فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33آذر و دی 1398

ارزیابی تأثیر الکتات کلسیم بر رشد ،عملکرد و کیفیت کاهوی رقم "نیو رد فایر" تحت شرایط

2

آرزو خانی ،1طاهر برزگر ،*1زهرا قهرمانی 1و جعفر نیکبخت

 1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران 2،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/12/28 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/04/02 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر محلولپاشی الکتات کلسیم بر رشد ،عملکرد ،کارایی مصرف آب و کیفیت کاهوی رقم نیو رد فایر ()New Red Fire
تحت شرایط تنش کمآبی آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه زنجان در سال  1396اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح الکتات کلسیم (صفر 0/75 ،و  1/5گرم در لیتر) و سه سطح
آبیاری ( 85 ،70و  100درصد نیاز آبی گیاه) بود .نتایج نشان داد که تنش کمآبی بهطور معنیداری رشد و عملکرد بوته را کاهش داد.
کمترین مقدار عملکرد ( ،)9644/2 Kg ha-1کلروفیل کل ( ،)0/51 mg gFW-1ویتامین ث ( )44/48 mg. 100gFW-1و اسید قابل تیتراسیون
( 19/55درصد) و بیشترین مقدار کارتنوئید ( ،)0/251 mgآنتوسیانین ( )26/56 μmol g-1و کارایی مصرف آب ( )15/37 kg m-3در تنش
کمآبیاری  70درصد حاصل شد .تیمار آبیاری اثر معنیداری بر محتوای مواد جامد محلول برگ نداشت .کاربرد الکتات کلسیم بهطور معنی-
داری میزان کلروفیل کل ،کارتنوئید ،ویتامین ث ،اسید قابل تیتراسیون ،آنتوسیانین ،عملکرد و کارایی مصرف آب را افزایش داد .بیشترین
عملکرد بوته ( )13710/77 Kg ha-1و محتوای ویتامین ث ( )48/05 mg. 100 gFW-1و کلروفیل کل ( )0/64 mg gFW-1با کاربرد الکتات
کلسیم  1/5گرم در لیتر تحت شرایط آبیاری  100درصد نیاز آبی گیاه حاصل شد .همچنین اثرات متقابل تیمارها بر میزان اسید کل و مواد
جامد محلول کل تأثیر معنیداری نداشت .با توجه به نتایج ،کاربرد الکتات کلسیم  1/5گرم در لیتر جهت بهبود عملکرد ،کارایی مصرف آب
و کیفیت کاهودر شرایط آبیاری نرمال و کمآبی پیشنهاد می شود.
کلید واژهها :آنتوسیانین ،عملکرد ،کارآیی مصرف آب ،محلولپاشی برگی ،ویتامین ث

مقدمه

اصلی کاهو است ( .)Kristkova et al., 2008از نظر ارزش

کاهو ( )Lactuca sativa L.گیاهی یكساله است و مهمترین

غذایی ،کاهو دارای ویتامینهای  C ،B ،Aو  ،Eکارتنوئیدها،

سبزی ساالدی قابل استفاده در جهان است و بهعنوان یك

اسیدهای فنولیك و مواد معدنی نظیر سدیم ،آهن ،فسفر،

سبزی فصل سرد در مناطق مختلف جهان کشت میگردد که از

منیزیم ،روی ،منگنز و کلسیم است (

حوالی اروپای ساحلی یا آسیای مرکزی به نقاط دیگر جهان

.)2011

منتقل شده است .گروهی از محققین معتقدند که هندوستان مبدأ
*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيtbarzegar@znu.ac.ir :

Perucka and Olszowka,

تنش کمآبی از مهمترین تنشهای محیطی است که رشد و
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راهبرد برای تولید پایدار محصوالت کشاورزی در شرایط

کلسیم و آسکوربات کلسیم استفاده میشود .الکتات کلسیم یك

کمبود آب است ( .)Kirnak et al., 2002بسیاری از گیاهان

جایگزین مناسب برای کلسیم کلرید است زیرا از تلخی یا

دارای مکانیسم خاصی جهت مقابله با شرایط کمآبی و افزایش

طعمهای مرتبط با نمك کلرید اجتناب میکند

(Luna-

کارآیی مصرف آب هستند .افزایش کارایی مصرف آب در

 .)Guzman and Barrett, 2000کاربرد کلسیم در گوجهفرنگی،

هندوانه ( )Kuscu et al., 2015با افزایش شدت تنش کمآبی

وزن تك بوته ،عملکرد و محتوای ویتامین ث را افزایش داد

گزارش شده است .مطالعات انجام شده نشان داد که تنش آبی

ولی باعث کاهش محتوای اسیدهای آلی و مواد جامد محلول

اثر معنیداری بر رشد ،عملکرد و مقدار کلروفیل در گیاه

شد ( .)Dong et al., 2004کاربرد الکتات کلسیم بهعنوان یك

ریحان داشت .با کاهش مقدار آب خاک شاخصهایی چون

عامل تقویتکننده باعث حفظ بافت و کیفیت کاهو و هویج

ارتفاع بوته ،تعداد و سطح برگها ،وزن تر و خشك برگها،

شد ( .)Martin-Diana et al., 2005همچنین طبق آزمایشی که

ساقهها و ریشهها و عملکرد کاهش و در مقابل ،نسبت وزن

بر روی اسفناج انجام شد الکتات کلسیم مانع از افزایش

Hassani and

نفوذپذیری غشای سلولی ،محتوای مالون دیآلدهید ،تخریب

خشك ریشه به اندامهای هوایی افزایش یافت (

 .)Omid Beighi, 2002اثرات تنش رطوبتی در گیاه گشنیز

کلروفیل و کاهش میزان ویتامین ث شده است (

منجر به کاهش محتوای نسبی آب بافت و پتانسیل آب برگ

 .)al., 2013براساس مطالعات انجامشده کاربرد کلسیم در گیاه

گردید .همچنین در این مطالعه تنش آبی سبب کاهش

چای ،با افزایش میزان پرولین ،ترکیبات فنلی برگ و فعالیت

کلروفیل و افزایش محتوای پرولین و مالون دیآلدهید شد

آنزیمهایی نظیر کاتاالز و پراکسیداز ،میزان هیدروژن پراکسید و

(.)Anjali and Kale, 2007

پراکسیداسیون لیپیدها و آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش را

Wen-bin et

کلسیم یك عنصر غذایی ضروری برای گیاه است که بین

کاهش داد ( .)Upadhyaya et al., 2011با توجه بـه وضـعیت

 0/2تا  0/5درصد وزن خشك برگ را تشکیل میدهد.

بحـران آب در ایـران و مصـرف عمـده آن در کشـاورزی،

همچنین کلسیم نقش مهمی را در ساختمان دیواره سلولی ایفا

مطالعـه در خصوص بهبود تحمل به کمآبی سبزیها و

میکند ( .)Supanjani et al., 2005یکی از مهمترین اعمال

مدیریت آب ضروری به نظر میرسـد .بنابراین ،در آینده

کلسیم راهاندازی و انتقال پیامهای درون سلولی در برابر

بیشترین تالشهـا در جهـت تولیـد محصول بیشتر در شرایط

Kader and

کمآبـی خواهـد بـود و پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر

 .)Lindberg, 2010کلسیم در تنظیم مکانیسمهای مختلف

محلولپاشی الکتات کلسیم بر رشد ،عملکرد و کیفیت کاهوی

گیاهان در شرایط محیطی نظیر کمآبی ،گرما ،سرما و شوری

رقم نیو رد فایر تحت تنش کمآبی انجام شد.

محرکهای مختلف و بروز پاسخ مناسب است (

نقش دارد .عالوه بر این نشان داده شده است که کلسیم برای
کاهش اثرات نامطلوب تنش آب روی گیاهان و افزایش تحمل

مواد و روشها

به کمآبی نیاز است ( .)Cousson, 2009اثر مثبت کلسیم در

این پژوهش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح

بهبود تحمل به تنشهای غیرزیستی به تنظیم روابط آبی،

بلوکهای کامالً تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی

فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدانی ،انباشت اسمولیتها ،بهبود

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در تابستان و پاییز سال

محتوی رنگدانههای فتوسنتزی و تعادل تغذیهای نسبت داده

 1396اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری

شده است (.)Kurtyka et al., 2008

( 85 ،100و  70درصد نیاز آبی گیاه) و سه سطح الکتات

کلسیم بهصورت نمكهای مختلف و یا ترکیب با مواد

کلسیم (صفر 0/75 ،و  1/5گرم در لیتر) که تیمار آبیاری
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
بافت خاک
لوم رسی

نیتروژن

ماده آلی

پتاسیم

()%
0/94

کلسیم

سدیم
(گرم بر کیلوگرم)

0/07

0/20

0/13

EC

(دسیزیمنس بر متر)
0/12

1/49

pH

7/4

نتایج حاصل از تجزیه خاک در جدول  1آورده شده است.

کاهو براساس فواصل کشت ،نوع سیستم آبیاری (قطرهای-

بذرهای کاهوی رقم نیو رد فایر ( )New Red Fireاز

نواری) و دور آبیاری (سه روز) برآورد شد و سپس در هر

شرکت  TAKII SEEDتهیه و در داخل سینیهای مخصوص

نوبت آبیاری به گیاه داده میشد .نیـاز آبـی سایر تیمارها

کاشت بذر ( 72حفرهای) در بستر حاوی پیت ماس در گلخانه

(تیمارهای تنش آبی) براساس نیاز آبی تیمار شاهد و درصد

(دمای 23±3روز و  18±3شب با رطوبت نسبی 70-60

تنش آبی ،برآورد و توزیع شد .در پایان دوره رشد ( 62روز)،

درصد) کشت شدند .پس از آمادهشدن زمین ،نشاها در مرحله

از هر واحد آزمایشی با حذف اثر حاشیهای از شش بوته

چهار پنج برگی به زمین اصلی منتقل شدند .فاصله ردیفها 35

نمونهبرداری و برای اندازهگیری صفات مورد نظر به آزمایشگاه

سانتیمتر و فاصله بوتهها  30سانتیمتردر نظر گرفته شد .پس

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان منتقل شد.

از استقرار اولیه گیاهان در مرحله شش تا هفت برگی اولین

صفات مورد ارزیابی :بهمنظور ارزیابی عملکرد و وزن

محلولپاشی برگی الکتات کلسیم صورت گرفت و

متوسط بوته ،بوتهها پس از برداشت با ترازوی دیجیتال گرمی

محلولپاشیهای بعدی در دو مرحله با فاصله  10روز یکبار در

(مدل  )EK3000Iوزن شدند .وزن متوسط تك بوته بهصورت

طول دوره رشد گیاه انجام گرفت .تیمارهای آبیاری یك هفته

گرم و عملکرد کل به صورت کیلوگرم در هکتار برآورد شد.

پس از اولین محلولپاشی اعمال شد .زمان محلولپاشی برای

همچنین کارایی مصرف آب ( ،)WUEبا تقسیمنمودن عملکرد

تمام تیمارها یکسان بود و برای محلولپاشی تیمار شاهد از

به آب مصرفی در طی فصل رشد بر حسب کیلوگرم در

آبمقطر استفاده شد .نیاز آبی گیاه برای تیمار شاهد با استفاده

مترمکعب برآورد گردید.

از میانگین بلند مدت دادههای روزانه و دادههای سال جاری

برای سنجش محتوای کلروفیل کل و کارتنوئید از بافت

شاخصهای هواشناسی ثبتشده در ایستگاه هواشناسی زنجان

تازه برگ استفاده شد 0/1 .گرم از نمونهها در هاون چینی با 10

و رابطه استاندارد فائو -پنمن -مانتیس برآورد گردید (وزیری

میلیلیتر استون  80درصد ساییده شد .سپس با دور  5000به

و همکاران.)1387 ،

مدت  5دقیقه سانتریفیوژ گردید .میزان جذب محلول روشناور

رابطه ()1

ETC = ET0 × KC

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

SAFAS MONACO

 :ETCنیاز آبی کاهو (میلیمتر در روز) :ET0 ،تبخیر -تعرق گیاه

( )RS 232در طولموجهای  645و  663نانومتر برای کلروفیل

مرجع چمن (میلیمتر در روز) و  :KCضریب گیاهی کاهو

و در طولموجهای  510و  480نانومتر برای کارتنوئید خوانده

(بدون واحد) .الزم به توضیح است مقادیر  ET0براساس روش

شد .در نهایت غلظت آنها بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر

استاندارد فائو -پنمن -مانتیث برآورد شد .میانگین بلند مدت

با استفاده از رابطه  1و  2محاسبه گردید که در این رابطه ()V

پارامترهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیك زنجان در دوره رشد

بیانگر حجم نهایی عصاره کلروفیل در استون  80درصد)W( ،

گیاه را که برای محاسبه مقادیر  ET0و  ETCمورد استفاده قرار

وزن تازه بافت استخراج شده )A( ،جذب در طولموج

گرفت ،در جدول  2نشان داده شده است .پس از محاسبه

مشخص است (.)Rajalakshmi and Banu, 2015
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جدول  -2آمار هواشناسی مربوط به ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه زنجان در فصل زراعی 1396
پارامتر هواشناسی
بارندگی ()mm

˚

میانگین دما () C

درجه حرارت حداکثر ()˚C

0/01

1/11

5/00

0/00

0/02

22/94

25/71

27/68

24/79

15/73

11/29

16/8

17/61

14/68

7/89

32/47

33/96

36/82

35/12

25/05

رابطه ()2

( .)AOAC, 2000مقدار اسید کل بهصورت درصد مالیك اسید

) = [20.2 (A645)+ 8.02 (A663)]×V/(W×1000کلروفیل کل

براساس رابطه  4محاسبه گردید (مستوفی و نجفی .)1384 ،در

رابطه ()3

این رابطه ( )Eاکی واالن اسید مورد نظر )N( ،نرمالیته محلول

) = [7.6 (A480) – 1.49 (A510)]×V/(W×1000کارتنوئید

سدیم هیدروکسید )S( ،مقدار سدیم هیدروکسید مصرفشده

برای سنجش میزان آنتوسیانین مقدار  0/1گرم از بافت تازه

(میلیلیتر) )F( ،فاکتور  )C( ،NaOHمقدار عصاره را نشان

گیاهی با  10میلیلیتر محلول کلریدریك اسید یك درصد

میدهد.

متانول در یك هاون چینی ساییده شد .محلول حاصل بهمدت

رابطه ()5

 24ساعت در یخچال در دمای  4درجه سانتیگراد و شرایط

 )%( = ]E×N×S×F/C] × 100اسیدیته قابل تیتراسیون

تاریکی نگهداری شد سپس محلول بهمدت  10دقیقه با دور

محتوای مواد جامد محلول برگ با استفاده از دستگاه

 4000سانتریفیوژ گردید .جذب محلول روشناور در طولموج

رفرکتومتر مدل  ATAGO Brixo-32اندازهگیری شد و میزان

 550نانومتر خوانده شد .از محلول کلریدریك اسید یك درصد

مواد جامد محلول بر حسب درصد بریکس بیان شد (مستوفی و

متانول بهعنوان شاهد استفاده شد .میزان آنتوسیانین برای هر

نجفی.)1384 ،

عصاره بر حسب میکرومول بر گرم با استفاده از رابطه سه

برای اندازهگیری آسکوربیك اسید (ویتامین ث) دو گرم از

محاسبه گردید که ( )Aمقدار جذب )Ƹ( ،ضریب خاموشی

بافت تازه با  6میلیلیتر از محلول متافسفریك  1درصد ساییده

معادل  33000مول بر سانتیمتر )b( ،عرض کوت برابر یك

شد و با دور  6000بهمدت  15دقیقه در دمای چهار درجه

را نشان میدهد ( Saeedi and

سانتیگراد با دستگاه سانتریفیوژ (مدل  )PIT320Rسانتریفیوژ

سانتیمتر و ( )cمقدار آنتوسیانین

شد .سپس محلول رویی جمعآوری گردید 50 .میلیگرم از

.)Asadi-Gharneh, 2017
A= Ƹbc

پودر دیکلرو ایندوفنل در  200میلیلیتر آب گرم حل شد و به

اسیدیته قابل تیتراسیون براساس اسید آلی غالب اندام گیاهی

آن  42میلیگرم بیکربنات سدیم اضافه گردید و در یخچال به

اندازهگیری میشود .بهمنظور اندازهگیری اسید کل از تیتر با

مدت کوتاه نگهداری گردید.در هر لوله آزمایش دو میلیلیتر از

سدیم هیدروکسید استفاده گردید .برای تعیین میزان اسیدیته ،به

محلول رنگی و  100میکرولیتر از عصاره استخراجشده اضافه

علت باالبودن میزان رنگ عصاره ،ابتدا عملیات رقیقسازی

شد .جذب محلول حاصل در طولموج  520نانومتر خوانده

انجام شد .بدین منظور  5میلیلیتر آب برگ با  10میلیلیتر آب

شد .غلظت آسکوربیك اسید با استفاده از منحنی استاندارد تهیه

مقطر به حجم رسانیده شد و سپس دو قطره معرف فنلفتالئین

شده از غلظتهای مختلف آسکوربیك اسید در حضور

به آن اضافه شد .محلول حاصل با سدیم هیدروکسید 0/1

دیکلرو ایندوفنل محاسبه شد (.)AOAC, 2000

رابطه ()4

نرمال تیتر گردید و عمل تیتراسیون تا پایان ظهور رنگ صورتی

آنالیز دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  SAS V9و

ادامه یافت .در نهایت حجم هیدروکسید مصرفی ثبت گردید

مقایسه میانگین دادهها از طریق آزمـون چنـد دامنهای دانکن
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خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر
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نوری به شمار میروند افزوده میشود تا مانع تخریب بیشتر
کلروفیل گردد .این نتایج با یافتههای محققان دیگر نیز مطابقت

رنگدانههای فتوسنتزی :نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها

کلروفیل کاسته و در مقابل میزان کارتنوئیدها افزوده میشود

نشان داد که اثرات ساده تیمار آبیاری و کلسیم الکتات در سطح

(.)Abdalla and El-Khoshiban, 2007

 1درصد و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال  5درصد بر
میزان کلروفیل کل و کارتنوئید معنیدار گردید (جدول .)3

با کاربرد کلسیم بهطور قابل توجهی میزان کلروفیل در
شرایط تنش کمآبیاری افزایش یافت که به نظر میرسد به دلیل

با اعمال تنش کمآّبی محتوای کلروفیل برگ کاهش یافت و

جلوگیری از خسارت سلولهای دهیدراتهشده با ایجاد تعادل

بر میزان کارتنوئید برگ کاهو افزوده شد .کاربرد الکتات کلسیم

اسمزی در سیتوپالسم است (.)Tattini and Traversi, 2009

در سطح  1/5گرم در لیتر باعث افزایش کلروفیل کل و

در آزمایشی مقدار کلسیم در محلول غذایی گیاه گوجهفرنگی

کارتنوئید گردید (جدول  .)4با توجه به نتایج (شکل )1 A

را از  2/9میلیموالر بر لیتر به  0/29میلیموالر بر لیتر کاهش

بیشترین مقدار کلروفیل کل در گیاهان تیمارشده با سطح 1/5

دادند و مشاهده شد که محتوای کلروفیل و توکوفرول به کمتر

گرم در لیتر الکتات کلسیم در شرایط آبیاری  100درصد نیاز

از شاهد کاهش یافته است .هچنین فعالیت سوپراکسید

آبی بهدست آمد و تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد و سطح

دیسموتاز کاهش و مالون دیآلدئید بهعنوان یك محصول

 0/75گرم در لیتر الکتات کلسیم در شرایط مختلف آبیاری

تخریب پراکسیداسیون لیپید در برگهای تحت کمبود کلسیم

وجود نداشت .حداکثر مقدار کارتنوئید در گیاهان تیمارشده با

افزایش یافت ( .)Schmitz-Eiberge et al., 2002برخی

سطح  0/75گرم در لیتر الکتات کلسیم تحت تنش کمآبی 70

مطالعات نشان دادهاند که استفاده از تیمار کلسیم کلرید در

درصد حاصل شد (شکل .)1 B

شرایط کمآبیاری مقدار مالون دیآلدئید را کاهش داده است.

از عوامـل مؤثر بر کاهش محتوای کلروفیل در هنگام مواجه

این نتیجه مطابق با افزایش رشد و فعالیت آنزیمهای

گیاهان بـا تـنش خشـکی ،تولید گونههای واکنشگر اکسیژن و

آنتیاکسیدانی و افزایش کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید

متعاقب آن پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب کلروفیل است.

دیسموتاز در سمزدایی گونههای فعال اکسیژن مانع از کاهش

طبق گزارشی کاهش میزان کلروفیل در اثر تنش خشکی بهعلت

کلروفیل میگردد .این ثابت کرد که تیمار با غلظت کلسیم

افزایش تولید رادیکالهای اکسیژن در سلول است که این

مناسب ،آسیب اکسیداسیون را که ناشی از کمآبی بود کاهش

رادیکالهای آزاد سبب پراکسیداسیون و درنتیجه تجزیه این

میدهد ( .)Chengbin et al., 2013همچنین براساس پژوهشی

رنگدانهها میگردند ( .)Xiao et al., 2008از طرف دیگر ،تنش

میزان کارتنوئید در هویج در تیمار با کلسیم الکتات در پایان

منجر به افزایش غلظت تنظیمکنندههای رشد آبسزیك اسید و

انبارمانی افزایش یافت که این افزایش میتواند به دلیل افزایش

اتیلن میشود که تحریكکننده آنزیم کلروفیالز هستند و به این

بتاکاروتن باشد (.)Martin Diana et al., 2005

ترتیب کلروفیل تحت تأثیر این آنزیم تجزیه میشود

( Orabi et

آنتوسیانین :اعمال تنش کمآبیاری بهطور معنیداری

 .)al., 2010کارتنوئیدها رنگیزههای گیاهی هستند که خاصیت

محتوای آنتوسیانین برگ را افزایش داد؛ همچنین کاربرد کلسیم

جذب

الکتات باعث افزایش مقدار آنتوسیانین گردید (جدول .)4

رادیکالهای فعال اکسیژن باعث محافظت کلروفیل در برابر

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین

تنشها میگردند .در تنشهای شدید ،میزان کارتنوئید که

مقدار آنتوسیانین در برگ گیاهان محلولپاشی شده با الکتات

بهعنوان حمایتکنندهای برای کلروفیل در برابر اکسیداسیون

کلسیم  1/5گرم در لیتر،تحت شرایط آبیاری  85درصد نیاز آبی

آنتیاکسیدانی

دارند.

این

رنگیزهها

با

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 17:07 IRST on Sunday March 7th 2021

نتایج و بحث

دارد و آنها نیز گزارش کردند با افزایش تنش خشکی از مقدار

192

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،33سال 1398

جدول  -3تجزیه واریانس اثرات هریک از سطوح مختلف آبیاری و الکتات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی کاهوی رقم نیو رد فایر
میانگین مربعات

تکرار

2

0/00007

آبیاری

2

** 0/034

** 0/0087

خطای کرت اصلی

4

0/001

0/0004

5/648

الکتات کلسیم

2

** 0/022

** 0/0034

* 4/292

آبیاری × الکتات کلسیم

4

*

*

*

0/0007

1/003

1/375

** 2/162

* 19/318
4/135
** 56/613

2/770

4/017 ns

خطای کرت فرعی

12

0/001

0/0004

6/388

3/324

ضریب تغییرات

-

5/75

9/94

11/18

8/62

0/003

0/0014

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد است.
ادامه جدول -3
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادی

تکرار

2

0/041

آبیاری

2

** 2/347

** 13/262

0/175

0/387

مواد جامد محلول

ویتامین ث

عملکرد

کارایی مصرف آب

0/077

206838/82

0/380

** 21349043/15

** 3/293

83934/71

0/183

خطای کرت اصلی

4

الکتات کلسیم

2

ns

0/653

**

10/724

**

6105376/18

**

10/144

آبیاری × الکتات کلسیم

4

0/077 ns

* 1/902

* 413961/66

0/317 ns

خطای کرت فرعی

12

0/225

0/369

101407/46

0/170

ضریب تغییرات

-

20/93

1/32

2/82

2/78

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد است.

حاصل شد (شکل  .)2با توجه به نتایج تحت آبیاری 100

اکسیداتیو است .کلسیم تولید گونههای فعال اکسیژن از جمله

درصد ،بین سطوح مختلف الکتات کلسیم تفاوت معنیداری

هیدروژن پراکسید را از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای

مشاهده نشد ولی با اعمال تنش کمآبی  85درصد میزان

سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز که هیدروژن پراکسید را به آب

آنتوسیانین با کاربرد الکتات کلسیم افزایش معنیداری نشان داد

و اکسیژن تجزیه میکنند کاهش میدهد ( )Noctor, 2006و در

و در شرایط کمآبی  70درصد با افزایش محتوای آنتوسیانین

نهایت منجر به افزایش آنتیاکسیدانها میشود .همچنین

بین سطوح مختلف الکتات کلسیم اختالف معنیداری مشاهده

کـاربرد پـس از برداشـت تیمـار کلسـیم در حفـظ

نشد (شکل .)2

آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی از قبیل فنل ،فالونوئیدها،

جزیزاده و مرتضایینژاد ( ،)1395افزایش کارتنوئید و

آنتوسـیانین و آسکوربیك اسید مؤثر بوده است (

Soleimani

آنتوسیانین را در شرایط کمآبیاری در گیاه کاسنی گزارش

 .)aghdam et al., 2013در بررسی منابع مختلف کلسیم که بر

کردند .این افزایش به علت نقش حفاظت نوری آنتوسیانین

روی ذرت انجام شد ،دریافتند که با افزایش غلظت

بهوسیله حذف مستقیم گونههای فعال اکسیژن در طول نقش

هیدروکسید کلسیم ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،محتوای آنتوسیانین
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منابع تغییرات

درجه آزادی

کلروفیل کل

کارتنوئید

آنتوسیانین

اسید کل
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات هریک از سطوح مختلف آبیاری و الکتات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی کاهوی رقم نیو رد فایر
تیمارهای آزمایشی

کارتنوئید

کلروفیل کل

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

آنتوسیانین

مواد جامد محلول کل

(میکرومول بر گرم)

(درصد بریکس)

آبیاری (درصد نیاز آبی گیاه)
85

b

b

a

a

70

0/51 b

0/54

0/199

0/251 a

24/11

26/56 a

2/53

2/58 a

الکتات کلسیم (گرم بر لیتر)
( 0شاهد)

0/53 b

0/196 b

20/11 b

1/95 a

0/75

b

b

a

a

1/5

0/62 a

0/53

0/213

0/235 a

23/44

24/22 a

2/42

2/42 a

میانگینهای صفات که در هر ستون دارای حروف مشابهاند فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5آزمون دانکن هستند.
ادامه جدول -4
تیمارهای آزمایشی

اسید قابل تیتراسیون
(درصد)

ویتامین ث (میلی¬گرم

عملکرد

در  100گرم وزن تر)

(کیلوگرم بر هکتار)

کارایی مصرف آب
(کیلوگرم بر مترمکعب)

آبیاری (درصد نیاز آبی گیاه)
22/43 a

46/88 a

12713/1 a

14/18 b

85

a

b

b

a

70

19/55 b

100

21/46

46/01

44/48 c

11408/5

9644/2 c

14/97

15/37 a

الکتات کلسیم (گرم بر لیتر)
( 0شاهد)

18/84 c

44/8 c

10409/3 c

c

0/75

20/78 b

45/6 b

11301/9 b

14/88 b

1/5

23/82 a

46/96 a

12054/6 a

15/88 a

13/76

میانگینهای صفات که در هر ستون دارای حروف مشابهاند فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5آزمون دانکن هستند.

و فنل کل کاهش یافت .در مقابل افزایش غلظت الکتات

تیمار شاهد بود و بر میزان مواد جامد محلول تأثیری نداشت.

Sanchez-Madrigal et al.,

اثرات متقابل آبیاری در الکتات کلسیم بر صفات مواد جامد

کلسیم منجر به افزایش آنها شد (
.)2015

اسید قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول :با توجه به

محلول کل و اسید کل تأثیر معنیداری نشان نداد
(جدول  3و .)4

جدول مقایسه میانگین دادهها ،با افزایش سطح تنش کمآبی

مقدار اسید کل و قندها در تعیین کیفیت محصوالت نقش

مقدار مواد جامد محلول بهطور معنیداری افزایش و اسید قابل

مهمی ایفا میکنند .طبق بررسیهای انجامشده اثر کلسیم بر

تیتراسیون کاهش یافت .همچنین کاربرد الکتات کلسیم باعث

مواد جامد محلول متغیر بوده به طوریکه گزارش کردهاند

افزایش معنیداری در میزان اسید کل شد که بیشترین مقدار آن

کلسیم کلرید اثر معنیداری بر افزایش مواد جامد محلول میوه

نیز مربوط به سطح  1/5گرم در لیتر و کمترین میزان مربوط به

ازگیل ژاپنی داشته است ( .)Akhtar et al., 2010در مطالعه
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100

0/63 a

0/194 b

17/11 b

1/67 b
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کلروفیل کل ( )Aو کارتنوئید ( )Bبرگ کاهوی رقم نیو رد فایر

دیگر که روی گوجهفرنگی انجام شد ،کاربرد کلسیم باعث

صورت تودههای همراه آب در آوندهای چوبی انتقال مییابد،

Dong

بنابراین جدب کلسیم کاهش یافته و با توجه به نقش کلسیم در

 .)et al., 2004در پژوهش دیگری عکس این نتیجه بهدست

حفظ دیواره سلولی ،افزایش سفتی میوه ،کاهش سرعت تنفس

آمد و گزارش کردند که کلسیم میتواند استحکام میوه و

و تولید اتیلن در پایداری و استحکام دیواره و غشای سلولی،

محتوای اسیدهای آلی را افزایش دهد که این نیز از طریق به

کاهش جذب این عنصر باعث کاهش اسیدها که بهعنوان

تأخیر انداختن تنفس میوه اتفاق میافتد ()Chen et al., 2006

سوبسترا در پدیده تنفسی شرکت میکنند ،میشود

که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .تجمع مواد جامد محلول

(.)Lamikanra and Watson, 2004

کاهش محتوای اسید آلی و مواد جامد محلول گردید (

در سلول و کاهش میزان آب ذخیرهشده در گیاه به دلیل افزایش

ویتامین ث :اعمال تنش کمآبیاری بهطور معنیداری

تولید هورمون آبسیزیك اسید و غلبه بر کاهش پتانسیل اسمزی

ویتامین ث برگ را کاهش داد و کاربرد الکتات کلسیم باعث

در شرایط خشکی است .همچنین افزایش تنفس در تنش

افزایش مقدار ویتامین ث گردید (جدول  .)4نتایج حاصل از

کمآبیاری باعث شکستهشدن پلیساکاریدها و تبدیل آنها بـه

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین مقدار ویتامین ث

مـیشـود ( Ivan

در برگ گیاهان محلولپاشیشده با الکتات کلسیم  1/5گرم در

 .)Garcia et al., 2011در اثر تنش خشکی روزنهها بستهشده و

لیتر ،تحت شرایط آبیاری  100درصد نیاز آبی و کمترین مقدار

تبخیر و تعرق کاهش مییابد و با توجه به اینکه کلسیم به

آن در تیمار شاهد تحت شرایط آبیاری  70درصد نیاز آبی

ترکیبات سادهتر و افزایش مواد جامد محلـول
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حاصل شد (شکل  .)3در شرایط آبیاری  85و  70درصد نیاز

آنتیاکسیدانها نظیر آسکوربیك اسید را به عهده میگیرند و از

آبی گیاه بین تیمار شاهد الکتات کلسیم و سطح  0/75گرم در

تجزیه آسکوربیك اسید جلوگیری میکنند (.)Spinardi, 2005

لیتر آن تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

گزارش کردند که تیمار گوجهفرنگی با کلسیم آسکوربات 1

نتایج نشان داد که رژیم کمآبیاری باعث کاهش قابل

درصد باعث جلوگیری از فعالیت آنزیمهای فنل اکسیداز و

توجهی در مقدار ویتامین ث گردید که در بررسی انجامشده بر

آسکوربیك اکسیداز شد و از این طریق باعث حفظ اسید

Mahendran and Bandara,

آسکوربیك شد (بهرامیان و همکاران .)1395 ،همچنین در گیاه

 .)2000تحقیقات نشان دادهاند که ویتامین ث دارای نقش

کلم محلولپاشی الکتات کلسیم منجر به حفظ ویتامین ث و

کلیدی در چندین فرآیند فیزیولوژیکی گیاه از جمله رشد و

عدمکاهش آن شده است (.)Shan et al., 2011

فلفل هم گزارش شده است (

نمو و همچنین متابولیسم است .چون ویتامین ث از اسیدهای

عملکرد :اعمال تنش کمآبیاری بهطور معنیداری عملکرد

آلی میباشد بهدلیل دمای زیاد ایجادشده ناشی از تنش کمآبی

بوته را کاهش داد و کاربرد الکتات کلسیم باعث افزایش مقدار

تنفس افزایشیافته بنابراین اسیدها بهعنوان سوبسترا در پدیده

عملکرد گردید (جدول  .)3نتایج حاصل از مقایسه میانگین

تنفسی شرکت میکنند .این امر باعث کاهش اسید کل و در

دادهها نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد در گیاهان

نتیجه باعث کاهش ویتامین ث در اثر تنش کمآبی میشود.

محلولپاشی شده با الکتات کلسیم  1/5گرم در لیتر تحت

همچنین با توجه به اینکه مسیر سنتز ویتامین ث از  -Dگلوکز،

شرایط آبیاری  100درصد نیاز آبی و کمترین مقدار در تیمار

آغاز شده است ،کاهش میزان ویتامین ث ممکن است به

شاهد الکتات کلسیم تحت شرایط تنش کمآبیاری  70درصد

کاهش سطح سنتز  -Dگلوکز نسبت داده شود که در طول دوره

نیاز آبی حاصل شد (شکل .)4

تنش اتفاق میافتد (.)Mahendran and Bandara, 2000

کاهو از سبزیهای برگی است که عملکرد آن با تعداد برگ

الکتات کلسیم با افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز،

و سطح برگ تولیدشده همبستگی دارد .حداکثر پتانسیل

اکسیداسیون سریع آسکوربیك اسید را به تأخیر میاندازد

عملکرد به توسعه اولیه سطح برگ برای جذب نور مطلوب و

( .)Kazemi et al., 2011کلسیم با اتصال به غشاء باعث

فتوسنتز بستگی دارد .برای انجام فتوسنتز توسعه سطح برگ و

پایداری آن میشود و با این کار از اتصال رادیکالهای آزاد و

تبادالت گازی ،بازبودن روزنهها ضروری است .بنابراین در اثر

گونههای فعال اکسیژن به غشاء جلوگیری کرده و به حفظ

کمبود آب و بستهشدن روزنهها تبادالت گازی کاهشیافته،

غشاهای زیستی کمك میکند و در حقیقت نقش

دیاکسید کربن کمتری در دسترس گیاهان قرار میگیرد و
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شدت فتوسنتز کاهش مییابد همچنین تنش کمآبی عمدتاً رشد

بدون تنش در گشنیز تولید شد که این امر موجب کاهش تولید

برگ و درنتیجه سطح برگ را در بسیاری از گونهها کاهش

مواد فتوسنتزی و درنتیجه کاهش عملکرد این گیاه گردید

میدهد که این امر موجب کاهش تولید مواد فتوسنتزی

( .)Drunasky and struve, 2005کاهش میزان عملکرد تحت

میگردد .کاهش فتوسنتز منجر به کاهش رشد و عملکرد تولیدی

شرایط تنش خشکی در گیاه ریحان نیز گزارش شده است

در گیاهان خواهد شد .تنش کمآبی با کاهش جذب نیتروژن و

(.)Hassani and Omid Beighi, 2002

استفاده آن توسط گیاه ،مانع بزرگشدن سلولها شده و سطح

کمبود کلسیم در فرآیندهای فتوسنتز دخالت میکند که در

برگ و فتوسنتز را کاهش میدهد ( .)Farooq et al., 2009

نتیجه باعث کاهش کارایی کربوکسیالسیون و فتوسنتز میشود

گزارش شده است که کاهش سطوح اکسین و جیبرلین در اثر

که منجر به کاهش قابل توجهی در تولید زیستتوده گیاهان

تنش کمآبی ،تقسیم سلولی و طویلشدن سلول را متوقف کرده

میشود ( .)Alarcon et al., 1999سطح برگ یکی از

و درنتیجه رشد رویشی مناسب برای عملکرد باال کاهش

خصوصیات بسیار مهم در رشد گیاه است به طوریکه هر چقدر

مییابد ( .)Simsek and Comlekcioglu, 2011در پژوهشی در

سطح برگ افزایش یابد ،مقدار فتوسنتز افزایش مییابد .از آنجا

شرایط تنش خشکی ،دانه و برگ کمتری در مقایسه با شرایط

که فتوسنتز در کلروپالستها صورت میگیرد عالوه بر شکل
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ساختمانی برگ ،میزان فشردگی دیواره تیالکوئید ،حرکت

بگیرد ( .)Monneveux et al., 2006کلسیم بهطور مستقیم در

کلروپالست در داخل سلولها و افزایش غلظت کلروفیل در

فرآیندهای فتوسنتز دخالت دارد و کمبود آن از طریق کاهش

واحد سطح برگ به جذب حداکثر نور و باالرفتن میزان

کارایی کربوکسیالسیون و فتوسنتز باعث کاهش قابل توجه

فتوسنتز کمك میکند (تایز و زایگر.)1387 ،

بیوماس گیاهان میشود (کوکبی و طباطبایی .)1389 ،در

با افزایش شدت تنش کمآبیاری ،کارایی مصرف آب افزایش

محلول غذایی موجب افزایش وزن خشك شاخه و ریشه

یافت و بیشترین مقدار آن در تیمار  70درصد نیاز آبی بهدست

گردید ( .)Kaya et al., 2002لذا افزایش مشاهدهشده در

آمد که با سطح  85درصد آبیاری اختالف معنیداری نداشت.

کارایی مصرف آب میتواند به دالیل ذکرشده مربوط باشد.

همچنین کاربرد الکتات کلسیم سبب افزایش کارایی مصرف
آب گردید .اثرات متقابل آبیاری در الکتات کلسیم بر کارایی

نتیجهگیری

مصرف آب تأثیر معنیداری نشان نداد (جدول  3و.)4

با توجه به نتایج حاصل تنش کمآبی رشد ،عملکرد و کیفیت

با توجه به محدودیت منابع آب یافتن راهکارهایی جهت

کاهو را کاهش داد و اعمال تنش کمآبیاری  85درصد با کاهش

حفظ آب و باالبردن کارایی مصرف آب در گیاهان ضروری

 10/2درصدی عملکرد منجر به ذخیره  15درصدی آب

است ( .)Topcu et al., 2007; Alenazi et al., 2015کارایی

مصرفی گردید .همانطور که نتایج نشان داد میزان عملکرد در

مصرف آب با توانایی یك گیاه برای جذب غلظتهای باالتری

گیاهان محلولپاشی شده با الکتات کلسیم  0/75گرم در لیتر

از کربن (داللت بر حفظ میزان فتوسنتز باال) همراه است و از

تحت شرایط آبیاری  85درصد نیاز آبی گیاه معادل گیاهان

دستدادن آب را از طریق کنترل باز و بستهشدن روزنهها

شاهد آبیاریشده با  100درصد نیاز آبی بود و اختالف

محدود میکند ( .)Flexas et al., 2013محققان دلیل افزایش

معنیداری با هم نداشتند .همچنین عملکرد در گیاهان تحت

کارایی مصرف آب را تحت شرایط تنش کمآبی از دستدادن

شرایط آبیاری  85درصد نیاز آبی گیاه و محلولپاشی شده با

برگهای اضافی و کاهش سطح برگ و همچنین بستن یا

الکتات کلسیم  1/5گرم در لیتر نسبت به آبیاری  100درصد

نیمهباز بودن روزنهها جهت کاهش هدر رفت آب از طریق

نیاز آبی گیاه در تیمار شاهد الکتات کلسیم افزایش معنیداری

تبخیر و تعرق اعالم نمودهاند ،درنتیجه گیاه از آب مصرفی

را نشان داد .کاربرد الکتات کلسیم در هر سه سطح آبیاری

برای تولید ماده خشك استفاده بهینه میکند که این امر موجب

میزان کارتنوئید ،ویتامین ث ،مواد جامد محلول و کلروفیل کل

افزایش کارایی مصرف آب میشود ()Farahani et al., 2008

را افزایش دادند .براساس نتایج حاصل و با توجه به بحران

که در گیاهانی نظیر ذرت ( )Anjum et al., 2011و ریحان

کمآبی کنونی تیمار آبی  85درصد با کاربرد الکتات کلسیم 1/5

(نادریانفر )1395 ،نیز گزارش شده است.

گرم در لیتر را در جهت تعدیل اثرات مضر تنش کمآبی و بهبود

کارایی مصرف آب بهشدت به فعالیت فتوسنتزی و راندمان

عملکرد و کیفیت کاهو پیشنهاد میشود.

تعرق مربوط است و میتواند بهوسیله آبیاری تحت تأثیر قرار
منابع
بهرامیان ،س ،.رامین ،ع .ا .و امینی ،ف )1395( .ارزیابی تأثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت گوجهفرنگی رقم "دافنیس" .فرآیند
و کارکرد گیاهی 97-105 :16
تایز ،ل .و زایگر ،ا )1387( .فیزیولوژی گیاهی .ترجمه کافی ،م ،.زند ،ا ،.کامکار ،ب ،.شریفی ،م .و گلدانی ،م .انتشارات جهاد
دانشگاهی مشهد .مشهد.

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 17:07 IRST on Sunday March 7th 2021

کارایی مصرف آب ( :)WUEنتایج بهدست آمده نشان داد

توتفرنگی استفاده از کلسیم کلرید با غلظت  35میلیموالر در

1398  سال،33  شماره،8  جلد،فرآیند و کارکرد گیاهی
Cichorium (
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) اثرات تنش خشکی بر شاخصهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه کاسنی1395( . ف، و مرتضایینژاد. ا،جزیزاده
.279-290 :6  فرآیند و کارکرد گیاهی.) جعت معرفی در فضای سبز شهریintybus L.

 علوم.) تأثیر نسبتهای مختلف پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و کیفیت خربزه گالیا در آبکشت1389( . ج، و طباطبایی. س،کوکبی
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Abstract
In order to investigate the effects of calcium lactate (CL) on growth, yield, water use efficiency (WUE) and quality of
lettuce cv. New Red Fire under water deficit stress, a split plot experiment based on randomized complete block design
with three replications was conducted at Research Farm of University of Zanjan, during 2017. Treatments consisted
arrangement of three levels of CL (0, 0.75 and 1.5 g.l -1) and three levels of irrigation (starting irrigation at 100, 85 and
70% ETc (crop evapotranspiration)). The results showed that water deficit stress significantly reduced plant growth and
yield. The lowest value of yield (9644.2 Kg.ha-1), total chlorophyll (0.51 mg g FW-1), vitamin C (44.48 mg 100 gFW-1)
and titratable acidity (19.55 %), and the highest carotenoids (0.251 mg gFW-1), anthocyanin contents (26.56 μmol.g-1)
and WUE (15.37 kg.m-3) were obtained at deficit irrigation of 70% ETc. However, irrigation treatment had no
significant effects on total soluble solid content. Application of CL significantly increased total chlorophyll, carotenoid,
vitamin C, titratable acidity, anthocyanin contents, plant yield and WUE. The highest plant yield (13710.77 Kg.ha -1),
vitamin C (48.05 mg 100 gFW-1) and total chlorophyll contents (0.64 mg gFW-1) were obtained with application of CL
1.5 g.l-1 under irrigation of 100% ETc. Also, the interaction effects of treatments had no significant effects on titratable
acidity and TSS. According to the results, application of CL 1.5 g.l -1 is recommended to improve yield, WUE and
quality of lettuce under normal irrigation and water deficit stress.
Key words: Anthocyanin, Foliar application, Vitamin C, Water use efficiency, Yield.
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