فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

بررسی تأثیر محلولپاشی نانوکالت روی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و عملکرد پروتئین و

سیما جورابی ،1حمیدرضا عیسوند ،*1احمد اسماعیلی 1و علیحیدر نصرالهی

2

 1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان 2،گروه مهندسی آبیاری ،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت ،1397/05/07 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/10/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر نانو کالت روی بر پارامترهای فتوسنتزی ،فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز ،پروتئین ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه سویا
تحت تنش کم آبیاری ،آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 1394-1395اجرا شد .چهار سطح آبیاری (شامل آبیاری  60 ،80 ،100و  40درصد نیاز
آبی) بهعنوان فاکتور اصلی و محلولپاشی نانوکالت روی در دو سطح شاهد (آبمقطر) و محلولپاشی نانوکالت روی (حاوی  20درصد
یون روی قابل جذب) بهعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد که با کاهش آب مورد نیاز گیاه صفاتی نظیر سرعت
فتوسنتز خالص ،تعرق ،هدایت روزنهای ،فعالیت گلوتامین سینتتاز ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه،
درصد پروتئین دانه و عملکرد پروتئین دانه سویا کاهش یافت .در مقابل غلظت دیاکسید کربن زیر روزنهای و شاخص سبزینگی برگ در
شرایط تنش افزایش نشان داد .در شرایط نرمال رطوبتی ( 100رطوبت خاک) کاربرد نانوکالت روی تأثیری بر شاخص سبزینگی برگ،
تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه و عملکرد پروتئین و دانه وجود نداشت .اما در شرایط تنش کم آبیاری ،محلولپاشی نانوکالت روی به
ترتیب سبب افزایش  45/7 ،17/3 ،13/8 ،4/2و  39/3درصدی صفات مذکور شد .همچنین در شرایط تنش کم آبیاری محلولپاشی
نانوکالت روی باعث کاهش غلظت دیاکسید کربن زیر روزنهای و هدایت روزنهای برگها شد .بهطور کلی ،اثر محلولپاشی نانوکالت
روی در تخفیف اثر تنش کم آبیاری و بهبود عملکرد سویا مثبت بود .بنابراین استفاده از آن ممکن است بتواند مقاومت گیاه را بهبود بخشد.
واژه های کلیدی :دانه در غالف ،تنش خشکی ،شاخص سبزینگی برگ ،مرحله زایشی ،وزن صد دانه

مقدمه

محصوالت غذایی جهت تغذیه انسان و دام از اهمیت بسیار

سویا از نظر تولید روغن خوراکی در جهان مقام اول را دارد

زیادي برخوردار است (.)Liu and Li, 2010

( .)Liu and Li, 2010; Kobraee and Shamsi, 2013براساس

تغییرات آب و هوایی در کنار افزایش روزافزون جمعیت

آمار سازمان خواروبار جهانی تولید دانه این گیاه در سال 2016

جهان سبب کاهش منابع آب مورد نیاز کشاورزي شده است

میالدي  351/3میلیون تـن بوده است ( .)FAO, 2018سویا به

( .)Ghasemi-Golezani et al., 2015هر ساله در سراسر جهان

دلیل دارابودن پروتئین و روغن غیراشباع زیاد در دانه در تولید

تنش خشکی ناشی از کمبود آب تأثیر منفی قابل توجهی بر

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيeisvand.hr@lu.ac.ir :
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فیزیولوژیک گیاه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دچار اختالل

ضروري عنصر روي با فعالسازي آنزیمهاي ضروري تولید

میگردد و تنش خشکی با تأثیر بر میزان فتوسنتز جاري برگ و

هورمونهاي رشد از جمله اکسین ،افزایش تولید کلروفیل،

کاهش رنگیزههاي فتوسنتزي در نهایت باعث کاهش عملکرد

افزایش تنفس ،تنظیم رشد و تسریع بلوغ ،افزایش ذخیره

میشود ( .)Flowers et al., 2000میزان رنگیزههاي فتوسنتزي

کربوهیدارتها ،افزایش پروتئین ،تحریک تشکیل بذر ،کمک به

در گیاهان یکی از فاکتورهاي مهم حفظ ظرفیت فتوسنتزي

جذب بیشتر آب و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهاي

است .تدوام فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط تنش

محیطی منجر به بهبود عملکرد محصوالت زراعی میگردد

از جمله شاخصهاي فیزیولوژیک مقاومت به تنش هستند

(.)Pandey et al., 2010; Marschner, 1995

( .)Bertolli et al., 2012تنش خشکی با تولید گونههاي

برخالف اثرات فیزیولوژیک متعدد روي در گیاهان ،کمبود

اکسیژن فعال ،کاهش تولید و افزایش تجزیه کلروفیل را در پی

روي در سطح وسیعی از اراضی کشاورزي جهان بهویژه در

دارد ( .)Sharifa and Muriefah, 2015از دیگر شاخصهاي

مناطق خشک و نیمهخشک پدیدهاي بسیارشایع است .یکی از

مقاومت گیاهان به تنش خشکی آنزیم گلوتامین سینتتاز است.

دالیل عمده کمبود روي در خاک وجود آهک زیاد و  pHباالي

میزان فعالیت این آنزیم در فرایند متابولیسم نیتروژن در شرایط

خاک است (رضائی چیانه و همکاران1396 ،؛ کمائی و

تنش میتواند در ایجاد مقاومتهاي ناشی از تأمین پروتئینهاي
آنزیمی برگ نقش مؤثري داشته باشد (.)Nagy et al., 2013
در تحقیقی  Karymiو همکاران ( )2016گزارش کردند که
تنش خشکی سبب کاهش عملکرد ،پروتئین محلول و محتواي
کلروفیل برگ دو رقم سویا شد .یافتههاي کامروا و همکاران
( )1396نیز نشان داد که تحت تأثیر تنش خشکی در مرحله
زایشی محتواي کلروفیل ژنوتیپهاي مختلف سویا بهطور
معنیداري کاهش یافت .نتایج  Kobraeeو  )2013( Shamsiدر
بررسی اثرات تنش کمآبی در مرحله زایشی سویا نشاندهنده
اثر منفی تنش بر صفات مرتبط با عملکرد همچون تعداد غالف
در بوته ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه بود .یافتههاي
دیگر نیز اثر منفی شدید کمبود آب در طی دوره گلدهی و
پرشدن دانه بر عملکرد سویا را تأیید مینمایند

(Ghasemi-

Golezani et al., 2015; Bertolli et al., 2012; Manavalan et
.)al., 2009

در شرایط تنش کمآبی قابلیت انحالل و جذب عناصر

همکاران )1397 ،که سبب کاهش قابلیت انحالل و فراهمی آن
براي ریشه می¬شود ( .)Mousavi et al., 2007براي غلبه بر
این مشکل محلولپاشی عنصر روي راهکار مطلوبی بهشمار
میآید .تماس مستقیم محلول با سطح برگ و مسیر کوتاه آن
براي انتقال به مراکز فعال فتوسنتزي برگ و افزایش راندمان
جذب از طریق برگ نسبت به ریشه سبب افزایش کاربرد روز
افزون محلولپاشی عناصر غذایی شده است (

Yassen et al.,

 .)2010در این راستا مشاهدات کمائی و همکاران ()1397
نشان داد که محلولپاشی عنصر ریزمغذي روي سبب بهبود
صفات شاخص سبزینگی برگ ،پایداري غشاي سلول و
عملکرد دانه گندم در شرایط تنش گرماي آخر فصل شد .نتایج
 Shabanو همکاران ( )2012نیز نشان داد که محلولپاشی روي
در شرایط تنش خشکی ،تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف در
بوته ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه ،درصد پروتئین دانه و
عملکرد پروتئین را در گیاه نخود افزایش داد.

غذایی توسط ریشه کاهش مییابد (کمائی و همکاران.)1397 ،

امروزه با بهرهگیري از فناوري نانو در طراحی و ساخت

از این رو ،اکثر زمینهاي واقع در مناطق خشک و نیمهخشک

نانوکودها ،فرصتهاي جدیدي بهمنظور افزایش کارایی مصرف

عالوه بر کمبود آب از نظر باروري نیز در سطح پایینی قرار

عناصر غذایی و بهحداقل رساندن هزینههاي حفاظت از محیط

دارند ( .)Mousavi et al., 2007کاربرد عناصر غذایی بر

زیست پیش روي انسان گشوده شده است (

مقاومت گیاهان در مقابل تنش خشکی میافزاید (

Kobraee

Pandey et al.,

 .)2010; Dimkpa et al., 2017نانوذرات بهدلیل خصوصیات
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فیزیولوژیک بسیاري در گیاهان میشوند .کارایی نانوذرات

آزمایش حاضر بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه

توسط ترکیب شیمیایی ،اندازه ،سطح ،واکنشپذیري و غلظت

بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی

مصرفی تعیین میگردد و تأثیرات آنها نیز وابسته به

دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان در موقعیت  48درجه و 17

;Khodakovskaya et al., 2012

دقیقه طول جغرافیایی و  33درجه و  26دقیقه عرض

 .)Garcia-Gomez et al., 2017در چند سال اخیر یافتههاي

جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا  1148متر در سال زراعی

نوینی در زمینه اثرات نانوذرات و جذب آنها توسط گیاه ارائه

 1394-1395انجام شد .فاکتورهاي آزمایشی شامل چهار سطح

شده و یافتهها نشان داده که کاربرد نانوذرات حاوي عناصر

آبیاري  60 ،80 ،100و  40درصد نیاز آبی گیاه بهعنوان فاکتور

میکرو از جمله روي ،مس و بر در شرایط تنش خشکی

اصلی و محلولپاشی نانوکالت روي در دو سطح شاهد

میتواند نقش مؤثري در بهبود عملکرد سویا داشته باشد

(آبمقطر) و محلولپاشی نانوکالت روي (نانوکالت روي

شاخصههاي یادشده است (

( .)Dimkpa et al., 2017نتایج رضائی چیانه و همکاران
( )1396نیز حاکی از اثر مثبت کاربرد نانوکالت روي بر صفات
تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طبق ،وزن هزار دانه ،عملکرد
دانه و درصد روغن گلرنگ در شرایط تنش خشکی بود.
با توجه شرایط خشک و نیمهخشک غالب نواحی غربی
ایران از جمله لرستان تولید سویا با موانع متعدد از جمله گرما
و کمبود آب آبیاري مواجه است .همچنین درصد آهک و

pH

باال در این مناطق سبب کاهش کارایی جذب عناصر میکرو از
جمله روي میگردد .عالوه بر نقش مهم عنصر روي در رشد و
نمو گیاهان در رژیم غذایی انسان نیز نقش اساسی دارد.
بنابراین ،غنیشدن محصوالت کشاورزي از عنصر روي
میتواند در بهبود کیفیت تغذیه بشر نقش بهسزایی داشته باشد.
اگر چه ترکیبات متعدد حاوي روي مورد استفاده قرار میگیرد
( ،)Kobraee and Shamsi, 2013اما امروزه کاربرد ترکیبات
کالته بهدلیل حاللیت و قابلیت جذب بهتر مورد توجه ویژه
قرار گرفته است .عالوه بر آن با توسعه فناوريهاي نانو ،جهت
افزایش کارایی جذب و انتقال ،تولید نانوکالتههاي عناصر کم
مصرف از جمله روي در حال گسترش است (رضائی چیانه و
همکاران .)1396 ،لذا در این مطالعه اثر محلولپاشی
نانوکالت روي در شرایط تنش کمآبیاري بر پارامترهاي
فتوسنتزي ،فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز ،عملکرد و اجزاي
عملکرد دانه ،درصد و عملکرد پروتئین سویا مورد ارزیابی قرار
گرفت.

حاوي  20درصد یون روي قابل جذب) بهعنوان فاکتور فرعی
بود .نیاز آبی گیاه براساس کمبود رطوبت خاک نسبت به نقطه
ظرفیت زراعی محاسبه شد به اینصورت که در هر آبیاري
رطوبت خاک ناحیه ریشه گیاه روز قبل از آبیاري اندازهگیري
شده و اختالف آن با نقطه ظرفیت زراعی بهعنوان نیاز خالص
یا عمق خالص آبیاري براي تیمار بدون تنش آبی منظور گردید.
پیش از کشت آنالیز خاک مزرعه پس از نمونهگیري از عمق
صفر الی  30سانتیمتري از سطح خاک انجام شد .براساس
نتایج آزمون خاک بافت خاک رسی ،اسیدیته خاک  ،7/8هدایت
الکتریکی عصاره اشباع خاک  0/55دسیزیمنس بر سانتیمتر،
درصد مواد آلی  1/1درصد و آهک آن  16/5درصد بود .غلظت
عناصر اندازهگیريشده خاک در جدول  1ارائه شده است .با
توجه به نتایج بهدست آمده و توصیه کودي آزمایشگاه
خاکشناسی ،از کود پوسیده گوسفندي بهمیزان  5تن در هکتار
استفاده شد .با در نظرگرفتن تثبیت نیتروژن توسط گرهها ،کود
اوره (نیتروژن  46درصد) براساس توصیه آزمایشگاه
خاکشناسی بهمیزان  50کیلوگرم در هکتار پیش از کشت
مصرف شد .همچنین  100کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 250
کیلوگرم سولفات پتاسیم در هر هکتار نیز همراه با عملیات
آمادهسازي زمین به خاک اضافه شد .هر واحد آزمایشی به
مساحت  15متر مربع ( )5 × 3و شامل پنج جویچه به طول 5
متر بود .فاصله بین کرتهاي اصلی و فرعی بهترتیب  3و 1/5
متر و فاصله بین بلوکها  5متر در نظر گرفته شد .فاصله
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جدول  -1نتایج آنالیز خاک مزرعه مورد مطالعه (عمق صفر تا 30سانتیمتر از سطح خاک)
آهن

منگنز

روي

4/10

10/1

0/62

مس

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

()ppm
1/3

6/8

324

ردیفها  60سانتیمتر بود .تاریخ کاشت مؤثر (آبیاري اول) 17

رطوبت وزنی خاک در نقطه ظرفیت زراعی өi ،رطوبت وزنی

اردیبهشت  1395بود .پیش از کشت ،بذور سویا (رقم کوثر) با

خاک قبل از آبیاري pb ،جرم مخصوص ظاهري خاک ()g/cm3

Bradyrhizobium japonicum

و  Zrعمق ریشه ( )mmو  :dgعمق ناخالص آبیاري ()mm

تلقیح شدند و کنترل علفهايهرز در طول دوره رشد به

است .محاسبه عمق ناخالص آبیاري با در نظرگرفتن راندمان

صورت دستی انجام شد.

 95درصدي صورت گرفت (.)Allen et al., 1998

کود بیولوژیک حاوي باکتري

تیمارهاي تنش کمآبیاري ازآغاز گلدهی ( 6تیرماه  )1395تا

نانوکالت روي  20درصد از شرکت دانش بنیان فنآور

رسیدگی کامل ( 14شهریورماه  )1395اعمال شد .تیمارهاي

سپهر پارمیس تهران تهیه شد .این ترکیب با عنوان "کالت روي

آبیاري براساس کمبود رطوبت خاک تعیین شد که برنامهریزي

 20درصد بهصورت یونهاي آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی

آن براساس زمان و عمق آبیاري بود .بهمنظور تعیین زمان

با فنآوري نانو" بهعنوان اختراع به ثبت رسیده است .قطر

مناسب آبیاري در روزهاي پس از آبیاري و معموالً از روز

نانوذرات در شرایط کریستاله با میکروسکوپ الکترونی روبشی

چهارم به بعد رطوبت خاک ناحیه ریشه بهروش وزنی محاسبه

 68نانومتر تعیین شد .نانوکالت روي مورد استفاده به رنگ

شد .از اینرو پیش از اینکه رطوبت خاک بیش از حد تیمار

سفید با چگالی  1/1گرم در سانتیمتر مکعب و اسیدیته  2بود.

Allen et al.,

محلولپاشی نانوکالت روي بهترتیب در دو مرحله  50درصد

 .)1998حجم آب مورد نیاز براي هر تیمار آبیاري با در

گلدهی ( 10( )R1-R2تیر ماه) و  50درصد غالفدهی سویا

نظرگرفتن مساحت هر کرت و اعمال ضرایب تنش مربوطه از

( 25( )R2-R3تیر ماه) بهمیزان دو لیتر در  1000لیتر آب در

طریق معادله  1محاسبه شد .عمق خالص و ناخالص آبیاري نیز

هکتار و با سمپاش دستی تا مرحله چکهکردن آب از سطح

با هدف جایگزیننمودن رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه

برگ صورت گرفت .جهت عدمتداخل تیمار محلولپاشی با

بهترتیب از طریق معادلههاي  2و  3تعیین گردید .سیتم توزیع

کرت مجاور از حفاظ پالستیکی بین کرتها استفاده شد.

آب در مزرعه شامل خطوط لوله بود که کنتور حجمی براي

محلولپاشی در ساعات اولیه صبح صورت گرفت .در تیمار

اندازهگیري حجم آب به لوله توزیع متصل بود و حجم آب

شاهد محلولپاشی با آبمقطر صورت گرفت.

مورد نظر تخلیه شود ،آبیاري صورت گرفت (

ورودي به هر کرت به وسیله کنتور حجمی کنترل شد.
معادله ()1

V  dg  A f

شاخص سبزینگی در مرحله  50درصد غالفدهی در
بیست و هفتمین روز پس از اعمال تیمارهاي تنش ( 2مرداد

که در این معادله  :Aسطح هر کرت (متر) :dg ،عمق ناخالص

ماه) و با اندازهگیري روي برگ بالغ و جوان باالي ساقه از 15

آب آبیاري (میلیمتر) :V ،حجم آب آبیاري (لیتر) و  :fضریب

بوته با دستگاه کلروفیلمتر ( )Konica Minolta Spad-502ثبت

تنش است.

و میانگین اعداد براي هر کرت در نظر گرفته شد .بهمنظور

معادله ()2

dn = ( өfc - өi) × pb × Zr

اندازهگیري پارامترهاي تبادالت گازي برگ 27 ،روز پس از

معادله ()3

dg = dn / E

اعمال تیمار آبیاري ( 2مرداد ماه) از یک بوته یک برگ جوان
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گازي برگ شامل سرعت فتوسنتز خالص (میکرومول دياکسید

نیز از طریق توزین نمونهها با ترازوي داراي دقت  0/01گرم

کربن تثبیتشده بر متر مربع در ثانیه) ،تعرق (میلیمول آب بر

تعیین شد .جهت تعیین درصد پروتئین دانه از هر کرت 50

متر مربع در ثانیه) ،غلظت دياکسید کربن زیر روزنه (میکرو

گرم دانه جدا شد .پس از آسیابکردن نمونهها با روش

مول دياکسید کربن بر مول) و هدایت روزنهاي (میلیمول آب

میکروکلدال غلظت نیتروژن دانه تعیین و با ضرب غلظت

بر متر مربع بر ثانیه) با دستگاه ( IRGAمدل )LC4شرکت

نیتروژن در عدد  5/71غلظت پروتئین دانه بهدست آمد.

 ADC BioScientific Ltdساخت کشور انگلستان تعیین شد.

عملکرد پروتئین نیز از حاصل ضرب عملکرد دانه در درصد

اندازهگیريها در ساعت  10تا  12روز آفتابی انجام گرفت.

پروتئین دانه تعیین شد (.)Karymi et al., 2016

براي تعیین میزان فعالیت گلوتامین سنتتاز مقدار  0/2گرم

آزمون نرمالبودن توزیع دادها قبل از آنالیز آماري دادهها

از نمونه تازه برگ جوان کامالً توسعهیافته بخش فوقانی گیاه

انجام شد .در ادامه تجزیه دادهها توسط نرمافزار SAS 9.1انجام

در تاریخ  5مرداد ماه برداشت و با نیتروژن مایع پودر شد.

شد .مقایسات میانگین صفات در سطح احتمال پنج درصد و

سپس بافر تریس هیدروکلریک اسید  50میلیموالر (،)pH= 8

با آزمون چند دامنهاي دانکن صورت گرفت .براي رسم

آدنوزین تريفسفات ( 6/3 )ATPمیلیموالر ،گلوتامین 100

شکلها از نرمافزار  Excel 2007استفاده شد.

میلیموالر ،منیزیم سولفات  44میلیموالر به عصاره آنزیمی
اضافه شد .پس از نگهداري مخلوط واکنش بهمدت  15دقیقه

نتایج و بحث

در دماي  37درجه سانتیگراد نسبتهاي مساوي از آهن کلرید

اثرات متقابل سطوح تنش کمآبیاري و محلولپاشی نانوکالت

 10درصد محلول در کلریدریک اسید  0/2موالر ،تريکلرو

روي بر صفات سرعت فتوسنتز خالص ،تعرق ،هدایت

استیک اسید  24درصد و کلریدریک اسید  50درصد اضافه شد

روزنهاي و دياکسید کربن زیر روزنه معنیدار بود (جدول .)2

و جذب در طولموج  540نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر

با افزایش سطوح تنش کمآبیاري ،سرعت فتوسنتز خالص

 CECILمدل  )Cambridge, UK( 3000خوانده و فعالیت

کاهش یافت و استفاده از نانوکالت روي تأثیر معنیداري بر

آنزیمی بر حسب میکرومول -γگلوتامیل هیدروکسامات تعیین

میزان فتوسنتز نداشت .بیشترین و کمترین مقادیر سرعت

شد (.)Berteli et al., 1995

فتوسنتز خالص بهترتیب در تیمارهاي  100و  40درصد نیاز

جهت اندازهگیري طول غالف در مرحله رسیدگی

آبی گیاه بهدست آمد (شکل  .)1 aکاهش سرعت فتوسنتز

فیزیولوژیک در هر کرت بهطور تصادفی  20غالف با موقعیت

خالص در اثر تنش به عوامل متعددي وابسته است که میتوان

یکسان در روي بوته انتخاب و طول غالف اندازهگیري و

به اثر تنش بر تخریب رنگدانههاي فتوسنتزي

( Flowers et al.,

میانگین در نظر گرفته شد .پس از جداسازي دانهها از سطح

 )2000اشاره کرد .در این راستا عنوان شده است که در شرایط

برداشتشده در نهایت عملکرد دانه در هر کرت تعیین گردید.

تنش کمآبیاري افزایش تولید گونههاي اکسیژن فعال موجب

بهمنظور جلوگیري از ریزش بذور برداشت نهایی همزمان با

تجزیه کلروفیل میگردد ( .)Sharifa and Muriefah, 2015از

رسیدگی کامل در تاریخ  24شهریور ماه  1395انجام شد .پس

سویی دیگر Lal ،و  )1996( Edwardsگزارش کردند که

از حذف خطوط حاشیه برداشت به مساحت سه متر مربع از

کاهش سرعت فتوسنتز در طول دوره تنش خشکی ممکن است

هر کرت انجام شد .جهت اندازهگیري تعداد غالف در بوته
غالفهاي  15بوته از هر کرت شمارش و میانگین آنها در نظر
گرفته شد .همچنین بهطور تصادفی  30غالف از هر کرت

صرف نظر از تأثیر عوامل روزنه¬اي بهعلت کاهش فعالیت
آنزیم روبیسکو باشد.
با افزایش تنش کمآبیاري تعرق بهطور معنیداري کاهش
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات سطوح کمآبیاری و محلولپاشی نانوکالت روی بر پارامترهای تبادالت گازی،
شاخص سبزینگی و فعالیت گلوتامین سنتتاز برگ سویا رقم کوثر
منابع تغییر

درجه
آزادي

صفات (میانگین مربعات)
سرعت فتوسنتز

تکرار

2

0/06 ns

سطوح آبیاري ()I

3

**

خطاي کرت اصلی

6

محلولپاشی روي ()Zn

1

ns

1/30

0/05
0/12

زیر روزنهاي

3 ns
**

74

138 ns

0/005 ns

*

**

7
**

تعرق

2363
662

**

270

33802

0/041

سبزینگی

سنتتاز

4/7 ns

0/0001 ns

ns

0/018
ns

0/042

11/0
4/6

*

11/5

**

0/0108

0/0003
*

0/0030

I × Zn

3

* 0/15

** 37

** 4941

** 0/185

** 12/9

* 0/0015

خطاي کرت فرعی

8

0/02

3

454

0/015

1/0

0/0002

ضریب تغییرات ()%

-

5/1

16/8

2/1

15/2

6/5

6/6

 * ،nsو ** بهترتیب عدممعنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد

یافت .کاربرد نانوکالت روي در شرایط تنش کمآبیاري تأثیر

از عوامل کلیدي در متابولیسم دياکسید کربن برگ است و در

معنیداري بر تعرق برگ سویا نداشت؛ اما در در تیمار 100

تیمارهاي داراي غلظت باالتر کلروفیل انرژي الزم براي تثبیت

درصد نیاز آبی گیاه تعرق برگهاي تیمارشده با نانوکالت روي

دياکسید کربن افزایش مییابد (

در مقایسه با شاهد بهطور معنیداري کمتر بود (شکل .)1 b

 .)Manavalan et al., 2009همچنین ،یافتهها نشان داده در

کاهش تعرق برگ در شرایط تنش بهعنوان یکی از پاسخهاي

شرایط تنش هر چه تبادالت گازي از طریق روزنهها افزایش

فیزیولوژیک گیاه شناخته میشود ( )Flowers et al., 2000و در

یابد تخلیه دياکسید کربن تجمعیافته ناشی از تنفس در

این آزمایش نیز چنین پاسخی در برگهاي سویا مشاهده شد.

اتاقکهاي زیر روزنهاي برگ راحتتر صورت میگیرد (

بهطور کلی ،با اعمال تنش کمآبیاري هدایت روزنه¬اي در گیاه

 .)and Edwards, 1996در این آزمایش بهنظر میرسد که یکی

سویا کاهش یافت .در هر یک از سطوح آبیاري  80 ،100و 60

از دالیل عمده کاهش غلظت دياکسید کربن زیر روزنهاي در

درصد نیاز آبی گیاه ،هدایت روزنه¬اي در اثر محلولپاشی

تیمار نانوکالت روي در شرایط تنش ،تأثیر این تیمار بر

نانوکالت روي کاهش یافت اما در شدیدترین سطح تنش

محتواي رنگیزه برگ باشد که درنتیجه آن متابولیسم کربن در

کمآبیاري ( 40درصد نیاز آبی خاک) استفاده از نانوکالت روي

مقایسه با تیمار آبمقطر با سهولت بیشتري صورت گرفته و به

تفاوت معنیداري بر هدایت روزنهاي نداشت (شکل .)1 c

دنبال آن تجمع دياکسید کربن در اتاقک زیر روزنه کاهش

غلظت دياکسید کربن زیر روزنهاي در اثر محلولپاشی

;Flowers et al., 2000

Lal

یافته است.

روي در سطوح آبیاري  100و  80درصد نیاز آبی خاک تفاوت

اثرات متقابل سطوح تنش کمآبیاري و محلولپاشی

معنیداري نداشت .اما در سطوح  60و  40درصد نیاز آبی گیاه،

نانوکالت روي بر فعالیت گلوتامین سینتتاز و شاخص

غلظت دياکسید کربن زیر روزنه¬اي در اثر کاربرد نانوکالت

سبزینگی برگ سویا معنیدار بود (جدول  .)2فعالیت گلوتامین

روي بهطور معنیداري کاهش داشت (شکل  .)1 dکاهش

سینتتاز برگ با افزایش تنش کمآبی و فارغ از کاربرد و یا

غلظت دياکسید کربن زیر روزنهاي تحت تأثیر عوامل مختلفی

عدمکاربرد نانوکالت روي بهطور معنیداري کاهش نشان داد

قرار دارد .به اعتقاد محققان ،غلظت رنگیزههاي فتوسنتزي یکی

(شکل  .)2 aآنزیم گلوتامین سینتتاز یک شاخص مهم در تعیین
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حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن ندارند .میلههای عمودی نشاندهنده انحراف
معیار است.

شکل  -2اثرات متقابل تیمارهای آبیاری و محلولپاشی نانوکالت روی بر فعالیت گلوتامین سینتتاز ( )aو شاخص سبزینگی برگ ( )bسویا.
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن ندارند .میلههای عمودی نشان-
دهنده انحراف معیار است.
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یک از سطوح تنش کمآبیاري فعالیت گلوتامین سینتتاز با

داد .اما در سطوح باالتر تنش تفاوتی از این نظر مشاهده نشد

کاربرد نانوکالت روي تغییر معنیداري نداشت .بنابراین نتایج

(شکل  .)3 aتعداد دانه در غالف تحت تأثیر افزایش سطوح

حاضر نشاندهنده عدمتأثیر نانوکالت روي بر این شاخص

تنش کمآبیاري بهطور معنیداري کاهش نشان داد و در سطوح

مقاومت به خشکی در برگ سویا بوده است .همچنین نتایج

 60و  40درصد نیاز آبی خاک ،تعداد دانه در غالف تیمار

گزارشات نشان داد که تحت تأثیر تنش خشکی میزان آنزیم

محلولپاشی نانوکالت روي بهطور معنیداري افزایش داشت

گلوتامین سینتتاز بهطور معنیداري در ژنوتیپهاي سویا

(شکل  .)3 bبا افزایش تنش کمآبیاري وزن صد دانه سویا

( Nagy et al.,

کاهش یافت .تنها در سطح  80درصد نیاز آبی ،وزن صد دانه

 )2013کاهش یافته که همراستا با نتایج بهدست آمده در

تیمار نانوکالت روي بهطور معنیداري باالتر بود و در سایر

بررسی حاضر هستند .با افزایش سطوح تنش کمآبیاري ،تغییر

سطوح تفاوتی بین محلولپاشی و عدممحلولپاشی نانوکالت

معنیداري در شاخص سبزینگی برگ تیمار شاهد مشاهده نشد.

روي از این نظر وجود نداشت (شکل  .)3 cتحت تأثیر افزایش

اما در تیمار محلولپاشی نانوکالت روي ،شاخص سبزینگی

تنش کمآبی عملکرد دانه سویا بهطور معنیداري کاهش یافت.

برگ در سطوح  80و  60درصد نیاز آبی بهطور معنیداري

تأثیر

محلولپاشی

باالتر از سایر تیمارهاي مورد بررسی بود (شکل  .)2 bافزایش

نانوکالت روي یکسان نبود به طوریکه در دو سطح  80و 40

شاخص سبزینگی برگ در تیمار محلولپاشی نانوکالت روي

درصد نیاز آبی ،عملکرد دانه تیمار محلولپاشی نانوکالت روي

در شرایط تنش خشکی در سایر مطالعات نیز مشاهده شده

نسبت به شاهد بهطور معنیداري باالتر بود (شکل  .)d 3بهطور

است (افشانی و همکاران1394 ،؛ کامروا و همکاران1396 ،؛

کلی نتایج نشان داد که تأثیر تنش کمآبیاري بر عملکرد دانه

کمائی و همکاران .)1397 ،پژوهشگران بیان داشتند که تأثیر

سویا از طریق اثر منفی آن بر اجزاي عملکرد همچون تعداد

مثبت روي در کاهش تخریب کلروفیل و افزایش ضخامت

غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن دانه بود .اما کاربرد

برگ در شرایط تنش در افزایش غلظت کلروفیل در واحد

نانوکالت روي با تأثیر مثبت بر اجزاي عملکرد دانه سویا،

سطح برگ اثرگذار است (جمشیدي و همکاران .)1396 ،در

عملکرد را سطوح تنش  80الی  40درصد نیاز آبی گیاه افزایش

همین راستا عنوان شده است که عنصر روي با تأثیر مثبت بر

داد (شکل  .)3مشابه این یافتهها ،نتایج سایر مطالعات نیز

تولید هورمونهاي رشد از جمله اکسین سبب افزایش تولید

نشاندهنده اثر بازر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عوامل

کلروفیل در برگ میگردد ( Pandey et al., 2010; Marschner,

مؤثر در عملکرد دانه و نقصان آن است (

 .)1995بنابراین در این آزمایش نیز بهنظر میرسد که افزایش

 .)Muriefah, 2015; Karymi et al., 2016همچنین سایر

ضخامت و کاهش تخریب رنگدانههاي فتوسنتزي برگ سویا

مطالعات نشان داده که استفاده از ریزمغذيها در تنش سبب

یکی از عوامل مؤثر در افزایش شاخص سبزینگی برگ تیمار

بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد میگردد (

محلولپاشی نانوکالت روي بوده است.

 )2006; Yadavi et al., 2014که با نتایج حاضر منطبق است.

(نصراصفهانی و مددکار حقجو )1394 ،و گندم

تنش

کمآبیاري

در

تیمارهاي

Sharifa and

Thalooth et al.,

اثرات متقابل سطوح تنش کمآبیاري و محلولپاشی

در مطالعات انجامشده روي گونههاي مختلفی مانند کلزا

نانوکالت روي بر صفات تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در

(افشانی و همکاران ،)1394 ،گلرنگ (رضائیچیانه و همکاران،

غالف ،وزن  100دانه و عملکرد دانه سویا معنیدار بود (جدول

 ،)1396ماش ( ،)Thalooth et al., 2006نخود ( Shaban et al.,

 .)3تعداد غالف در بوته سویا با افزایش تنش کمآبیاري کاهش

 )2012و سویا (کامروا و همکاران1396 ،؛ نصراصفهانی و

یافت .در سطوح  100و  80درصد نیاز آبی تعداد غالف در

مددکار حقجو1394 ،؛  )Sharifa and Muriefah, 2015نتایج
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات سطوح کمآبیاری و محلولپاشی نانوکالت روی بر طول غالف ،ارتفاع بوته،
عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کوثر
منابع تغییر

درجه
آزادي

سطوح آبیاري ()I

3

خطاي کرت اصلی

6

محلولپاشی روي ()Zn

1

تعداد غالف

تعداد دانه در

در بوته

غالف

1 ns

0/021 ns

**

219
8

**

54

**

0/481

0/024
**

0/331

وزن صد دانه

عملکرد دانه

1/7 ns

28939 ns

**

30/2

**

1453935

0/6
**

5/6

7940
**

252279

درصد پروتئین

عملکرد

دانه

پروتئین

9 ns

10009 ns

**

2529

**

1070561

10
ns

38

2035
*

35168

I × Zn

3

*6

* 0/222

* 1/7

* 51924

* 10

* 14731

خطاي کرت فرعی

8

1

0/021

0/2

9240

3

1234

ضریب تغییرات ()%

-

7/9

8/0

9/0

14/7

7/3

8/6

 * ،nsو ** بهترتیب عدممعنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد

شکل  -3اثرات متقابل تیمارهای آبیاری ومحلولپاشی نانوکالت روی بر تعدا دانه در غالف ( ،)aتعداد غالف در بوته ( ،)bوزن صد دانه
( )cو عملکرد دانه ( )dسویا .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن
ندارند .میلههای عمودی نشاندهنده انحراف معیار است.
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شرایط تنش رطوبتی گزارش شده است .یکی از دالیل عمده

عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی بود.

کاهش تعداد غالف در بوته ناشی از کاهش توسعه شاخههاي

همراستا با نتایج بررسیهاي دیگر در این آزمایش نیز اثر مثبت

جانبی در اثر افزایش بازدارنده رشد آبسیزیک اسید در شرایط

محلول¬پاشی روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه سویا در

تنش است ( .)Pandey et al., 2010همچنین بررسیها نشان

شرایط تنش کمآبیاري مشاهده شد .به اعتقاد محققان عنصر

داده که عدمتوسعه لولههاي گرده و کاهش دوام گلها در اثر

روي با فعالسازي آنزیمهاي ضروري تحریک تولید

( Sharifa

هورمونهاي رشد مانند اکسین شده و از این طریق عالوه بر

 .)and Muriefah, 2015کاهش وزن دانه در شرایط تنش به

تحریک رشد شاخههاي فرعی در شرایط تنش سبب تحریک

کاهش مواد پرورده گیاهی در اثر کاهش فتوسنتز جاري برگ و

تشکیل بذر میگردد .همچنین مقاومت ناشی از مصرف روي

Lal and

در برابر تنش کمآبی از طریق افزایش قدرت جذب آب توسط

 )Edwards, 1996و عنوان-شده که گیاه با قرارگیري در تنش

گیاه از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد در شرایط تنش بهشمار

خشکی براي فرار از اثرات تنش اقدام به کوتاهکردن زندگی

میآید ( .)Pandey et al., 2010; Marschner, 1995هر چند

خود میکند .بنابراین بهدلیل کوتاهترشدن طول دوره پرشدن

فتوسنتز جاري برگ در تیمارهاي نانوکالت روي تفاوتی با

دانه ،وزن نهایی دانهها کاهش مییابد (افشانی و همکاران،

تیمار آبمقطر نداشت اما به نظر میرسد که دوام فتوسنتز

 .)1394بهنظر میرسد در آزمایش حاضر کاهش اجزاي

برگهاي تحت تیمار نانوکالت روي در طول دوره تنش بر

عملکرد و عملکرد دانه با کاهش فتوسنتز جاري برگ در اثر

فراهمی مواد پرورده گیاه جهت تأمین نیاز مقاصد فتوسنتزي

افزایش شدت تنش منطبق باشد .بنابراین میتوان بیان داشت

فعال (دانه) تأثیر بسزایی داشته و نقش بسزایی در بهبود

که تأثیر منفی خشکی بر تولید مواد پرورده جاري در مرحله

عملکرد دانه سویا داشته است.

تنش خشکی سبب کاهش تعداد دانه غالف میگردد

ذخیرههاي هیدروکربنی گیاه نسبت داده شده (

زایشی یکی از دالیل مهم در کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد
دانه سویا بوده است.

اثرات متقابل سطوح تنش کمآبیاري و محلولپاشی
نانوکالت روي بر صفات درصد پروتئین دانه و عملکرد

مطابق با یافتههاي  Kobraeeو  ،)2013( Shamsiاگر چه

پروتئین سویا معنیدار بود (جدول  .)3با افزایش شدت تنش

تنش کمآبیاري بهویژه در مرحله زایشی بر صفات تعداد غالف

کمآبیاري درصد پروتئین دانه سویا در هر دو تیمار محلول-

در بوته ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه گیاه سویا اثر منفی

پاشی بهطور معنیداري کاهش نشان داد .اما بین تیمارهاي

داشت .اما محلولپاشی نانوکالت روي سبب کاهش اثرات

محلولپاشی نانوکالت روي در هر سطح تنش از این نظر

مخرب تنش خشکی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه

تفاوتی مشاهده نشد (شکل  .)4 aنتایج افشانی و همکاران

سویا شد .همچنین نتایج  Thaloothو همکاران ( )2006نشان

( )1394نیز حاکی از اثر منفی تنش بر درصد پروتئین دانه بود.

داد که کاربرد برگی ترکیب سولفات روي ،رشد و عملکرد

در همین رابطه ،محققان عنوان داشتهاند که کاهش رطوبت

ماش را تحت تنش خشکی بهبود داد .مطالعه ارقام لوبیا توسط

خاک در طی مرحله گلدهی و دانهبندي ،آمینواسیدهاي آزاد را

 Yadaviو همکاران ( )2014در شرایط تنش کمآبیاري

افزایش داده و در مقابل تولید آمینواسیدهاي مورد نیاز ترکیبات

نشاندهنده کاهش اثرات تنش خشکی در اثر کاربرد برگی

پروتئینی را محدود کرده و از این طریق بر درصد پروتئین دانه

روي بر عملکرد دانه بود .همچنین گزارششده که با کاربرد

اثر میگذارد ( .)Labanauskas et al., 1981هر چند در

برگی روي ،عملکرد دانه و بیومس نخود افزایش یافته است

گزارشات پیشین اثر مثبت کاربرد برگی روي بر درصد پروتئین

( .)Shaban et al., 2012گزارش رضائیچیانه و همکاران

دانه گزارش شده است (افشانی و همکاران1394 ،؛
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داراي حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیداري در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن ندارند .میلههاي عمودي نشان دهنده انحراف معیار
است.

 .)Shaban et al., 2012; Marschner, 1995اما در این پژوهش
نانوکالت روي بر درصد پروتئین دانه اثر معنیداري نداشت.
آنزیم گلوتامین سینتتاز بهعنوان یک آنزیم مهم در متابولیسم
نیتروژن بهشمار میآید و نقش مؤثري در فراهمی این عنصر
براي تولید ترکیبات نیتروژندار از جمله پروتئین دارد
( .)Nagy et al., 2013در آزمایش حاضر کاهش فعالیت آنزیم
گلوتامین سینتتاز در اثر تنش کمآبیاري با کاهش درصد
پروتئین دانه سویا منطبق بود .همچنین عدمتأثیر معنیدار
نانوکالت روي در هر سطح تنش بر فعالیت این آنزیم نیز
مشابه نتایج درصد پروتئین دانه بود .بنابراین میتوان گفت که
در این آزمایش عدمتأثیر روي بر فعالیت آنزیم گلوتامین
سینتتاز یکی از دالیل عدمتأثیر آن بر درصد پروتئین دانه بوده
است .همانند درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین دانه سویا نیز با
افزایش شدت تنش کمآبیاري در هر دو تیمار محلولپاشی به-
طور معنیداري کاهش یافت و تنها در سطح تنش  80درصد
نیاز آبی اثر محلولپاشی نانوکالت روي نسبت به آبمقطر بر
عملکرد

پروتئین

دانه

مثبت

و

معنیدار

بود

(شکل .)b 4
نتیجهگیری
یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که تشدید کمبود آب سبب
کاهش سرعت فتوسنتز خالص ،تعرق ،هدایت روزنه¬اي،
فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه
در غالف ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه ،درصد پروتئین دانه و
عملکرد پروتئین دانه سویا شد .تیمار محلولپاشی نانوکالت
روي در شرایط تنش سبب کاهش مقاومت روزنهاي و غلظت
دياکسید کربن زیر روزنهاي برگ شد و در مقابل شاخص
سبزینگی برگ ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن
صد دانه و عملکرد دانه سویا را در مقایسه با تیمار آبمقطر
افزایش داد .با توجه به نتایج بهدست آمده ،اگر چه بیشترین
عملکرد دانه در شرایط عدمتنش رطوبتی و عدممحلولپاشی
روي بهدست آمد اما بهنظر میرسد که استفاده از نانوکالت
روي در سطوح  80الی  40درصد نیاز آبی سویا در شرایط
اقلیمی خرم آباد بهمنظور بهبود تولید قابل توصیه باشد.

منابع
افشانی ،س ،.امیرنیا ،ر .و هادي ،ه )1394( .بررسی اثر محلولپاشی آهن و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزاي پاییزه
 )napus L.در شرایط کمآبیاري .نشریه پژوهشهاي زراعی ایران .43-52 :13

( Brassica
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) بررسی محلولپاشی کود روي و کلسیم بر عملکرد و صفات1396( . ه، و نقوي. ح، علومی.، م، برادران فیروزآبادي،. پ،جمشیدي
.368-379 :15  نشریه پژوهشهاي زراعی ایران.فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب
) اثر کود نانوکالت روي و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی1396( . ا، و رحیمی. آ، مولودي،. س، خرمدل،. ا،رضائیچیانه
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 نشریه پژوهشهاي زراعی ایران.) در شرایط تنش خشکیCarthamus tinctirius L.( خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ
.168-184 :15
) تأثیر تنش خشکی بر صفات کلروفیل و پرولین در ژنوتیپهاي مختلف1396( . ع. ن، و باقري. ع. ن، بابائیان جلودار،. س،کامروا
.95-104 :9  پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی.)Glycine max( سویا
 کود زیستی حاوي باکتريهاي حلکننده فسفات و محلولپاشی،) اثرات تاریخ کاشت1397( . ف، و نظریان. ر. ح، عیسوند،. ح،کمائی
 نشریه پژوهشهاي زراعی ایران.)عناصر روي و بور بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (رقم افالک
.165-179 :16
) به تنش خشکی در رابطه با شاخصهاي رشد و برخیGlycine max( ) پاسخ گیاه سویا1394( . م، و مددکار حقجو. م،نصراصفهانی
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Abstract
In order to the investigate Zn nano-chelate foliar application effects on photosynthetic parameters, glutamine
synthetase, protein, grain yield and yield components of soybean under water deficit, a split-plot experiment was
conducted as a randomized complete block design with three replications at Research Farm, Faculty of Agriculture,
University of Lorestan, in 2016. The treatments consisted of different irrigation regimes (100, 80, 60 and 40% of plant
water requirement) in the main plots and zinc nano-chelate foliar application (Control or distilled water and zinc as zinc
nano-chelate containing 20% zinc absorbable ion) in the subplots. The results showed that by decreasing water
requirement, some traits such as photosynthesis, transpiration, stomatal conductance, glutamine synthetase, the number
of pods per plant, the number of grain per pod, 100-grain weight, grain yield, protein percentage of grain and protein
yield decreased as well. In contrast, internal CO2 concentration (Ci) and SPAD value increased in stress condition. In
normal condition, zinc nano-chelate treatment no effects on SPAD value, the number of seed per pod, 100-seed weight,
seed and protein yield. In water deficit conditions, zinc nano-chelate foliar application increased the mentioned traits by
4.2, 13.8, 17.3, 45.7 and 39.3 percent, respectively. In addition, in water deficient, zinc nano-chelate decreased Ci and
stomatal conductance of leaves. In general, zinc nano-chelate application mitigated effects of water deficit and it was
positive for improving soybean yield. Therefore, its application may improve tolerance of soybean.
Keywords: Chlorophyll index, Drought stress, Number of seed per pod, Reproductive phase, 100-Seed weight.
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