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

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب ،برخی اسمولیتها و صفات

عاطفه پوراسدالهی ،عادل سیوسهمرده* ،فرزاد حسینپناهی و یوسف سهرابی
گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت ،1397/10/15 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/04/05 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر دورهای مختلف آبیاری و محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب
سیبزمینی ،آزمایشی در سال  1394در مزرعه تحقیقاتی شهرستان مالیر بهصورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوكهای کامالً تصادفی
با سه تکرار اجرا شد .شاخصهای آزمایشی شامل عامل اصلی آبیاری قطرهای در فواصل یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و شش روز یکبار و
آبیاری بارانی بهعنوان شاهد (به فواصل شش روز یکبار) بود .عامل فرعی محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد با چهار سطح شامل
اپیبراسینولید ،جیبرلیک اسید و استیل سالیسیلیک اسید که بههمراه شاهد درنظر گرفته شدند .نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش دورهای
مختلف آبیاری قطره ای کارایی مصرف آب و مقدار پروتئین محلول برگ کاهش و مقدار پرولین ،کربوهیدرات محلول برگ و غده و غلظت
پتاسیم بهطور معنیدار افزایش یافت .محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد در کاهش آثار تنش ناشی از افزایش دورهای آبیاری مؤثر بود و
کارایی مصرف آب ،مقدار پروتئین محلول برگ ،پرولین ،کربوهیدرات محلول برگ و غده و پتاسیم ،رنگدانههای فتوسنتزی و
آنتیاکسیدانها را بهطور معنیدار افزایش داد .همچنین افزایش دور آبیاری مقدار کلروفیل کل و کاروتنویید را  %33و  %45نسبت به شاهد
کاهش و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز را %50و  %41در سیبزمینی افزایش داد .محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد
مقدار کلروفیل کل را  %11افزایش داد .تأثیر اپیبراسینولید بیشتر از سایر تنظیمکنندههای رشد بود.
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای ،بانبا ،پرولین ،پروتئین ،کربوهیدرات

مقدمه

سطح کشور دارا است (احمدی و همكاران .)۱۳۹6 ،خشكي

سيبزميني چهارمين محصول غذايي مهم جهان است و توليد

يكي از مهمترين عوامل محدودکننده رشد گياهان در سرتاسر

آن در کشورهای در حال توسعه در دو دهه گذشته افزايش

جهان و شايعترين تنش محيطي است که تقريباً توليد  25درصد

يافته است ،اين امر نشاندهنده سهم مهم آن در تأمين امنيت

اراضي جهان را محدود ساخته است .حتي گاهي يک تنش

غذايي است ( .)FAO, 2017ايران سومين توليدکننده

ماليم ميتواند با اثر بر روی حساسترين فرآيندها ،رشد و

سيبزميني در آسيا است و در داخل کشور نيز استان همدان با

عملكرد هر گياهي را بهطور قابل مالحظهای کاهش دهد.

دارا بودن  26هزار هكتار سطح زير کشت مقام نخست را در

تحقيقات نشان داده است سيبزميني در همه مراحل نموی به

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيa33@ouk.ac.ir :
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فیزیولوژیک سیبزمینی رقم بانبا در شرایط تنش خشکی
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کم عمق با گسترش محدود و ناتواني آن در جذب آب از اعماق

تنظيم ميکند (مؤمني و همكاران .)۱۳۹2 ،ساليسيليک اسيد يا

پايينتر ،از داليل اين حساسيت به شمار ميرود (.)Ayas, 2013

ارتوهيدروکسي بنزوييک يک ترکيب فنلي است که در طبيعت

جمعيت کشور در سال  ۱400بالغ بر  8۹ميليون نفر برآورد

وجود داشته و در برخي بافتهای گياهي به فراواني يافت

ميگردد .برای تأمين احتياجات غذايي کشور بايد کل توليدات

ميشود ( .)Hashempour et al., 2014يكي از آنالوگهای اين

کشاورزی حداقل  ۱72ميليون تن باشد که از اين ميزان ۱60

ترکيب استيل ساليسيليک اسيد (آسپرين) است که پس از جذب

ميليون تن آن بايد توسط کشاورزی آبي تأمين گردد .با فرض

بهسرعت به ساليسيليک اسيد تبديل ميشود .نقش ساليسيليک

حداکثر امكان تأمين  ۱00ميليارد مترمكعب آب برای بخش

اسيد در ارتباط با سازوکارهای دفاعي گياه در برابر عوامل

کشاورزی در آن سال ،کارايي مصرف آب در بخش کشاورزی

تنشزای زيستي و غيرزيستي مشخص شده است

( Kabiri and

بايد به حدود  ۱/6کيلوگرم بر متر مكعب برسد .تنها در صورت

 .)Naghizadeh, 2015با توجه به اهميت سيبزميني در ايران،

بهينهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی و افزايش کارايي

اين مطالعه با هدف ارزيابي کارايي مصرف آب و پاسخهای

مصرف آب در اين بخش ميتوان به اهداف توليدات کشاورزی

فيزيولوژيكي سيبزميني نسبت به کاربرد تنظيمکنندههای رشد

در برنامههای توسعه کشور در افق سال  ۱404دست يافت

گياهي در شرايط تنش خشكي ناشي از دورهای مختلف

(حيدری.)۱۳۹0،

آبياری قطرهای اجرا شده است.

آبياری قطرهای بهعنوان يكي از روشهای آبياری ميكرو
بهعلت افزايش راندمان آبياری از اهميت ويژهای برخوردار شده

مواد و روشها

است ( .)Zarzynska et al., 2017برای کاهش اثر سو تنش آبي

آزمايش مزرعهای بهصورت کرتهای خردشده بر پايه طرح

بر گياهان زراعي ،روشهای زراعي و فيزيولوژيكي مختلفي

بلوكهای کامالً تصادفي در سه تكرار طي سال زراعي ۱۳۹4

بكار ميروند که در اين ميان استفاده از تنظيمکنندههای رشد

در شهرستان مالير استان همدان اجرا شد .مالير در جنوب

Anjum et

استان همدان قرار گرفته و دارای  ۱725متر ارتفاع از سطح

 .)al., 2011استفاده از تنظيمکنندههای رشد در مقايسه با

دريا بوده و در  48درجه و  82دقيقه طول شرقي و  ۳4درجه و

روشهای اصالحي که اغلب بلند مدت و پرهزينه هستند،

 2۹دقيقه عرض شمالي قرار دارد .جهت تعيين خصوصيات

آسانتر و ارزانتر هستند (.)Vardhini and Anjum, 2015

فيزيكي و شيميايي خاك ،قبل از کاشت از خاك مزرعه در

جيبرلينها هم رشد طولي هم تقسيم سلولي را افزايش ميدهند.

عمق 0-۳0سانتيمتری نمونهبرداری شد (جدول  .)۱شرايط

رايجترين جيبرليک ،جيبرليک اسيد ( )GA3است که مهمترين

هواشناسي محل اجرای آزمايش در جدول  2ارائه شده است.

جيبرلين در گياهان است (کشاورزی و همكاران.)۱۳۹2 ،

در اين تحقيق از رقم بانبا (نيمهديررس ،گرد ،زرد رنگ ،مناسب

هورمونهای گياهي مانند جيبرليک اسيد و ساليسيليک اسيد

کشت بهاره ،مقاوم به آفات و بيماریها) سيبزميني برای

بهعنوان آنتياکسيدان در مقابله با تنشهای غيرزيستي استفاده

کشت استفاده شد .عامل اصلي آبياری شامل آبياری قطرهای در

ميشوند .امروزه فرضيهای درباره ارتباط بين سطح جيبرلين و

فواصل يک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و شش روز يكبار براساس نياز

مقابله با تنشهای غيرزيستي در گياهان وجود دارد (ناصری و

آبي گياه و آبياری باراني براساس عرف منطقه شش روز يكبار

عباسي .)۱۳۹۱،براسينواستروئيدها گروه جديد هورمونهای

درنظر گرفته شد .مقدار آب در کليه تيمارهای آبياری قطرهای

گياهي که منجر به افزايش رشد و نمو گياه ميشود .براسينوليد

يكسان و بر پايه روش پنمن مانتيث فائو محاسبه شد (

(يكي از فرمهای فعال و پايدار براسينواستروييدها) از جمله

 .)et al., 1998مقدار آب مصرفشده در روش قطرهای 4482

يكي از مناسبترين و کاربردیترين روشها است (

Allen
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ويژه مرحله تشكيل غده حساس به تنش خشكي است .ريشه

موادی هستند که رشد و توليد گياهان را در شرايط تنش کم آبي

۳۳۱

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب...

جدول -1مشخصات شیمیایی و فیزیکی خاك محل آزمایش
عمق
نمونهبرداری
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جدول -2شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش
ماه

ميانگين درجه حرارت

ميانگين بارندگي

(سانتيگراد)

(ميليمتر)

ميانگين ساعات آفتابي

ميانگين تشعشع خورشيدی
(مگاژول بر متر مربع در روز)

خرداد

2۳/04

0

۱0/۹۱

۱4/2۳

تير

27/2۳
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۹/78

۱5/2۳

مرداد

26/۹

0

۱۱/۱5

20/84

شهريور

22/8

0/42

۹/72

۱7/۱۱

متر مكعب در هكتار و در روش باراني  7200مترمكعب در

گياه مطابق معادله  ۱محاسبه شد (عليزاده و کمالي)۱۳87 ،

هكتار بود .عامل فرعي محلولپاشي تنظيمکنندههای رشد با

][۱

چهار سطح شامل اپيبراسينوليد با غلظت يک ميليگرم در ليتر،

 :WRنياز آبي گياه (ميليمتر) :ETc ،تبخير و تعرق گياه

Rasouli and

(ميليمتر) :Ro ،رواناب (ميليمتر) :Pe ،بارندگي مؤثر (ميليمتر)،

 )Javanmardi, 2010و استيل ساليسيليک اسيد با غلظت ۱00

 :CRصعود کاپيالری (ميليمتر) و  :Eiکارايي آبياری ()%

پيپيام ( )Awad et al., 2007که بههمراه شاهد درنظر گرفته

هستند.

جيبرليک اسيد با غلظت 200ميليگرم در ليتر (

)WR = (ETc+Ro -Pe -CR) / (Ei /100

شدند و در کرتهای شاهد آبمقطر روی گياه آبپاشي شد و

با توجه به پايينبودن سطح ايستابي آب در منطقه آزمايش

Hassanpanah and

مقدار صعود کاپيالری صفر درنظر گرفته شد .با توجه به اينكه

 .)Akbarlo, 2013محلولپاشي در اول صبح انجام گرفت

آبياری بهصورت قطرهای انجام شد مقدار رواناب نيز صفر

( .)Abdur and Ihsan-ul, 2012کاشت زمين در دهه اول

لحاظ گرديد .از طرفي فاصله موجود بين کرتها و تكرارهای

خردادماه و عمليات آمادهسازی نظير شخم ،ديسک ،مصرف

آزمايش مانع ورود و خروج جريانهای افقي درون خاك

کودهای پايه بهطور يكسان برای کليه تيمارها انجام شد.

گرديد ،لذا مقدار اين اجزا نيز صفر درنظر گرفته شد ( Allen et

عمليات زراعي در مرحله داشت نظير وجين علفهای هرز،

 .)al., 1998بنابراين نياز آبي گياه در عمل براساس معادله 2

خاکدهي پای بوته ،سمپاشي ،مصرف کود سرك و غيره به

محاسبه شد.

در مرحله تشكيل غده اعمال گرديد (

موقع

انجام شد.

][2

)WR = (ETc -Pe) / (Ei /۱00

در اين تحقيق از نوارهای آبياری با قطر  ۱6ميليمتر و

ميزان تبخير و تعرق توسط مدل پنمن مانتيث فائو و

فاصله بين قطره چكانها  20سانتيمتر و آبدهي  2ليتر در

براساس دادههای روزانه هواشناسي محاسبه شد .در اين روش

ساعت استفاده شد .کنترل فشار و اندازهگيری آب مصرفشده

ابتدا تبخير و تعرق گياه مرجع ( )EToو تبخير و تعرق گياه

در تيمارها با استفاده از شير قابل تنظيم و کنتور حجمي صورت

زراعي ( )ETcبا استفاده از معادلههای  ۳و  4محاسبه شد.

گرفت .جهت اعمال تيمارهای آبياری قطرهای ابتدا نياز آبي

][۳
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)T + 27۳) / Δ + γ × (۱ + 0/۳4 × U2

سرانجام فاز روئي را که به رنگ قرمز و حاوی پرولين محلول

ETc = Kc × ETo

در تولوئن بوده برداشته و همزمان با نمونههای استاندارد در

در اين معادالت :ETo ،تبخير و تعرق مرجع (ميليمتر در روز)،

دستگاه اسپكتروفوتومتر قرار گرفت و اعداد در طولموج520

 :Rnتشعشع خالص (مگاژول بر متر مربع در روز) :G ،شار

نانومتر خوانده شد .غلظت پرولين بر حسب ميليگرم بر گرم

گرما به داخل خاك (مگاژول بر متر مربع در روز) :T ،دمای

بافت تازه برگ با استفاده از منحني استاندارد تعيين شد .واحد

هوا (درجه سانتيگراد) :U2 ،سرعت باد در ارتفاع دو متری از

بهصورت ميليگرم بر گرم وزن تر بيان ميشود .غلظت پروتئين

سطح زمين (متر بر ثانيه) :es ،فشار بخار اشباع (کيلو پاسكال)،

محلول برگ نيز بهروش  )۱۹76( Bradfordتعيين گرديد.

 :eaفشار بخار واقعي (کيلو پاسكال) :Δ ،شيب منحني فشار

کربوهيدراتهای محلول برگ و غدهها با استفاده از معرف

بخار اشباع نسبت به دما (کيلو پاسكال بهازای هر درجه

آنترون با دستگاه اسپكتروفتومتری در طولموج  625نانومتر بر

سانتيگراد) :γ ،ضريب سايكرومتری (کيلو پاسكال بهازای هر

اساس روش  )۱۹5۱( Fslesاندازهگيری شد .بهمنظور

درجه سانتيگراد) :ETc ،تبخير و تعرق گياه (ميليمتر در روز)،

اندازهگيری غلظت کلروفيل کل و کاروتنوئيدها ،باالترين

 :Kcضريب گياهي (بدون واحد) هستند .محاسبه اجزای معادله

برگهای توسعهيافته گياه در مرحله غدهبندی مورد

تبخير و تعرق مرجع نيازمند اطالعات جغرافيايي ،ارتفاع محل

نمونهبرداری قرار گرفت و در داخل نيتروژن مايع به آزمايشگاه

از سطح دريا و اطالعات هواشناسي از قبيل دماهای حداقل و

منتقل شدند .غلظت کلروفيل و کاروتنوئيدها به روش

حداکثر روزانه ،رطوبت نسبي ،سرعت باد و ساعات آفتابي

( )۱۹4۹بر حسب ميليگرم در هر گرم وزن تر با استفاده از

است که از ايستگاه هواشناسي دريافت شد .ضرايب  Kcدر گياه

روابط ( )5و ( )6تعيين گرديد .در روابط زير  Vحجم نهايي

سيبزميني برای مراحل ابتدايي رشد ،توسعه ،آغاز رسيدگي و

نمونه استخراجشده و  Wوزن تر نمونه (گرم) است.

رسيدگي بهترتيب  0/75 ،۱/5۱ ،0/5و  0/6درنظر گرفته شدند

][5

][4

(رسولزاده و رئوف .)۱۳۹2 ،کارايي مصرف آب (کيلوگرم به
ازا هر مترمكعب آب) تيمارهای مختلف از نسبت عملكرد
(کيلوگرم) به مقدار آب مصرفي (مترمكعب) محاسبه شد

Arnon

Chl a+b = [20.2×(A645) - 8.02×(A663)]×v / 1000×w
][6
Car = [100×(A470) - 3.27×(chl a) - 104×(chl b)] / 227
فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز بهروش Giannopolitis

(حسينپناهي و همكاران .)۱۳۹0 ،اندازهگيری پرولين

و  )۱۹۹7( Riesانجام شد (.)Giannopolitis and Ries, 1997

نمونههای برگ با روش  Batesو همكاران ( )۱۹7۳انجام شد.

محلول واکنش ،شامل بافر پتاسيم فسفات با  pH=7حاوی

بدين ترتيب که ابتدا مقدار  0/2گرم گياهچه توزين شد و در

 EDTA 1/0ميليموالر ،کربنات سديم  50ميليموالر با

هاون چيني در  ۳ميليليتر سولفوساليسيليک اسيد  % ۳بهخوبي

 L-methionine 12 ،pH=۱0/2ميليموالر ،نيتروبلو تترازوليوم

سائيده شد و هموژنات حاصل با  ۱8000دور بهمدت  ۱5دقيقه

 75ميليموالر ،ريبوفالوين  ۱ميكروموالر و  200ميكروليتر

سانتريفيوژ گشت .آنگاه  2ميليليتر از عصاره صافشده را به

عصاره آنزيمي است .نمونهها بهمدت  ۱5دقيقه در معرض نور

لولههای دردار منتقل نموده و به تمام لولهها مقدار  2ميليليتر

قرار گرفت و پس از اين مدت جذب آنها در طولموج 560

معرف نينهيدرين و  2ميليليتر استيک اسيد گالسيال اضافه

نانومتر با دستگاه اسپكتروفتومتر خوانده شد .همچنين از يک

شد .سپس در لولهها بسته شده و بهمدت يک ساعت در آب

لوله آزمايش حاوی مخلوط واکنش بجز عصاره آنزيمي

 ۱00درجه سانتيگراد قرار داده شدند .پس از سردکردن لولهها

بهعنوان شاهد (بالنک) استفاده شد .يک واحد فعاليت

به هر کدام مقدار  4ميليليتر تولوئن اضافه گشت و با استفاده

سوپراکسيد ديسموتاز بهعنوان مقدار آنزيمي درنظر گرفته
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ETo = 0/408 × Δ × (Rn - G) + (γ × ۹00 × U2 × (es – ea) /

از دستگاه ورتكس بهمدت  ۱5تا  20ثانيه لولهها تكان داده شد.

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب...

۳۳۳

تترازوليوم ميگردد .سنجش فعاليت آنزيم پراکسيداز بر طبق

فتوسنتز کاهش داده و درنتيجه کارايي مصرف آب افزايش

روش  Ghanatiو همكاران ( )2002انجام شد ( Ghanati et al.,

مييابد .اما تنش شديد باعث بستهشدن کامل روزنهها شده و

 .)2002فعاليت آنزيمي با افزودن مقادير مناسب از عصاره

کارايي مصرف آب بهعلت پايينآمدن فتوسنتز و درنهايت

آنزيمي ،بافر ،گاياکول با غلظت نهايي  28ميليموالر و

عملكرد کاهش مييابد (رضايي و سلطاني .)۱۳8۳ ،در آبياری

هيدروژن پراکسيد با غلظت نهايي  5ميليموالر در طولموج

نواری عواملي مثل کاهش تبخير از سطح خاك ،عدموجود

 470نانومتر با دستگاه اسپكتروفتومتر خوانده ،و فعاليت آنزيمي

رواناب سطحي و کنترل نفوذ عمقي باعث افزايش توليد و در

بهازای تغييرات جذب به ميليگرم پروتئين در دقيقه بيان شد.

نتيجه کارايي مصرف آب ميشوند .همچنين تبخير در سيستم

دادهها بهصورت آزمايش کرت خردشده بر پايه طرح بلوكهای

آبياری باراني بيشتر از روش قطرهای است (نجفي

کامالً تصادفي با نرمافزار ( SAS )SAS Institute, 2002آناليز

موسوی.)۱۳۹0،

شدند .سپس مقايسه ميانگينها با آزمون  LSDانجام شد.

محلولپاشي تنظيمکنندههای رشد اثرات منفي تنش خشكي
ناشي از افزايش دور آبياری بر کارايي مصرف آب را کاهش

نتایج و بحث

داد .به طوری که کمترين کارايي مصرف آب در تيمار شاهد و

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر دور آبياری بر کارايي

بيشترين آن در محلولپاشي اپيبراسينوليد بهدست آمد (جدول

مصرف آب در سطح يک درصد معنيدار بود (جدول  .)۳با

 .)5اثر متقابل رژيمهای مختلف آبياری و محلولپاشي بر

توجه به اينكه مقدار آب مصرفشده در روش قطرهای 4482

کارايي مصرف آب در سطح يک درصد معنيدار بود (جدول

متر مكعب در هكتار و در روش باراني  7200متر مكعب در

 .)۳بيشترين کارايي مصرف آب از تيمار آبياری هر روز و

هكتار بود ،نتايج بهدست آمده نشان داد که روش آبياری

محلولپاشي اپيبراسينوليد حاصل شد (جدول .)5

قطرهای موجب صرفهجويي در مصرف آب (بيش از 40

بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که پرولين

درصد) در مقايسه با روش باراني شد .کمترين کارايي مصرف

بهعنوان يكي از اسيدهای آمينه شاخص در بررسي اثر تنشها،

آب در آبياری باراني ( )0/8۳و بيشترين آن از آبياری قطرهای

تحت تأثير معنيدار دور آبياری قرار گرفت و تنش خشكي

هر روز ( )۱/82و دو روز يكبار ( )۱/85کيلوگرم ماده خشک

ناشي از افزايش دورهای آبياری قطرهای منجر به افزايش

بهازای هر متر مكعب آب بهدست آمد .بين تيمارهای آبياری

معنيدار اين صفت در سطح احتمال يک درصد گرديد (جدول

قطرهای هر روز و دو روز يكبار اختالف معنيداری مشاهده

 .)۳از آنجا که اسيدآمينه پرولين بهعنوان رايجترين و

نشد (جدول  .)4يكي از راهكارهای صرفهجويي در مصرف

گستردهترين اسموليت در بسياری از گياهان ،تنظيم اسمزی،

آب در مناطق خشک و نيمهخشک تغيير روش آبياری به آبياری

نگهداری آب و حفظ تورژسانس سلولها را در زمان بروز تنش

قطرهای نواری در زراعت سيبزميني است .در اين آزمايش با

خشكي عهده دار است ( ،)Miller et al., 2010در اين آزمايش

افزايش دور آبياری قطرهای کارايي مصرف آب کاهش پيدا کرد

نيز اثر خود را نشان داده و بهواسطه اعمال تنش ميزان آن در

و کمترين مقدار آن از دور آبياری شش روز يكبار بهدست آمد

بافتهای برگ افزايش يافت (جدول  .)5افزايش اسيدآمينه

(جدول  .)4کارآيي مصرف آب سيبزميني در حدود يک

پرولين در اثر اعمال تنش خشكي در تحقيق گذشته عنوان شده

کيلوگرم ماده خشک بهازای هر مترمكعب آب ذکر شده است

است (باقری و همكاران )۱۳۹۳ ،گزارش شده است .پرولين

( .)Iwama and Yamaguchi, 2006در مورد تأثير تنشهای

بهعنوان مخزن ذخيرهای نيتروژن و يا ماده محلولي که پتانسيل

ماليم بر کارايي مصرف آب ،ميتوان گفت تحت تنش کمبود

اسمزی سيتوپالسم را کاهش ميدهد ،در شرايط تنش غلظت آن
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ميشود که منجر به مهار  50درصد احيای نوری نيتروبلو

آب در سيبزميني ،بستهشدن جزيي روزنهها تعرق را بيشتر از

۳۳4

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35سال 1399

جدول -3تجزیه واریانس کارایی مصرف آب و صفات فیزیولوژیکی سیبزمینی تحت تأثیر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد در دورههای
مختلف آبیاری قطرهای
منابع تغييرات

میانگین مربعات

درجه

تكرار
عامل اصلي (آبياری)

2
6

0/002
**2/0۹7

0/0۹۳
**6/857

0/4۹6
**۱/۱۳۱

0/0۱8
**77/۹۳2

0/5۹7
**7۳/5

0/00۱

0/044

0/0۱۳

0/062

0/۱۳8

خطای اصلي

۱2

عامل فرعي (محلولپاشي)

۳

**

0/۱78

آبياری × محلولپاشي

۱8

**

0/004

**
**

0/78

0/02۱

**

0/278

ns

0/00۱

**

۱0/۱44

**

**

۱۳/448

**

0/288

0/62۱

خطای b

42

0/000۱

0/004

0/00۱

0/027

0/084

ضريب تغييرات ()%

-

۱/27

2/77

۱/2۱

2/۳۳

۳/2۹

* ** ،و بدون عالمت بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  %1 ،%5و غیرمعنیدار
ادامه جدول-3
منابع تغييرات

ميانگين مربعات

درجه
آزادی

کلروفيل کل

کاروتنوئيد

پراکسيداز

سوپراکسيد ديسموتاز

عملكرد تر غده

عامل اصلي (آبياری)

6

*۱/0۱
**0/۱4

**0/0۳۳
**0/0۱

**0/006
**0/04

**0/004
**0/02

۱۱5۹/02
**۹۳488۳8/8۹

خطای اصلي

۱2

0/00۱

0/0008

0/0004

0/000۳

7۱80/45

عامل فرعي (محلولپاشي)

۳

**0/۳7

**0/000۳

**0/0۱

**0/002

**558۳۳۳/27

آبياری × محلولپاشي

۱8

ns

0/0006

**

**

0/000۱

0/000۳

**

0/00008

**

۱8254/48

خطای b

42

0/000۳

0/00006

0/00004

0/0000۱

2457/06

ضريب تغييرات ()%

-

2/4

5/۱5

42/۳

۱/۱5

۱/62

* ** ،و بدون عالمت بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  %1 ،%5و غیرمعنیدار

نسبت به ساير اسيدهای آمينه افزايش مييابد .افزايش ميزان

بهدست آمد و ساير محلولپاشيها نيز دارای اختالف معنيدار

پرولين تحت تنش شوری و خشكي ممكن است بهعلت

با شاهد بودند (جدول  .)4مطابق با نتايج اين آزمايش ،مسلم

شكستن پروتئينهای غني از پرولين يا بهواسطه سنتز مجدد

( )۱۳۹4در بررسي اثر محلولپاشي اپيبراسينوليد بر ذرت

پرولين باشد (باقری و همكاران .)۱۳۹۳ ،با کاهش پتانسيل آب،

تحت شرايط تنش شوری گزارش کردند محلولپاشي گياهان با

ميزان سنتز پرولين از گلوتاميک اسيد افزايش مييابد .در اثر

اپيبراسينوليد ،صرف نظر از غلظت آن ،باعث کاهش اثرات

تنش کم آبي و شوری ،رونويسي  mRNAآنزيمهای

تنش بر گياه ميشود .شعاع و ميری ( )۱۳۹۱گزارش کردند

-5

تحت شرايط تنش با افزايش غلظت ساليسيليک اسيد ،ميزان

Liang et al.,

پرولين افزايش مييابد .کاربرد جيبرليک اسيد ميتواند با

 .)2013کاربرد تنظيمکنندههای رشد منجر به افزايش مقدار

مكانيسمهای مختلفي توانايي گياه را در پاسخ به تنش خشكي

پرولين برگ در سطح احتمال يک درصد شد (جدول .)۳

افزايش داده و سبب افزايش ميزان فتوسنتز در گياه شود .اثر

بيشترين مقدار پرولين برگ در محلولپاشي با اپيبراسينوليد

متقابل دورهای مختلف آبياری قطرهای و محلولپاشي بر

 -Δپرولين  -5کروبوکسيالت سنتتاز ( -Δ )P5Csو پرولين
کروبوکسيالت ردوکتاز ( )P5CRالقا ميشود (
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آزادی

کارايي مصرف آب

پرولين

پروتئين محلول برگ

کربوهيدرات برگ

کربوهيدرات غده

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب...

۳۳5

جدول  -4مقایسه میانگین کارایی مصرف آب و صفات فیزیولوژیکی سیبزمینی تحت تأثیر اثرات اصلی محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد
و دورهای مختلف آبیاری قطرهای
تیمارها

کارایی مصرف آب

پروتئین محلول

پرولین

برگليگرم بر گرم وزن تر)
(مي

(کيلوگرم/مترمكعب)
۱/828

۱/۱8

قطرهای دو روز یکبار

۱/852a

d

۱/25

قطرهای سه روز یکبار

b

c

قطرهای چهار روز یکبار

c

قطرهای پنج روز یکبار

d

قطرهای شش روز یکبار

e

شاهد

f

محلول¬پاشی
شاهد

۱/562

۱/25۳
۱/04۱

0/۹54

0/8۳6

2/47

۳/۱۳

b

bc

جیبرلیک اسید
اپی براسینولید

a

a

d

2/۳

c

۱/۹۱
2/۱8

a

2/۳8

b

2/۱8

2/76

a

۳/0۹

8/02
8/۹5

e

5/8۹

d
c
b
a

7/6۹

۹/78

۱0/88

۱2/08

6/2۱

c

7/86

b

b

c

۳/06

5/62

۹/84

8/۱7

a

۳/۱7

e

c

d

۳/04

5/۹۱

۱0/45

c

2/8۹

b

۳/۹4

b

2/56

b

e

c

2/۹5

a

۱/۳4b

استیل سالیسیلیک اسید

c

۳/7۹

d

۳/۱7

2/88

۱/227

۱/۳۱2

۳/۳6

e

b

c

a

a

c

۱/45

۳/۳۹

b

۱/۹2

b

a

e

غده

7/۱

7/۹

6/۹۳

a

8/8۹

۹/8۱

b

8/75

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر ستون ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ،% 5اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
ادامه جدول -4
کلروفیل کل
تیمارها

کاروتنوئید

(کيلوگرم/مترمكعب)

آبیاری
قطرهای هر روز

a

۱/828

d

۱/۱8

قطرهای دو روز یکبار

۱/852a

d

۱/25

پراکسیداز

سوپراکسید

عملکرد غده

دیسموتازحسب
(ميلي¬گرم بر گرم پروتئين وزن تر بر

(گرم در متر

تغييرات جذب در دقيقه)

مربع)

a

۳/۳۹

a

۳/۳6

e

۳/7۹

e

۳/۹4

e

5/62

e

5/8۹

قطرهای سه روز یکبار

۱/562b

۱/۹2c

۳/۱7b

5/۹۱d

7/6۹d

قطرهای چهار روز

c

b

c

c

c

یکبارای پنج روز
قطره

d

یکبارای شش روز
قطره

e

۱/25۳
۱/04۱

0/۹54

2/47

a

2/88

a

۳/۱۳

e

2/۹5

d

2/76

2/56

8/02

b
a

8/۹5

۱0/45

b
a

۹/78

۱0/88

۱2/08

شاهد
یکبار
محلول¬پاشی
شاهد

0/8۳6f

2/۳b

۳/0۹bc

8/۱7c

۹/84c

۱/227d

۱/۹۱c

2/8۹c

6/2۱d

7/86c

جیبرلیک اسید

۱/۳4b

2/۱8b

۳/04b

7/۱b

8/8۹b

اپی براسینولید

۱/45a

2/۳8a

۳/۱7a

7/۹a

۹/8۱a

b

b

استیل سالیسیلیک

c

۱/۳۱2

2/۱8

۳/06

c

6/۹۳

b

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر ستون ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ،% 5اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
اسید

8/75
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آبیاری
قطرهای هر روز

a

d

d

کربوهیدرات برگ

کربوهیدرات

۳۳6

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35سال 1399

جدول  -5مقایسه میانگین کارایی مصرف آب و صفات فیزیولوژیکی سیبزمینی تحت تأثیر اثر متقابل محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد در
دورهای مختلف آبیاری قطرهای
صفات
آبياری

محلولپاشي

کارايي مصرف آب

پرولين برگ

(کيلوگرم/مترمكعب)

قطرهای دو روز يكبار

قطرهای سه روز يكبار

قطرهای چهار روز يكبار

قطرهای پنج روز يكبار

قطرهای شش روز يكبار

شاهد

(ميليگرم برگرم وزن تر)
j

l

شاهد
جيبرليک اسيد

8/۹۳cd
۹/۱5bc

۱/04
۱/2۱hi

n

۳/46
۳/85lmn

5/۳5
5/7kl

اپي براسينوليد

۹/7a

۱/25hi

4/2kl

5/۹kl

استيل ساليسيليک

8/87d

۱/22hi

۳/65mn

5/6۱kl

cd

ij

mn

kl

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

8/۹4
۹/۳2b

۱/۱5
۱/27hi

۳/67
۳/۹6klm

5/6
5/۹kl

اپي براسينوليد

۹/57a

۱/۳2h

4/28k

6/۱k

استيل ساليسيليک

۹/۱2bcd

۱/25hi

۳/۹۱klm

5/85kl

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

g

۹/6۹
7/7f

۱/5۹
۱/۹5f

اپي براسينوليد

8/۱5e

۱/22e

6/65i

استيل ساليسيليک

7/55f

۱/۹f

5/۹6i

7/47ij

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

i

5/۳7
6/0۳h

e

2/۱۹
2/4۹d

g

7/08
8/0۱f

gh

8/42
۹/77f

اپي براسينوليد

6/74g

2/72c

۹/۱۳de

۱۱/۱4de

استيل ساليسيليک

5/۹2h

2/48d

7/88f

۹/8۱f

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

4/44
4/84j

d

2/55
2/87c

f

8/04
۹/06de

f

۹/66
۱0/۹de

اپي براسينوليد

5/۳۹i

۳/22b

۹/۱۹c

۱2/۱bc

استيل ساليسيليک

4/6kl

2/87c

8/77e

۱0/8de

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

p

۳/74
4/۳7lmn

c

2/85
۳/۱5b

d

۹/۱۹
۱0/55b

e

۱0/7۱
۱2/22b

اپي براسينوليد

4/64jk

۳/4a

۱۱/8۱a

۱۳/4۱a

استيل ساليسيليک

4/2۳mno

۳/۱۳b

۱0/26bc

۱۱/۹7bc

klm

g

j

4/۹8
6/07h

j

6/۹۱
7/7۹hi
8/58g

gh

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

o

4/0۳
4/۱5no

f

2/0۱
2/۳2e

g

7/0۹
8/22f

8/26
۹/۹f

اپي براسينوليد

4/2mno

2/55d

۹/۳۳d

۱۱/47cd

استيل ساليسيليک

4/۱۱o

2/۳4e

8/08f

۹/7۳f

اسيدستون ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ،% 5اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
میانگینهای دارای حروف یکسان در هر

کارايي مصرف آب در سطح يک درصد معنيدار بود (جدول

پروتئين محلول برگ تازه نيز از جمله صفاتي بود که پس از

 .)۳بيشترين مقدار پرولين برگ در تيمار آبياری شش روز

محلولپاشي تنظيمکنندههای رشد در مرحله غدهبندی بهمنظور

يكبار و محلولپاشي با اپيبراسينوليد مشاهده شد (جدول .)5

بررسي ارتباط تنش خشكي ناشي از دورهای مختلف آبياری با
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قطرهای هر روز

کربوهيدرات برگ

کربوهيدرات غده

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب...

۳۳7

ادامه جدول -5
صفات
آبياری

محلولپاشي

قطرهای سه روز يكبار

قطرهای چهار روز يكبار

قطرهای پنج روز يكبار

قطرهای شش روز يكبار

شاهد

وزن تر)

حسب تغييرات جذب در دقيقه)

مربع)

0/۱۹a

جيبرليک اسيد

abc

اپي براسينوليد

abcd

استيل ساليسيليک

قطرهای دو روز يكبار

(ميليگرم برگرم

(ميلي¬گرم بر گرم پروتئين وزن تر بر

(گرم در متر

0/۱7
0/۱7

0/۱8ab
a

0/۱0l

0/27p

4006/52cd

kl

p

bc

k

0/۱0

0/۱۱

0/۱0kl

0/27

lm

0/۳0

a

4۱00/۹7

4۳50/۳8

0/2۹no

۳۹77/76d

p

cd

4006/۹4
4۱78/۹۳b

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

0/۱8
0/۱8ab

k

0/۱۱ l
0/۱۳j

0/28
0/2۹o

اپي براسينوليد

0/۱7bcd

0/۱5i

0/۳0l

42۹۱/۹6a

استيل ساليسيليک

0/۱7ab

0/۱2j

0/2۹mn

4086/87bcd

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

fg

0/۱5
0/۱6ef

i

0/۱5
0/۱7h

k

0/۳2
0/۳2k

g

۳۱2۱/۱6
۳452/۱6f

اپي براسينوليد

0/۱6def

0/20g

0/۳5gh

۳65۳/8۹e

استيل ساليسيليک

0/۱5f

0/۱7h

0/۳۳jk

۳۳84/75f

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

0/۱4
0/۱5fg

h

0/۱7
0/2۱fg

i

0/۳4
0/۳6fg

k

2407/۱2
270۳/۳8j

اپي براسينوليد

0/۱6f

0/25d

0/۳7e

۳02۳/8۱gh

استيل ساليسيليک

0/۱4gh

0/2۱fg

0/۳5fg

2656/۳j

gh

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

ij

0/۱2
0/۱5hi

fg

0/2۱
0/24de

fg

0/۳6
0/۳۹c

mno

۱۹8۹/8
2۱72/28l

اپي براسينوليد

0/۱4gh

0/2۹b

0/۳۹bc

24۱6/46k

استيل ساليسيليک

0/۱2jk

0/24de

0/۳7de

206۳/25lmn

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

l

0/۱0
0/0۹lm

e

0/2۳
0/26c

d

0/۳8
0/۳۹b

p

۱674/66
۱۹6۱/۱7no

اپي براسينوليد

0/۱۱kl

0/۳۱a

0/4۱a

207۹/۱6lm

استيل ساليسيليک

0/08m

0/26c

0/40b

۱8۹5/۳6o

h

j

i

cdef

0/۱6

0/۱8

شاهد
اسيد
جيبرليک اسيد

def

0/۱6

f

اپي براسينوليد

0/۱8ab

ed

استيل ساليسيليک

0/۱7bcde

0/22
0/24

0/22f

0/۳۳

hi
f

0/72

0/۳6

0/۳5hi

2۹0۳/86

hi

2۹۹2/82

gh

۳027/0۹

2۹64/7۹hi

هر ستون ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  ،% 5اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
میانگینهای دارای حروف یکسان دراسيد

اين صفت فيزيولوژيک ،اندازهگيری شد .براساس نتايج اين

پروتئين محلول برگ کاهش يافت (جدول  .)۳بين تيمارهای

آزمايش ،تأثير دور آبياری بر پروتئين محلول برگ در سطح

آبياری قطرهای هر روز و دو روز يكبار اختالف معنيداری

يک درصد معنيدار بود و با افزايش دورهای آبياری ،مقدار

مشاهده نشد .بيشترين مقدار پروتئين محلول برگ از تيمار
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شاهد

کاروتنوئيد

پراکسيداز

سوپر اکسيد ديسموتاز

عملكرد تر غده

۳۳8

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35سال 1399

قطرهای شش روز يكبار حاصل شد (جدول  .)4تنش خشكي

قطرهای شش روز يكبار بهدست آمد (جدول  .)4نتايج اين

همراه با تأثير بر محتوای پروتئين کلروپالست ،پيوستگي غشا

آزمايش با نتايج سعيدی ابواسحقي و همكاران ()۱۳۹۳

کلروپالست را تحت تأثير قرار ميدهد که با کاهش

همخواني دارد .تجمع کربوهيدراتهای محلول در پاسخ به

فعاليتهای فتوسنتزی همراه است .کاهش محتوای پروتئين

تنشهای محيطي در ارتباط با تنظيم اسمزی و يا حفاظت

تحت تنش خشكي با کاهش سنتز آن ،افزايش فعاليت

غشاهای سلولي است .در شرايط تنش خشكي قندهای محلول

آنزيمهای تجزيهکننده پروتئين و نيز تجمع اسيدهای آمينه آزاد

افزون بر تنظيم اسمزی و کاهش پتانسيل آب ،از سلول در برابر

از جمله پرولين مرتبط است .از علل کاهش پروتئين محلول

آسيبهای اکسايشي اکسيداتيو محافظت ميکنند و نقش مؤثری

برگها در شرايط تنش آبي ،افزايش غلظت آبسزيک اسيد است

در حفاظت از غشا سلولي و پروتئينها دارند (سعيدی و

Yang et al.,

همكاران .)۱۳۹۳ ،تنش کمبود آب سبب افزايش غلظت پرولين

 .)2004تأثير محلولپاشي تنظيمکنندههای رشد بر مقدار

و کربوهيدراتهای محلول در برگ نخود گرديد (ثمن و

پروتئين محلول برگ در سطح يک درصد معنيدار بود (جدول

همكاران .)۱۳۹0،اثر محلولپاشي تنظيمکنندههای مختلف رشد

 .)۳کمترين مقدار پروتئين محلول برگ در تيمار شاهد (0/8۹

نيز بر مقدار کربوهيدرات محلول برگ در سطح يک درصد

ميليگرم بر گرم برگ تازه) و بيشترين مقدار در تيمار

معنيدار بود (جدول  .)۳بيشترين مقدار کربوهيدرات محلول

محلولپاشي با اپيبراسينوليد ( ۳/۱7ميليگرم بر گرم برگ تازه)

برگ در تيمار محلولپاشي با اپيبراسينوليد مشاهده شد .مقدار

مشاهده شد .افزايش ميزان پروتئينهای محلول بهدليل کاربرد

کربوهيدرات محلول برگ در تيمار با استيل ساليسيليک اسيد و

براسينوليد بهعلت افزايش فعاليت آنزيمهای دخيل در سوخت و

جيبرليک اسيد در مقايسه با شاهد افزايش يافت (جدول .)4

ساز نيتروژن است (.)Syed Ali Fathima et al., 2011

ميزان قندهای محلول کل در تيمار با ساليسيليک اسيد در برگ و

براسينوليد فرآيندهای فيزيولوژيكي و متابوليكي مانند فتوسنتز،

ريشه بهصورت معنيدار افزايش يافت (حسينزاد و همكاران،

اسيدهای نوکلئيک ،تجمع پرولين و ساخت پروتئين را تحريک

 .)۱۳۹۳اثر متقابل دورهای مختلف آبياری قطرهای و

ميکند .همچنين ثابت شده است که اين ماده ،در مراحل

محلولپاشي بر مقدار کربوهيدرات محلول برگ در سطح يک

رونويسي ژن و ترجمه نقش داشته و بنابراين سطوح پروتئينها

درصد معنيدار بود (جدول .)۳

که باعث کاهش ميزان پروتئين محلول ميشود (

و آنزيمها را بهبود ميبخشد .با وجود اينكه بسياری از مطالعات

کربوهيدرات محلول در غدههای سيبزميني بهعنوان يكي

روی بهبود تحمل گياهان به تنشهای شوری و دمای باال

از شاخصهای ارزيابي تنش ،تحت تأثير تنش خشكي ناشي از

متمرکز شدهاند ،گزارشهای محدودی در خصوص قابليت

افزايش دورهای آبياری قطرهای قرار گرفت .بهطوری که

براسينوليد در کاهش اثر خشكي در گياهان زراعي وجود دارد

افزايش دورهای آبياری قطرهای منجر به افزايش ميزان

( .)Anjum et al., 2011اثر متقابل دورهای مختلف آبياری

کربوهيدرات محلول در غدهها شد .افزايش کربوهيدراتهای

قطرهای و محلولپاشي بر مقدار پروتئين محلول برگ در اين

محلول غده عموماً پاسخي به تنشهای محيطي بهويژه تنش

آزمايش معنيدار نشد (جدول .)۳

خشكي است ( .)Zadehbagheri et al., 2012بيشترين مقدار

بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اثر

کربوهيدرات محلول در غده از آبياری قطرهای شش روز يكبار

دورهای مختلف آبياری قطرهای بر مقدار کربوهيدرات محلول

حاصل شد (جدول  .)4در شرايط تنش کمبود آب ،بهدليل

برگ در سطح يک درصد معنيدار بود و با تأخير در آبياری،

تجزيه نشاسته ،تشكيل نقاط با تجمع باالی قندهای ساده در

ميزان کربوهيدراتهای محلول برگ افزايش يافت (جدول .)۳

داخل غده و افزايش فعاليت آنزيم ساکارز فسفات سينتتاز
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آبياری قطرهای هر روز و دو روز يكبار و کمترين آن از آبياری

بيشترين مقدار کربوهيدراتهای محلول برگ در تيمار آبياری

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب...

۳۳۹

 .)et al., 2004قندهای محلول از ديگر اسموليتهای سازگاری

کل برگ  %۳۳کاهش يافت .تأثير دورهای مختلف آبياری در

هستند که در شرايط تنش خشكي تجمع يافته و بهعنوان عامل

سطح  %۱معنيدار بود (جدول  .)۳همچنين مقدار کلروفيل کل

تنظيم اسمزی عمل مينمايند ( .)Zadehbagheri, 2012در

در روش آبياری قطرهای يک ،دو و سه روز يكبار بهترتيب

شرايط تنش ،گياه برای حفظ تعادل اسمزی و توانايي جذب

 %۱0/7 ،%۱۳/5و  %4/7بيشتر از آبياری باراني بود .مقايسه

بيشتر آب از محيط ريشه ،ترکيباتي مانند کربوهيدراتها که در

ميانگين تيمارها نشان داد که محلولپاشي استيل ساليسيليک

ساختار سلولها شرکت دارند و باعث رشد گياه ميشوند ،را در

اسيد و اپيبراسينوليد کلروفيل کل را بهترتيب معادل  %۱4/5و

خود افزايش ميدهد تا تنظيم اسمزی بهتر صورت گيرد (نورزاد

 %8/5نسبت به شاهد افزايش داد و بيشترين مقدار کلروفيل از

و همكاران .)۱۳۹4 ،مطابق با نتايج اين آزمايش مطلبيفرد و

محلولپاشي با اپيبراسينوليد معادل  0/8۹5ميليگرم بر گرم

همكاران ( )۱۳۹5گزارش کردند با افزايش تنش کمبود آب،

وزنتر برگ حاصل شد (جدول  .)5بارزترين اثر تنش

غلظت قندهای احيايي غده افزايش يافت ،بهطوری که غلظت

اکسيداتيو در شرايط تنش خشكي کاهش محتوای کلروفيل کل

قندهای احيايي در سطوح تنش شديد کمبود آب  ۱8درصد

است .درنتيجه اکسيداسيون نوری کلروفيل و رنگدانهها تخريب

بيشتر از آبياری کامل بود .با توجه به افزايش ميزان

ميشود ،بنابراين علت اصلي کاهش فتوسنتز در شرايط تنش

کربوهيدراتهای محلول در اثر تنش شديد خشكي ،ميتوان

خشكي کاهش محتوای کلروفيل برگ است (

نتيجه گرفت محتوای قندهای محلول غده ميتواند بهعنوان

 .)and Aghaei, 2012افزايش محتوای کلروفيل بهدنبال کاربرد

معياری جهت ارزيابي تحمل گياه سيبزميني به تنش خشكي

خارجي تنظيمکنندههای رشد با افزايش دور آبياری ميتواند

مورد استفاده قرار گيرد .اثر محلولپاشي تنظيمکنندههای

توجيهي برای بهبود گياهان زراعي باشد .جيبرليک اسيد باعث

مختلف رشد نيز بر مقدار کربوهيدرات محلول در غده در

افزايش مقدار کلروفيل ميشود ولي بهدليل افزايش سطح برگ

سطح يک درصد معنيدار بود (جدول  .)۳کمترين مقدار

توسط آن ،مقدار کلروفيل نسبت به واحد سطح کاهش مييابد

کربوهيدرات محلول در غده در تيمار شاهد ( 7/6ميليگرم بر

(.)Rasouli and Javanmardi, 2010

Sadeghipour

گرم برگ تازه) و بيشترين مقدار در تيمار محلولپاشي با

اثر دور آبياری بر محتوای کاروتنوييد و تأثير محلولپاشي

اپيبراسينوليد ( ۹/8۱ميليگرم بر گرم برگ تازه) مشاهده شد

تنظيمکنندههای رشد در سطح  %۱معنيدار بود (جدول  .)۳با

(جدول  .)5مطابق با نتايج بهدست آمده از اين آزمايش باقری

افزايش دورهای آبياری قطرهای محتوای کاروتنوييدهای برگ

و همكاران ( )۱۳۹۳گزارش کردند درصد قندهای محلول در

 %45کاهش يافت و کمترين مقدار آن مربوط به آبياری قطرهای

غدههای سيبزميني بهعنوان يكي از شاخصهای ارزيابي تنش،

شش روز يكبار معادل  0/0۹۱ميليگرم بر گرم وزن تر برگ

تحت اثر سطوح تنش خشكي قرار گرفت .بهطوری که اعمال

بهدست آمد .بين کاربرد جيبرليک اسيد و استيل ساليسيليک

تنش منجر به افزايش ميزان قندهای محلول در غدهها شد .نتايج

اسيد اختالف معنيدار نبود (جدول  .)۳کاهش کارآيي استفاده

اين آزمايش نشان داد برهمكنش محلولپاشي و دورهای

از کربن و افزايش توليد اتانول و الکتات سبب کاهش سنتز

مختلف آبياری قطرهای بر مقدار کربوهيدرات محلول غده در

کاروتنوييدها و کلروفيل در شرايط تنش ميشود

(Oliviera-

سطح يک درصد معنيدار بود (جدول  .)۳بيشترين

 .)Neto et al., 2009استفاده از جيبرلين سبب کاهش ميزان

کربوهيدرات محلول غده از تيمار آبياری شش روز يكبار و

گزانتوفيل و -βکاروتن در شرايط تنش ميشود (عباسپور و

محلولپاشي اپيبراسينوليد حاصل شد (جدول .)5

رضايي .)۱۳۹۳ ،استيل ساليسيليک اسيد با افزايش سيستم دفاع

نتايج نشان داد با تأخير در آبياری قطرهای از تيمار هر روز

آنتياکسيداني غيرآنزيمي و آنتياکسيدانهای آنزيمي موجب
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غلظت قندهای احيايي غده سيبزميني افزايش مييابد ( Kumar

يكبار تا شش روز يكبار و بروز تنش خشكي ،ميزان کلروفيل

۳40
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ميدهد (.)Manivannan et al., 2008

افزايش رنگيزههای فتوسنتزی گرديد (.)Khan et al., 2015
مختلف آبياری و محلولپاشي و اثر متقابل آنها در سطح  %۱بر

معنيدار سطوح مختلف آبياری و محلولپاشي و اثر متقابل

ميزان فعاليت آنزيم پراکسيداز است (جدول  .)۳بررسي مقايسه

آنها بر محتوای آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در سطح  %۱است

ميانگينها نشان ميدهد با افزايش دور آبياری فعاليت آنزيم

(جدول  .)5کمترين مقدار آنزيم از رژيم آبياری قطرهای يک

پراکسيداز  %4۹افزايش يافت و بيشترين مقدار آن از آبياری

روز يكبار  0/288بهازای هر ميليگرم پروتئين و بيشترين آن از

قطرهای شش روز يكبار معادل  0/2708بهازای هر ميليگرم

رژيم آبياری قطرهای شش روز يكبار معادل  0/48بهازای هر

پروتئين بهدست آمد .فعاليت آنزيم پراکسيداز در تيمار آبياری

ميليگرم پروتئين بهدست آمد .بيشترين محتوای آنزيم

باراني  %۳8 ،%50و  %۱6و بيش از تيمار آبياری قطرهای يک،

سوپراکسيد ديسموتاز مربوط به تيمار آبياری شش روز يكبار و

دو و سه روز يكبار بود (جدول  .)5در شرايط تنش افزايش

محلولپاشي اپي براسينوليد معادل  0/42۳بهازای هر ميليگرم

آنزيم پراکسيداز جهت جلوگيری از کاهش عملكرد صورت

پروتئين بود (جدول  .)5ترکيبات هورموني مورد استفاده مقدار

ميگيرد .البته افزايش آنزيم پراکسيداز قادر به جبران کامل

اين آنزيم را  %8نسبت به شرايط عدماستفاده از اين ترکيبات

کاهش عملكرد نبود و عملكرد کاهش يافت .مطابق با نتايج

افزايش دادند .بين کاربرد استيل ساليسيليک اسيد و جيبرليک

بهدست آمده گزارش شده است تنش خشكي موجب افزايش

اسيد اختالف معنيداری مشاهده نشد (جدول  .)5تنشهای

Shi

خشكي و شوری هر دو موجب تغييرات اسمزی و بهدنبال آن

معنيدار فعاليت آنزيم پراکسيداز در سيبزميني ميشود (

 .)et al., 2015کاربرد تنظيمکنندههای رشد مقدار اين آنزيم را

تغيير فعاليتهای آنزيمي در گياهان ميشوند (

نسبت به شاهد  %25افزايش داد .بيشترين مقدار آنزيم

 .)al., 2010; Keshavarz et al., 2016تنش خشكي موجب

پراکسيداز در محلولپاشي اپيبراسينوليد بهترتيب معادل 0/226

افزايش فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در سيبزميني

و  0/2۱۱بهازای هر ميليگرم پروتئين بهدست آمد .همچنين

ميشود ( .)Shi et al., 2015گزارشها نشان ميدهد استيل

بين کاربرد جيبرليک اسيد و استيل ساليسيليک اسيد اختالف

ساليسيليک اسيد باعث بهبود سيستم دفاع آنتياکسيداني

معنيداری نبود و هر دو فعاليت آنزيم پراکسيداز را  %۱۳نسبت

غيرآنزيمي نظير کاروتنوييد ،آسكوربات ،گلوتاتيون ،ترکيبات

به تيمار شاهد افزايش دادند (جدول  .)5احياشدن بيش از حد

فنلي ،آنتوسيانين و برخي فالونوييدها و آنتياکسيدانهای

معمول زنجيره انتقال الكترون فتوسنتزی بهواسطه فعالشدن

آنزيمي گلوتاتيون ردوکتاز ،پراکسيداز ،آسكوربيت پراکسيداز،

الكترون در مبدأ و عدماستفاده از آن در قسمت پاياني زنجيره

کاتاالز ،سوپراکسيد ديسموتاز گرديد (.)Khan et al., 2015

Lokhande et

در شرايط محدوديت دیاکسيد کربن ناشي از بستهشدن

بررسي نتايج جدول تجزيه واريانس نشاندهنده تأثير

روزنهها تحت تنش خشكي به تجمع انواع اکسيژن فعال

معنيدار دورهای مختلف آبياری برعملكرد غده است (جدول

( )ROSميانجامد ( .)Pyngrope et al., 2013پراکسيداز

 .)۳با افزايش دورهای آبياری قطرهای عملكرد غده کاهش

H2O2

يافت بهطوری که بيشترين عملكرد غده از تيمار آبياری دو روز

اکسيد کرده و  H2O2را به آب احيا نمايند .گزارش شده است

يكبار معادل  4۱4۱/۱7گرم در متر مربع ( 4۱/4۱تن در هكتار)

تنش خشكي بر ميزان فعاليت آنزيم پراکسيداز در مقايسه با

و کمترين عملكرد از تيمار آبياری قطرهای شش روز يكبار

( Ghobadi et al.,

معادل  ۱۹02/5۹گرم در متر مربع ( ۱۹/02تن در هكتار)

 .)2013در مقابل مطالعات ديگری وجود دارد که افزايش در

بهدست آمد (جدول  .)4عملكرد غده در تيمارهای آبياری

ميزان فعاليت پراکسيداز را در شرايط تنش رطوبتي نشان

قطرهای هر روز ،دو و شش روز يكبار بهطور معنيدار و

ميتواند طيف وسيعي از ترکيبات اکسيژن فعال را به

شرايط بدون تنش در گياه جو معنيدار نبود
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نتايج تجزيه واريانس نشاندهنده تأثير معنيدار دورهای

بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس حاکي از تأثير

اثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب...

۳4۱

تيمار شاهد (آبياری باراني) بود (جدول  .)۳باالبودن عملكرد

مواد ،توليد آسميالت فراوان و درنهايت منتهي به افزايش

در روش آبياری قطرهای احتماالً به اين دليل است که خاك

عملكرد و اجزا عملكرد گياهان ميشود (.)Khan et al., 2015

هميشه دارای وضعيت رطوبتي مناسبي بوده و گياه انرژی

اثر متقابل رژيمهای مختلف آبياری و محلولپاشي بر عملكرد

کمتری را صرف جذب آب از خاك نموده و انرژی اضافي

غده در سطح  %۱معنيدار بود (جدول  .)۳مطلبيفرد و

خود را صرف ساير اعمال فيزيولوژيكي و بيولوژيكي ميکند

همكاران ( )۱۳۹5گزارش کردند عملكرد کل در تحت تأثير

(نجفي موسوی .)۱۳۹0،بهنظر ميرسد در تيمار آبياری هر روز

رژيمهای رطوبتي و سطوح آبياری قرار ميگيرد و امكان اينكه

و دو روز يكبار بهدليل ارتفاع بوته و تعداد ساقه در بوته بيشتر،

در سطوح بسيار پايين آبياری اختالل در فرآيند غدهسازی به

مواد فتوسنتزی زيادتری به طرف غدهها سرازير ميشود که

بدشكلي و ناهنجاری رشدی در غدهها نيز منجر شود وجود

منجر به افزايش وزن غدهها شد ( .)Awad et al., 2007افزايش

دارد.

عملكرد ممكن است بهدليل راندمان فتوشيميايي باالتر از نظر
واکنش هيل و جذب  CO2باشد که به افزايش تجمع

نتیجهگیری

رنگدانههای فتوسنتزی بهويژه کلروفيل و محتوای بيشتر

بهطور کلي ،افزايش دور آبياری قطرهای موجب اعمال تنش

پروتئينهای محلول نسبت داده ميشود (نجفي موسوی،

خشكي بر گياه شد و کاهش کارايي مصرف آب و مقدار

 .)۱۳۹0بررسي نتايج حاکي از تأثير معنيدار محلولپاشي

پروتئين محلول برگ و افزايش مقدار پرولين ،کربوهيدرات

تنظيمکنندههای رشد بر عملكرد غده در سطح يک درصد

محلول برگ و غده ،محتوای رنگيزهها و فعاليت آنزيمهای

است .بيشترين عملكرد غده سيبزميني از محلولپاشي

آنتياکسيداني را در پي داشت .براساس نتايج اين تحقيق آبياری

اپيبراسينوليد معادل  ۳2/6۳تن در هكتار بهدست آمد که معادل

قطرهای موجب صرفهجويي در مصرف آب در مقايسه با روش

 %۱2افزايش نسبت به تيمار شاهد نشان داد (جدول .)۳

آبياری باراني شد .همچنين نتايج بهدست آمده حاکي از آن

عملكرد غده در تيمارهای محلولپاشي با جيبرليک اسيد و

است که محلولپاشي تنظيمکنندههای رشد ميتواند در شرايط

استيل ساليسيليک اسيد نيز بهترتيب  %6و  %4بيشتر از تيمار

تنش خشكي ناشي از افزايش دورهای آبياری مؤثر باشد .نقش

شاهد بود (جدول  .)۳مطابق با نتايج بهدست آمده گزارش شده

اپيبراسينوليد در کاهش آثار تنش خشكي بيشتر از ساير

است که محلولپاشي ساليسيليک اسيد منجر به بروز تغييراتي

تنظيمکنندههای رشد بود.

در خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه گرديده که
منابع
احمدی ،ك ،.قلي زاده ،ح ،.عبادزاده ،ح ،.حسيين پيور ،ر ،.عبدشياه ،ه ،.کاظمييان ،ا .و رفيعيي ،م )۱۳۹6( .آمارناميه کشياورزی .وزارت
جهادکشاورزی ،معاونت برنامهريزی و اقتصادی ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،جلد اول.
باقری ،ح ،.قرينه ،م .ح ،.بخشنده ،ع ،.طايي ،ج ،.محنتكش ،ع .و اندرزيان ،ب )۱۳۹۳( .اثر تنش خشكي و مقدار نيتروژن بر عملكرد و
برخي صفات کيفي و فيزيولوژيک سيبزميني در شرايط آب و هوايي چهارمحال و بختياری .فصلنامه علمي پژوهشي فيزيوليوژی
گياهان زراعي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز .۱5-22 :22
ثمن ،م ،.سپهری ،ع .و احمدوند ،گ )۱۳۹0( .تجمع ماده خشک و توليد متابوليتهای سازگار در شيش ژنوتيي
مختلف رطوبت خاك .مجله زيستشناسي ايران .۳7۳-۳8۹ :24

نخيود تحيت سيطح
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بهترتيب معادل  %28 ،%27و  %۱2بيشتر از عملكرد غده در

موجب افزايش رشد و نمو سيبزميني ،افزايش فتوسنتز ،انتقال

۳42
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حسينپناهي ،ف ،.کافي ،م ،.پارسا ،م ،.نصيری محالتي ،م .و بنايان ،م )۱۳۹0( .ارزيابي عملكرد و اجزای عملكرد ارقام گنيدم مقياوم و
حساس به خشكي تحت شرايط تنش رطوبتي با بهره گيری از مدل پنمن مونتيث فائو .مجله تينش هيای محيطيي در عليوم زراعيي
.47-6۳ :4
حسين زاد بهبود ،ح ،.چاپارزاده ،ن .و ديلمقاني ،ك )۱۳۹۳( .اثر ساليسيليک اسيد بر پارامترهای رشد ،اسموليت ها و پتانسيل اسمزی در
حيدری ،ن )۱۳۹0( .تعيين و ارزيابي شاخص کارايي مصرف آب محصوالت زراعي تحت مديريت کشاورزان درکشور .مجله مديريت
آب و آبياری .4۳-57 :۱
رسولزاده ،ع .و رئوف ،م )۱۳۹2( .اصول و روشهای آبياری .انتشارات اميدی ،تبريز.
رضايي ،ع .و سلطاني ،ا )۱۳8۳( .زراعت سيبزميني .انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
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Abstract
Drought is one of the most important environmental stresses that limits plant growth through effects on physiological
processes. In order to evaluate spraying growth regulators on some physiological traits and water use efficiency of
potato under drip irrigation system, a study was conducted at the research farm in Malayer during 2015 growing
seasons. The experiment was conducted as a split-plot scheme based on randomized complete block designs with three
replications. Different drip irrigation intervals (once every day, once every 2 days, once every 3 days, once every 4
days, once every 5 days and once every 6 days) and sprinkler irrigation (once every 6days) were considered as a main
plots and substrate foliar application of growth regulators with four levels, including epibrassinolide, gibberellic acid,
acetylsalicylic acid and the control treatment (distilled water) were considered as a subplots. Results showed that with
an increase in drip irrigation intervals, the amount of water use efficiency and protein content as well as the amount of
proline, sugar solution of leaf and tuber and potassium concentration increased significantly. The activity of antioxidant
peroxidase and superoxide dismutase enzymes on potato seemed to increase as the irrigation frequency increased. The
highest enzymatic activities were obtained from once every5 and 6days drip irrigation intervals. Foliar applications of
growth regulators were effective in reducing hazard effects of drought stress via the increase in photosynthetic pigments
and antioxidant enzymes. Foliar application of growth regulators increased the amount of peroxidase and superoxidase
enzymes by 25% and 10%. Foliar application of growth regulators was effective in reducing the effects of stress caused
by irrigation period prolongation whereas significantly increased water use efficiency, leaf protein content, proline, leaf
and sugar solution of potassium, photosynthetic pigments, and antioxidants. Also, increasing the irrigation interval
reduced the total chlorophyll content as well as carotenoid by 33% and 45% compared to the control and increased the
activity of peroxidase and superoxide dismutase enzymes by 50% and 41% in potato. Foliar application of growth
regulators increased the total chlorophyll content by 11%. The effect of epibrassinolide was higher than other growth
regulators.
Key words: Potato, Pigments, drip irrigation, yield.
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