فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژی کنجد

سمیرا قلیپور ،غالمرضا زمانی ،مجید جامی االحمدی
گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
(تاریخ دریافت ،1398/08/01 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/04/04 :

چکیده
تنش رطوبتی ،از مهمترین عوامل کاهشدهنده عملکرد محصوالت زراعی از جمله گیاهان دانه روغنی در کشورمان است .از اینرو این
تحقیق با هدف مطالعه تأثیر سطوح مختلف رطوبتی بر محتوای اسیدآمینه متیونین ،پرولین ،قند محلول و پروتئین برگ کنجد در سال زراعی
 1397بهصورت اسپلیت پالت -فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند انجام شد .در این آزمایش سطوح رطوبتی در سه سطح شامل  75 ،100و  50درصد نیاز آبی کنجد بهعنوان فاکتور اصلی و
محلولپاشی نیترات کلسیم در سه سطح صفر 5 ،و  10میلیموالر و پوترسین در دو سطح ( 0/5میلیموالر و محلولپاشی با آب) بهعنوان
فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که برهمکنش سطوح رطوبتی ،نیترات کلسیم و پوترسین برای اسیدآمینه متیونین،
لیزین ،پرولین و عملکرد دانه معنیدار بودند بیشترین مقدار اسیدآمینه متیونین  0/060میلیگرم بر گرم وزن تر در صورت محلولپاشی
نیترات کلسیم  10میلیموالر و با مصرف پوترسین در سطوح رطوبتی  %50نیاز آبی بهدست آمد .برهمکنشهای دوگانه نیترات کلسیم و
پوترسین ،سطوح رطوبتی و پوترسین و همچنین سطوح رطوبتی و نیترات کلسیم بر قند محلول و پروتئین برگ معنیدار بود .بهطورکلی
کاربرد محلولپاشی نیترات کلسیم و پوترسین بهترین تیمار در جهت کاهش تأثیرات سطوح رطوبتی در گیاه کنجد بود که نشاندهنده وجود
رابطه همافزایی بین آنها در کاهش اثرات ناشی از سطوح رطوبتی است.
کلمات کلیدی :پرولین ،قند محلول ،کنجد ،متیونین ،محلولپاشی

مقدمه

نزدیک به  75درصد آن از چربی و پروتئین تشکیل یافته است

کنجد با نام علمی ( )Sesamum indicum L.از تیره کنجد

(شوت .)1374 ،روغن کنجد از روغنهای نیمهخشک و بسیار

( )Pedaliaceaeگیاهی یکساله ()Akpan-Iwo et al., 2007

مرغوب است و به موجب کیفیت عالی روغن دارای بوی

خودگشن بهصورت بوتهای رشد میکند و دارای سیستم

مطبوع و مزه خوبی است ،به همین دلیل دانه این گیاه را ملکه

ریشهای مستقیم ،قوی و گسترده که قادر است در خاکهای

دانههای روغنی مینامند (.)Bar, 1982

نفوذپذیر ،گرم و مرطوب تا عمق  2متری نفوذ نماید (خواجه

تنش خشکی یکی از شدیدترین تنشهای غیرزیستی است

پور .)1383 ،بیشترین بخش کاربردی کنجد دانه آن است که

که فیزیولوژی گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و از جمله عوامل

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيgzamani@birjand.ac.ir :
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است ( .)Liu et al., 2005گیاهان بهمنظور مقابله با تنش

افزایش ساخت پلیآمینها و افزایش غلظت آنها در گیاه،

خشکی ،پاسخها و سازشهای متنوع مورفولوژیکی،

سنتز اتیلن کاهش یافته و منجر به مقاومت گیاه تحت میشود

فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی را در سطوح مختلف

(طالیی و همکاران .)1391 ،کاربرد پوترسین بهعنوان یک

نشان میدهند ( .)Munns and Tester, 2008تنش رطوبتی

روش مناسب برای کاهش خسارات ناشی از تنش در نظر

غلظت پروتئین برگ را کاهش میدهد که با کاهش آنزیم

گرفته شده است و کاربرد آن در شرایط تنش کمآبی در گیاه

روبیسکو و نقصان فتوسنتز نیز همراه است (سیوسه مرده و

فلفل شیرین سبب بهبود ویژگیهای این گیاه گردید (علیزاده و

همکاران .)1383 ،به نظر میرسد که کاهش محتوای پروتئین

همکاران .)1396 ،صفاری و همکاران ( )1394گزارش نمودند

تحت تنش رطوبتی بهدلیل واکنش پروتئین با رادیکالهای آزاد

که محلولپاشی پوترسین بر روی گیاه دارویی آویشن در

و درنتیجه تغییر اسیدهای آمینه ،همچنین افزایش فعالیت

شرایط کمبود آب موجب تجمع پرولین آزاد در برگها و

آنزیمهای تجزیهکننده پروتئین و نیز کاهش میزان آنزیم

کاهش اثرات زیانبار تنش رطوبتی شد .کاربرد برخی عناصر

روبیسکو ( ،)Hanson and Hitz, 1982کاهش سنتز پروتئین و

بهصورت محلولپاشی سبب کمکردن اثرات منفی تنش

تجمع اسیدهای آمینه آزاد از جمله پرولین است که بهطور

میگردد از جمله یون کلسیم که اثرات قابل توجهی در

همزمان با تنش کمآبی در بسیاری از گیاهان اتفاق میافتد

فرآیندهای فیزیولوژیک گیاهان داشته و صفات مورفولوژیک و

(سرمدنیا و کوچکی1374 ،؛ .)Ranjan et al., 2001

بیوشیمیایی گیاهانی که تحت تنش قرار گرفتهاند را بهبود

درنتیجه واکنش پروتئین با رادیکالهای آزاد و درنتیجه تغییر

میبخشد ( .)Munns and Termaat, 1986همچنین بهعنوان

اسیدآمینه ،افزایش فعالیت آنزیمهای تجزیهکننده پروتئین،

پیک ثانویه در گیاهان عمل میکند و در انتقال انواع وسیعی از

کاهش میزان آنزیم روبیسکو (،)Hanson and Hitz, 1982

عالئم شرکت دارد ،بنابراین ممکن است جز مهمی از پاسخ

همچنین کاهش سنتز پروتئین و نیز تجمع اسیدهای آمینه آزاد از

گیاهان به خشکی باشد (بیکخور میزی و همکاران.)1398 ،

جمله پرولین که بهطور همزمان با تنش کمآبی در بسیاری از

نتایج پژوهشها نشان داده که کاربرد کلسیم اثرهای سو تنش

گیاهان روی میدهد ،همراه باشد (سرمدنیا و کوچکی1374 ،؛

خشکی بر گیاهان مختلف مثل آفتابگردان (

 .)Ranjan et al., 2001گیاهان در شرایط تنش کمبود آب ،از

 )2016و کلزا (منشی و همکاران )1396 ،را کاهش میدهد.

Ibrahim et al.,

طریق تخریب پروتئینها و تجمع برخی اسیدهای آمینه آزاد

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر محلولپاشی

( )Yamada and Fukutoku, 1986از جمله پرولین و

ترکیبات حاوی کلسیم و پلیآمینهای آزاد در سطوح مختلف

کربوهیدراتهای محلول در برگهای خود قادر به تنظیم

تنش رطوبتی کنجد بهمنظور کاهش مشکالت فیزیولوژیکی و

اسمزی هستند ( .)Moradshahi et al., 2004قندهای محلول

همچنین تغییرات حاصل بر محتوای اسیدآمینه متیونین ،پرولین،

بهواسطه حفظ آماس در برگهای تحت تنش ،از دهیدراسیون

قند محلول و پروتئین برگ در این گیاه و تشخیص جایگاه

( Crow et al.,

پوترسین و نیترات کلسیم در کاهش صدمات ناشی تنش

پروتئینها و غشاهای سلولی جلوگیری میکنند

 .)1990متیونین پیشماده سنتز پلیآمینها بوده که بهعنوان
تقویتکننده سیستم دفاعی عمل کرده و در شرایط تنش تجزیه
متیونین موجب افزایش تولید پلیآمینها و افزایش مقاومت
گیاه در مقابل تنش میشود ( .)Pang et al., 2007برای ساخته
شدن پلیآمینها ،پیشماده  -sآدنوزیل متیونین نیاز است که

رطوبتی است.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1397در مزرعه تحقیقاتی بر روی
گیاه کنجد انجام شد .آزمایش بهصورت اسپلیت پالت
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جدول  -1تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در عمق  0-30سانتیمتری خاک
بافت
شنی لومی

منیزیم

سدیم

پتاسیم

کلسیم

رطوبت اشباع

()Meq/lit
4/4

34/3

درصد ماده آلی
%

3/2

12/4

24/5

0/38

pH

8

هدایت الکتریکی
-1

( )dS/m
5/2

تکرار انجام شد .در این آزمایش سطوح رطوبتی در سه سطح

ناخالص آبیاری بهدست آمد و سپس برای توزیع حجم آب

شامل  75 ،100و  50درصد نیاز آبی گیاه بهعنوان فاکتور اصلی

آبیاری بین کرتها و تنظیم دقیق توزیع آب از پمپ و کنتور

و محلولپاشی با نیترات کلسیم در سه سطح صفر 5 ،و10

آب برای اندازهگیری حجم دقیق آبیاری استفاده شد.

میلیموالر و محلولپاشی با پوترسین در دو سطح (صفر و 0/5

صفات مورد ارزیابی شامل اسیدآمینه متیونین ،لیزین،

میلیموالر) بهعنوان فاکتور فرعی بود .عالوه بر این در هر

پرولین ،قند محلول ،پروتئین برگ و عملکرد دانه بودند.

کرت اصلی یک کرت فرعی بهعنوان شاهد بدون تیمار لحاظ

اندازهگیری اسیدآمینه لیزین و متیونین با استفاده از روش

شد (شمس .)1388 ،پوترسین ،پودر دانهریز سفید رنگ،

 Fellerو همکاران ( )1969صورت گرفت ،برای اندازهگیری

ساخت شرکت سیگما آمریکا و نیترات کلسیم جامد بلورهای،

میزان لیزین  0/5گرم نمونه برگی را در  50میلیلیتر از

ساخت شرکت مرک آمریکا خریداری گردید .نتایج فیزیکی و

هیدروکلریک اسید ( 0/1نرمال) حل شده و با آبمقطر به

شیمیایی خاک در جدول  1ارائه شده است.

حجم  100میلیلیتر رسانده شد .پس از صافکردن محلول،

کاشت بذور کنجد با فواصل بین ردیف  50سانتیمتر و

 0/5میلیلیتر از آن را با گلیسرول ( 50درصد) ،و نیز 2

روی ردیف  5سانتیمتر و تراکم کاشت  40بوته در مترمربع در

میلیلیتر از بافر فسفات ( )pH =6و  1میلیلیتر نینهیدرین

اواسط خرداد انجام شد (بهروز و شیرزادی ،)1383 ،فاصله بین

اضافه نموده و بهمدت  30دقیقه در آبجوش  100درجه

کرتهای اصلی (تیمار رطوبتی) سه خط نکاشت ( 1/5متر) تا

سانتیگراد قرار داده شد و جذب در  570نانومتر خوانده شد.

از نشت رطوبت به کرت مجاور جلوگیری شود و فاصله بین

برای اندازهگیری مقدار متیونین  10میلیلیتر از محلول تهیه

کرتهای فرعی یک خط نکاشت ( 0/5متر) در نظر گرفته شد.

شده در قسمت باال را در فالکس  50میلیلیتری ریخته و به آن

پس از استقرار کامل بوتهها ( 25روز بعد از کاشت) ،تیمارهای

 4میلیلیتر سدیم هیدروکسید ( 5نرمال) 2 ،میلیلیتر از محلول

آبیاری براساس  75 ،100و  50درصد نیاز آبی کنجد انجام

گلیسین آبدار و  2میلیلیتر از محلول سدیم نیتروفری سیانید

گرفت .مرحله اول محلولپاشی پوترسین و نیترات کلسیم دو

آبدار ( )0/1اضافه شد .البته بعد از افزودن هر کدام از مواد

روز بعد از اعمال تنش (مرحله نونهالی) و مرحله دوم

فوق ،محلول خوب (ورتکس) گردید ،محلول حاصل بهمدت

محلولپاشی  38روز پس از کاشت در (مرحله گردهافشانی) در

 10دقیقه در دمای  40درجه سانتیگراد در حمام آب گرم قرار

غلظتهای مذکور انجام گرفت .همچنین فواصل بین دو

گرفت و بعد بهمدت  5دقیقه در حمام یخ نگهداری شد .سپس

محلولپاشی حداقل یک هفته در نظر گرفته شد ( Bakry et al.,

به محلول  5میلیلیتر هیدروکلریک اسید ( )1:1اضافه کرده و

 .)2012محلولپاشی با استفاده از سمپاش پشتی دستی 20

خوب مخلوط شد و بعد از خنکشدن بهمدت  3-2دقیقه از

لیتری بعد از کالیبرهکردن با فشار یک اتمسفر انجام گرفت.

صافی عبور داده شد و میزان جذب آن در  510نانومتر خوانده

بهمنظور کاهش تبخیر و جذب بیشتر ،محلولپاشی یک ساعت

شد .میزان لیزین و متیونین برحسب میکروگرم بر گرم وزن تر

قبل از غروب آفتاب انجام شد .نیاز آبی گیاه براساس میزان آب

محاسبه گردید.

مورد نیاز کنجد با نرمافزار ( )CROPWATدر شرایط بیرجند

اندازهگیری میزان پرولین برگ با استفاده از روش  Batesو
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میلیلیتر سولفوسالیسیلیک اسید  3/3درصد سائیده و همگنای

هر بار  5میلیلیتر اتانول  %70به بخش جامد باقیمانده اضافه و

حاصل از کاغذ صافی عبور داده شد و با سرعت  4000دور در

کامالً شستشو داده شد .بعد محلول رویی به لوله آزمایش منتقل

دقیقه در دمای  4سانتیگراد بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ

گردید و درنهایت  15میلیلیتر عصاره بهدست آمد .عصارهی

گردید سپس به  2میلیلیتر از عصاره حاصل 2 ،میلیلیتر معرف

حاصل ،بهمدت  15دقیقه با سرعت  3500دور در دقیقه

نینهیدرین اضافه شد .جهت تهیه معرف نینهیدرین1/25 ،

سانتریفیوژ شد .بعد از جداسازی رو شناور 0/1 ،میلیلیتر از

گرم پودر نینهیدرین به 30میلیلیتر اسید استیک گالسیال

عصارهی الکلی جدا و داخل لولههای آزمایش ریخته شد.

اضافه گردید ،و سپس  20میلیلیتر اسید فسفریک  6موالر به

سپس  3میلیلیتر آنترون تازه تهیهشده به آن اضافه و بهمدت

آن افزوده و بعد  2میلیلیتر اسید استیک گالسیال خالص به

 10دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شد .پس از خنکشدن

محلول اضافه گردید .لولهها بهمدت یک ساعت در حمام آب

نمونهها در محیط آزمایشگاه ،میزان جذب نمونهها در طولموج

گرم قرار داده شد و بعد  4میلیلیتر تولوئن به هر یک از لولهها

 625نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد.

اضافه و بهمدت  15تا  20ثانیه ورتکس گردید .پس از تشکیل

برای تهیه استوک استاندارها ابتدا  0/01گرم گلوکز در آبمقطر

دو فاز جداگانه ،فاز باالیی رنگی ،با دقت جدا و جذب آن با

حل گردید و به حجم  100میلیلیتر رسانده شد و سپس برای

دستگاه اسپکتروفتومتر با طولموج  520نانومتر خوانده و

استانداردهای  10 ،20 ،40 ،60 ،5و  80پیپیام بهترتیب مقدار

برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر گزارش شد.

صفر 8 ،6 ،4 ،2 ،1/5 ،میلیلیتر از محلول  100پیپیام گلوگز

برای اندازهگیری میزان پروتئین  0/5گرم نمونه تر برگ در

برداشته و با آبمقطر به حجم  10میلیلیتر رسانیده شد .سپس

هاون چینی کوبیده و سپس به آن  3میلیلیتر بافر استخراج

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ،مقدار جذب را مشخص

پروتئین که شامل  5میلیلیتر تریس -اسید کلریدریک  1موالر،

کرده و منحنی استاندارد رسم گردید.

 200میکرولیتر  1 Na2EDTAموالر و  0/04درصد (-2 – v/v

بهمنظور تعیین عملکرد دانه پس از رسیدگی کامل ،در هر

مرکاپتو اتانول) بود ،اضافه شد .و محلول حاصل با استفاده از

کرت با صرفنظر از دو ردیف کناری بهعنوان اثر حاشیهای از

سانتریفیوژ ( 11500دور در دقیقه در دمای  4◦ Cبهمدت 21

میان بوتههای سه ردیف میانی ،تعداد  15بوته بهطور تصادفی

دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس برای خارجکردن تمام

از سطح زمین جدا نموده و برای اندازهگیری عملکرد در

ناخالصیهای موجود در نمونه ،محلول رویی داخل لوله مجدداً

معرض نور آفتاب خشک شدند و صفات مورد نظر اندازهگیری

بهمدت  20دقیقه در  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس

شد .در این آزمایش برای مقایسه شاهد با تیمارهای

 5000میکرولیتر از محلول برادفورد و  290میکرولیتر بافر

محلولپاشی در سطوح مختلف نیترات کلسیم و مصرف

استخراج و  10میکرولیتر عصاره استخراج را مخلوط کرده و

پوترسین و همچنین محلولپاشی با آب ،دادههای آزمایشی

بعد از ورتکس ،میزان جذب در طولموج  595نانومتر خوانده

یکبار هم نیز در قالب طرح اسپلیت پالت با طرح پایه

شد .میزان پروتئین برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر محاسبه

بلوکهای کامالً تصادفی آنالیز شد .تجزیه دادهها ،محاسبات

شد (.)Bradford, 1976

آماری و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزارهای  SASو

برای اندازهگیری قندهای محلول برگ به روش

Irigoyen

 Excelصورت گرفت.

و همکاران ( )1992انجام شد .به مقدار  0/5گرم از برگهای
جوان پودرشده را با  5میلیلیتر اتانول  %95ساییده و به لوله

نتایج و بحث

آزمایش دربدار منتقل شده و بهمدت  30ثانیه ورتکس شد.

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل کلیه صفات مورد بررسی
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جدول  -2میانگین مربعات مربوط به مقایسه اثر محلولپاشی نیترات کلسیم ،پوترسین و آب با شاهد
منابع تغییرات

درجه

لیزین

آزادی

متیونین

پرولین

قند محلول

(میکروگرم بر گرم وزن تر)

سطوح رطوبتی

2

**

خطای الف

4

0/139

تیمارها

6

**

تیمار × سطوح رطوبتی

12

**

2/912
2/77

0/305

*

0/00088

**

0/00012
**

0/00214

**

8/387

88/333

**

0/36
**

وزن تر)

هکتار)

17/04ns

413/3ns

**

1103/88

1/07

75/903

**

66/476

(میلیگرم بر گرم

(کیلوگرم در

2/76

**

121/473

**

6/286

9/17
**

1518/03

**

62/738

**

16344

9687/5
**

48447

**

25921/6

خطای ب

36

0/051

1/303

0/22

0/819

14/12

2279/1

ضریب تغییرات

-

10/1

11/8

4/3

6/2

8/61

4/4

* و ** بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد  1درصد و  nsمعنیدار نیست.

نشان داد که اثر اصلی تنش و اثر متقابل سایر فاکتورها در تنش

کلسیم ،مصرف پوترسین و محلولپاشی نیترات کلسیم 5

در کلیه صفات مورد بررسی در سطح  1درصد معنیدار بود

میلیموالر و مصرف و عدممصرف پوترسین و نیترات کلسیم

(جدول .)2

 10میلیموالر بیشترین مقدار این پارامتر را نشان داد

اسیدآمینه لیزین :تجزیه واریانس دادههای مربوط به

(جدول .)4

اسیدآمینه لیزین نشان داد که سطوح رطوبتی ،نیترات کلسیم و

اسیدآمینه لیزین طی تنش با تبدیلشدن به آرژنین موجب

پوترسین مقدار اسیدآمینه لیزین را در سطح احتمال  %1تحت

تولید پلیآمینها شده و بهعنوان تقویتکننده سیستم دفاعی

تأثیر قرار دادند .همچنین در بین اثرات دوگانه اثر متقابل

عمل میکند و با افزایش تولید پلیآمینها در شرایط تنش،

نیترات کلسیم در پوترسین و اثر متقابل سهگانه در سطح

مقاومت گیاه افزایش مییابد ( .)Pang et al., 2007همچنین

احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه تیمارها با شاهد

این اسیدآمینه رابطه نزدیکی با سنتز قندهای محلول و پرولین و

نشان داد که تمامی تیمارها نسبت به شاهد میزان اسیدآمینه

پیشماده اصلی متابولیتهای مهم مرتبط با تنش از جمله

لیزین بیشتری بودند .حداکثر مقدار لیزین  2/94میکروگرم بر

پرولین است ( )Hare and Cress, 1997پرولین نیز در سنتز

گرم وزن تر محلولپاشی نیترات کلسیم  10میلیموالر و

کربوهیدراتهای محلول بهعنوان منبع کربن و نیتروژن عمل

مصرف پوترسین  0/5میلیموالر و کمترین مقدار آن 1/35

میکند (اعثنیعشری و زکایی خسروشاهی )1387 ،به این

میکروگرم بر گرم وزن تر بدون محلولپاشی (شاهد) اختصاص

ترتیب با تجمع این اسمولیتها تحمل به تنش در گیاهان

یافت .بهطوریکه کمترین و بیشترین مقدار  %54با یکدیگر

افزایش پیدا میکند .لیزین در شرایط تنش خشکی شکسته شده

اختالف داشتند (شکل .)1a

و در برخی از برنامههای تکاملی ابتدا به گلوتامات و سپس به

مقایسه اثرات سهگانه نشان داد که در سطوح رطوبتی 50

سایر متابولیتهای مرتبط با تنش تبدیل

میشود ( Galili et al.,

درصد نیاز آبی ،مصرف پوترسین و کاربرد نیترات کلسیم 10

 .)2001قلیپور و عبادی ( )1396در گیاه گندم و ظفری و

میلیموالر نسبت به بقیه تیمارها در همین سطح رطوبتی منجر

همکاران ( )1394در گیاه یونجه مشاهده کردند که افزایش

به افزایش اسیدآمینه لیزین شد .همچنین در سطوح رطوبتی 75

تنش رطوبتی منجر به کاهش میزان اسیدهای آمینه از جمله

و  100درصد نیاز آبی مصرف پوترسین و عدمکاربرد نیترات

لیزین شد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 8:53 IRST on Saturday February 27th 2021

بلوک

2

0/014ns

7/137ns

0/755ns

0/156ns

پروتئین برگ

عملکرد دانه

96

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39سال 1399

جدول  -3مقادیر میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس دادههای اسیدآمینه متیونین ،لیزین ،پرولین ،قند محلول و پروتئین برگ
منابع تغییرات

لیزین

درجه
آزادی

میتونین

پرولین

قند محلول

(میکروگرم بر گرم وزن تر)

سطوح رطوبتی ()A

2

**

خطای اصلی

4

محلولپاشی نیترات کلسیم ()B

2

محلولپاشی پوترسین ()C

1

**4/89

()B( × )A

4

0/441ns

()C( × )A

2

ns

2/915

0/158
**

1/287

0/159

*

0/00085

0/000138
**

0/00123

**0/00681
**

0/000053

**

0/00019

**

90/191

0/403
**

19/665

0/566ns
ns

0/846

()C( ×)B

2

**0/363

0/000014ns

()C( × )B( × )A

4

**

**

**

0/583

69/820

1/069
***

35/033

***385/911*** 236/66

**6/759

0/000082

***

4/622

**

11/594

*

4/929

**44/287
ns

2/164

(میلیگرم بر

(کیلوگرم در

گرم وزنتر)

هکتار)

25/15ns

605/39ns

**

845/26

17/553
***

1419/02

***2113/26
***

100/841

**

94/98

*62/79
ns

17/382

***

1545532/2

9583/55
***

489555/5

***883929/7
***

37510/6

***

34781/2

*8291/5
**

10349/8

خطای فرعی

30

0/056

0/000011

0/263

0/942

12/215

2493/9

ضریب تغییرات

-

9

12/1

4/4

6/35

7/7

4/4

* ** ،و *** بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد 1 ،درصد 0/01 ،درصد و  nsمعنیدار نیست.

شکل  -1اثر تیمارهای اعمالشده بر میزان اسیدآمینه لیزین ( )Aاسیدآمینه متیونین ( .)Bستونهای دارای حروف مشابه از لحاظ آماری در
سطح احتمال  5درصد ( )LSDمعنیدار نیست.
 =Control ,N= Ca (NO3)2 ,P= Putrescineبدون محلولپاشی =Water ،محلولپاشی با آب =N5 ،نیترات کلسیم  5میلیموالر =N10 ،نیترات
کلسیم  10میلیموالر =Put0.5 ،پوترسین  0/5میلیموالر =N5 Put0.5 ،نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر،

=N10 Put0.5

نیترات کلسیم  10میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر

اسیدآمینه متیونین :تجزیه واریانس دادههای مربوط به

متقابل سطوح رطوبتی در نیترات کلسیم ،سطوح رطوبتی در

متیونین نشان داد که سطوح رطوبتی در سطح احتمال ،%5

پوترسین و همچنین اثر متقابل سهگانه در سطح احتمال %1

نیترات کلسیم و نیز پوترسین در سطح احتمال  %1میزان

معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه تیمارها با شاهد نشان داد که

متیونین را تحت تأثیر قرار دادند .در بین اثرات دوگانه اثر

در تمامی تیمارها بجز محلولپاشی با آب نسبت به شاهد میزان
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بلوک

2

0/232ns

0/0000005ns
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جدول  -4مقادیر میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس دادههای اسیدآمینه متیونین ،لیزین ،پرولین و عملکرد دانه
سطوح رطوبتی

نیترات کلسیم

پوترسین

(درصد)

(میلیموالر)

(میلیموالر)

50

5
10
0

75

5
10
0

100

5
10

لیزین

(کیلوگرم در هکتار)

(میکروگرم بر گرم وزنتر)

عدم مصرف

)1/26 j(c

)0/01 j(d

)8/8 i(d

)633/6 i(e

مصرف

)2/18 e-g (ab

)0/037 cd(b

)15/5 b(a

)768/7 gh(cd

عدم مصرف

)2/38 d-f(b

)0/023 gh(c

)11/2 fg(c

)687/1 hi(de

مصرف

)2/32 def(b

)0/061 a(a

)15/5 b(a

)890/3 f(ab

عدم مصرف

)1/31 ij(c

)0/033 cde(b

)13/2 e(b

)798/0 g(bc

مصرف

)bc(a

2/91

)a(a

0/060

)bc(a

15/04

)f(a

958/6

عدم مصرف

)1/68 hi(eb

)0/0128 ij(e

)8/05 ij(d

)933/8 f(e

مصرف

)2/38 def(a

)0/038 c(bc

)14/3 cd(b

)1281/1 d(c

عدم مصرف

)1/85 gh(b

)0/026 fg(d

)11/4 fg(c

)1149/7 e(d

مصرف

)2/63 cd(a

)0/047 b(b

)13/7 de(b

)1391/9 c(b

عدم مصرف

)2/56 cde(a

)0/031 de(cd

)11/3 fg(c

)1353/6 cd(bc

مصرف

)2/56 cde(a

)0/056 a(a

)16/5 a(a

)1541/8 b(a

عدم مصرف

)2/08 fg(b

)0/017 i(e

)6/3 k(d

)924/6 f(d

مصرف
عدم مصرف
مصرف

)ab(a

2/96

)2/81 bc(b
)ab(a

2/96

)ef(bc

0/030

)0/018 hi(d
)de(ab

0/032

)h(b

10/09

)7/6 j(c
)gh(b

10/7

)e(c

1181

)1143/6 e(c
)ab(a

1606/5

عدم مصرف

)2/89 bc(a

)0/025 fg(c

)7/6 j(c

)1367 c(b

مصرف

)3/34 a(a

)0/037 cd(a

)11/9 f(a

)1673/9 a(a

ستونهایی با اختالف حروف مشابه از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد ( )LSDمعنیدار نیستند .حروف بیرون پرانتز مقایسه میانگین
اثرات متقابل کلی و حروف داخل پرانتز مقایسه میانگین به روش برشدهی را نشان میدهد.

متیونین بیشتر بود (شکل  .)1bحداکثر متیونین 0/060

پوترسین (جدول  )4نشان داد که بیشترین میزان اسیدآمینه

میکروگرم بر گرم وزن تر در محلولپاشی نیترات کلسیم  10و

متیونین  0/06میکروگرم بر گرم وزن تر در سطوح رطوبتی

پوترسین  0/5میلیموالر و حداقل میزان متیونین 0/0083

 %50نیاز آبی و با محلولپاشی نیترات کلسیم  10میلیموالر و

میکروگرم بر گرم وزن تر در بدون محلولپاشی مشاهده شد.

با مصرف پوترسین بهدست آمد .کمترین میزان متیونین 0/010

کاهش میزان اسیدآمینه متیونین در شرایط بدون محلولپاشی

میکروگرم بر گرم وزن تر در سطوح رطوبتی  %50نیاز آبی در

احتماالً میتواند بهدلیل نقش متیونین در متابولیت اساسی

شرایط محلولپاشی با آب بهدست آمد .بهطوریکه کمترین و

سلولهای گیاهی بهعنوان جز اصلی پروتئین نسبت داد از

بیشترین مقدار  %82/7با یکدیگر اختالف داشتند .طبق نتایج

طرفی سوپراکسیدها قادر هستند ،اسیدآمینههای متیونین،

جدول  4در سطوح رطوبتی  50و  75درصد نیاز آبی با

هیستدین و تریپتوفان را اکسید نموده و از این طریق موجب

محلولپاشی نیترات کلسیم  10میلیموالر و با مصرف پوترسین

کاهش مقدار آنها در اثر تنش رطوبتی شوند .مقایسه میانگین

 0/5میلیموالر و در سطوح رطوبتی  %100نیاز آبی و با

برهمکنش تنش رطوبتی ،محلولپاشی نیترات کلسیم و

محلولپاشی نیترات کلسیم  5میلیموالر و با مصرف پوترسین
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افزایش سطوح رطوبتی موجب افزایش میزان متیونین گردید که

دوگانه اثر متقابل نیترات کلسیم در پوترسین و اثر متقابل

این روند برخالف الگوی تجمع لیزین بود (جدول  .)4به

سهگانه در سطح احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه

عبارت دیگر میتوان اظهار داشت که تحت تنش رطوبتی گیاه

تیمارها با شاهد نشان داد که تمامی تیمارها نسبت به شاهد

کنجد ،مواد محلولپاشی شده را در فرآیند تولید بیشتر متیونین

میزان پرولین بیشتری داشتند .حداکثر مقدار پرولین 14/5

بکار برده است .متیونین تولیدشده نیز از طریق تبدیلشدن به

میکروگرم بر گرم وزن تر در محلولپاشی نیترات کلسیم 10

پلیآمینها باعث افزایش توانایی دفاعی گیاه در برابر کمبود

میلیموالر و مصرف پوترسین و کمترین مقدار آن 6/9

آب میگردد ( .)Martin-Tanguy, 2001طبق نتایج بهدستآمده

میکروگرم بر گرم وزن تر بدون محلولپاشی (شاهد) مشاهده

در هر سه سطح تنش رطوبتی محلولپاشی نیترات کلسیم و با

شد .بهطوریکه کمترین و بیشترین مقدار  %51/8با یکدیگر

مصرف پوترسین منجر به افزایش اسیدآمینه متیونین گردید.

اختالف داشتند (شکل  .)2aمقایسه اثرات سهگانه نشان داد که

اسیدآمینه متیونین پیشماده ساخت اتیلن است .متیونین تحت

در هر سه سطوح رطوبتی ،محلولپاشی نیترات کلسیم 10

AdoMet synthetase

میلیموالر و مصرف پوترسین منجر به افزایش پرولین گردید و

) )(SAMsتبدیل به  -Sآدنوزیل متیونین () )AdoMet (SAMو

عالوه بر آن در سطح رطوبتی  %50نیاز آبی عدممصرف نیترات

این ماده تحت تأثیر آنزیم  ACCسنتاز ( )ACC- synthaseبه

کلسیم و نیز مصرف پوترسین  0/5میلیموالر بیشترین مقدار

 -1آمینوسیکلو پروپان  -1کربوکسیلیک اسید ( )ACCتبدیل

این صفت را به خود اختصاص دادند (جدول .)4

تأثیر آنزیم  -Sآدنوزیل متیونین سنتاز (

میشود که بهعنوان یک ترکیب حد واسط عمل کرده و در

طبق نتایج بهدستآمده در هر سه سطح تنش رطوبتی

مسیر بیوسنتز اتیلن بهعنوان آخرین پیشماده محسوب میشود

محلولپاشی نیترات کلسیم و نیز مصرف پوترسین منجر به

( .)Wang et al., 2002کلسیم در سنتز اتیلن در گیاه نقش

افزایش اسیدآمینه پرولین گردید؛ بهنظر میرسد که تجمع

بازدارنده ایفا میکند که دلیل آن نقش کلسیم در تعادل غشای

پرولین آزاد یک پاسخ متداول به تنش در گیاهان عالی باشد

سلولی است .در واقع کلسیم تبدیل پیشماده  ACCبه اتیلن را

(قلینژاد و همکاران .)1393 ،البته اسیدآمینههای دیگری نیز

بهوسیله آنزیمهای محدودکننده غیراختصاصی در غشای سلول

تحت تنشهای خشکی و شوری انباشته میشوند ،اما درجه

کاهش میدهد (مطلبیفرد و همکاران)1382 ،؛ و از تبدیل

تغییرات آنها با تجمع پرولین که ظرف مدت کوتاهی پس از

متیونین به اتیلن جلوگیری کرده و از این طریق میزان متیونین

اعمال تنش به سطوح خیلی باال میرسد قابل مقایسه نمیباشد

برگ افزایش مییابد .از سوی دیگر نشان داده شده است که

( .)Gzik, 1996نتایج فالح ( )1398نشان داد که محتوای

برای ساختهشدن پلیآمینها پیشماده  – Sآدنوزیل متیونین

پرولین در گیاهانی که در معرض تنش خشکی قرار گرفتند

مورد نیاز است که پیشماده ساخت اتیلن نیز است؛ بنابراین با

بهشدت افزایش یافت .افزایش پرولین در اثر تنش خشکی در

افزایش ساخت و یا غلظت پلیآمینها در گیاه ،ساخت و

محصوالت زراعی از جمله کلزا ( )Sakr and Arafa, 2009و

غلظت اتیلن کاهش مییابد ( )Khezri et al., 2010همچنین

برنج ( )Do et al., 2013گزارش شده است .پلیآمینها با

 -Sآدنوزیل متیونین بهجای مسیر تولیدی اتیلن منجر به ساخت

مکانیسمهای متعددی موجب افزایش غلظت پرولین در گیاهان

اسپرمین و اسپرمیدین شده و منجر به مقاومت گیاه در برابر

میگردند ( .)Pang et al., 2014کاتابولیسم پلیآمینها تحت

تنش میشود.

تنش به میزان زیادی با تجمع پرولین در ارتباط است

پرولین :تجزیه واریانس دادههای مربوط به پرولین نشان

( .)Bouchereau et al., 1999محلولپاشی پوترسین باعث

داد که سطوح رطوبتی ،نیترات کلسیم و پوترسین میزان پرولین

میشود نیاز گیاه به پلیآمینهای درونی کاهش پیدا کرده و
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درصد ( )LSDمعنیدار نیست.
 =Control ,N= Ca (NO3)2 ,P= Putrescineبدون محلولپاشی =Water ،محلولپاشی با آب =N5 ،نیترات کلسیم  5میلیموالر =N10 ،نیترات
کلسیم  10میلیموالر =Put0.5 ،پوترسین  0/5میلیموالر =N5 Put0.5 ،نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر،

=N10 Put0.5

نیترات کلسیم  10میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر

درنتیجهی کاتابولیسم پلیآمینهای درونی ،میزان پرولین گیاه

گرم وزن تر مصرف پوترسین و کاربرد نیترات کلسیم 5

افزایش پیدا کند ( .)Farooq et al., 2009همچنین فتحی و

میلیموالر ،مصرف پوترسین و عدمکاربرد نیترات کلسیم،

همکاران ( )1396گزارش کردند که استفاده از تیمارهای

مصرف پوترسین و کاربرد نیترات کلسیم  10میلیموالر بهدست

کلسیمی در شرایط تنش توانست میزان فعالیت پرولین را در

آمد .کمترین مقدار قند محلول  9/69میکروگرم بر گرم وزن تر

برگ کنجد بهطور معنیداری افزایش دهد که با نتایج این

عدم محلولپاشی پوترسین و نیترات کلسیم بهدست آمد که

پژوهش مطابقت دارد.

نسبت به کمترین مقدار  90/22درصد افزایش نشان داد

قند محلول :تجزیه واریانس دادههای مربوط به قند محلول

(جدول .)5

نشان داد که اثر سطوح رطوبتی ،نیترات کلسیم و پوترسین و

همچنین نتایج نشان داد نیترات کلسیم و پوترسین دارای

همچنین اثرات دوگانه نیترات کلسیم در پوترسین و سطوح

تأثیرات متفاوت است که میتوان علت آن را به مناسببودن

رطوبتی در نیترات کلسیم اثر بسیار معنیداری بر روی میزان

زمان محلولپاشی و باالرفتن کارایی گیاه در استفاده از کلسیم

قند محلول دارا بودند اما اثرات سهگانه سطوح رطوبتی در

و پلیآمین نسبت داد .برهمکنش سطوح رطوبتی و پوترسین

نیترات کلسیم در پوترسین معنیدار نگردید (جدول  .)3مقایسه

(جدول  )6نشان داد که بیشترین مقدار قند محلول بهترتیب

تیمارها با شاهد نشان داد که تمامی تیمارها بهاستثنا

 19 ،19/29میکروگرم بر گرم وزن تر در سطوح رطوبتی %75

محلولپاشی با آب نسبت به شاهد میزان قند محلول بیشتری

و  %50نیاز آبی با مصرف پوترسین بهدست آمد .کمترین قند

بودند .حداکثر مقدار قند محلول  20/86میکروگرم بر گرم وزن

محلول  10/23میکروگرم بر گرم وزن تر در سطوح رطوبتی

تر و کمترین مقدار آن بهترتیب  10/39 ،9/69میکروگرم بر

 %100نیاز آبی و بدون مصرف پوترسین مشاهده شد،

گرم وزن تر محلولپاشی با آب و بدون محلولپاشی (شاهد)

بهطوریکه که نسبت به کمترین مقدار  83/28درصد افزایش

بود (شکل  .)2bمقایسه میانگین برهمکنش نیترات کلسیم و

نشان داد .به این صورت که در هر سه سطح تنش رطوبتی،

پوترسین (جدول  )5نشان داد که بیشترین مقدار قندهای

مصرف پوترسین باعث شد که بیشترین مقدار قند محلول

محلول بهترتیب  17/875 ،18/442و  17/536میکروگرم بر

بهدست آید.
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جدول  -5مقایسه میانگین برهمکنش نیترات کلسیم و پوترسین برای قند محلول و پروتئین برگ
(میلیموالر)

(درصد)

(میکروگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

9/694 d

29/647 f

17/875 a

45/072 d

c

e

عدم مصرف
مصرف
عدم مصرف
مصرف
عدم مصرف
مصرف

0
5
10

12/558

41/492

18/442 a

55/302 b

15/560b

50/775 c

a

a

17/536

59/075

اختالف ستونهایی که دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار

نیست.

جدول  -6مقایسه میانگین برهمکنش تنش رطوبتی و پوترسین برای قند محلول و پروتئین برگ
پوترسین

سطوح رطوبتی

قند محلول

پروتئین برگ

(میلیموالر)

(درصد)

(میکروگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

14/50 c

31/48 d

عدم مصرف
مصرف
عدم مصرف
مصرف
عدم مصرف
مصرف

50
75
100

a

19/006

c

47/400

12/77 d

44/66 c

19/29 a

51/95 b

e

c

10/23

15/55 b

45/75

60/099 a

اختالف ستونهایی که دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار

نیست.

نتایج بهدستآمده از (جدول  )6نشان داد که مقدار قند

نسبت به کمترین مقدار  56/54درصد افزایش نشان داد .بدین

محلول در تیمار استفاده پوترسین در شرایط سطوح رطوبتی

صورت در هر سه سطوح رطوبتی با محلولپاشی نیترات

 50و  75درصد نیاز آبی افزایش یافت .کاربرد برگی پوترسین

کلسیم بیشترین مقدار قند محلول بهدست آمد .براساس نتایج

باعث افزایش غلظت کربوهیدراتهای محلول در برگهای

بهدستآمده در این پژوهش در سطوح رطوبتی مالیم و شدید

کنجد شد و مقاومت به خشکی را افزایش داد .مقایسه میانگین

بیشترین میزان تجمع قند محلول مشاهده شد .در تحقیقات

برهمکنش سطوح رطوبتی و نیترات کلسیم (جدول  )7نشان

مختلف مشخص شده که با افزایش شدت تنش خشکی و

میدهد که بیشترین مقدار قند محلول بهترتیب 18/31 ،18/72

کاهش میزان آب خاک کربوهیدراتهای محلول سلول افزایش

در صورت محلولپاشی نیترات کلسیم  5و  10میلیموالر در

مییابد .افزایش کربوهیدراتهای محلول تحت تنش خشکی

سطوح رطوبتی  50و  %75نیاز آبی بهدست آمد .کمترین مقدار

در لوبیا (بروجرد نیا و همکاران )1395 ،و نخود (سیوسه مرده

قند محلول بهترتیب  11/96 ،12/62میلیگرم بر گرم وزن تر

و همکاران )1393 ،گزارش شده است .بهنظر میرسد

در شرایط عدم محلولپاشی نیترات کلسیم و نیترات کلسیم 5

محلولپاشی پوترسین موجب بیوسنتز و افزایش میزان پرولین

میلیموالر در سطوح رطوبتی  %100نیاز آبی بهدست آمد که

و نهایتاً افزایش سطح کربوهیدراتهای محلول در گیاه شده
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جدول  -7مقایسه میانگین برهمکنش تنش رطوبتی و نیترات کلسیم برای قند محلول و پروتئین برگ
(درصد)

(میلیموالر)

(میکروگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

0

14/745 c

27/69 e

5

18/727 a

38/40 d

50

10
75

16/79

52/22

0

14/646 c

39/50 d

5

15/154 c

53/26 b

10
100

b

b

a

18/31

b

52/15

0

11/963 d

44/87 c

5

12/620 d

53/52 b

c

a

10

14/542

60/39

اختالف ستونهایی که دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری در سطح حداقل  5درصد ( )LSDمعنیدار

نیست.

است .همچنین افزایش میزان کربوهیدراتهای محلول در اثر

ساختار پروتئینها و اسیدآمینهها شد و فعالیت آنزیمهای

تغذیه کلسیم در برگ گوجهفرنگی ( )Manaa et al., 2014و

تجزیهکننده پروتئین نیز افزایش یافت ،همچنین کاهش مقدار

آفتابگردان ( )Ibrahim et al., 2016گزارش شده است.

سنتز پروتئین منجر به تجمع اسیدآمینههای آزاد از جمله پرولین

پروتئین برگ :تجزیه واریانس دادههای مربوط به پروتئین

شد .مقایسه میانگین برهمکنش نیترات کلسیم و پوترسین

برگ نشان داد اثر سطوح رطوبتی در سطح احتمال  %1و

(جدول  )5نشان داد که محلولپاشی نیترات کلسیم  10و

نیترات کلسیم و پوترسین و همچنین اثرات دوگانه سطوح

مصرف پوترسین  0/5میلیموالر باعث شد بیشترین میزان

رطوبتی در نیترات کلسیم سطح احتمال  %0/01بر روی میزان

پروتئین  59/07میلیگرم بر گرم وزن تر بهدست آید .کمترین

پروتئین برگ دارا بودند .اثرات دوگانه سطوح رطوبتی در

مقدار پروتئین  29/64میلیگرم بر گرم وزن تر محلولپاشی با

پوترسین در سطح  %1و نیترات کلسیم در پوترسین در سطح

آب بهدست آمد که نسبت به کمترین مقدار 99/26 ،درصد

 %5معنیدار گردید (جدول  .)3مقایسه تیمارها با شاهد نشان

افزایش نشان داد؛ بنابراین با محلولپاشی نیترات کلسیم و

داد که تمامی تیمارها نسبت به شاهد میزان پروتئین برگ

مصرف پوترسین بیشترین مقدار پروتئین حاصل شد .در

بیشتری را دارا بودند .حداکثر مقدار پروتئین  67/01میلیگرم

صورت محلولپاشی با آب و عدممصرف پوترسین کمترین

بر گرم وزن تر و حداقل میزان پروتئین  12/42میلیگرم بر گرم

مقدار پروتئین مشاهده شد .براساس نتایج آزمایش ،سطوح

وزن تر بود (شکل .)3a

رطوبتی منجر به کاهش میزان پروتئین در برگهای کنجد شد

میزان پروتئین در شرایط عدم محلولپاشی و عدم مصرف

که میتوان نتیجه گرفت تیمار پوترسین و کلسیم موجب حفظ

پوترسین بهشدت کاهش یافت ،اما با کاربرد نیترات کلسیم و

پروتئین و کاهش تجزیه آنها در برگهای کنجد تحت تنش

پوترسین ،مقدار آن بهطور چشمگیری افزایش یافت .نتایج

رطوبتی شده است .احتماالً تیمار کلسیم و پلیآمین باعث بهبود

تحقیق کاهش میزان پروتئین برگ را با افزایش شدت تنش

عملکرد پروتئینها شده بنابراین میزان سنتز پروتئین افزایش

نشان داد Ranjan .و همکاران ( )2001اظهار داشتند که تنش

پیدا کرده است .برهمکنش سطوح رطوبتی و پوترسین (جدول

رطوبتی با تولید رادیکالهای مخرب اکسیژن باعث تخریب

 )6نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین ( 60/09میلیگرم بر
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سطح احتمال  5درصد ( )LSDمعنیدار نیست.
 =Control ,N= Ca (NO3)2 ,P= Putrescineبدون محلولپاشی =Water ،محلولپاشی با آب =N5 ،نیترات کلسیم  5میلیموالر =N10 ،نیترات
کلسیم  10میلیموالر =Put0.5 ،پوترسین  0/5میلیموالر =N5 Put0.5 ،نیترات کلسیم  5میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر،

=N10 Put0.5

نیترات کلسیم  10میلیموالر و پوترسین  0/5میلیموالر

گرم وزن تر) در سطوح رطوبتی  %100نیاز آبی و با مصرف

نیاز آبی بهدست آمد که نسبت به بیشترین مقدار  38/28درصد

پوترسین بهدست آمد کمترین مقدار پروتئین ( 31/48میلیگرم

کاهش نشان داد .طبق جدول  7بنابراین در سطوح رطوبتی 50

بر گرم وزن تر) در سطوح رطوبتی  %50نیاز آبی و بدون

و  100درصد نیاز آبی بیشترین مقدار پروتئین با محلولپاشی

مصرف پوترسین بهدست آمد که نسبت به بیشترین مقدار

نیترات کلسیم  10میلیموالر و در سطوح رطوبتی  %75نیاز آبی

 31/18درصد کاهش نشان داد .به این صورت که در هر سه

با محلولپاشی نیترات کلسیم  5میلیموالر بهدست آمد.

سطوح رطوبتی ،مصرف پوترسین باعث شد که بیشترین مقدار

همچنین  Yousufو همکاران ( )2015گزارش کردند که کاربرد

پروتئین بهدست آید .نتایج بهدستآمده در جدول  6نشان داد

کلسیم در شرایط تنش توانست میزان محتوای پروتئین برگ را

که مقدار پروتئین در تیمار استفاده پوترسین نسبت به تیمار

در گیاه خردل هندی بهطور معنیداری افزایش دهد که با نتایج

عدم مصرف پوترسین در همان سطح رطوبتی افزایش یافت.

این پژوهش مطابقت دارد.

امرایی تبار و همکاران ( )1395در یک بررسی روی بادام و

عملکرد دانه :تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تیمارهای

هلو به این نتیجه رسیدند که کاربرد پوترسین و اسپرمیدن در

سطوح رطوبتی ،نیترات کلسیم ،پوترسین همچنین اثرات

شرایط تنش خشکی موجب افزایش پروتئین برگ میگردد و

دوگانه سطوح رطوبتی در نیترات کلسیم ،سطوح رطوبتی در

دلیل احتمالی آن را ،اثر پلیآمینها در از بینبردن رادیکالهای

پوترسین سطح احتمال  %0/01بر روی عملکرد دانه داشتند.

فعال اکسیژن در کاهش تجزیه و افزایش بیوسنتز پروتئینهای

برهمکنش نیترات کلسیم در پوترسین در سطح احتمال  %5و

برگ بیان نمودند .مقایسه میانگین برهمکنش سطوح رطوبتی و

همچنین اثرات سهگانه در سطح احتمال  %1بر عملکرد دانه

نیترات کلسیم (جدول  )7نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین

معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه تیمارها با شاهد نشان داد که

برگ  60/39میلیگرم بر گرم وزن تر با محلولپاشی نیترات

تمامی تیمارها نسبت به شاهد میزان عملکرد دانه بیشتری

کلسیم  10میلیموالر در سطوح رطوبتی  %100نیاز آبی مشاهده

بودند .حداکثر مقدار عملکرد دانه  1116/9کیلوگرم در هکتار و

شد .کمترین مقدار پروتئین برگ  27/69میلیگرم بر گرم وزن

کمترین مقدار آن  431/7کیلوگرم در هکتار بدون محلولپاشی

تر با عدم محلولپاشی نیترات کلسیم و سطوح رطوبتی %50

(شاهد) مشاهده شد (شکل  .)3bمقایسه اثرات سهگانه نشان
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 10میلیموالر و مصرف پوترسین منجر به افزایش عملکرد دانه

در تولید اسمولیتهایی مانند پرولین و قندهای محلول باشد که

گردید و عالوه بر آن در سطوح رطوبتی  %100نیاز آبی

باعث افزایش پتانسیل اسمزی گیاه و نیز سبب افزایش قدرت

محلولپاشی نیترات کلسیم  5میلیموالر و مصرف پوترسین

جذب آب در شرایط نامساعد محیطی شده است.

بیشترین مقدار این صفت را به خود اختصاص دادند (جدول
 Mohamadi .)4و همکاران ( Pireivatlou ،)2006و همکاران

نتیجهگیری

( )2010و عباس شهری و همکاران ( )1390نیز نتایج مشابهی

در یک جمعبندی کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که بروز

مبنی بر کاهش عملکرد دانه در اثر تنش خشکی گزارش کردند.

کاهش سطوح رطوبتی با تأثیر بر شاخصهای فیزیولوژیکی

عوامل مهم داخلی زیادی عملکرد دانه را کنترل میکنند .وجود

گیاه موجب کاهش عملکرد دانه کنجد شد .در طی کاهش

کلسیم برای انجام فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و متابولیکی

سطوح رطوبتی از میزان پروتئین محلول در برگ گیاه کاسته

ضروری است .بهطورکلی ،عناصر معدنی در رشدونمو گیاهان

شد که علت آن میتواند تجزیه پروتئینها به اسیدهای آمینه

اهمیت زیادی دارند .برای مثال ارتباط مثبتی بین سنتز اسیدهای

پرولین باشد .بهطوریکه گیاه با کاهش سطوح رطوبتی میزان

آمینه و پروتئینها با عملکرد گیاه وجود دارد .در آزمایشی تأثیر

سنتز اسیدآمینه پرولین و میزان قندهای محلول را افزایش داده

کاربرد سطوح کلرید کلسیم بر سنتز آمینواسیدها و پروتئینهای

تا از این طریق بتواند تأثیرات تنش را کم کند .همچنین نتایج

موجود در تنباکو را بررسی کردند ،نتایج حاکی از افزایش

نشان داد نیترات کلسیم و پوترسین دارای تأثیرات متفاوتی

پروتئینسازی در حضور کلسیم بود که درنتیجه آن میزان

هستند ولی در بیشتر صفات اندازهگیریشده محلولپاشی

عملکرد گیاه افزایش پیدا کرد ( .)Ruiz et al., 1999نتایج سایر

نیترات کلسیم  10میلیموالر و مصرف پوترسین بیشترین تأثیر

تحقیقات نیز نقش مثبت کلسیم در بهبود عملکرد آفتابگردان

را داشت؛ که علت آن میتواند مناسببودن زمان محلولپاشی

( )Ibrahim et al., 2016و ذرت دانهای تحت تنش کمآبی

عناصر نامبرده و باالرفتن کارایی گیاه در استفاده از نیترات

(زراعی و همکاران )1388 ،و نیز توتفرنگی تحت تنش

کلسیم و پلیآمین باشد.

شوری ( )Khayyat et al., 2009را نشان دادند .همچنین کاربرد
پوترسین باعث افزایش عملکرد در حبوبات (

Nassar et al.,

 )2003و گندم تحت تنش خشکی ()Gupta and Gupta, 2011
منابع
اثتیعشری ،م .و زکایی خسروشاهی ،م )1387( .پلیآمینها و علوم باغبانی .انتشارات دانشگاهی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
امراییتبار ،س ،.ارشادی ،ا .و رباطی ،ت )1395( .تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو .مجله بهزراعی کشاورزی
.2018-203 :18
بروجرد نیا ،م ،.بیهمتا ،م ،.عالمی سعید ،خ .و عبدوسی ،و )1395( .اثر تنش خشکی بر میزان پرولین ،کربوهیدراتهای محلول ،نشت
الکترولیتها و محتوای آب نسبی لوبیا ( .)Phaseolus vulgaris L.فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی اهواز
.23-41 :8
بنیعباس شهری ،ز ،.زمانی ،غ .ز .و سیاری زهان ،م .ح )1390( .اثر تنش خشکی و محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای
عملکرد دانه آفتابگردان .مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی .165-172 :2
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بهروز ،ز .و شیرزادی ،م .ح )1388( .اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی
جیرفت .مجله یافتههای نوین کشاورزی .91-99 :2
بیک خورمیزی ،ع ،.حسینی سرقین ،س ،.سرافراز اردکانی ،م .ر ،.مشتاقیون ،م .و موسوی کوهی ،م )1398( .برهمکنش و ورمی
کشاورزی .40-52 :33
خواجهپور ،م .ر )1383( .گیاهان صنعتی .چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاهی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
زراعی ،ع ) 1388( .اثر سطوح مختلف تنش کم آبیاری و عنصر کلسیم بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در
ذرت دانهای .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد ورامین -پیشوا ،ایران.
سردمدنیا ،غ .و کوچکی ،ع )1374( .جنبههای فیزیولوژیکی زراعت دیم .چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
سیوسه مرده ،ع ،.غالمی ،س ،.بهرام نژاد ،ب ،.کانونی ،ه .و صادقی ،ف )1393( .اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیتهای سازگار،
فعالیت آنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپهای نخود ( .)Cicer arietinum L.مجله علوم زراعی ایران .109-124 :16
سیوسه مرده ،ع ،.احمدی ،ع ،.پوستینی ،ک .و ابراهیمزاده ،ح )1383( .عوامل روزنهای و غیر روزنهای کنترلکننده فتوسنتز و ارتباط
آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم .مجله علوم کشاورزی ایران .93-106 :1
شمس ،ه )1388( .تغییرات کمی و کیفی اندام هوایی گلگاوزبان در اثر محلولپاشی نیترات کلسیم .فصلنامه گیاهان دارویی
.138-144 :8
شوت ،پ )1374( .گیاهان اقتصادی جهان .ترجمه پور صالحی ،م .انتشارات مؤسسه اصالح بذر و تهیه نهال .کرج.
صفاری ،م ،.اویسی ،م .و ضرغامی ،ر )1394( .بررسی تأثیر پلیآمین پوترسین و بر برخی صفات گیاهان دارویی آویشن (

Thymus

 )vulgaris L.در شرایط کمبود آب .پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر .279-289 :12
طالیی ،ع ،.خضری ،م .و جوانشاه ،ا )1391( .بررسی تأثیر محلولپاشی پلیآمینهای آزاد بر برخی مشکالت فیزیولوژیکی پسته رقم
کله قوچی .مجله علوم باغبانی ایران .383-391 :4
ظفری ،م ،.عبادی ،ع ،.پرمون ،ق و جهانبخش ،س )1394( .تأثیر باکتریهای محرک رشد بر تولید متابولیتهای سازگاری و برخی
خصوصیات یونجه همدانی در طی تنش خشکی .فرآیند و کارکرد گیاهی .61-75 :14
علیزاده ،ب ،.قهرمانی ،ز ،.برزگر ،ط .و نیکبخت ،ج )1395( .اثر محلولپاشی پوترسین بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین
تحت تنش کمآبی .مجله بهزراعی کشاورزی .431-444 :19
فتحی ،ع ،.برادران فیروزآبادی ،م ،.عامریان ،م .و قلیپور ،م )1396( .اثر سدیم نیترو پرو ساید و کربنات کلسیم بر برخی صفات
فیزیولوژیکی کنجد در شرایط تنش شوری .فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی اهواز .5-20 :9
فالح ،ع )1398( .اثر تنش خشکی و محلولپاشی سولفات روی بر رشد ،عملکرد و رنگیزههای فتوسنتزی در گندم الوند .مجله علمی
پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهی .217-228 :11
قلیپور ،س .و عبادی ،ع )1396( .مطالعه تغییرات متابولیتهای سازگاری و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت ژنوتیپهای گندم در
شرایط تنش رطوبتی .مجله فرآیند و کارکرد گیاهی .219-232 :6
قلینژاد ،ر ،.سیروسمهر ،ع .و فاخری ،ب )1393( .تأثیر تنش خشکی و کودهای آلی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی،
رنگدانههای فتوسنتزی ،پرولین و عملکرد گاوزبان ( .)Borago officinalisنشریه علوم باغبانی .338-346 :3
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.) ضرورت کلسیم برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل و گیاهان زینتی در کشور1382( . ج. م، و ملکوتی. م، کافی،. ر،مطلبیفرد
. تهران،انتشارات دفتر برنامهریزی رسانههای ترویجی
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Effect of putrescine and calcium nitrate foliar application on some physiological
traits of sesame (Sesamum indicum L.) under different contents
Samira gholipour, Gholam reza zamani*, Majid Jami alahmadi
Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University
(Received: 23/10/2019, Accepted: 24/06/2020)

Abstract
Moisture stress is one of the most important factors reducing crop yield, including oilseed crops, in Iran. Therefore, this
study was aimed to study the effect of different moisture levels on amino acid content of methionine, proline, soluble
sugar and protein of sesame leaf in the 2018 crop year. Moisture levels were water collected in a split plot-factorial
experiment with a randomized complete block design with three replications at the Birjand University of Agriculture
Research Farm. In this experiment, moisture at three levels (100, 75 and 50% of sesame water requirement) as the main
factor application of calcium nitrate at three levels (0, 5 and 10 Mm) and putrescine at two levels (0.5 Mm and water
spraying solution) were considered as sub-factors. The result showed that the interaction of moisture levels, calcium
nitrate, and putrescine were significant (P <0.05) for methionine, lysine, proline amino acids and grain yield. The
highest amount of methionine amino acid (0.060 mg/g fresh weight) was obtained in the case of 10 Mm calcium nitrate
foliar application with putrescine use at 50% water requirement level. The dual interaction of calcium nitrate and
putrescine, moisture levels and putrescine, as well as moisture levels and calcium nitrate, were significant on soluble
sugar and protein of sesame leaf. In general, foliar application of calcium nitrate and putrescine was the best treatment
to reduce the effect of moisture levels on sesame which was indicative of a synergistic relationship between them in
reducing the effect of moisture stress.
Keywords: Methionine, Foliar solution, Proline, Sesame and soluble sugar.
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