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تأثیرکائولین بر عملکرد ،کارایی مصرف آب و پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنگی پیج

2

زینب رفیعیراد ،1احمد گلچین* ،1یحیی تاجور ،2جواد فتاحی مقدم

 1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان 2 ،مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی ،پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه-
گرمسیری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر
(تاریخ دریافت ،1397/05/31 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/10/22 :

چکیده
با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک کشور ،اعمال روشهای مدیریتی مناسب بهمنظور افزایش عملکرد میوه و کارایی مصرف آب
از اهمیت ویژهای برخوردار است .به این منظور ،اثر سه سطح کائولین (صفر 5 ،و  7درصد) در سه سطح شرایط رطوبتی ( 75 ،50و 100
درصد ظرفیت زراعی) روی نارنگی پیج بهصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده مرکبات و
میوههای نیمهگرمسیری رامسر در سال  1396مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که تحت تنش رطوبتی ،عملکرد میوه ،کارایی مصرف
آب ،مقادیر کلروفیل b ،aو کل ،محتوای نسبی آب برگ ،پتانسیل آب برگ ،هدایت روزنهای ،بهصورت معنیداری کاهش یافت .در حالیکه
مصرف کائولین ،میزان کل مواد جامد محلول ،عملکرد میوه و کارایی مصرف آب را افزایش و مقدار پرولین ،قندهای محلول در آب ،دمای
سطح برگ ،هدایت روزنهای ،فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و آفتابسوختگی میوه را بطور معنیداری کاهش داد .همچنین مصرف
کائولین  5درصد در شرایط  50درصد ظرفیت زراعی موجب افزایش عملکرد میوه ( 91درصد) ،کلروفیل  70( aدرصد) و کل (52
درصد) ،محتوای نسبی آب برگ ( 76درصد) ،پتانسیل آب برگ ( 19درصد) و هدایت روزنهای ( 87درصد) نسبت به شرایط عدممصرف
کائولین گردید .بنابراین مصرف کائولین در تابستان و شرایط تنش رطوبتی شدید ( 50درصد ظرفیت زراعی) ،بهمنظور ایجاد اثرات مثبت بر
کاهش تولید گونههای اکسیژن فعال حاصل از تنش اکسیداتیو ،کاهش آفتابسوختگی ،افزایش عملکرد میوه و کارایی مصرف آب در
نارنگی پیج توصیه میشود.
واژههای کلیدی :آفتابسوختگی میوه ،پرولین ،دمای سطح برگ ،فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،هدایت روزنهای

مقدمه

تغييرات اقليمی اهميت بيشتری پيدا میكند .پديده تغيير اقليم يا

خشکی يکی از عوامل محيطی است كه سبب كاهش توليد و

گرمايش جهانی بزرگترين رخداد طبيعی در دهههای اخير

كيفيت محصوالت كشاورزی در مناطق مختلف جهان بهويژه

بوده كه بهدليل افزايش دمای سطح كره زمين و آشفتگی نظام

نواحی مديترانهای میشود ( .)Jaleel et al., 2009باالرفتن

بارندگی ايجاد میگردد .از اينرو بهواسطه اثرات منفی افزايش

دمای هوا و كمآبی باعث افزايش نياز آبی گياه شده و با افزايش

دما بر چرخه آب پديده خشکسالی در آينده چشمگير خواهد

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيagolchin2011@yahoo.com :
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( )Citrus reticulateتحت تنش رطوبتی
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بود ( .)IPCC, 2007با توجه به اينکه ايران يکی از مناطق كم

پژوهشهای انجامشده روی كاريزوسيترنج و كلئوپاترا ماندارين

آب جهان بهشمار میرود و ميانگين نزوالت جوّی آن از

( ،)Garcia-Tejero et al., 2010انگور (

ميانگين جهانی كمتر است لذا وقوع خشکسالیهای اخير

 )2016; Glenn et al., 2010و زيتون ()Denaxa et al., 2012

بهويژه در فصل تابستان آثار مخربی بر توليدات كشاورزی

نشان داد كه گياهان از طريق تورژسانس سلولها و درنتيجه

گذاشته است (.)Alizadeh, 2008

افزايش پتانسيل آب سلولی ،محتوای نسبی آب برگ را حفظ

Brillante et al.,

سازوكارهای مختلفی مانند تغييرات فيزيولوژيکی و بيوشيمايی

چنين شرايطی گياه با حفظ آب سلول از طريق تنظيم اسمزی و

دارند .اولين واكنش گياه به شرايط كمآبی همراه با افزايش دما،

تجمع مواد قابل حل در ميوه روی خواص كيفی از جمله مواد

كاهش هدايت روزنهای و درنتيجه كاهش انتقال دیاكسيد

جامد محلول كل ( )Total Soluble Solidو اسيديته قابل

كربن به بافتهای مزوفيل و كلروپالست برگ است كه سبب

تيتراسيون ( )Titratable Acidityتأثير گذاشته و در برابر

توليد گونههای اكسيژن فعال ()Reactive Oxygen Species

خشکی مقاومت میكند .پژوهش روی سيب رقم گلدن دليشز

میگردد .در اين شرايط ،تخريب اكسيداتيو ليپيدها و پروتئينها

(ارجی و همکاران )1394 ،و بريبورن ()Mills et al., 1997

صورت میگيرد كه به ساختار سلول آسيب رسانده و ميزان

بهترتيب افزايش ميزان مواد جامد محلول و اسيديته قابل

رنگدانههای كلروفيل و عملکرد گياه را كاهش میدهد

تيتراسيون را در شرايط خشکی نشان داد .دماهای بسيار باال در

( .)Farooq et al., 2009گياهان برای مقابله با اين تخريب

فصل تابستان بهويژه در سالهايی كه كمآبی رخ میدهد

اكسيداتيو از آنتیاكسيدانهای آنزيمی از جمله سوپراكسيد

موجب كاهش ميزان آب گياه و ايجاد عالئم سوختگی در برگ

ديسموتاز ( )SODو آنتیاكسيدانهای غيرآنزيمی مانند پرولين

يا ميوهها میگردد ( .)Yazici and Kaynak, 2009در اين

استفاده میكنند .اين آنتیاكسيدانها بهعنوان يک خط دفاعی

شرايط در باغهای سيب ( )Piskolczi et al., 2004و مركبات

عليه گونههای اكسيژن فعال در سلول عمل كرده و در شرايط

( )Ennab et al., 2017آفتابسوختگی و كاهش كيفيت ميوهها

خشکی شديد از آسيب غشاء ممانعت بهعمل میآورد

گزارش شده است.

( .)Alscher et al., 2002; Krasensky and Jonak, 2012در

مركبات بهعنوان يکی از سه محصول مهم باغی در مناطق

پژوهشهايی كه روی نارنگی ( )Sheng Wu et al., 2006و

شمال و جنوبی كشور جايگاه خاصی را در بين توليدات

پرتقال رقم پرا ( )Gomez et al., 2004انجام گرفت ،افزايش

كشاورزی دارا است .مركبات جزء گياهانی با متابوليسم

فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در شرايط تنش شديد

(گياهانی كه سازگاری فتوسنتزی برای كاهش تنفس نوری

مشاهده شد .همچنين نتايج پژوهش روی سيب نشان داد كه

ندارند) بوده كه در برابر تنش گرما و رطوبت آسيبپذير

پرولين میتواند بهعنوان پذيرنده الکترون عمل كرده و در زمان

هستند ( .)Allen and Vu, 2009در مركبات افزايش  10تا 15

توليد گونههای فعال اكسيژن از آسيب به سيستم نوری

درجه سلسيوس دمای باالتر از دمای مطلوب ،تنش رطوبتی و

جلوگيری كند (.)Sircelj et al., 2007

شوک گرمايی را موجب میگردد .در پژوهشهای مختلف

C3

محتوای نسبی آب برگ (،)Relative Water Content

صفر فيزيولوژيک مركبات  12/5درجه سلسيوس (فتوحی

( Water

قزوينی و فتاحی مقدم )1394 ،و حد آستانه دمای بهينه برای

 )Use Efficiencyاز جمله معيارهای مهم ارزيابی بهرهوری

رشد آن  30تا  32درجه سلسيوس (نوحی و همکاران)1391 ،

توليد در گياهان و اعمال تدابير مديريتی جهت حفظ منابع آب

گزارش گرديد.

پتانسيل آب در بافتهای گياهی و كارايی مصرف آب

محدود بهشمار میروند (.)Moghimi and Sepaskhah, 2014

يکی از ارقام مهم و اقتصادی مركبات در شمال كشور
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نارنگی پيج است .اين رقم هيبريد كمپلکس بوده كه از تالقی

درختان انگور ( )Glenn et al., 2010و زيتون (برمه و

نارنگی  Minneola tangeloو  Clementineحاصل شده است

همکاران )1390 ،نشان دادند كه كائولين با حفظ و ارتقاء

( .)Chen et al., 2008نارنگی پيج يک رقم نافدار بوده كه در

بهرهوری مصرف آب ميزان پرولين برگ را كاهش داد.

ناحيه ناف شده و كاهش بازارپسندی محصول را در پی خواهد

نامناسب اقليمی در توليد محصوالت كشاورزی سبب شده

داشت ( .)Asadi Kangarshahi et al., 2006عموماً در كنار

است كه راهکارهايی جهت كاهش مصرف و حفظ منابع آب

تنش گرما احتمال بروز تنش رطوبتی نيز بسيار محتمل است.

صورت بگيرد .بهدليل واقعشدن ايران در منطقه خشک و

به همين دليل تفکيک اثرات تنش گرما و رطوبتی از يکديگر

نيمهخشک در حال حاضر هيچ راه منطقی برای افزايش

بسيار مشکل است (تاجور.)1395 ،

نزوالت جوی در طول دوره خشکی وجود ندارد .بنابراين

يکی از راهکارهای مطرحشده در سالهای اخير برای

استفاده از تركيبات ضدتعرق مانند كائولين ،بهعنوان يکی از

مقابله با آثار منفی دمای زياد تابستان و درنتيجه افزايش كارايی

راهکارهای مديريت كاهش مصرف و حفظ منابع آب الزم و

مصرف آب در باغهای ميوه استفاده از تركيبات ضدتعرق و

ضروری است .با توجه به مطالب ارائهشده میتوان گفت كه در

بازتابنده نور خورشيد مانند كائولين است .كائولين نوعی رس

خصوص بررسی اثرات محلولپاشی با كائولين روی درختان

Al2Si2O5

مركبات اطالعات علمی كمی وجود دارد و تاكنون در زمينه

 )(OH)4است كه از نظر شيميايی در دامنة وسيعی از تغييرات

تأثير مصرف كائولين در شرايط كمآبی روی نارنگی پيج

 pHخنثی بوده و بر موجودات زنده اثر مضر ندارد ( Glenn and

پژوهشی صورت نگرفته است .بنابراين پژوهش حاضر در نظر

 .)Puterka, 2005كائولين با انعکاس بخشی از نور تابيدهشده

دارد تا با تأثير همزمان تنش رطوبتی و محلولپاشی كائولين

به گياه دمای برگها و تاج درختان را بهميزان قابل توجهی

روی نارنگی پيج سازوكارهای تحملپذيری گياه به تنش

كاهش داده و درنتيجه اثرات تنش رطوبتی را كاهش میدهد.

رطوبتی را مورد ارزيابی قرار داده و با ارائه راهکارهايی جهت

آثار بعدی اين كاهش دما كاهش مصرف آب ،افزايش محتوای

افزايش تحملپذيری نارنگی پيج به شرايط تنش مناسبترين

طبيعی سفيد رنگ با ساختار آلومينو فيلوسيليکات (

كلروفيل و ويژگیهای كمی و كيفی محصول است

( Rosati et

سطح كائولين را پيشنهاد دهد.

 )al., 2006كه در پژوهشهای انجامشده بر روی سيب
( ،)Thomas et al., 2004گريپفروت ( Jifon and Syvertsen,

 )2003و دو رقم زيتون

مواد و روشها

( Saour and Makee, 2003; Guerfel

تحقيق حاضر در پژوهشکده مركبات و ميوههای نيمهگرمسيری

 )et al., 2009كامالً مشهود بوده است .همچنين نتايج مصرف

رامسر به طول جغرافيايی  50درجه و  40دقيقه شرقی و عرض

كائولين بر ويژگیهای كيفی ميوه مانند افزايش ميزان مواد

جغرافيايی  3۶درجه و  52دقيقه شمالی با ارتفاع  -20متر از

جامد محلول ،كاهش اسيديته قابل تيتراسيون ميوه انار

سطح دريا در سال  139۶انجام شد .ميانگين ماهانه دادههای

( )Melgarejo et al., 2004و آفتابسوختگی سطح ميوه

هواشناسی مربوط به دوره رشد نارنگی پيج طی دوره آزمايش

( )Yazici and Kaynak, 2009تأثير چشمگيری را نسبت به

مطابق جدول  1ارائه شده است .آزمايش بهصورت فاكتوريل

تيمار بدون مصرف كائولين نشان داد .در حقيقت كائولين با

در قالب طرح كامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .بهمنظور

كاهش دمای برگ و افزايش پتانسيل و حفظ محتوای نسبی آب

اجرای آزمايش نهالهای  5ساله نارنگی پيج تهيه و در

(Ben-

گلدانهای پالستيکی  14ليتری قرار داده شدند .بستر كشت

 .)Rouina and Ben-Ahmed, 2006نتايج پژوهشها روی

نهالها از خاک منطقه ،كود دامی و ماسه بهترتيب از چپ به

برگ در فصل تابستان مانع از تجمع پرولين میشود
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جدول  -1پارامترهای هواشناسی منطقه مورد مطالعه سال 1396
ميانگين دما

ميانگينحداكثر دما

ميانگينحداقل دما

نسبی ()%

ماهانه ()mm

خرداد

24/2

31/8

1۶/۶

۶0

33/5

تير

27/5

33/8

21/2

52

۶/3

مرداد

29/1

35/4

22/8

40

0/1

شهريور

23/95

32/3

15/۶

۶9

2۶3

مهر

20/7

30/4

11

80

304/8

ماه

()°C

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
رس

شن

سيلت

بافت خاک

15

35

50

لومی

پتاسيم

فسفر

-1

()%

( )mg. kg

184

كربن آلی

3۶

1/48

EC

()ds. m-1

pH

0/38

۶/8

راست با نسبت  1:1:2تهيه شد و مشخصات فيزيکی و

مربوطه ثابت نگه داشته شد و مقدار آب مصرفی بر حسب

شيميايی خاک مورد استفاده تعيين گرديد (جدول .)2

سانتیمتر مکعب يادداشت گرديد.

فاكتورهای مورد مطالعه شامل سه سطح شرايط رطوبتی

بهمنظور محلولپاشی كائولين ،از كائولين فراوریشده

 100درصد ظرفيت زراعی (بدون تنش) 75 ،درصد ظرفيت

تجاری (كائولين سپيدان  )WP95تهيهشده از شركت كيميا

زراعی (تنش خفيف) و  50درصد ظرفيت زراعی (تنش شديد)

سبزآور تهران استفاده شد .محلولپاشی با سه غلظت كائولين

و محلولپاشی كائولين با غلظتهای صفر 5 ،و  7درصد

(صفر 5 ،و  7درصد) توسط سمپاش دستی تا زمان چکهكردن

(بهترتيب صفر 2250،و 3150گرم كائولين در  45ليتر آب

سوسپانسيون كائولين از سطح برگ ادامه يافت ،بهگونهای كه

بهصورت جرمی/حجمی) بودند .برای اعمال تيمارهای تنش

برگها بطور يکنواخت با كائولين پوشانده شدند .اولين

رطوبتی از دستگاه صفحات فشاری (مدل  ،1500F1آمريکا)

محلولپاشی در  20خرداد انجام گرفت و تا پايان دوره تيمار،

استفاده شد ،به اين صورت كه نمونههای خاک بستر مورد

محلولپاشی تکميلی هر ماه با نصف غلظتهای قبلی تکرار

مطالعه با سه تکرار در دستگاه صفحات فشاری و در مکش

شد .عمليات باغبانی شامل تغذيه و كنترل علفهای هرز مطابق

يک سوم بار قرار داده شدند .پس از خروج آب ثقلی نمونهها

عرف منطقه انجام شد و پس از شروع محلولپاشی كائولين

توزين و در آون با دمای  105درجه سلسيوس خشک شد و

هيچ گونه سمپاشی انجام نشد.

درصد رطوبت وزنی در نقطه ظرفيت مزرعه تعيين گرديد.

برای سنجش ميزان رنگدانههای كلروفيل  b ،aو كل يک

سپس  75و  50درصد رطوبت ظرفيت مزرعه بهترتيب بهعنوان

گرم از بافت برگ با  5ميلیليتر استون  80درصد بهمدت 10

تنش رطوبتی خفيف و شديد بکار گرفته شد .برای اعمال

دقيقه در  8000دور در دقيقه سانتريفيوژ (مدل ،SW14R

سطوح تنش رطوبتی گلدانها در فاصلههای زمانی معين (هر

فرانسه) گرديد .سپس محلول رويی با استون به حجم 25

دو روز) توسط ترازوی حساس (دقت در حد گرم) وزن شدند

ميلیليتر رسانده شد و ميزان جذب نمونهها ( )Aتوسط

و با محاسبه كاهش وزن هر گلدان و اضافهنمودن آب مصرفی

اسپکتروفوتومتر (مدل  ،ND-1000آمريکا) در طولموجهای

تيمارهای مورد نظر اعمال گرديد و وزن هر گلدان در تيمار

 ۶45و  ۶۶3نانومتر خوانده شد .سپس مقدار رنگدانهها بر
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حسب ميلیگرم كلروفيل بر گرم وزن تر برگ محاسبه شد

از منحنی استاندارد و خواندن شدت جذب غلظتهای مختلف

(.)Arnon, 1949

گلوكز ميزان قندهای محلول در آب ارزيابی شد (

كل و  :Aجذب نمونه در طولموجهای  ۶45و  ۶۶3نانومتر،

V

حجم محلول صافشده رويی (محلول فوقانی حاصل از
سانتريفيوژ) و  Wوزن تر نمونه برگ بر حسب گرم است.
برای محاسبه محتوای نسبی آب برگ ( ،)RWCقطعات
برگی به ابعاد  5ميلیمتر تهيه و وزن تر آنها اندازهگيری شد.
پس از خيساندن نمونهها در آبمقطر بهمدت  24ساعت وزن
آماس نمونهها بهدست آمد .بعد از قرارگيری نمونهها بهمدت
 48ساعت در دمای  75درجه سلسيوس و تعيين وزن خشک
برگ محتوای نسبی آب برگ بر حسب درصد طبق رابطه زير
محاسبه گرديد (.)Weatherley, 1950
= ))FW - DW( / )TW - DW(( × 100

RWC

در اين رابطه  :FWوزن تر برگ ( :DW ،)gوزن خشک برگ
( )gو  :TWوزن آماس نمونههای برگی ( )gاست.
جهت بررسی وضعيت آبی گياه از شاخص پتانسيل آب
برگ استفاده گرديد .به اين منظور ابتدا از هر درخت سه برگ
بالغ و بالفاصله بعد از برداشت در داخل نايلونهای پالستيکی
قرار داده شد .با استفاده از دستگاه محفظه فشاری (مدل ،A35
آمريکا) بهمحض خروج اولين قطره آب از انتهای دمبرگ در
اثر اعمال فشار پتانسيل آب برگ برحسب مگاپاسکال ()MPa
ثبت گرديد .الزم به ذكر است كه پتانسيل آب برگ بين ساعت
 12تا  15اندازهگيری شد (.)Scholander et al., 1965
شاخصهای مربوط به تبادالت گازی مانند دمای سطح برگ و
هدايت روزنهای برگ با دستگاه اندازهگيری فتوسنتز برگ

LCi4

( ،ADC Bioscientific Ltdانگلستان) در طول فصل رشد و
بين ساعتهای  10تا  12ظهر روی سه برگ بالغ در هر
درخت انجام شد .اندازهگيری قندهای محلول در آب ،با روش
فنل سولفوريک ،كه مبتنی بر آبگيری قندهای محلول و تشکيل
تركيب فورفورال است ،انجام پذيرفت .ميزان جذب تركيب
حاصل در طولموج  ۶25نانومتر اندازهگيری و سپس با استفاده

.)al., 1992
برای محاسبه پرولين  2ميلیليتر نمونه برگی استخراجشده
با سولفوساليسيليک اسيد با  2ميلیليتر معرف نينهيدرين و 2
ميلیليتر استيک اسيد مخلوط شد .بعد از انتقال به حمام آب
گرم با اضافهكردن  4ميلیليتر تولوئن و جداسازی دو فاز
جذب فاز رويی عصاره درطولموج  520نانومتر با استفاده از
نمودار استاندارد پرولين محاسبه گرديد (.)Bates et al., 1973
برای اندازهگيری فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز 0/1
گرم از نمونه برگی با  1000ميکروليتر بافر استخراج (شامل
 0/1 EDTAميلیموالر ،بافر فسفات پتاسيم  50ميلیموالر،
متيونين  13ميلیموالر ،نيتروبلو تترازوليوم  75ميکروموالر،
ريبوفالوين  2ميکروموالر) مخلوط گرديد و بعد از  15دقيقه
سانتريفيوژ ( )13000 × gمحلول رويی جدا شد .نمونهای
بهعنوان شاهد تهيه شد كه شامل تمامی تركيبات موجود در
عصاره استخراجشده بجز نمونه گياهی حاوی آنزيم بود .سپس
محلول نمونه و شاهد بهمدت  15دقيقه در محفظهای در
معرض يک المپ فلورسنت با شدت نور  400لوكس در دمای
اتاق به آرامی تکان داده شدند .جذب نمونه و شاهد با
اسپکتروفوتومتر در طولموج  5۶0نانومتر ثبت گرديد .فعاليت
آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز بر مبنای واحد آنزيمی بر ميلیگرم
وزن تر برگ بيان شد (.)Sheng Wu et al., 2006
حدود  5ماه پس از شروع تيمارهای آزمايش ميوهها
برداشت شدند و بهمنظور ارزيابی كمی و كيفی به آزمايشگاه
انتقال يافتند .وزن تر ميوه با محاسبه ميانگين وزن ميوههای هر
تيمار با ترازوی ديجيتال (مدل  ،GF6000ژاپن) بر حسب گرم
يادداشت شد و ميانگين عملکرد ميوه به ازای گرم در هر
درخت بهدست آمد.
با استخراج آب ميوه كل مواد جامد محلول ( )TSSبا
دستگاه رفركتومتر دستی (مدل  ،Mini Digitalتايوان)
اندازهگيری شد .ميزان اسيديته قابل تيتراسيون ( )TAنيز از
طريق تيتراسيون يک ميلیليتر آب ميوه با سود  0/2نرمال در
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كه

Chla = [12.7 A663 - 2.63 A645] × V/1000 × W
Chlb = [22.9 A645 - 4.68 A663] × V/1000 × W
Total Chl. = [20.2 A645 + 8.02 A663] × V/1000 × W
 Chl b ،Chl aو  Total Chl.بهترتيب غلظت كلروفيل  b ،aو

Irigoyen et
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حضور معرف فنلفتالئين انجام گرفت .سپس درصد اسيديته

بدون مصرف كائولين داشت و بيشترين محتوای كلروفيل  aو

قابل تيتراسيون براساس اسيد غالب ميوه نارنگی پيج يعنی

كل نيز در تيمار  100درصد ظرفيت زراعی و با مصرف

سيتريک اسيد بيان گرديد.

كائولين  5درصد مشاهده شد (جدول  .)۶با توجه به نتايج

ميزان كارايی مصرف آب بر حسب كيلوگرم بر متر مکعب

در رابطه فوق  YTotalعملکرد كل ( )kgو

WUE = YTotal / W
 Wآب مورد استفاده

در طول فصل رشد ( )m3بود.
آفتابسوختگی در مركبات بهصورت لکههای قهوهای در
پوست ميوه مشاهده شد و مقدار آن بهصورت درصد محاسبه
گرديد .ميوهها بهصورت چشمی ارزيابیشده و بخشهای
آفتابسوخته عالمتگذاری شدند .درصد آفتابسوختگی
براساس اندازهگيری مساحت سطح ميوه سالم و آفتابسوخته
با دستگاه اندازهگيری سطح برگ ( )leaf area meterمدل

(CI-

 ،202آمريکا) تعيين گرديد .سپس درصد آفتابسوختگی در 5
گروه (صفر تا  20درصد آفتابسوختگی رتبه  20 ،1تا 40
درصد رتبه  40 ،3تا  ۶0درصد رتبه  ۶0 ،5تا  80درصد رتبه ،7
 80تا  100درصد رتبه  )9رتبهبندی شد (مظفریفرد و
همکاران.)139۶ ،
تحليل آماری شامل تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين
توسط نرمافزار ( SASنسخه  )9/1انجام شد .مقايسه ميانگين
هر صفت با آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد صورت
گرفت .نمودارها نيز با نرمافزار اكسل ( )Excelرسم شدند.
نتایج و بحث
رنگدانههای کلروفیل  b ،aوکل :با توجه به جدول تجزيه
واريانس مشخص شد كه برهمکنش تنش رطوبتی و كائولين بر
ميزان كلروفيل  aو كل بهترتيب در سطوح احتمال  5و 1
درصد معنیدار شد اما بر ميزان كلروفيل  bتأثير معنیدار
نداشت (جدول  .)3بيشترين ميزان كلروفيل  bدر شرايط بدون
تنش رطوبتی ( 100درصد ظرفيت زراعی) مشاهده گرديد
(جدول  .)5اثر متقابل تنش و كائولين نشان داد كه در طول
دوره آزمايش در تمام تيمارهای تنش رطوبتی ،غلظت  5درصد
كائولين محتوای كلروفيل  aو كل بيشتری را نسبت به شرايط

تنش رطوبتی را میتوان به كاهش غلظت دیاكسيد كربن و
مختلشدن واكنشهای تاريکی فتوسنتز نسبت داد .در اين
وضعيت محصوالت واكنش مانند  ATPو  NADPHمصرف
نمیشوند و بهدليل اكسيدنشدن مولکول  NADPHمقدار
مصرف  NADP+بهمنظور دريافت الکترون كاهش میيابد و
مولکول اكسيژن بهعنوان گيرنده الکترون عمل كرده و سبب
توليد و تجمع گونههای فعال اكسيژن میگردد كه میتواند
تخريب رنگدانههای كلروفيل را بههمراه داشته باشد

( Mittler,

 .)2002; Saour and Makee, 2003همچنين در شرايط تنش
رطوبتی گلوتامات كه ماده پيشساز كلروفيل و پرولين است
بجای ساخت كلروفيل صرف ساختن پرولين میشود (بسرا و
بسرا  .)1381پژوهش انجامشده روی زيتون رقم

Chemlali

( )Guerfel et al., 2009و رقم زرد (موسوی دهموردی و
همکاران )1397 ،با نتايج پژوهش حاضر در مورد تأثير تنش
رطوبتی بر كاهش ميزان رنگدانههای كلروفيل  aو كل همسو
است.
نتايج نشان داد كه كائولين بطور معنیداری بر محتوای
كلروفيل برگها مؤثر بوده و اثر خود را اساساً بر محتوای
كلروفيل  aو كل گذاشته است .كائولين با انعکاس نور
خورشيد و كاهش دمای سطح برگ موجب افزايش ذخيره آبی
و پتانسيل آب برگ شده و از توليد گونههای فعال اكسيژن و
تنش اكسيداتيو ممانعت میكند .بنابراين در ساخت
رنگدانههای كلروفيل در گياه خلل كمتری ايجاد میگردد
( .)Lombardini et al., 2005در پژوهشی كه روی بادام
(محمدی جوارزاری )1391 ،و زيتون ( )Saour, 2006انجام
شد به نقش مثبت كائولين بر حفظ محتوای رنگدانههای
كلروفيل برگ در شرايط خشکی اشاره گرديد .بايد توجه
داشت كه افزايش بيش از حد غلظت تركيبات ضدتعرق روی
گياه عملکرد روزنهها را مختل كرده و بسياری از فعاليتهای
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از رابطه زير محاسيه گرديد (.)Fereres and Soriano, 2007

بهدست آمده كاهش ميزان رنگدانههای كلروفيل در شرايط
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جدول  -3تجزیه واریانس اثرات تنش رطوبتی و کائولین بر برخی صفات رشدی گیاه و شاخصهای میوه نارنگی پیج
ميانگينمربعات
منابع تغييرات

df

كلروفيل

a

كلروفيل

b

كلروفيل كل

قندهای

محتوای

پتانسيل

نسبیآب برگ

آب برگ

پرولين

محلول در

تنش رطوبتی

2

** 20/۶

** 2

** 19/4

** ۶477

** 0/80

** 741

** 842/4

كائولين

2

** 13/۶

0/007 ns

** 14/3

** 255

** 0/035

** 385

** 97/7

تنش رطوبتی×كائولين

4

*

0/۶۶

0/008 ns

**

**

**

57/7 ns

خطا

18

ضريب تغييرات()%

0/۶1

547

0/002

**

91/3

0/14۶

0/081

0/11

22/3

0/005

29/3

33

10/5

20/3

۶/34

13

8/84

13/8

11/7

** * ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح  1و 5درصد و عدممعنیداری
جدول  -4تجزیه واریانس اثرات تنش رطوبتی و کائولین بر برخی صفات رشدی گیاه و شاخصهای میوه نارنگی پیج
ميانگينمربعات
منابع تغييرات

df

دمای

هدايت

سطح

روزنهای

برگ

برگ

تنش رطوبتی

2

** 19/۶

**

5۶/5

كائولين

2

**

**

88/7

۶7/2

سوپراكسيد

عملکرد

ديسموتاز

ميوه

**

419

**

۶54

**

17171

**

3۶3۶

كارايی

كل مواد

اسيديته

آفتاب

مصرف

جامد

قابل

سوختگی

آب

محلول

تيتراسيون

ميوه

**

2۶0

**

115

24/4

**

*

235

*

**

23/۶

1۶

1/1۶ ns
**

44۶

تنش رطوبتی×كائولين

4

** 8/98

** 5/71

45/9 ns

* 200

7/95 ns

1/19 ns

* 5/2۶

1/75 ns

خطا

18

0/70

0/00002

31

72/2

5/۶3

4/44

1/۶7

2/58

2/98

18/8

1۶/2

11/3

20/1

15/5

9/8۶

12/38

ضريبتغييرات()%

** * ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح  1و 5درصد و عدممعنیداری
جدول  -5مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف رطوبتی بر برخی صفات رشدی گیاه و شاخصهای میوه نارنگی پیج
صفات
تنش رطوبتی

كلروفيل b

قندهای محلول

فعاليت سوپراكسيد

در آب

ديسموتاز

كارايی مصرف آب

كل مواد جامد

()kg.m-3

محلول ()TSS

100درصدظرفيت زراعی

1/87 a

29/4 c

27/1 b

17/21 a

11/92 b

 75درصد ظرفيت زراعی

1/37 b

41/4 b

35/4 a

11/81 b

14/۶ a

 50درصد ظرفيت زراعی

c

a

a

(ظرفيت زراعی)

-1

-1

( )IU.mg FW

( )mg.g FW

0/93

47/2

40/۶

c

۶/48

a

14/91

در هر ستون میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند.

گياه را كاهش میدهد.

محتوای نسبی آب برگ و پتانسل آب گیاه :مطابق با
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح تنش رطوبتی و کائولین بر صفات رشدی گیاه و شاخصهای میوه نارنگی پیج
صفات
تنش رطوبتی كائولين
(ظرفيتزراعی)

()%

كلروفيل a

كلروفيل كل

پرولين

محتوای نسبی اسيديته قابل
آب برگ

100

75

50

برگ

روزنهای

تيتراسيون

()M Pa

()%

()mol.m-2.s-1

0

3/45 d

5/02 de

2۶/8 d

58/7 b

9/24 d

-0/32 de

0/01۶ d

5

۶/74 a

8/31 a

24/5 d

78/8 a

8/8 d

-0/23 e

0/053 a

7

5/44 b

۶/88 b

23/۶5 d

۶3/3 b

9/2 d

-0/27 e

0/02۶ bc

0

e

d

de

2/48

e

4/4

cd

30/9

fg

10/71

c

13/77

-0/55

0/013

5

4/15 c

۶/04 c

30/3 cd

21/7 de

10/2 d

-0/4 cd

0/03 b

7

3/43 d

5/2 d

35/4 c

40/7 c

10/17 d

-0/44 c

0/01۶ d

0

f

a

a

f

1/1۶

g

2/55

a

51/9

g

۶/4

21/87

-0/95

0/003

5

3/57 cd

5/24 d

42/۶ b

27/15 d

1۶/84 b

-0/77 b

0/023 c

7

1/90 e

3/۶2 f

34/7 c

18/۶5 ef

17/91 b

-0/85 ab

0/01 e

در هر ستون میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند.

جدول تجزيه واريانس ،برهمکنش تنش رطوبتی و كائولين بر

و دو رقم زيتون (

محتوای نسبی و پتانسيل آب برگ در سطح  1درصد معنیدار

 )2008كاهش چشمگيری در محتوای نسبی آب برگ در

شد (جدول  .)3نتايج نشان داد با افزايش تنش رطوبتی

شرايط تنش رطوبتی نسبت به تيمار آبياری كامل مشاهده شد.

بهخصوص تيمار  50درصد ظرفيت زراعی مصرف  5درصد

همچنين در پژوهش ديگری كه روی نارگيل انجام شد مشاهده

كائولين موجب افزايش محتوای نسبی آب برگ ( 7۶درصد) و

گرديد كه تنش رطوبتی با تأثير روی هدايت روزنهای و

پتانسيل آب برگ ( 19درصد) نسبت به شرايط بدون مصرف

محتوای نسبی آب پتانسيل آب برگ را كاهش داده است

كائولين شد .كمترين محتوای نسبی آب و پتانسيل آب برگ نيز

( .)Gomes et al., 2010مطابق با نتايج پژوهش حاضر بهنظر

در  50درصد ظرفيت زراعی و بدون مصرف كائولين مشاهده

میرسد كه استفاده از كائولين در شرايط دمای باال و تنش

گرديد (جدول .)۶

رطوبتی از بار حرارتی گياه كاسته و با حفظ محتوای نسبی آب

Denaxa et al., 2012; Boussadia et al.,

شاخصهای محتوای نسبی و پتانسيل آب برگ معرف

برگ پتانسيل آبی گياه را افزايش میدهد ( .)Glenn, 2009در

وضعيت آبی گياه هستند .در خالل دوره تنش رطوبتی كمبود

واقع كائولين با ايجاد يک ساختار فيزيکی محافظتی روی سطح

آب بههمراه دمای باالی هوا ميزان رطوبت محيط را كاهش

برگ و بازتاب نور تابيدهشده به گياه دمای برگ و ميزان تعرق

داده و موجب كاهش هدايت روزنهای و پتانسيل آب برگ در

گياه را كاهش میدهد .درنتيجه محتوای آب گياه حفظشده و

تيمارهای تحت تنش میگردد .بنابراين میتوان چنين بيان

پتانسيل آب برگ افزايش میيابد (

داشت كه تنش رطوبتی از طريق كاهش محتوای نسبی آب

 .)2005حفظ محتوای نسبی آب برگ در گريپفروت (

برگ منجر به كاهش پتانسيل آب و آماس سلولی برگ میگردد

 ،)and Syvertsen, 2003زيتون رقم

( .)Lawlor and Cornic, 2002; Anjum et al., 2011در

( )Denaxa et al., 2012و رقم زرد (خالقی )1392 ،با مصرف

پژوهش انجامشده روی انگور ()Flexas and Medrano, 2002

كائولين در شرايط كمآبی با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد.

Glenn and Puterka,
Jifon

Chondrolia Chalkidikis
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و زيتون (خالقی )1392 ،مؤيد نتايج پژوهش حاضر است.
پرولین :براساس نتايج آناليز واريانس اثر متقابل تنش
رطوبتی و كائولين در سطح  5درصد معنیدار شد (جدول .)3

كه تيمارهای تنش رطوبتی و كائولين در سطح احتمال  1درصد

تيمارهای تنش رطوبتی با افزايش مصرف كائولين تا سطح 5

بر ميزان قندهای محلول در آب برگ معنیدار شد اما اثر متقابل

درصد از ميزان پرولين برگ كاسته شد و كمترين مقدار پرولين

آنها بر اين صفت معنیدار نشد (جدول  .)3با توجه به نتايج

در تيمار  100درصد ظرفيت زراعی و با مصرف  5درصد

بهدست آمده از اين پژوهش مشاهده شد كه كاهش رطوبت

كائولين مشاهده گرديد (جدول  .)۶محققان معتقدند كه تجمع

خاک ميزان قندهای محلول در آب را افزايش داد (جدول .)5

پرولين بهدليل افزايش فعاليت آنزيمهای دخيل در سنتز پرولين

همچنين با مصرف كائولين ،ميزان قندهای محلول در آب

و كاهش فعاليت آنزيم تجزيهكننده پرولين (پرولين اكسيداز) در

نسبت به تيمار شاهد كاهش يافت .اگر چه بين سطوح  5و 7

شرايط تنش رطوبتی است ( .)Manivannan et al., 2007در

درصد كائولين از اين نظر تفاوت معنیدار وجود نداشت اما

حقيقت پرولين در حفظ فشار اسمزی نقش مهمی داشته و با

كمترين مقدار قندهای محلول در آب در تيمار  5درصد

حذف گونههای آزاد مانع ايجاد صدمات حاصل از كمآبی به

كائولين مشاهده شد (جدول  .)7علت افزايش ميزان قندهای

غشاء سلولی میگردد ( .)Krasensky and Jonak, 2012در

محلول در آب تحت تنش رطوبتی را میتوان اينگونه استدالل

شرايط كمآبی توانايی كائولين در كاهش مقدار پرولين برگ

كرد كه در شرايط تنش رطوبتی قدرت انتقال قندها در

گياه بيانگر خاصيت ضدتنشی اين تركيب ضدتعرقی بوده كه

آوندهای آبکش و مصرف آنها در سلولهای برگ كاهش يافته

میتواند در مقابله با تنشهای زنده و غيرزنده مؤثر باشد.

و ميزان قندهای محلول در بافتهای گياه تجمع میيابد .اين

بررسی سطوح مختلف كائولين در شرايط تنش رطوبتی روی

افزايش در حقيقت يک نوع پاسخ به تنش رطوبتی محسوب

زيتون ( )Ben-Rouina and Ben-Ahmed, 2006و انگور

میشود ( .)Akinci and Lsel, 2009بهنظر میرسد قندهای

( )Carvalho et al., 2015نشان داد كه كائولين با كاهش ميزان

محلول در شرايط كمبود آب بهصورت تنظيمكننده اسمزی

تركيبات فعال باربيتوريک اسيد و  ،H2O2ميزان پرولين برگ را

عمل كرده و با كاهش پتانسيل اسمزی آماس سلولها را حفظ

كاهش داد.

میكند ( .)Lisar et al., 2012افزايش ميزان قندهای محلول در

دمای سطح برگ و هدایت روزنهای :نتايج آناليز مربوط به

شرايط تنش خشکی در انار ( )Rodriguez et al., 2012و

تجزيه واريانس دادهها نشان داد كه برهمکنش تنش رطوبتی و

انگور ( )Ghaderi et al., 2006نيز گزارش شده است.

كائولين بر ميزان دمای سطح برگ و هدايت روزنهای در سطح

نتايج يافتههای پژوهش نشان داد تركيب ضدتعرق كائولين

احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول  .)4در بررسی اثر سطوح

میتواند مقدار قندهای محلول در آب برگ را در مقايسه با

مختلف تنش رطوبتی و كائولين نشان داده شد كه در تمامی

تيمار شاهد كاهش دهد .شواهدی وجود دارد كه نشان میدهد

سطوح تنش رطوبتی با افزايش مصرف كائولين تا سطح 5

كائولين با كاهش دمای تاج گياه و بستن روزنههای برگ

درصد ميزان دمای برگ كاهش و هدايت روزنهای افزايش

غلظت دیاكسيد كربن در بافتهای برگی را كاهش داده و با

يافت (شکل  1و جدول  .)۶به طوريکه كمترين دمای سطح

تأثير بر سرعت و مقدار فتوسنتز منجر به كاهش قندهای

برگ و بيشترين هدايت روزنهای با مصرف  5درصد كائولين و

محلول در آب در گياه میگردد ( .)Khalil, 2006نتايج پژوهش

در شرايط بدون تنش ( 100درصد ظرفيت زراعی) و بيشترين

انجامشده روی درخت جوز باربادوس ()Khalil et al., 2012

دمای برگ و كمترين هدايت روزنهای در تيمار بدون مصرف
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جدول  -7مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کائولین بر برخی صفات رشدی گیاه و شاخصهای میوه نارنگی پیج
كائولين
(درصد)

كارايی مصرف آب

قندهای محلول در آب

سوپراكسيد ديسموتاز

موادجامد محلول

آفتابسوختگی

()kg.m-3

()mg. g FW-1

()IU.mg FW-1

()oB

()%

8/18 c

45/11 a

42/5۶ a

13/12 b

21/11 a

b

c

a

5

a

7

11/98 b

15/33

37/۶7

32/24 b

25/55

34/93 b

15/35

b

13 b

8/72 b

9/11

در هر ستون میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند.

شکل  -1اثر سطوح مختلف کائولین و تنش رطوبتی بر دمای سطح برگ .در هر ستون میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال 5
درصد براساس آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند.

كائولين و شرايط تنش رطوبتی شديد ( 50درصد ظرفيت

پژوهش همسو است .در پژوهش ديگری كه روی سيب

زراعی) مشاهده شد (جدول  .)۶محققين معتقدند كه كاهش

( ،)Glenn, 2009گردو و بادام ( )Rosati et al., 2006و انگور

هدايت روزنهای در شرايط تنش رطوبتی درنتيجه تغييرات

( )Glenn et al., 2010در شرايط تنش رطوبتی انجام شد

اقليمی مانند افزايش دمای هوا صورت میگيرد و مقدار هدايت

كاهش دمای سطح برگ و افزايش هدايت روزنهای برگ با

روزنهای برگ بهصورت تابعی از دمای محيط و درنتيجه دمای

مصرف كائولين مشاهده گرديد .بهنظر میرسد كه افزايش دمای

Machado et al., 2002; Gomez et al.,

برگ با مصرف  7درصد كائولين در شرايط تنش رطوبتی

 .)2004در واقع در شرايط تنش رطوبتی بهعلت كاهش فعاليت

بهدليل ضخامت بيشتر كائولين روی سطح برگ و درنتيجه

متابوليکی سلولهای برگی و هدايت روزنهای دمای برگ

اختالل در فرايند تبادالت گازی و عملکرد روزنهها باشد كه در

افزايش میيابد ( .)Reddy et al., 2004مطالعات نشان داده

اين حالت هدايت روزنهای كاهش و دمای برگ افزايش

است كه كائولين با انعکاس نور از سطح برگ ،ضمن كاهش

میيابد .اين يافتهها با پژوهش انجامشده روی سيب ( Gindaba

شيب فشار بخار برگ به هوا ،بر ميزان هدايت روزنهای گياه

 )and Wand, 2007مطابقت دارد.

برگ تغيير میكند (

تأثير گذاشته و دمای سطح برگ را كاهش میدهد (

Gindaba

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( :)SODتجزيه

 .)and Wand, 2007اثر كائولين بر كاهش دمای برگ نارنج و

آماری دادهها نشان داد كه اثرات تنش رطوبتی و كائولين بر

گالبی ( )Miranda et al., 2007با نتايج بهدست آمده در اين

فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز ( )SODدر سطح احتمال 1
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معنیدار نشان نداد (جدول  .)4با اعمال تنش رطوبتی ميزان

افزايش عملکرد گياه در شرايط تنش رطوبتی گرديد (جدول

فعاليت آنزيم  SODافزايش يافت (جدول  ،)5در حاليکه

 .)5احتماالً كائولين با ايجاد فضای سايه مانند روی گياه و

كاربرد كائولين بطور مؤثری ميزان فعاليت  SODرا نسبت به

كاهش تخريب اكسينی در ميوه رشد بيشتر سلولهای آن را

تيمار شاهد كاهش داد و كمترين مقدار آن با مصرف  5درصد

موجب میگردد .مطلب ذكرشده نيازمند بررسیهای بيشتری

كائولين گزارش گرديد (جدول  .)7در توجيه اين نتايج میتوان

است اما افزايش عملکرد ميوه گالبی ( )Puterka et al., 2002و

گفت كه بطور كلی تنش رطوبتی و افزايش دما با ايجاد اختالل

زغال اخته ( )Spiers et al., 2003در شرايط تنش رطوبتی با

در سيستم انتقال الکترون فتوسنتزی و توليد گونههای فعال

مصرف كائولين با نتايج اين پژوهش همراستا است.

اكسيژن منجر به فعالشدن سيستم دفاعی آنتیاكسيدانی آنزيمی

کارایی مصرف آب :اثر متقابل تنش رطوبتی و كائولين بر

SOD

كارايی مصرف آب مطابق با نتايج جدول تجزيه واريانس در

با كمک آسکوربات پراكسيداز و گلوتاتيون ردوكتاز در چرخه

سطح  1درصد معنیدار شد (جدول  .)4طبق جدول  ،5با

گلوتاتيون آسکوربات گونههای اكسيژن آزاد را مهار میكند

افزايش تنش رطوبتی ميزان كارايی مصرف آب كاهش معنیدار

( .)Wang et al., 2011پژوهش روی نارنگی انشو و پرتقال

يافت بهگونهای كه بيشترين كاهش در شرايط تنش  50درصد

ناول در واكنش به دمای  38درجه سلسيوس و كمآبی حاصل

ظرفيت زراعی مشاهده شد .همچنين براساس نتايج جدول ،۶

از آن افزايش فعاليت آنزيم  SODرا نشان داد ( Hussain et al.,

روند تغييرات كارايی مصرف آب نشان داد كه بيشترين كارايی

 .)2018بهنظر میرسد كائولين با بهبود وضعيت آبی گياه و

مصرف آب با كاربرد  5درصد كائولين بوده كه نسبت به تيمار

كاهش دمای سطح برگ در فرايند سميتزدايی گونههای فعال

بدون مصرف كائولين  47درصد افزايش داشت .افزايش ميزان

اكسيژن دخالت كرده و درنتيجه فعاليت آنزيم  SODرا كاهش

كارايی مصرف آب میتواند پاسخ مؤثری در ممانعت از تنش

داده باشد .همچنين كائولين با ايجاد شرايط مناسب برای مقابله

كمبود آب باشد .با افزايش تنش رطوبتی كارايی مصرف آب

با آسيب اكسيداتيو و ارتقاء سيستمهای آنتیاكسيدانی اثرات

كاهش چشمگيری يافت كه میتواند به-دليل كاهش بيشتر

محافظتی چشمگيری را در دمای باالی تابستان بر روی انگور

صورت كسر (عملکرد ميوه) در مقايسه با مخرج كسر (آب

نشان داده است (.)Bernardo et al., 2017

خالص مصرفی گياه) در فرمول محاسبه كارايی مصرف آب

سوپراكسيد ديسموتاز میگردد .در چنين وضعيتی آنزيم

عملکرد میوه :با توجه به جدول تجزيه واريانس برهمکنش

باشد .پژوهشهای صورتگرفته روی انگور (

Glenn et al.,

تنش رطوبتی و كائولين بر شاخص عملکرد ميوه در سطح 5

 )2010و مركبات ( )Asadi Kangarshahi et al., 2006نشان

درصد معنیدار شد (جدول  .)4نتايج شکل  2نشان داد كه

دادند كه پايينبودن كارايی مصرف آب در شرايط تنش آبی

بيشترين ميزان عملکرد ميوه در تيمار بدون تنش رطوبتی و با

بهدليل عوامل متابوليکی مؤثر بر انتشار دیاكسيد كربن به داخل

مصرف  5درصد كائولين حاصل شد .میتوان اينگونه استنباط

كلروپالست و كاهش كربوكسيالسيون است كه موجب اختالل

كرد كه يکی از عوامل تأثيرگذار بر عملکرد گياه افزايش اندازه

در واكنشهای بيوشيميايی فتوسنتز میگردند .بهدنبال مصرف

ميوه است .با شروع آبياری و افزايش تورژسانس گياه رشد

كائولين افزايش پتانسيل آب برگ اتفاق میافتد و گياه در اين

ميوه تحريکشده و مقاومت هيدروليکی گياه افزايش میيابد.

شرايط با حفظ محتوای آب بافت كارايی مصرف آب را

در اين شرايط گياه با تنش كمتری مواجه شده و عملکرد

افزايش میدهد ( .)Glenn and Puterka, 2005پژوهشها نشان

محصول افزايش پيدا میكند ( .)Garcia-Tejero et al., 2010با

دادند كه پوشش كائولين روی برگهای سيب

( Gindaba and

بررسی جدول مربوط به تأثير همزمان تنش رطوبتی و كائولين

 )Wand, 2007و انگور ( )Glenn et al., 2010با حفظ و ذخيره
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درصد براساس آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند.

كربوهيدراتها را در بافتهای ميوه ذخيره میكند درنتيجه

محتوای آب افزايش كارايی مصرف آب را موجب گرديد.
کل مواد جامد محلول ( )TSSو اسیدیته قابل تیتراسیون

ميزان  TSSدر شرايط تنش رطوبتی افزايش میيابد (ارجی و

( :)TAمطابق با نتايج جدول تجزيه واريانس تأثير تنش

همکاران .)Walid et al., 2012 ،1394 ،افزايش  TSSدر ميوه

رطوبتی و كائولين بر مقدار كل مواد جامد محلول ( )TSSو

پرتقال ( )Garcia-Tejero et al., 2010در شرايط تنش رطوبتی

اسيديته قابل تيتراسيون ( )TAو همچنين برهمکنش تنش

نتايج تحقيق حاضر را تأييد میكند .كائولين بهدليل دارابودن

رطوبتی و كائولين بر ميزان اسيديته قابل تيتراسيون ( )TAدر

خاصيت انعکاس نور سبب كاهش دمای سطح برگ شده و در

TSS

نتيجه سرعت تنفس در گياه كاهش میيابد .در اين شرايط

تفاوت معنیدار نشان نداد (جدول  .)4نتايج نشان داد كه بين

ميزان سوخت و ساز كربوهيدراتها كاهش يافته و

تيمار  75و  50درصد ظرفيت زراعی از نظر ميزان  TSSتفاوت

ذخيرهسازی آن بيشتر خواهد شد (.)Green et al., 2003

معنیداری وجود نداشت اما با افزايش شدت تنش رطوبتی

افزايش ميزان  TSSبر اثر مصرف كائولين در انار (

ميزان  TSSنسبت به تيمار شاهد افزايش يافت (جدول .)5

 ،)et al., 2004توت و انگور ()Shellie and King, 2013

 TSSتحت تأثير كائولين قرار گرفت و با مصرف  5درصد

گزارش شده است كه مطابق با نتايج پژوهش حاضر است.

كائولين ميزان مواد جامد محلول افزايش نشان داد (جدول .)7

اسيديته قابل تيتراسيون ميوه شاخصی است كه در ايجاد طعم

با بررسی جدول مقايسه ميانگين نشان داده شد كه در تمام

ميوه نقش مهمی ايفا كرده و افزايش عمر پس از برداشت ميوه

TA

را موجب میگردد .همچنين افزايش ميزان اسيد ميوه سبب

كاهش معنیدار داشت .كمترين ميزان  TAنيز در تيمار 100

پايينآمدن شاخص رسيدگی ميوه (نسبت مواد جامد محلول به

درصد ظرفيت زراعی و با مصرف  5درصد كائولين مشاهده

اسيديته قابل تيتراسيون) در شرايط تنش رطوبتی میشود

شد (جدول  .)۶در شرايط تنش رطوبتی آب دريافتی توسط

( .)Akbarpour et al., 2010پژوهش روی انار

( Palou et al.,

ميوه كاهش يافته و نسبت قند و ماده خشک به آب ميوه

 )2013و پرتقال تامسون ناول ( )Walid et al., 2012افزايش

افزايش میيابد .با توجه به اينکه آنزيم اينورتازساكارز را به

ميزان  TAرا در شرايط تنش رطوبتی نشان داد .بهطور كلی

گلوكز و فروكتوز تبديل كرده و از تجمع قند ساكارز جلوگيری

تيمار كائولين موجب كاهش كيفيت تركيبات شيميايی ميوه

میكند ،در شرايط تنش رطوبتی فعاليت آنزيم اينورتاز كاهش

مانند  TAمیگردد .كائولين در شرايط تنش رطوبتی میتواند

يافته و گياه بهمنظور مقابله با كمآبی مقادير بيشتری از

با حفظ محتوای آب گياه برای فتوسنتز و افزايش فعاليتهای

سطح احتمال  5درصد معنیدار شد اما از لحاظ شاخص

سطوح تنش رطوبتی با افزايش مصرف كائولين ميزان

Melgarejo
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خسارت

ميزان آب بيشتر همراه با  TAكمتر نسبت به تيمار بدون

آفتابسوختگی ميوه گرديد ( .)Alvarez et al., 2015در

مصرف كائولين گردد .نتايج مشابهای نيز در نارنگی ساتسوما

پژوهش ديگری نيز آثار مثبت كائولين بر كاهش

( )Chabbal et al., 2014و پرتقال بلدی ()Ennab et al., 2017

آفتابسوختگی ميوه در انار ( )Melgarejo et al., 2004و

بهدست آمد.

گالبی ( )Colavita et al., 2011گزارش شده است.

درصد آفتاب سوختگی :براساس نتايج حاصل از تجزيه
واريانس تنها سطوح مختلف كائولين بر درصد آفتابسوختگی

نتیجهگیری

ميوه در سطح احتمال  1درصد اختالف معنیدار نشان داد

نتايج اين پژوهش نشان داد كه مصرف كائولين با غلظت 5

(جدول  .)4با مصرف كائولين درصد آفتابسوختگی بهشدت

درصد در شرايط خشکی شديد (تنش 50درصد ظرفيت

كاهش يافت .عليرغم اينکه در تيمارهای  5و  7درصد كائولين

زراعی) باعث افزايش ميزان كلروفيل  aو كل ،محتوای رطوبت

از نظر درصد آفتابسوختگی تفاوت معنیدار مشاهده نشد

نسبی ،پتانسيل آب برگ و عملکرد ميوه و همچنين كاهش

ولی درصد آفتابسوختگی در هر دو تيمار نسبت به شاهد

دمای سطح برگ ،محتوای پرولين و اسيديته قابل تيتراسيون

كاهش نشان داد و طبق معيار رتبهبندی آفتابسوختگی از رتبه

ميوه نسبت به شرايط بدون مصرف كائولين گرديد .كائولين از

 3به رتبه  1بهبود پيدا كرد (جدول  .)7آفتابسوختگی از

طريق كاهش بار گرمايی و هدايت روزنهای و درنتيجه كاهش

طريق تابش مستقيم نور خورشيد و يا بادهای گرم و خشک

تبخير و تعرق گياه ،موجب افزايش كارايی مصرف و حفظ

Jifon and

منابع آب درخت ،تقويت سيستم دفاعی آنتیاكسيدانی و كاهش

 .)Syvertsen, 2003كائولين با بازتابش بخشی از نور خورشيد

توليد گونههای فعال اكسيژن گرديد و تحملپذيری گياه را در

كه به سطح ميوهها میرسد و همچنين كاهش دمای سطح ميوه

شرايط گرمای شديد تابستان و كمآبی افزايش داد .لذا با توجه

از گرمشدن بيش از حد آنها ممانعت میكند .در اين شرايط

به شرايط اقليمی و كمبود آب در كشور همچنين بهدليل در

درصد ميوههای آفتابسوخته را بهميزان قابل توجهی كاهش

دسترسبودن و قيمت پايين كائولين پيشنهاد میگردد در

داده و بازارپسندی ميوه را افزايش میدهد (.)Glenn, 2009

تابستان و شرايط دمای باال و كمآبی از محلولپاشی كائولين با

آفتابسوختگی بر كوتيکول پوست ميوه تأثير گذاشته و به

غلظت  5درصد روی نارنگی پيج استفاده گردد كه ضمن حفظ

اليههای زير سطحی نيز آسيب وارد میكند و سبب

كميت و كيفيت قابل قبول ميوه و كاهش تنشهای اكسيداتيو

ضخيمشدن ديواره سلولی و افزايش ميزان فنول بين سلولی

حاصل از خشکی و دمای باال صرفهجويی قابل مالحظهای نيز

میگردد .كائولين با ممانعت از آسيب به ساختار بافتها و

در مصرف آب آبياری در درخت حاصل خواهد كرد.

بههمراه رطوبت ناكافی روی ميوه ايجاد میگردد (

سلولهای ميوه از سفتی بافت ميوه در هنگام برداشت نيز
جلوگيری میكند ( .)Gindaba and Wand, 2007محلولپاشی
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Abstract
With respect to arid and semi-arid climatic conditions of the country, it is important to apply appropriate management
methods in order to increase yield and water use efficiency. For this purpose, the effect of kaolin with three levels (0, 5
and 7 percent) and with three levels of moisture condition (100, 75 and 50 percent of field capacity) on page mandarin
as a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was evaluated in 2017 at the
Citrus and Subtropical Fruits Research Center of Ramsar. The results showed that under moisture stress, fruit yield,
water use efficiency, chlorophyll a and total contents, the relative water content of leaves, leaf water potential, and
stomatal conductance were decreased significantly. While kaolin application increased the total soluble solids, fruit
yield, and water use efficiency it decreased the proline content, carbohydrates, leaf surface temperature, stomatal
conductance, superoxide dismutase activity, and fruit sunburn significantly. Also, in the treatment of 50% of field
capacity, 5% Kaolin application, increased fruit yield (91%), chlorophyll a (70), total chlorophyll (52%), leaf relative
water content (76%), stomatal conductivity (87%) and leaf water potential (19%) compared to the treatment without
applying kaolin. Therefore, kaolin application in summer with severe moisture stress conditions (50% field capacity),
are recommended to create a positive effect on the reduction of production of reactive oxygen species resulting from of
oxidative stress, reduction of fruit sunburn, the increase of fruit yield and water use efficiency.
Key words: Fruit sunburn, Leaf surface temperature, Proline, Stomatal conductance, Superoxide dismutase activity
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