننایج ایننن آزمایش نات نشننان داده اسننت کننه بننا تغییننر رویشننگاه،
انفازهگیریهای صفات مورفولوژیکی این گیاهان نیز تغییر کرده است.
Glycyrhiza

صفات فیتوشیمیایی گیاه گلدر در رویشگاههای مختلف

تاثیر رویشگاه بر صفات فیتوشیمیایی مورد بررسی در اننفامهنای
مختل گیاه گلفر در سط احتما  7درصف معنیدار بنود (جنفو .)1
مقایسننه میننانگین صننفات فیزیولننوژیکی در بننین رویشننگاههننای 4
شهرستان منورد مطالعنه نشنان داد (شنکل  )2کنه بیشنترین مینزان
فالونوئیف برگ ( 7/09میلیگرم کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه) ،فنل
ساقه ( 7/06میلیگرم گالیک اسیف بر گرم وزن تر نمونه) و فنل ریشه
( 8/00میلی گنرم گالینک اسنیف بنر گنرم وزن تنر نموننه) در منطقنه
پنجانگشت شهرستان یاش بفست آمف.

نعمتي نژاد و همکاران ،بررسي خصوصیات ادافیکي ،مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي جمعیتهاي وحشي گیاه گلدر...
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جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی گیاه گلدر بین شهرها و مناطق مورد مطالعه
Table 5- ANOVA for the morphological traits of Golder plant between studied cities and areas

تعدادشاخه

تعداد شاخه اصلی

فرعی

میانگره

آزادی

S.O.V

شهر

Petiole
length

**874.81

**4.11

**0.96

**0.29

**0.08

**0.09

**1052.22

3

**2069.54

**10.08

**1.04

**0.44

**0.21

**0.10

**647.31

4

Region in City

20.42

0.15

0.03

0.001

0.005

0.003

21.98

16

یطا

7.82

5.68

6.32

9.07

9.80

6.69

5.97

Intermedia
te distance

Leaf
length

برگ

ارتفاع
Height

Number of
branches

Number of
main branches

فاصله

طول برگ

عرض

طول دمبرگ

درجه

منابع تغییرات

Leaf
width

df

City

منطقه در شهر

Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

* و ** به ترتیب در سطوح احتما  0درصف و  7درصف معنیدار میباشف.
* and ** are significant at 5% and 1% of probability levels, respectively

جدول  -3صفات مورفولوژی گیاه گلدر بین شهرها و مناطق مورد مطالعه
Table 6- The morphological traits of Golder plant between studied cities and areas

تعداد شاخه
فرعی

فاصله
تعداد شاخه اصلی

میانگره

طول برگ

عرض برگ

Leaf
length
)(cm

Leaf
width
)(cm

طول
دمبرگ

ارتفاع

Number of
main branches

Intermedia
te distance
)(cm

76.00ab

7.33b

2.83bc

1.30b

49.33bc

5.33c

3.33ab

1.40b

0.83b

76.33ab

7.66b

2.66b

0.56e

0.47c

0.46c

13.66d

4.66e

2.33c

1.06c

0.73bc

0.46c

43.33c

76.33ab

8.33a

2.77bc

1.00c

0.83b

0.50bc

68.00b

53.66bc

7.66b

3.66a

1.06c

0.67d

0.63b

68.50ab

43.33c

5.00c

2.83bc

0.60d

0.56e

0.50bc

77.00ab

83.00a

8.66a

4.06a

1.56a

1.23a

1.00a

88.03a

Number of
branches

Petiole
length
)(cm

Hight
)(cm

0.70c

0.46c

92.00a

0.53bc

93.66a
78.83ab

مناطق
Regions

کوه سونط
Koh sont

ناهوک
Nahook

پنجانگشت
Pang angosht

پشت کوه
Posht koh

پادیک
Padic

کالت
Calat

زرد
Zard

کوه بیرک
Koh birk

حرو مشترک در هر ستون نشان دهنفه عفم ایتال معنیدار در سط احتما  0درصف با استفاده از آز مون چنفدامنهای دانکن میباشف.
The common letters in each column indicate no significant difference based on Duncan's multiple range at 5% of probability level.

مقفار کربوهیفرات از نظر حضور در انفامهای مختل بسیار متنوگ بود
و بیشترین مقفار این ماده ( 9/40میلیگرم بر گرم وزن تر) در ساقه-
های جمعآوری شفه از منطقه کالت شهرستان سرباز بفست آمف.
ریشه از نظر میزان کربوهیفارت کمترین مقفار را به یود ایتصاص داد
( 8/60میلیگرم بر گرم وزن تر) .حفاکثر مقفار فالونوئیف ساقه (8/40
میلیگرم کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه) و ریشه ( 8/77میلیگرم

کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه) در منطقه زرد شهرستان مهرستان،
بیشترین میزان کربوهیفرات برگ ( 7/33میلیگرم بر گرم وزن تر) در
منطقه کوهسونط سراوان ،ریشه ( 7/00میلیگرم بر گرم وزن تر) در
منطقه کوهبیرک مهرستان ثبت شف (جفو  .)0تفاوت در مقادیر کمی
ترکیبهای فیتوشیمیایی از جمله ترکیبهای فنلی ،فالونوئیفها و
آنتوسیانینها در بین تودههای مناطق مختل میتوانف ناشی از تنوگ
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ژنتیکی یا شرایط اکولوژیکی حاک بر رویشگاهها

نوگ یاک و همچنین عناصر غذایی موجود در یاک باشف .منطقه
بلوچستان به لحا اقلی و ایتال ارتفاگ از سط دریا بسیار متنوگ
میباشف به گونهای که پستترین ناحیه این استان ارتفاگ  7متر در
منطقه ساحلی چابهار و حفاکثر ارتفاگ آن قله تفتان با ارتفاگ 9347
است .گونه گلفر عمفتا در ارتفاگ بین  688تا  7001متر از سط دریا و
در دو ناحیه رویشی ایران تورانی و یلیجی عمانی روی دارد.
واحف اننفازهگینری فالونوئینف ،فننو و کربوهینفرات بنه ترتینب
میلیگرم کوئرستین بر گرم وزن تر نمونه ،میلیگرم گالینک اسنیف بنر
گرم وزن تر نمونه و میلیگرم بر گرم وزن تر نمونه

باشف( Nosrati et

.)al., 2019

از ترکیبات مه فالونوئیفی و فنلی گیاه گلفر مورین و کوئرستین
میباشف ( .)Sharififar et al., 2007گایروال و همکاران ( Gairola
 )et al., 2010با بررسی تاثیر ارتفاگهای مختل روی میزان
فعالیتهای آنتیاکسیفانی و مقفار فنل کل و محتوای فالونوئیفی در
گیاه  Fagopyrum tataricumنشان دادنف که مقفار ترکیبات فنلی و
فالونوئیفی با افزای ارتفاگ ،افزای مییابف که با نتایج ما ه یوانی
دارد .سعیفی و همکاران ( )Saeidi et al., 2014به این نتیجه
رسیفنف که میزان کاروتنوئیف کل در گیاه دارویی نسترن کوهی در
مناطق مختل ایران بین  8/73-7/83میلی گرم بر گرم وزن تر متغیر
بود .در این تحقیق بیشترین و کمترین میزان کاروتنوئیف به ترتیب از
رویشگاه کردستان (دیواندره) و بویراحمف (میمنف) به دست آمف .آنها
اذعان داشتنف عوامل آب و هوایی ،فاکتورهای جغرافیایی و شرایط
یاک میتوانف باعث تغییر در میزان رنگفانههای فتوسنتزی شود.
همچنین نتایج این تحقیق با نتایج شمرا و همکاران ( Sharma et
 )al., 2012در مورد گیاه دارویی  Whitania somniferaدر
رویشگاههای مختل مطابق دارد .پارسافر و همکاران )در تمام این
مطالعات نشان داده شفه است که میزان مواد فیتوشیمیایی چون
کاروتنوئیف ،آنتوسیانین و فالونوئیف با تغییرات رویشگاهها تغییر میکنف.
بنابراین تفاوت در ویوگیهای فیتوشیمیایی گیاه گلفر بین شهرستانها
و مناطق دایل شهرستانهای بلوچستان میتوانف ناشی از تفاوت
ویوگیهای اکولوژیک مناطق ماننف دما ،رطوبت ،ارتفاگ از سط دریا،

آنااالیت تربیبااات شاایمیایی اسااان

باارو و گااد گلاادر در

رویشگاه بوهبیرک مهرستان

در مجموگ از آنالیز اسانس تعفاد  72ترکیب در برگ و  97ترکیب
در گل شناسایی شف (جفو  0و جفو  .)3ترکیب  Thymolدر برگ
گیاه گلفر باالترین غلظنت ( 72درصنف) و ترکینب  Decaneکمتنرین
غلظت ( 2/7درصف) را داشت .همچنین در گنل بیشنترین درصنف (79
درصننف) مربننوط بننه ترکیننب Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-
) )hexenyl)-4-methyl- (CASو کمتننرین آن مربنوط بننه ترکیننب
 8/4( Decaneدرصف) بود .پیرامون تغییرات مواد منوثره و اسنانس در
انفامهای مختل گیاهان دارویی تحقیقات مختلفی انجام شنفه اسنت
(.)Sepahi Sarjo et al., 2020
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Table 8- ANOVA for some physiological traits of Golder plant in the different habitats of Balochistan

کربوهیدرات

کربوهیدرا

کربوهیدرات

فنل

فالونوئید

فالونوئید

فالونوئید

درجه

ریشه

ساقه

برگ

آزاد

منابع تغییرات

Root
Flavonoid

Stem
Flavonoid

Leaf
Flavonoid

ی

S.O.V

df

**0.04

**0.12

3

*0.08

4
16

فنل ساقه

فنل برگ

Stem
Phenol

Leaf
Phenol
**0.28

**0.001
**0.005

**0.06
0.0004

0.02

8.08

10.31

ریشه

ت ساقه

برگ

Root
Carbohydrat
e

Stem
Carbohy
drate

Leaf
Carbohydr
ate

Root
Phenol

**0.83

**0.96

**0.95

**0.16

**0.65

**0.38

**2.11

**0.92

**0.04

**0.62

**0.77

0.01

0.04

0.01

0.001

0.009

0.02

0.00001

9.35

11.42

6.56

6.12

5.83

8.78

5.60

ریشه

* و ** بهترتیب معنیدار در سطوح احتما  0درصف و  7درصف.
* and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

City

شهر
منطقه در شهر
Region in City

یطا
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%
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شکل  -2صفات فیتوشیمیایی گیاه گلدر در رویشگاههای بلوچستان
Figre 2- The phytochemical tratis of Goldar plant in the different habitats of Balochistan

جدول  -8اجزاء اسانس برگ گیاه گلدر در رویشگاه کوه بیرک مهرستان
Table 8- Leave Essential oil components of Goldar plant in Birk - Mehrestan habitat

% GC
2.1
12.0
7.0
3.6
2.3
4.9
6.3
8.0
2.9
4.6
3.6
3.3

شاخص بازداری
1006
1306
1316
1455
1636
1670
1753
1844
1871
1954
2065
2125

ترکیبات برگ
>Decane<n-
Thymol
Carvacrol
Geranylacetone
Pentalene, Octahydro-1,4-Diiodo
Dehydroaromadendrene
Methyl Ionone
β-Turmerone
>Bisabolol oxide A <alpha-
Hexahydrofarnesyl acetone
Diisobutyl phthalate
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-dimethyl

با یک مقایسه اجمالی بنین نتنایج تحقینق حاضنر و نتنایج سنایر
پووهشگران به نظر میرسنف کنه ننوگ و درصنف ترکیبنات موجنود در
اسانس این گیاه در رویشگاهها و اقلی های مختل بسیار متغیر اسنت.
به گونهای که در پووه شریفیفر و همکاران ( Sharififar et al.,
 .)2007در استان کرمان ،فقط ترکیب  diicooctil fhthalateنینز در
پووه حاضر شناسایی شف .همچنین در پووه توفیقی و همکاران
( )Tofighi et al., 2014در استان سیستان و بلوچستان ،فقط ترکیب
 hexahydrofarnesyl acetoneنیز در اینن تحقینق شناسنایی شنف.
مابقی ترکیبات در این پووه ها متفاوت بودنف .مقفار اسنانس و ننوگ
مواد موثره در گیاهان به میزان زیادی به عواملی چون ژنتینک و ننوگ
انفام گیاهی ،زمان برداشت ،مرحله رشفی و محل روی وابسته است.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نتیجه گیری
پارامترهای مورد بررسی گیاه گلفر در رویشگاههای مختل تغیینر
کرد .در این پووه ایتال بین بی ترین و ک ترین ارتفاگ از سط
دریا در هشت رویشگاه مورد بررسی  699متر بود و نتایج نشان داد که
به نوعی هر هشت رویشگاه شرایط مناسب برای روی گیاه گلنفر را
دارا هستنف ،اما به نظر میرسف برای حصو بیشنترین عملکنرد اننفام
هوایی منطقه کوه بیرک شهرستان مهرستان بهترین رویشنگاه اسنت،
چون اکثر صفات مورفولوژیکی این گیاه در اینن منطقنه اننفازهگینری
شف .در بررسی فیزیولوژیکی انفامهنای اینن گیناه مشنخص شنف کنه
بیشننترین میننزان فالونوئیننف در بننرگهننا و بیشننترین میننزان فنننل و
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 وp-Mentha-1,5,8-triene  و مهمتنرین ترکیبننات گننلCarvacrol
Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- (CAS)

.را میتوان نام برد
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 حنفاقل مقنفار.کربوهیفرات در ساقههای این گیاه تجمنع داشنتهاننف
 حنفاکثر مقنفار، به طور کلی.صفات فیزیولوژیکی در ریشه موجود بود
اکثر صفات فیزیولوژیکی منورد بررسنی در رویشنگاههنای شهرسنتان
 وThymol  از مهمتنرین ترکیبنات داروینی بنرگ.یاش بفست آمنف

 اجزاء اسانس گل گیاه گلدر در رویشگاه کوه بیرک مهرستان-4 جدول
Table 9- Flower Essential oil components of Goldar plant in Birk - Mehrestan habitat

ردیف

ترکیبات گل

شاخص بازداری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Decane<n->
Linalool
Campholenal<alpha->
p-Mentha-1,5,8-triene
Menthol
α-Ionol
trans-Caryophyllene
(E)-β-Farnesene
Germacrene D
(E)-β-Ionone
β-Bisabolene
β-Curcumene
Hexenyl benzoate<3Z->
4-(3,3-Dimethyl-But-1-Ynyl)-Hydroxy-2,6,6-Trimethyl-cy
Spathulenol
Methyl Ionone
Viridiflorol
Dehydroaromadendrene
Caryophyllene oxide
Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- (CAS)
Turmerone<ar->
Bisabolol acetate<epi-alpha->
19.83 Verbenyl acetate<trans
Retinal (CAS)
Diisobutyl phthalate
Farnesyl acetone<5Z,9E->
Dibutyl phthalate
Phenanthrene, 9-dodecyltetradecahydro
Benzeneethanol, 4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]Cyclohexanone, 2-[(4-Methoxyphenyl) Methylene
1-methoxyhept-1-yne

999
1103
1129
1150
1178
1400
1422
1458
1484
1489
1510
1558
1575
1584
1588
1591
1598
1615
1627
1636
1671
1689
1838
1845
1871
1919
1966
2065
2074
2112
2117

% GC
0.4
2.3
4.3
8.9
3.8
1.3
2.2
1.2
3.4
1.8
3.1
1.1
1.1
0.8
5.9
6.8
1.1
1.2
3.5
13.0
1.9
0.7
0.8
2.0
2.5
1.1
1.4
1.2
1.3
1.0
3.9
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Introduction
Grape (Vitis vinifera L.) is one of the most important economic plants in the world including Iran. One of the
most basic effective factors of the growth of fruit trees is knowing their nutrition. Micronutrients are as
important as Macronutrients for better growth, yield and quantity in plants. Garden plants suffer from severe zinc
deficiency, followed by boron, manganese, iron and molybdenum. Foliar application of fertilizers is a useful tool
to increase the nutritional effects of fertilizers or eliminate nutrient deficiencies during the growing season. The
aim of this research was to study the nutritional effects of consumption of different compounds of micronutrient
fertilizers of zinc chelate, iron and manganese as foliar consumption on the morpho-physiological traits of grape
plant.

Materials and Methods
Field experiments were carried out to evaluate the effects of micronutrients alone and in combination on
growth and fruit yield in grape grown at Iran, Zanjan province during 2016-2018. Physical and chemical
properties of the soil were evaluated before the experiment. During the two years of the research, no organic or
chemical fertilizers were used except for the combination of fertilizer treatments of the relevant design .
Treatments consist of foliar consumption of micronutrients fertilizers included two levels of EDDHA-Zn (0.1
and 0.3 %), EDDHA-Fe (0.1 and 0.2 %), and EDDHA-Mn fertilizers (0.1 and 0.2 %) and control levels (0 %) for
them. This experiment was implemented in a factorial format based on a randomized complete block design with
three replications and repeated for two consecutive years. The measured traits consist of Length of the First
inflorescence (X1), Number of Inflorescences per Branch (X2), Number of clusters per branch (X3), Number of
Clusters per Plant (X4), Weight of a Cluster (X5), Cluster Size (X6), Berry Size (X7), Number of Berries per
Cluster (X8), Weight of single berry, X10: Leaf Area Surface. Leaf Dry Matter (X11), TSS (X12), Fruit Juice
Sugar (X13), Fruit Juice Acidity (X14), Fruit Dry Matter (X15), Fruit Firmness (X16), Yield per Plant (X17),
Yield per Hectare (X18). The experiment was performed in factorial format with three factors, each at three
levels, based on a randomized complete block design with three replications in three locations (g; G) and in each
location for two consecutive years (Y). The analysis of each garden was analyzed in the form of factorial
experiment design and the effect of location factor was analyzed in the form of factorial-split (time) composite
analysis in place. In the statistical model used, time and place factor considered as random and treatment was
fixed.
1- Ph.D. Student, Grape and Raisin Research Institute, Malayer University
(*- Corresponding Author Email: mohebbi.hajali@gmail.com)
2 and 5- Professors, Agriculture and Natural Resources Campus, Tehran University
3- Associate Professor, Soil and Water Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and
Training Center of Zanjan
4- Assistant Professor, Soil Science Department, Faculty of Agricultural, Malayer University
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Results and Discussion
Evaluation of morpho-physiological traits showed that the use of these fertilizers individually or in
combination has significant positive effects on all measured traits (18 traits) at different stages of development.
The simple effect of the factor of the years was significant only on some of the measured traits and the two and
three-way interactions between this factor with the levels of treatment in the majority of traits were not
significant; which indicates the probability that the factor of the years has no effect on the measured traits. Based
on the results, the treatment combination of Fe 0.2 + Zn 0.3 + Mn 0.2 % EDTA was superior to other
combinations, and traits of the number of inflorescence and number of clusters per branch and number of
clusters per plant showed the best response than other measured traits. Spraing of micronutrients, especially iron,
zinc and manganese, has favorable effects on yield indices, better fruit set and fruit production per unit area,
which affects photosynthetic activities and important metabolic pathways in plants, leading to produce higher
amounts of primary metabolites such as higher sugar production in fruit, increase in soluble solids, also increase
in growth indices such as leaf area, more yield-related traits such as number of inflorescences and number of
bunchess per branch and per plant, number and the dimensions of the berries are in clusters. On the other hand,
these compounds help to absorb the main nutrients and play an active role in initiating metabolic processes such
as cell wall development, respiration, photosynthesis, chlorophyll formation, enzymatic activities, production of
growth regulators, and nitrogen fixation and reduction. Accordingly, these compounds were able to show better
performance compared to the control level by accelerating the absorption of other nutrients, strengthening
biochemical pathways and growth indices.

Conclusion
According to these results, the application of three fertilizers of zinc, iron and manganese EDTA
individually or in combinations of two or three of them, especially at high concentrations simultaneously, is
superior in comparison. Treatments composition of 0.3% zinc + 0.2% iron + 0.2% manganese EDTA and then
0.3% zinc + 0.2% iron + 0.1% manganese EDTA has more significant and positive on measured traits and
therefore as fertilizer compositions are recommended in vineyards in the form of leaves.
Keywords: Acidity, Inflorescence, Micronutrient, Morpho-physiological
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تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی عناصر ریزمغذی روی ،آهن و منگنز بر خصوصیات زایشی و
عملکرد انگور  Vitis vinifera L.در برخی تاکستانهای استان زنجان
حاجعلی محبی -*1علی عبادی -2مهدی طاهری -3محبوبه ضرابی -4محمدرضا بی

همتا5

تاریخ دریافت7055/50/71 :
تاریخ پذیرش7055/51/77 :

چکیده
بهمنظور ارزیابی اثرات تغذیهای کودهای ریزمغذی بهصورت منفررد در ترکبرب براهر برر ر ی رشر ملکرررد ابران ار،رور در ا رتان زرجران
شهر تانهای ابهر خرم رن در ه باغ (مران) تحت کشت ار،ور رقر ’بب اره فب ‘ طی د ال متوالی ( )4961-69تحقبقی ارجام پرذیرتت تبلارهرا
شامل د طح از کودهای کالت ر ی (  0/9 0/4درص ) آهن ( 0/2 0/4درص ) من،نز ( 0/2 0/4درص ) طوح شاه بود ایرن پره هب بره
صورت آزمایب تاکتوریل بر پایهی طرح بکوک های کامل تصادتی در ه تررار اجرا در د ال متوالی تررار ش برر ی صفات مورترو-تبزیولوژیر
رشان داد که مصرف این کودها بهصورت ارفرادی یا ترکببری دارای اثررات متبرت م نریداری (اترزایب  492 -1/1درصر ) بررر ی تلرامی صرفات
ار ازنابری ش ن ( 41صفت) در مراحل مختکف رش رلو بود اثر ادن مران برای صفاتی مارن ملکررد هر بوته شراخ تولبر محصرول در هرترار
م نیدار در ایر صفات غبر م نیدار بود در مواردی که این مامل م نیدار باش رشان دهن نی اثر مستقبر این مامل بر ر ی آن صرفات ا رت اثرر
ادن مامل ال برای هله صفات بجز درص قن آب مبون اثرات متقابل چن جاربهی آن با طوح تبلاری در اکتریت صفات م نیدار ربود؛ که رشران
دهن نی احتلال م م تأثبراذاری ال ر ی بببتر صفات در رلورههای تحت تبلار میباش در مجلوع در مبان ترکببات تبلراری کررتررین اترزایب
رسبت به شاه ( 1/1درص ) در طح تبلاری کود من،نز  0/4درص در ببن صفات ار ازنابری ش ن در صفت ا ب یته آب مبون ( 20/21درص ) ببب-
ترین اتزایب رسبت به شاه ( 492درص ) در ترکبب تبلاری ر ی  +0/9آهن  +0/2من،نز  0/2درص ربز صفات ت اد ال آذین ت اد خوشه در هرر
شاخه ( 429/21درص ) پس از آنها ت اد خوشه در هر بوته ( 401/46درص ) مشاه ن اردی از اینر این صفات رسبت به ایر صفات ارر ازنابرری
ترکبب تبلاری ر ی  + 0/9آهن  + 0/2من،نز  0/2درص که رسبت به ایر ترکببرات بره یرهن
ش ن پا خ بهتری رشان دادر بهمنوان صفات شاخ
شاه برتری داشت بهمنوان ترکبب کودی منا ب پبشنهاد میشور
واژههای کلیدی :ا ب یته ریزمغذی الآذین مورتو-تبزیولوژی

مقدمه

1

ار،ور (  )Vitis vinifera Lیری از اباهان مهرر اقتصرادی دربرا
 -4دارشجوی دکتری په هشر ن ار،ور کشلب دارش،ان مالیر
)Email:mohebbi.hajali@gmail.com
(* -رویسن ن مسئول:
 2و  -5استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 -9دارشبار بخب تحقبقات خاک آب مرکز تحقبقات آموزش کشا رزی منابع
طبب ی ا تان زرجان
 -1ا تادیار ار ن مکوم خاک دارشر ن کشا رزی دارش،ان مالیر
DOI: 10.22067/JHS.2021.71776.1078

( )Zörb et al., 2014هلچنربن کشرور ایرران مریباشر (
 ); Khosh Khoi et al., 1985Marandi, 2007کشرت آن بره
 0100ال قبل از مبالد مسبح در رواحی شلالی ایران براز مریارردد
( )Kannan, 2010از ا ا یترین موامل مؤثر بر رش درختران مبرون
شناخت تغذیه آنها رت ( )Babalar and Pirmoradian, 2000در
مبان مناصر غذایی مناصری که در مقباس کلتری مورد ا تفادن قرار
میابرر «ریز یا خُرد مغذی »2رامب ن میشرور ریزمغرذیهرا جهرت
د تیابی به رش بهتر ملکررد کلبرت منا رب در اباهران دارای
Jalili

2- Micro- or Minor nutrient
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درجه اهلبت برابر با درشرت مغرذی4هرا (مناصرر پرمصررف) هسرتن
( )Shah et al., 2016ت البتهای کاتالبری ریزمغذیهرا بره یرهن در
غکظتهای باال میتوار منجر به بهبود ملکررد مبون ارردد ( Anees
 )et al., 2011مصرف مق ار کاتی از ریزمغذیها منجر بره ملکرررد
باالتر به بب اتزایب در رش اکر هی بهترر شررلابرری مقر ار
ببشتری از مبون میاردد ( )Mullins et al., 1992امرر زن مصررف
این مناصر به بب ودمن ی آنها در تغذیهی حلرایتی اطلبنران از
برداشت محصولی بهتر بازاشت ررمایه جای،ران خاصری در مبران
پر رش دهن اان مبون را کسرب رلرودن ا رت ( Papadakis et al.,
 )2007منصر ر ی یری از مناصر ریزمغذی بودن که مورد رباز بررای
رش طبب ی ترتبر مادی اباهان زرامی ا ت بهطور مشابه با ر ی
من،نز ی منصر تکرزی رن،بن ریزمغرذی برودن کره در تتو رنتز
ملکررد غشاء رقب داشته بهمنوان ی ت ال کنن ن 2بررای ت ر ادی
از آرزیرها در کول میباش ( )Wiedenhoeft, 2006توایر متبرت
آهن ر ی بر ر ی اباهان ملرن ا ت بهمکت اثرات آنها بهمنروان
ی ترکبب تکزی بر ر ی آرزیرها رقب تنظبلی در روخت راز
اباهی باش ()Abd E-Hady, 2007
اباهان باغی از کلبود ش ی ر ی بهدربال آن بور من،نز آهرن
مولبب ن ررج میبرر تش ی ملکباتهای زرامی م م ت ادل در بره-
کارابری کودهایی هلچون ربترر ژن تسرفر پتا ربر تخکبره مرواد
غذایی م م جای،ذاری مج د دلبل ملر ن کلبرود ریزمغرذیها رت
( )Shah et al., 2016کلبود مواد غذایی ریز درشرت مغرذیهرا از
موامل مح د کنن نی تولبر ار،رور در موکراری9هرای را رر دربرا
مرریباشررن ( )Kaya and Higgs, 2002احتباجررات مربررو برره
ریزمغذیها از طریق خاک یا کودهای شبلبایی یا ایر منابع تأمبن
میاردد ( )Shah et al., 2016ملوماً مواد مغذی میتوار به شررل
کودی بهطور مستقبر برر ی خاک (بره شررل حرل شر ن در آب) یرا
ا پری بررر ی برر هرا برهکرار ر رر ( El-Seginy Amal et al.,
 )2003ا تفادن برای از کودهرا از دهره  4600آغراز اردیر ن ا رت
بهکارابری برای کودها بهمنظور رتع کلبودهرای مناصرر غرذایی در
پر رش ار،ور ر به اتزایب ا ت ( )Hasani et al., 2012ایرن ر ش
ابزاری ودمن جهت اتزایب اثرات تغذیهای کودهرا یرا رترع کلبرود
مناصر غذایی در طی تصل رش میباش ؛ هلچنبن ر،رارری پبرامرون
کلبود یا تتببت مواد غذایی در مقایسه با بهکارابری کود در خاک را
رر ارد ( )Papadakis et al., 200از طرتری برهکرارابری برخری از
ریزمغذیها مارن من،نز بهصورت خاک مصررف مشررلزا رت؛ زیررا
کارآیی آن بست،ی به بسباری از تاکتورهای خاک مارن ا ب یته دارد
1- Macronutrient
2- Activator
3- Viticulture

کاربرد برای آنها بهصورت یوری یا کالته ش ن از کلبود ایرن مناصرر
در ابان جکوابری میکن ( )McGovern, 2003با این ر ش جرذب
درشت مغذیها در باتتها ار امهرا اترزایب کبفبرت مبرون بهبرود
مییاب ( )Anees et al., 2011از جلکه په هبهایی در کشور ارجام
ش ن میتوان به په هب طاهری مهرابی ( Taheri and Mehrabi,
 )2016اشارن رلود که با ا تفادن از ر ش محکولپاشری بره د طریرق
تر ت (جای،زینی مبون) محکول پاشی با مناصر ریز مغرذی جهرت
جکوابری از کلبودها اتزایب ملکررد کلی کبفی مبرون در ار،رور
رشان دادر که مبزان تتو نتز ابان ار،رور اترزایب یاتتره هلچنربن
موجب بهبود اک هی تشربل مبون ببشتر با کبفبت منا رب ر رب ن
یرنواخت مبونها اتزایب ملر اربارمراری مبرون در پرس از برداشرت
اردی برر یها رشان دادن که مصرف کودهای آهرن ر ی من،نرز
دارای اثرات متبت م نریداری برر ر ی صرفات مورترو-تبزیولوژیر
اباهان مختکف از جلکه ار،ور بودن ا ت (; El-Gazzar et al., 1979
Saini et al., 2005; WAAZ, 2011; Wosteoves and
;Kamas, 2009; Suman et al., 2017; Saini et al., 2019
Obaid et al., 2013; Kumar et al., 2015; Datir et al.,
 )2012باکا هلراران ( )Baka et al., 2010رشان دادن که ا پری

ر ی به صورت بر مصرف برر ی ار،ور منجر به اتزایب در ملکررد
یتامبن  Cش دیرسبت هلراران ( )Diksit et al., 1987اشارن
رلودر که ا پری ریز مغذیهایی بر ر ی مرکبات دچرار کلبرود ر ی
منجر به اتزایب در درص مصارن مواد جام محکول یترامبن ری
مریارردد کو ری حسربنی ترحری ( Kavousi and Hosseini
 )Farahi, 2008ح س زدر که ا پری ر ی بهصورت بر مصررف
برر ی شرل ظاهری ملکرررد ار،رور هلچنربن مقر ار مرواد جامر
محکول آن دارای اثری م نیدار میباش در اقرع اطالمرات پبرامرون
شرایط تغذیهای باغات ار،ور از ایرن جهرت حرااز اهلبرت ا رت کره
بهمنوان راهنلایی برای پبشنهادات کودی جهت تولب اقتصادی ار،ور
ارزیابی ملکررد تاکستانها مورد ا تفادن قررار مریابررد ( Bhat et
)al., 2017؛ زیرا م یریت مرواد غرذایی دارای برزر تررین رهر در
هزینه اثر برر ی ملکررد بالقون کبفبت اباهان زارمی به یهن ار،ور
ا ت ()Chaudhari et al., 2012؛ بهطوریکه کوددهی ترا بربب از
 90درص از هزینهها در بستر کشت ار،ور را در برر مریابررد؛ کره
میبایست پبو ته جهت اتزایب در کارآیی کودها در مقابل کراهب
هزینررههررا تحقبررق برر رری صررورت پررذیرد ( Christensen and
 )Kearney, 2000ه ف از ایرن پره هب مطال ره اثررات تغذیرهای
مصرف ترکببات مختکف کودهای ریزمغذی کالت ر ی آهن من،نز
بهصورت بر مصرف بر ی صفات مورتو-تبزیولوژی ابان ار،ور بود

مواد و روشها
محل اجرای پژووه ::پره هب حاررر در تاکسرتان هرای برا
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زمستانهای رد پر برف تابستانهای م تر ل مریباشر مبرزان
بارش مبار،بن االره آنها بهطور متو ط  210مبکیمترر مبرار،بن
درجه حرارت االره  44/9درجه ارتیاراد ازارش ش ن ا ت

بوتههای ار،ور ی د ت هر رن از رقرر ’بب ارره رفب ‘ اقرع در
شهر تانهای ابهر خرم رن از توابرع ا رتان زرجران (موق برت ایرن
باغات در ج ل  4ارااه اردی ن ا ت) از ال  4969تا  4969اجرا ش
آب هوای شهر تانهای مذکور از روع آب هروای کوهسرتاری برا

جدول  -1موقعیت جغرافیایی سه باغ انگور مورد آزمون در استان زنجان.
.Table 1- Geographical location of three studied vineyards in Zanjan province
شماره

موقعیت محلی باغ

موقعیت جغرافیایی

ارتفاع از سطح

Location of the garden

Geographical location
)(UTM

دریا

شهر تان ابهر – ر تای قلچآباد
()Abhar county - Qomchabad village
شهر تان خرم رن –ر تای قک ه حسبنبه
(Khorramdareh county
 )Qaleh Hosseinieh villageشهر تان ابهر – ر تای ملب آباد
()Abhar county - Amidabad village

39 S 0350513 UTM 3997025

Elevation
)(m
1526

1

39 S 0334463 UTM 4013766

1645

2

39 S 0315294 UTM 4025207

1822

3

No.

رتایج آزمایب خاک (خصوصبات تبزیری شبلبایی) از ملق  90تا  90ارتیمتری در ج ل  2ازارش اردی ن ا ت
جدول  -2خالصه آماری نتایج عمق  06 - 06سانتیمتری خاک تاکستانهای مورد آزمون

شوری
EC

Table 2- Statistical summary of the results of 30-60 cm depth of soil of the studied vineyards
میزان
میزان
شن
سیلت
رس
فسفر پتاسیم آهن منگنز روی مس
ماده
آهک
اسیدیته
Sand
Silt
Clay
Cu
Zn
Mn
Fe
K
P
آلی
pH

OC

)(dS.m-1
0.7

Lime

)(mg.kg-1

%
7.9

0.6

16.8

6.5

242.7

در تلامی این باغات ر ش ترببت ترمدهی بهصورت خزر ن ربله
پاچراغی ر ش هرس باردهی (هرس خش ) شارژ بوتههرا هررس
مختکط کوتان بکن با ایجاد حکقه های متلر (حفظ شاخه با جوارههای
باردن ربز شاخه جای،زین برای ال ب ) بود ر ش هررس تابسرتاره
(هرس بز) بهصورت ارجام هرس پنسلان ب ال ن حرذف شراخههرا
بر های اراتی غبرن بود در طول د تصل رش در این په هب به
غبر از ترکبب تبلارهای کودی طرح مربوطه هبچ کود آلی شبلباای
دی،ری مصرف ر،ردی
اجرای طرح و اعمال تیمارهای کودی :آزمایب شامل کراربرد
طوح تبلاری ه کود آلی بود که در قالرب آزمرایب تاکتوریرل ره
تاکتورن هرک ام در ه طح بر پایه طرح بکوکهای کامرل تصرادتی
در ه تررار در ه مران (باغ؛  )Gدر هر مران طی د ال ()Y
متوالی ارجام پذیرتت طوح تبلاری شامل تراکتور ا ل کرود کرالت

4.2

11.0

بافت خاک
Soil
structure

)(%
0.9

1.3

32.0

29.1

38.9

لومی ر ی
Clay loam

ر ی(4شرکت داتبس 2ا پاربا) در ه طح (شامل :صفر (شاه ) 0/4
 0/9درص ) بهصورت محکولپاشی در ا ایل بهار بههن،رام مترورم
ش ن جوارهها تاکتور د م کود کالت آهن( 9شرکت ن ایپرن 1هکن )
در ه طح (شرامل :صرفر (شراه )  0/2 0/4درصر ) برهصرورت
محکولپاشی ح د د هفته پس از ریزش طبب ی الها هن،ام غورن
9
بستن مبونها تاکتور وم کرود کرالت من،نرز( 0شررکت ببسرف
آللان) در ه طح (شامل :صفر (شاه )  0/2 0/4درص ) بهصورت
محکولپاشی ح د د هفته پس از ریزش طبب ی الها هن،ام غورن
بستن مبونها بود تلامی تبلارها تنها در یر مرحکره محکرولپاشری
1- EDDHA-Zn
2- Datis
3- EDDHA-Fe
4- Van Iperen
5- EDDHA-Mn
6- Basf
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اردی ر
صفات مورد ارزیابی :لبست صفات مورد ارزیابی در این په هب
به شرح زیر ر ش ار ازنابری این صفات زمان ار ازنابری آنهرا
مطابق با ر شهای ارااه ش ن تو ط احبایی هلرراران ( Ehiaee et
 )al., 1998امامی ( )Emami, 1996اینی هلراران ( Saini et
 )al., 2005بود ارتخاب تلامی رلورهها برهصرورت تصرادتی صرورت
پذیرتت بهمنظور هولت در ارااه رتایج مربو به صفات مورد ارزیابی
از بستر ک بن ی ارااه ش ن بهترتبب زیر ارایه اردی ن که شامل اح
زمان رحون ار ازنابری هر صفت بهترتبب ا ت
 -4طول ا لبن ال آذین ( )X1ارتیمتر تلام ارل ارر ازنابرری
مبار،بن طول الآذین از راحبه اتصال ی شاخه ترا رروک برا
ارتخاب تصادتی 40ال آذین از شاخههای هر بوته
 -2ت اد الآذین در هر شراخه ( )X2ت ر اد تلرام ارل ترا مبرون
بستن ارزیابی شلارش مبار،بن ت اد ارلآذیرن برا ارتخراب
تصادتی  40شاخه از هر بوته تحت تبلار
 -9ت اد خوشه در هر شاخه ( )X3ت اد تلام ال تا مبون بسرتن
ارزیابی شلارش مبار،بن ت اد خوشه با ارتخاب تصرادتی 40
شاخه از هر بوته تحت تبلار
 -1ت اد خوشره در هرر بوتره ( )X4ت ر اد تلرام ارل ترا شرر ع
ر ب ای مبون ارزیابی شلارش مبار،بن ت ر اد خوشرههرا برا
ارتخاب تصادتی  40بوته تحت تبلار
 -0زن خوشرره ( )X5ارررم ر ررب ای کامررل مبررون (خوشرره)
ار ازنابری مبار،بن زن خوشهها با تراز ی دیجبتال دقبق برا
ارتخاب تصادتی  40شاخه از هر بوته تحت تبلار ربز ت اد 40
خوشه از آنها
 -9ار ازن خوشه ( )X6رارتیمترر مربرع ر رب ای کامرل مبرون
محا به مبار،بن حاصل ررب طول خوشره در مررخ خوشره
(ب ن دم خوشه) با ارتخاب تصادتی  40خوشه از  40شراخه از
هر بوته تحت تبلار
 -7ار ازن حبه ( )X7ارتیمتر مربع ر ب ای کامل مبون محا به
مبار،بن حاصل ررب طول حبه در مرخ حبه (ب ن دم حبه)
با ارتخاب تصادتی  20حبه از  40خوشه از هر بوته تحت تبلار
 -1ت اد حبه در هر خوشره ( )X8ت ر اد ر رب ای کامرل مبرون
ارزیابی شلارش مبرار،بن ت ر اد حبرههرای موجرود ر ی 40
خوشه با ارتخاب تصادتی از  40شاخه از هر بوته تحت تبلار
 -6زن حبه ( )X9ارم ر ب ای کامل مبون ار ازنابری مبار،بن
زن  00حبه با ارتخاب تصادتی  40خوشه از  40شراخه از هرر
بوته تحت تبلار
طح بر ( )X10ارتیمتر مربرع رشسرت حبره ترا
 -40شاخ
شر ع ر ب ن مبون ار ازنابری مبار،بن ت پهن ت اد 40

بر بالغ با ارتخاب تصادتی 40شاخه از هر بوته برا ا رتفادن از
د ت،ان LAI
 -44مادن خش بر ( )X11درص ر ب ای بکوغ کامرل برر
محا به مبار،بن درص مرادن خشر ت ر اد  40برر برالغ در
وم مباری  40شاخه از هر
قسلت توقاری خوشهها اقع در ی
بوته (به ر ش خش کردن در د رت،ان خشر کرن آ ن400 :
درجه ارتیاراد؛  21امت)
 -42مواد جام محکول ( )X12درص برداشرت مبرونهرای ر رب ن
ار ازنابری مبار،بن درص  TSSبا ارتخاب تصادتی  40خوشره
از  40شراخه از هررر بوتره تحررت تبلرار بررا ا رتفادن از د ررت،ان
رتراکتومتر د تی در آزمایش،ان
 -49قن ر آب مبررون ( )X13درص ر برداشررت مب رونهررای ر رب ن
ار ازن ابری مبار،بن درص قن آب مبون با ارتخاب تصادتی 40
خوشه از  40شاخه از هر بوته تحت تبلار به ر ش تبترا بون
 -41ا ررب آب مبررون ( )X14درصر برداشررت مبرونهررای ر رب ن
ار ازن ابری مبار،بن ا ب یته مصارن ار،ور با ارتخراب تصرادتی
 40خوشه از  40شاخه از هر بوتره تحرت تبلرار برا ا رتفادن از
د ت،ان  pH-Meterدر آزمایش،ان
 -40مادن خش مبون ( )X15درص برداشرت مبرونهرای ر رب ن
محا به مبار،بن درص مادن خش ت اد  20حبه (برا ارتخراب
تصادتی از ترودن ی  400حبره ای حاصرل 40خوشره از قسرلت
مباری  40شاخه از هر بوته) ابت ا توزین پس از پو تابری
ایجاد برش در اوشت حبه در د رت،ان خشر کرن آ ن (400
درجه ارتیاراد 21بهمر ت رامت) خشر شر ر مجر داً
توزین ش ر
 -49فتی اوشت مبون ( )X16ارم بر ارتیمترر مربرع ر رب ای
کامل مبون ار ازن ابری مبار،بن فتی اوشت مبرون حر د 20
م د حبه (با ارتخاب تصادتی از ط  40خوشه از  40شراخه از
هر بوته تحت تبلار) به بکه د ت،ان فتی نج مر ل ( FT
 )01در آزمایش،ان
 -47ملکررررد هررر بوترره ( )X17کبکرروارم ر رب ای کامررل مبرون
ار ازنابری مبار،بن زن ملکررد بوتههای تحت تبلار با چب ن
تلام خوشههای چن ین بوته با ارتخاب تصادتی پس تروزین
آنها با تراز ی دیجبتال دقبق
 -41تولب محصول در هرتار ( )X18تن در هرتار ر ب ای کامرل
مبون ار ازنابری مبار،بن تولبر محصرول در هرترار برهر ش
کبلابری (ی نی ت لبر دادن ملکررد بوتههای ارتخابی حاصرل
از بن قبکی به ت اد کل بوتههای ی باغ)
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه اریارس مربو به هرر برداشرت
در هر باغ بهطور ج اااره بهصورت طرح تاکتوریل بر پایه طررحهرای

محبي و همکاران ،تاثیر سطوح مختلف محلولپاشي عناصر ریزمغذي روي ،آهن و منگنز بر خصوصیات زایشي و عملکرد انگور

بکوکهای کامل تصادتی در ه تررار مقایسات مبرار،بن برا راس
ر ش چن دامنهای داررن در طح احتلال پرنج درصر اثرر مامرل
مران بر ر ی صفات مورد ار ازنابری در رلورههرای تحرت تبلرار در
زمانهای مختکف به صورت تجزیه اریارس در قالب تجزیه مرکب در
مران در قالب تاکتوریل  -ا پکبت (زمان) باغ مامرل مرران مامرل
اصکی کرت خردن ش ن طوح مختکف ترکببات کرودی ( ره تراکتور
کودی هر ک ام در ه طح) زمان بهمنوان مامرل ترمری در رظرر
ارتته ش برپایهی طرح بکوکهای کامل تصادتی در ه تررار مرورد
تجزیه تحکبل قرار ارتت در م ل آماری مورد ا تفادن مامل زمران
مران تصادتی تبلار ثابت در رظرر ارتتره شر تجزیره تحکبرل
دادنها با ا تفادن از ررم اترزار  SASرسرخه  6.4ر رر رلودارهرا برا
ا تفادن از ررماتزار  EXCEL 2016صورت پذیرتت

نتایج و بحث
در آزمایبهای تاکتوریل یا چن مامکی میتوان اثرر رادن ربرز
اثرات متقابل طوح تبلاری د یا چن مامل را بهطور هرزمران مرورد
برر ی قرار داد اطالمات بببتری پبرامون تبلارها کسب رلرود در
مورد اباهان چن اله از جلکه درختان مبون میتوان مشاه ات مربو
به برداشتهای مررر در زمانهای مختکف را ربز جلعآ ری رلرود در
این طرحها در ملل کرت مربو بره مامرل ترمری جرود ر اشرته
مامل ترمی در اقع زمان ا ت تجزیه اریارس اثرر تبلارهرای بررار
رتته در هر باغ برای هر برداشت ابت ا بهصورت ج ااارره رپس در
قالب ی تجزیه اریارس رهایی مورد تجزیه تحکبل قرار ارتت هر
ی از تجزیههای ج اااره میتوارن جنبه متفا تی از رتتار صفات مورد
ارزیابی در محبطهای مورد آزمون را به رلایب ب،ذارر برا توجره بره
ت د ج ا ل تقط ج ل تجزیه اریارس مربو بره براغ ا ل در رال
ا ل (ج ل  )9ارااه از ذکر ایر ج ل خرودداری اردیر رتبجرهی
تجزیه اریارس ادن در باغ ا ل در ال ا ل مرورد آزمرون حراکی از
م نیداری برای تلامی صفات برای مورد ارزیابی در طوح مختکف 0
 0/04 4درص بود چنبن ر ر ی در ایر تجزیههای ج ااارره دیر ن
ش (رتایج ازارش رش ن ا ت) برا اس رتایج تجزیه اریارس ج اااره
(رتایج ازارش رش ن بجز برای باغ ا ل -ال ا ل در ج ل  )9تلامی
اثرات ادن مربو به ه کود مبرر بر مصرف مورد ا تفادن در هرر
ه باغ هر ک ام در هر ال بسبار م نیدار ( )p <0.01اردی
ه جاربه بربن ره تبلرار در ببشرتر
در مورد اثرات متقابل د
صفات (بجز در مواردی مارن اثر متقابل من،نز با آهرن اثرر متقابرل
من،نز با ر ی در ت اد ال آذین ت اد خوشه در هر شاخه) م نریدار
بودر با مقایسه رتتار صفات در هر باغ طی د ال رتتار صرفات در
هر د ال یرسان بود در مورد صفاتی مارن طول ا لبن ارل آذیرن
ت اد خوشه در ابان زن ی خوشه ار ازن خوشه ار ازن حبره ت ر اد
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زن مادن خش ارواع مختکف
حبه در خوشه زن حبه طح بر
ترکببات تبلاری از ه کود مذکور دارای اثرات م نریداری ر ی ایرن
صفات بودر که رشان دهن ن اثرپذیری این صفت تحت تبلار برا ایرن
کودها بهصورت ارفرادی یا در ترکبب با یر ی،ر میباش در مرواردی
ه جاربه م نیدار ربودر
که اثرات ادن م نیدار اثرات متقابل د
رشان دهن نی تأثبرپذیری ی صفت از ترکبرب رادن یر کرود در
مقایسه با ترکبب د یا چن ااره با کودهای دی،ر ا ت بهمنوان مترال
برای صفت ملکررد در هرتار در مبان ترکببات مختکف تبلراری اثرر
متقابل آهن با ر ی ربز اثر مقابل آهن با ر ی با من،نز م نیدار ربود
ایر ترکببات تبلاری به صورت ارفرادی یا بهصورت د تایی اثرات
م نیداری برر ی این صفت داشتن از آرجرا کره اثررات متقابرل ره
جاربه آهن× من،نز× ر ی در تجزیه اریارس ج اااره (ج ل  )9برای
تلامی صفات بجز مبار،بن ملکررد هر بوته مبار،بن تولب محصول
در هرتار م نیدار اردی ر آزمون مقایسه مبرار،بن دارررن در رطح
م نیداری پنج درص ارجام پذیرتت این آزمون برای صرفاتی کره در
تجزیه اریارس این اثر م نیدار ربودن ربز توارست اختالف م نریداری
مبان طوح تبلاری مورد آزمون را رشان ده (مکت احتلالی م نیدار
رش ن این اثر در ج ل تجزیه اریارس برای برخی صفات در ت ادی
از محبطها تقارن دادنها حول مبار،بن مریباشر ) برر ا راس رترایج
مقایسه مبار،بن اثرات متقابل ه جاربه آهن×من،نز×ر ی برای تلامی
صفات مورد ارزیابی در هر ه باغ طی د ال (رتایج ازارش رشر ن)
در مجلوع شب ترکبب کودی با کرترین مقادیر پنج ترکبب کودی
با بببترین مقادیر مبار،بن (با اختالف آماری م نیداری) رسربت بره
ایر ترکببات تبلاری بودر که برهترتبرب کرر اثرتررین مرؤثرترین
ترکببات کودی بر ر ی صفات مورد آزمون بودر ترتبب این ترکببات
در ج ل  1ارااه اردی ن ا ت
برا اس رتایج تجزیه اریارس رهایی (ج ل  )0اثر متقابل مامرل
ال با بکوک برای مواد جام محکول قن آب مبرون ا رب آب مبرون
زن خش مبون ملکررد هر بوته تولب محصول در هرتار م نیدار
در ایر صفات مورد ارزیابی غبر م نیدار بود در مواردی که این اثر
متقابل م نیدار ربود از ج ل تجزیه اریارس حذف مجلوع مرب ات
درجه آزادی آن با خطای باقیمار ن ادغام منابع تغببر باالد ت آن
در ج ل برا ایرن خطرای ج یر مقایسره اردیر در برر ری تجزیره
اریارس برای صفات مورد ارزیابی در شب محبط مورد آزمرون ( ره
باغ هر ک ام در د ال) در قالب طرح تجزیه مرکب در مران رترایج
رشان داد که تلامی اثرات ادن د جاربه ره جاربره صرفات مرورد
ارزیابی تحت تبلار کودی در طح  0/04درص م نریدار اردیر  .در
رتایج مربو به آرالبزهای ج اااره برای هر صرفت در برببترر مروارد
تلامی اثرات ادن د جاربه ه جاربه ربز م نیدار اردی این رتایج
رشان دهن ن اثر قابل توجه تبلارهای کودی مورد آزمون در مقایسه برا
مامل زمان مران ر ی صفات مورد ارزیابی بودر
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 تجزیه واریانس جداگانه صفات انگور رقم ’بیدانه سفید‘ در اول سال اول تحت تیمار با کودهای ریز مغذی-0 جدول
Table 3- Separate ANOVA for grapevine cv. Bidane Sefid in the first year treated with micronutrient fertilizers
میانگین مربعات
درجه آزادی منابع تغییرات
Mean squares
X4
X3
1.94
ns
0.01
1375
***
9.83
1135.2
*** 12.46
392.2
***
5.64
81.4
***
0.77
19.44
***
0.23
4.94
*
0.31
3.92
*
0.37

S.O.V.

D.F.

 بکوکBlock
Zn
Fe
Mn
Zn×Fe
Zn×Mn
Fe×Mn
Zn×Fe×Mn

2
2
2
2
4
4
4
8

X6
11.96
29211.1
13526.2
4805.4
2412.2
569.26
190.24
391.6

خطا

52

11.41

45.13

1.73

0.14

0.14

0.25

2.02

2.02

5.02

16.96

16.96

4.08

Error

رریب تغببرات
C.V (%)

ns
***
***
***
***
***
***
***

X5
27.96
131332.1
58314.7
18773
10878.2
2581.24
895.85
1602.88

ns
***
***
***
***
***
***
***

X2
0.01
9.83
12.46
5.64
0.77
0.23
0.31
0.37

ns
***
***
***
***
ns
ns
*

ns
***
***
***
***
ns
ns
*

X1
0.12
311.57
244.7
72.62
19.14
3.87
4.24
1.41

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V.
 بکوکBlock
Zn
Fe
Mn
Zn×Fe
Zn×Mn
Fe×Mn
Zn×Fe×Mn

D.F.
2
2
2
2
2
4
4
4

1.59
117.3
139.8
120.3
1.4
1.84
1.4
2.83

خطا

8

0.68

1.67

9.55

002.0

6.91

001.0

3.93

2.62

2.61

1.88

1.94

1.66

Error

رریب تغببرات
C.V (%)

X12

X11
ns
***
***
***
ns
*
ns
***

0.72
3838.1
2625.6
1218.3
98.5
25.76
17.12
61.97

X10
ns
***
***
***
***
***
***
***

19.92
30602.4
12994.8
4185.1
2580.8
631.23
221.35
367.78

X9
ns
***
***
***
***
***
***
***

0
6.6
2.9
0.9
0.5
0.13
0.05
0.08

X8
ns
***
***
***
***
***
***
***

21.38
17905.3
8340.5
2541.9
1355.4
343.22
118.18
238.1

X7
ns
***
***
***
***
***
***
***

0
3.9
1.7
0.5
0.3
0.08
0.03
0.05

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V.
 بکوکBlock
Zn
Fe
Mn
Zn×Fe
Zn×Mn
Fe×Mn
Zn×Fe×Mn

D.F.
2
2
2
2
2
4
4
4

8.14
685.4
555.4
311.01
8.63
22.4
20.6
7.54

خطا

8

5.07

3.82

2.46

1.68

0.007

0.56

7.71

7.69

1.67

5.7

2.63

3.08

Error

رریب تغببرات
C.V (%)

X18

X17
ns
***
***
***
ns
***
***
ns

6.18
517.4
420.1
235.7
6.4
16.94
15.84
5.73

X16
ns
***
***
***
ns
***
**
ns

2.12
9858.2
6754.3
1777.8
693.4
152.44
70.53
22.81

X15
ns
***
***
***
***
***
***
***

14.84
121.1
158.2
114.4
7.4
1.48
2.74
5.66

 درص0 4 0/4 * بهترتبب م م م نیداری م نیدار در طح احتلال

X14
***
***
***
***
***
ns
ns
***

0.057
1.962
2.460
1.102
0.263
0.036
0.015
0.044

ns
***
***
***
***
***
***
***

ns
***
***
***
***
***
***
***

X13
***
***
***
***
***
0
ns
***

0.56
147.2
172.6
115.9
1.1
2.61
1.72
4.82

ns
***
***
***
ns
0
0
***

** *** ns

and non-significant, significant at p≤0.001, p≤0.01 and p≤0.05, respectively.
X1: Length of the first inflorescence ()طول ا لبن الآذین, X2: Number of inflorescences per branch () زن خوشه, X3: Number of clusters
ns, ***, **

*:

per branch ()ت اد خوشه در شاخه, X4: Number of clusters per plant ()ت اد خوشه در ابان, X5: Weight of a cluster () زن خوشه, X6: Cluster size
() ایز خوشه, X7: Berry size () ایز حبه, X8: Number of berries per cluster ()ت اد حبه در خوشه, X9: Weight of single berry (حبه

) زن ت, X10:
)مادن خش, X12: TSS ()مادن جام محکول, X13: Fruit Juice Sugar ()قن آب مبون, X14:
Fruit juice acidity ()ا ب یته آب مبون, X15: Fruit dry matter ()مادن خش مبون, X16: Fruit firmness () فتی مبون, X17: Yield per plant ( ملکررد در
)ابان, X18: Yield per hectare ()ملکررد در هرتار.

Leaf area surface ( ) طح بر, X11: Leaf dry Matter ( بر
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جدول  -4مؤثرترین و کم اثرترین ترکیبات کودی بهترتیب از باال به پایین ،در میان ترکیبات تیماری
مورد آزمون برا اس رتایج مقایسات مبار،بن هر باغ در هر ال (رتایج ازارش رش ن ا ت)
ک بن ی از را ت به چپ بهصورت من،نز+آهن+ر ی؛ ام اد ربز درص کود مصرتی در اح طح هرتار میباش
Table 4 - The most and least effective fertilizer compounds from top to bottom, respectively, among the tested treatment
compounds
Based on the results of mean comparison of each garden per year (results not reported) Coding from right to left are manganese +
iron + zinc; Numbers are the percentage of fertilizer used per hectare

کمترین

بی:ترین

Min
0+0+0
0.1+0+0
0.3+0+0
0+0.1+0
0+0.2+0
0.3 +0 +0.2

Max
0.3 +0.2 +0.2
0.3 +0.2 +0.1
0.3 +0.1 +0.2
0.1 +0.2 +0.1
0.1 +0.2 +0.2

برا اس رتایج تجزیه اریارس رهایی (ج ل  )0اثر رادن مرران
برای صفات مواد جام محکول فتی اوشت مبون ملکررد هر بوتره
شاخ تولب محصول در هرتار م نیدار در  41صفت دی،ر غبرر
م نیدار بود در مواردی این مامل م نیدار باش رشران اثرر مسرتقبر
مامل مران (موق بت جغراتبایی به هلران مبرر ککبلرای آن) برر ر ی
آن صفات ا ت بهمبارتی برا اس این رتایج ارتظار میر د که با تغببر
در موق بررت مررراری برراغ در ایررن قببررل صررفات تغببررر محسرروس
م نیداری مشاه ن شود
از صفات مورد ارزیابی اثر مامل ال ربز برای هله صفات بجز
درص قن آب مبون غبر م نیدار برود؛ کره رتترار تقریبراً یرنواخرت
پای ار صفات مورد ارزیابی در هر ه باغ ربز در طی د ال آزمایب
را رشان میده اینره مامل ال مران بره تنهرایی ر ی صرفات
مورد ارزیابی اثرات م نیداری ر ارر
برا اس این رتایج اثر متقابل د جاربه رال×ر ی بررای صرفات
طول ا لبن ال آذین مواد جام محکول ملکرررد هرر بوتره تولبر
محصول در هرتار؛ اثر متقابل د جاربره رال×من،نرز در مرواد جامر
محکول؛ اثر متقابل ه جاربه ال× ر ی× من،نز در قن آب مبون؛ اثرر
متقابل ه جاربه ال×باغ× ر ی در زن خوشه ار ازن حبه ت اد حبه
در هر شاخه زن جبه مواد جام محکرول؛ اثرر متقابرل ره جاربره
ررال×برراغ× آهررن در مررادن خشر مبررون؛ اثررر متقابررل چهررار جاربرره
ال×باغ×ر ی× آهن در مواد جام محکول اثرر متقابرل پرنج جاربره
ال× باغ×ر ی×آهن×من،نز در ت ر اد خوشره در هرر بوتره م نریدار
اردی در ایر موارد اثرات متقابرل مامرل رال برا رطوح تبلراری
م نیدار ربود (ج ل )0
بهمنظور برر ی دقبقتر اثر تبلارهای کودی بهکار ارتته شر ن
ارتخاب بهترین ترکبب تبلار کودی ربز صفت یا صفاتی که بهتررین
پا خ را به تبلار رشان دادنار شاخ درص تغببرات بررای مبرار،بن
تلامی صفات ار ازنابری ش ن در ککبهی ترکببرات تبلراری محا ربه
اردی با ا تفادن از این شاخ در اقع اثرر اق ری تبلرار برا حرذف

مقادیر شاه قابل ر یت ا ت رتایج مربرو بره ایرن شراخ بررای
تلامی ترکببات تبلاری ربز صرفات ارر ازنابرری شر ن در شررل 4
رشان دادن ش ن ا ت برا اس این رتایج (شرل  )4در طح تبلراری
 0/4درص کالت ر ی برای صفات زن ی خوشره ارر ازن خوشره
طح بر
ار ازن حبه ت اد حبه در هر خوشه زن ی حبه شاخ
ا ب یته آب مبون رسبت به شاه ره تنها اتزایشی مشراه ن ر،ردیر
بکره ار کی کاهب ربز صورت پذیرتته بود کرترین کراهب مربرو
به ا ب یته آب مبون ( -2/29درص ) بود در مجلوع در مبان ترکببرات
تبلاری کرترین اتزایب ( 1/1درص ) در طح تبلراری کرود من،نرز
 0/4درص در ببن صفات ار ازنابری شر ن در صرفت ا رب یته آب
مبون ( 20/21درص ) بببترین اتزایب رسبت به شاه ( 492درص )
در ترکبب تبلراری ر ی  +0/9آهرن  +0/2من،نرز  0/2درصر ربرز
صفات ت اد ال آذین ت اد خوشه در هر شاخه ( 429/21درصر )
پس از آنها ت اد خوشه در هر بوته ( 401/46درص ) مشاه ن اردی
جود مق ار کاتی از آهن بهمنوان ی منصر غذایی کر مصررف
برای رش اباهان زرامی باغی الزم ا ت آهن از اجزاء مهر بستر
آرزیلی ابان هلچون رقب کاتالبز کنن ن قسرلتی از بسرتر آرزیلری
تولب ککر تبل در ه مرحکه ا ا ی به منوان کوآرزیر ایفرای رقرب
میکن هلچنبن از اجزاء اصکی پر تئبن ترد کسبن ا ت کره بررای
احباء ربترات ولفات آ بلبال بون ربترر ژن تولبر ارررژی الزم
ا ت ح د  10درص آهن ابان در ککر پال ت بر متلرکز ا ت در
شرایط کلبرود آهرن در ابران ت رادل توزیرع آن در ککر پال رت بهرر
میخورد بنابراین کلبود این منصر موجب کاهب نتز ککر تبل در
رهایت زردی بر میشود امر زن رتایج مطال ات رشان مریدهر کره
آهن در نتز پر تئبن رش روک ریشه رقب دارد در بببترر رقرا
ایران مهرترین مامکی که موجب کلبرود آهرن در اباهران مریشرود
زیادی بیکربنات در محکول خراک ا رت ( Malakouti and Mehdi
); Ziaeian, 2003Tehrani, 2005
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شکل  -1درصد تغییرات ترکیبات تیماری (الف) و صفات اندازهگیری شده نسبت به شاهد (درصد) بهصورت میانگین ±انحراف استاندارد.
هر خط محنی ر ر تغببرات ی صفت (الف) یا ی ترکبب تبلاری (ب) را رسبت به طح تبلاری رشان میده طوح تبلارهای کودی با ک بن ی از باال به پایبن :کود
کالت ر ی+آهن+من،نز
Figure 1- Percentage of changes in treatment composition (a) and measured traits compared to control (percentage) as
average standard deviation
Each baseline shows the trend of changes in an attribute (a) or a treatment combination (part B) relative to the treatment level.
Levels of top-to-down fertilizer treatments: zinc chelate + iron + manganese. And attributes X1: Length of the first inflorescence, X2:
Number of inflorescences per branch, X3: Number of clusters per branch, X4: Number of clusters per plant, X5: Weight of a cluster,
X6: Cluster size, X7: Berry size, X8: Number of berries per cluster, X9: Weight of single berry, X10: Leaf area surface. X11: Leaf
dry matter, X12: TSS, (X12), X13: Sugar fruit juice, X14: Fruit juice acidity, X15: Fruit dry matter, X16: Fruit firmness, X17: Yield
per plant, X18: Yield per hectare.

از اینر محکولپاشی این منصر میتوار رقب شرایاری در جرذب
آن داشته باش هلچنبن جرذب برببترر ایرن منصرر غرذایی تولبر
ککر تبل ت البتهای آرزیلی را اترزایب در رهایرت ملکرررد ابران
باغی یا زرامی اتزایب خواه داد مقادیر کاتی از منصر ر ی منجرر
به اک هی مطکوب در ابان میشرود ایرن منصرر در رقرل ارتقراالت
زیست شبلبایی کول رقب مهلری داشرته ت ر اد زیرادی از آررزیر
اباهی را ت ال یا مستقبلاً در اختلان آنها (مارن الررل دهبر ر ژراز
پکبلراز) شرکت میکن یا اینره برای ت ال ازی آنهرا الزم ا رت
کلبود ر ی در خاکهای قکبایی با آه ترا ان مق ار ار ک مرواد
آلی شایع میباش متأ فاره اکتر خاکهای کشور از کلبود این منصر
ررج میبرر (; Ziaeian, Malakouti and Mehdi Tehrani, 2005
 )2003پس تغذیه با منصر ر ی بهصورت محکول پاشی اکر هی را
بهبود از طریق بهبود در ت البتهای آرزیلی اخت مواد غذایی را در

ابان اتزایب ملکررد ابان را ارتقاء خواه داد منصر من،نز ربز دارای
رقب مهلی در مرحکه تتو نتز تولب اکسبهن (ابرر ن ارتقال دهن ن
الرتر ن در تتو بستر روری  )IIدارد مال ن بر این چوبی ش ن اقه
ابان بست،ی به مق ار من،نز دارد در صورتیکه مبزان آن کاتی باش
ابان در برابرر آترات امرراخ مقرا م مریباشر ( Malakouti and
 ); Ziaeian, 2003Mehdi Tehrani, 2005از اینر تغذیه منصرر
هر به بهبود تتو نتز در ابان ارتقاء رالمت ابران داشرت از ایرن
طریق ملکررد رهایی اتزایب خواه یاتت
برخی برر یها رشان دادن که بهکارابری خاک مصررف برر
مصرف ولفات آهن ولفات ر ی اثر م نیداری ر ی مبون ار،رور
ر اشته ا ت ( )Mullins et al., 1992در په هشری دی،رر ملکرررد
ار،ور در پا خ به کاربرد برای منبزیر آهن بور در مقایسره برا دی،رر
تبلارها بهطور ا تتنایی باال بود ملکرررد بهبرود یاتتره در پا رخ بره
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مصرف آهن در ارتبا با اتزایب در ت اد حبه یا خوشره برود کبفبرت
تغذیهای مبون ار،ور شامل مواد جام محکرول آن ا رب یته محتروای
آب مبون تاربن در رلورههای ا پری ش ن با بور آهن ا رن منبزیر
در مقایسه با شراه بهترر برود ( )Suman et al., 2017رترایج یر
برر ی رشان دادن کره مصررف آهرن ر ی من،نرز کالتره شر ن در
تلامی ررخهای ا تفادن ش ن ملکررد کرل را در مقایسره برا شراه در
درختان بب آرا اتزایب داد ( )El-Gazzar et al., 1979ا پری برا
ریز مغذیها مارن ر ی آهن من،نز در بهبود رش ار،ورهرای رقرر
تامپسون موثر بودن مصرف برای آهرن ر ی آهرن +ر ی زمران
مصرف آنها دارای اثرات م نیداری بررر ی ارل ملکرررد درصر
ر غنهای رر ری بود بببترین ملکررد مبار،بن ال با بهکارابری
برای آهن+ر ی بهد رت آمر ()Wosteoves and Kamas, 2009
4
اثرات مشرابهی از برهکرارابری ر ی بررر ی متریراریرا چرامومبال
مشاه ن ش ( )WAAZ, 2011هلچنبن کراربردی براری یرا خراک
مصرف مخکو آهن ر ی با من،نز بهصورت کالته یا ولفاته در ررخ
باال ( 9000قسلت در مبکبرون) د برار در رال بررر ی ابران امرر د
بهترین تبلار جهرت اترزایب در ملکرررد برود ( Usha and Singh,
 )2002بهکارابری ریز مغذیهای ا ب آمبنرهای کالتره شر ن مارنر
ر ی آهن مس من،نز در غکظت  2/0 4/0درص منجر به مبونی
ببشررتر در اباهرران ملکررررد کررل ببشررتری در ابرران چبکرری اردی ر
( )Hasani et al., 2012حسرنی 2هلرراران ( Hasani et al.,
 )2012ح اکتر رسبت آریل به پو ت 9در ارار با ا پری برای ولفات
من،نز  0/9درص مشاه ن کردر بسباری از په هبها رشان دادن کره
ا پری ر ی من،نز برر ی مشخصههرای رشر ی ملکرررد مروثر
هستن ( )Kumar et al., 2015ا رپری برا ربتوترس + 1آهرن +
من،نز +ر ی منجر به بببترین مقادیر در قطرر راقه طرول راقه
9
ت اد اقه طح بر برر ی ابان امرر د 0ککتبروار پنرت پرابهرت
اردی ح اکتر رش تصکی در ارتفاع ابان با کاربرد برای  0/09درصر
ر ی بررر ر ی د ررته مبررونهررا ح ر اکتر اتررزایب در اب رراد رراقه در
بهکارابری برای  0/4درصر ر ی مبرون پرس از شررلابرری مبرون
مشاه ن اردی این اتزایب در ارتفاع ابان میتوار در ارتبا با رقرب
ر ی در نتز تریپتوتان باش که پبب مادنی اکسبن بودن منتج بره
اتزایب در رش ارتهایی میشود ( )Saini et al., 2019در دهههرای
اخبر پر رش دهن اان آزمایشراتی را برا ریزمغرذیهرایی مارنر ر ی
1- Matriccaria and Chamomilla
2- Hasani
3- Aril/Peel
4- Sitofex
5- Guava
6- Pant Prabhat
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من،نز آهن بور جهت بهبود تشربل مبون اتزایب بار ری دارههرا
بهبود پر بودن خوشهها 7اتزایب در ایز حبه ارجام دادر برر یها
رشان میده که ا تفادن از ریزمغذیها جهت اترزایب در ملکرررد
کلبت ار،ور ودمن ا ت از رظر آمراری اخرتالف م نریداری بررای
صفات زن خوشه زن حبه طول حبه مواد جام محکول در رلورره
تبلار ش ن با ر ی آهن من،نز مشراه ن شر ()Saini et al., 2005
رتایج این په هب با رتایج په هبهای توق مطابقت داشت برا راس
رتایج این په هب ا تفادن از کودهای ریزمغذی آهرن ر ی من،نرز
بهصورت ارفرادی یا در ترکبب با هر دارای اثرات تغذیهای متبت در
مقایسه با شاه برر ی ابان ار،ور بودن بببترین مقادیر صرفات برا
مصرف ترکببی از کالت ر ی  + 0/9آهرن  + 0/2من،نرز  0/2درصر
مشاه ن اردی تلامی صفات مورد ارزیابی به ترکببات تبلاری پا رخ
متبت دادر اما در ببن آنها صفات ت اد ال آذین ت اد خوشره در
هر شاخه ت اد خوشه در هر بوتره بهتررین پا رخ بره ترکبربهرای
تبلاری بهکار ارتته ش ن رشان دادر هلان طور که تحقبقات پبشربن
رشان دادن مصرف ترکببات ریزمغرذی بره یرهن آهرن ر ی من،نرز
دارای اثرات مطکوب برر ی شاخ های ملکرردی شرلابری بهترر
مبون مبزان تولب مبون در اح رطح مریباشر ( Mullins et al.,
 )1992که با ترأثبر ر ی ت البرتهرای تتو رنتزی ( Wiedenhoeft,
 )2006مسربرهای مترابولبری مهرر در اباهران ( Abd E-Hady,
 )2007منجر به تولب مقادیر ببشتر متابولبتهای ا لبه مارن تولب قن
ببشتر در مبرون اترزایب مرواد جامر محکرول هلچنربن اترزایب در
شراخ هرای رشر ی ( )Mullins et al., 1992مارنر رطح برر
ببشتر صفات مرتبط با ملکررد مارن ت اد ال آذین ت اد خوشره در
هر شاخه ربز در هر بوته ت اد ربز اب اد حبه در خوشهها میاردر
از طرتی این ترکببات به جذب مناصر غذایی اصرکی کلر رلرودن
رقب ت الی در شر ع ترآین های وخت از مارن تو ر ه دیروارنی
کولی تا تنفس تتو نتز شرلابری ککر تبل ت البتهرای آرزیلری
اخت تنظبر کنن نهای رش تتببت احباء ربترر ژن را در برداررر
( )Das, 2003براین ا اس این ترکببات از طریرق تسرریع در جرذب
ایر مناصر غذایی تقویت مسبرهای ببوشبلبایی شاخ های رش
رلوی توارستن در مقایسه با شراه ملکرررد بهترری را بره رلرایب
اذارر

نتیجهگیری
بر طبق این رتایج بهکارابری ه کود کالته ر ی آهن من،نرز
بهصورت ارفرادی یا در ترکببات د یا ه ترایی از آنهرا بره یرهن در
غکظتهای باال بهصورت هرزمان در مقایسه برا شراه برترری دارد
7- Cluster Fullness
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نرز، درص من0/2 +  درص آهن0/2+ درص ر ی0/9 ترکبب تبلاری
نرز، درصر من0/4 +  درص آهرن0/2+ درص ر ی0/9 پس از آن
دارای بببترین اثر م نیدار متبت بر ر ی صفات مورد ار ازنابرری
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Introduction
Inefficient management of strawberry fields is one of the important factors in significantly reducing the
strawberry fruit yield and quality. Nowadays application of polyethylene soil mulch is widely considered in the
cultivation of fruits and vegetables, with various purposes such as improving quality, increasing yield and
reducing weeds. The thermal and light environment around the plant due to the use of polyethylene mulch, can
affect the quality and yield of strawberry fruit.

Material and Methods
In this study, In order to investigate the effect of colored polyethylene mulch on fluorescence parameters,
leaf chlorophyll and strawberry fruit yield (cv. Camarosa), an experiment was carried out as completely
randomized block design with four experimental treatments including; colored polyethylene mulch (black, red,
white) and control (traditional cultivation without mulch) in three replication in the Caspian Sea region, Iran
during the 2016-17 and 2017-2018 years. The experimental plots were 5 m long and 1.5 m wide, with 4 planting
rows separated by 30 cm in each plot. Then polyethylene mulch was laid on the ridge and the plants were planted
at a distance of 20 cm in a row (1 October). Three harvest times (170, 185 and 200 days after planting) were
determined to assess the characteristics of harvested fruits.

Result and Discussion
Based on the results, the effect of mulches color on fruit yield was significantly (P ≤ 0.01). Considering fruit
yield at the first harvest (175 DAP) and the second (185 DAP), red mulch showed the highest fruit yield and the
lowest was observed in the control treatment. While at the third harvest time (200 DAP), it was the black and
white mulches that resulted in the largest amount of yield .The effect of colored polyethylene mulch on the
acidity (pH) and titratable acid (TA) of the fruit was not significant, but the amount of soluble solids (TSS) of the
fruit at different harvest times showed a significant difference between the experimental treatments. So that in
the first harvest time (170 DAP) and the second (185 DAP), the highest amount of soluble solids was observed
in treatments with colored polyethylene mulch. The results also showed that colored polyethylene mulches effect
on fluorescence parameters and leaf chlorophyll content was significant (P ≤ 0.05). The results showed that
mulch color had a significant effect on Fv/Fo ratio, Fo and leaf chlorophyll content. During the both years, the
highest Fv/Fo ratio, Fo and leaf chlorophyll were related to colored polyethylene mulches, and the lowest was
observed in the control treatment, while colored mulches did not affect the Fv/Fm ratio. In fact, it can be explain
that the plant's response to the colored polyethylene mulches, compared to the control treatment, improves fruit
yield and increases the strawberry photosynthetic system.

Conclusion
Comparison of the average effect of polyethylene mulch on strawberry fruit yield during the growing season
1- Agro Meteorology Assistant Professor, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural
Resources University (SANRU)
(*- Corresponding Author Email: S.shiukhy@sanru.ac.ir)
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in both years, showed similar results. Polyethylene mulches can increase yields by increasing soil temperature,
increasing nutrient availability, increasing root uptake in nutrients and increasing the efficiency of soil
microorganisms. Based on the results, in the first harvest time (170 DAP), second harvest time (185 DAP) and
third harvest time (200 DAP), the yield of strawberry fruit in both growing season showed that the highest yield
was related to treatments with The colored polyethylene mulch and the lowest yield was observed in the control
treatment. Red mulch had the highest fruit yield during the first and second harvests, but gradually decreased
during the third harvest. It seems that red color, in addition to increasing yield, has also caused early ripening of
the fruit. The amount of soluble solids (TSS) of the fruit at different harvest times showed a significant
difference between the experimental treatments. During the first harvest (170 DAP) and the second (185 DAP),
the highest amount of soluble solids was observed in treatments with colored polyethylene mulch. Based on the
findings, the effect of colored polyethylene mulch on fluorescence parameters and chlorophyll content of leaves
indicated that the color of polyethylene mulch had a significant effect on the amount of Fo and chlorophyll
content of leaves. Therefore, the use of polyethylene mulch due to the increase in yield and quality of strawberry
fruit compared to its traditional cultivation method seems very beneficial.
Keywords: Day after planting, Fruit quality, Harvest time, Heat environment, Photosynthesis system
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مقاله پژوهشی
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تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بر خصوصیات کیفی ،میزان عملکرد و پارامترهای
فلورسانس کلروفیل توتفرنگی رقم ’کاماروسا‘
سعید

شیوخی*1

تاریخ دریافت0055/50/22 :
تاریخ پذیرش0055/50/01 :

چکیده
مدیریت ناکارآمد مزارع توتفرنگی ،یکی از عوامل مهم در کاهش قابل توجه عملکرد و کیفیت میوه تووت فرنگوی ( Fragaria × ananassa,
 )Duch.بهحساب میآید .در این پژوهش ،به منظور بررسی تاثیر خاکپوشهای پلی اتیلنی رنگوی بور خصواویات کیفوی ،میوزاک عملکورد ،پارام رهوای
فلورسانس و کلروفیل برگ گیاه توتفرنگی رقم ’کاماروسا‘ ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آزمایشوی اواملخ خواکپوش
پلیاتیلنی رنگی (سیاه ،قرمز ،سفید) و ااهد (بدوک خاکپوش) در سه تکرار در طی سالهای زراعی  5961-69و 5969-69انجام اد .بور پایوه یاف وههوا،
تاثیر رنگ خاکپوشهای پلیاتیلنی بر میزاک عملکرد میوه دارای تفاوت معنیدار بود ( .)p ≤ 0.01بهطوریکه عملکرد کل میوه در زمواکهوای بردااوت
اول و دوم بهترتیب ( 591و 581روز پس از کاات) بهگونهای بود که بیش رین عملکرد میوه تووتفرنگوی در کواربرد خواکپوش قرموز و کم ورین آک در
گیاهاک بدوک خاکپوش ( ااهد) مشاهده گردید .در حالیکه در زماک برداات سوم ( 022روز پس از کاات) ،این خاکپوشهای سیاه و سوفید بودنود کوه
بیش رین مقدار عملکرد را بهخود اخن صاص دادند .بیش رین میزاک مواد جامد محلول ( )TSSمیوه ،مربوط به تیمارهوای دارای خواکپوش در مقایسوه بوا
ااهد بود ،اما تفاوت چندانی میاک خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی مشاهده نشد .همچنین ن ایج گویای آک بود که ،تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بور
پارام رهای فلورسانس و ادت سبزینگی برگ معنیدار بود ( .)p ≤ 0.05ن ایج حاکی از آک بود که رنگ خاکپوشهای پلیاتیلنوی تواثیر چشومگیری بور
میزاک فلورسانس اولیه ،نسبت فلورسانس اولیه به فلورسانس م غیر ( )Fv/Foو ادت سبزینگی برگ داات .بهطوریکه در هر دو سوال زراعوی ،بیشو رین
میزاک نسبت  Fo ، Fv/Foو ادت سبزینگی مربوط به خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بود و کم رین میزاک آک در تیمار ااهد مشاهده اد .ایون در حوالی
بود که رنگ خاکپوشها تاثیر چندانی بر میزاک نسبت  Fv/Fmنداات .در واقع میتواک اینگونه اظهار داات که ،پاسخ گیاه نسبت به رنگ خاکپوشهوای
پلیاتیلنی در مقایسه با تیمار ااهد ،سبب بهبود عملکرد میوه و افزایش بهرهوری سیس م ف وسن زی گیاه توتفرنگی میاود.

واژههای کلیدی :روز پس از کاات ،زماک برداات ،سیس م ف وسن زی ،کیفیت میوه ،محیط گرمایی

مقدمه

1

توتفرنگوی ( )Fragaria × ananassaگیواهی بوایی بوا میووه
بسیار ارزامند است که سراار از وی امین ث ،اسید فولیوک ،پ اسویم،
منگنز ،آن وسیانینها ،فالونوئیدها ،فیبر و قندها است ( Caulet et al.,
 -5اس و ادیار هوااناسووی کشوواورزی ،دانشووکده مهندسووی زراعووی ،دانشووگاه علوووم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email: S.shiukhy@sanru.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.70983.1064

 .)2013توت فرنگی در گس رهی اقلیموی وسویعی در سراسور جهواک
یافت میاود .کشور آمریکا با تولید  5/9میلیوک تن میوه ،بوال بور 92
دراد از کل تولید توتفرنگی جهاک را به خود اخ صواص داده اسوت،
که از اینورو بزرگ ورین تولیدکننوده تووتفرنگوی در جهواک محسووب
میاوود .از مراکوز عموده تولیود تووتفرنگوی در ایوراک مویتوواک از
اس اکهای واقع در کمربند یربی ،امال یربی و اومال کشوور بوویژه
اس اک مازندراک اااره کرد .مدیریت سن ی در کشت این گیاه ،کواهش
محصول بسیار قابل توجهی را بهدنبال دارد و همین مدیریت ناکارآمد
سبب آلودگی میوه به انواع بیمواریهوای قوارچی و انگلوی مویاوود
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(.)Shiukhy Soqanloo and Raeini, 2018
خاکپوش یا مالچ در کشاورزی به موادهای اطوال مویگوردد کوه
برای پوااندک سطح خاک مورد اس فاده قرار مویگیورد .خواکپوشهوا
عمدتاً به دو گروه آلی و مصنوعی تقسیمبندی میاوند کوه هور یوک
دارای مزایا و معایب مخ ص بهخوود مویبااوند ( Javanmardi and
 .)Rezaei, 2013امروزه خاکپوشهای پلیاتیلنی بهطور گس ردهای در
بس ر کشت سبزیجات و میوهها در ارایط مزرعه ،با اهداف گونواگونی
مانند بهبود کیفیت ،افزایش عملکرد و کاهش علفهای هورز اسو فاده
میاووند ( .)Singh et al., 2017الئووری و همکواراک ( Laurie et
 ،)al., 2015گزارش کردند که اسو فاده از خواکپوش بوا جلووگیری از
رسیدک نور به سطح خواک (نوور موورد نیواز بورای جوانوهزنوی بورور
علفهای هرز) ،سبب کاهش راد علفهای هرز مویاوود .همچنوین
خاکپوشها بویژه خاکپوشهای پلیاتیلنوی ،از طریو افوزایش دموای
خاک ،افزایش فراهمی عنااور یوورایی ،افووزایش تووواک ریشووه در
جورب عنااوور یوورایی و افووزایش کووارایی ریوز جانوداراک خواک،
میتوانند مقدار محصول را افوزایش دهووند (.)Abbasi et al., 2017
تاکنوک مطالعوات بسویاری در سرتاسور جهواک مبنوی بور تواثیر انوواع
خاکپوشها یا تاثیر توام آنها با عامل دیگر ،بور ویژگویهوای کیفوی و
عملکرد میوه گیاهاک انجام اده است که میتواک به برخی موارد نظیر
(; El-Mageed et al., 2016; Shiukhy Soqanloo et al., 2012
El-Samnoudi et al., 2019; Singh et al., 2017; Sarkar and
Sarkar; 2018; Bardehji et al., 2019 and El-Zohiri and
 )Samy; 2013اااره کرد.

محیط نوری پیراموک گیاه نقش بسیار حوائز اهمی وی را در میوزاک
کاهش یا افزایش عملکرد و کیفیت تولیدات گیاهی را در طی مراحول
مخ لف راد و توسعه گیاه ،ایفا میکنود ( Bernier and Perilleux,
 .)2005برخی از خاکپوشهای پلویاتیلنوی رنگوی بورای محصووالت
خاص و برای دورههای مشخص در طوول فصول راود گیواه تواویه
مویاووند ( .)El-Zohiri and Samy; 2013خواکپوشهوای رنگوی
قرمز ،قهوهای و آبی میتوانند بهعنواک یک ماده بالقوه بورای افوزایش
عملکرد برخی سبزیجات بااند .خاکپوش قرمز نه تنها بخشی از نور با
طول موج کوتاه را از خود عبور میدهد ،بلکه در دامنه نور قرمز ( )Rو
فروسرخ ( )FRآک را بازتاب هم میکند .ایوخی و رائینی ( Shiukhy
 ،)Soqanloo and Raeini, 2018نشواک دادنود کوه در میواک انوواع
مخ لف خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی ،خاکپوش قرمز بوه طوور قابول
توجهی کیفیت طول موج نور بازتابی از توابش را تغییور مویدهود .در
تولید گیاهی نسبت نور قرمز دور به قرمز ( ) نقش مهمی در تنظیم
فی وکروم بورگ و جابجوایی موواد ف وسون زی دارد ( Loughrin and
 .)Kasperbauer, 2002فرانکوئرا ( ،)Franquera, 2015بیواک کورد
که راد کاهو اح ماال می تواند تحت تاثیر دس کاری خرداقلیم گیواه از
طری تفاوت در تعادل طیفی از هر رنگ خواکپوش پلویاتیلنوی ،قورار

گیرد .تفاوت طیف نور بازتوابی از رنوگ خواکپوش پلویاتیلنوی نشواک
میدهد که گیاهاک با تغییورات کوم در خورداقلیم کوه از رنوگ سوطح
خاکپوش ناای میاود ،تحت تاثیر قرار میگیرنود ابوالیزیود و موادی
( ،)Abu El-Yaziedand Mady, 2011گزارش کردند که اس فاده از
خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی ،موجب افزایش میزاک ادت سوبزینگی
کدو تخم ( )Cucurbita pepoاد .بر پایه ن وایج وانوگ و همکواراک
( ،)Wang et al., 2012اوودت سووبزینگی توووت فرنگوی در مووالچ
پالس یکی قرمز در مقایسه با سایر رنگهای مالچ پالس یکی باالترین
مقدار بود .بنابراین با توجه به مطالعوات پیشوین و اهمیوت اسو فاده از
خاکپوشها در بسو ر کشوت تووتفرنگوی در منواط مسو عد اسو اک
مازندراک ،هدف از این پوژوهش اسو فاده از فونآوری خواکپوشهوای
پلیاتیلنی و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد میوه و پارام رهای فلورسانس
برگ توتفرنگی رقم کاماروسا در طول سالهای زراعی 5961-5969
در اهرس اک ساری ،پایهریزی اد.

مواد و روشها
محل انجام آزمایش

این پژوهش در یک مزرعوه کشواورزی در روسو ای فیروزکنوده
اهرس اک ساری با عرض ( )36° 33ʹ Nو طول جغرافیایی ( ʹ53° 00
 ،)Eارتفوواع از سووطح دریووا (  09م وور) ،میووانگین دمووا ( 59/6درجووه
سان یگراد) و میانگین بارندگی ( 986/0میلیم ر) ،در طوی سوالهوای
زراعی  5961-5969انجام اد .بافوت خواک محول آزموایش از نووع
سیل ی رس بوده و سایر خصوایات فیزیکی و ایمیایی خاک مزرعوه
آزمایشی در جدول  5گزارش اد.
آزمایش بر پایه طرح بلوکهای کامول تصوادفی بوا چهوار تیموار
آزمایشی خاکپوش پلیاتیلنی رنگی ااملخ (سیاه ،قرمز ،سفید و اواهد
(بدوک خاکپوش)) در سه تکرار در سالهای زراعی  5961-5969اجورا
اد .کرتهای آزمایشی دارای  1م ر طول و  5/1م ر عرض بود که در
هر کرت  4ردیف کاات با فااله  92سان یم ر از یکدیگر جدا اودند.
سپس خاکپوش پلیاتیلنی بر روی پش ه به عرض  5/1م ر کشیده اد
و بوتهها در هر ردیف با فااله  02سان یم ر در تاریخ  52آباک کشوت
ادند .آبیاری با اس فاده از سیس م قطرهای با لولههوای آبیواری دارای
قطر  98میلیم ر و قطره چکاک با دبوی خروجوی ( 4لی ور در سواعت)
انجام اد.
رطوبت خاک با اس فاده از تانسیوم ر پایش و زمانیکوه میوزاک آک
به  92دراد میرسید ،آبیاری اوورت مویگرفوت .بور اسواس ن وایج
آزمایش خاک و بررسی منابع (،)Shiukhy Soqanloo et al., 2012
نیاز کودی گیاه با کود ( NPK20-20-20نی روژک بهعنوواک ،نی ورات:
 9/1دراوودخ آمونیوووم 2/4 ،دراوودخ اوره 4/52 ،دراوودخ فسووفات بووه-
عنواک  2/02 ،P2O5دراودخ 52/4خ و پ واس بوهعنوواک 2/02، K2O
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دراد) همراه با عناار کممصورف منگنوز ( 2/29دراود) ،بور (2/20
دراد) و مولیبدک ( 2/225دراد) بهاوورت سورک ( )EDTAتوامین
اد .دمای خاک در زیر خاکپوشهای اتیلنی در عم  52سان یم وری

بووا اسوو فاده از دماسوونجهووای دیجی ووالی موودل (
 ،)GeoPrecisionبهطور روزانه ثبت اد (جدول .)0
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M-Log5W,

جدول  -1خصوصیات فیزیکی -شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی.
Table 1- Physico-chemical characteristics of experimental farm soil

مواد

درصد

هدایت

اشباع

الکتریکی

Saturation

()S.P

اسیدیته

خنثی

Electrical
conductivity

اشباع
pH

)(EC×103
1.82
1.81

7.87
7.51

شونده
T.N.V
)(%
18
17

67
70

ماده آلی

کربن آلی

Organic
matter

Organic

)(%
2.63
2.74

carbon
)(%
1.53
1.78

فسفر

گوگرد

پتاسیم

Phosphorus

Sulfur

Potassium

()P.P.M

()P.P.M

()P.P.M

8.7
8.5

179
168

281.7
279.9

عمق خاک
Soil
depth

()cm
0-30
0-30

سال
زراعی
Year
1395-96
1396-97

جدول  -2تغییرات دمای خاک در طول دورهی رشد توتفرنگی در هر دو سال زراعی.
Table 2- Soil temperature changes during the strawberry growing season in both years.

دمای خاک در عمق  11سانتیمتری
)Soil temperature in 10 cm depth (ºC
April
March
February
(5961-69 )2016-2017

Average

January

27.4
28.6
25.9
21.9

24.8
25.6
23.2
18.2

25.7
26.6
24.3
20

27.1
28.4
26.2
21.4

23.9
25.1
22.7
19.2

25.3
26
23.9
19.1

27
26.7
24.4
19.5

27.7
29
25.7
22.5

تیمار
Treatment
May

June

28.7
30.4
27.8
24.5

30.9
33.7
30.2
27.1

قرمز ()Red
سیاه ()Black
سفید ()White
ااهد ()Control

(5969-69 )2017-2018
26.1
27.1
24.6
20.3

28.2
29.2
25.8
20.8

29.2
30.8
28.1
24.3

30.4
32.5
31.2
26.9

قرمز ()Red
سیاه ()Black
سفید ()White
ااهد ()Control

عملکرد و برخی ویژگیهای بیوشیمیایی میوه توتفرنگی

پارامترهای فلورسانس و کلروفیل برگ توتفرنگی

سووه زموواک بردااووت ( 581 ،592و  022روز پووس از کااووت
( ،))DAP5بهمنظور سنجش افات مورد نظر میوههای برداات اده
تعیین اد .برای اندازهگیری عملکورد ،میووههوای بردااوت اوده بوا
اس فاده از ترازوی دیجی ال با دقت  2/25گرم ،توزین اودند .میوزاک
مواد جامد محلول ( )TSSآبمیوه با اسو فاده از دسو گاه رفراک ووم ر
(مودل )PR-32 AtagoCO, Japan ،در دموای اتوا و بور حسوب
دراد بیاک اد .اسید قابل تی راسیوک ( )TAدر حضوور فنولف والئین
( )pH = 8.2اندازهگیری و بر حسب دراد اسید سی ریک بیاک اود.
اسیدی ه ( )pHآبمیوه بوا اسو فاده از دسو گاه  pHم ور ( Jenway,
 )3020اندازهگیری اد (.)Shiukhy et al., 2014

برای اندازهگیری پارام رهوای فلورسوانس ،از دسو گاه فلووروم ر
( )PAM 2500, Walz Germanyاس فاده اد .طول دوره تواریکی
در این اندازهگیری  02دقیقه در نظر گرف ه اد .بودین منظوور از هور
یک از تیمارها  1بوته و از هر بوته سه برگ جواک و کامال بواز اوده
ان خوواب گردیوود .اوواخص ( Fmحووداک ر فلورسووانس کلروفیوول)Fo ،
(حداقل فلورسانس کلروفیل) در برگهای سازگار با تاریکی هسو ند.
تفاوت  Fmو  Foبهعنواک فلورسانس م غیر یا  Fvنامیوده مویاوود.
ااخص ( Fv/Fmماکزیمم عملکرد ف وسیسو م  )IIاز فرموول Fm -
 Fo . Fmبدست میآید .اندازهگیری ادت سبزینگی برگ بوهوسویله
دس گاه کلروفیلسنج (مدل )SPAD-502, Minolta, Japan :انجام
اد .دادههای به دسوت آموده در پایواک آزموایش ،بوا بهورهگیوری از
نورمافوزار  SAS ver 9.1تجزیوه و از آزمووک  SNKبورای مقایسوه
میانگینها اس فاده اد (.)Shiukhy Soqanloo and Raeini, 2018

1- Day After Planting
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آزمایشی در جدول  9گزارش اد .بر اساس ن ایج بدست آموده ،تواثیر
خاکپوشهای رنگی بر عملکرد میوه توتفرنگوی رقوم کاماروسوا در
همه مراحل اندازهگیری بسیار معنیدار بود (.)P ≤ 0.01

نتایج و بحث
عملکرد

بهمنظور بررسی تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بر عملکورد
میوه توتفرنگی ،ن وایج حااول از تجزیوه واریوانس اثور تیمارهوای

جدول  -3تجزیه واریانس مرکب عملکرد میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ در زمانهای برداشت مختلف در سالهای زراعی  1361-69و -69
1369
Table 3- Combined-ANOVA for strawberry fruit yield cv. Camarosa at different harvest times in 2016-2017 and 20172018
میانگین مربعات
Mean Squares

عملکرد کل

منابع تغییرات

200 DAP
()g.30m-2

185 DAP
()g.30m-2

175 DAP
()g.30m-2

df

44.2 ns

103.49 ns

0.98 ns

0.62 ns

1

84995385.0

27328234.73

3735464.5

4250265.32

4

**75873306.1

**31375505.58

**20323710.37

**20090161.02

3

52.9 ns

28.04 ns

0.94 ns

1.27 ns

3

1776862.0

1991534.5.

810778.36

366422.33

12

3.8

8.1

6.9

14.4

-

Yield

()g.30m-2

درجه آزادی

S.O.V

سال
Year

خطای آزمایش 5
Error 1

مالچ
Mulch
مالچ  سال
Mulch Year

خطای آزمایش 0
Error 2

ضریب تغییرات
)C.V (%

ns

** و به ترتیب معنیدار در سطح یک دراد و عدم معنیداری را نشاک میدهند.
**, ns: significant at 1% of probability level and non-significant, respectively.

ن ایج مقایسه میانگین تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنوی بور عملکورد
میوه توتفرنگی در طول دوره راد گیاه در هر دو سال زراعوی موورد
بررسی ،ن ایج تقریباً مشابهی بدست آمد .بر پایه ن ایج بدست آمده ،در
زماک برداات اول ( ،)170 DAPخاکپوش پلیاتیلنی قرموز بیشو رین
عملکرد میوه را در هر دوسال زراعوی بوهترتیوب بوا مقوادیر ( )1109و
( )9225/1گرم در  92م ر مربع بهخود اخ صاص داد .این در حالی بود
که کم رین عملکرد میوه مربوط بوه تیموار اواهد (بودوک خواکپوش)
بهترتیب با مقادیر ( )9998/9و ( )0156/1گرم گرم در  92م ور مربوع
بود .همچنین خاکپوشهای سیاه و سفید تفاوت چنداک قابل توجهی را
با همدیگر نشاک ندادند (اکل  .)5همانطور کوه در اوکل  5مشواهده
میاوود در زمواک بردااوت دوم ( )185 DAPنیوز در هور دو سوال،
خاکپوش پلیاتیلنی قرمز باالترین میزاک عملکرد را بهترتیب با مقوادیر
( )50829/0و ( )59098/9گرم در  92م ر مربع دارا بود .در حوالیکوه
پایینترین میزاک عملکرد بهترتیب با مقوادیر ( )8190/5و ()52060/8
گرم در  92م ر مربع ،در تیمار ااهد مشاهده اود .در زمواک بردااوت
سوم ( ،)200 DAPن ایج اندکی م فاوت بود بهطوریکه در سال زراعی
 ،5961-69بیش رین عملکرد مربوط به خاکپوشهوای سویاه و سوفید
بهترتیب با مقادیر ( )58659/9و ( )58619/0گرم در  92م ر مربع بود،

در حالیکه کم رین مقدار عملکرد در تیمارهای خاکپوش قرمز و ااهد
بهترتیب با مقوادیر ( )54554/9و ( )54594/8گورم در  92م ور مربوع
دیده اد .این در حالی بود که در سوال زراعوی  ،5969-69خواکپوش
قرمز کم رین مقدار عملکرد را با مقودار ( )54699/9گورم در  92م ور
مربع نشاک داد و خاکپوشهوای سویاه و سوفید بوهترتیوب بوا مقوادیر
( )05459/9و ( )05129/1گرم در  92م ر مربع ،بیشو رین عملکورد را
بهخود اخ صاص دادند (اکل  .)5بر پایه یاف هها ،عملکورد کول میووه
توتفرنگی در هر دو سوال زراعوی ،نشواک داد کوه بیشو رین میوزاک
عملکرد مربوط به تیمارهای دارای خاکپوش پلیاتیلنوی رنگوی بوود و
کم رین میزاک عملکرد در تیمار ااهد به ترتیب با مقوادیر ()04612/4
و ( )90059/1گرم در  92م ر مربع در سالهوای زراعوی  5961-69و
 5969-69مشاهده اد .همچنین نک ه جالوب توجوه در هور دو سوال
زراعی این بود که تیمار خاکپوش قرمز در زمواکهوای بردااوت اول و
دوم یش رین عملکرد میوه را داات اما ب ودریج بوا رسویدک بوه زمواک
برداات سوم دچار افت عملکرد اد .لرا اینگونه نظر میرسد که رنگ
قرمز افزوک بر افزایش عملکرد موجب زودرسی میوه نیز گردیده اسوت
(اکل .)5
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(2017-2018) 5969-69
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(2016-2017)5961-69

شکل  -1عملکرد میوه توتفرنگی رقم ’کاماروسا‘ در طول دورهی رشد گیاه در سالهای زراعی  1361-69و .1369-69
)Figure 1- Strawberry fruit yield cv. Camarosa during the growing season in 2016-2017 and 2017-2018 (SNK, p≤0.01

جوانمردی و رضایی ( ،)Javanmardi and Rezaei, 2013بیاک
نمودند که کاربرد خاکپوش پلیاتیلنی سفید باالترین میوزاک عملکورد
زودرسی و عملکرد کل میوه فلفل را به دنبوال دااوت .و پوس از آک
عملکرد زودرسی ،بهترتیب در خاکپوشهای نقرهای ،قرموز ،مشوکی،
آبی و خاک بدوک پواش اتفا اف اد .رانوو و همکواراک ( Rannu et
 )al., 2018با بررسی نووع خواکپوش (پلویاتیلنیوی و کلوش بورنج)
وسطوح مخ لف آبیواری ( 52 ،1و 51روز) بور عملکورد تووتفرنگوی
نشاک دادند که ،بیش رین میزاک عمکلرد میووه را در تیموار خواکپوش
پلیاتیلنی با دور آبیاری  1روز مشاهد کردند .همسنجی یاف ههای این
پژوهش بوا ن وایج اویوخی و همکواراک (،)Shiukhy et al., 2014
اویوخی و رائینوی (،)Shiukhy Soqanloo and Raeini, 2018
کاسوویهرا-پوسووادا ( )Casierra-Posada et al., 2011و موودینا و
همکاراک ( )Medina et al., 2011مبنی بر افوزایش عملکورد میووه
توتفرنگی با اس فاده از خاکپوشهای پلیاتیلنی نسوبت بوه اورایط
بدوک خاکپوش همخوانی بسیاری دااوت .بوا ایون وجوود ،مویتوواک
اینگونه اظهار داات که عملکرد میووه تووتفرنگوی بوهطوور کوامالً
آاکاری تحت تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگوی قورار دااوت .در
واقع گماک بر این است که ،تأثیر رنگ خاکپوشهای پلویاتیلنوی بور
کیفی وت خوورداقلیم پیراموووک گیوواه و افووزایش دمووای خوواک در زیوور
خاکپوشها (جدول  ،)0نقش بهسوزایی را در افوزایش کیفیوت میووه
توتفرنگی ایفا میکند.
ویژگیهای بیوشیمیایی میوه توتفرنگی

ن ایج حاال از تجزیه واریانس تاثیر خواکپوشهوای پلویاتیلنوی
رنگی بر اسیدی ه ( ،)pHاسید قابل تی راسیوک ( )TAو مواد جامد کل
( )TSSمیوه توتفرنگی در قالب جدول  4ارایه گردید .بر پایه یاف ه-
ها ،تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بر اسیدی ه ( ،)pHاسید قابول

تی راسیوک ( )TAدارای تفاوت معنیدار نبوود .در واقوع میوزاک  pHو
 TAمیوه دس خوش تغییرات چنودانی نشوده و مقودار تقریبوا ثواب ی
داات .این در حالی بود که تاثیر رنگ خاکپوشهای پلویاتیلنوی بور
مقدار مواد جامد کل ( )TSSمیوه توتفرنگی تفاوت معنیداری نشاک
داد (.)p≤ 0.01
بر اساس ن ایج بدست آمده ،تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگوی
بر میزاک اسیدی ه ( )pHو اسید قابل تی راسویوک ( )TAمیووه تفواوت
چنداک قابل توجهی را نشاک نداد .در واقع در طی زماکهای بردااوت
مخ لف pH ،و  TAمیوه روندی ثابت و مشابه دااوت و دسو خوش
تغییرات چندانی نبود (اکل  .)0اما میزاک مواد جامد محلوول ()TSS
میوه در زماکهای برداات مخ لف ،بیانگر تفواوت بسویار محسوسوی
میاک تیمارهای آزمایشی بود .بر پایه ن ایج ،در زماکهای برداات اول
( )170 DAPو دوم ( ،)185 DAPبیش رین میزاک مواد جامد محلول
میوه در تیمارهای دارای خاکپوش پلیاتیلنوی رنگوی مشواهده اود و
کم رین میزاک آک مربوط به بر تیمار ااهد بود .این در حالی بود کوه
بین تیمارهای خاکپوش رنگی تفواوتی وجوود ندااوت .همچنوین در
زماک برداات سوم ( ،)200 DAPن ایج حاکی از آک بود کوه میوزاک
مواد جامد محلول میوه تحت تاثیر خاکپوشها قرار ندااوت و تقریبواً
بدوک تغییر باقی ماند (اکل .)0
رنگ خاکپوشهای پلیاتیلنی میتواند نقش حوائز اهمی وی را در
تغییر میزاک ویژگیهای بیوایمیایی میوه ایفا کند و بر کیفیوت میووه
اثر گرار بااد .ثابت اده است که تغییور رنوگ خواکپوش ،ترکیبوات
ایمیایی موجود در گیاهاک ،مانند آن وسیانینها ،فنل کل و مواد جامد
محلول را تغییور مویدهود ( .)Ledesma et al., 2008موواد جامود
محلول هم از نقطه نظر تولید کننده و هم مصرف کننده ،یک ویژگی
بسیار مهم قلمداد میاود .میوههایی که مزه و بوی بسیاری ادیدی
دارند معموالً سطوح باالیی از اسوید قایول تی راسویوک و موواد جامود
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خاکپوشهای رنگی تفاوت قابل تووجهی وجوود ندااوت و تغییورات
تقریباً یکساک بود .همچنین ن ایج نشاک داد که هیچ یک از تیمارهای
آزمایشی تاثیر چندانی بر میزاک نسبت  Fv/Fmو  Fv/Foنداا ند.
میزاک نسبت  Fv/Fmدر بسیاری از گیاهاک مس قل از نوع گونه،
در بازه  2/98-2/84م غیر است .هر گونه تغییر بویژه کاهش در ایون
نسبت ،نشاک دهنده این است که بخشی از مرکز واکنش ف وسیسو م
بدلیل ممانعت نوری دچار اخ الل اده است که این حالت بیشو ر در
ارایط تونش رخ مویدهود ( .)Strasser and Stirbet, 2001بودین
ترتیب همانگونه که در جدول  9مشواهده مویاوود خواکپوشهوای
پلیاتیلنی و تیمار ااهد بر واکنش پارام رهوای  Fv/Fmتواثیر گورار
نبوده اما خاکپوشها در مقایسه با تیمار ااهد ،دارای میوانگین کوم-
تری بودند .کواهش  Fv/Fmبیوانگر افوت حوداک رکارایی کوان وومی
ف وسیس م  IIاست .رضوی و همکاراک ( )Razavi et al., 2008نیز
کاهش  Fv/Fmدر توتفرنگی را گزارش نمودند ،که بوا ن وایج ایون
پژوهش مطابقت داات .در یک سطح م وسط نور ،بخوش انودکی از
نور که بهعنواک فلورسانس حداقل ) (Foاناخ ه میاود ،بوهاوورت
فلورسانس ساطع میگردد اما بخوش کالنوی از آک ،در فعالیوتهوای
ف وایمیایی به مصرف ف وسن ز میرسد (.)Hasani et al., 2014

محلول را دارند در حالیکه میوههای ایرین ،سطوح کمتوری از آنهوا
را دارند ( .)Haffner et al., 2002مح وای موواد جامود محلوول در
برخی موارد بهدالیلی همچوک تنش آبی و ادت باالی نور میتواند،
افزایش یابد ( .)Moor et al., 2005بنابراین گماک بر این است کوه
رنگ خاکپوشهای پلیاتیلنی با تاثیر بر محیط نوری پیراموک گیاه در
مقایسه با تیمار ااهد ،سب افزایش مواد جامد محلول میوه اده و در
نهایت بهبود در کیفیت میوه را بههمراه داا ه است.
پارامترهای فلورسانس و شدت سبزینگی برگ

همانطور که در جدول  9مشاهده میاود ،ن ایج مقایسه میانگین
تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بر پارام رهای فلورسانس و ادت
سبزینگی برگ توتفرنگی حاکی از آک بود که رنگ خواکپوشهوای
پلیاتیلنی تاثیر چشمگیری بر میوزاک  Foو اودت سوبزینگی بورگ
داات .بهطوریکه در سال زراعی  ،5969-69باالترین میوزاک  Foدر
تیمار ااهد و پوایینتورین آک در خواکپوشهوای پلویاتیلنوی رنگوی
مشاهده اد .این در حالی بود که در سال زراعوی  5961-69میوزاک
 Foتحووت توواثیر هوویچ یووک از تیمارهووای آزمایشووی قوورار نگرفووت.
همچنین بیش رین ادت سبزینگی را خاکپوشهای رنگی و کم ورین
آک را تیمار ااهد بهخود اخ صاص دادند .این در حالی بود کوه میواک

جدول  -4تجزیه واریانس مرکب اسیدیته ،اسید قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ در زمانهای برداشت مختلف در
سالهای زراعی  1361-69و 1369-69
Table 4- Combined-ANOVA for acidity, titratable acid and soluble solids of strawberry fruit cv. Camarosa at
different harvest times in 2016-2017 and 2017-2018

کل
Total
)(%

مواد جامد کل
Total Solid Soluble
175
185
200
DAP
DAP
DAP

میانگین مربعات
Mean squares
اسید قابل تی راسیوک
TA
کل
185
200
DAP
DAP
Total
)(%

اسیدی ه
pH

درجه
آزادی
df

175
DAP

کل
Total
)(%

200
DAP

185
DAP

175
DAP

0.0004 ns

0.0012 ns

0.0016 ns

0.0004 ns

0.00003 ns

0.0001 ns

0.0001 ns

0.0006 ns

0.0176 ns

0.2712 ns

0.0304 ns

0.0029 ns

1

0.0004

0.0037

0.0033

0.0002

0.00006

0..0002

0.0004

0.0001

0.0086

0.0137

0.1554

0.0108

4

**0.2504

**0.3270

**0.3088

**0.1937

0.0002ns

0.0003ns

0.0006ns

0.0008 ns

0.0048 ns

0.0126 ns

0.0104 ns

0.0033 ns

3

0.0037 ns

0.0112 ns

0.0038 ns

0.0004 ns

0.00005 ns

0.0005 ns

0.0002 ns

0.0001 ns

0.0079 ns

0.0618 ns

0.0054 ns

0.0362 ns

3

0.0026

0.0126

0.0033

0.0026

0.00012

0.00001

0.0041

0.0001

0.0091

0.0381

0.0165

0.0208

12

0.43

0.92

0.47

0.44

6.6

11.8

7.8

2.5

5.8

3.3

3.5

-

** و  nsبه ترتیب سطح معنیدار در سطح اح مال یک دراد و عدم معنیداری را نشاک میدهند.
**and ns significant at 1% of probability level and non -significant, respectively.

منابع
تغییرات
S.O.V

سال
Year
خطای
آزمایش 5
Error 1
مالچ
Mulch
مالچ 
سال
Mulch
Year
خطای
آزمایش 0
Error 2
ضریب
تغییرات
()C.V

شیوخي ،تاثیر خاكپوشهاي پلياتیلني رنگي بر خصوصیات كیفي ،میزان عملکرد و پارامترهاي...

067

(2016-2017)69-5961

(2017-2018)69-5969

شکل  -2برخی ویژگیهای بیوشیمیایی میوه توتفرنگی رقم ’کاماروسا‘ در طول دورهی رشد گیاه در سالهای زراعی  1361-69و -69
1369
Figure 2- Some biochemical characteristics of strawberry cv. Camarosa fruit during the growing season in 2016-2017
)and 2016-17 (SNK, p≤0.01

در این پژوهش در سوال زراعوی  5969-69میوزاک  Foدر تیموار
ااهد نسبت خاکپوشهای پلیاتیلنی بیش ر بود .افوزایش  Foنشواک از
آسیب به زنجیره ان قال الک روک ف وسیس م  IIدر اثر کواهش ظرفیوت
کوئینوک آ ) (QAو عدم اکسیداسیوک کامل آک بوهدلیول جریواک کنود
الک روک در طول مسویر ف وسیسو م  IIو در مجمووع ییرفعوال اودک
ف وسیس م  IIدارد .همچنین ن ایج این پژوهش مبنی بر افزایش ادت
سبزینگی با ن ایج برخوی مطالعوات از جملوه کاژمارسوکا و میشوالیک
( )Kaczmarska and Michalek, 2013و نوا و همکواراک ( Na et
 )al., 2014همخوانی داات.
فرانکوئرا ( ،)Franquera, 2015بیاک کرد که راد کاهو اح مواال
میتواند تحت تاثیر دس کاری خرداقلیم گیاه از طری تفاوت در تعادل

طیفی از هر رنگ خاکپوش پالس یکی ،قرار گیرد .تفواوت طیوف نوور
بازتابی از رنگ خاکپوش پالس یکی نشواک مویدهود کوه گیاهواک بوا
تغییرات کم در خرداقلیم که از رنگ سطح خاکپوش نااوی مویاوود،
تحت تاثیر قرار میگیرند .ابوالیزیود و موادی ( Abu El-Yaziedand
 ،)Mady, 2011گزارش کردند کوه اسو فاده از خواکپوش پالسو یکی
رنگی موجب افزایش میزاک ادت سبزینگی کدو تخوم ( Cucurbita
 )pepoاد .بر پایه ن ایج وانوگ و همکواراک (،)Wang et al., 2012
ادت سبزینگی توت فرنگی در خاکپوش پالس یکی قرمز در مقایسوه
با سایر رنگهای خاکپوش پالس یکی باالترین مقدار بود.
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جدول  -1پارامترهای فلورسانس و شدت سبزینگی برگ گیاه توتفرنگی رقم "کاماروسا" در طول دورهی رشد گیاه در سالهای زراعی -69
 1361و 1369-69
Table 5- Fluorescence parameters and chlorophyll content of strawberry cv. Camarosa leaf during the growing season in
2016-2017 and 2017-2018
()2016-2017
()2017-2018

1369-69
کلروفیل
Chlorophyll
37.11 a

1361-69

پارامترهای فلورسانس

کلروفیل

پارامترهای فلورسانس

Chlorophyll

Fluorescence parameters
Fo
Fv/Fm
Fv/Fo
2.01 a
0.74 a
1.58 a

Fluorescence parameters
Fo
Fv/Fm
Fv/Fo
1.26 b
0.80 a
1.25 a

35.37 a

37.23 a

1.27 a

0.81 a

1.28 b

34.98 a

1.61 a

0.74 a

2.09 a

36.91 a

a

a

b

a

a

a

a

32.67 b

1.28 a

1.26

0.80

0.83 a

1.30

2.20 a

35.14

30.53 b

1.60

1.71 a

0.73

0.74 a

2.12

2.15 a

تیمار
Treatment

قرمز ()Red
سیاه ()Black
سفید ()White
ااهد ()Control

در هر س وک اعداد دارای حروف یکساک از لحاظ آماری تفاوت معنیدار ندارند.
There are no significant differences in each column of numbers with the same letters.

نتیجهگیری
ن ایج مقایسه میانگین تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنوی بور عملکورد
میوه توتفرنگی در طول دوره راد گیاه در هر دو سال زراعوی موورد
بررسی ،ن ایج تقریباً مشابهی بدست آمد .بر پایه ن ایج بدست آمده ،در
زماکهای برداات اول ،دوم و سووم بوهترتیوب  581 ،592و  022روز
پس از کاات ،عملکرد میوه توتفرنگی در هر دو سال زراعوی نشواک
داد که بیش رین میزاک عملکرد مربوط بوه تیمارهوای دارای خواکپوش
پلیاتیلنی رنگی بود و کم رین میزاک عملکرد در تیمار ااهد مشواهده
اد .همچنین نک ه جالب توجه در هر دو سال زراعی این بود که تیمار
خاکپوش قرمز در زماکهای برداات اول و دوم بیش رین عملکرد میوه
را داات اما ب دریج با رسیدک به زماک برداات سوم دچار افت عملکرد
اد .اینگونه میتواک بیاک کرد کوه ،رنوگ قرموز افوزوک بور افوزایش
عملکرد موجب زودرسی میوه نیز گردیده است .تواثیر خواکپوشهوای

پلیاتیلنی رنگی بر میزاک اسیدی ه ( )pHو اسید قابل تی راسیوک ()TA
میوه تفاوت چنداک قابل توجهی را نشاک نداد اموا میوزاک موواد جامود
محلول ( )TSSمیوه در زماکهای برداات مخ لف ،بیانگر تفاوت بسیار
محسوسی میاک تیمارهای آزمایشوی بوود .بوهطوریکوه در زمواکهوای
بردااووت اول و دوم ،بیشو رین میووزاک مووواد جاموود محلووول میوووه در
تیمارهای دارای خاکپوش پلویاتیلنوی رنگوی مشواهده اود .بور پایوه
یاف هها ،تاثیر خاکپوشهای پلیاتیلنی رنگی بر پارام رهای فلورسوانس
و اودت سوبزینگی بورگ تووتفرنگوی حواکی از آک بوود کوه رنووگ
خاکپوشهای پلیاتیلنی تاثیر چشمگیری بر میوزاک فلورسوانس اولیوه
( )Foو ادت سبزینگی برگ داات .با توجه بوه ن وایج بدسوت آموده
میتواک اینگونه اظهار داات که اس فاده از خاکپوشهای پلویاتیلنوی
بدلیل افزایش عملکرد و کیفیت میوه توتفرنگی در مقایسه بوا اویوه
کشت سن ی آک بسیار کارآمد و سودمند بنظر میرسد.
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Introduction
Strawberry with the scientific name Fragaria × ananassa Dutch from the Rosaceae family is an important
commercial fruit in the world, which is widely considered in terms of nutrition due to its rich content of
vitamins, minerals and phytochemicals. Water scarcity stress is one of the important sources of abiotic stresses,
so that it reduces growth, development and yield during the vegetative, reproductive and maturing stages of the
crop. Studies have shown that application of nano-fertilizers can be useful in order to achieve high yield while
reducing the amount of fertilizer consumption due to its higher absorption due to its high specific surface area.
Despite its low consumption, zinc is involved in chromosome synthesis, carbohydrate metabolism,
photosynthesis, sugar-to-starch conversion, protein metabolism, auxin metabolism, pollen grain formation,
biological membrane preservation, and resistance to infections by pathogens. Zinc is also needed for chlorophyll
production, pollen grain yield, fertility and pollen grain germination. Zinc as a coenzyme is also involved in the
activation of many enzymes in the biosynthesis pathway of secondary metabolites. The use of zinc nanoparticles
can have very positive effects on the quantitative and qualitative properties of strawberry fruit during low
solubility

Materials and Methods
The present study was conducted in the greenhouses of the Department of Horticulture, Urmia
University.Sabrina cultivar strawberry seedlings were planted in culture bags containing 50% cocopeat, 25%
pithomass and 25% perlite in three rows containing 27 plants and evenly pruned. The first week was used to
establish the plants from water, the second week to the sixth week for vegetative growth of half-concentrated
Hoagland solution and from the seventh week to the end of the harvest period, depending on the stages of
flowering to fruiting, modified Hoagland nutrient solution was used. By calculating the amount of solution
output from each nozzle and the amount of each plant need, the time required for solution was calculated and
this time was divided into 5 times a day and was automatically pumped to the foot of each plant. To apply low
solubility stress, the first row (without stress) was used with solution 5 times a day, the second row with solution
4 times a day and the third row with solution 3 times a day. Foliar application of different concentrations of zinc
chelate nanoparticles was performed once a week (5 times) after pruning of primary flowers, from the fourteenth
to the eighteenth week. Zinc chelate nanoparticles were used in three levels (0, 1 and 1.5 g / l) and nutrient
solution treatment was performed in three levels (90, 110 and 130 ml) daily. Then fruits that were more than
70% colored were harvested and different quantitative and qualitative characteristics were measured. At the end
of the experiment, fruit weight was measured using a digital scale, fruit length and width by caliper, fruit acidity
by pH meter, titratable acids by titration method and TSS by refractometer. Chlorophyll a, b and total
carotenoids were also measured using Dynamica spectrophotometer (HALODB-20) according to Lichtanthaler
1 and 2- M.Sc. and Associate Professor of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Urmia University, Urmia,
Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: ha.hassanpour@urmia.ac.ir)
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& wallborn (1985). Also, fresh weight of shoots and roots were measured in the last stage after fruit harvest. For
this purpose, the plants were completely removed from the bed and the roots were washed with water and then
exposed to air to remove moisture. The aerial parts were then separated from the roots and weighed 0.001 g by
digital scale. To measure dry weight, the roots and aerial parts were placed separately in the bag and then placed
in a 70 ° oven for 72 hours and then weighed 0.001 g with a digital scale .

Results and Discussion
The results showed that the interaction effect of low solubility treatment and zinc chelate nanoparticles
treatment on fruit weight, shoot dry weight and yield was significant, so that the highest amount was in the
treatment of 130 ml of nutrient solution and concentration of 1.5 g / l of zinc chelate nanoparticles. Also in fruit
length and width, pH, TA, TSS, chlorophyll a and b and carotenoids, the main effects of low solubility treatment
and of chelate nanoparticles were significant. As in the treatment of chelate nanoparticles, the highest amount of
these traits was observed in the concentration of 1.5 g / l nanoparticles and in the low solubility factor, the
highest amount was observed in the control treatment (complete solubility).

Conclusion
Low solubility stress reduced the quantitative and qualitative characteristics of strawberry fruit. The use of
different concentrations of nano-chelate zinc improved these properties, so that the greatest effect was related to
the concentration of 1.5 g per liter of nanoparticles. This concentration increased the yield of the product more
than 1.6 times compared to the control sample in complete solution and more than 1.7 times compared to the low
solution. Also, the growth traits studied were significantly increased by the use of nanoparticles. These
nanoparticles also improved the taste of the fruit by reducing the acidity and increasing the soluble solids .
Keywords: Deficit fertigation, Fruit, Hydroponics, Nano fertilizer, Yield
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مقاله پژوهشی
جلد  ،63شماره  ،2تابستان  ،1041ص 041-084

کاربرد برگی نانو ذرات کالت روی ،بر ویژگیهای کمی و کیفی توتفرنگی رقم ’سابرینا‘ در
شرایط محلولدهی متفاوت
پریسا صادقی -1حمید حسن

پور*2

تاریخ دریافت0066/60/52 :
تاریخ پذیرش0066/60/60 :

چکیده
كمبود آب يكي از منابع مهم تنشهاي غيرزنده است ،بهطوريكه باعث كاهش رشد ،نمو و عملكرد در طول مراحل روييلي و زاييلي مليگلردد.
پژوهشها نيان داده است كه استفاده از نانو كودها ميتواند ضمن كاهش ميزان مصرف كود به دلي جذب باالتر آن به علت سطح ويژه زياد ،در جهت
بدست آوردن عملكرد باال مفيد واقع شوند .در اين پژوهش ،بهمنظور بررسي تأثير نانو ذرات كالت روي بر برخي از ويژگيهاي كمي و كيفي توتفرنگي
رقم ’سابرينا‘ در شرايط كممحلولدهي (مقادير متفاوت محلول غذايي 119 ،09 :و  139ميليليتر) ،بوتههاي توتفرنگي با نانو ذرات كالت روي (صفر1 ،
و  1/5گرم در ليتر) محلولپاشي شدند .اين آزمايش به صورت فاكتوري در قالب طرح كامالً تصادفي اجرا گرديد .در پايان دوره آزمايش صفاتي از قبيل
كلروفي  aو  bبرگ ،pH ،اسيديته ك  ،3مواد جامد محلول ،4كاروتنوئيد ك  ،وزن تر و خيک اندام هوايي و رييه ،وزن ،طول و عرض ميوه و عملكلرد
بوته مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج نيان داد كه بر همكنش تيمارهاي كممحلولدهي و تيمار استفاده از نانو ذرات كالت روي بر وزن ميوه ،وزن خيک
اندام هوايي و عملكرد معنيدار بود ،به طوريكه بييترين ميزان ،در تيمار  139ميليليتر محلول غذايي و در غلظت  1/5گلرم در ليتلر نلانو ذرات كلالت
روي مياهده گرديد .همچنين ،در صفات طول و عرض ميوه ،pH ،اسيديته ك  ،مواد جامد محلول ،كلروفي  aو  bو كاروتنوئيد ك اثرات اصلي تيملار
محلولدهي و تيمار نانو ذرات كالت روي در سطح احتمال  1درصد معنيدار بودند .بهطوريكه در تيمار نلانو ذرات كلالت روي ،بييلترين ميلزان ايلن
صفات در غلظت  1/5گرم در ليتر نانو ذرات و در تيمار كممحلولدهي نيز بييترين ميزان ،در تيمار شاهد (محلولدهي كام ) مياهده شد .بهطلور كللي
نتايج حاص از اين پژوهش ،نيان داد كه غلظت  1/5گرم بر ليتر نانو ذرات كالت روي ،بييترين تأثير را در افزايش عملكرد توتفرنگي رقلم ’سلابرينا‘
تحت شرايط كممحلولدهي داشت.
واژههای کلیدی :عملكرد ،كود نانو ،كممحلولدهي ،ميوه ،هيدروپونيک

مقدمه
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توتفرنگلي بلا نلام علملي  Fragaria× ananassa Dutchاز
خانواده  Rosaceaeميوهي تجاري مهم در جهان بوده كه به دلي دارا
 1و  -2بهترتيب دانيجويي كارشناسي ارشد و دانييار گروه علوم باغباني ،دانيكده
كياورزي ،دانيگاه اروميه ،اروميه ،ايران
)Email: ha.hassanpour@urmia.ac.ir
(* -نويسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.72513.1091
3- TA
4- TSS

بودن ويتامينها ،مواد معلدني و ملواد فيتلوشليميايي متعلدد ،بلهطلور
گستردهاي از نظر تغذيهاي مورد بررسي قرار گرفتله اسلت ( Turhan
 .)and Eris, 2005توتفرنگلي رقلم ’سلابرينا‘ 5روزكوتلاه ،پرگل و
شيرين بوده ،همچنين ماندگاري و عملكرد بااليي دارد ( Torabian et
 .)al., 2015اين رقم ،نسبت به رقمهاي ديگر مقاوم به آفلاتي ولون
كنه و بيماريهاي قاروي ميباشد (.)Scrinis and Lyons, 2007
تنش كمبود آب يكي از منابع مهلم تلنشهلاي غيرزنلده اسلت،
بهطوريكه باعث كاهش رشد ،نمو و كاهش عملكرد در طول مراحل
5- Sabrina
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روييي و زاييي ميگردد ( .)Sensoy et al., 2007كلمآبيلاري يلک
روش آبياري است كه مقدار كمي تنش به گياه وارد ميكند ،بنلابراين
كمترين تأثير را روي كاهش عملكرد خواهلد داشلت ( Rafiipour et
 .) Giné-Bordonaba and Terry, 2016; al., 2016هدف اصللي
در كمآبياري افزايش كلارايي مصلرف آب مليباشلد كله ايلن املر را
ميتوان از طريق كاهش نياز آبي و حلذف بشيلي از آب آبيلاري كله
تأثير معنيداري در افزايش عملكرد ندارد ،انجام داد ( Howell et al.,
.)2004
عنصر روي ،عالوهبر كممصرف بودن ،نقش مهمي در گياهان ايفا
ميكند ،بلهطلوريكله كمبلود آن موجلب كلاهش رشلد ،اخلتالل در
واكنشهاي حياتي (فتوسنتز ،توليد هورمونهاي رشلد )... ،و بلازدهي
گياه ميشلود ( .)Dewal and Pareek, 2004ايلن عنصلر در سلنتز
كروموزوم ،متابوليسم كربوهيدراتها ،فتوسنتز ،تبدي قند به نياسلته،
متابوليسم پروتئينها ،متابوليسم اكسلين ،تيلكي دانله گلرده ،حفل
غياهاي زيستي و در مقاومت به عفونتها توسلط عوامل بيملاريزا
نقلش دارد ( .); Cakmak, 2008Alloway, 2008همچنلين عنصلر
روي ،بهعنوان كوآنزيم در فعالسلازي بسلياري از آنلزيمهلاي مسلير
بيوسنتز متابوليتهاي ثانويه نقش دارد (.)Wei et al., 2018
نانوتكنولوژي يكي از پييرفتهاي بسيار بديع و نوظهوري اسلت
كه با استفاده از نانوذرات كه تغييرات فيزيكي و شليميايي اساسلي در
آنها ايجاد شده ،جايگاه برجسته اي در علوم مشتلل از جملله عللوم
گياهي و كياورزي پيدا كلرده اسلت (.)Scrinis and Lyons, 2007
پژوهشها نيان داده است كه استفاده از نانوكودهلا مليتوانلد ضلمن
كاهش ميزان مصرف كود بهدلي جذب باالتر آن بهعلت سطح ويلژه
زياد ،در جهت بدست آوردن عملكرد باال مفيد واقلع شلوند ( Scrinis
 .) Sartip and sirousmehr, 2016; and Lyons, 2007استفاده از
نانو ذرات كالت روي ،بر عملكرد و ساير ويژگيهاي كمي و كيفي ،در
محصوالت مشتل از جمله انگور و توت فرنگي رقم وندلر 1تلأثير ات
بسليار مببتللي داشللته اسلت (; Sartip and Sirousmehr, 2016
.)Jayvanth Kumar et al., 2017
نتايج بررسي تأثير غلظتهاي مشتلل نلانو ذرات روي و اكسليد
آهن بر رشد و عملكرد توت فرنگي رقم وندلردر هند ،نيانداد كله در
غلظتهاي  159ميليگرم در ليتر نانو اكسيد روي و نانو اكسليد آهلن
سبب افزايش صفات مربوط به عملكرد گرديلد ( Jayvanth Kumar
.)et al., 2017
در پژوهيي تأثير محللول پاشلي نلانو روي بلر رشلد ،كيفيلت و
عملكرد انگور بيدانه مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه از  6تيمار
شام شاهد (فقط آب) ،سولفات روي ( 565ميليگرم در ليتر) ،كلالت
روي ( 149ميليگرم در ليتر) ،نلانو روي در سله غلظلت ( 9/8 ،9/4و
1- chandler

 1/2ميليگرم در ليتر) استفاده شد .نتايج نيان داد كه محللول پاشلي
انگورها با  9/4ميليگرم در ليتر نانو روي موثرترين تيمار براي افزايش
برخي شاخصهاي روييي (سطح برگ ،وزن تر بلرگ و وزن خيلک
برگ) ،محتواي ماده معلدني بلرگ (آهلن ،روي) ،كربوهيلدرات كل ،
كيفيت ميوه ،تعداد خوشه ،وزن خوشله و عملكلرد آن بله كيللوگرم و
محتواي آنتوسيانين پوست ميوه ميباشد (.)El-Hak et al., 2019
اگروه پژوهشهاي پييلين (; Jayvanth Kumar et al., 2017
 ،)Sartip and Sirousmehr, 2016پتانسي نانو ذرات كلالت روي،
در بهبللود ويژگيهللاي فيزيولوژيللک و مورفولوژيللک گياهللان را ت ييللد
كردهاست ،اما اثر اين نانو ذرات در بهبود ويژگيها و عملكرد گياهلان
در شرايط كممحلولدهي مورد توجه قرار گرفتلهاسلت ،للذا پلژوهش
حاضر با هدف بررسي تأثير نانو ذرات كالت روي ،بر ويژگيهاي كمي
و كيفي توتفرنگي رقم ’سابرينا‘ در شلرايط تلنش كلممحللولدهلي
صورت گرفت.

مواد و روشها
مکان و نحوه انجام آزمایش

پژوهش حاضر در گلشانههاي گروه علوم باغباني دانيلگاه اروميله
در اول آبان ماه سال  1301انجام شد و كاشت تلا برداشلت محصلول
حدود  22هفته بهطول انجاميد .ابتدا سيستم كيت هيلدروپونيک بلاز،
طراحي و تنظيم گرديده و سپس نياءهاي توتفرنگي رقلم ’سلابرينا‘
با قطلر طوقله متوسلط  1سلانتيمتلر از مجتملع گلشانلهاي و نيلاء
توتفرنگي مهندس صديقنيا در اروميه تهيه و سپس بله ملدت 249
ساعت در دماي  4درجه سانتيگراد در سردخانه نگهداري گيته و نياز
سرمايي نيلاها رفلع گرديلد .پلس از رفلع نيلاز سلرمايي ،نيلاها در
كيسههاي كيت به طول  1متلر و حلاوي  59درصلد كوكوپيلت25 ،
درصد پيتماس و  25درصد پرليت در سه ردي حاوي  21بوته كيت
و به صورت يكنواخت هرس برگ شدند (شك  .)1هفته اول به منظور
استقرار بوتهها از آب استفاده شد و در فاصله زماني هفته دوم تا هفته
شيم به منظور رشد روييي از محلول هوگلند نيمغلظت استفاده شلد.
بعد از اين مرحله يعني از هفته هفتم تا پايان دوره برداشت ،بسلته بله
مراح گلدهي تا باردهي از محلول غذايي هوگلند تغيير يافته (جلدول
 )1استفاده گرديد .با محاسبه ميلزان خروجلي محللول از هلر نلازل و
ميزان نياز هر بوته ،زمان مورد نياز براي محلول دهي محاسبه شلده و
اين زمان به  5بار در روز تقسيم و بهصورت اتوماتيک به پاي هر بوته
پمپ شد ( .)Haghighi, 2010جهت اعمال تنش كلممحللولدهلي،
ردي اول (بلدون تلنش) بلا محللولدهلي  5بلار در روز ،رديل دوم
محلولدهي  4بلار در روز و رديل سلوم محللولدهلي  3بلار در روز
اسلتفاده شلد ( .)Sartip and Sirousmehr, 2016محللولپاشلي
غلظتهاي مشتل نانو ذرات كالت روي ،بعد از هرس گ هاي اوليه،
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از هفته وهاردهم تا هجدهم ،هرهفته يكبار ( 5بار) انجام گرفلت .نلانو
ذرات كالت روي ،در سه سطح (صفر 1 ،و  1/5گرم در ليتر) اسلتفاده
شللد و تيمللار محلللول غللذايي نيللز در سلله سللطح ( 119 ،09و 139
ميليليتر) بهصورت روزانه انجام گرفت .سپس ميوههايي كه بليش از
 19درصد رنگ گرفته بودند ،برداشت شده و شاخصهاي مشتل كمي
و كيفلي در آنهلا انلدازهگيلري شلدند .همچنلين از طلرح آزماييلي
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فاكتوري در قالب طرح كامآل تصادفي استفاده شد.
نانو كود كالت روي ( 12درصد) از شركت خضلراء تهيله شلده و
حاوي  12درصد روي كالت شده و قاب جذب براي گياه در pHهاي
 3تا  11بوده و طراحي شده بر اساس فنلاوري كلالتهلاي پييلرفته
ميباشد.

شکل  -1کشت نشاهای توتفرنگی رقم ’سابرینا‘ در کیسههای کشت حاوی  05درصد کوکوپیت 20 ،درصد پیتماس و  20درصد پرلیت در
شرایط گلخانه
Figure 1- The strawberry transplants cv. Sabrina in the growbags (cocopeat50% +peatmoss 25%+perlite 25%) under
greenhouse conditions

جدول  -1غلظت عناصر غذایی در محلول غذایی هوگلند تغییر یافته برای تغذیه گیاهان توت فرنگی ’رقم سابرینا‘
Table 1- The concentration of nutrients in the Hoagland nutrient solution is modified to feed strawberry plants

غلظت

عناصر میکرو

غلظت

)Concentration (mg.l-1

Micro elements

)Concentration (mg.l-1

بور
B
منگنز
Mn

150

0.67
0.11
0.13
0.03
0.05
3

325

86

روي
Zn
مس
Cu
موليبدن
Mo
آهن
Fe

110
32
34

صفتهای مورد بررسی

در پايان آزمايش وزن ميوه با استفاده از ترازوي ديجيتالي با دقت
 9/991گرم ،طول و علرض ميلوه توسلط كلوليس ديجيتلالي (150-
) ،1108اسيديته ميوه با دستگاه  pHمتلر )، (pH- Meter CG 824
اسيديته قاب تيتراسيون 1با روش تيتراسيون و مواد جامد محلول 2با
1- TA
2- TSS

عناصر ماکرو
Macro elements

نيتروژن
N
پتاسيم
K
فسفر
(P
كلسيم
Ca
گوگرد
S
منيزيوم
Mg

اسللتفاده از دسللتگاه رفراكتللومتر ) (Ceti- Belgiumانللدازهگيللري
شللد.كلروفي  b ،aو كاروتنوئيللد كلل نيللز بللا اسللتفاده از دسللتگاه
3
اسلللپكتوفتومتر  (HALODB-20) Dynamicaو روش ليچتنتلللار
( )Lichtenthaler, 1987ارزيابي شدند و براي محاسلبه كلروفيل ،a
كلروفي  bو كاروتنوئيد از فرمولهاي زير استفاده شد:
Chl a = 11.75 A662 – 2.350 A645

3- Lichtenthaler
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Chl b = 18.61 A645 – 3.960 A662
Car =1000 A470 – 2.270 Chl a- 81.4 Chl b /227

احتمال  1درصد معنيدار بود اما بلرهمكنش آنهلا معنليدار نگرديلد.
براساس نتايج مقايسه ميانگينها ،در تيمار نانو كالت روي ،بييلترين
( 4/5سانتيمتر) و كمترين ( 3/2سانتيمتر) ميزان طول ميوه به ترتيب
در غلظت  1/5گرم در ليتر نانو كالت روي ،و تيمار شاهد بدست آملد
(شللك  .)a-2همچنللين در تيمللار كللممحلللولدهللي ،بييللترين (4/4
سانتيمتر) و كمترين ( 3/1سانتيمتر) ميزان طول ميوه بله ترتيلب در
تيمار شاهد و محلولدهي  09ميليليتر ميلاهد شلد (شلك  .)b-2در
مورد عرض ميوه نيلز بييلترين و كمتلرين علرض ميلوه ( 3/0و 2/1
سانتيمتر) به ترتيب در تيمار  1/5گرم در ليتر نانو كالت روي و شاهد
بهدست آمد .در تيمار كممحلولدهي بييترين و كمترين عرض ميلوه
( 3/05و  2/50سانتي¬متر) به ترتيب در تيملار  139و  09ميلليليتلر
ديده شد (شك  a-3و .)b

همچنين وزن تلر انلدام هلوايي و رييله ،در مرحلله آخلر بعلد از
برداشت ميوهها اندازهگيري گرديد .بهاينمنظور بوتهها بهطور كامل از
بستر خارج شده و رييهها با آب شسته شده و سپس در معلرض هلوا
قرار داده شدند تا رطوبت آنها از بين برود .سپس قسمتهاي هلوايي
را از رييهها جدا كرده و بوسيله تلرازوي ديجيتلال  9/991گلرم وزن
شدند .براي اندازهگيري وزن خيک ،رييههلا و قسلمتهلاي هلوايي
بهطور جداگانه در پاكت قرار داده و سپس به مدت  12سلاعت در آون
 19درجه گذاشته و سپس با ترازوي ديجيتال  9/991گرم وزن شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها

آزمايش به صورت فاكتوري با دو فلاكتور و سله تكلرار در قاللب
طرح كامالً تصادفي انجام گرديد .تجزيه و تحلي هاي آماري دادهها با
استفاده از نلرمافلزار آملاري  SASنسلشه  1/0انجلام شلد و مقايسله
ميانگينها نيز توسط آزمون وند دامنهاي دانكن در سلطح احتملال 5
درصد انجام شد.

كممحلولدهي سبب كاهش اندازه ميوه گرديلد .ميلابه پلژوهش
حاضر در پژوهيي ديگر گزارش شد كه كممحلولدهي سبب كاهش
اندازه ميوه در خربزه ميشلود ( .)Sensoy et al., 2007عنصلر روي،
در گياهان نقش مهمي ايفا ميكند بهطلوري كله كمبلود آن موجلب
كاهش رشد ،اختالل در واكنشهاي حياتي و بازدهي گيلاه مليشلود.
اين عنصر در سنتز كروموزوم ،متابوليسلم كربوهيلدراتهلا ،فتوسلنتز،
تبدي قند به نياسته ،متابوليسم پروتئينها ،متابوليسم اكسين ،تيكي
دانه گرده ،حف غياهاي زيستي و در مقاومت بله عفونلتهلا توسلط
عوام بيماريزا دخي است.

نتایج و بحث
طول و عرض میوه

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )2نيان داد كه اثرات اصللي
كممحلولدهي و نانو كالت روي ،بر طلول و علرض ميلوه در سلطح

جدول  -2تجزیه واریانس برخی صفات مورفولوژیکی توت فرنگی رقم ’سابرینا‘تحت تاثیر تیمار کم محلولدهی و نانو کالت روی
Table 2- ANOVA for some morphological traits of strawberry cv. Sabrina using deficit fertigation and nano-chelate
treatment

میانگین مربعات
Mean squares

وزن خشک

وزن خشک

وزن تر اندام

وزن تر

Yirld

اندام هوایی

ریشه

هوایی

ریشه

Aerial parts
dry weight

Root dry
weight

Aerial parts
fresh weight

Root fresh
weight

عملکرد

وزن میوه
Fruit
weight

عرض
میوه

طول میوه

Fruit
width

Fruit
length

DF

منابع تغییرات
Source of
variation
)(aكم محلول دهي

**190319.9

**1961.4

**14.86

**4062.84

**85.84

**1723.06

**4.06

**4.64

2

**60233.5

**492.1

**1.82

*188.71

2.80 ns

**525.22

**34.9

**34.90

2

**2900.47

*81.82

0.31 ns

36.28 ns

1.54 ns

**26.92

0.70ns

0.70ns

4

598.61

25.84

0.183

42.71

1.17

5.35

0.105

0.10

18

7.57

15.54

8.006

51.8

8.28

9.53

8.01

Deficit
fertigation
)(bنانو كالت روي

6/68

*،nsو**  :به ترتيب غير معني دا و معني داري در سطح احتمال پنج و يک درصد ميباشند.
ns, * and **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

Nano-chelate
Zn
a*b
اشتباه آزماييي
Error
)CV (%
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شکل  -2اثر ساده نانو ذرات کالت روی ( )aو کممحلولدهی ( )bبر طول میوه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 2- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on fruit length of Fragaria× ananassa Dutch cv.
Sabrina

شکل  -3اثر نانو ذرات کالت روی ( )aو کممحلولدهی ( )bبر عرض میوه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 3- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on fruit width of Fragaria× ananassa Dutch cv.
Sabrina

عنصر روي ،همچنين براي توليد كلروفي  ،عملكلرد دانله گلرده،
باروري و جوانه زني دانه گرده نيز نياز است .همچنين عنصر روي ،بله
عنوان كوآنزيم در فعال سازي بسياري از آنلزيمهلاي مسلير بيوسلنتز
متابوليتهاي ثانويله نقلش دارد ( Showemimo and Olarewaju,
 .)2007از طرفلي طبلق يافتله هلاي كاسلترو و ملاير ( Castr and
 )Sotomayor, 1997وجود عنصلر ريلز مغلذي روي ،بلراي داشلتن
ميوهاي با اندازه مطلوب مورد نياز است .عنصر روي ،با تلأثير خلود در
سللنتز اكسللين نقللش مهمللي در انللدازه ميللوه دارد (.)Janik, 1984
همچنين عنصر روي ،با تأثير در سنتز پلروتئينهلا و كربوهيلدراتهلا
سبب افزايش رشد ميوهها ميگلردد (.)Ranjbar and shams, 2009
در پژوهيي تأثير محلولپاشي روي ،بر انگور را بررسي شده و گزارش
شد كه تيمارهاي حاوي روي ،باعلت افلزايش وزن خوشله و افلزايش
طول حبه گرديد ( .)Doulati Baneh et al., 2018در پژوهيي ديگر

كه بر روي بادام انجام گرفت پژوهيگران اظهار داشتند كله محللول-
پاشي بر و روي ،بييترين تأثير را بر طول و عرض ميوه داشلته اسلت
كه اين نتايج با نتايج ما در اين پژوهش مطابقلت دارد ( Ghaderi et
.)al., 2003
وزن میوه و وزن تر و خشک اندامهای هوایی

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )2نيان داد كه اثرات اصللي
كممحلولدهي ،نانو ذرات كالت روي و برهمكنش آنها بر وزن ميوه
در سطح احتمال  1درصد معنليدار بلود .دادههلاي مقايسله ميلانگين
نيان داد كه بييلترين ميلزان وزن تلک ميلوه ( )59در تيملار شلاهد
(محلولدهي كام ) و غلظت  1/5گرم در ليتر نلانو ذرات كلالت روي
بدست آمد (شك  .)4در مقاب كمترين ميزان وزن ميلوه ( 0/03گلرم
در بوته) در تيمار كم محلولدهي  09ميلليليتلر و غلظلت صلفر نلانو
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ذرات مياهده گرديد (شك  .)3با توجه به نتايج حاصله ،ميتوان بيان
كرد كه با افزايش ميزان كممحلولدهي از وزن ميوههلا كاسلته شلده

ولي با افزايش غلظت نانو ذرات كالت روي ،وزن ميوهها بييتر شلده
است (شك .)4

شکل  -4بر همکنش نانو ذرات کالت روی × کممحلولدهی بر وزن میوه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 4- The interaction effect of Zinc nano-chelate ×deficit fertigation on fruit weight of Fragaria× ananassa Dutch cv.
Sabrina

نتايج حاص از جدول تجزيه واريانس بيلانگر ايلن اسلت كله در
رابطه با وزن تر اندام هوايي نيز اثر اصلي كممحلولدهي بلر وزن تلر
اندام هوايي در سطح احتمال  1درصلد و نلانو كلالت روي ،در سلطح
احتمال  5درصد معنيدار بود اما برهمكنش آنهلا معنليدار نگرديلد،
بهطوريكه بييترين وزن تر اندام هوايي ( 119/03گلرم در بوتله) در
غلظت نانو كالت روي  1/5گرم در ليتر و كمترين مقلدار آن (05/05
گرم) در تيمار شاهد و در تيمار كممحللولدهلي بييلترين و كمتلرين
ميزان ( 114/06و  86/64گرم) بهترتيب در كممحلولدهي  139و 09

ميليليتر ديده شد (شك  .)5در مورد وزن خيک اندام هلوايي اثلرات
اصلي كممحلولدهي و نانو كالت روي ،در سطح احتملال  1درصلد و
برهمكنش آنها در سطح احتمال  5درصد معنيدار بود .بييترين وزن
خيک اندام هوايي ( 81/8گرم در بوته) در تيمار كممحلولدهلي 139
ميليليتر و نلانو كلالت روي  1/5گلرم در ليتلر و كمتلرين مقلدار آن
( 42/46گرم در بوته) در تيمار كممحللولدهلي  09ميلليليتلر و نلانو
كالت روي ،صفر گرم در ليتر بهدست آمد (شك .)6

شکل  -0اثر نانو ذرات کالت روی ( × )aکممحلولدهی ( )bبر وزن تر اندام هوایی توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 5- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on aerial parts fresh weight of Fragaria× ananassa
Dutch cv. Sabrina
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شکل  -6بر همکنش نانو ذرات کالت روی × کممحلولدهی بر وزن خشک اندام هوایی توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 6- The interaction effect of Zinc nano-chelate ×deficit fertigation on aerial parts dry weight of Fragaria× ananassa
Dutch cv. Sabrina

وزن تر و خشک ریشه

با توجه به نتايج جدول تجزيله واريلانس (جلدول  ،)2اثلر اصللي
كممحلولدهي بر وزن تر رييه در سطح احتمال  1درصد معنيدار بود
اما اثر اصلي نانو كالت روي و بلرهمكنش كلم محللولدهلي و نلانو
كالت روي معنيدار نگرديد ،بهطلوري كله بييلترين وزن تلر رييله
( 18/5گرم در بوته) در تيمار كممحلولدهي  139ميليليتر و كمتلرين
مقدار آن ( 14/02گرم در بوته) در تيمار كم محلولدهي  09ميليليتلر
بهدست آمد (شك  .)a-1در مورد وزن خيک رييه نيز اثرات اصللي
كممحلولدهي و نانو كلالت روي ،بلر وزن خيلک رييله در سلطح
احتمال  1درصد معنيدار بود اما برهمكلنش آنهلا معنليدار نگرديلد.
بييترين وزن خيک رييه ( 6/53گرم در بوته) در غلظت نانو كلالت
روي  1/5گرم در ليتر و كمتلرين مقلدار آن ( 4/80گلرم در بوتله) در
تيمار شاهد بهدست آمد (شك  .)c-1بييترين و كمترين وزن خيک
رييه ( 1/8و  3/31گرم در بوته) به ترتيب در كممحلولدهلي  139و
 09ميليليتر ديده شد (شك .)b- 1
با توجه به نتايج حاصله ،ميتوان بيان كرد كه با افلزايش ميلزان
كممحلولدهي از وزن ميوهها كاسته شده ولي همانطور كله شلك 4
نيان ميدهد با افزايش غلظت نانو ذرات كلالت روي ،وزن ميلوههلا
بييتر شدهاست .درپژوهيي ديگر گزارش شد كه تنش خيكي باعلث
كاهش وزن ميلوه و عملكلرد گيلاه خربلزه شلد ( Barzegar et al.,
 .)2013همچنين ،حقيقي ()Giné-Bordonaba and Terry, 2016
گزارش نمود كه تلنش خيلكي از طريلق كلاهش دسترسلي بله دي
اكسيدكربن و بسته شدن روزنهها و در نتيجه كاهش ميلزان فتوسلنتز
خالص و همچنين كاهش دسترسي به مواد غذايي باعث كلاهش وزن
خيلک انلدام هلوايي در ميلوه گوجلهفرنگللي شلده اسللت (Garcia-
 )sanchez et al., 2006كه در مطالعلهي حاضلر نيلز هملين نتلايج

مياهده شد .كاهش وزن ميوه احتماالً به دليل كلاهش رشلد گيلاه و
فتوسنتز همراه با پيري برگها در اثر تنش به گيلاه اسلت ،همچنلين،
تنش آبي با كاهش جذب نيتلروژن و اسلتفاده آن توسلط گيلاه ،ملانع
بزرگشدن سلولها شده و سطح برگ و فتوسنتز را كلاهش مليدهلد
( .)Sarker et al., 2005به نظر ميرسد كله عنصلر روي ،از طريلق
فعال كردن آنزيمهاي درگير در سنتز پلروتئين و كربوهيلدرات ،اسليد
نوكلئيک از طريق نقش در تقسيم ميتوز و متابوليسم ليپيدها توانسلته
ميزان فتوسنتز خالص را باال ببرد از كاهش ورن تر و خيک اندامهاي
هوايي و رييله و همچنلين از كلاهش وزن ميلوه در اثلر تلنش كلم
محلولدهي جلوگيري كند ( .)Abbasi et al., 2019از طلرف ديگلر،
جذب راحت نانو كود روي ،باعث تأثير بييتر آنهلا نسلبت بله سلاير
كودهاي شيميايي شدهاست .محلولپاشي اين عنصر ميتواند عملكرد،
كيفيت محصوالت و شاخصهاي رشدي گياه ( طول و علرض و وزن
ميللوه و )...را افللزايش دهللد ( .)Ranjbar and Shams, 2009در
پژوهيي روي انگور ،مياهده شدكه كاربرد روي ،سبب افزايش معني-
داري در وزن و انلدازهي حبله شلد ( Hosseini Farahadi et al.,
 .)2009در آزماييي ديگر گزارش شد نيان دادنلد كله كلاربرد روي،
سبب افزايش وزن و تعداد ميلوه تلوتفرنگلي شلد ( Lolaei et al.,
 ،)2013كه اين نتايج با نتايج ما در اين پژوهش مطابقت دارد.
عالوهبراين استفاده از نانو كالت روي ،بلهدليل افلزايش ميلزان
فتوسنتز خالص و تأثير در توليد هورمونهلاي رشلد از جملله اكسلين
سبب افزايش رشد رييه و اندامهاي هوايي گياه ميگردد .در پژوهيي
ديگر راسي و همكاران ( )Rossi et al., 2019تلأثير محللول پاشلي
برگي سولفات روي و نانو ذرات روي را در گياه قهلوه بلا هلدف در
اثرات آنها بر فيزيولوژِي گياه مورد بررسي قرار دادند .نتايج نيان داد
كه وزن تر رييه 31درصد و برگ  05درصد نسبت بله نمونله شلاهد
افزايش يافت .وزن خيک نيز در رييه ،ساقه و بلرگ بله ترتيلب 28
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درصد 85 ،درصد و  29درصد افزايش پيدا كرد .ميزان فتوسنتز خالص
در پاسخ به تيمار نانو ذرات روي در پايان آزمايش 55 ،درصلد نسلبت

به نمونه شاهد افزايش پيدا كرده بود كه نتايج پژوهش حاضلر نيلز بلا
پژوهشهاي بيان شده مطابقت داشت.

شکل  -7بر همکنش نانو ذرات کالت روی× کممحلولدهی بر وزن خشک ریشه ( )aو اثر نانو ذرات کالت روی ( )bو کم محلولدهی ( )cبر وزن تر
ریشه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 7- The interaction effect of Zinc nano-chelate × deficit fertigation on root fresh weight (a), and the effect of Zinc nanochelate (b) and deficit fertigation (b) on root dry weight of Fragaria× ananassa cv. Sabrina

پژوهشهاي قبلي نيلان داده اسلت كله در شلرايط كمبلود آب،
ميزان جذب مواد غذايي كاهش يافته و ظرفيت فتوسنتز كل و رشلد
گياه تحلي مييابد و سبب كاهش وزن تر و خيلک انلدام هلوايي و
رييه ميشود ( ); Bota et al., 2004Lebon et al., 2006كه نتايج
پژوهش انجام شده نيز در همين راستا ميباشد.
عملکرد بوته

همانطور كه نتايج تجزيه واريلانس در جلدول  2نيلان مليدهلد
اثرات اصلي كممحلولدهي ،نانو كالت روي و اثر برهمكنش آنها بر
عملكرد ميوه در سلطح احتملال  1درصلد معنليدار بلوده و براسلاس
مقايسه ميانگين دادهها ،بييترين عملكرد ميوه ( 559/30گرم در بوته)
در تيمار كممحلولدهي  139ميليليتر و نانو كالت روي  1/5گلرم در

ليتر و كمترين مقدار آن ( 123/56گرم) در تيمار كممحللولدهلي 09
ميليليتر و نانو كالت روي صفر گرم در ليتر بهدست آمد (شك  .)8به
طور كلي در شرايط تنش (از جمله تنش كم محللولدهلي) بله عللت
كاهش سطح برگ ،محتوي هيدراتكربن بلرگ كلاهش يافتله و بله
دنبال آن فتوسنتز نيز محدود ميگلردد ،كله مليتوانلد علاملي بلراي
كاهش عملكرد در گياه گلردد ( .)Abbasi et al., 2019هلر گيلاهي
جهت توليد ميوه بييتر و رشد بهتر و دستيابي به عملكرد باال به رشلد
روييي مناسب و ذخاير غذايي كافي نيازمند است كه اين امر با جذب
بهينه آب و مواد غذايي ممكن خواهد بود بنابراين استفاده از نانو ذرات
روي ،سبب فعال شدن آنزيمهاي مشتل و هورملونهلاي رشلدي از
جمله اكسين در گياه مليشلود و سلبب افلزايش توليلد ملاده خيلک
عملكرد ميوه و دانه ميگردد (.)Wang and Duan, 2006
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شکل  -8مقایسه میانگین اثر متقابل نانو ذرات کالت روی و کم محلولدهی بر عملکرد میوه توتفرنگی رقم سابرینا
Figure 8- Mean comparison interaction effect of Zinc nano-chelate and deficit fertigation on yield of Fragaria× ananassa
Dutch cv. Sabrina

كمبود روي ،سبب تشريب غيا سلولي ،حساسيت گيلاه بله تلنش
گرمايي ،كاهش سنتز كربوهيدراتها و كلروفيل مليشلود ،از طلرف
ديگر عنصر روي ،باعث افزايش فعاليتهاي فتوسنتزي و انتقال بهتلر
مواد فتوسنتزي شده و به اين ترتيب عملكرد را افزايش ميدهد ( Wei
.)et al., 2018
در پژوهش ميابه ،در پژوهيي تاثير فلرمهلاي مشتلل روي بلر
ويژگيهاي ميوه و آب ميوه انار 1رقم ملس تبريزي مورد بررسي قلرار
دادند .نتايج آنها ،نيان داد كه انجام محلولپاشي نانو كودهاي كالت
روي وكالت بور سبب افزايش تعداد ميوه و عملكرد و همچنين بهبود
كيفيت ميوه انار شد (.)Showemimo and Olarewaju, 200
اسیدیته کل  ،pH،مواد جامد محلول

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )3نيان داد كله كله اثلرات
اصلي كممحلولدهي بر اسيديته ك و  pHدر سطح احتمال  1درصد
و نللانو كللالت روي در سللطح احتمللال  5درصللد معنلليدار بللود امللا
برهمكنش آنها معنيدار نگرديد .بهطلوريكله بييلترين و كمتلرين
اسيديته ك ( 9/64و  9/40درصد) به ترتيب در تيمار  1/5ميلليگلرم
در ليتر و شاهد بهدست آمد (شك  .)0در تيمار كلممحللولدهلي نيلز
بييترين و كمترين اسيديته ك ( 9/68و  9/59درصد) بله ترتيلب در
تيمار  139و  09ميليليتر كممحلولدهي ديده شد .در ملورد  pHنيلز
بييترين ميزان  )3/6( pHدر تيمار  1/5گرم در ليتر نانو كالت روي و
كمترين ميلزان آن ( )3/46در تيملار شلاهد بلهدسلت آملد .در تيملار
كممحلولدهي نيز بييترين و كمترين  3/64( pHو  )3/4بهترتيب در
تيمار  09و  139ميليليتلر كلممحللولدهلي ديلده شلد (شلك .)19
همچنين ،اثرات اصلي كممحلولدهي و نانو كالت روي ،بر مواد جامد
1- Punica granatum

ك در سطح احتمال  1درصد معنيدار بود اما بلرهمكنش بلرهمكنش
آنها معنيدار نگرديد ،طوريكه بييترين و كمترين ملواد جاملد كل
( 1/10و  6/12درصد) به ترتيب در تيمار  1/5گرم در ليتر نانو كلالت
روي و شاهد و در تيمار كممحلولدهي نيز بييترين ملواد جاملد كل
( 8/10درصللد) در تيمللار  09ميللليليتللر و كمتللرين ميللزان آن (6/21
درصد) در تيمار  139ميليليتر كممحلولدهي ديده شد (شك .)11
در بييتر ميوهها در ضمن رسيدن ،ميزان زيادي از اسيدهاي آللي
مصرف ميشوند در نتيجه ،كاهش اسيدهاي آلي موجب افلزايش pH
ميشود ( )Cheng et al., 2009از آنجلايي كله علالوه بلر اسليدهلا
سايرمواد موجود مانند قندها نيز بر  pHت ثير ميگذارنلد ايلن افلزايش
 pHدر اكبر ميوههلا متفلاوت مليباشلد ( Perkins-Vaezie et al.,
 .)2008در مطالعه اي ديگر تاثير نانو اكسيد روي بر رشد و عملكرد و
خصوصيات كيفي ميوه توت فرنگي رقم كاماروزا تحت شرايط كيلت
بدون خا بررسي شد و نتايج حاص نيان داد كه كاربرد نانو اكسليد
روي ،ميزان كربوهيدرات محلول ميوه ،مواد جاملد محللول ،اسليديته
قاب تيتراسيون ،فن  ،فالونوئيد ،آنتوسيانين ك  ،ويتامين ث و سلفتي
بافت ميوه را افزايش داد اما بر  pHو ظرفيلت آنتلي اكسليداني ميلوه
تاثيري نداشت .در بين تيمارها ،تيملار  9/91ميلليگلرم در ليتلر نلانو
اكسيد روي ،همراه محلول غذايي بييترين ت ثير را داشت ( Ashrafi,
 .)2018همچنين عنصلر روي نقلش قابل تلوجهي در حمل و نقل
كربوهيدراتها دارد و سبب ميشود كه قندها به صورت منظمتري در
داخ گياه مصرف شوند .طبق تحقيقات انجام شده ميتوان گفت كله
افزايش قند محلول در اثر كاربرد نلانو كلالت روي ،عمل ملوثري در
كاهش  pHمحصول است از طلرف ديگلر بلا رسليدگي محصلول از
ميزان اسيدهاي آللي آن كاسلته شلده و اسليديته محصلول افلزايش
مييابد (.)Jayvanth Kumar et al., 2017
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 تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی توت فرنگی رقم ’سابرینا‘ تحت تاثیر تیمار کم محلولدهی و نانو کالت روی-3 جدول
Table 3- ANOVA for the biochemical traits of strawberry cv. Sabrina under using deficit fertigation and nano-chelate
treatment

میانگین مربعات
منابع تغییرات

Mean Squares
a کلروفیل
Chlorophyll a

b کلروفیل
Chlorophyll b

Carotenoid

کارتنوئید

DF

TA

pH

TSS

2

0.176**

0.128**

9.26**

2.283**

0.912**

2.48**

Nano-chelate Zn

2

0.018*

0.043*

6.48**

0.925**

0.084ns

0.818**

a*b
اشتباه آزماييي
Error
CV ( %(

4

0.0036ns

0.00357ns

0.34ns

0.153 ns

0.035ns

0.133ns

18

0.0054

0.00748

0.824

0.117

0.065

0.089

13.53

2.45

12.88

13.54

14.52

16.39

Source of variation
(a) كم محلول دهي

Deficit fertigation
(b) نانو كالت روي

. به ترتيب غير معني دار و معني داري در سطح احتمال پنج و يک درصد ميباشند: ***و،ns

TA

ns, * and **: non-significat and significant at the 5% and 1% of probability levels , respectively.

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

b

a

a

c

0

1

1.5

نانو كالت روي (گرم بر یتر
غل
Concentration of Zinc nano-chelate (gl -1 )

‘ میوه توتفرنگی رقم ’سابریناTA ) بر میزانb( ) و کم محلولدهیa(  اثر نانو ذرات کالت روی-9 شکل
Figure 9- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on TA content of Fragaria× ananassa Dutch cv.
Sabrina

‘ میوه توتفرنگی رقم ’سابریناpH ) بر میزانb( ) و کم محلولدهیa(  اثر نانو ذرات کالت روی-15 شکل
Figure 10- Theeffect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on fruit pH of Fragaria× ananassa Dutch cv. Sabrina
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شکل  -11اثر نانو ذرات کالت روی ( ) aو کم محلولدهی ( )bبر میزان  TSSمیوه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 11- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on fruit TSS of Fragaria× ananassa Dutch cv. Sabrina

در تحقيق حاضر نيز كاربرد نانو كالت روي ،اين رونلد را تسلريع
كرده است كه با مطالعات قبلي مطابقت دارد.
کلروفیل  aو  bو کاروتنوئید

نتايج تجزيله واريلانس (جلدول  )3نيلان داد كله اثلرات اصللي
كممحلولدهي و نانو كالت روي ،بر كلروفي  aو كاروتنوئيد در سطح
احتمال  1درصد معنيدار بود ولي برهمكنش آنها معنليدار نگرديلد.
در مورد كلروفي  ،bاثر اصلي كلممحللولدهلي در سلطح احتملال 1
درصد معنلي دار بلود املا اثلر اصللي نلانو كلالت روي و بلرهمكنش
كممحلولدهي و نانو كالت روي ،از نظر آماري معنيدار نگرديلد .بلر
اساس مقايسه ميلانگين دادههلا ،بييلترين ميلزان كلروفيل 2/83( a
ميليگرم در وزن تر) در تيملار  1/5گلرم در ليتلر نلانو كلالت روي و
كمترين ميزان آن ( 2/24ميليگرم در گلرم وزن تلر) در تيملار شلاهد

بهدست آمد (شك  .)12همچنين همانطور كه در شلك  12ميلاهده
ميشود بييترين و كمترين ميزان كلروفي  2/03( aو  1/06ميليگرم
در گرم وزن تر) به ترتيب در تيمار  139و  09ميليليتر كممحلولدهي
مياهده شد .با توجه به نتايج مقايسه ميانگين در شك  13ميلشص
ميشود كه بييترين و كمترين ميزان كلروفي ( bبه ترتيب  1/01و 1
ميليگرم در گرم وزن تر) بله ترتيلب در كلممحللولدهلي  139و 09
ميليليتر بهدست آمد .در مورد كارتنوئيد ،بييلترين و كمتلرين ميلزان
( 2/90و  1/40ميليگرم در گرم وزن تر) بهترتيب در تيملار  1/5گلرم
در ليتر نانو كالت روي و شاهد بهدست آمد و در تيمار كممحلولدهي
نيز بييترين و كمترين ميزان ( 2/21و  1/18ميلليگلرم در گلرم وزن
تر) بهترتيب در تيمار كممحلولدهي  139و  09ميليليتر بهدست آملد
(شك .)14

a

شکل  -12اثرات نانو ذرات کالت روی ( ) aو کم محلولدهی ( )aبر میزان کلروفیل  aمیوه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 12- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on Chlorophyll acontent of Fragaria× ananassa
Dutch cv. Sabrina
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شکل  -13اثر کم محلولدهی بر میزان کلروفیل  bتوتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 13- The effect of deficit fertigation on Chlorophyll b content of Fragaria× ananassa Dutch cv. Sabrina

a

شکل  -14اثر نانو ذرات کالت روی ( )aو کممحلولدهی ( )bبر میزان کاروتنوئید میوه توتفرنگی رقم ’سابرینا‘
Figure 14- The effect of Zinc nano-chelate (a) and deficit fertigation (b) on carotenoid content of Fragaria× ananassa Dutch
cv. Sabrina

تنش خيكي ملانع از فتوسلنتز گياهلان شلده و سلبب تغييلر در
محتويات كلروفي  ،صدمه بله دسلتگاه فتوسلنتزي و كلاهش فعاليلت
آنزيمهاي ورخه كالوين ميشلود (.)Abass and Mohamed, 2011
همچنين ،تنش خيكي ،سبب كاهش آنزيم گلوتامات ليگلاز گيلته و
مانع از فتوسنتز گياهان ميگردد ( .)Akbari et al., 2014در پژوهش
حاضر استفاده از نلانو ذرات روي ،سلبب افلزايش ميلزان كلروفيل و
كاروتنوئيد گرديد .كاروتنوئيلدها بلا اسلتفاده از ورخله گزانتويل و بلا
واكللنشهللاي اپواكسيداسلليون 1و دپواكسيداسلليون ،2ميللزان مصللرف
اكسلليژن را كللاهش داده و در مقابل اكسيداسلليون نللوري از سللاختار
كلروفي محاف ميكند ( .)Sairam et al., 1998بلهنظلر مليرسلد
جذب بهتر نانو كالت روي ،توسط برگها به دلي كووک بلودن ذره
1- Epoxidation
2- Depoxidation

سبب در دسترس قرار دادن سريع مواد غذايي در طي مراح رشد گياه
شده و وون روي عنصر ضروري در فرايند فتوسلنتز مليباشلد سلبب
افزايش كلروفي ميشود ( .)Dewal and Pareek, 2004همچنلين،
روي به علت كمک به افزايش رشد روييي ،بهبود سيستم فتوسنتزي،
افزايش كلروفي و سطح برگ منجر بله افلزايش كلارايي بلرگ طلي
فتوسنتز ميگردد ( .)Abbasi et al., 2019در پژوهيي كه بهمنظلور
ارزيابي مكانيكي انتقال و تاثير فيزيوللوژيكي نلانو ذرات تيتلانيوم دي
اكسيد و نانو روي ،بر گياه گوجهفرنگي انجام دادنلد بيلانكردنلد كله
استفاده از اين نانو ذرات سبب افزايش ميزان كلروفي  ،ارتفلا گيلاه و
زيستتوده گرديد ( .)Raliya et al., 2015آنجلايي كله آهلن و روي
جزء عناصر ضروري در فرآيند فتوسنتز ميباشند ،از نتايج بهدست آمده
ميتوان ونين استنباط نمود كه محلولپاشي با نانو كالت آهن و روي
با در دسترس قرار دادن سريع مواد غذايي در طي مراح رشد گيلاه و
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 عملكلرد محصلول را، اين غلظت. گرم بر ليتر نانوكالتروي بود1/5
 برابر نسبت به نمونه شاهد در محلولدهي كام و بليش1/6 بيش از
، همچنلين. برابر نسبت به رژيم كم محللولدهلي افلزايش داد1/1 از
 بلهطلور قابل،صفات رشدي مورد مطالعه نيز با كاربرد نانوكالتروي
 با كاهش ميزان اسليديته و، اين نانو ذرات.مالحظهاي افزايش داشتند
 به طور كللي مليتلوان نتيجله.افزايش مواد جامد محلول ميوه شدند
 ميتواند،گرفت كه استفاده از غلظتهاي مشتل نانو ذراتكالتروي
ويژگيهاي كيفي و كمي توت فرنگي بهخصوص عملكرد را در شرايط
كممحلولدهي افزايش دهد كه در بين غلظتهلاي مشتلل نلانوكالت
. گرم در ليتر بييترين تاثير را داشته است1/5  غلظت،روي

، بهبلود سيسلتم فتوسلنتزي،بهعلت كمک به افلزايش رشلد روييلي
افزايش كلروفي و سطح برگ منجر بله افلزايش كلارايي بلرگ طلي
Abbasi et al., ( فتوسنتز شده كه نتيجه آن افزايش عملكلرد اسلت
 بنابراين با توجه به آنچه اشاره شد ميتوان انتظار داشلت كله.)2019
كاربرد عنصر روي منجر به افزايش رنگيزههاي فتوسنتزي در پژوهش
.انجام شده است
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 سلبب، استفاده از غلظتهاي مشتل نلانوكالتروي.توتفرنگي شد
 بهطوريكه بييترين تاثير مربوط به غلظت،بهبود اين ويژگيها گرديد
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Introduction
The use of natural and artificial mulches to reduce evaporation from the soil surface and retain moisture is
one of the best measures to make optimal use of limited water resources and increase crop yields. Optimal
production of plants in sandy soils has been challenged due to their low capacity in water retention and also
production of plants in arid and semi-arid regions due to water shortage and drought stress. Water scarcity is
increasing as a result of global warming, and attention is being paid to the methods that lead to water storage.
Therefore, it is necessary to increase water consumption efficiency with new technologies. One of the new
methods of water retention in the root zone is the use of a water retaining layer below the soil surface. By
preserving water and elements in the root zone and creating a stable environmental state, it increases local
production and economy by reducing soil erosion and groundwater pollution. Also, due to limited water
resources, it is necessary to seek solutions to conserve water and increase water use efficiency. Mulch is
considered as one of the best ways to retain water in the soil and reduce soil evaporation. Therefore, in this
study, the application of impermeable soil layer on morphophysiological and biochemical traits of eggplant
(Solanum melongena L.) was investigated using date leaf mulch under deficit irrigation stress.

Materials and Methods
This study was conducted in Roudan, Hormozgan, Iran. Main plot includes deficit irrigation stress in three
levels (100, 70,40 % of plant water requirement), sub-plot includes mulch in two levels (date leaves and no
mulch) and sub-sub-plot includes impermeable layer in three levels (0, 100, 120 cm). Eggplant seeds of the local
variety Rudan were planted in the seedling tray and transplanted when the seedlings were about 15 cm long or 56 leaf stage. Shortly after transplanting the seedlings to the field, daily irrigation was performed. CROPWAT
software was used to calculate 100 % of the water requirement. Stress was applied using drippers with lower
flow rate or reduced irrigation hours and by installing water meters.

Results and Discussion
The results showed that the highest plant height (78 cm) belonged to date palm mulch, layer impermeable at
depth of 120 cm and 100% water requirement. The use of date palm mulch and impermeable layer, especially
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the impermeable layer, has led to an increase in the number of leaves and fruits in the eggplant. The highest
number of leaves (189) belonged to the treatment without mulch and with an impermeable layer of 120 cm soil
depth in 100 % water requirement and the lowest (75.13) belonged to the treatment without mulch and
impermeable layer in 40 % water requirement. The highest number of fruits belonged to the treatment without
mulch and impermeable layer at depth of 120 cm and 100 % water requirement and the highest amount of dry
matter (12.5%) belonged to the treatment of date palm mulch and impermeable layer at depth of 120 cm and 100
% water requirement and the lowest (1/9%) belonged to date palm mulch without impermeable layer and 70%
water requirement. The results showed deficit irrigation stress reduced the amount of chlorophyll a, b and total in
eggplant. The use of date palm mulch and impermeable layer in water requirement of 70 and 40 % has increased
the amount of chlorophyll, which seems to be used in case of water shortage, reduce the adverse effects of
dehydration and prevent the destruction of chlorophyll in eggplant. The highest amount of total chlorophyll
belonged to the 100 % water requirement, without the use of date palm mulch and impermeable at depth of layer
120 cm. The highest amount of proline in this study belonged to treatment without date palm mulch, application
of impermeable layer at depth of 0 cm and water requirement of 40 % and the lowest belonged to the treatment
of date palm mulch, application of impermeable layer at depth of 120 cm and 100 % water requirement. The
highest amount of eggplant water use efficiency was obtained in 40 % water requirement, use of date palm
mulch and impermeable layer at depth of 120 cm. The results of this study also showed that deficit irrigation
stress reduced fruit yield in eggplant and the use of date palm mulch and impermeable layer also increased
eggplant yield. This increase in fruit yield is especially noticeable in the use of date palm mulch and
impermeable layer at depth of 120 cm.

Conclusion
It seems that the impermeable layer and date palm mulch have reduced the negative effects of water stress
on the plant, increased fruit yield and water use efficiency and reduced the effects of stress.
Keywords: Mulch, Water use efficiency, Water requirement, Yield
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چکیده
استفاده از خاکپوشهای طبیعی و مصنوعی جهت کاهش تبخیر از سطح خاک و حفظ رطوبت یکی از بهترین اقدااما در جهدت اسدتفاده بهیند از
منابع محاود آب و افزایش عملکرد گیاهان میباشا .ب منظور مطالع کاربرد الی نفوذناپذیر خاک بر صفا مورفوفیزیولوژیکی و بیوشدیمیایی بادمجدان
( )Solanum melongena L.با استفاده از خاکپوش برگ خرما در شرایط تنش کمآبی آزمایشی در منطق رودان استان هرمزگان انجام شا .تیمارهدا
شامل تنش کم آبی در س سطح ( 04 ،04و  044درصا نیاز آبی گیاه) ،خاکپوش در دو سطح (برگ خرما و عام خاکپوش) و الید نفوذناپدذیر از جدن
پالستیک در س عمق (صفر 044 ،و  024سانتیمتر) در نظر گرفت شانا .نتایج نشان داد بیشترین تعااد میوه در بوت ( 01میوه) متعلق بد تیمدار بداون
خاکپوش و الی  024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبی  044درصا بود .کاربرد خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق  024سانتیمتری و نیاز آبی
 04و  04درصا موجب افزایش میزان کلروفیل شا .بیشترین میزان کلروفیل کل ( 0/88میلیگرم بر گرم وزن تر) متعلق ب تیمار نیاز آبی  04درصا بدا
استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر 024سانتیمتری بود .بیشترین میزان پرولین متعلق ب عدام اسدتفاده از خداکپوش خرمدا ،کداربرد الید
نفوذناپذیر در عمق صفر سانتیمتری و نیاز آبی  04درصا و کمترین آن متعلق ب تیمار خداکپوش بدرگ خرمدا ،کداربرد الید نفوذناپدذیر در عمدق 024
سانتیمتری و نیاز آبی  044درصا بود .بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار نیاز آبی  04درصا ،استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق
 024سانتیمتری ب دست آما .افزایش  02درصای عملکرد میوه در استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر عمق  024سانتیمتدری زمدین بد
دست آما .ب نظر میرسا ،الی نفوذناپذیر و خاکپوش برگ خرما با کاهش اثرا منفی تنش آبی بر گیاه ،باعث افزایش عملکرد میوه و کدارآیی مصدرف
آب شا .در نهایت میتوان استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق  024سانتیمتری را برای مزارع بادمجان در مقابل با تنش خشدکی
توصی کرد.
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مقدمه
با وجود پیشدرفت تکنولدوژی و علدوم در قدرن حاجدر ،جهدان در
وجعیت ناپایاار از نظر تولیا مواد غذایی قرار گرفت و علیرغم تحدول
و توسع کشاورزی ،همچنان گرسنگی انسدانهدای بدیشدماری را در
معرض تهایا قرار داده است .عرج غذا در سالهای اخیدر هدر دندا
رونا افزایشی داشت  ،ولی متناسب با افزایش تقاجا نبوده است .یکی از
عوامل موثر بر آهنگ کنا عرج  ،تغییرا اقلیمی و پایاه گرم شدان
کره زمین است ک مناطق خشک و نیم خشک را با کاهش بارناگی و
خشکسالیهای مااوم رو ب رو کرده است و سبب گردیاه تدا ندواحی
تحت تاثیر تنش خشکی افزایش دشدمگیدری داشدت باشدا .در حدال
حاجر حاود یک سوم زمینهدای زراعدی دنیدا بدا کمبدود آب مواجد
هستنا ک انتظدار مدیرود تدا سدال  2422بد حداود دوسدوم برسدا
(.)Xoconstle- Cazares et al., 2010
ایران جزو مناطق کمباران جهان بشمار میآیا و میانگین بارش
آن یکسوم متوسط جهانی است و براساس پیشبینی بلناما وزار
بهااشت درمان و آموزش پزشکی جمعیدت ایدران در سدال  0044بد
حاود  22میلیون نفر خواها رسیا ک با عنایت ب این دالش تولیا غذا
برای این جمعیت در حال رشا برنام ریدزی جدامع در جهدت افدزایش
بهره وری از منابع آب و خاک را طلدب مدینمایدا و از طرفدی وقدوع
خشکسالیهای مااوم سالهای اخیدر کد پهند عظیمدی از کشدور را
تحت تأثیر قرار داده ،زنگ خطر مکرری را برای تولیاا کشداورزی و
ثبا تولیا ب صاا درآورده است .بنابراین لزوم توج بیش از پیش بد
راهکارهای پایاار در تمام زمین های تحقیقاتی و عملیاتی برای کاهش
اثرا این عامل طبیعدی را گوشدزد مدینمایدا ( Vitkauskaite and
 .)Venskaityte, 2011تغییر شیوه کشت و مایریت مزرع میتواندا
راهکار مناسبی برای مقابل با اثرا خشکی و کمبود آب باشا.
تکنیک استفاده ار خاکپوش یکی از راههای مقابل با اثرا کمبود
آب میباشدا .کلمد خداکپوش احتمداال از کلمد آلمدانی ""Molsch
مشتق شاه است و ب معنای موادی است ک ب راحتدی مدیپوسدنا و
ظاهرأ ب استفاده از کاه و کلش و برگهایی ک توسدط کشداورزان در
سطح مزرع پخش میشانا ،اطالق میشود .خاکپوش ها بد دالیدل
مختلفی در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرنا ،اما حفظ و نگهااری
بیشتر آب و کنترل فرسایش خاک مهمتدرین اهدااف اسدتفاده از ایدن
مواد در نواحی خشک و نیم خشک است (.)Bhardwaj, 2013
از سویی محققان سعی کردنا تا با استفاده از فناوری های جایدا
آب را در ناحی ریش حفظ و باعث افزایش مقداار آب قابدل دسدترس
گیاه و کارایی مصرف آب و کاهش تنش ناشی از کمبدود آب گیداه در
مناطق خشک و نیم خشک شونا (.)Demirel and Kavdir, 2012
یکی از روشهای جایا نگهااری آب در ناحی ریش اسدتفاده از الید

نگهاارناه آب در زیر سطح خداک مدیباشدا ،کد بدا نگهدااری آب و
عناصر در ناحی ریش و ایجاد حالدت پایداار زیسدت محیطدی ،سدبب
افزایش تولیا و عملکرد با کاهش فرسایش خاک و آلدودگی آبهدای
زیرزمینی میشود .در تحقیقی گزارش نمودنا ک استفاده از الی هدای
پلیاتیلنی در عمق خاک برای کاهش هدارروی آب از ناحید گیداه در
شددرایط گلخاند ای و در کشددت ذر از پتانسددیل بدداالیی برخوردارنددا
( .)Guber et al., 2015با این وجود الزم است استفاده از این الی ها
و تکنیک در گیاهان و اقلیمهای مختلف بررسدی شدود .در پژوهشدی
استفاده از الی های پالستیکی را در مقایس با مواد ارگانیک در ناحید
ریش در بهبود مصرف آب و رشا فلفل مورد ارزیابی قرار دادنا .نتدایج
نشان داد استفاده از الی های پالستیکی 041 ،درصدا بیشدتر از مدواد
ارگانیک سبب بهبود کارایی مصرف آب در ایدن گیداه مدیشدود (Al-
.)Rawi et al., 2017
بادمجددان ( ) Solanum melongena L.یکددی از مهددمتددرین
گیاهان خانواده سوالناس بوده و متوسط عملکرد جهانی آن  00/2تن
در هکتار و متوسط عملکدرد آن در ایدران  20/1تدن در هکتدار اسدت
( .)Fita et al., 2015در تحقیقی تحمل ب خشکی تودههای مختلف
بادمجان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشدان داد تدودههدای مدورد
مطالع از نظر طول و عرض برگ ،ارتفاع بوت و بیوماس خشک با هم
تفاو معنیداری داشتنا ( .)Fita et al., 2015در تحقیقی در بررسی
اثر کمآبیاری بر رشا و کارایی مصرف آب در بادمجان تحت محدیط-
هددای خشددک ،پددنج سددطح آبیدداری ( 84 ،14 ،04 ،24و  044درصددا
براساس ظرفیت زراعی) بررسی شا .نتایج نشان داد ک رقم کالسیک
تحت شایاترین رژیمهای آبیاری ( 24و  04درصا) منجر بد کداهش
سطح برگ ،محتوای آبی برگ ،پتانسیل آبی برگ و عناصر برگ شدا
( .)Mohawesh, 2016پارامترهای بیوشیمیایی نظیر پرولین افدزایش
و محتوای کلروفیل کاهش یافتنا .همچنین وزن میوه و عملکرد کدل
کاهش یافت .همچنین میزان کلروفیل  b ،aو کل تحت تدنش شدایا
خشددکی در بادمجددان ،کدداهش یافددت ( .)Kirnak et al., 2001در
پژوهشی گزارش کردنا کارایی مصرف آب بادمجدان بدا کداهش نیداز
آبی ،افزایش یافت و کاربرد خاکپوش پلیاتیلنی موجب افزایش کارایی
مصددرف آب در مقایسدد بددا عددام کدداربرد آن در بادمجددان گردیددا
(.)Abdrabbo et al., 2017
با توج ب اهمیت خشکی و کمبود آب ،استفاده از تیمارهایی کد
بتوانا اثرا خشکی را کاهش دها ،جروری ب نظر میرسا لذا هداف
این تحقیق ارزیابی اثر الی نفوذناپذیر در عمق خاک همراه با استفاده
از خاکپوش برگ خرما در سطح خاک بر برخی صفا بادمجان تحدت
تنش کم ابیاری بود.
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مواد و روشها
آزمددایش در سددال  0121در شهرسددتان رودان واقددع در اسددتان
هرمزگان در اوایل آبان ماه انجام گرفت .این شهرستان در  20درج و
 20دقیق عرض شمالی و  20درج و  00دقیق طول شرقی واقع شاه
و ارتفاع آن ازسطح دریا حاود  024متر است .شهرسدتان رودان دارای
اقلیم بسیار گرم و خشک است ،ب همین دلیل میانگین دمای سدالیان
در این شهرستان ،باالترین درج را در سطح شهرسدتانهدای اسدتان
نشان میدهدا .بد دلیدل خشدکی هدوا ،میدزان رطوبدت نسدبی ایدن
شهرستان در بین سدایر شهرسدتانهدا کدمتدرین درصدا را داراسدت.
میانگین بارش ساالن در این شهرستان  224میلیمتر و متوسط دمای
آن از  20تا  28درج سانتیگراد در تغییر است.
این تحقیق ب صور کر های دو بار خرد شداه در قالدب طدر
بلوکهای کامل تصادفی با س تکرار ،اجرا شدا .کدر اصدلی شدامل
تنش کم آبی در س سطح ( 04 ،04و  044درصا نیاز آبی گیاه) ،کر
فرعی خاکپوش در دو سطح (برگ خرمدا و عدام خداکپوش) و کدر
فرعددی فرعددی الی د نفوذناپددذیر در س د سددطح ( صددفر 044 ،و 024
سانتیمتر) بود .پد از حفدر کاندال بد صدور مکدانیکی اقداام بد
اناازهگیری از سطح زمین نمدوده و در ارتفداعهدای مدورد نظدر آمداده
گردیا .سپ از یک الی پالستیک ب جدخامت  1میلدیمتدر کد از
کارخان نیلوفر پالستیک تهی شاه است ب عنوان الی نفوذناپذیر آب
جهت پوشش سراسری بستر کشت ک همان قسمت حفر گردیاه بدود
استفاده شا .سپ اقاام ب پرکردن کانال با خاک خود منطق تا سطح
زمین و بعا از آن اقاام ب کارگذاری برگ درخت خرما ب عنوان مدال
گردیا .برگ درخت خرما ب صدور کامدل و  2الید بداون خدورد و
دیپ کردن بر روی کر ها گذاشت شا و سدپ اقداام بد کاشدت
نمون ها گردیا .بذرهای بادمجان رقدم محلدی رودان در سدینی نشدا
کشت و انتقال نشاها زمانی صور گرفت ک گیاهچ ب طول حداود
 02سانتیمتر و یا مرحل  1-2برگی رسیاه بودنا .پد از  14-12روز
انتقال نشا ب مزرع (فاصل ردیفهای کشت  02تا  024سانتیمتر و
فاصل بین بوت ها بر روی ردیف  04تا  14سدانتیمتدر) عمدل آبیداری
ب طور روزان انجام شا .جهت محاسب  044درصا نیاز آبی از نرم افزار
 CROPWATاستفاده شا .اعمال تنش با استفاده از کاهش سداعت
آبیاری و با نصب کنتورهای آب صور گرفت.
در پایان آزمایش ،زمانی ک میوه بادمجان حاوداً ب دوسوم انداازه
نهایی خود رسیا ،ارتفاع بوت از محل طوق تا انتهای ساق اناازهگیری
و یادداشت شا .میانگین حاصل ب عنوان ارتفاع بوت در نظر گرفت شا.
تعااد برگ و میوه در  04بوت شمارش گردیانا .سپ میدانگین پدنج
بوت در محاسبا بکار رفت .وزن کل میوه  04بوت برداشدت شداه و
پ از توزین میوهها وزن کل میوههای ب دست آماه تقسیم بر تعدااد
کل میوه  04بوت شا و عاد ب دست آماه ب عنوان متوسط وزن میدوه

منظور شا.
برای تعیین درصا ماده خشک میوه  044گرم از میدوه بدرش داده
شا .سپ نمون های صا گرمی در دمای  82درج سدانتیگدراد قدرار
داده شانا و پ از  20ساعت تدوزین شدانا و از اخدتالف وزن تدر و
خشک میوه ،درصا ماده خشک محاسب شا.
کارآیی مصرف آب از معادلد زیدر محاسدب گردیدا ( Farre and
.)Faci, 2006
WUE= GY/ Wap

ک در آن  Wapو  GYب ترتیب عبارتنا از کیلوگرم میدوه تولیدا
شاه و متر مکعب آب استفاده شاه.
برای اناازهگیری کلروفیل ،زمانی ک میوهها ب یدکسدوم انداازه
نهایی خود رسیانا 4/2 ،گرم برگ در استون  84درصا هموژن گردیا.
پ از سانتریفوژ در  2244دور بدر دقیقد  ،محلدول روبدی برداشدت و
جذب آن در  100و  111نانومتر قرابت شا .سپ توسط فرمدول زیدر
مقادیر کلروفیل محاسب گردیا (.)Porra et al., 1989
)Chl. a (mg.L-1)= (12.25 × A663) – (2.79 × A647
)Chl. b (mg.L-1)= (21.5 × A647) – (5.1 × A663
Chl. t (mg.L-1)= Chl. a + Chl. b
برای اناازهگیری میزان پدرولین از روش بتدی ( Bates et al.,

 )1973استفاده شا .ب این ترتیب ک ب  044میلیگرم از پدودر بدرگ
 04میلیلیتر از محلول اسیا سولفوسالسیلیک  1درصدا اجداف شدا و
پ از  20ساعت این محلول بد مدا  04دقیقد در  01444دور در
دقیق سانتریفوژ گردیا .از محلول رویی  2میلیلیتر برداشدت و بد آن
نین هیارین ب مقاار  2میلیلیتر اجاف گردیا .سپ  0میلیلیتر اسیا
استیک گالسیال اجاف گردیا و لول ها بما  0ساعت در بدن مداری
آب جوش قرار گرفتنا پ از سرد شان بر روی هر لول  0میلدیلیتدر
تولوبن اجاف شا .دو فاز تشکیل گردیا فاز بداال برداشدت و در طدول
موج  224نانو متر جذب آن قرابت گردیدا .مقداار پدرولین بدر حسدب
میکرومول بر گرم برگ تازه بیان شا.
نتایج حاصل از اناازهگیری صفا و پارامترهای مختلف در قالدب
طر کر های دوبار خرد شاه ب وسیل نرم افزارهای مربوطد مدورد
تجزی و تحلیل آماری قرار گرفت .ابتاا تجزی واریان هم صفا با
استفاده از نرم افزار  SASانجدام شدا و مقایسد میدانگین در سدطح
احتمال  2درصا ب وسیل آزمون دنا دامند ای دانکدن بدا اسدتفاده از
نرمافزار  SASو  MSTAT-Cصور گرفت.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج تجزی واریان (جاول  )0اثر متقابل الید نفدوذ
ناپذیر ،خاکپوش و کم آبیاری بر ارتفاع بوت  ،تعااد برگ ،تعدااد میدوه،
درصا ماده خشک میوه ،کلروفیل کل ،پرولین ،کدارایی مصدرف آب و
عملکرد در بادمجان در سطح یک یا پنج درصا معنیدار بود.
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر الیه نفوذناپذیر و خاکپوش بر برخی صفات بادمجان تحت تنش کم آبیاری
Table 1- ANOVA for the effect of impermeable layer and mulch on some traits of eggplant under deficit irrigation

میانگین مربعات
Mean squares

کارایی مصرف
عملکرد

آب

پرولین

کلروفیل کل

ارتفاع

درجه

بوته

آزادی

Plant
height

Df

S.O.V

161.8ns

2

تکرار

2

Dificit irrigation
)(a
Errora
خاکپوش)Mulch (b
a×b

درصدماده

تعداد

خشک میوه

میوه

Fruit dry
matter

Fruit
numbr
13.4ns

2051.3ns
425.0ns

**951.3
73.8

4
1

تعداد برگ
Leaf
number

Yield

Water use
efficiency

Prolin

Total
chlorophyll

1610ns

0.04ns

0.57ns

0.023ns

2.9ns

**21738

** 0.007

**272.7

**0.23

*5.06

3.1ns

470

300.000

2.58

0.00014

0.62

6.18

1216.8

**25393

*0.0022

**210.3

* 0.003

0.56 ns

0.01 ns

2.6 ns

244.6 ns

*1424

0.001 ns

*84.5

** 1.1

0.26 ns

1.1 ns

* 1542.3

19.2 ns

2

944.5

0.00006

0.25

0.00012

0.5

4.2

*1101.3

57.3

6

**18111

** 0.059

**424.8

**0.32

*2.7

*3.3

*936.5

**382.2

2

*619.4

0.001

156.02ns

**0.018

*3.3

*2.2

549.8ns

*51.7

4

*1888

0.002ns

224.6ns

**0.017

1.01ns

*1.9

3.77ns

1.4ns

2

**241

**0.001

**641.4

**0.15

*2.9

**0.32

**168.8

*47.8

4

11.3

0.0001

0.77

0.00015

0.48

1.65

1082.6

17.55

24

9

7.2

5.2

6.8

7.2

24.2

14

6.3

منابع تغییر

Replication

کم ابیاری

Errorb

الی نفوذناپذیر
Impermeable
)layer (c
a×c
b×c
a×b×c
Error

جریب تغییرا
)CV (%

 ** ،nsو * ب ترتیب نبود تفاو معنیدار و تفاو معنیدار در سطح احتمال  0و  2درصا.
non-significantly difference and significantly difference at 1% and 5 % of probability levels, respectively.

ارتفاع بوته

نتایج نشان داد با کاهش میزان آب ،ارتفداع بوتد هدای بادمجدان
کاهش یافت (شکل  .)0بررسی اثر تنش آبیاری بر گیاه بادمجان نشان
داد ک کمبود آب باعث کاهش معنیدار ارتفاع بوت بادمجان میشدود
( .)Kirnak et al., 2001نتایج نشان داد هردد الید نفوذناپدذیر در
سطح پایینتر قرار گیرد ،باعث افدزایش ارتفداع بوتد گردیداه اسدت.
بیشترین میزان ارتفاع بوت ( 08سانتیمتر) متعلق ب خاکپوش خرما و
الی  024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبی  044درصا بود و کمترین
آن ( 08/1سانتیمتر) متعلق ب تیمار باون خاکپوش و الی نفوذناپذیر
در عمق  044سانتیمتری و نیاز آبی  04درصا بود (شکل  .)0در ایدن

*:

and

** ns,

تحقیق استفاده از الی نفوذناپذیر ،موجب افدزایش ارتفداع بوتد شدا.
همچنین ،استفاده از خداکپوش خرمدا و الید نفوذناپدذیر بدا همدایگر
موجب کاهش ارتفاع بوت تحت تنش خشکی در مقایس با اسدتفاده از
الی د نفوذناپددذیر ب د تنهددایی شددا .در تحقیقددی اسددتفاده از خدداکپوش
پالستیکی و خاکپوش کاه و کلش باعدث افدزایش ارتفداع بوتد هدای
گوج فرنگی شا ( .)Wang et al., 2011نتایج تحقیقا انجام شداه
نشان داد هنگامی ک پلیاتیلن سدیاه بد عندوان خداکپوش در کشدت
بادمجان و یا خیار اسدتفاده گردیدا ارتفداع گیداه افدزایش یافدت (Al-
Bayati and Kamel, 2016; AL-Bayati and Hamdoon,
.) 2019; Jaafar and Gleikh, 2020

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان094 ...

شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر ارتفاع بوته بادمجان
Figure 1- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on plant height of eggplant

تعداد برگ

نتایج تجزی واریان دادههای تعااد بدرگ نشدان داد کد تعدااد
برگ تحت تأثیر بر همکنش س فاکتور نیداز آبدی ،الید نفوذناپدذیر و
خاکپوش خرما قرار گرفت؛ ب طوری ک با کاهش درصا نیداز آبدی (از
 044ب  04درصا) تعااد برگ در بادمجان کاهش یافت و بدیشتدرین
تعااد برگ در نیاز آبی  044درصا در عمق  024سدانتیمتدری الید -
نفوذناپذیر در عام استفاده از خاکپوش ()Gajanayake et al., 2014
مشاهاه شا (شکل  .)2خشکی روی تشکیل سلولهای اولید بدرگ و
تمددایز آنهددا تدداثیر گذاشددت و سددبب کدداهش تعددااد بددرگ در سددویا
) (Glycine max cv. Sambaibaمدیشدود ( Lobato et al.,
 .)2008کاهش در تعااد برگ تحت شرایط تنش شایا ممکدن اسدت
ب دلیل کاهش در شکلگیری برگ باشا .کاهش رشا برگهدا تحدت
شرایط تنش اسمزی سرعت تقسیم سلولی و توسع و گسترش سدلول
را ب علت از دست دادن فشار تورژسان کداهش مدیدهدا و ریدزش
برگ ب دلیل تولیا هورمونهای اتدیلن و  ABAتحدت شدرایط تدنش
خشکی می باشا (.)Tezara et al., 2002
نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد هر دو تیمار (خاکپوش خرمدا و
الی نفوذناپذیر) ب خصوص الی نفوذناپذیر منجر بد افدزایش تعدااد
برگ در بادمجان شاه است .بیش ترین تعااد برگ ( 082عاد) متعلدق
ب تیمار باون خاکپوش و با الی نفوذناپذیر  024سدانتیمتدری عمدق
خاک و نیاز آبی  044درصا و کمتدرین آن ( 02/21عداد) متعلدق بد
تیمار باون خاکپوش و الی نفوذناپذیر و نیاز آبی  04درصا بود (شکل
 .)2حفظ رطوبت خاک و افزایش تعااد و سدطح بدرگ در اثدر کداربرد

خاکپوش در فلفدل ) (Capsicum annuum L.گدزارش شداه اسدت
( .) Ashrafuzzaman et al., 2011خاکپوش پالستیکی میتوانا در
مقایس با خاکپوشهای دیگر ،تأثیر بیشتری بر حفظ رطوبدت خداک
در دورههای تنش خشدکی بدر خربدزه ) (Cucumis melo L.داشدت
باشا ،ب طوری ک تعااد و سطح برگ در طالبی در تیمار بدا خداکپوش
پالسدتیکی بدیشتدر از تیمدار بداون خداکپوش بدود ( Ekinci and
 .)Dursun, 2009هنگامی ک پلیاتیلن سیاه ب عنوان خداکپوش در
کشت بادمجدان اسدتفاده گردیدا ،تعدااد بدرگ افدزایش یافدت (AL-
.)Bayati and Hamdoon, 2019; Jaafar and Gleikh, 2020
تعداد میوه

نتایج تجزی واریان دادههای تعااد میوه نشان داد ک تعااد میوه
تحت تأثیر بر همکنش س فاکتور نیاز آبی ،الی نفوذناپذیر و خاکپوش
خرما قرار گرفت؛ ب طوری ک با کاهش درصا نیاز آبی (از  044ب 04
درصا) تعااد میوه کاهش یافت یافت (شکل  .)1قابلیت دسترسدی بد
آب ،روی تشکیل گل و بزرگ شان میوه تأثیر میگذارد .لذا با کاهش
عرج آب ،تعااد گلها کاهش یافت و در نتیج عملکرد گیاه کداهش
مییابا ( .)Qu et al., 2019تعااد میوه در بوت و عملکرد میوه و دان
کاو پوست کاغذی با کاهش دسترسی ب آب کاهش پیاا کردنا (Al-
.)Omran et al., 2005

1041  تابستان،2  شماره،63  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

094

 الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر تعداد برگ بادمجان، مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش-2 شکل
Figure 2- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on leaf number of eggplant

 الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر تعداد میوه بادمجان، مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش-3 شکل
Figure 3- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on fruit number of eggplant

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان094 ...
بر اساس نتایج این تحقیدق ،اسدتفاده از الید نفوذناپدذیر موجدب
افزایش تعااد میوه در هر س سطح تنش کم آبیاری در بادمجان شدا.
در اکثر موارد استفاده از خداکپوش خرمدا بد همدراه الید نفوذناپدذیر
تفاو معنیداری روی تعااد میوه در مقایس با کاربرد الی نفوذناپدذیر
ب تنهایی نااشت .بیشترین تعااد میوه متعلق ب تیمار باون خاکپوش
و الی  024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبی  044درصدا ( 01عداد)
بود (شکل .)1
خاکپوش باعث نگهااری زیاد رطوبت در خاکها میشود .کداربرد
خاکپوش موجب افزایش میانگین تعااد میوه در گیداه و عملکدرد کدل
خیددار گردیددا ( .)Ibeawuchi et al., 2008تیمارهددای خدداکپوش
پالستیکی باعث افزایش عملکرد کاو ،گوج فرنگی و خیار مدیشدود
( .)Pakyurek et al., 2007استفاده از خاکپوش پلی اتدیلن سدیاه در
کشدت بادمجددان موجددب افددزایش تعددااد میدوه ( AL-Bayati and
 ،)Hamdoon, 2019; Jaafar and Gleikh, 2020افزایش عملکرد
و تعااد میوه در خیار با استفاده از خاکپوش پلیاتیلن سدیاه رندگ شدا
(.)Al-Bayati and Kamel, 2016

درصد ماده خشک میوه

نتایج جاول تجزی وریان نشان داد ک درصا ماده خشک میدوه
تحت تأثیر تمامی اثرا ساده و برهمکنش تیمارها در سطح  0درصدا
معنیدار گردیا (جاول  .)0مقایسد میدانگین دادههدا نشدان داد مداده
خشک بادمجان با درصا کاهش نیازآبی ،افزایش یافدت و بدیشتدرین
میزان ماده خشک ( 02/2درصا) متعلق ب تیمار خاکپوش خرما و الی
 024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبدی  044درصدا و کدم تدرین آن
( 2/0درصا) متعلق ب تیمار خاکپوش خرما و باون الی نفوذناپدذیر و
نیاز آبی  04درصا بود (شکل  .)0در پژوهشی افزایش معندیداری در
ماده خشک بادمجان با افزایش سدطح کمبدود آبیداری مشداهاه شدا
( .)Serhat, 2017کاهش آبیاری باعث افزایش درصا ماده خشدک در
بادمجان شا ( .)Karam et al., 2011استفاده از خاکپوش کاه گندام
موجب افزایش درصا ماده خشک برنج شا (.)Yan et al., 2018

شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر درصد ماده خشک میوه بادمجان
Figure 4- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on dry matter percentage of
eggplant fruit

کلروفیل کل

جاول تجزی واریان دادههای مربوط ب کلروفیل کل نشدان داد
ک کلروفیل تحت تأقیر اثرا ساده تیمارهای کمآبیداری ،خداکپوش و
الی نفوذناپذیر و بدرهمکنش ایدن تیمارهدا قدرار گرفدت (جداول .)0

مقایس میانگین دادهها نشان داد کم آبیداری موجدب کداهش میدزان
کلروفیل کل در بادمجان شا (شکل  .)2کاربرد خاکپوش خرما و الید
نفوذناپذیر و نیاز آبی  04و  04درصا موجب افزایش میدزان کلروفیدل
شا ،ک ب نظر میرسا کاربرد آنها در زمان کمبود آب ،موجب کاهش
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اثرا سو کم آبی و جلوگیری از تخریب کلروفیل در بادمجدان شداه
است .بیشترین میزان کلروفیل کل متعلق ب تیمار نیاز آبی  04درصا
با استفاده از خاکپوش خرما و الی نفوذناپذیر 024سانتیمتدری (0/88
میلیگرم بر گرم) بود (شکل .)2
میزان کلروفیل در گیاهان یکی از فاکتورهای مهم حفظ ظرفیدت
فتوسددنتزی اسددت ،همچنددین کلروفیددل بددرگ یکددی از مهمتددرین
شاخصهای نشان دهناه تنشهدای محیطدی وارد بدر گیاهدان نظیدر
گرما ،خشکی ،کمبود مدواد غدذایی ،پیدری مدیباشدا ( Pask et al.,
 .)2012کاهش کلروفیل در شرایط تنش خشکی در بسیاری مطالعا
گزارش شاه است .از جمل دالیلی ک برای کاهش کلروفیل در شرایط
تنش خشکی عنوان شاه است میتوان ب تخریب غشاهای تیالکوبیا
کلروپالست و اکسیااسیون ندوری کلروفیدل در اثدر گوند هدای فعدال
اکسیژن و افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز اشاره کرد و یا کاهش سنتز
کلروفیل در شرایط تنش ،دلیل احتمالی کاهش غلظت کلروفیل عنوان

شاه اسدت ( .)Gajanayake et al., 2014در گزارشدی نشدان دادندا
میزان کلروفیل  10( aدرصا) 04( b ،درصا) و کل ( 11درصا) تحدت
تنش شایا خشکی در بادمجان ،کداهش مدییابدا ( Kirnak et al.,
 .)2001در تحقیقی گزارش نمودنا ک محتویا کلروفیل برگ تحدت
تنش خشکی در بادمجان کاهش مییابا (.)Gobu et al., 2017
کلروفیل  b ،aو کل تحت تنش خشکی در گیاه کنجا بد شدا
کاهش یافت و استفاده از خاکپوش کاه و کلش گنام موجدب افدزایش
ایدن رنگااند هدا در کنجدا شدا ( .)Behzadnejad et al., 2020در
تحقیقی گزارش نمودنا استفاده از خاکپوش گنام باعث افزایش میزان
رنگیزههای فتوسنتزی ب دلیل فراهم بودن رطوبت مورد نیاز میگردد
( .)Yang et al., 2006در تحقیقی نشان داده شا استفاده از خاکپوش
پالستیکی باعث افزایش میدزان کلروفیدل  b ،aو کدل در فلفدل شدا
(.)Ashrafuzzaman et al., 2011

شکل  -5مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر محتوی کلروفیل کل برگ بادمجان
Figure 5- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on total chlorophyll content
of eggplant leaf

پرولین

نتایج تجزی واریان دادههای مربوط بد پدرولین نشدان داد کد
پرولین تحت تأثیر اثرا ساده و برهمکنش سد فداکتور کدمآبیداری،
خاکپوش والی نفوذناپذیر در سطح درصا قرار گرفت (جاول  .)0نتایج
این پژوهش نشان داد تنش کم آبیاری موجب افزایش میدزان پدرولین

در بادمجان شا (شکل  .)1پرولین از مهمترین متابولیتهای سازگاری
ب تنش در گیاهان ب شمار میآیا .پرولین توانایی افزایش فعالیتهای
مختلف آنزیمی ،پایااری سداختارهای غشدا ها و پدروتئینهدا ،تنظدیم
پتانسیل اکسایشی و احیایی در شرایط تنش را دارد .غلظت اسدیاهای
آمین ب دنبال تنش آبی افزایش مییابا ،اما افدزایش پدرولین در ایدن

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان099 ...
میان آشکارتر است .از مهمتدرین نقدشهدای پدرولین در واکدنش بد
کمبود آب ،نقش آن ب عنوان یک ماده تنظیمکنناه فشدار اسدمزی و
عامل حفاظتکنناه آنزیمهدای سیتوپالسدمی و سداختار غشدا اسدت
( .)Zulu, 2009در تحقیقی گزارش کردنا میزان پرولین در بادمجدان
تحت تنش خشکی افدزایش مدییابدا ( .)Tani et al., 2018تجمدع
پرولین در اثر تنش خشکی در هناواند وحشدی گدزارش شداه اسدت
( .)Zulu, 2009در گیاه خربزه تحدت تدنش خشدکی ،آندزیم سداخت
پرولین ب سرعت افزایش مییابا و تجمع پرولین در بدرگهدا ،تعدادل
آبی گیاه را با تعایل اسمزی حفظ میکنا (.)Zulu, 2009
بیشترین میزان پرولین در این مطالع  ،متعلق ب عام اسدتفاده از
خاکپوش خرما ،کاربرد الی نفوذناپذیر در عمق صدفر سدانتیمتدری و
نیاز آبی  04درصا ( 02/0میکروگرم بر گرم وزن تدر) و کدمتدرین آن
متعلق ب تیمار خاکپوش خرما ،کاربرد الی نفوذناپدذیر در عمدق 024

سانتیمتری و نیاز آبدی  044درصدا بدود (شدکل  .)1براسداس نتدایج
باست آماه ،با افزایش کمبدود آب ،میدزان پدرولین افدزایش یافدت و
کاربرد خاکپوش خرما و الی نفوذناپذیر موجب کاهش میدزان پدرولین
شاه است .در تحقیقی نشان دادنا ک محتوای پرولین در کنجا تحت
تنش خشکی خصوصاً زمانی کد از خداکپوش اسدتفاده نشداه اسدت،
افزایش یافت است و کاربرد خداکپوش گندام موجدب کداهش میدزان
پددرولین شدداه اسددت ( .)Behzadnejad et al., 2020در تحقیقددی
گزارش کردنا ک پدرولین افدزایش معندیداری ( 22میکروگرم بر گرم
وزن تر) در تیمار  24درصا ظرفیت زراعی نسبت ب تیمدار  044درصا
ظرفیت زراعی در زیتون داشت و تمامی خاکپوشهدای مدورد مطالعد
شامل سنگریزه ،پوست پست  ،کلش گنام و تفال زیتون باعث کداهش
پرولین در شرایط تنش خشکی در مقایس بددا تیمددار بدداون کداربرد
خاکپوش شانا (.)Farzi and Ghoami, 2017

شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر محتوی پرولین برگ بادمجان
Figure 6- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on proline content of
eggplant leaf

کارایی مصرف آب

نتایج تجزی واریان دادههدا نشدان داد کد کدارایی مصدرف آب
تحت تأثیر اثرا ساده و برهمکنش س فاکتور کمآبیاری ،خاکپوش و
الی نفوذناپذیر در سطح  0درصدا قدرار گرفدت (جداول  .)0براسداس
نتایج ب دست آماه ،با کاهش درصا نیداز آبدی از  044بد  04درصدا،

میزان کارایی مصرف آب در بادمجان افزایش یافت .همچنین ،کداربرد
خاکپوش خرما و الی نفوذناپذیر باعدث افدزایش کدارایی مصدرف آب
گردیا؛ ب طوری ک بیشترین میزان کارایی مصرف آب در نیداز آبدی
 04درصا و با استفاده از خاکپوش برگ خرما و الید نفوذناپدذیر 024
سانتیمتری ( 4/28کیلوگرم بر متر مکعب) مشاهاه شا (شدکل  .)0در
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تحقیقی نشان دادنا ک باالترین کارایی مصرف آب در سدطو پدایین
رژیم آبیاری ب دست آما ( .)Mohawesh, 2016پژمردگی گیاهان بدا
سرعت بیشتری تحت شرایط کم آبی نسبت ب شرایط نرمال آبدی ر
میدها ،بنابراین گیاهان تحت تدنش خشدکی از کدارایی مصدرف آب
باالتری برخوردار هستنا (.)Gao et al., 2019
کارایی مصرف آب در بادمجان توسط هر دو تیمار بد طدور قابدل
توجهی افزایش یافت است و بدیش تدرین میدزان آن در نیداز آبدی 04
درصددا ،اسددتفاده از خدداکپوش و الیدد نفوذناپددذیر در عمددق 024
سانتیمتری عمق زمین ب دست آما (شکل  .)0-01این امر مدیتواندا
ب دلیل اثرا مختلف خاکپوشها بر دوره رشا گیاه ماننا حفظ ساختار
سطحی خاک ،نگهااری آب باران ،فراهم آوردن شرایط بدرای ذخیدره
سازی آب قابل دسترس باشدا ( .)Kashif et al., 2018در تحقیقدی
گزارش کردنا وقتی نیاز آبی کاهش مییابدا (از  044بد  24درصدا)،
کارایی مصرف آب افزایش مدییابدا و کداربرد خداکپوش پلدیاتیلندی
موجب افزایش کارایی مصرف آب در مقایسد بدا عدام کداربرد آن در

بادمجان میشود (.)Abdrabbo et al., 2017
کاربرد خاکپوش پالستیکی ،کارایی مصرف آب و میزان محصدول
در شرایط کم آبیاری در تو فرنگی را افزایش داده اسدت ( Kumar
 .)and Dey, 2011استفاده از خاکپوش پالسدتیکی موجدب افدزایش
کارایی مصرف آب در ذر  ،گنام ،سیب زمینی و کتان شدا ( Gao et
 .)al., 2019افددزایش کددارایی مصددرف آب در ذر هنگددامیک د از
خاکپوش پالستیکی و خداکپوش کداه تحدت تدنش خشدکی اسدتفاده
میشود ،مشاهاه شا (.)Gao et al., 2019
امروزه ،بهبود کارایی مصرف آب ب دلیل افزایش جمعیت و کاهش
منابع آبی در کشاورزی بسیار پر اهمیت است .بسیاری از محققدان بدر
این عقیاه هستنا ک ب علت قابل توجد بدودن تلفدا آب از طریدق
تبخیر ،هر مایریتی ک بتوانا تبخیر از سدطح خداک را کداهش دهدا،
ب طور یقدین کدارآیی مصدرف آب را افدزایش خواهدا داد .روشهدای
متعادی برای کاهش تبخیر از سطح خاک وجود دارد ک یکی از آنها
استفاده از خاکپوش میباشا (.)Gao et al., 2019

شکل  -7مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر کارایی مصرف آب بادمجان
Figure 7- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on eggplant water use
efficiency

عملکرد بادمجان

براساس نتایج تجزی واریان عملکرد میوه تحدت تدأثیر تمدامی
فاکتورها قرار گرفت .نتایج نشان داد تنش کم آبیاری موجدب کداهش
عملکرد میوه در بادمجدان شدا و کداربرد هدر دو تیمدار مدال و الید

نفوذناپذیر نیز موجب افزایش عملکرد بادمجان میشود (شکل  .)8این
افزایش عملکرد میوه ب ویدژه در اسدتفاده از خداکپوش خرمدا و الید
نفوذناپذیر عمدق  024سدانتیمتدری زمدین قابدل مالحظد تدر بدود.
ب طوریک بیش ترین میزان عملکرد میدوه ( 0/00کیلدوگرم در بوتد )

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان444 ...
متعلق ب تیمار خاکپوش خرما و الی  024سدانتیمتدری نفوذناپدذیر و
نیاز آبی  044درصا و کم ترین آن ( 0/02کیلوگرم در بوت ) متعلق بد
تیمار باون خاکپوش و باون الی نفوذناپذیر و نیاز آبی  04درصا بود.
این امر میتوانا ب دلیل تأثیرا مختلف خاکپوش در دوره رشدا گیداه
ماننا حفاظت از ساختار خاک سطحی و آب باران ،بهبدود خصوصدیا
فیزیکی و شیمیایی خاک و افزایش ظرفیت ذخیدره آب قابدل اسدتفاده
باشا ( .)Kashif et al., 2018در تحقیقی گزارش شا تنش خشدکی
موجب کاهش عملکرد بادمجان مدیشدود ( .)Serhat, 2017گدزارش
شاه است ک شرایط رشای برای بادمجان با استفاده از حداکپوشهدا
بهبود مییابا و کابرد حاکپوشهای سنتیتیک نظیر فویدل پلدیاتیلندی
سیاه و فویل شفاف موجب افزایش میزان عملکرد بادمجان در مقایس
بددا شددرایط عددام اسددتفاده از خدداکپوش گردیددا (Adamczewska-
 .)Sowińska et al., 2016هنگامی ک پلدی اتدیلن سدیاه بد عندوان
خاکپوش در کشت بادمجان استفاده گردیا عملکرد بادمجدان افدزایش
یافت ( .)Jaafar and Gleikh, 2020در گزارشدی نشدان دادندا کد
استفاده از خاکپوش پلیاتیلنی موجب عملکرد بادمجان در مقایسد بدا
عام کاربرد ایدن خداکپوش گردیدا ( AL-Bayati and Hamdoon,
 .)2019در تحقیقی دیگر گدزارش کردندا کد پارامترهدای رشدای و

عملکرد میوه بر بوت و عملکرد نهایی بادمجان با افزایش سدطح نیداز
آبیداری از  24بد  044درصدا ،افدزایش یافدت ( Abdrabbo et al.,
 .)2017همدنین ،بیشترین سطح رشای گیاه و عملکدرد در اسدتفاده
از خاکپوش پلی اتیلنی سیاه در نیاز آبی  044درصا ب دست آما .ایدن
در صورتی است ک کمترین سطح رشای و عملکرد در نیداز آبدی 24
درصا باون کاربرد مال ب دست آما .افزایش عملکرد میوه در خیار بدا
استفاده از خاکپوش پلیاتین سدیاه رندگ مشداهاه شدا ( Al-Bayati
 .)and Kamel, 2016استفاده از خاکپوش پالستیکی موجب افدزایش
عملکدرد در ذر  ،گندام ،سدیب زمیندی و کتدان شدا ( Gao et al.,
 .)2019با کاهش سطح نیاز آبی گیداه کنجدا از  044بد  04درصدا،
میزان عملکرد محصول کاهش یافت و کاربرد خاکپوش گنام موجدب
بهبددود میددزان عملکددرد ایددن گیدداه تحددت تددنش خشددکی مددیشددود
( .)Behzadnejad et al., 2020همچندین ،تدنش خشدکی موجدب
کاهش شایا عملکرد ذر میشود و استفاده از خاکپوش پالستیکی و
خاکپوش کاه موجب افزایش عملکرد در مقایس با عام استفاده از این
خاکپوش ها میشود .همچندین خداکپوش پالسدتیکی در مقایسد بدا
خاکپوش کاه در افزایش عملکرد محصول تحت تنش خشدکی بسدیار
کارآما تر بود (.)Gao et al., 2019

شکل  -8مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر عملکرد بادمجان
Figure 8- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on eggplant yield
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Introduction
Management of municipal wastes as well as their reuse is one of major concerns of researchers in recent
decades due to the expansion of urbanization and increase in production of municipal waste. Composting and use
of municipal waste is one of the solutions used in the management of these materials. Implementation of various
additives to enrich and improve the properties of the produced compost is one of the common methods to
increase the efficiency of produced compost. Different organic and inorganic compounds are used to enrich the
produced compost. The aim of this study was to investigate the effect of two organic compounds (blood powder
and bone powder) and a mineral compound (phosphate soil) on the composting properties of municipal waste . It
was also our goal to find the effect of these treatments on growth characteristics and concentration of nutrients in
shoot of spinach was evaluated.

Materials and Methods
This research was conducted in two stages. The purpose of the first part was to investigate the effect of
organic and inorganic additives on the properties of municipal waste compost. Experimental factors included
four types of composts including control compost (without additives); compost plus 1% blood powder; compost
plus 1% bone powder and compost plus 5% phosphate soil. After sieving the waste and removing the waste
leachate, about 60 kg of waste was weighed for each treatment and placed in plastic barrels with a volume of 100
liters for better control of aeration conditions. The compost ripening factors were stable after 90 days, when it
was screened and materials were separated, then some of its properties include acidity, electrical conductivity,
organic carbon, total nitrogen, C/N ratio, iron, humic acid, fulvic acid, and other parameters including
humification ratio, humification index and degree of polymerisation were measured. In the second phase, the
effect of compost enriched with blood powder, bone powder and phosphate soil treatments was compared with
control treatment (without compost) on growth characteristics and nutrient concentrations in spinach shoots in a
greenhouse experiment. For this purpose, pots (with a diameter of 25 cm and a height of 30 cm) were packed
with 8 kg of soil in which enriched composts was mixed in 5 g compost/kg of soil ratio. After preparing the pot,
the humidity reached 65% of the field capacity and after 25 days, 6 spinach seeds (Spinacia oleracea L.) were
planted. After 50 days of planting, the plants were harvested and parameters such as shoot dry weight, leaf area,
nitrogen, iron and phosphorus were measured.

Results and Discussion
Results of enriched compost showed that the highest amount of reduction in EC (with 14.5%) and OC (with
8.9%) was resulted in phosphate soil treatment and the highest reduction in C/N ratio (with 46.8%) was related
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to blood powder treatment. Regarding to the other variables, the highest N and Fe concentrations was related to
the blood powder treatment with 2.5% and 706.6 mg/Kg and the highest P content with 1.66% was observed in
phosphate soil treatment which had a significant difference with control. Regarding to the Humification indices
the highest difference with the control treatment in Fulvic acid content with 24.5% was related to bone powder
treatment, that of Humic acid content with 32.4% and Polymerization rate with 43% was related to phosphate
soil. In this experiment, the amount of organic carbon was expected to increase in blood powder and bone
powder treatments, which was not the case. This may be due to the effect of these treatments on increasing
microbial activity such as microbial respiration and increasing the decomposition of organic carbon which
ultimately leads to a decrease in the amount of organic carbon. The increase in EC in organic treatments
compared to inorganic treatments may be due to weight loss of organic matter and release of various mineral
salts. The effect of experimental treatments in the greenhouse section also showed that highest difference in plant
dry weight compared to the control was related to the blood powder treatment with 59% increase and regarding
to the leaf area with 31.9% increase through application of the blood powder and phosphate treatments. The
highest amount of Fe and N absorption in spinach shoots was also observed in blood powder treatment with
1177 mg/Kg and 3.13% respectively. Phosphate soil with high amounts of phosphorus increased the amount of
this element in the shoots of spinach. The two combinations of blood powder and bone powder caused a
significant increase in these elements in the compost and in most of the measured parameters, due to their high
amounts of nitrogen and iron. These two organic substances were significantly different from the control.

Conclusion
The results of this study showed that the enrichment of municipal waste compost using organic and
inorganic additives can compensate for the lack of some elements in the compost and further increase the growth
of spinach. Adding blood powder increased the concentration of iron and nitrogen in the shoot and decreased the
C/N ratio compared to the control treatment. Also, the positive effect of phosphate soil and bone powder are
effective in increasing the phosphorus content of compost. In addition, the combination of phosphate soil with
municipal waste compost due to the formation of more stable materials such as humic acid and folic acid
prevents their subsequent wastage. Finally, it can be concluded that in this experiment, two treatments of blood
powder and phosphate soil have the best effect on enrichment and they had increased growth characteristics of
spinach and in general, and blood powder was selected as the best treatment.
Keywords: Blood powder, Bone powder, Municipal waste compost, Phosphate soil, Spinach
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ارزیابی خصوصیات کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک
فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج ()Spinacia oleracea L.
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چکیده
استفاده از افزودنیهای مختلف جهت غنیسازی و بهبود خصوصیات کمپوست تولید شده از جمله روشهای مرسوم میباشد .در این تحقیق هدد
بررسی تاثیر دو ترکیب آلی (پودر خون و پودر استخوان) و یک ترکیب معدنی (خاک فسفات) بر خصوصیات کمپوست زباله شهری و همچنین تاثیر ایدن
تیمارها بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج میباشد .این تحقیق در دو بخش جداگانه انجام شد .هد بخش اول بررسی تداثیر
افزودنیهای آلی و معدنی بر خصوصیات کمپوست زباله شهری بود .فاکتورهای آزمایشی شامل چهار نوع کمپوست شداهد(بدون افزودندی)ه همدراه بدا 1
درصد پودر خونه با  1درصد پودر استخوان و با  5درصد خاک فسفات بودند .در بخش دوم این تحقیق و در یدک آزمدایش گلخاندهای تداثیر تیمارهدای
حاصل از کمپوست غنی شده بعالوه یک تیمار شاهد (بدون کمپوست) بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در اندام هوایی گیداه اسدفناج مدورد
بررسی قرار گرفت .نتایج دادههای کمپوست غنی سازی شده نشان داد که تیمارهای آزمایشی باعث کاهش هدایت الکتریکی و کربن آلی مدیگدردد کده
بیشترین کاهش در تیمار خاک فسفات به ترتیب با  11/5درصد و  8/9درصد نسبت به تیمدار شداهد مشداهده شدد .کمتدرین نسدبت  C/Nبدا  8/62و
بیشترین مقادیر نیتروژن با مقدار  6/5درصد در تیمار پودر خون بدست آمد .تیمار خاک فسفات باعث افزایش مقدار فسفر  615درصددی در مقایسده بدا
شاهد شد .اضافه کردن پودر خون باعث افزایش مقدار آهن شد بطوری که میزان آن به  602/2میلیگرم بر کیلوگرم رسید .میزان اسید هیومیکه شاخص
هوموسی شدن و درجه پلیمریزاسیون در تیمار خاک فسفات به ترتیب با  5/66درصد ه  68/18و  52/51دارای بیشترین مقادیر در مقایسه با سایر تیمارها
بودند .تاثیر تیمارهای کمپوست غنیسازی شده در کشت گلخانه نیز نشان از تاثیر مثبت این تیمارها بر وزن خشک گیاه بدود .بده ردوری کده بیشدترین
افزایش در تیمار پودر خون با مقدار  59درصد نسبت به تیمار شاهد مشاهده شده و بیشترین میزان جذب فسفر در تیمار خاک فسفات با  86/5درصد رشد
نسبت به تیمار شاهد مالحظه گردید .بیشترین مقادیر جذب آهن و نیتروژن در اندام هوایی به ترتیب در تیمار پودر خون با  1166میلیگدرم در کیلدوگرم
وزن خشک گیاه و  1/11درصد بود .در این تحقیق پودر خون به عنوان بهترین تیمار در غنیسازی کمپوست زباله شهری مشخص شد.
واژههای کلیدی :اسفناجه پودر استخوانه پودر خونه خاک فسفاته کمپوست زباله شهری
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شدن سریع عناصر غدذایی از ایدن کودهدا مدیباشدد (.)FAO, 2009
بنابراینه در دهه اخیر تحقیقاته استفاده از بیوتکنولوژیهای کشاورزی
برای افزایش کمیت و کیفیت محصوالت بدا در نظدر گدرفتن کمبدود
عنصر و مشکالت محیطی و اقتصادی در زمدان اسدتفاده از کودهدای
شیمیایی را جز اولویتهای خدود قدرار دادهاندد .در ایدن بدین یکدی از
امیدوار کنندهترین روش ها برای جبدران کمبدود مداده آلدی و عناصدر
غذایی در خاکه استفاده از کمپوست است که میتواند به عنوان یدک
منبع آلیه عالوه بر تامین عناصر غذایی بر فعالیت میکروارگانیس های
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خاک نیز تاثیر مثبت داشته باشد (.)Pergola et al., 2018
در شهر بزرگی مانند مشهد روزانه  1600تن زباله تولید مدیشدود
( .)Fallah et al., 2014تهیده کمپوسدت از پسدماندهای آلدی جامدد
شهری به سرعت در حال رشد بوده و نقدش مهمدی در جدایگزینی و
کاهش مصر کودهای شیمیایی پر خطر دارد .کمپوست زباله شدهری
با دارا بودن مقدار زیاد کربن آلیه جرم مخصدو اداهری کد و بدا
نسبت  C/Nمناسب و آلدودگیهدای آلدی و غیدر آلدی خیلدی کد (در
کمپوستهای شهری بدا کیفیدت) مدیتواندد موجدب بهبدود وضدعیت
فیزیکیه شیمیایی و بیولوژی خاکه با هزینه کمی بشدود ( Soumare
; Lakhdar et al., ; Hargreaves et al., 2007et al., 2003

2009ه) .تحقیقات نشان داده که بدا کداربرد  60و  80تدن بدر هکتدار
کمپوست زبالده شدهری جامدد در خداکه اسدید هیومیدک موجدود در
کمپوست زبالههای شهری به فرمهای ترکیبی اسید هیومیک در خاک
تبدیل می شود (16ه  .)61تداوم کاربرد کمپوست زباله شهری به ردور
مداوم موجب افزایش مقدار ماده آلدی خداک و افدزایش نسدبت C/N
خاک تا مقدادیر بیشدتر از خداک فاقدد کمپوسدت زبالده شدهری شدد
(Montemurro ; Walter et al., 2006;Crecchio et al., 2004
.et al., 2006).
در حال حاضره چندین استراتژی بدرای بهبدود فرآیندد کمپوسدت
زبالههای آلدی و رفدع مشدکالت مشدترک مربورده از جملده کداهش
محتوای مواد مغذیه انتشار گاز گلخانهایه تخریدب سدریع مداده آلدی
موجود در دسترس و تجزیه ناقص اسیدهای آلی و ترکیبات لیگنین به
کار برده میشوند (.)Cesaro et al., 2019
یک کیلوگرم خون دارای  60-10گرم آهن است که بده صدورت
 Fe2+در گروه ه از مولکول هموگلوبین می باشدد و مندابع مناسدبی
برای تامین آهن برای گیاه توصیه میشود (.)Yunta et al., 2008
استخوان از مه ترین ضایعات تولید شده در کشتارگاهها است که
منبعی غنی از فسفر میباشد و بدا تبددیل شددن بده پدودر اسدتخوان
میتواند به منظور تأمین نیاز گیاهان به عنوان کود آلی به جدای کدود
شیمیایی استفاده شود .تجزیه و تحلیل شیمیایی پودر استخوان نشدان
می دهد که حاوی مقادیر قابل تدوجهی از مدواد آلدی اسدت و عناصدر
همچون نیتروژنه فسفر و کلسی بودهه بنابراین میتواند بهعنوان یدک
کود مناسب محسوب شود (.)Jeng et al., 2007
افزودن سوبستراهای معدنیه به ویژه مواد غنی از فسدفر در دهده
گذشته به دلیل عملکرد عالی آنها در فرآیند کمپوست سازی و تولیدد
یک محصول غندی از فسدفر بسدیار مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت
( .)Barthod et al., 2018افزودن سنگ فسفات و محصوالت مشتق
شده از آن در فرآیند کمپوست کردن ه به ردور مدوثر باعدث افدزایش
فعالیت میکروبی می شدود ( .)Jeng et al., 2007اقبدال و همکداران
( )Iqbal et al., 2010با کداربرد سده مداده معددنی سدنگ فسدفاته
سولفات آهن و آهک به کمپوست زبالههدای شدهری و بعدد از دو روز

مخلوط کردن آن با  6درصد فاضالب خانگی مشداهده کردندد میدزان
آهن و فسدفر قابدل دسدترس افدزایش یافدت (.)Iqbal et al., 2010
مطالعات نشدان داده کده  10تدا  50درصدد از کدل فسدفر موجدود در
کمپوست زباله شهری در هدر دو سدال اول و دوم بعدد از کداربرد آنه
قابل دسترس میباشد (; Hargreaves et Soumare et al., 2003
.)al., 2007
گیاه اسفناج بدا ندام علمدی  Spinacia oleracea L.از خدانواده
 Chenopodiaceaeبومی منارق مرکزی آسدیا و بده احتمدال قدوی
ایران است .اسفناج به عنوان یدک سدبزی برگدی بدوده و بدر هدا و
ساقه های اریف آن به هر دو صورت خدام و فدرآوری شدده مصدر
می شود .مصر این سبزی در غذاهای ایرانی نیز زیاد بدوده اسدت .از
نظر میزان تولید ایدن سدبزیه کشدور چدین در جایگداه اول و ایداالت
متحده آمریکا در رتبه دوم قرار دارد .میزان تولیدد سداالنه اسدفناج در
ایران نیز حدود  10000تن میباشد (.)FAO, 2009
افزایش عملکرد در اثر کاربرد کمپوست در اسفناج توسط محققان
مختلفی از جمله اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2010گزارش شده
است .با توجه به مطالب بیان شده و از ررفی افزایش روز افزون زباله
شهریه به نظر میرسد که کمپوست کردن و استفاده از این ترکیبدات
در بهبود خصوصیات خاک از جمله راهکارهای موثر در کاهش اثدرات
سوء این ترکیبات و همچنین کداهش میدزان مصدر کدود شدیمیایی
باشد .لذا در این تحقیق هد بررسی اثر غنی سازی کمپوسدت زبالده
شهری بر خصوصدیات خداک و همچندین بهبدود رشدد گیداه اسدفناج
میباشد.

مواد و روشها
مرحله اول :به منظور بررسی تاثیر غنی سدازی کمپوسدت زبالده
شهری با استفاده از پودر خونه پودر استخوان (تهیه شده از کشدتارگاه
صنعتی مشهد) و خاک فسفات (تهیه شده از شرکت کیمیا مهر پدارس
از معدن فسفات اسفوردی بافق یزد) آزمایشدی در قالدب ردرا کدامال
تصادفی در سه تکرار در سال  1192در مجتمع بازیافت مواد سدازمان
مدیریت پسماند مشهد انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل  )1شداهد
(پسماند بدون اضافه کردن مواد اصالحی)ه  )6پودر خون (یک درصدد
وزنی)ه  )1پودر استخوان (یک درصدد وزندی) و  )1خداک فسدفات (5
درصد وزنی) بود که سطوا وزنی این تیمارها بر اسداس وزن خشدک
زباله محاسبه و اضافه شد .در ابتدا پس از مرحله سرند کدردن زبالده و
حذ شیرابه زبالهه مقادیر یکسانی زباله به میزان  20کیلوگرم تهیده و
سپس و بهمنظور کنتدرل بهتدره هدر یدک از تیمارهدا در بشدکههدای
پالستیکی به حج  100لیتر ریخته شده به روری که یک سوم حج
باالیی بشکه خالی بود .در ری مدت آمدادهسدازی تیمارهداه هدوادهی
کمپوست توسط پمپ و مخلوط نمودن توده بهوسیله غلطانددن و زیدر
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رو کردن بشکهها هر دو روز یکبار صورت گرفت.
پس از اتمام دوره کمپوست شدن ( 90روز) و ثبات در فاکتورهای
رسیدگی کمپوسته بعد از سرند و جداسازی مواده از هریدک از آنهدا
نمونه تهیه و سپس در آزمایشگاه برای مدت  18ساعت در دمدای 60
درجدده سددانتیگددراد خشددک و آسددیاب شددده و پددس از آن برخددی از
خصوصیات آن شامل اسدیدیته و هددایت الکتریکدی (در نسدبت 1:10
کمپوست و آب مقطر)ه کربن آلی به روش والکلی و بلک ( Walkley
)and Black, 1934ه نیتددروژن کددل بدده روش برمنددر و مولددوانی
()Bremner and Mulvaney, 1982ه نسبت C/Nه فسدفر بده روش
اولسن و سامرز ( )Olsen and Smmers, 1982ه آهن با روش میکل
و با اسدتفاده از دسدتگاه جدذب اتمدی (مددل )PerkinElmer 2080
()Michael et al., 1983ه اسدید هیومیدک ( )HAبده روش کدی و
همکاران ( )Qi et al., 2004و اسید فولویک ( )FAبه روش جدورج و
الئوچلی ( )George and Lauchli, 1985و سدایر پارامترهدا شدامل
نسبت هوموسی شدن ( )HRو شاخص هوموسی شدن ( )HIو درجده
پلیمراسیون به روش امیر و همکاران ( )Amir et al., 2008بهترتیب
از رابطههای 1ه 6ه و 1اندازهگیری شدند.
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قالب ررا کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای این مرحله
شامل  1تیمار مرحله قبل و یک تیمار شاهد (بدون کمپوسدت) بودندد.
بدین منظور گلدانهایی (با قطدر دهانده  65سدانتیمتدر و ارتفداع 10
سانتیمتر) با  8کیلوگرم خاک تهیه شده و به هر یک از گلدان ها بدر
اساس  5گرم بر کیلوگرم خاک از هریک تیمارها به آنها اضافه شدد.
پس از آماده سازی گلدانها رروبدت بده  25درصدد ارفیدت زراعدی
رسانده شده و پس از  65روز تعداد  2عددد بدذر اسدفناج ( Spinacia
 )oleracea. Lدر فواصل یکسان در گلدانها کاشته و میزان کاهش
آب به صورت وزنی و روزانه تامین (هر  1روز یکبدار) شددند .پدس از
مرحله  1برگی تعداد بوتهها به سه عدد در هر گلدان کداهش یافدت و
پس از  50روز از زمان کاشت( در مرحله  10-9برگی)ه انددام هدوایی
(شامل بر و ساقه سال ) از سطح خاک برداشت شده و درون پاکدت
کاغذی به آزمایشگاه منتقل گردید .بعد از اندازهگیری سدطح بدر بدا
استفاده از ( Leaf area meterمدل  ) Li3100در ادامه گیاهان پدس
از شستشو با آب مقطدر بده مددت  18سداعت و در دمدای  25درجده
سانتی گراد در آون نگهداری شدده و سدپس وزن خشدک انددامهدای
هوایی اندازهگیری شده و پس از آسیاب کردن میزان نیتروژن به روش
کجلداله آهن به روش هض خشک و بدا اسدتفاده از دسدتگاه جدذب
اتمی (مدل  )Perkin Elmer 2080و فسفر بده روش رندگ سدنجی
( )Emami, 1996اندازهگیری شد.
به منظور تجزیه آماری دادههدا از ندرمافدزار آمداری MSTATC
استفاده شده و مقایسه میانگین دادههای آزمایشی با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

)1( HR = [(HA + FA)/TOC] ×100
)6( HI = (HA/TOC) ×100
)1( Degree of polymerization = HA/FA
مرحله دوم :به منظور مطالعده تداثیر کمپوسدت تولیدد شدده در
مرحله اول بر عملکدرد و جدذب عناصدر توسدط گیداه اسدفناج کشدت
گلخانهای (با پوشش پالستیک و در شرایط دمدای قابدل کنتدرل) در

جدول  -1خصوصیات شیمیایی پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات
Table 1- Chemical properties of blood meal, bone meal and phosphate soil
اسیدیته
pH

هدایت
الکتریکی

خاکستر
Ash

نیتروژن
N

EC

نیتروژن
کل

تیمارهای
سدیم

فسفر

پتاسیم

Na

P

K

C/N

آهن

روی

مس

Fe

Zn

Cu

TN
(mg.kg1
)

(mg.kg1
)

(mg.kg1
)

4905

60

4

100

10

2

1.3

)(dS.m-1

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

7.9

17.89

6

29.4

8.3

0.55

0.05

0.09

3.55

6.7

18.65

43

33.7

5.1

2.29

6.18

0.23

6.61

709

8.1

3.62

99

0.11

0.007

0.02

19.5

17

0

22.5

آزمایشی
Experimental
treatment

پودر خون
Blood meal

پودر استخوان
Bone meal

خاک فسفات
Phosphate soil
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pH

Table 2- Physical and chemical properties of tested soil
ماده آلی
نیتروژن کل
ارفیت تبادل کاتیونی
OM
N
CEC

هدایت الکتریکی
EC
()dS.m-1

()C mol(c).kg-1

1.2

14.8

7.2

)(%

اسیدیته ) (pHکمپوست غنی شده

نتایج نشان داد که کاربرد تیمارهدای آزمایشدی بدر  pHاخدتال
معنیداری نداشت (جدول  )1و در عین حدال دامنده آن در تیمارهدای
مختلف بین  6/61تا  6/58متفاوت بود .عدم تغییرات اسدیدیته در اثدر
اعمال تیمار پودر خاک فسفات با کمپوست شاهد با یافتههای وندگ و
فاندگ ( )Wong and Fang, 2000و همچندین محمدد و همکداران
( )Muhammad et al., 2010مطابقت دارد.
هدایت الکتریکی ) (ECکمپوست غنی شده

تاثیر تیمارهای آزمایشی بر تغییرات هددایت الکتریکدی در سدطح
احتمال  1درصد معنیدار بود (جددول  .)1بیشدترین و کمتدرین مقددار
 ECبه ترتیب در دو تیمار شاهد ( 2/86دسیزیمنس بر متدر) و خداک
فسفات ( 5/68دسی زیمنس بر متر) مشاهده شد .در ابتدا باید بده ایدن
نکته توجه کرد که دامنه مقادیر  ECکمپوستها بدین  1/29تدا 6/19
دسیزیمنس بر متر گزارش شده اسدت (.)Brady and Weil, 2002
سه تیمار پودر خونه پودر استخوان و خاک فسفات در مقایسه با شاهد

0.91

مس
Cu

()mg.kg-1

)( %

0.05

نتایج و بحث

فسفر
P

آهن
Fe

پتاسی
K

روی
Zn

4

7.6

287

7.8

2.3

باعث کاهش 8/5ه  1و  15/8درصدی  ECکمپوست شدند (جدول .)1
هو و همکاران ( )Hu et al., 2021در آزمایشی خود مشاهده نمودندد
که تیمارهای غنی شده کمپوست با سنگ فسدفاته  ECپدایین تدری
نسبت به تیمار شاهد داشت .میزان کاهش در دو تیمدار پدودر خدون و
پودر استخوان به مراتب کمتر از خاک فسفات بود .به رور کلی انتظار
میرفت که در تیمارهای مورد مطالعه به دلیل حل شددن تددریجی و
همچنین تجزیه و آزاد شدن عناصر میزان  ECنمونهها نیز در مقایسه
با شاهد افزایش پیدا کند که روند اینگونه نبوده و نتایج این تحقیق با
گزارش خلیل و همکاران مطابقت نداشت ( .)Khalil et al., 2019از
ررفی در مورد مقایسه بین تیمارهای آلدی و معددنی در ایدن تحقیدق
اینگونه می توان گفت که افدزایش مقددار  ECدر تیمارهدای آلدی در
مقایسه با معدنی ممکن است به علدت کداهش وزن مدواد آلدی و آزاد
شدن نمکهای معدنی مختلف باشد ; Suthar, Garg et al., 2006
) .)2007دلیل دیگر باال بودن مقدار هددایت الکتریکدی در تیمارهدای
آلی در مقایسه با معدنی مقدار زیاد این پارامتر در زمدان تجزیده اولیده
این ترکیبات میباشد (جدول .)1

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) غنیسازی کمپوست زباله شهری تحت تاثیر کاربرد پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات
Table 3- ANOVA (mean squares) for municipal waste compost enrichment under application of blood meal, bone meal and
phosphate soil
هدایت

کربن

الکتریکی
EC

آلی کل

کل

TOC

TN

**0.69

**2.07

**2.5

**1.99

0.038

0.074

0.135

0.03

0.36

679

2.6

4.2

1.7

1.2

4.3

1

اسیدیته
pH

0.059n
s

نیتروژن
C/N

نسبت

شاخص

درجه

اسید

اسید

HA

FA

شدن
HA/H
F

هوموسی

پلیمرا

شدن
HI

سیون
HR

*0.035

**0.749

**42.7

**53.7

3

0.08

1.819

2.476

8

6.9

5.8

5.4

هیومیک

فولویک

فسفر

آهن

P

Fe

180391
**

**0.73

**1.145

0.01

0.062

0.008

11.8

5.1

7.5

هوموسی

 nsو *و ** -به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد است
ns, *, **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respective
درجه پلی میراسیون()HRه شاخص هوموسی شدن ()HIه نسبت هوموسی شدن ()HRه کربن آلی کل ()TOC

درجه

منابع

آزادی
df

تغییرات
S.O.V

تیمار
Treatmen
t

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%
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درصد کربن آلی کل کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تداثیر تیمارهدای آزمدایش بدر
مقدار کربن آلی کمپوست در سدطح احتمدال  1درصدد معندیدار بدود
(جدول  .)1سه تیمار مورد استفاده باعث کاهش معنیدار مقدار کدربن
آلی کمپوست شدند .این مقدار کاهش در سه تیمار پدودر خدونه پدودر
استخوان و خاک فسفات بده ترتیدب معدادل 2/1ه  5/1و  8/9درصدد
بودند (جدول  .)1با توجه به ترکیب دو ماده آلی با کمپوست کده خدود
دارای مقدار کربن آلی زیادی بودهه انتظار میرفت که مقدار کربن آلی
در تیمارهای پودر خون و پودر استخوان افدزایش یابدد کده ایدنگونده
نبوده و مقدار کربن آلی در مقایسه با شاهد کاهش یافدت .ایدن اتفدا
احتماال می تواند به دلیل تاثیر این تیمارهدا بدر افدزایش فعالیدتهدای
میکروبی مانند تنفس میکروبی و افزایش تجزیه کربن آلدی شدده کده
این امر نهایتا منجر به کاهش مقدار کربن آلدی شدده اسدت .در مدورد
تیمار خاک فسفات نیز می توان گفت که احتماال با توجه به تاثیر فسفر
بر فعالیت میکروارگانیس ها و تغییر فعالیت میکروبدی در پدی افدزایش
مقدار فسفر آزاد شده از خاک فسفاته مواد آلی موجود تجزیده شدده و
در مقایسه با شاهد روند کاهشی مشاهده شدد .توجالنددر و همکداران
( )Toljander et al., 2008افزایش فعالیت و تنوع جامعده میکروبدی
در پی افزایش میزان فراهمی فسفر را گزارش کردندد .در مدورد تداثیر
مواد آلی مختلف بر فعالیدت میکروارگانیسد هدا نیدز نتدایج تحقیقدات
مختلف نشان داد که به دلیل باال بودن مقدار نیتدروژن و کدربن مدواد
آلی فعالیت میکروارگانیس ها افزایش مییابد (; Oleszczuk , 2007
 .)Anastasia et al., 2009تحقیقات دیگر نیز نشان داده اسدت کده
خاک فسفات افزایش دما را تسریع ( )Li et al., 2020و تجزیه مدواد
آلی و آزاد سازی اسیدهای آلدی را تسدهیل مدیکندد ( Zhou et al.,
.)2018
نیتروژن کل کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر مقدار
نیتروژن کل کمپوست غنی شده در پایان آزمایش در سطح احتمدال 1
درصد معنی دار بود (جدول  .)1به ترتیب بیشترین و کمترین نیتدروژن
کل کمپوست غنی شده در تیمارهای پودر خدون و خداک فسدفات بدا
مقادیر  6/5و  1/12درصد مشاهد شد (جدول  .)1کودهای آلی بهویدژه
کمپوست زباله شهری و دامی در مقایسه با کودهدای شدیمیایی دارای
مقادیر زیادی مواد آلی هستند و میتوانند به عنوان منابع غنی عناصدر
غذایی به ویژه نیتروژنه فسفر و پتاسی ه آنهدا را بده مدرور زمدان در
اختیار گیداه قدرار دهندد ( .)Khandan and Astaraei, 2005وجدود
پروتئین بیشتر در بافتهای حیوانی در مقایسه با بافتهای گیاهیه حضور
آنها در کمپوست تولید شدده از ضدایعات حیدوانی منجدر بده افدزایش
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سطوا نیتروژن در تیمارهای حاوی خون خشک شده است (
 .)et al., 2020خون به دلیل دارا بودن نیتروژن زیاد یک فعال کننده
زیستی در ساخت کمپوست است .وجود خون در کمپوست بده کمدک
میکروارگانیس ها با افزودن مقدار مناسب نیتروژن باعدث تحریدک و
تکثیر میکروارگانیس ها شدهه که به نوبده خدود بده افدزایش تسدریع
تجزیه کود کمک می کند و کیفیت کود را بهبود میبخشد .عالوه بدر
اینه خون حاوی عناصر  Pو  Kاسته به روری که افزودن خدون بده
کمپوست در نهایت باعث افزایش محتوای عناصر  N , Pو  Kدر کود
ساخته شده میشود (.)Ginting, 2020
در تیمار خاک فسفات نیدز درصدد نیتدروژن کدل معدادل 0/006
درصد شده که به ربع تاثیری بر این فاکتور نداشته اسدت .از آنجدایی
که منابع نیتروژنی در توده کمپوست نقش تعیین کنندهای بر افدزایش
فعالیت های میکروبی دارند و در این تحقیدق مندابع پدودر خدون (8/1
درصد) و پودر استخوان ( 5 /1درصدد) دارای مقدادیر نیتدروژن نسدبتا
باالیی هستنده بنابراین این دو ترکیب نقش تعیین کننده و موثری بدر
افزایش نیتروژن کل در فرآورده نهایی کمپوسدت غندی شدده داشدتند
( .)Felton et al., 2004چانددنا و همکداران ( Chandna et al.,
 )2013نیز گزارش کردند که کاربرد مواد اصالحی با مقددار نیتدروژن
مناسب و مواد حج دهنده مغدذی در کمپوسدت و پروسده کمپوسدت
سازی منجر به تولید کمپوست با کیفیت خوب میشود .کاهش نسبت
 C/Nمیتواند به دلیل افت کربن به دلیل تولید  CO2در رول تجزیده
ماده آلی و افزایش در تولید نیتروژن به دلیل معددنی شددن ترکیبدات
آلددی نیتروژنددی باشددد ( .)Saber et al., 2011چاندددنا و همکدداران
( )Chandna et al., 2013نشان دادند که در ری پروسده کمپوسدت
سازیه در مقادیر کربن آلیه نیتروژن کل و نسبت  C/Nتغییرات قابدل
مالحظهای ایجاد میشوده بنابراین با کاهش کربن آلیه نیتدروژن کدل
در مرحله پایانی کمپوست تولیدی افزایش می یابد .اقبدال و همکداران
( )61نتیجه گیری کردند که پروسه نیتریفیکاسیون در کمپوسدت زبالده
شهری حاوی خاک فسفات موثرتر بوده که منجر به کاهش در مقدار
 N- NH +و افددزایش در مقدددار N- NO -در پایددان آزمددایش
Askari

4

3

شده است.
نسبت کربن به نیتروژن ) (C/Nکمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس تیمارها بر  C/Nنشان داد که هر سه تیمار
آزمایشی تاثیر معنیداری در سطح احتمال  1درصدد بدر نسدبت C/N
داشتند (جدول  .)1بیشترین و کمتدرین مقددار  C/Nبده ترتیدب در دو
تیمار شاهد ( )15/51و پدودر خدون ( )8/62مشداهده شدد (جددول .)1
نسبت  C/Nدر ری مرحله کمپوست شدن بده دلیدل از دسدت رفدتن
ترکیبات کربنی کاهش مییابد که این تغییرات منعکس کننده تجزیده
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ترکیبات آلی میباشد .که این موضوع میتواند به دلیدل پدایین بدودن
درصد کربن در خاک فسفات و یا تاثیر موثر این ماده بدر جلدوگیری از
تلفات نیتروژن باشد .کمپوست حاوی خاک فسفات منجر بده تشدکیل
فسفوپروتئین شده که حساسیت کمتری نسبت به پروتئین در رابطه با
تلفات نیتروژن به صورت تصاعد گازی میباشد .حضور فسفات موجب
نگهداری و محافظت نیتروژن در نتیجه کاهش تعداد بداکتری نیتدرات
زدا شده و ترغیب و تشویق کننده رشد میکدروبهدای تثبیدت کنندده
نیتروژن می شود .تداثیر خداک فسدفات در بهبدود کیفیدت و رسدیدگی
کمپوسدت توسدط هدانین و هدامینین ( Hanninen and Himanen,
 )2009و اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2010گزارش شده که بدا
نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
در پروسه کمپوست سازی نسبت  C/Nمهمترین پدارامتر در نظدر
گرفته می شوده زیرا که این نسبت نشان دهنده وسعت نقل و انتقاالت
زیستی است که در بخش های شیمیایی کمپوست انجدام شدده اسدت
( .)Saber et al., 2011در ابتدای پروسه کمپوست سازی نسبت C/N
ضایعات کشاورزی  11بوده که در انتهای پروسه کمپوست سازی بده
 11/1کاهش داشته است .این کاهش ممکن است به دلیل افت کربن
باشد که در حقیقت بدلیل تولیدد  CO2در ردول تجزیده مداده آلدی و
افزایش در تولید نیتروژن بدلیل معدنی شدن ترکیبدات آلدی نیتروژندی
است .بریتو و همکاران ( )Brito et al., 2008نیز کاهش نسبت C/N
از  12به  11در پایان پروسه کمپوست سازی را گزارش کردند .نسبت
 C/Nدر  68روز اولیه سریعا کاهش یافت و به مقدار نهایی  11/66در
روز 52ام در کمپوست تیمار شده رسید (.)Brito et al., 2008

فسفرکل کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر مقدار فسفر کمپوسدت
نشان داد که تیمارهای آزمایشی اختال معنیداری در سطح احتمدال
 1درصد بر فسفر نشان دادند (جددول  .)1بیشدترین و کمتدرین فسدفر
اندازه گیری شده به ترتیب در دو تیمار خاک فسفات و شاهد با مقدادیر
 1/21و  0/88درصد بود (جدول  .)1افزایش در سه تیمار پدودر خدونه
پودر استخوان و خاک فسفات در مقایسه با شاهد به ترتیب 60ه 66/5
و  665درصد بدود .نتدایج ایدن تحقیدق بدا نتدایج چانددنا و همکداران
( )Chandna et al., 2013مطابقت داشت .اقبال و همکاران ( Iqbal
 )et al., 2010نیددز بددا غنددیسددازی کمپوسددت بددا سددنگ فسددفات
نتیجهگیری کردند مقدار فسفر در کمپوست تیمار شده نسبت به تیمدار
نشده افزایش معنیداری داشت .همچنینه فلتون و همکاران ( Felton
 )et al., 2004گزارش کردند که در ردول پروسده کمپوسدت سدازی
فسفر کل افزایش داشت.
قرار گرفتن پودر استخوان در شرایط اسیدی به دلیل حضور مدواد
آلی میتواند سبب افزایش فراهمی فسفر گردد ( Ghorbanzadeh et
 .)al., 2009مقدار فسفر بدا افدزایش مددت زمدان کمپوسدت سدازی
افزایش می یابد و کمپوست زباله شهری رسیده حداوی مقدادیر فسدفر
معادل کودهای شیمیایی فسفات ساده بودهه اما بدا ایدن حدال ضدریب
معدنی شدن فسفر بالفاصله بعد از کاربرد کمپوست کاهش مدییابدد.
لیکن بعد از مدت زمان ماندگاری سه مداه کمپوسدت در خداک مقددار
مناسددب فسددفر قابددل جددذب بددرای رشددد گیاهددان تددامین مددیشددود
(.)Wolkowski, 2003

جدول  -4اثر پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات بر خصوصیات شیمیایی کمپوست زباله شهری
Table 4- The effect of blood meal, bone meal and phosphate soil on the chemical properties of municipal waste compost
نسبت
هیومیک فولویک
نیتروژن
کربن
هدایت
آهن
فسفر
تیمارهای
شاخص
C/N
هوموس
اسید
اسید
کل
الکتریکی آلی کل
درجه
Fe
P
آزمایشی
هوموسی
FA
HA
TN
TOC
EC
ی
پلیمراسیون
Experime
شدن
شدن
ntal
HR
(mg.kg
(mg.k
)(dS.m-1

)(%

6.87a

22.07a

1.42c

6.28bc

20.66b
c

2.50a

6.66ab

20.86b

1.97b

5.78c

20.10c

1.36c

)(%

15.5
4a
8.26
d
10.5
8c
14.7
7ab

)g - 1

)

-1

)(%

)(%

0.51c

653.2c

4.32b

1.06b

HA/H
F

HI

4.07b

19.59c

treatment
24.40c

شاهد

0.66c

706.6a

4.75b

1.17ab

4.10b

23.00b

28.64b

BL

0.88b

682.3b

4.53b

1.32a

3.44c

21.72bc

28.06b

B

1.61a

662.1b
c

5.72a

1.22ab

4.69a

28.48a

34.56a

FS

دادههای هر ستون با حداقل یک حر مشترک دارای اختال معنیدار در سطح احتمال  1درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن نمیباشند.
In each column, means with same letters have not significant difference at 5% of probability level by Duncan test.
پودر خون ()BLه پودر استخوان ()Bه خاک فسفات ()FSه نیتروژن کل ()TNه نسبت کربن به نیتروژن ()C/Nه کربن آلی کل ()TOCه درجه پلی میراسیون()HRه شاخص

هوموسی شدن ()HIه نسبت هوموسی شدن ()HR

آهوي و همکاران ،ارزیابي خصوصیات كمپوست زباله شهري غني شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج...

آهن کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کده اثدر تیمارهدا بدر مقددار آهدن
کمپوست غنی شده در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)1
سه تیمار در این تحقیق باعث افزایش مقدار آهن کمپوسدت شدد کده
این افزایش در سه تیمار پودر خونه پودر استخوان و خاک فسدفات در
مقایسه با شاهد به ترتیب 8/1ه  1/1و  1/1درصد بدود (جددول  .)1دو
ترکیب پودر خون و پودر استخوان به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد آهدن
باعث افزایش مقدار این عنصر در زمان غنیسازی کمپوسدت بدا ایدن
ترکیبات می باشد .خاک فسفات نیز در دو مقایسده بدا دو تیمدار دیگدر
مقادیر کمتری آهن داشت که این تاثیر پس از غنیسازی و بدا توجده
به اختال این تیمار با شاهد نیز قابل مشاهده است .در آزمایش دیگر
توسط یونتا و همکاران ( )Yunta et al., 2013عنوان داشدتند اثدرات
مثبت پودر خون در تأمین منبع نیتروژن همدراه بدا قابلیدت نگهدداری
آهن متصل به ترکیبات آلی پورفیرین سبب آن می شود کده بتدوان از
آن به عنوان کود آهن در کشاورزی ارگانیک استفاده نمود .قربانزاده و
همکاران ( )Ghorbanzadeh et al., 2009نیز در بررسی اثر افزودن
پودر خون به خاک مشاهده نمدود کده میدزان آهدن فراهمدی پدس از
گذشت  10روز افزایش و به بیشترین مقدار خود رسید .افزایش میدزان
آهن در تیمار پودرخون می تواند بدلیل تشکیل کالتهای آهدن در اثدر
فعالیت های میکروبدی در کمپوسدت باشدد .کد بدودن میدزان آهدن
فراهمی در تیمار پودر استخوان در مقایسه با پدودر خدونه مدی تواندد
بدلیل تجزیه کندتر آن نسبت به پودر خون و ه می تواندد جدایگزین
شدن یونهای کلسی ه منیزی ه روی و مس دوارفیتی بجای آهن سه
ارفیتی باشد (.)Singh and Sinha, 1977
اسید هیومیک و اسید فولویک در کمپوست غنی شده

نتددایج تجزیدده واریددانس نشددان داد کدده تیمارهددای آزمایشددی بددر
شاخصهای هوموسی شدن تاثیر معنیداری در سطح احتمال  1درصد
داشتند (جدول  .)1دو تیمار پودر خون و استخوان اختال معندیداری
با شاهد نداشتند و این در حالی است که بیشترین مقدار اسید هیومیک
در تیمار خاک فسفات مشاهده شده که باعث افزایش  16درصددی در
مقایسه با شاهد شد (جدول  .)1باال بودن درصدد اسدید هیومیدک بده
اسید فولویک میتواند به دلیل این مطلدب باشدد کده اسدید فولویدک
دارای ترکیبات اسیدآمینه و قندی بوده که نسبت بده اسدید هیومیدک
سریعتر تجزیده مدیشدوند ()Amir et al., 2008ه موضدوع افدزایش
درصد اسید هیومیک و فولویک با کاربرد خاک فسدفات و آهدک نیدز
توسط تحقیق دیگری تایید شده اسدت ( Satisha and Devarajan,
 .)2005غلظت اسید فولویک در ری فرآیند کمپوست سازی کداهش
می یابده در حالی که غلظت اسید هیومیدک از نظدر سداختاری پایددار
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نسبتا افزایش می یابد دلیل این تفاوت این بود اگر چه اسید فولویک و
اسید هیومیک هر دو در فرآیند هیومیک شدن تولید می شدوند لدیکن
اسید فولویک تولید شده توسط میکروارگانیسد هدا بده عندوان منبدع
انرژی و بستری برای تولید اسیدهیومیک در کمپوسدت بدالغ اسدتفاده
می شود (.)Zhang et al., 2018
اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2010نیز گزارش کردند که در
کمپوست غنی شده با سنگ فسفاته مقدار اسید هیومیک (گستره بین
 6/20تا  16/61درصد) در مقایسه بدا شداهد ( 5/8تدا  10/16درصدد)
افزایش داشت .درحالی که اسید فولویک در مخلوط کمپوسدت تدا 61
روز افزایش و سپس در روزهای بداقیماندده تدا پایدان دوره در هدردو
کمپوست تیمار شده و شاهد کاهش داشت .این محققان نتیجهگیدری
کردند که تیمار کردن کمپوست با خداک فسدفات و آهدک منجدر بده
تشکیل ه اسید هیومیک و ه اسید فولویک در مقایسه با کمپوست
تیمار نشده (شاهد) گردید که بدا نتدایج ایدن تحقیدق همخدوانی دارد.
همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهای آزمایشدی
بر نسبت هوموسی شدن ( )HRو شاخص هوموسی شدن ( )HIنیز در
سطح  1درصد معندیدار بدود (جددول  .)1ایدن مطلدب نشدان دهندده
افزایش پیچیدگی در ساختمان ترکیبات هیومیکی اسدت کده احتمداال
بدلیل نسبتهای پایین تر ترکیباتی با شدت تجزیه بیشتر که میتواندد
شددامل اجددزای اسددید فولویددک باشددد ( .)Senesi, 1996نسددبت
پلیمریزاسدیون نیز نشدانگر افدزایش مولکدولهدای پیچیددهتدر اسدید
هیومیک به مولکولهای سادهتر اسید فولویک اسدت ( Amir et al.,
 .)2008این نسبت در تیمار خاک فسفات دارای بیشدترین نسدبت بده
سایر تیمارها بود .اسید فولویک فعالتدرین بخدش مدواد هوموسدی در
جذب مقادیر قابل توجه کلسی و آزاد کردن یونهای هیدروژن اسدت
که انحالل فسفر را تسهیل میکند اسدید هیومیدک نیدزه بدا تشدکیل
کمپلکس هایی از فسفر و کلسی زمینه را برای انحالل بیشتر ترکیبات
فسفره را فراه میآورد (.)Singh and Amberger, 1990
نتایج مرحله دوم
وزن خشک اندامهای هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک اندام هوایی گیداه
اسفناج پس از برداشت در تیمارهای مختلدف اخدتال معندیداری در
سطح  1درصد داشتَ (جدول  .)5بیشترین وزن خشک گیاه مربوط بده
تیمار پودر خون بود که اخدتال معندیداری بدا تیمدار شداهد داشدت
(جدول  .)2به رور کلی اثر مثبت ماده آلیه فسفر و نیتروژن موجود در
تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق بر رشد گیاهه باعث افزایش وزن
خشک این گیاه در مقایسه با تیمار شاهد شده است .نتایج این تحقیق
بددا نتددایج قربددانزاده و همکداران ()Ghorbanzadeh et al., 2009
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مطابقت دارد .این محقق گزارش نمود که در صورت اسدتفاده از پدودر
خون در کشت گیاه ذرت بده میدزان  1/5تدا  1تدن در هکتدار سدبب
افزایش وزن خشک اندامهای هوایی گیاه میگردد .در آزمایش مشدابه
توسددط محصددلی و فربددود ()Mohasseli and Farbood, 2019
مشاهده نمودن که کاربرد پودر خون سبب افزایش میزان وزن خشک
بادرنجوبه به میزان  %66گردید .این موضوع مدی تواندد بددلیل تداثیر
بهبود شرایط تغذیدهای و نقدش مثبدت آهدن در فتوسدنتز و عملکدرد
فتوسیست های ندوری در افدزایش رشدد باشدد .پریتپندد و همکداران
( )Preetipande et al., 2007تداثیر مثبدت آهدن بدر عملکدرد مداده
خشک گیاهی به دلیل افزایش بیوسنتز اکسدینه فعالیدت فسدفواینوال
پیروات کربوکسیالز و ریبوزبی فسفات کربوکسدیالز و کدارایی جدذب
عناصر عنوان کردند.
در آزمایشی در خصو تاثیر توام پودر خون و پودر استخوان بدر
عملکرد گندم و جو بهاره مشخص شد با افزایش مقادیر این دو کدوده
عملکرد گندم بطور خطی افزایش یافته لیکن در خصدو گیداه جدو
اینگونه نبود ( .)Jeng et al., 2004افزایش وزن خشک اندام هدوایی
گیاه اسفناج در پی افزایش سطوا نیتروژن و فسفر در خاک در مطالعه
نمادودزی و همکاران ( )Nemadodzi et al., 2017تایید شده است.
فالا و همکاران ( )Fallah et al., 2014افزایش عملکرد اسدفناج در
سطوا باالی کمپوست زباله شهری را گزارش دادند .به نظر میرسدد
که تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق به دلیل ماهیدت آلدی خدود
عالوه بر تاثیر مثبدت بدر فعالیدتهدای زیسدتی خداکه باعدث بهبدود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شده که ایدن امدر باعدث بهبدود
رشد گیاه اسفناج شده اسدت .بهبدود خصوصدیات زیسدتی و شدیمیایی
خاک در پی کاربرد مدواد آلدی توسدط ژاندگ و یاندگ ( Zhang and
 )Yang, 2008نیز گزارش شده است.
سطح برگ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کده اثدر تیمارهدای آزمایشدی بدر
سطح بر گیاه اسفناج در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول
 .)5با توجه به نتایج مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی مشخص شدد
که کاربرد کمپوست به تنهایی و همچنین کمپوست غنی شده با پدودر
خون و استخوان و خاک فسفات باعث افزایش معنیدار سطح بر در
مقایسه با شاهد شدنده کده البتده بدین تیمارهدا بدا یکددیگر اخدتال
معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2تاثیر تیمارهای آلی مدورد اسدتفاده
در این تحقیق بر سطح بر گیاه اسفناج مثبت بود .افزایش محتدوای
عناصر غذایی در گیاه در پی افزودن ترکیبات آلی به خاک میتواندد از
جمله عوامل بهبود خصوصیات رشدی از جمله سطح بر گیداه شدود
( .)66ریموند ( )15افزایش سطح بر گیاه را در پی استفاده از فسدفر
گزارش کردهه و علت این امر را افدزایش هددایت هیددرولیکی ریشده

بهواسطه فراهمی فسفر بیان کرده که منجدر بده جدذب آب بیشدتر از
خاک و در نتیجه حفظ پتانسیل آب بر شده و این امر باعث افزایش
سطح بر گیاه می شود .افزایش قابل توجه در میزان سطح بر گیاه
اسفناج در پی استفاده از سطوا مختلف نیتروژن و فسفر نیدز گدزارش
شده است ( .)Nemadodzi et al., 2017افزایش سدطح بدر گیداه
اسفناج در کابرد کود شیمیایی و ترکیب کود شیمیایی و کمپوست زباله
شهری در مطالعه انجام شده توسط فالا و همکاران ( Fallah et al.,
 )2014نیز گزارش شده است .این محققان دلیل این امدر را افدزایش
میزان عناصر غذایی همچون نیتروژنه پتاسی و فسفر در پدی کداربرد
کمپوست زباله شهری به خاک بیان کردند .در این تحقیق نیز به نظدر
میرسد که افزایش فراهمی عناصر غذایی باعث بهبدود رشدد گیداه و
افزایش فتوسنتز و به تبع آن افزایش میزان سطح بر شده است.
غلظت نیتروژن در اندام هوایی

مطابق با نتایج تجزیه واریانس (جدول )5ه اثر تیمارهای آزمایشی
بر غلظت نیتروژن اندام هوایی گیاه اسفناج در سطح  5درصد معنیدار
بود .بررسی مقایسه میانگین دادهها نیز نشان داد که تنها تیمدار پدودر
خون اختال معنیداری با شاهد داشته و این در حالی بود که اختال
بین سایر تیمارها و همچنین بین تیمارها با شاهد معنیدار نبود (جدول
 .)2گزارش شده است که پودر خون تنها کود آلی حاوی نیتروژن قابل
حل در آب میباشد که عالوه بر نیتروژنه آهنه فسفر و هورمونهدای
مفید در رشد گیاهان را نیز دارا مدیباشدد ( Koenig and Johnson,
 .)1999پودر خون در شرایط خاکهای آهکی آزادسدازی سدریعتدری
دارد و بر اثر تجزیه آنه  pHخاک نیز کاهش مییابد .لدذا زمدانی کده
پروتئین خون در خاک قرار می گیرد به دلیل انددازه کوچدک ذرات آن
تحت تاثیر فعالیت میکروارگانیس ها قرار گرفتده و در شدرایط گدرم و
مرروب خاک نیتروژن موجود در پودر خون به آمدونی تبددیل شدده و
تحت تاثیر باکتریهای نیتراتسداز بده نیتدرات تبددیل شدده و مدورد
استفاده گیاه قدرار مدیگیدرد ( .)Agehara and Warncke, 2005در
گزارش دیگری نیز بیان شده که استفاده از پودر خون باعدث افدزایش
میزان نیترات و آمونیوم در خاک به تبع آن افزایش نیتدروژن در انددام
هددوایی گیدداه شددده اسددت ( .)Mousa, 2004مونوزوگددا و همکدداران
( )Munoz-Vega et al., 2016نیز با کاربرد اندواع کودهدای آلدی از
جمله پودر خون گزارش دادند که این ترکیبات تاثیر مثبتی بر محتوای
نیتروژن اندام هوایی سه گونه بلوبری مورد مطالعه داشتند.
غلظت آهن اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهدای آزمایشدی بدر
غلظت آهن در اندام هوایی معنیدار در سطح احتمدال  1درصدد بدود.
(جدول  .)5کمترین و بیشترین مقدار آهن در اندام هدوایی بدا مقدادیر

آهوي و همکاران ،ارزیابي خصوصیات كمپوست زباله شهري غني شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج...

 161و  1166میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب در دو تیمار شاهد و پودر
خون مشاهده شد و بین دو تیمدار پدودر اسدتخوان و شداهد اخدتال
معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2در تیمار پودر استخوان نیز میدزان
جذب آهن کمتر از تیمار کمپوست غنی نشده بوده که این موضوع بده
دلیل اثرات بازدارندگی فسفر بر جذب آهن توسط ریشه گزارش شدده
است ( .)George and Lauchli, 1985در آزمایش انجام شده توسط
قربانزاده و همکاران ( )Ghorbanzadeh et al., 2009در اثر اعمدال
تیمار پودر خون میزان آزادسازی آهن فراه افزایش یافت و آنها علت
را افزایش فعالیت ریز جانداران به دنبدال مصدر پدودر خدون عندوان
نمودند.
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فسفر اندام هوایی گیاه اسدفناج بده ترتیدب در تیمدار خداک فسدفات
( 0/181درصد) و در شاهد ( 0/098درصد) مشداهده شدد (جددول .)2
تیمارهای مورد مطالعه با توجه به تاثیر مثبتدی کده بدر میدزان فسدفر
فراه در خاک داشتند؛ توانستند بر میزان غلظت این عنصدر در انددام
هوایی گیاه نیز موثر واقع شوند .خاک فسفات بدا توجده بده بیشدترین
مقدار فراهمی فسفر در خاکه بیشترین اختال با شاهد را نیز در ایدن
زمینه دارا بود .کاهش جذب فسفر در تیمار پودر خدون مدی تواندد بده
سبب اثر بازدارندگی آهن موجود در پودر خون بر جذب فسدفر توسدط
ریشه گیاه باشد .از سوی دیگر افزایش نیتروژن در این تیمدار موجدب
افزایش سطح بر و در نتیجه رقیق شدن یا کاهش در غلظت عناصر
درون بر شود ( .)Mortvedt, 1973عالوه بدر ایدن کداهش جدذب
فسفر در تیمار پودر استخوان می تواند بدلیل آزاد سازی آهسته فسدفر
در این تیمار در مقایسه با دو تیمار دیگر باشدد ( Ghorbanzadeh et
.)al., 2009

غلظت فسفر در اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت فسفر در انددام هدوایی
گیاه اسفناج در تیمارهدای مختلدف آزمایشدی اخدتال معندیداری در
سطح احتمال  1درصد داشتند (جدول  .)5بیشترین و کمتدرین غلظدت

جدول  -5تجزیه واریانس اثر کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات بر برخی صفات گیاه اسفناج
Table 5- ANOVA for the effectof municipal waste compost enriched by blood meal, bone meal and phosphate soil on some
traits of spinach plant
میانگین مربعات
منبع تغییرات
درجه آزادی
Mean squares
df
سطح برگ
وزن خشک اندام هوایی
آهن
فسفر
نیتروژن
S.O.V
N

P

Fe

Shoot dry weight

Leaf area

*0.2189

**1.003

**330142

**1.454

**0.0004

4

0.0621

0. 017

9688

0.1035

0.000073

10

9.33

7.96

14.67

8.94

7.38

تیمار
Treatment
خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

 nsو *و ** -به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد است
ns, *, **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respective
جدول  -6کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات بر برخی صفات گیاه اسفناج
Table 6- The effectof municipal waste compost enriched by blood meal, bone meal and phosphate soil on some traits of
spinach plant

نیتروژن

فسفر

آهن

وزن خشک اندام هوایی

سطح برگ

N

P

Fe

Shoot dry weight

Leaf area

-1

)(%
2.50b
2.45b
3.13a
2.65b
2.61b

0.098d
0.112c
0.123b
0.108c
0.184a

) (mg.kg
373c
635b
1177a
385c
783b

-1

) (g.pot
2.90c
3.17c
4.63a
3.33c
3.95b

تیمارهای آزمایشی
Experimental
teratment

2

) (m
0.094b
0.115a
0.124a
0.123a
0.124a

شاهد
Co
BL
B
FS

دادههای هر ستون با حداقل یک حر مشترک دارای اختال معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن نمیباشند.
In each column, means with same letters have not significant difference at 5% of probability level by Duncan test
شاهد (بدون کمپوست)ه کمپوست غنی نشده ()COه پودر خون ()BLه پودر استخوان ()Bه خاک فسفات ()FS

1041  تابستان،2  شماره،63  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

فولویک از هدر رفت بعدی آنهدای جلدوگیری مدینمایدده در نهایدت
می توان گفت که در این آزمایش دو تیمار پودر خون و خداک فسدفات
بهترین تاثیر در غنی سازی و افزایش خصوصیات رشدی گیاه اسدفناج
را نشان داده اند و در مجموع پدودر خدون بده عندوان بهتدرین تیمدار
.انتخاب می شود

سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری معاونت فندی و اجرایدی و مددیر محتدرم
مجتمع بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد کده امکدان
.این تحقیق را فراه نمودند قدردانی میشود
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نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که غنی سازی کمپوست زباله شدهری
با استفاده از افزودنیهای آلی و معدنی می تواند ضمن جبدران کمبدود
برخی عناصر غذایی در کمپوست غنی شده؛ منجدر بده افدزایش رشدد
 اسدتفاده از پدودر خدون در افدزایش غلظدت آهدن و.گیاه اسفناج شود
 نسبتC/N نیتروژن در اندام هوایی گیاه موثر بوده و به کاهش نسبت
 همچنین تاثیر مثبت خداک فسدفات و.به تیمار شاهد منجر شده است
پودر استخوان در میزان افزایش محتوی فسدفر کمپوسدت مدوثر مدی
 عالوه بر اینه ترکیب خاک فسفات به همدراه کمپوسدت زبالده.باشند
شهری با توجه به تشکیل مواد پایدارتری همچدون اسدید هیومیدک و
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Introduction
Pear (Pyrus communis L.) is one of the major fruit trees in the world which grown in temperate zones. In pear
breeding program the bigger fruit size with better quality as well as market acceptability are usually in interest. In
fruit trees, the size and yield of fruit are closely depended on cultivar and rootstocks. The variations of nutrient
uptake, water use efficiency, photosynthesis performance, and resistance to biotic and abiotic stresses have been
reported among different combinations of cultivars and rootstocks. Therefore there is a close relation between
cultivar and rootstock with yield and quality of produced fruits. In recent years the semi dwarf clonal rootstocks
of pear including OH×F, Pyro and FOX series have received more attention. However the performance of these
rootstocks varies depending on scion cultivar, climatic condition, soil type, and planting system.

Materials and Methods
This experiment was conducted to assay the growth characters and fruit yield of Dargazi and Louise Bonne
(Beyrouti) grafted onto PyroDwarf and OH×F69 rootstocks at the Orchard of Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran
(36°17' N, 59°36' E; altitude. 985 m) during 2018-2019 and 2019-2020. The experiment in both consecutive years
was done as a factorial in the base of randomized complete blocks with four replications. The studied cultivars
were grafted onto PyroDwarf and OH×F69 rootstocks in late spring 2016. The used water was pit water with 695
µSiemens/cm EC and pH 7.17. Evaluation of plant growth was carried out at the end of the season. The studied
traits were included tree height, internode length, vertical and horizontal growth of shoots in the current season,
trunk diameter above, below and in the grafting line, leaf area, shoots angel and the number of sucker per tree.
These characters were assayed in three trees per each replication. The trunk diameter at the below and above the
grafting line was calculated according to trunk circumference that was measured at 10 cm above and below the
grafting point. Leaf area in each tree was assayed with area measuring device. Flowering characteristics (start
blooming and end of bloom) were determined. Fruit ripening season was also recorded. Yield of trees was assayed
by weighting of produced fruits in each tree with a digital scale. The combined analysis of obtain data was
conducted by SPSS and differences among means of data were determined by Duncan's multiple ranges test at
P≤0.05. The reported data was the mean of two studied years.

Results and Discussion
The obtained results showed the variation in growth and bearing properties of different combinations of
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Beyrouti and Dargazi cultivars with PyroDwarf and OH×F69 rootstocks throughout the studied years. The analysis
variance showed the significant effect of year, cultivar and rootstock on growth characteristics of pear tree. Also
the interaction effects of cultivar and rootstock were significant on tree growth response with exception of
internode length. The most studied parameters showed a significant increasing during the two consecutive years.
During the studied years the height and width of pear trees were increased up to 10.44 and 14.54%, respectively
and the trunk diameter was increased by 10%. According to obtained results the growth of Dargazi cultivar was
higher than the Beyrouti cultivar. The effect of OH×F69 rootstock on growth increasing of studied cultivars was
prominent than PyroDwarf regards to tree height, shoot length and internode length. However the highest trunk
diameter and leaf area density of both cultivars was found in PyroDwarf rootstock. Although the time of blooming
and fruit ripening of each cultivar was not influenced by the rootstock but the bearing characters were varied
between the Dargazi and Beyrouti cultivars. The highest yield of pear fruit was obtained in Dargazi cultivar and
grafting onto PyroDwarf rootstock significantly enhanced the fruit yield in both cultivars.

Conclusion
The rootstocks have a key role on growth and yield of pear trees as well as their responses to abiotic stress.
Rootstocks through influencing the physiological characteristics of grafted scions regulate the quantity and quality
of produced fruits. The results of present study showed the variation in growth and bearing properties of different
combinations of Beyrouti and Dargazi cultivars with PyroDwarf and OH×F69 rootstocks throughout the studied
years. The PyroDwarf rootstock greatly reduced the tree growth and enhanced fruit yield of both Dargazi and
Beyrouti cultivars. According to the obtained results the PyroDwarf rootstock is recommended for Dargazi cultivar
to reach the highest pear fruit yield under similar environmental condition of present study.
Keywords: Dargazi cultivar, Flowering, Fruit set percent, Grafting combination, PyroDwarf rootstock
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چکیده
پژوهش حاضرر با هدف ب رسرر صررتا رویشرر و بارده دو رقم گالب ’درگزی‘ و ’لوئیسبن‘ (’بی وت ‘) ب روی پایههای ’ ‘OH×F69و
’پی ودوارف‘ در ط سررا های  0931-0011به صررور فاکتوریل در قالب ط ح بلوکهای کامل تصررادف با چهار تک ار در باغا نمونه آسررتا قدس
رضروی در مشرهد انجام گ دید .ارتتاع درخت ،فاصرله میانگ هها ،میزا رشرد رویش شاخههای فصل جاری ،قط تنه ،زاویه شاخهها ،سطح ب گ ،تعداد
پاجوش ،مد زما گلده  ،تعداد گلها ،درصد تشکیل میوه و عملک د تولید میوه در نها های پیوندی سه ساله ارزیاب شد .ب رس ظاه ی درختا در
ط سا های اولیه مورد ب رس نشا دهنده رشد ،استق ار و وضعیت ظاه ی مطلوب ارقام گالب پیوند شده روی پایه ’پی ودوارف‘ بود .ارقام و پایههای
مورد مطالعه بهطور معن داری رشررد و عملک د میوه گالب را در ت کیبهای مختلف پیوندی تحت تأثی ق ار دادند .در ه دو سررا مورد مطالعه ارتتاع و
رشررد رویشر شرراخههای فصررل جاری ه دو رقم روی پایه ’ ‘OH×F69بهطور معن داری بیشررت از پایه ’پی ودوراف‘ بود ،با این وجود در ه دو رقم
بیشررت ین قط تنه در پایه ’پی ودوارف‘ مشرراهده گ دید .ب رسر زما آغاز گلده و رسرریدگ میوهها در ت کیبهای مختلف پیوندی نشررا داد که این
صرتا تنها تحت تأثی رقم بوده است و در رقم ’درگزی‘ گلده و رسیدگ میوهها دی ت از رقم ’بی وت ‘ صور گ فت .اگ چه تعداد گل در ه درخت
تنها تحت تأثی رقم مورد مطالعه بود اما اث ا متقابل رقم × پایه ب درصرد تشرکیل میوه اولیه و نهای و عملک د میوه معن دار بود .درصد تشکیل میوه
اولیه و نهای در رقم ’درگزی‘ ب روی پایه ’پی ودوراف‘ به ت تیب  04/30و  04/18درصد بیشت از پایه ’ ‘OH×F69بوده است .در ه دو رقم بیشت ین
عملک د میوه ( 9/40کیلوگ م در ه درخت) در نها های پیوندی روی پایه ’پی ودوارف‘ مشرراهده گ دید .ب روی این پایه عملک د میوه در رقم ’درگزی‘
 2/93ب اب بیشت از رقم ’بی وت ‘ بود .ب اساس نتایج بهدست آمده جهت کنت رشد رویش و دستیاب به بیشت ین عملک د میوه در ش ایط آب و هوای
منطقه مورد مطالعه ،پیوند رقم ’درگزی‘ ب روی پایه ’پی ودوارف‘ پیشنهاد م گ دد.
واژههای کلیدی :پایه پی ودوارف ،ت کیب پیوندی ،درصد تشکیل میوه ،رقم ’درگزی‘ ،گلده
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در بین میوههای دانهدار ،ارزش تولید میوه گالب در رتبه دوم بعد
از سرریب ق ار دارد .در باغهای میوه از جمله گالب انتخاب رقم و پایه
مناسب م تواند به میزا زیادی رشد رویش  ،عاد باروری و مقاومت
در ب اب آفا و بیماریها را کنت نموده و عملک د تولیدی درختا را

بهبود بخشد .قبل از انتخاب پایه ،ش ایط محیط منطقه ،واکنش ارقام
مورد اسررتتاده و اهداف تولید باید در نظ گ فته شررود .سررازگاری با
پیوندک و تحمل بیماریها به ویژه بیماری آتشر دو عامل اصل در
انتخاب پایه مناسرررب در باغهای گالب م باشرررد ( Brewer and
 .)Palmer, 2011; Elkins et al., 2011درخت گالب بیشررت روی
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پرایرههرای متعلق بره گونههای مختلف گالب ( )Pyrus sp.و به
( )Cydonia oblongaپیوند زده م شود .پایههای بذری استتاده شده
گالب بسته به نوع گونه مورد استتاده ،سبب روند رشد رویش متتاو
در پیوندک م گ دد ( .)Botelho et al., 2012در مقابل پایههای به
باعث القای زودبارده و پاکوتاه در درختا م شرررود ،با این حا
پایههای به با همه ارقام گالب سازگار نیستند و همچنین به خاکهای
قلیای حسراس م باشرند ( .)Elkins et al., 2012در سا های اخی
اسرتتاه از پایههای رویش نیمهپاکوتاه گالب از جمله س ی ،OH×F
 Pyroو  FOXبیشرررت مورد توجره ق ار گ فتهاند ( Brewer and
 .)Palmer, 2011پایههای سررر ی  OH×Fاز تالق بین الدهم و
فارمینگد توسرعه یافتهاند که مقاومت خوب در ب اب س ما و مقاومت
در ب اب آتش دارند ( .)Alonso et al., 2011پی ودوارف از مهمت ین
پایههای گ وه پی و حاصل تالق ارقام ʼالدهم‘ و ʼلوئیزبو ‘ است که
تحمل به آتشرر را از والدین خود به ارث ب ده و درخت با 41-41
درصرررد ارتتراع پرایه بذری ایجاد م کند (.)Elkins et al., 2011
زودبارده (معموالً بعد از  0-9سا ) ،عدم ناسازگاری پیوندی و تحمل
خاکهای قلیای موجب شرررده اسرررت که پایه پی ودوارف جایگزین
مناسررب ب ای پایههای بذری گالب باشررد ( ;Lewko et al., 2007
 .)Rahmati et al., 2015با این وجود عملک د این پایهها بسررته به
رقم پیوندک ،ش ایط آب و هوای  ،نوع خاک و سیستم کاشت متتاو
اسرررت ( .)North et al., 2015الکینز و همکارا ( Elkins et al.,
 )2011سازگاری مطلوب ارقام مختلف گالب روی پایههای پی ودوارف
و دورگهای  OH×Fگزارش ک دهاند .پیشرررت کویکلیس و کویکلین
( )Kviklys and Kvikliene, 2008نیز ب ت ی پرایههای رویشررر
گالب را در مقرایسررره با پایههای بذری از نظ زودبارده و عملک د
بیرا نمودهانرد .رحمت و همکارا ( )North et al., 2015عملک د
بیشرررت ارقرام پیونرد شرررده روی پایه پی ودوارف را گزارش ک دهاند.
یررافتررههررای عبرردالله و محمرردی گ مررارودی ( Abdollahi and
 )Mohammadi Gramaroudi, 2018بیانگ کاهش اندازه درخت و
افزایش عملک د در ارقام گالب ’درگزی‘ʼ ،اسرردادونا‘ʼ ،لوئیزب و ‘ و
ʼبی وت ‘ پیوند شده روی پایه پی ودوارف م باشد.
شر ایط خاک و اقلیم ای ا و حساسیت پایههای رویش درخت
"بره" نسررربرت به خاکهای آهک و فقی از نظ مواد آل  ،سررربب
محدودت شد کارب د این پایهها نسبت به پایههای بذری گالب شده
است (  .)Meszaros et al., 2019; Zohouri et al., 2020از ط ف
دیگ از آنجرای کره ب ای تولید تجاری گالب  ،ایجاد باغهای مت اکم
نیاز است ،این ام استتاده از پایههای پاکوتاه و نیمهپاکوتاه را ض وری
م نماید .بناب این ب رس پایههای رویش با ویژگ پاکوتاه کنندگ و
هچنین مقاومت از پایه به که از توا زودبارده و عملک د باالت ی

نسرربت به پایههای بذری ب خوردار باشررند ،حائز اهمیت اسررت .در این
زمینه اسررتتاده از پایههای رویشر نیمهپاکوتاه گالب از سر ی پی و و
 OH×Fم تواند گزینه مناسرب باشرد که این مسرئله نیازمند ب رسر
واکنش ارقام مختلف مورد اسررتتاده در کشررور نسرربت به این پایهها
م باشرررد .بناب این پژوهش حاضر ر با هدف ب رسررر اث ا دو پایه
 OH×F69و پی ودوراف ب خصرروصرریا رویشرر و بارده دو رقم
’درگزی‘ و ʼلوئیسبن‘ (’بی وت ‘) ط سا های  0931و  0933انجام
گ دید.

مواد و روشها
مواد گیاهی و طرح آزمایشی

این تحقیق در ط دو سررا زراع  0931-0933و 0933-0011
در باغا نمونه آسررتا قدس رضرروی در مشررهد (طو جغ افیای 98
جغ افیای  43درجه و  98دقیقه  314مت
درجره و  04دقیقره ع
باالی سررطح دریا) اج ا شررد .تیمارهای مورد ب رسرر شررامل دو پایه
 OH×F69و پی ودوارف و همچنین دو رقم تجاری گالب ’درگزی‘ و
ʼلوئیسبن‘ (’بی وت ‘) بود .در باغ مورد مطالعه ،فاصله بین ردیفها 0
مت و روی ردیف  2مت بود .نها های پیوندی به صور فاکتوریل در
قالب ط ح بلوکهای کامل تصرادف با چهار تک ار و سه درخت در ه
تک ار ط حریزی شرردند .ب این اسرراس محل انجام تحقیق به چهار
بلوک تقسرریم گ دید .در ه بلوک پایههای  OH×F69و پی ودوارف با
ه دو پیوندک ’درگزی‘ و ’بی وت ‘ مورد ب رس ق ار گ فت ،لذا در ه
بلوک شرش پایه  OH×F69و شرش پایه پی ودوارف وجود داشت که
جمعاً  01درخت مورد مطالعه ق ار گ فت .خاک باغ مورد مطالعه دارای
برافرت شرررن -لوم برا  pHب اب با  4/44و هدایت الکت یک 2/41
میل زیمنس ب سرانت مت بود .کودده ب اسراس ب رس نتایج آنالیز
خصوصیا فیزیکو -شیمیای خاک صور گ فت .آبیاری با استتاده از
آب چاه با  pHب اب با  4/04و هدایت الکت یک  834میک وزیمنس ب
سرانت مت صور گ فت .ب رس اث ا پایه و رقم ب صتا رویش و
زایش در نها های پیوندی سه ساله در دو سا  0931و  0933انجام
گ فت.
صفات رشدی نهالهای پیوندی

در پژوهش حاض با حذف اث ا حاشیهای در ه تک ار سه درخت
انتخاب شررد و ارتتاع ،فاصررله میانگ هها ،میزا رشررد رویش ر افق و
عمودی شراخههای فصل جاری ،قط تنه (در نقاط باال ،پایین و محل
محل پیوند) ،زاویه شراخهها ،سطح ب گ ،و تعداد پاجوش مورد ب رس
ق ار گ فت .جهت اندازهگی ی سررطح ب گ از دسررتگاه سررطحسررنج
( )LI3100CAREA METERاستتاده شد .قط تنه در سه نقطه زی
محل پیوند ،باالی محل پیوند و در محل پیوند ه درخت توسرررط
کولیس اندازهگی ی گ دید .زاویه شاخهها با استتاده از نقاله اندازهگی ی
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شد.
صفات فنولوژیکی و باردهی نهالهای پیوندی

در دو سرا مورد ب رس در ه ی از ت کیبهای پیوندی ،زما
آغرراز گلررده  ،مررد زمررا گلررده و زمررا رسررریرردگ میوههررا
یادداشرررتب داری شرررد .همچنین در م حله گلده و میوهده در ه
تک ار سرره درخت انتخاب گ دید و تتاو در گلده و میوهده آ ها
مورد مطالعه ق ار گ فت .شر وع گلده با احتساب باز شد  01درصد
از شرکوفهها و اتمام گلده با عبور بیش از  31درصد گلها از م حله
ریزش گلب گ مشخص شد (.)Pittenger, 2002
تجزیه و تحلیل دادهها

دادهها به صررور تجزیه واریانس م کب توسررط ن مافزار
مورد تجزیه و تحلیل ق ار گ فت .ب ای مقایسرره میانگین تیمارها از
آزمو چنددامنهای دانکن و در سطح احتما  4درصد استتاده شد.
SPSS

نتایج و بحث
خصوصیات رشدی

ب رسر ظاه ی درختا در ط سا های اولیه مورد ب رس نشا
دهنده رشررد ،اسررتق ار و وضررعیت ظاه ی مطلوب ه دو رقم گالب
’درگزی‘ و ’بی وت ‘ پیوند شررده روی پایه پی ودوارف بود .همچنین در
دو سا مورد ب رس  ،هیچی از ارقام گالب پیوند شده روی پایههای
پی ودوارف و  OH×F69عالئم کل وز ناشر از کمبود آهن قابل جذب
را نشرا ندادند .ب رس نتایج تجزیه واریانس نشا دهنده اث معن دار
سرا مورد مطالعه ،رقم و پایه ب صتا رویش نها های پیوندی بود
کره این نترایج بیرانگ اهمیت شررر ایط محیط و انتخاب رقم و پایه
مناسب م باشد .ارتتاع نها های پیوندی بهطور معن داری تحت تأثی
سرا  ،رقم و پایه آ ها بود و همچنین اث ا متقابل این سه پارامت ب
ارتتراع درختا مورد ب رسررر نیز معن دار گ دید (جدو  .)0به دلیل
رشرد رویشر سرالیانه ،ارتتاع درختا گالب در سا دوم در ه چهار
ت کیرب پیونردی بیشرررت از سرررا او مورد مطرالعه بود .ارتتاع رقم
’درگزی‘  00/11درصرد بیشت از رقم ’بی وت ‘ ثبت شده است .ارتتاع
ارقام ’بی وت ‘ و ’درگزی‘ پیونده شررده روی پایه پی ودوارف به ت تیب
 02/24و  02/12درصرررد کمت از نهررا هررای پیونرردی روی پررایرره
 OH×F69بوده اسررت (جدو  .)2رشررد افق و عمودی شرراخههای
فصرررل جاری بهطور معن داری تحت تأثی سرررا  ،رقم ،پایه و اث ا
متقابل آ ها بود (جدو  .)0میزا رشررد افق و عمودی شرراخهها در
سرا دوم به ت تیب  8/10و  21/03درصد بیشت از سا او م باشد.
در ه دو سا مورد مطالعه ،میزا رشد افق و عمودی شاخههای ه
دو رقم ’بی وت ‘ و ’درگزی‘ ب روی پرایه  OH×F69بیشرررت از پایه
پی ودوراف ثبت شرد .در نها های پیوندی رشد افق شاخههای جاری
در رقم ’بی وت ‘ بیشت از رقم ’درگزی‘ بوده و در مقابل بیشت ین رشد
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عمودی شاخهها در رقم ’درگزی‘ مشاهده گ دید (جدو  .)2اث رقم و
پایه ب فاصرررله میانگ هها در نها های پیوندی در ه دو سرررا مورد
مطرالعه معن دار بود (جدو  .)0در ه دو پایه ،فاصرررله میانگ هها در
شراخههای رقم ’درگزی‘ بیشت از رقم ’بی وت ‘ بوده است (جدو .)2
نتایج اندازهگی ی قط تنه نها های پیوندی در سه نقطه باال ،پایین و
محل پیوند نشررا م دهد که قط تنه در ه سرره نقطه مورد ب رس ر
تحت تأثی ارقام و پایهها بوده و اث ا سره گانه سا ×رقم×پایه نیز ب
قط تنه معن دار شرررد (جدو  .)0به دلیل رشرررد رویشر ر نها های
پیونردی ،بیشرررت ین قط تنره در سرررا دوم ثبرت گ دید که در رقم
’درگزی‘ بیشرت از رقم ’بی وت ‘ بود .در ه دو رقم بیشت ین قط تنه
در نقاط باال و پایین محل پیوند در پایه پی ودوارف مشرراهده شررد .اگ
چه قط تنه در محل پیوند نیز تحت تأثی تیمارهای مورد ب رسرر بود
اما نتایج مقایسررره میانگین تتاو معن داری بین ت کیبهای پیوندی
رقم و پایه نشا نداد (جدو  .)2ب اساس نتایج تجزیه واریانس زاویه
شرراخهها در نها های پیوندی تنها تحت تأثی رقم بوده اسررت و پیوند
روی دو پایه متتاو زاویه شاخهها را تغیی نداد (جدو  .)0شاخهها در
رقم ’درگزی‘ ( 41/22درجه) با زاویه تندت ی نسرربت به رقم ’بی وت ‘
( 82/90درجه) رشرررد ک ده بودند .سرررطح ب گ نها های پیوندی نیز
برهطور معن داری تحرت تأثی رقم و پایه مورد مطالعه بوده اسرررت و
همچنین نترایج تجزیه واریانس معن دار بود اث ا متقابل سرررا ×
رقم × پایه را ب روی سطح ب گ نشا م دهد (جدو  .)0سطح ب گ
در تمام ت کیبهای پیوندی در سا دوم بیشت از سا او بود .اگ چه
سرطح ب گ رقم ’درگزی‘  20/13درصد بیشت از رقم ’بی وت ‘ بود ،با
این وجود سرررطح ب گ ه رقم در پرایرههرای مورد مطرالعره تترراو
معن داری با یکدیگ نداشرررتند (جدو  .)2ب رسر ر تعداد پاجوش در
نها های پیوندی نشررا داده اسررت که در ه دو سررا مورد مطالعه
تعداد پاجوش تنها تحت تأثی پایه بوده است و بیشت ین تعداد پاجوش
در پایه  OH×F69مشاهده گ دید .متوسط تعداد پاجوش در نها های
پیونردی روی پرایرههرای پی ودوارف و  OH×F69بره ت تیب  0/49و
 9/93عدد در ه درخت بوده است.
ب رس ر صررتا مورفولوژیک در ت کیبهای مختلف پیوندی دو
رقم ’بی وت ‘ و ’درگزی‘ ب روی دو پایه پی ودوارف و OH×F69
بیانگ اث معن دار ارقام و پایههای مورد مطالعه ب رشد درختا گالب
م باشد .میزا رشد رقم ’درگزی‘ از نظ ارتتاع ،رشد عمودی شاخهها،
فاصررله میانگ هها ،قط تنه و سررطح ب گ بیشررت از رقم ’بی وت ‘ بود
(جدو  .)2از دیگ تتاو های مشراهده شده بین دو رقم از نظ زاویه
شرراخهها هسررت که رقم ’درگزی‘ دارای زاویه تند بین شرراخهها بود.
نتایج حاصرل نشرا دهنده رشد عمودی رقم ’درگزی‘ و رشد ع ض
در رقم ’بی وت ‘ م باشد .تتاو در عاد رشدی ارقام مختلف گالب
در ای ا پیشرت توسرط محققین متعددی گزارش شده است ( Erfani
;et al., 2013; Abdollahi et al., 2018; Iravani et al., 2015
.)Esmaili et al., 2020; Karbasi and Arzani, 2018
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طبق گزارش اسماعیل و همکارا ( )Esmaili et al., 2020رقم
’درگزی‘ دارای زاویه تند بین شرراخهها ،فاصررله زیاد بین میانگ هها و
بناب این رشررد عمودی و ارتتاع بیشررت م باشررد .عبدالله و همکارا
( )Abdollahi et al., 2018رشرد ع ضر بیشت رقم ’بی وت ‘ را به
زاویه بازت بین شرراخهها نسرربت دادهاند .همچنین فاصررله کوتاه بین
میرانگ ههرا م توانرد یک از دالیرل کوتراه بود ارتتاع درختا رقم
’بی وت ‘ در مناطق مختلف کشرت در مقایسرره با رقم ’درگزی‘ باشد.
عالوه ب اث فاصررله بین میانگ هها در میزا رشررد ارقام ،این صررتت
م تواند در ب خ از ارقام درختا گالب در میزا مقاومت به بیماری
آتش تأثی گذار باشد (.)Erfani et al., 2013
یک از مهمت ین اث ا پایه ،کنت اندازه درخت با تغیی قدر
رشد رقم پیوند شده م باشد ،بناب این ب اساس هدف از احداث باغ،
م توا با انتخاب پایه مناسب درخت پاکوتاه یا پابلند به دست آورد
( .)Rahmati et al., 2015ب رس اث دو پایه مورد مطالعه OH×F69
و پی ودوارف ب رشد ارقام ’بی وت ‘ و ’درگزی‘ نشا م دهد که پیوند
ب روی پایه پی ودوارف موجب کاهش رشد در ه دو رقم شده است.
پایه پی ودوارف موجب کاهش ارتتاع درخت ،رشد افق و عمودی شاخه-
ها ،فاصله میانگ هها و سطح ب گ در مقایسه با پایه  OH×F69گ دید
(جدو  .)2با این وجود قط تنه در درختا پیوندی روی پایه پی ودوارف
بیشت بوده است (جدو  .)2توزیع و انتقا ک بوهیدرا ها ،عناص
غذای و تنظیم کنندههای رشد در بخشهای مختلف گیاه تحت تأثی
پایه بوده که تعیین کننده رشد رویش درختا پیوندی م باشد
( .)Rufato et al., 2014پایههای پاکوتاه در درختا پیوندی با
اث گذاری ب این ف ایندهای فیزیولوژیک  ،رشد درختا را تحت تأثی
ق ار م دهند و باعث کاهش اندازه درخت م شوند ( Ikinci et al.,
 .)2014اگ چه پایههای  OH×F69و پی ودوارف ه دو به عنوا
پایههای متوسط رشد و نیمهپاکوتاه کننده محسوب م شود ،نتایج
حاصل از این پژوهش رشد کمت ارقام پیونده شده روی پایه پی ودوارف
را نشا م دهد .در همین راستا ،ارتتاع کمت ارقام پیوند شده روی پایه
پی ودوراف نسبت به ارقام پیوند شده روی پایه ( OH×F69جدو )2
توسط لوکو و همکارا ( )Lewko et al., 2007نیز گزارش شده است.
کمبل ( )Campbell, 2003نیز اث پاکوتاهکنندگ بیشت پایه
پی ودوارف را در مقایسه با پایه  OH×F69گزارش ک ده است .نتایج
و گ مارودی ( Abdollahi and Mohammadi
عبدالله
 )Gramaroudi, 2018نشا داده است که رقم و پایه ه دو تأثی
آشکاری ب قدر رشد درختا گالب دارند و پایه پی ودوارف عل رغم
ایجاد قط قابل توجه در پایه ،سبب رشد کمت نها های پیوندی
م گ دد .این محققین قدر رشد ع ض بیشت پایه پی ودوارف را در
ارقام مختلف گالب گزارش ک دهاند .آناتوم محل پیوند یک از
مهمت ین فاکتورهای تعیین کننده قدر رشد پایهها م باشد .نتایج

بهدست آمده نشا م دهد قط تنه در نقاط مختلف محل پیوند در پایه
پی ودوارف بیشت از پایه  OH×F69م باشد (جدو  .)2این تتاو به
اث پاکوتاهکنندگ پایه پی ودوارف نسبت داده م شود ،زی ا در پایههای
پاکوتاه افزایش تقسیما سلول ناش از انباشت هورمو اکسین منشا
گ فته از جوانه انتهای در محل پیوند ،سبب تورم این قسمت م گ دد
( .)Karbasi and Arzani, 2018بافت محل پیوند در پایههای پاکوتاه
ممکن است از ط یق محدود ک د ج یا آب از ریشه به شاخه و انتقا
مواد معدن و تنظیم کنندههای رشد بهویژه سیتوکینین در آوند چوب
ساقه ،ح کت قطب اکسین در محل پیوند را تحت تأثی ق ار داده و رشد
رویش درختا را کاهش دهد (.)Atkinson and Else, 2003
زاماروسک ( ) Zamorskyi, 2011گزارش ک د که میزا انتقا
اکسین در پایههای پا کوتاه سیب در مقایسه با پایههای پ رشد کمت
بوده است که این تتاو به بزرگت بود عناص آوندی در آوند چوب
پایههای پا کوتاه در نزدی محل پیوند نسبت داده شده است.
عل رغم نتایج مزبور ،گزارش اسماعیل و همکارا ( Esmaili et
 )al., 2020نشررا دهنده افزایش رشررد نها های پیوندی روی پایه
پی ودوارف م براشرررد .طبق نترایج این محققین ،پرایههای مختلف از
ط یق تغیی فاصرررله میانگ هها ،ارتتاع نها های پیوندی را تحت تأثی
ق ار م دهند .در پژوهش حاضرر با وجود عدم تتاو معن دار فاصررله
بین میرانگ ههرای ه دو رقم ’درگزی‘ و ’بی وت ‘ ب روی پرایرههای
پی ودوارف و  ،OH×F69نها های پیوندی روی پایه پی ودوراف دارای
میرانگ ههرای کوتراهت ی نسررربرت بره نهرا های پیوندی روی پایه
 OH×F69بود که م تواند از دالیل رشرد کم نها های پیوند شده ب
روی این پایه نسربت به پایه  OH×F69باشرد .همچنین کاهش رشد
پایه پی ودوراف به نوع این پایه و نوع رشررد ریشرره آ نیز نسرربت داده
م شرود .رشرد کمت ریشه منج به حجم کم ریشه و در نتیجه جذب
کمت آب و عناص ر غذای م گ دد ،این تغیی ا سرربب کاهش رش رد
ارقرام پیوند شرررده روی این پایه م گ دد ( Karbasi and Arzani,
.)2018
ب رسر اث ا متقابل رقم × پایه نشا م دهد ب همکنش رقم و
پایه با تنظیم توزیع مواد معدن و ک بوهیدرا ها ،نقش مهم در زما
باز شررد جوانههای رویش ر در ابتدای فصررل رشررد را دارند و از این
ط یق س عت و میزا رشد شاخهها ،شکل شاخهده  ،زاویه شاخهها و
زما توقف رشررد شرراخهها را در اواخ فصررل رشررد تعیین م کنند
( .)Atkinson and Else, 2003اسماعیل و همکارا ( Esmaili et
 )al., 2020داشتن سطح ب گ باال را از خصوصیا بارز رقم ’درگزی‘
ب شم دهاند .تهذیب حق و همکارا ()Tahzibi Hagh et al., 2011
نیز اث افزایش پایه پی ودوارف ب تعداد و سطح ب گ رقم ’درگزی‘ را
گزارش ک دهانرد .این محققین تتراو در تعرداد پراجوشهای درختا
پیوندی گالب را به قدر رشد پایه استتاده شده و ش ایط محیط از
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نظ ف اهم بود عناصر غذای و آب و همچنین ش ایط آب و هوای
نسبت دادهاند.
خصوصیات باردهی

ب رسر زما آغاز گلده و مد زما گلده نها های حاصرل
از ت کیربهای مختلف پیوندی نشرررا م دهد که زما گلده تنها
تحرت ترأثی رقم بوده و پایه اث ی ب گلده درختا گالب نداشرررته
اسررت .در سررا او آزمایش ( )0931گلده در رقم ’درگزی‘ پیونده
شررده روی ه دو پایه پی ودوارف و  OH×F69چهار روز زودت از رقم
’بی وت ‘ ش وع شده و مد زما گلده در رقم ’بی وت ‘ و ’درگزی‘
به ت تیب  1-3و  02روز بوده اسرت .در سا دوم ( )0933گلده رقم
’بی وت ‘ و ’درگزی‘ به ت تیب دو و چهار روز زودت از سررا او آغاز
گ دید که مد زما گلده  8و  1روز بوده اسررت .ب رسرر زما
رسریدگ میوهها نیز نشرا داده است که در ه دو سا مورد مطالعه
پایه اث ی ب زما رسریدگ میوهها نداشرته و رسیدگ میوهها در رقم
’بی وت ‘ زودت از رقم ’درگزی‘ صررور گ فته اسررت .همچنین در ه
دو رقم مد زما رسیدگ میوهها در سا دوم کمت از سا او بوده
است (جدو .)9
از آنجای که پایههای بذری گالب  ،در اغلب موارد سرربب تأخی
چنردسرررالره در بارده ارقام پیوندی م گ دد از این جهت کارآی
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اقتصادی اندک در باغ دارند ،بناب این ب رس زودبارده بهعنوا یک
از خصرروصرریا مهم و اصررل درخت گالب نیاز به ب رس ر و مطالعه
جامع دارد ( .)Zohouri et al., 2020عل رغم اینکه در مطالعه حاض
در ه دو سرررا  ،پرایرههرای مورد مطرالعه تأثی ی ب زما گلده و
رسریدگ میوهها نداشته است (جدو  )9اما گال و همکارا ( Galli
 ،)et al., 2011ماچادو و همکارا ( ،)Machado et al., 2014تاتاری
و همکارا ( )Tatari et al., 2016اث پایه ب زودبارده ارقام مختلف
گالب را گزارش ک دهانررد .نتررایج کویکلیس و کویکلین ( Kviklys
 )and Kvikliene, 2008نشرررا م دهرد کره اث زودبارده پایه
پی ودوارف در مقایسرره با پایه کوئینس که بهعنوا ی پایه زودبارده
شررناخته شررده اسررت ،بهت اسررت .عبدالله و محمدی گ مارودی
( )Abdollahi and Mohammadi Gramaroudi, 2018زودبارده
و کراهش  91درصررردی انردازه درخرت در ارقام گالب ’درگزی‘،
ʼاسردادونا‘ʼ ،لوئیزب و ‘ و ʼبی وت ‘ پیوند شده روی پایه پی ودوارف را
گرزارش ک دهانررد .از ط ف دیگ ب رسررر عبرردالله و همکررارا
( )Abdollahi et al., 2012روی دو پرایه کوئینس  Aو ولی در
مقایسررره با پایه بذری نشرررا م دهد که هیچ از ی پایههای مورد
مطالعه اث ی ب زما شررکوفهده و بارده درختا در سررا دوم و
سوم پس از استق ار نداشتند.
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Table 3- Blooming and fruit ripening times of pear trees in two studied years

زمان رسیدگی میوه

تاریخ پایان گلدهی

تاریخ شروع گلدهی

سال

رقم

پایه

Fruit ripening
2019/08/06

End of blooming
2019/04/04

Start of blooming
2019/03/28

Year
2019

Cultivar
’بی وت ‘ Beyrouti

Rootstock

پی ودوارف

2019/10/07

2019/04/04

2019/03/24

’درگزی‘ Dargazi

PyroDwarf

2019/08/06

2019/04/05

2019/03/28

’بی وت ‘ Beyrouti

OH×F69

2019/10/07

2019/04/04

2019/03/24

’درگزی‘ Dargazi

2020/07/27

2020/03/30

2020/03/25

’بی وت ‘ Beyrouti

پی ودوارف

2020/09/25

2020/03/24

2020/03/19

’درگزی‘ Dargazi

PyroDwarf

2020/07/27

2020/03/30

2020/03/25

’بی وت ‘ Beyrouti

2020/09/25

2020/03/24

2020/03/19

’درگزی‘ Dargazi

ب رسررر نتایج تجزیه واریانس تعداد گل در ه ت کیب پیوندی از
ارقام و پایهها نشا داده است که تعداد شاهگل و کل گلها در ه دو
سرا تنها تحت تأثی رقم مورد مطالعه بود (جدو  .)0تعداد شاهگل و
کرل گرلهرای تشرررکیرل یافته در رقم ’بی وت ‘ به ت تیب  90/44و
 212/11گل در ه درخت بوده اسررت .همچنین تعداد شرراهگل و کل
گرلهرای ثبرت شرررده در رقم ’درگزی‘ به ت تیب  00/83و 944/91
م باشررد .درصررد تشررکیل میوه اولیه و نهای بهطور معن داری تحت
تأثی سرا  ،رقم و پایه بوده اسرت (جدو  .)0درصررد تشکیل میوه در

2020

OH×F69

سرا دوم نسربت به سا او افزایش داشته است و رقم ’درگزی‘ در
این صتت ب ت از رقم ’بی وت ‘ بود .درصد تشکیل میوه اولیه و نهای
در سررا دوم به ت تیب  08/42و  00/10درصررد بوده اسررت .ب رس ر
اث ا متقابل پایه × رقم نشرا م دهد که درصرد تشررکیل میوه اولیه
(شرررکل  )A-0و نهای (شرررکل  )B-0در رقم ’درگزی‘ ب روی پایه
پی ودوراف به ت تیب  24/14و  20/10درصررد بوده است که  04/30و
 04/18درصررد بیشررت از پایه  OH×F69اسررت .با این وجود درصررد
تشررکیل میوه در رقم ’بی وت ‘ پیوند شررده ب روی ه دو پایه تتاو

025
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نهرا های پیوندی روی پایه پی ودوارف مشررراهده گ دید .ب روی این
پایه عملک د میوه در رقم ’درگزی‘ ( 0/34کیلوگ م میوه در ه درخت)
 2/93ب اب بیشررت از رقم ’بی وت ‘ ( 2/14کیلوگ م میوه در ه درخت)
بوده است (شکل .)C-0

معن داری نداشرررته اسرررت .عملک د میوه گالب در ه درخت بهطور
معن داری تحت تأثی سرررا  ،رقم ،پایه و همچنین اث ا متقابل آ ها
بوده اسرت .عملک د میوه در سا دوم افزایش  00/31درصدی نسبت
به سررا او داشررته اسررت .در ه دو رقم بیشررت ین عملک د میوه در

جدول  -4تجزیه واریانس مرکب اثرات پایه و پیوندک بر گلدهی و میوهدهی درختان پیوندی گالبی در دو سال مورد مطالعه
Table 4- Combined-ANOVA for the rootstock and cultivar effects on blooming and fruiting of pear trees in two studied years

میانگین مربعات
Mean squares

عملکرد میوه در

درصد تشکیل

درصد تشکیل

تعداد گلها در هر

تعداد شاهگل در هر

میوه اولیه

درخت

درخت

درجه

منابع تغییر

هر درخت

میوه نهایی

Fruit yield

Final fruit set

Primary fruit
set

No. of flower
per tree

No. of king flower
per tree

آزادی
df

S.O.V

** 0.984

* 99.092

* 88.08

364.500 ns

205.031 ns

1

سا

0.024

26.110

32.731

3210.167

89.448

6

** 5.012

* 74.507

* 97.213

2556.125 ns

318.781 ns

1

** 39.087

** 1156.742

** 1541.295

** 243602.00

** 1339.031

1

** 3.548

** 130.520

** 173.562

19701.125 ns

0.281 ns

1

** 1.592

33.747 ns

32.230 ns

820.125 ns

1.531 ns

1

** 0.942

** 191.976

** 171.052

3528.00 ns

258.781 ns

1

** 1.464

41.978 ns

42.654 ns

91.125 ns

13.781 ns

1

0.030

13.448

17.326

11428.083

96.420

18

19

19

17

12

13

-

Year

تک ار (سا )
)Replication (Year

پایه
Rootstock

رقم
Cultivar

پایه × رقم
× Rootstock
Cultivar

سا × پایه
Year × Rootstock

سا × رقم
Year × Cultivar

سا × پایه × رقم
× Year × Rootstock
Cultivar

خطا
Error

ض یب تغیی ا
)C.V (%

 nsغی معن دار ** ،معن دار در سطح احتما  0درصد و * معن دار در سطح احتما  4درصد
Non-significant, ** and *: Significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.

میزا تولید میوه در ه درخت تحت تأثی عوامل متعددی از جمله
سررازوکارهای فیزیولوژیک به ویژه سررطح هورمو های مختلف ،رقم،
پرایره و فاکتورهای مدی یت باغ م باشرررد ( Bakshi and Singh,
 .)2010; Du Plooy et al., 2002ب اسرراس نتایج مطالعه حاضرر
عملک د میوه گالب در ت کیرربهررای مختلف پیونرردی تحررت تررأثی
ب همکنش پایه و رقم م باشد (جدو  .)0باالت ین درصد تشکیل میوه
در رقم ’درگزی‘ پیونده شرررده روی پایه پی ودوراف مشررراهده گ دید
(شرکل  )0که م توا به کاهش رشرد ارقام پیوند شده روی این پایه
نسربت داد .شرراخص باروری جوانهها در ارتباط منت با رشررد رویشر
م باشد .رشد رویش گیاها با تشکیل و تکامل جوانههای گل ب س

ns:

جذب مواد غذای رقابت م کنند که تشرردید این رقابت به نتع رشررد
رویشررر  ،منج به سرررقط جوانههای گل ،کاهش تعداد جوانه گل و
کراهش درصرررد تبدیل گل به میوه م گ دد (.)Galli et al., 2011
طبق گزارش دوپلوی و همکارا ( )Du Plooy et al., 2002رقابت
بین بافتهای رویشررر و میوه ب ای جذب ک بوهیدرا ها در م حله
تشررکیل میوه تعیین کننده درصررد تشررکیل میوه نهای م باشررد .در
پایههای پا کوتاه بیشررت ین مقدار مواد فتوسررنتزی به سررمت میوهها
ارسرا م شرود که محدود کننده میزا رشد رویش درختا پیوندی
م باشررد ( .)Kviklys and Kvikliene, 2008عالوه ب موارد مزبور
نتایج بخشرر و سررین ( )Bakshi and Singh, 2010نشررا داده
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است که نوع پایه گالب تا  41درصد م تواند ب عملک د ارقام مختلف
اث گذار باشررد .در راسررتای پژوهش حاض ر  ،روبینسررو ( Robinson,
 )2011کویکلیس و کویکلین ()Kviklys and Kvikliene, 2008
توا براالی سررریخر زای  ،تولیرد شرررکوفره و قابلیت باالی تبدیل
شکوفههای گل به میوه را در ارقام مختلف گالب روی پایه پی ودوارف
گزارش ک دهانرد .در مطرالعره آلنسرررو و همکارا ( Alonso et al.,
Dargazi

 ،)2011ارقررام مختلف گالب روی پررایرره  OH×F69دارای عملک د
متوسررط بودند و نتایج ایگلسرریاس و آسررین ( Iglesias and Asin,
 )2005بیانگ قدر کمت بارده پایه  OH×F69م باشد .تتاو در
نترایج مطالعا مختلف ممکن اسرررت در ارتباط با تتاو در نوع رقم،
شررر ایط اقلیم و ویژگ هرای خراک منطقه مورد مطالعه و همچنین
نحوه مدی یت باغ باشد (.)Tahzibi Hagh et al., 2011
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Figure 1- The interaction effect of rootstock ×cultivar on primary fruit set (A), final fruit set (B) and fruit yield (c) in pear
trees (DMRT, p≤0.05).

نتیجهگیری
با توجه به مشکال موجود در باغهای گالب کشور ناش از پیوند
ارقام مختلف گالب روی پایههای بذری ،مع ف و استتاده از پایههای
رویشرر مناسررب به دلیل زودبارده  ،افزایش عملک د تولید میوه در
واحد سرطح ،کیتیت باالی میوههای تولید شرده ،امکا مکانیزه شد
باغها و در نتیجه کاهش هزینههای تولید ی ام ض ر وری اسررت .ب
اسراس نتایج پژوهش حاضر پیوند رقم ’درگزی‘ روی پایه پی ودوارف
م تواند ت کیب پیوندی مناسررب ب ای دسررتیاب به بیشررت ین عملک د

میوه گالب در شر ر ایط مورد مطالعه باشرررد .با توجه به تعلق پایه
پی ودوارف به جنس گالب و با انجام مطالعا بیشررت و اطمینا از
نتایج حاضر  ،اسرتتاده از این پایه م تواند راهکار مناسب ب ای تبدیل
باغهای پابلند گالب به سرمت باغهای نیمهپاکوتاه در کشرور باشد .با
افزایش کشررت پایههای پاکوتاه مانند پی ودوارف ،امکا ایجاد باغهای
مت اکم ف اهم م شرررود که هم اه با افزایش عملک د تولید و در نتیجه
سودآوری باال خواهد بود.
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Introduction
Barberry is one of the important agricultural products of Iran and has an important role in the economy of
farmers, especially in South Khorasan province. Salinity as abiotic stress can cause an ionic or osmotic
imbalance in plant cells. Salt stress also restricts plant growth and development by affecting water reducing
availability and affecting plant production. Despite the relatively high tolerance of barberry to environmental
stresses, increasing soil salinity and irrigation water in barberry growing areas, the growth, and yield of this
agricultural product have decreased. The use of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) is a new method
that has been shown to increase the tolerance of various plants to salinity stress.

Materials and Methods
Due to the lack of information about the effect of salinity on the growth and establishment of barberry offshoot and the role of beneficial soil bacteria in increasing the tolerance of this plant to salinity stress, this study
aimed to investigate the role of bacteria on growth, physiological and biochemical properties and uptake of
nutrients by barberry off-shoot at different levels of irrigation water salinity. For this purpose, a factorial study
was conducted in a randomized complete block design with 3 replications. Experimental factors included plant
growth-stimulating bacteria at three levels (control (Without inoculation) and inoculation with Pseudomonas sp.
P1 and Pseudomonas sp. P2) and salinity of irrigation water at three levels (control, 6 and 12 dS/m from sodium
chloride source). The bacteria used in this study were able to produce indole acetic acid, siderophore, ACC
deaminase enzyme, and dissolve insoluble phosphate (tricalcium phosphate) in vitro. For inoculation, inoculum
containing each bacterium with a population of 108 cells/ml was prepared in the Nutrient Broth medium and
added to the root medium. The plants were irrigated with non-saline water for one month and then with saline
water for two months based on experimental treatments. Finally, leaf sampling was performed and various
characteristics such as leaf dry weight, chlorophyll, proline, total sugar, RWC and phosphorus, potassium,
sodium, and chloride concentrations were measured. Analysis of variance of traits was performed using SAS
software and the means were compared using the LSD method with a probability level of P≤0.05.

Results and Discussion
The results showed that the salinity of irrigation water reduced leaf dry weight, chlorophyll and carotenoid
concentration, relative water content, and potassium to sodium ratio of barberry leaves. Decreased
photosynthetic pigments under salinity may be due to decreased synthesis of the main chlorophyll pigment
complex, oxidative damage to chloroplast lipids, pigments, and proteins, or increased chlorophyllase activity. In
contrast, with increasing salinity, the amount of proline and total sugar and the concentration of phosphorus,
1 and 3- Assistant Professor and M.Sc. Graduated Student, Horticultural Science Engineering Department, Agricultural
College, University of Birjand, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: sdaghighi@birjand.ac.ir)
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sodium, and chlorine in leaves increased. Bacterial inoculation also increased leaf dry weight, chlorophyll,
carotenoids, potassium concentration, relative water content, and potassium to sodium ratio, especially in saline
conditions. Also in saline conditions, the concentrations of sodium, chlorine, phosphorus, proline, and total sugar
in the leaves of barberry off-shoot inoculated with bacteria decreased. It seems that PGPR plays a significant role
in the regulation of cellular osmolites, including proline and soluble sugars, by producing various metabolites
and increasing the absorption of water and nutrients. The highest amount of leaf dry weight (0.70 g), total
chlorophyll (0.92 mg g-1 fresh weight), carotenoids (0.51 mg g-1 fresh weight), leaf potassium (0.48 %), and total
leaf sugar (43.7 mg g-1 dry weight) was obtained from the application of PGPR in conditions without salinity
stress. Also, the use of bacteria in saline conditions decreased the amount of phosphorus and total sugar and in
non-saline conditions increased the amount of these parameters. PGPR through various mechanisms such as the
production of auxin, organic and mineral acids, and secretion of proton and phosphatase enzymes increase the
availability of phosphorus for the plant, root growth, and absorption of water and nutrients. Increased absorption
of water and nutrients has led to increased leaf growth and development and therefore reduced phosphorus
concentration (dilution effect).

Conclusion
According to the results, PGPR by increasing the absorption of water and nutrients such as phosphorus and
potassium caused osmotic regulation in the plant and thus increased the tolerance of barberry off-shoot to
salinity stress of irrigation water. The ability of these bacteria to improve plant growth in saline conditions could
be due to the production of auxin, siderophore, dissolution of tricalcium phosphate, and especially the production
of the enzyme ACC-deaminase (as observed in vitro). Therefore, these bacteria can be used to improve the
nutrition growth and establishment of barberry off-shoot.
Keywords: Barberry, Beneficial soil microorganisms, Nutrients, Osmotic regulation, Salinity stress
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مقاله پژوهشی
جلد  ،63شماره  ،2تابستان  ،1041ص 766-705

پاسخ فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی پاجوشهای زرشک ( )Berberis vulgaris L.تلقیح
شده با باکتریهای محرک رشد گیاه به شوری آب آبیاری
سعید دقیقی -*1فرهاد آذرمی آتاجان -2نسیبه

چوپانی3

تاریخ دریافت0011/01/52 :
تاریخ پذیرش0011/05/01 :

چکیده
استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRاز روش های نوین برای افزایش تحمل گیاه به تنشش شنوری اسنبه بنهمشظنور بررسنن ن نش
باکتریهای محرک رشد گیاه بر رشد و برخن ویژگنهای فیزیولوژیکن پاجوشهای زرشک تحب تشش شوری ،مطالعنهای بصنور فاکتورینل در لالن
طرح بلوکهای کامل تصادفن با  3تکرار در نهالستان اجرا شده فاکتورهای آزمایش شامل باکتریهای محرک رشد گیناه در سنه سنط (شناهد (بندون
تل ی ) و تل ی با باکتریهای  Pseudomonas sp. P1و  )Pseudomonas sp. P2و شوری آب آبیاری در سه سط (شاهد 6 ،و  21دسنزیمنش
بر متر از مشبع کلرید سدیم) بوده نتایج نشان داد که شوری آب آبیاری موج کاهش وزن خشک برگ ،غلظب کلروفیل و کاروتشوئید ،م دار نسنبن آب و
نسبب پتاسیم به سدیم برگ پاجوشهای زرشک شده در م ابل با افزایش شوری ،م دار پرولین و لشد کل و غلظنب نشارنر فسنفر ،سندیم و کلنر بنرگ
افزایش یافبه همچشین تل ی با باکتریها وزن خشک برگ ،کلروفیل ،کاروتشوئید ،غلظب پتاسیم ،محتوای نسبن آب و نسبب پتاسیم به سدیم را بویژه در
شرایط شور افزایش داده همچشین در شرایط شور ،غلظب سدیم ،کلر ،فسفر ،پرولین و لشد کل در برگ پاجوشهای زرشک تل ی شده با باکتریها کاهش
یافبه بیشترین م دار وزن خشک برگ ( 7/07گرم) ،کلروفیل کل ( 7/21میلنگرم بر گرم وزن تر) ،کاروتشوئید ( 7/12میلنگرم بر گرم وزن تنر) ،پتاسنیم
برگ ( 7/84دررد) و لشد کل برگ (  83/0میلنگرم بر گرم وزن خشک) از کاربرد باکتریهای محرک رشد گیاه در شرایط بدون تنشش شنوری بدسنب
آمده همچشین کاربرد باکتریها در شرایط شور مشجر به کاهش م دار فسفر و لشد کل در برگ شده باکتری های محرک رشد گیاه اسنتفاده شنده در اینن
پژوهش با کاهش تجمع سدیم و کلر در برگ ،افزایش غلظب کلروفیل و کاروتشوئیدها و افزایش م دار فسفر و پتاسنیم در بنرگ ،موجن بهبنود رشند و
است رار پاجوشهای زرشک در شرایط شور شدنده
واژههای کلیدی :تشش شوری ،تشظیم اسمزی ،ریزجانداران مفید خاکزی ،زرشک ،نشارر غذاین
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زرشک به نشوان یکن از گیاهان بومن اینران بنیش از  667گوننه
دارد که ف ط نوع بندانه آن بصور باغن در ایران کشنب مننگنردد
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اهداف تغذیه ای و درمانن استفاده من شوده در ط سشتن میوه زرشک
بندانه ( )Berberis vulgaris L.برای درمنان بیمناریهنای کبند و
سیستم گردش خون کاربرد دارده همچشین از ریشه ،ساله و برگ اینن
گونه به دلیل داشتن م ادیر بنایی بربنرین و آلکالوئیند بنرای اهنداف
درمانن استفاده مننشنود ()Kong et al., 2004ه براسنا آمارنامنه
جهاد کشاورزی ( )2324سط زیر کشب زرشک حدود  24377هکتنار
و تولید آن حدود  12777تن منباشند کنه بنیش از  24دررند آن در
استان خراسان جشوبن لرار دارده شرایط خاص مشط ه خراسان جشنوبن
از لبیل کمبود بارندگن ،شوری آب و شور و للیاین بودن خاکها مانع
گسترش کشب و کار بسیاری از گیاهان متنداول بنه رنور تجناری
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شده اسبه در این شرایط ،زرشک بنداننه بنه نشنوان ینک محصنول
التصادی جایگاه ویژهای را در التصاد کشاورزی به خود اختصاص داده
اسب و ن ش بسزاین را در التصاد خانوادههای روسنتاین اینن مشط نه
دارده در سالهای اخیر توسعه کشب درختچههای زرشک بهدلیل تحمل
نسبتا زیاد در برابر شرایط نامشاس آب و خناک ،اهمینب زینادی پیندا
کرده اسب ()Moradinezhad et al., 2018ه
اگرچه درختچه های زرشک تحمل نسبتاً بایین به تنشش شنوری
دارننند ولننن افننزایش بننیش از حنند شننوری آب و خنناک در مشنناط
زرشککاری استان خراسان جشوبن ،بهویژه در سالهای اخیر ،کناهش
رشد و نملکرد این محصول را موج شده اسنبه از دیینل افنزایش
شوری خاک منتوان به ماهیب و کاننششاسن خاک ،استفاده از آبهای
بن کیفیب و شور ،اسنتفاده بننروینه از کودهنای شنیمیاین ،کناهش
بارندگن و افزایش تبخیر و تعرق اشاره کرده شوری یکن از مهمتنرین
تششهای زیسب محیطن در اکثر مشاط دنیا منباشند کنه از طرین
کاهش پتانسیل اسمزی و اختالل در جذب برخن نشارر غذاین ،رشد و
نملکرد محصوی کشاورزی را محندود مننکشند ()Munns, 2005ه
تشش شوری با کاهش فراهمن آب در خاک ،تجمع یونهای سندیم و
کلر در خاک و گیاه و کاهش جذب نشارر غنذاین ،رشند و نملکنرد
گیاه را کاهش مندهده این نوامنل مشجنر بنه کناهش آب بافنبهنا،
کاهش ظرفیب فتوسشتز و سشتز پروتئین ،تخری مولکولهای درشب،
تخری غشا سلولن و ندم تعادل غذاین در گیاه مننشنود ( Feng et
)al., 2002ه تشش شوری همچشین جذب برخن از نشارر غذاین مانشد
پتاسیم ،کلسیم و مشیزیم را کاهش داده و بانث بنروز کمبنود نشارنر
غذاین مختلف و سمیب سدیم در گیاه منشود ( Iqbal and Ashraf,
)2013ه بر خالف دیگر تششهای محیطن که در دوره خارن از رشند
گیاه بروز پیدا منکششد ،تشش شنوری در تمنام دوره رشند گیناه وجنود
داشته و آن را تحب تأثیر لرار مندهده گیاهانن که در خاکهای شور
رشد منکششد ،به دلیل خواص اسمزی ،نالوه بر تشش شوری با تنشش
کم آبن نیز مواجه شده که این نامل سب کاهش سرنب رشند گیناه
منشوده این امر موج اختالل در ت سیم سلول و بزرگ شدن سلولها
شده و تمام واکششهای متابولیکن گیاه تحنب تنأثیر لنرار مننگینرده
همچشین در خاکهای شور ،ندم تعادل تغذیهای ،از مهمتنرین دیینل
کاهش رشد و نملکرد گیاه منباشد .به طور مثال ،بنای بنودن لندر
یونن محیطهای شور ،نامل مهمنن بنرای کناهش فعالینب فسنفر در
خاک اسبه
استفاده از باکتری های ریزوسفری محنرک رشند گیناه ()PGPR
متحمل به تشش شوری از روشهای نویشن اسب که مننتوانند جنذب
نشارر غذاین و در نتیجه رشد و نملکرد گیاهان را در خاکهای شنور
افنزایش دهند ()Egamberdieva and Kucharova, 2009ه اینن
ریزجانداران با سازوکارهای مختلفن مانشد تولید هورمونهای گیناهن،
تولید ییه زنده (بیوفیلم) ،سنیدروفور ،ایشندول اسنتیک اسنید ،سنیانید

هیدروژن ،آنزیم -ACCدآمیشاز و افزایش انحالل ترکیبنا ننامحلول
نشارر غذاین از جمله فسفر و روی با تولیند اسنیدهای آلنن و آننزیم
فسفاتاز بانث افنزایش رشند ریشنه و در نتیجنه جنذب آب و نشارنر
غذاین بویژه در شرایط تشش شوری در گیاه شنوند ( Azarmi et al.,
); Ansari et al., 20192016ه باکتریهنای جنش سنودومونا از
مهمترین باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه هستشد کنه لابلینب
زنده ماندن آنها و کلونیزه کردن ریشنه گیاهنان مختلنف در سنطوح
مختلف شوری خاک به اثبا رسیده اسب (; Paul and Nair, 2008
)Mishra et al., 2021ه این باکتریها تواناین تولید ترکیبنا ثانوینه
متعدد و آنزیمهای مختلف را دارا هستشده آنزیم -ACCدآمیشناز ن نش
مهمن در افزایش م اومب گیاهان به تشش شوری و کاهش اثرا این
تشش بر گیاه با تشظیم و تعدیل سط اتیلن دارده این آنزیم اتیلن را بنه
آمونیاک و آلفا کتوبوتیرا تبدیل کرده و م دار اتیلن تششن را کناهش
مندهده باکتریهای محرک رشد گیناه تولیند کششنده -ACCدآمیشناز
ن ش کلیدی در کاهش اتیلن تولیند شنده در اثنر تنششهنای زیسنب
محیطن مانشد شوری در گیناه دارنند ()Glick, 2004ه گنزارش شنده
اسب که اسنتفاده از بناکتری سنودومونا پوتیندا بنا کناهش سنط
آبسیزیک اسید و افزایش غلظب ایشدول استیک اسید در بنرگ ،باننث
افزایش م اومب مرکبا به تشش شوری شند ( Vives-Peris et al.,
)2018ه از طرفن تل ی نهالهای پسته با بناکتریهنای سنودومونا
فلوروسشب بانث افزایش رشد انندام هنواین و ریشنه ،جنذب نشارنر
غذاین ،فعالیب آنزیم های آنتن اکسیدان و کاهش تجمع سدیم و کلنر
در سطوح مختلف شوری شد ()Azarmi et al., 2016ه
تاکشون مطالعا اندکن در رابطه با تاثیر سنطوح مختلنف شنوری
خاک و آب بر رشد و نملکنرد درختچنههنا و اسنت رار پناجوشهنای
زرشک انجام شده اسبه بشابراین با توجه به نبود مستشدا در رابطه با
تأثیر ریزجانداران مفید خاکزی بر رشد ،نملکرد و اسنت رار درختچنه و
پاجوش های زرشک در شرایط شور ،هدف از این مطالعه بررسن ن ش
باکتری های محرک رشد گیاه بر رشد و است رار پاجوشهنای زرشنک
در سطوح مختلف شوری آب آبیاری بوده

مواد و روشها
این پژوهش به مشظور بررسن تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه
بر برخن از ویژگنهای رویشن و فیزیولوژیکن پناجوشهنای زرشنک
بندانه ) (Berberis vulgaris L.تحب سطوح مختلنف شنوری آب
آبیاری در سنال زراننن  2320-24در نهالسنتان دانشنکده کشناورزی
دانشگاه بیرجشد با طنول جغرافیناین  12درجنه و  23دلی نه و ننر
جغرافیاین  31درجه و  13دلی نه و ارتفناع  2822متنر از سنط درینا
انجام شده آزمایش بصور فاکتورینل و در لالن بلنوکهنای کامنل
تصادفن با  3تکرار اجرا شد که فاکتورهای آزمایش شامل باکتریهای

دقیقي و همکاران ،پاسخ فاكتورهاي رشدي و فیزیولوژیکي پاجوشهاي زرشک...

محرک رشد گیناه در سنه سنط (شناهد (بندون تل نی ) و تل نی بنا
باکتریهای  Pseudomonas sp. P1و  )Pseudomonas sp. P2و
شوری آب آبیاری در سه سط (شاهد 6 ،و  21دسنزیمش بنر متنر)
بوده باکتری های مورد استفاده در این پژوهش از بانک میکروبن گروه
نلوم و مهشدسن خاک دانشکده کشناورزی دانشنگاه بیرجشند انتخناب
شدند که لبالً از خاکهای شور جداسازی شده و ویژگنهای محنرک
رشدی آنها تعیین شده بوده اینن بناکتریهنا توانناین تولیند ایشندول
اسننتیک اسننید ،سننیدروفور ،آنننزیم  ACCدآمیشنناز و انحننالل فسننفا
نامحلول (تنری کلسنیم فسنفا ) را در شنرایط آزمایشنگاهن داشنتشد
()Azarmi et al., 2015ه
لبل از اجرای آزمایش ،از محل کاشب پاجوشهای زرشنک ،سنه
نمونه خاک از ن اط مختلف تا نم  87سانتنمتری تهیه و سپ آن-
ها را ترکی کرده (یک نمونه مرک ) و برخن از ویژگنهای فیزیکنن
و شیمیاین آن اندازهگیری شد (جدول )2ه برای انجنام اینن پنژوهش،
ابتدا پاجوش های زرشک با کیفیب مشاس تهیه شنده و در آبنان مناه
سال  2320در نهالستان دانشکده کشناورزی دانشنگاه بیرجشند بنرای
ریشهدار شدن و سبز شدن در خاک لومن ششن کشب شندنده پن از
اطمیشان از ریشهزاین و سبز شدن پناجوشهنا ،در اواینل فصنل بهنار
پاجوش های یک دسب و هماندازه انتخاب و در کر های آماده شنده
(هر کنر ینک پناجوش) کاشنته شندنده انندازه هنر کنر 01 ×01
سانتنمتر و فارله کر ها از یکدیگر ینک متنر در نظنر گرفتنه شنده
همچشین فارله بلوکها برای اطمیشان از ندم نفوذ شوری آب آبیناری
به دیگر بلوکها  2/1متر لحاظ گردیده برای تل نی بنا بناکتریهنای
محرک رشد گیاه ،مایه تل ی محتوی هر یک از باکتریهنا تهینه (بنا
جمعیب  274سنلول در میلننلیتنر در محنیط  )Nutrient Brothو در
زمان کاشب پاجوشهای ریشهدار شده در کر ها ،به محیط ریشه هر
پاجوش  1میلنلیتر از مایه تل ی باکتری اضافه شده برای تیمار شناهد
از مایه تل ی بدون باکتری استفاده گردیده برای است رار بهیشه و رشند
مشاس  ،همه پاجوشها به مد یک ماه با آب غیر شور (شنوری 2/1
دسن زیمش بر متر) آبیاری شنده و پن از آن آبیناری بنا آب شنور
براسا تیمار شوری انجام شده برای تهیه آب شنور از نمنک کلریند
سدیم استفاده شده و با حنل کنردن آن در آب پاینه ،لابلینب هندایب
الکتریکن آن به ترتی به  6و  21دسن زیمش بر متنر رسنانده شنده
آبهای شور تهیه شده در ظروف  17لیتری نگهنداری و لبنل از هنر
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آبیاری خوب همزده شده و لابلیب هدایب الکتریکن آن کشترل شده دو
ماه پ از آبیاری با آب شنور ،نموننهبنرداری از پناجوشهنا انجنام و
ویژگنهای مختلف اندازه گیری شده برای تعینین شناخس سنبزیشگن
برگ ( )SPADاز برگهای سالم و بالغ پاجوشهنا انتخناب و توسنط
دستگاه سبزیشهسشج مدل  MINOLTA-SPAD-502لرائنب و ثبنب
شده همچشین برای اندازهگیری غلظب کلروفینل ،نموننهبنرگ تنازه از
برگهای سالم و بالغ تهیه و توسط استون  47دررد نصنارهگینری و
سانتریفوژ شده در نهایب م دار جذب در محلنول روینن نصنارههنا در
طول موج هنای  663ننانومتر بنرای کلروفینل  681 ،aننانومتر بنرای
کلروفینل  bو  807ننانومتر بنرای کاروتشوئیند توسنط اسننپکتروفتومتر
( )Model Unico 2100, Chinaلرائنب و غلظنب آنهنا محاسنبه
گردید ()Arnon, 1967ه تعداد  21ندد برگ از هنر تیمنار انتخناب و
برای تعیین وزن خشک برگ به مد  84سانب در آون با دمنای 07
درجه سانتنگراد لرار داده شدند و سپ با ترازوی دیجیتال بنا دلنب
 7/772توزین شدنده برای اندازهگیری لشد کنل ،نموننه بنرگ خشنک
شده و پ از نصاره گیری با متانول سانتریفوژ شده سپ به محلنول
روین آنترون ،اسیدسولفوریک و آب م طر اضنافه و در نهاینب م ندار
جذب در طول موج  617نانومتر لرائب و با استفاده از مشحشن استاندارد
گلوکز ،م ندار لشند کنل بنرگ محاسنبه شند ( Mc Cready et al.,
)1950ه بننرای تعیننین غلظننب پننرولین ،نمونننه تننازه بننرگ بننا اسننید
سولفوسالیسیلیک ساییده شده و سپ به آن معنرف نناین هیندرین و
اسید استیک گالیسیال اضافه شده در نهایب به نمونهها تولوئن اضافه
و پ از انجنام واکنشش ،م ندار جنذب در طنول منوج  117ننانومتر
اندازهگیری شند ()Bates et al., 1973ه بنرای انندازهگینری غلظنب
نشارر در برگ ،نمونهها در دمای  07درجه سانتنگراد خشک و سپ
درون کوره با دمای  177درجنه سنانتنگنراد خاکسنتر شندنده سنپ
نمونننههننای خاکسننتر شننده بننا اسننتفاده از اسننیدکلریدریک  1نرمننال
نصاره گیری شده و برای تهیه نصاره شفاف از کاغذ رافن نبور داده
شدنده در نهایب غلظب سدیم و پتاسنیم بنا اسنتفاده از فلنیم فتنومتر،
غلظب فسفر به روش مولیبدا  -وانادا با استفاده از اسنپکتروفتومتر
و غلظننب کلننر بننا روش تیتراسننیون بننا نیتننرا ن ننره تعیننین شنندنده
()Chapman and Pratt, 1961ه تجزیه آماری دادهها بنا اسنتفاده از
نرمافزار  SASو م ایسه مینانگینهنا بنا اسنتفاده از آزمنون  LSDدر
سط احتمال  1دررد انجام شده

جدول  -1ویژگیهای خاک قبل از کاشت پاجوش زرشک
Table 1- Soil properties before cultivation of Berberis vulgaris suckers
pH

EC

رطوبب اشباع

مواد آلن

SP

OM

)(dS.m-1
8.04

2.05

P

K

Texture

)(mg.kg-1

%
28

Na

Mg

Ca

0.32

5.81

120

132

بافب خاک

4.30

13.5

لومن ششن
Sandy Loam
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نتایج
وزن خشک برگ

نتننایج تجزیننه واریننان نشننان داد کننه اثننرا ارننلن و مت ابننل
باکتری های محرک رشد گیاه و شنوری آب آبیناری بنر وزن خشنک
پاجوشها معشندار ( )p<0.05شند (جندول )1ه نتنایج نشنان داد کنه
شوری موج کاهش وزن خشک برگ پاجوشهای زرشنک شنده بنا
انمال سطوح شوری  6و  21دسنزیمش بر متنر وزن خشنک بنرگ
بهترتی  12و  33دررد نسبب به شاهد کاهش یافبه از طرفن تل ی

با باکتری ها وزن خشک برگ را در تمام سطوح شنوری افنزایش داده
کاربرد باکتری های محرک رشد گیناه  P1و  P2در سنط شنوری 21
دسنزیمش بر متر وزن خشنک بنرگ را بنهترتین  23و  12دررند
نسبب به شاهد در همنان سنط شنوری افنزایش داده بیشنترین وزن
خشک برگ از کاربرد همزمان باکتری در شرایط بندون تنشش (7/07
گرم) و کمترین وزن خشک برگ از تیمار شوری  21دسنزیمش بنر
متر ( 7/32گرم) بدسب آمد (جدول )3ه

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر باکتریهای محرک رشد گیاه بر برخی ویژگیهای رویشی و فیزیولوژیکی پاجوشهای زرشک در
سطوح مختلف شوری آب آبیاری
Table 2- ANOVA (mean squares) for the effect of PGPR on the growth and physiological traits of Berberis vulgaris irrigated
by different levels of water salinity
وزن
درجه
شاخص
مقدار نسبی آب
خشک
کلروفیل a
کلروفیل کل
منابع تغییر
کلروفیل b
کاروتنوئید
آزادی
سبزینگی
برگ
Chlorophyll
Total
برگ
S.O.V
Chlorophyll b
Carotenoids
a

SPAD

Leaf dry
weight

df

Chlorophyll

4.11 ns

0.003 ns

0.007 ns

0.0001 ns

0.0006 ns

21.7 ns

*0.001

2

*147

**0.124

**0.083

*0.014

*0.030

**126

**0.106

2

**194

*0.026

*0.047

*0.011

*0.026

*97.6

**0.020

2

6.02ns

*0.013

*0.036

*0.009

0.0008 ns

29.3ns

*0.002

4

21.3

0.004

0.009

0.002

0.005

10.3

0.0005

18

7.59

12.5

8.58

13.1

11.9

8.21

4.51

نسبب پتاسیم به
سدیم

غلظب کلر

غلظب سدیم

غلظب پتاسیم

غلظب فسفر

لشد کل

Cl
Concentration

Na
Concentration

K
Concentration

P
Concentration

RWC

بلوک
Block

شوری
)Salinity (S

باکتری
)Bacteria (B

شوری× باکتری
Salinity×Bacteria
)(S×B

خطا
Error

ضری تغییرا
)C.V (%

Total
Sugars

پرولین

درجه آزادی

مشابع تغییر

Proline

df

S.O.V

0.0001 ns

*1.18

*0.15

*0.005

0.0001 ns

0.003 ns

0.002 ns

2

بلوک

**0.166

**22.6

**3.27

**0.008

**0.012

**0.027

**0.155

2

*0.004

**20.1

**0.22

0.004 ns

**0.013

0.004 ns

*0.112

2

**0.007

*2.46

*0.17

**0.008

**0.011

**0.026

0.003 ns

4

0.009

0.82

0.018

0.002

0.001

0.003

0.006

18

10.6

13.6

8.09

9.91

7.13

19.1

15.2

K/Na

Block

شوری
)Salinity (S

باکتری
)Bacteria (B

شوری× باکتری

 ** ،nsو * به ترتی ندم معشنداری ،معشنداری در سط احتمال  2و  1دررده
and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively.

** ns,

Salinity×Bacteria
)(S×B

خطا
Error

ضری تغییرا
)C.V (%
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شاخص سبزینگی

براسا نتایج تجزیه واریان  ،ف ط اثنرا ارنلن بناکتری هنای
محرک رشد گیاه و شوری آب آبیناری بنر شناخس سنبزیشگن بنرگ
پاجوشهای زرشک معشندار ( )p<0.05شد (جدول )1ه بنا توجنه بنه
نتایج بدسب آمده ،تل ی بنا بناکتریهنای محنرک رشند گیناه م ندار
شاخس سبزیشگن را افزایش داده در بین باکتریها ف ط سویه  P1تأثیر
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معشنداری بر م دار این شاخس داشب ،بطوریکه تل ی با این باکتری
شاخس سبزیشگن را  12دررد نسبب به شاهد بدون تل ی افزایش داد
(شنکل )-A2ه همچشننین بننا افننزایش شننوری آب آبینناری بننه  6و 21
دسنزیمش بر متر ،شاخس سبزیشگن بهترتی  26و  14دررد نسبب
به شاهد بدون شوری بطور معشنداری کاهش یافب (شکل )-B2ه

شکل  -1اثر باکتریهای محرک رشد گیاه ( )Aو شوری آب آبیاری ( )Bبر شاخص سبزینگی برگ پاجوشهای زرشک
Figure 1- the effect of PGPR (A) and salinity of irrigation water (B) on the leaf SPAD index of Berberis vulgaris suckers (LSD,
p≤0.05).

غلظت کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید

نتایج تجزیه واریان داده هنا نشنان داد کنه ف نط اثنرا ارنلن
باکتریهای محرک رشد گیاه و شوری آب آبیاری بر م دار کلروفیل a
برگ پاجوشهای زرشک معشنندار ( )p<0.05شنده از طرفنن اثنرا
ارلن و مت ابل باکتری های محرک رشد گیاه و شوری آب آبیاری بنر
م دار کلروفیل  ،bکل و کاروتشوئید برگ معشنندار ( )p<0.05گردیند
(جدول )1ه براسا نتایج تل ی با باکتریهای محرک رشد گیاه م دار
کلروفیل  aبرگ را بطور معشنداری افزایش داده تل ی با باکتریهنای
 P1و  P2م دار کلروفیل  aبرگ را بهترتی  14و  20دررد نسبب بنه
شاهد بدون تل ی افزایش داد (شنکل )-A1ه از طرفنن اگرچنه سنط
شوری آب  6دسن زیمش بر متر اثر معشنداری بر م ندار کلروفینل a
نداشب اما ،شوری آب  21دسنزیمش بر متر م دار کلروفیل  aبنرگ
را  16دررد نسبب به شاهد بدون شنوری کناهش داد (شنکل )B-1ه
نتنایج نشنان داد کنه سننط شنوری  6دسننزیمننش بنر متنر تننأثیر
معشنننداری بننر م نندار کلروفیننل  bبننرگ نداشننب ،امننا شننوری 21
دسن زیمش بر متر م دار م دار کلروفینل  bرا  18دررند نسنبب بنه
شاهد بدون تشش کاهش داده از طرفن تل ی با باکتریهنای محنرک
رشد گیاه (بویژه سویه  )P2گیاه موج افزایش م دار کلروفیل  bبرگ
شده براسا نتایج اثر مت ابل شوری و باکتری ،تل ی با باکتری  P2در
سطوح شوری آب آبیاری رفر 6 ،و  21دسنزیمنش بنر متنر م ندار

کلروفیل  bرا بهترتی  18 ،12و  32دررد نسبب به شاهد در همنان
سط شوری افزایش داده غلظنب کلروفینل  bدر بنرگ زرشنکهنای
تل ی شده با هر دو سویه باکتری در سط شوری  21دسنن زیمنش
بر متر تفاو معشنداری ( )p<0.05با سط شاهد ندم تل ی و بدون
شوری نداشب (جدول )3ه براسا نتایج هر دو سط شنوری  6و 21
دسنزیمش بر متر بانث کاهش معشندار غلظب کلروفیل کنل بنرگ
شننده بطننوریکننه کمتننرین م نندار ایننن پننارامتر از سننط شننوری 21
دسنزیمش بر متر برابر با  7/01میلنگرم بر گرم وزن تر حارل شده
از طرفن تیمار با باکتری های محرک رشد گیاه م دار کلروفیل کنل را
در تمام سطوح شوری آب آبیاری به شنکل معشننداری ( )p<0.05در
م ایسه با شاهد در همان سط شوری افزایش داده بیشنترین غلظنب
کلروفیل کل از کاربرد باکتری  P2در شرایط بدون تشش شوری (7/21
میلنگرم بر گرم وزن تر) بدسب آمند (جندول )3ه همچشنین براسنا
نتایج بدسب آمده ،ف ط سط شنوری  21دسننزیمنش بنر متنر آب
آبیاری تأثیر معشنداری بر م دار کاروتشوئید برگ داشب و م ندار آن را
 22دررد نسبب به شاهد کاهش داده از طرفن تل ی با بناکتریهنای
محرک رشد گیاه بویژه در سنط شنوری  21دسننزیمنش بنر متنر
موج افزایش معشندار کاروتشوئید برگ شده تیمار با باکتریهای  P1و
 P2م دار این پارامتر را در سنط شنوری  21دسننزیمنش بنر متنر
بهترتی  20و  2دررد نسبب به همنان سنط شنوری بندون تل نی
افزایش داد (جدول )3ه
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شکل  -2اثر باکتریهای محرک رشد گیاه ( )Aو شوری آب آبیاری ( )Bبر مقدار کلروفیل  aبرگ پاجوشهای زرشک
Figure 2- The effect of PGPR (A) and salinity of irrigation water (B) on the leaf chlorophyll a content of Berberis vulgaris
)suckers (LSD, p≤0.05

مقدار نسبی آب برگ ()RWC
با توجه به نتایج تجزیه واریان  ،ف ط اثرا ارلن بناکتریهنای
محرک رشد گیناه و شنوری آب آبیناری بنر م ندار نسنبن آب بنرگ
پاجوش های زرشک معشن دار ( )p<0.05شد (جدول )1ه نتنایج نشنان
داد که اگرچه باکتری  P1تأثیر معشنداری بر  RWCبرگ نداشب امنا

تل ی با باکتری  P2م دار آن را  24دررد نسبب به شاهد بدون تل ی
افزایش داد (شکل )-A3ه از طرفن در بین سطوح مختلف شنوری نینز
ف ط سط شوری  21دسنزیمش بر متر آب آبیاری موجن کناهش
معشندار این شاخس ( 20دررد) نسبب به شرایط بدون تنشش گردیند
(شکل )B-3ه

شکل  -3اثر باکتریهای محرک رشد گیاه ( )Aو شوری آب آبیاری ( )Bبر مقدار آب نسبی برگ پاجوشهای زرشک
Figure 3- The effect of PGPR (A) and salinity of irrigation water (B) on the leaf RWC of Berberis vulgaris suckers (LSD,
)p≤0.05

پرولین و قند کل برگ

نتایج تجزیه واریان داده هنا نشنان داد کنه ف نط اثنرا ارنلن
باکتری های محرک رشد گیاه و شوری آب آبیاری بنر م ندار پنرولین
برگ معشندار ( )p<0.05شده از طرفنن اثنر ارنلن شنوری و اثنرا
مت ابل باکتریهای محرک رشد گیاه و شوری آب آبیاری بر م دار لشد
کل برگ پاجوشهای زرشک معشندار ( )p<0.05گردیند (جندول )1ه
براسا نتایج ف ط باکتری  P1تأثیر معشنداری بر م دار پرولین بنرگ

داشبه بطوریکه تل ی با این باکتری م دار این پنارامتر را  37دررند
نسبب به شاهد افزایش داد (شکل )A-8ه از طرفن سطوح شنوری  6و
 21دسنزیمش بر متر آب آبیاری م دار پرولین برگ را بهترتی  02و
 27دررد نسبب به شناهد بندون تنشش افنزایش داده بنین دو سنط
شوری اختالف معشنداری مشاهده نشند (شنکل )-B8ه همچشنین بنا
توجه به نتایج ،سط شوری  6دسنزیمش بر متر آب آبیناری م ندار
لشد کل برگ را افزایش داد ،هرچشد سط شوری  21دسنزیمش بنر

دقیقي و همکاران ،پاسخ فاكتورهاي رشدي و فیزیولوژیکي پاجوشهاي زرشک...

متر تأثیر معشن داری بر م دار این پارامتر نداشنبه از طرفنن تل نی بنا
باکتریهای محرک رشد گیاه م دار لشد برگ را نسبب به شاهد بدون
تل ی افزایش داده با توجه به نتایج اثر مت ابل شوری و باکتری ،تل ی
با سویه  P1موج کاهش معشندار ( )p<0.05غلظنب لشند در سنط
شوری  6دسنزیمش بر متر نسبب به همان سط شوری بدون تل ی
شده هرچشد هیچکدام از باکتریها اثر معشنداری بر غلظب لشند بنرگ
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در سط شوری  21دسنزیمش بر متر نسبب به همان سط شنوری
بدون تل ی نشان نداده بیشترین م دار لشد کل از کاربرد باکتری  P2در
شرایط بدون تشش ( 83/0میلنگرم بر گرم وزن خشک) بدسب آمد که
با تیمار شوری  6دسنزیمش بر متر تفاو معشنداری نداشب (جدول
)8ه

شکل  -4اثر باکتریهای محرک رشد گیاه ( )Aو شوری آب آبیاری ( )Bبر مقدار پرولین برگ پاجوشهای زرشک
Figure 4- The effect of PGPR (A) and salinity of irrigation water (B) on the leaf proline content of Berberis vulgaris suckers
(LSD, p≤0.05).

جدول  -3تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر وزن خشک و محتوای کلروفیل و کاروتنوئید برگ پاجوشهای زرشک تحت در سطوح مختلف
شوری آب آبیاری
Table 3- The effect of PGPR on the leaf dry weight and chlorophyll and carotenoid content of Berberis vulgaris suckers
irrigated by different levels of water salinity

12

0.34 f
0.40 cd
0.37 e

شوری

شوری

)Salinity (dS.m-1

)Salinity (dS.m-1
12

6

0

کاروتنوئید

وزن خشک برگ

Carotenoids
)(mg.g-1 FW
0.40 cd
0.45 bc
0.43 c

0.42 c
0.51 a
0.44 bc

Leaf dry weight
)(g
0.46 d
0.51 c
0.56 b
کلروفیل b
Chlorophyll b
)(mg.g-1 FW

0.39 e
0.44 d
0.47 cd

کلروفیل کل Total Chlorophyll
)(mg.g-1 FW

0.75 e
0.76 d
0.79 c

0.72 f
0.77 cd
0.78 c

0.83 bc
0.85 b
0.92 a

0.29 e
0.33 cd
0.38 bc

6

0

0.34 cd
0.39 bc
0.42 b

برای هر رفب میانگینهاین که حدالل یک حرف مشترک دارند در سط احتمال  1دررد بر اسا

باکتری

0.58 b
0.70 a
0.66 a

0.38 bc
0.41 b
0.46 a

Bacteria

P0
P1
P2

P0
P1
P2

آزمون  LSDاختالف معشنداری ندارنده

Values followed by different letters were significant difference according to LSD test at p<0.05.

غلظت عناصر فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،کلر و نسببت پتاسبیم
به سدیم در برگ

بررسن نتایج تجزیه واریان

نشان داد که اثرا ارلن و مت ابنل

باکتری های محرک رشد گیاه و شوری آب آبیاری بر غلظنب نشارنر
فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،کلر و نسبب پتاسنیم بنه سندیم بنرگ زرشنک
معشندار ( )p<0.05شد (جدول )1ه نتایج نشان داد که شنوری باننث
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تیمار با باکتریهای محرک رشد گیاه نیز اگرچه در شرایط بدون تشش
شوری اثر معشنداری بر غلظب سندیم نداشنب ،امنا در شنرایط شنور
موج کاهش غلظب این نشصر نسبب به سط شوری بندون تل نی
گردیده بهنشوان مثال تل ی با بناکتری  P2در سنطوح شنوری  6و 21
دسنزیمش بر متر ،سدیم برگ را بهترتی  14و  11دررد نسبب به
شاهد در همان سط شوری کاهش داد (جدول )8ه با توجه به نتنایج،
با افزایش شوری آب آبیاری نسبب پتاسنیم بنه سندیم بنرگ کناهش
یافبه تل ی با باکتریها نیز اگرچه در شرایط شور بر این نسبب تنأثیر
معشنداری نداشب امنا در شنرایط غیرشنور موجن افنزایش آن شنده
بیشترین نسبب پتاسیم به سدیم از کاربرد باکتری  P2در شرایط بدون
تشش شوری ( )7/82بدسنب آمند کنه بنا تیمنار بناکتری  P1اخنتالف
معشنداری نداشب (جدول )8ه نتایج نشان داد که با افزایش شوری آب
آبیاری به  6و  21دسنزیمش بر متر ،غلظب کلر برگ بهترتی  34و
 42دررد افزایش یافبه از طرف دیگر تل ی با باکتریهنای محنرک
رشد گیاه بهویژه در سط شوری  21دسنن زیمنش بنر متنر موجن
کاهش غلظب این نشصر در برگ شده کاربرد باکتریهای  P1و  P2در
سط شوری  21دسنزیمش بر متر ،غلظب کلر را بهترتی  24و 81
دررد نسبب به شاهد در همان سط شوری کاهش داد (جدول )8ه

افزایش غلظب فسفر در برگهنای زرشنک شنده از طرفنن تل نی بنا
باکتری  P1در شرایط بدون تشش موج افزایش  10درردی غلظنب
فسنفر در م ایسنه بنا شناهد بنندون تل نی گردینده همچشنین کنناربرد
باکتری ها بویژه در سط شنوری  21دسننزیمنش بنر متنر موجن
کاهش معشندار فسفر نسبب به همان سط شوری گردیده بر اسنا
نتایج بدسب آمده ،تفاو معشنداری ( )p<0.05در غلظب فسفر برگ
زرشکهای تل ی شده با باکتریها در شرایط شور و غیر شور مشاهده
نشده بیشترین غلظب فسفر برگ از سط شوری  21دسنزیمش بنر
متر ( 7/14دررد) و کمترین آن از تیمار شاهد ( 7/30دررند) بدسنب
آمد (جدول )8ه همچشین با توجه به نتنایج بدسنب آمنده ،شنوری آب
آبیاری تنأثیر معشننداری بنر غلظنب پتاسنیم بنرگ نشنان ننداده اثنر
باکتری های محرک رشد گیاه نیز بر غلظب پتاسیم در سطوح شنوری
مختلف ،متفاو بوده تیمار با باکتری  P1در شرایط بدون تشش شوری
غلظب پتاسیم را  22دررد نسبب به شاهد بدون تل ی افزایش داده از
طرفن تل ی با باکتری  P2موج کاهش  12دررندی پتاسنیم بنرگ
نسبب به شاهد در همان سط شوری شد (جدول )8ه براسنا نتنایج
بدسب آمده ،با سطوح شوری  6و  21دسننزیمنش بنر متنر غلظنب
سدیم برگ بهترتی  2/02و  1/08برابر نسبب به شاهد افزایش یافبه

جدول  -4تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر مقدار قند کل و غلظت برخی عناصر در برگ پاجوشهای زرشک در سطوح مختلف شوری آب
آبیاری
Table 4- The effect of PGPR on the total sugars content and concentration of some elements in the leaf of Berberis vulgaris
suckers irrigated by different levels of water salinity

12

0.58 a
0.50 b
0.42 cd

3.59 a
3.07 b
2.71 c

شوری

شوری

Salinity
)(dS.m-1

Salinity
)(dS.m-1

6

0

12

غلظت فسفر برگ
Leaf P concentration
)(%
0.51 b
0.47 bc
0.41 d

Total sugars
)(mg.g-1 DW
43.1 a
29.5 bc
37.1 ab

0.37 d
0.47 bc
0.43 cd

27.6 bc
27.7 bc
21.5 c

غلظب سدیم برگ

غلظب پتاسیم برگ

Leaf Na concentration
)(%

Leaf K concentration
)(%

2.28 d
1.92 e
1.64 f

1.31 g
1.27 gh
1.23 gh

0.47 ab
0.43 abc
0.37 cd

0.44 abc
0.33 d
0.37 cd

20.5 c
32.5 b
43.7 a

0.40 bcd
0.48 a
0.44 abc

P0
P1
P2

P0
P1
P2

غلظب کلر برگ
Leaf Cl concentration
)(%

K/Na

0.22 c
0.19 c
0.22 c

Bacteria
0

قند کل

نسبب پتاسیم به سدیم برگ
0.19 c
0.20 c
0.18 c

6

باکتری

0.35 b
0.47 a
0.49 a

10.4 a
8.51 b
6.05 de

8.03 bc
6.71 cd
4.44 f

برای هر رفب میانگینهاین که حدالل یک حرف مشترک دارند در سط احتمال  1دررد بر اسا

5.76 def
5.01 ef
4.76 ef

آزمون  LSDاختالف معشنداری ندارنده

Values followed by different letters had significant difference according to LSD test at p<0.05.

P0
P1
P2

دقیقي و همکاران ،پاسخ فاكتورهاي رشدي و فیزیولوژیکي پاجوشهاي زرشک...

بحث
اگر چه درختچههای زرشک تحمل نسبتاً زیادی به تنشش شنوری
دارند اما سطوح شوری زیاد من تواند رشد آنها بویژه پاجوشهای تنازه
کشب شده را کاهش دهده با توجه به نتایج این پنژوهش ،شنوری آب
آبیاری موج کاهش رشد و وزن خشک برگ پناجوشهنای زرشنک
شده کاهش رشد گیاهان تحب تشش شوری منتواند به دلینل کناهش
ذخایر انرژی گیاه باشده به دلیل اثرا مشفن پتانسنیل اسنمزی پنایین
محلول خاک و جذب کم آب و نشارر غذاین و تأثیر سوء شنوری بنر
فتوسشتز و فرآیشدهای جانبن آن ،انرژی یزم برای رشد مشاس ریشنه
و اندام هنواین در اختینار آن هنا لنرار نمننگینرد ()Munns, 2005ه
افزایش تولید ماده خشک تابع وجود آب لابل ورول در محیط ریشه و
در نتیجه انت ال غذای یزم از ریشه بنه بنرگهنا و در نهاینب انجنام
فتوسشتز در شرایط بهیشه اسب ()Sabet et al., 2010ه نتایج پنژوهش
حاضر نشان داد که استفاده از باکتریهای محرک رشد گیناه موجن
افزایش وزن خشک برگ پناجوشهنای زرشنک شنده بناکتریهنای
ریزوسفری از طری تولید هورمونهای رشد ،افزایش حاللیب ترکیبا
نامحلول فسفر و پتاسیم از طری تولید اسیدهای آلن و معدنن ،تولیند
سیدروفور و افزایش حاللیب آهن و روی و تولید آنزیم -ACCدآمیشاز
مؤثر در کاهش اثرا سوء اتیلن تششنن ،بنه رشند بهتنر گیناه کمنک
منننکششنند (); Jimenez-Mejia et al., 2022Glick, 2004ه
باکتریهای مورد استفاده در این پژوهش تواناین تولید ایشدول استیک
اسید ،سیدروفور ،آننزیم -ACCدآمیشناز و انحنالل فسنفا ننامحلول
(تری کلسیم فسفا ) را در شرایط آزمایشگاهن داشنتشد ( Azarmi et
)al., 2015ه دلیل افزایش وزن گیاهان تحب تیمنار بناکتری محنرک
رشد ،منتواند به افزایش رشد ریشه و در نتیجه افنزایش جنذب آب و
نشارر غذاین و انت ال آنها به اندام هواین گیاه مربوط باشد ( Zabihi
); Azarmi-Atajan and Sayyari-Zohan, 2022et al., 2009ه
زیشلن باف ن و همکاران ( )Zeinali bafghi et al., 2020بیان کردند
استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه بانث افزایش شناخسهنای
رشد گیاه ،شامل وزن تر و خشک اندامهنای هنواین و ریشنه ،سنط
برگ و تعداد برگ گیاه پسته در خاک شور شنده براسنا نتنایج اینن
پژوهش شاخس سبزیشگن ،محتوای کلروفیل کل a ،و  bو همچشنین
کاروتشوئید برگ با افزایش شنوری کناهش یافنبه هرچشند تل نی بنا
باکتریهای محرک رشد گیاه بویژه در شرایط تنشش شنوری موجن
افزایش این شاخسها گردیده کاهش رنگدانههنای فتوسنشتزی تحنب
تأثیر شوری ممکنن اسنب ناشنن از کناهش سنشتز کمنپلک ارنلن
رنگدانه کلروفیل ،تخری نوری کمپلک پروتئیشن رنگدانههای  aو b
که محافظب کششنده دسنتگاه فتوسنشتزی هسنتشد ،آسنی اکسنیداتیو
لیپیدهای کلروپالسب ،رنگدانهها و پروتئین ها یا افزایش فعالیب آنزیم
کلروفیالز باشد ()Egert and Tevini, 2002ه کاروتشوئیدها نیز که از
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کاروتنها و زانتوفیلها تشکیل شده اند ،ن ش مهمن در دریافب انرژی
نورانن برای فتوسشتز دارنده این رنگدانهها نالوه بر دخالب مست یم در
فرآیشد فتوسشتز ،در افزایش م اومب سیستمهای دفانن گیاهنان برابنر
تششهای اکسیداتیو نیز ن ش دارند ()Zaker et al., 2016ه با حضنور
بنناکتریهننای محننرک رشنند گینناه ،افننزایش رشنند گینناه بننا ترش ن
هورمونهای رشد و به دنبال آن افزایش ت سیم سلولن و توسعه ریشه،
افزایش کلروفیل و به دنبال آن افزایش فتوسشتز در گیاه منتواند اتفاق
بیفتد ()Aseri et al., 2008ه همچشین باکتریها بنا توسنعه ریشنه و
افزایش دسترسن به آب و نشارر غذاین ،کاراین مصرف آب در محیط
شور را افزایش داده و در نتیجه تنأثیر شنوری بنر فتوسنشتز را کناهش
مندهشده نتایج مشابهن در رابطه با تأثیر بناکتریهنای محنرک رشند
گیاه بر افزایش محتوای کلروفیل در نهالهای پسته در شنرایط تنشش
شنوری گنزارش شنده اسنب ()Azarmi et al., 2016ه نتنایج اینن
پژوهش نشان داد که م دار نسبن آب برگ بویژه در سط شوری 21
دسنزیمش بر متر کاهش یافبه از طرفن اگرچه اثر مت ابل شوری و
باکتری بر م دار نسبن آب برگ معشندار نشد اما نتنایج اثنرا ارنلن
نشان داد که کاربرد باکتریها موج افزایش محتوای آب بنرگ شنده
حفظ آما سلولن از شاخسهای مهم تحمل به شوری اسنب کنه از
این طری گیاه با کاهش رشد در اثنر تنشش شنوری م ابلنه مننکشند
()Shabala et al., 2000ه تجمنع نمنک در مشط نه ریشنه از طرین
کاهش پتانسیل اسمزی ،از جذب آب توسط ریشه جلوگیری کرده و در
نتیجه م دار آب اندامهنای گیناه از جملنه بنرگ را کناهش منندهند
()Warrence et al., 2002ه در پژوهش حاضر اثرا تجمع سدیم در
سط شوری  21دسن زیمش بر متر بصور سوختگن حاشیه برگهنا
و ضعیف شدن پاجوشها مشاهده گردیده اینن امنر در احنداا باغنا
زرشک در خاکهای شور منبایسب منورد توجنه لنرار گینرده بنه نظنر
منرسد باکتریهای محرک رشد گیاه بانث افزایش م اومب گیناه در
برابر تشش شوری از طری هدایب هیدرولیکن ،تشظیم اسمزی ،از بنین
بردن تأثیر سمن یون سدیم ،حفظ هدایب اسنمزی بنایتر و فتوسنشتز
بیشتر منشوند ()Zeinali bafghi et al., 2020ه همچشین با افزایش
لابلیب جذب نشارر غذاین و آب و تولید هورمونهای گیاهن و آنزیم
-ACCدآمیشاز موج بهبود وضعیب تغذیهای گیاه شده و در نتیجه بنا
کاهش غلظب گونههای فعال اکسیژن و رادیکالهنای آزاد ،اسنتحکام
غشای سلولن را افزایش مندهشد (; Ansari Azarmi et al., 2016
)et al., 2019ه ماینک و همکناران ( )Mayak et al., 2004نشنان
دادند که تل ی گوجهفرنگن و فلفل با باکتری م دار  RWCرا در اینن
گیاهان افزایش داده اسبه کارلیداگ و همکناران ( Karlidag et al.,
 )2013نیز گزارش کردند که تل نی تنو فرنگنن بنا بناکتری سنب
افزایش  RWCتحب تشش شوری شده پرولین از جمله منوادی اسنب
که غلظب آن در سنلول در پاسنب بنه تنششهنای خشنکن و شنوری
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افزایش منیابد و بانث حرکب آب سلولهای بنرگ و افنزایش فشنار
تورژسان منشود ()Mahajan and Tuteja, 2005ه تجمع پنرولین
در شرایط تشش خشکن و شنوری بنه نلنب فعنالسنازی آننزیمهنای
بیوسشتزی پرولین ،کاهش اکسیداسیون و کاهش استفاده از پرولین در
سنشتز پنروتئینهنا مننباشند ()Maggio et al., 2002ه در مطالعنا
مختلف تأثیر تشش شوری بر م دار لشند گیناه متفناو گنزارش شنده
اسننبه ایننن موضننوع نشننان مننندهنند کنننه تنننأثیر شننوری در تغییننر
کربوهیدرا ها به گونه گیاهن و غلظنب نمنک بستگن دارده کناهش
م دار لشد منتواند بهدلینل کناهش فتوسنشتز باشند ،زینرا کناهش آب
موج کاهش آما شده و از دسب دادن فشنار آما به بسته شدن
روزنهها در نتیجنه کناهش فتوسنشتز مشجنر منشود (Parihar et al.,
)2015ه در این پژوهش نیز هر دو سط شنوری آب آبیناری ( 6و 21
دسن زیمش بر متنر) موجن افنزایش تجمنع پنرولین در بنرگ شنده
همچشین تل ی با باکتری  P1نیز موج افزایش غلظب پنرولین بنرگ
شده تل ی با باکتریها در شنرایط شنور موجن کناهش و در شنرایط
بدون شوری موج افزایش لشد بنرگ شنده بنه نظنر مننرسند اینن
باکتریها با تولید متابولیبهای مختلف و افزایش جذب آب و نشارنر
غذاین ن ش بارزی در تشظیم اسمولیبهای سلولن از جملنه پنرولین و
لشدهای محلول ایفا منکششده باکتریهنای محنرک رشند گیناه مانشند
باسیلو و آرتروباکتر منتوانشد با تجمع پرولین و لشدهای محلنول در
گیاه موج حفظ آب سلول و در نتیجه افزایش م اومب در برابر تشش
شوری شوند ()Sziderics et al., 2007ه با افزایش شوری آب آبیاری
غلظب فسفر افزایش ولن تل ی با باکتریهای محنرک رشند گیناه در
شرایط شور موج کاهش و در شرایط غیر شور موج افزایش م دار
آن شده افزایش غلظب فسفر با افزایش تشش شنوری را مننتنوان بنه
کاهش ت سیم سلولن ،ندم توسعه و رشد بنرگ و در نتیجنه افنزایش
غلظب نسبب داده باکتریهنای محنرک رشند گیناه بنا سنازوکارهای
مختلفن مانشد تولید اکسنین ،اسنیدهای آلنن و معندنن ،ترشن آننزیم
فسفاتاز و پروتون موج افزایش فراهمن فسفر برای گیاه ،رشد ریشه
و جذب آب و نشارر غذاین منگردننده بنا توجنه بنه نتنایج پنژوهش
حاضر ،در سط شوری  6دسن زیمش بر متر باکتری  P1و در سنط
شوری  21دسن زیمش بر متر هر دو باکتری موج کاهش معشندار
غلظب فسفر برگ نسبب به شاهد بدون تل ی در همان سط شنوری
شدنده دلیل این امر منتواند به بهبنود شنرایط رشندی پناجوشهنای
زرشک مانشد افزایش جذب آب و نشارر غنذاین از جملنه فسنفر کنه
مشجر به افزایش رشد برگ و توسعه آنها (همانطور که در نتایج مربوط
به وزن خشک برگها مشاهده شد) شده اسب ،مربوط باشده به طورکلن
برهمکشش بین فسفر و شوری پیچیده و به گونه و سن گیاه ،ترکی و
سطوح شوری و غلظب فسفر در محیط بسنتگن دارد ( Grattan and
)Grieve, 1999ه پتاسیم از نشارر معدنن ضنروری در شنیره سنلولن
اسب و ن ش بسیار زیادی در کاهش پتانسیل اسمزی سلولهای ریشه

دارده استفاده از کودهای بیولوژیک ننالوه بننر افننزایش جمعیننب و
فعالینب ریزجانداران مفید خاک ،در جهنب افنزایش فراهمنن نشارنر
غذاین منورد نیاز مانشد پتاسیم نمل نموده و سننب بهبننود رشنند و
نملکرد گیاهان زراننن مننشنود ()Salehi et al., 2003ه با توجه به
افزایش وزن خشک برگ با کاربرد باکتریها ،کاهش غلظب پتاسنیم در
برگ زرشکهای تل ی شده با باکتریها منتواند به افزیش رشد برگ
و اثر رلب مربوط باشده براسا نتایج این پژوهش ،شوری آب آبیاری
موج تجمع سدیم و کلر در برگ زرشنک در شنرایط بندون کناربرد
باکتری شده هر چشد کاربرد باکتری محرک رشد گیاه موجن کناهش
غلظب این نشارر در شرایط شور شده سدیم سب برهم خوردن تعادل
اسمزی ،تخری غشاهای سلولن ،کاهش رشد ،جلوگیری از ت سنیم و
بزرگ شدن سلولها منشود ()Munns and Tester, 2008ه افزایش
جذب سدیم و کلر موج کاهش جذب نشارر ضروری و ال ای سم به
گیاه منگردد ()Tester and Davenport, 2003ه گزارش شده اسب
که غلظب بایی کلر منتواند به ایجاد سمیّب آن در بافبهنای گیناه
مشجر شود ()Xu et al., 2000ه در اینن پنژوهش اثنرا تجمنع کلنر
بصور زرد شدن حاشیه برگها در سط شوری  21دسن زیمنش بنر
متر مشاهده گردیده نسبب پتاسیم به سدیم بهنشنوان شناخس جهنب
تحمل شوری استفاده منشود و بایبودن نسبب پتاسیم بنه سندیم در
بافبهای گیاهن که تحب تشش شوری لرار گرفتهاند ،بهنشوان یکن از
سازوکارهای فیزیولوژیکن مهم در ایجاد تحمل به شوری در بعضن از
گونههای گیاهن بوده اسب ()Azadi et al., 2017ه آنزیمهاین که به
پتاسیم بهمشزلهی کوفاکتور نیاز دارند به غلظنبهنای زیناد سندیم ینا
نسببهای بنایی سندیم بنه پتاسنیم حسنا انند ( Chaves et al.,
)2009ه ریزوباکتریهای محرک رشد مننتوانشند بنا افنزایش جنذب
پتاسیم ،نیتروژن و فسفا و در نتیجه کاهش نسبب سدیم به پتاسنیم
اثرا مشفن شرایط شور را کناهش دهشند ()Nadeem et al., 2009ه
غلظب بایی سدیم محتوای کلسیم ،مشینزیم و فسنفر ریشنه گیناه را
کاهش داده و مشجر بنه ال نای نندم تعنادل ینونن در ریزوسنفر گیناه
منشود ()Zhang et al., 2013ه
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افزایش شوری ،م دار پرولین و لشد کل و غلظب نشارر فسفر ،سندیم
و کلر برگ افزایش یافبه با توجه به نتایج بدسب آمده ،سط شنوری
آب آبیاری  21دسنزیمش بر متر ،تنأثیر مشفنن بنر اسنت رار و رشند
پاجوشهای زرشک نشان داد که این امر منن توانند در احنداا باغنا
زرشک مهم باشده همچشین تل ی بنا بناکتریهنا وزن خشنک بنرگ،
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آبیاری افزایش دادنده تواناین این باکتریها برای بهبود رشند گیناه در
 انحنالل تنری، سنیدروفور،شرایط شور منتواند به دلیل تولید اکسین
دآمیشناز (همنانطور کنه در-ACC کلسیم فسفا و بویژه تولید آننزیم
شرایط آزمایشگاهن مشاهده شد) مربوط باشده بشابراین منتوان از این
 به دلیل کاهش بیشتر تجمع سدیم و کلنرP2 باکتریها (بویژه باکتری
در برگ در شرایط شور) برای بهبنود تغذینه و رشند و کناهش اثنرا
مشفن تشش شوری بر است رار پاجوشهای زرشک استفاده کرده

 و نسبب پتاسیم به سدیم، غلظب فسفر و پتاسیم، کاروتشوئید،کلروفیل
را بویژه در شرایط شور افنزایش داده همچشنین کناربرد بناکتریهنا در
شرایط شور مشجر به کاهش م دار فسفر و لشد کنل و در شنرایط غینر
شور موج افزایش م دار این شاخسها شده با توجه به نتایج بدسنب
آمده باکتریهای محرک رشد گیناه بنا افنزایش جنذب آب و نشارنر
غذاین مانشد فسفر و پتاسیم موج تشظیم و تعندیل اسنمزی در گیناه
شده و بدینترتی تحمل پاجوشهای زرشک را به تنشش شنوری آب
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