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تأثیر دمای محیط و نیتروژن خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و تولید ماده خشک در گندم

نگین محمدی ،1حمید رضا عشقیزاده* ،1پرویز احسانزاده ،1حسین شریعتمداری 2و سیاوش بردهجی

1

1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
2گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت ،1396/04/02 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/08/03 :

چکیده
گندم مهمترین غله جهان و نیز ایران محسوب میشود .در تحقیقات مربوط به اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم درجه حرارت به عنوان عاملی
تأثیر گذار بر رشد و عملکرد مورد ارزیابی قرار میگیرد .از سوی دیگر نیتروژن نیز از مهمترین و تعیینکنندهترین مواد مغذی گیاه برای
تولید محصول است و مدیریت صحیح کودهای حاوی نیتروژن بسیار حائز اهمیت است .این مطالعه طی یک آزمایش گلخانهای به منظور
ارزیابی اثرات دمای محیط و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی رقم گندم بهار در سال  1394به اجرا درآمد .این
آزمایش با چهار سطح نیتروژن (صفر 100 ،50 ،و 150میلیگرم درکیلوگرم از منبع نیترات آمونیوم با  33درصد نیتروژن) در قالب طرح
کامالً تصادفی با سه تکرار در دو محیط با دماهای معمول ( 3 ± 25درجه سلسیوس) و دمای افزایش یافته ( 34 ± 3درجه سلسیوس) انجام
شد .نتایج نشان داد که با افزایش دما ،مقدار صفات اندازهگیری شده به جز غلظت نیتروژن اندام هوایی کاهش یافت .افزایش دما در سطوح
صفر 100 ،50 ،و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب وزن خشک اندام هوایی هر بوته را به مقدار  1/16گرم یا 50
درصد 0/47 ،گرم یا  21درصد 0/45 ،یا  16درصد و  0/81یا  26درصد کاهش داد .بیشترین ماده خشک اندام هوایی در دمای معمول در
غلظت  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک و در دمای افزایش یافته در غلظت  100میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به
دست آمد .به نظر میرسد افزایش دما بازدهی مصرف کود نیتروژن را در گندم در مرحله رشد سنبله کاهش میدهد.
کلمات کلیدی :تغییر دما ،سطح برگ ،غلظت نیتروژن ،هدایت روزنهای

مقدمه

که جمعیت جهان در سال  2025به  8/5میلیارد نفر برسد که

گندم از نظر مساحت زیر کشت مهمترین محصول جهان و نیز

این رشد جمعیت نیاز به افزایش بیشتر تولیدات کشاورزی

ایران به شمار میرود ) .(Evans, 1998گندم حدود  20درصد

دارد .افزایش عملکرد غالت در پاسخ به افزایش تقاضا برای

انرژی و  25درصد نیاز پروتئینی جمعیت دنیا را تأمین میکند.

تأمین مواد غذایی جهان تا سال  2050حدود  70درصد پیش

عالوه بر این گندم سهم زیادی در تغذیه دامهای شیری و

بینی شده است که جوابگوی نیاز غذایی بشر در آینده نیست

گوشتی دارد (کوچکی و حسینی .)1385 ،پیشبینی شده است

) .(Semenov et al., 2014
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میشود ،در حقیقت افزایش میانگین درجه حرارت جو زمین

حاصل از آن تأثیر بگذارد ( .)Karien et al., 1996نیتروژن از

Florides and Christodoulides,

جمله عناصر تشکیلدهنده کلروفیل میباشد ،بنابراین افزایش

 .)2009تغییر اقلیم موجب افزایش دمای میانگین جو زمین

میزان نیتروژن در محیط رشد گیاه ،باعث افزایش مقدار

شده ،به طوریکه متوسط جهانی دمای سطح زمین و سطح دریا

کلروفیل برگ میشود ( .)Bauer and. Black, 1994بنابراین به

بین سالهای  1904تا  0/74 ،2005درجه سلسیوس افزایش

واسطه ارتباط مستقیم بین غلظت نیتروژن و کلروفیل برگ،

پیدا کرده است و پیش بینی شده که  1/8تا  4درجه سلسیوس

افزایش در مقدار نیتروژن گیاه ،شاخص مقدار کلروفیل را هم

Cheng et al.,

افزایش میدهد ( .)Shafee et al., 2011افزایش میزان نیتروژن

 .)2009; IPCC, 2007تحقیقات دانشمندان نشان میدهد در

مصرفی در شرایط مطلوب باعث کاهش معنی دارافزایش دما

طول یک صد سال گذشته میانگین دمای هوا در نزدیکی سطح

در ژنوتیپهای گندم میشود که به نظر میرسد به دلیل افزایش

زمین بین  0/18تا  0/74درجه سلسیوس افزایش یافته است

شاخص سطح برگ و در نتیجه باال رفتن میزان تبخیر و تعرق

(.)IPCC, 1992بر حسب سناریوهای مختلف تغییر اقلیم،

در سطح گیاه و کاهش دما در سطوح باالی نیتروژن باشد

افزایش درجه حرارت ناشی از تغییرات اقلیمی در اغلب نقاط

( .)Ayeneh et al., 2002اگرچه همه گیاهان زراعی (به جز

جهان پیش بینی شده و نتایج مختلفی ارائه گردیده است

بقوالت) جهت افزایش بازده تولید نیاز به مقدار زیادی نیتروژن

( .)IPCC, 2007تغییر اقلیم و پدیده گرمایش جهانی ،پیامدهای

دارند اما  60درصد از کود نیتروژن در جهان تنها برای تولید

دارند ( Farooq et al.,

سه محصول غذایی عمده شامل برنج ،گندم و ذرت استفاده

 .)2011گرم شدن زمین باعث افزایش شدت تبخیر میشود و

میشود .کاهش و یا افزایش مصرف نیتروژن هر دو میتواند

به تبع آن نیاز محصوالت کشاورزی به آب افزایش مییابد .از

مسائل مهمی در سطح جهانی به وجود بیاورند .کاهش این

سوی دیگر مقدار آب برای مصارف کشاورزی کم میشود و

عنصر موجب به خطر انداختن امنیت غذایی شده و افزایش

در نتیجهی خشکسالی ،امنیت غذایی به خطر میافتد (بنایان

مصرف آن آلودگیهای زیست محیطی را به همراه دارد

اول و همکاران .)1391 ،نتایج آزمایشات در محیطهای کنترل

( .)Hakeem et al., 2012بنابراین مدیریت صحیح کودی و

شده نشان داده است که به ازای هر درجه سلسیوس افزایش

افزایش کارایی مصرف کودها به ویژه کود نیتروژن بسیار حائز

دما از میزان دمای مطلوب مقدار  3تا  5درصد از عملکرد گندم

اهمیت است (.)Rakshit et al., 2015

در نزدیکی سطح آن است (

برای سالهای  2090تا  2099افزایش یابد (

قابل توجهی بر تولید محصوالت زراعی

کاهش مییابد و این کاهش در سطح مزرعه بیش از این مقدار

مدحج و همکاران ( )1388نشان دادند که در هر دو شرایط

گزارش شده است ( Gur .)Gibson and Paulsen, 1999و

بهینه و تنش گرمای انتهای فصل ،کاهش مقدار نیتروژن باعث

همکاران ( )2010بیان داشتند پایداری غشای سلولی ،حفظ

کاهش معنیدار عملکرد دانه گندم شد .افزایش دما در مرحله

محتوای کلروفیل و هدایت روزنهای از جمله صفات مؤثر بر

پر شدن دانه ،میانگین عملکرد دانه و وزن هزار دانه

تحمل گیاه در برابر گرما میباشند که میتوان از آنها به عنوان

ژنوتیپهای گندم را به ترتیب  24و  31درصد کاهش داد و

معیار ارزیابی تحمل به گرما استفاده نمود.

کاهش مقدار نیتروژن باعث افزایش کارایی زراعی مصرف

نیتروژن دو تا پنج درصد وزن خشک گیاه را تشکیل

نیتروژن گردید .همچنین عملکرد پروتئین دانه در واحد سطح

میدهد و جزء تشکیل دهنده اولیه برای ترکیبات آلی زیادی

در شرایط تنش گرمای پایان فصل در مقایسه با شرایط بهینه 9

نظیر اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک است .این عنصر نقش

درصد کاهش یافت (مدحج و همکاران.)1388 ،

عمدهای در فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه به عهده دارد .نیتروژن

با توجه به آنچه گفته شد این آزمایش با هدف ارزیابی
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تأثیر افزایش دمای هوا و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و

هدایت روزنهای برگ به شکل غیرتخریبی اندازهگیری شد.

برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم رقم بهار

اندازهگیری این صفت ،با استفاده از دستگاه پرومتر (

انجام گردید.

 )prometer model SC-1در ساعات  9تا  11صبح در یک روز

Leaf

آفتابی و بدون ابر انجام شد ،به این صورت که برگ درون
آزمایش روی گندم رقم بهار که به خشکی آخر فصل متحمل

به طرف باال قرار گیرد ،تا نور کافی دریافت کند .سپس صفت

بوده و در گروه متوسط رسها قرار میگیرد در قالب طرح

هدایت روزنهای براساس میلیمول  CO2برمترمربع برثانیه

کامالً تصادفی با سه تکرار در دو محیط متفاوت از نظر سطح

(  ،)mmol CO2 m-2 s-1گزارش شد.

دمایی (معمول و افزایش یافته) و چهار سطح کودی نیتروژن

سپس در تاریخ  1394/2/14بوتهها برداشت شدند .در ادامه

(صفر 100 ،50 ،و  150میلیگرم درکیلوگرم) در واحدهای

غلظت کلروفیل  aو  ،bغلظت کاروتنوئید بوتهها اندازهگیری

پژوهشی تحصیالت تکمیلی گروه زراعت و اصالح نباتات

شد .تجزیه و تحلیل دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی با

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در بهار 1394

استفاده از نرم افزار  SAS 9.4انجام شد .مقایسه میانگین بین

انجام شد.

تیمارها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار در سطح

به منظور فراهم کردن محیط رشد مناسب گیاه ،ستونهای

احتمال  5درصد ( )LSD 5%توسط نرمافزار  MSTATCانجام

پلیاتیلنی با طول  60سانتیمتر ،قطر دهانه  12سانتیمتر و

شد .رسم جداول توسط نرمافزارهای  Excelو  Wordصورت

حجم  10کیلوگرم خاک (نسبت  1:1خاک زراعی و ماسه)

پذیرفت.

آماده شد .غلظت نیتروژن بستر مورد استفاده بر اساس روش
 Novozamskyو همکاران ( 0/03 ،)1974درصد بود .ستونها
روی میز درون اتاقکهای رشد قرار داده شدند (شکل  .)1دو

نتایج و بحث
وزن خشک اندام هوایی:تأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر وزن

اتاقک رشد مجزا دارای دو محیط متفاوت از نظر دما (دمای

خشک اندام هوایی در سطح احتمال  5درصد معنیدار شد

معمول یا  25 ± 3درجه سلسیوس و افزایش یافته یا 34 ± 3

(جدول  .)1در شرایط دمای معمول ،وزن خشک اندام هوایی

درجه سلسیوس) بود.

در سطح  50میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک در مقایسه

تعداد  10بذر گندم در هر ستون در تاریخ 1393/12/19

با عدم مصرف کود ( 2/31گرم در بوته) ،بدون تغییر معنیدار و

کشت شد .سپس در مرحله دو برگی به چهار بوته تنک گردید.

در سطوح  100و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک

در ادامه گیاهچههای چهار برگی تنک شده و به دو بوته در هر

به ترتیب  25و  36درصد افزایش یافت در حالیکه در شرایط

ستون کاهش یافت .نحوه آبیاری و تأمین عناصر غذایی گیاه

دمای افزایش یافته در مقایسه با شاهد ( 1/15گرم دربوته) در

براساس نیاز گیاه از طریق نمونه برداری از ستون خاک انجام

سطح  100 ،50و 150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک

شد .همچنین تیمار نیتروژن به مقدار  100 ،50و 150میلیگرم

به ترتیب  112 ،54و  102درصد افزایش نشان داد (جدول .)2

در کیلوگرم از منبع نیترات آمونیوم ( )N= %35در سه مرحلهی

در مطالعه صالح ( )1394بر روی گندم با افزایش دمای محیط

ابتدای کاشت ،مرحله چهار برگی و مرحله طویل شدن ساقه از

( 7+27در مقابل  27درجه سلسیوس) ،وزن خشک اندام هوایی

طریق آب آبیاری به خاک اضافه شد.

 5/4درصد کاهش یافت .در مطالعه بابایی مفتح ( )1395اثر

وزن خشک گیاه در زمان برداشت اندازهگیری شد و در

افزایش دمای محیط (میانگین  25درجه سلسیوس در مقابل

مرحلهی ظهور سنبله سطح برگ و از برگهای باالیی گیاه

میانگین  20درجه سلسیوس) بر دو گونه گیاه مرتعی علف

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 6:14 IRDT on Wednesday April 21st 2021

مواد و روشها

اتاقک اندازهگیری ،طوری قرار داده شد که سطح فوقانی برگ

208

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر صفات مورد اندازهگیری تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن در گندم رقم بهار
میانگین مربعات

در
منابع تغییرات

جه

کلروفیل a

کلروفیل b

کارتنوئید

پروتئین برگ

دما (د)

1

**3/15

**123

**9129

**0/641

0/167 ns

**0/033

تکرار

4

0/009ns

0/274 ns

0/233ns

0/007 ns

0/024 ns

آزاد
ی

وزن خشک

هدایت

غلظت

غلظت

غلظت

غلظت

اندام هوایی

سطح برگ

روزنهای
برگ

غلظت
نیتروژن
اندام هوایی

کارایی
مصرف
نیتروژن
اندام هوایی

0/0009ns

**0/044

**21/5

**0/0001

0/0001ns

0/687ns

نیتروژن (ن)

3

**1/46

**36/5

**8599

**2/04

**0/967

**0/044

0/00007ns

**0/009

**20/2

(د)× (ن)

3

*0/167

**14/3

**10524

**0/248

**0/312

*0/008

**0/001

**0/022

**45/5

خطا )(E

12

0/034

0/752

0/134

0/009

0/022

0/002

0/00003

0/0001

3/21

8/17

8/38

0/537

0/537

8/38

9/92

4/44

4/78

9/29

ns

ضریب تغییرات

0/0003

* ،nsو ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار بودن در سطح احتمال  5و  1درصد

گندمی کرکدار و علف پشمکی ،میانگین وزن خشک اندام

افزایش تنفس نوری و کاهش تولید فتوسنتز خالص در این

هوایی  23/5درصد نسبت به مقدار شاهد ( 0/523گرم تک

گیاهان میشود .در حالیکه افزایش دما در گیاهان  C4و

پایه) کاهش یافت .تغییرات دما در گیاهان مختلف اثرات

گرمسیری ممکن است در شرایطی که سایر عوامل محدود

متفاوتی در فعالیتهای حیاتی دارد ،به طوریکه با افزایش

کننده وجود نداشته باشد ،منجر به افزایش فتوسنتز ،رشد و

درجه حرارت در گیاهان  C3سردسیری ،باالتر از درجه حرارت

عملکرد آنها شود .بدین ترتیب که افزایش و یا کاهش دما

مطلوب آنها ( 20-25درجه سلسیوس) ،میل ترکیبی رابیسکو

میتواند بر توانایی فتوسنتزی گیاه از طریق افزایش و یا کاهش

با اکسیژن در مقایسه با دیاکسیدکربن ،افزایش یافته و سبب

در سرعت واکنش انتقال الکترون مؤثر باشد که تأثیر آن در

C3
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جدول  -2برهمکنش اثر دمای محیط و کود نیتروژن بر صفات اندازهگیری شده گندم رقم بهار
عوامل آزمایش

25 ± 3

34 ± 3

0

2/31

12/10

191

50

(2/24 )-%3

(11/1 )-%8

(61 )-%68

100

(2/89 )%25

(15/1 )%25

(77 )-%60

150

(3/14 )%36

(11/9 )-%2

(20/9 )-%89

0

1/15

4/53

40/1

50

(1/77 )%54

(5/18 )%14

(94/9 )%136

100

(2/44 )%112

(11/1 )%145

(24/5 )-%39

150

(2/32 )%102

(11/4 )%152

(35/1 )-%12

0/307

1/44

0/610

کود نیتروژن
()mg kg -1

)LSD (5%

در هر سطح از دمای محیط ،اعداد داخل پرانتز تفاوت مقدار صفت مورد نظر را با شاهد یا عدم مصرف کود شیمیایی نیتروژن نشان میدهد.

گیاهان  C4در دمای پایین و  C3در دمای باال مشهود است

بیانگر آن است که افزایش دما ،وزن خشک اندام هوایی در

(مشتطی و همکاران .)1389 ،از سوی دیگر کاربرد نیتروژن

سطوح مختلف نیتروژن خاک را کاهش داد ولی میزان کاهش

موجب افزایش تجمع ماده خشک در بخش رویشی گیاه

به سطح نیتروژن وابسته بود .افزایش دما در سطوح صفر،50 ،

میشود .نیتروژن باعث افزایش ارتفاع ،محتوای کلروفیل و در

 100و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب

نتیجه ایجاد پتانسیل بیشتر در عملکرد محصوالت زراعی

سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی به مقدار  1/16گرم یا 50

میشود ( .)Li et al., 2012البته الزم به ذکر است میزان این

درصد 0/47 ،گرم یا  21درصد 0/45 ،یا  16درصد و  0/81یا

افزایش تا یک سطح معینی در گیاه رخ میدهد و بعد از آن

 26درصد شد .تحت شرایط این آزمایش مقدار بهینه غلظت

افزایشی در وزن خشک گیاه دیده نمیشود .در مطالعه محمدی

نیتروژن جهت تولید بیشترین ماده خشک اندام هوایی در دمای

( )1394وزن خشک اندام هوایی در سطح  150در مقایسه با

معمول  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک و در دمای

سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن در محلول غذایی  94درصد

افزایش یافته  100میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک بود

افزایش یافت Dordas .و  )2008( Sioulasدر آزمایشی بر

(جدول  .)2تحمل گرما شامل مکانیزمهایی است که با

روی گلرنگ گزارش نمودند که با افزایش کاربرد نیتروژن وزن

بکارگیری آنها گیاه درجه حرارت زیاد محیط را به بهای از

خشک اندام هوایی افزایش یافت که بیشترین مقدار افزایش وزن

دست دادن پروتئینها ،چربیها و موادی که برای حفظ

خشک اندام هوایی در تیمار  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن و

ساختمان خـود به وجـود آورده است تحمل میکند

کمترین مقدار آن در تیمار بدون کاربرد کود مشاهده شد.

( .)Peiqin et al., 2006سطح برگ و رنگدانههای فتوسنتزی

به عبارت دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن

در شرایط دمای افزایش یافته نقش بارزتری در تولید ماده
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دمای محیط
(درجه سلسیوس)

وزن خشک اندام هوایی
()g plant-1

سطح برگ
()cm2 plant-1

هدایت روزنهای برگ
()mmolm-2s-1
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خشک اندام هوایی گیاه داشتند .ضرایب همبستگی مثبت و

دما در شرایط عدم مصرف و مصرف کود نیتروژن در خاک

معنیدار بین این صفات با ماده خشک اندام هوایی (جدول )5

سطح برگ گیاه را کاهش داد .ولی مصرف کود نیتروژن در

گویای این موضوع است.

خاک اثرات منفی افزایش دما بر رشد بخش هوایی گیاه را

گیاه در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول  .)1در

اندام هوایی در شرایط دمای افزایش یافته بسیار قوی

شرایط دمای معمول ،سطح برگ در سطوح  50و 150

(** )r =0/9ولی در دمای معمول معنیدار نبود (جدول .)5

میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک در مقایسه با عدم

بنابراین به نظر میرسد تحت شرایط دمای باال حفظ سطح

مصرف کود ( 12/1سانتیمترمربع دربوته) تغییر معنیداری

برگ در رقم گندم بهار برای دستیابی به عملکرد باال از اهمیت

نشان نداد ولی در سطح  100میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم

ویژهای برخوردار است.

خاک 25 ،درصد افزایش یافت (جدول  .)2در مطالعه بابایی

هدایت روزنهای برگ :تأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر

مفتح ( )1395با افزایش دمای محیط (میانگین  25درجه

هدایت روزنهای برگ در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد

سلسیوس در مقابل میانگین  20درجه سلسیوس) بر دو گونه

(جدول  .)1در شرایط دمای معمول ،هدایت روزنهای برگ در

گیاه مرتعی علف گندمی کرکدار و علف پشمکی ،میانگین

سطوح  100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک

سطح برگ  14/9درصد نسبت به مقدار شاهد (28/8

در مقایسه با عدم مصرف کود نیتروژن ( 191میلیمول

سانتیمترمربع دربوته) ،کاهش یافت .در مطالعهی  Adikuو

درمترمربع درثانیه) ،به ترتیب  60 ،68و  89درصد کاهش و در

همکاران ( )2006بر روی جو و  Asadiو همکاران ( )2009بر

شرایط دمای افزایش یافته در سطوح  100و  150میلیگرم کود

روی گندم ،افزایش دما به طور معنیداری موجب کاهش سطح

نیتروژن درکیلوگرم خاک در مقایسه با شاهد ( 41/1میلیمول

برگ ژنوتیپهای جو و گندم شد .به نظر میرسد در شرایط

درمترمربع درثانیه) به ترتیب  39و  12درصد کاهش ولی در

این آزمایش نیز با افزایش دمای محیط و به دنبال آن کاهش

سطح  50میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک  136درصد

دسترسی به آب توسط گیاه سطح برگ کاهش یافته است .از

افزایش نشان داد (جدول  .)4به عبارت دیگر افزایش مصرف

سوی دیگر نتایج مطالعه محمدی ( )1394بر روی ارقام

کود نیتروژن در شرایط متفاوت دمایی هدایت روزنهای برگ را

مختلف گندم نشان داد که سطح برگ در سطح  150در مقایسه

کاهش داده است .افزایش دما در شرایط عدم مصرف کود یا

با سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن در محلول غذایی 58

شاهد نیز هدایت روزنهای برگ را  151میلیمول درمترمربع

درصد افزایش یافت Li .و همکاران ( )2012در آزمایش خود

درثانیه یا حدود  79درصد کاهش داده است .بنابراین به نظر

نشان دادند که سطوح نیتروژن  2/85و  7/14نسبت به سطح

میرسد افزایش دما بازدهی مصرف کود نیتروژن را در گندم

 1/42میلیموالر ،به ترتیب باعث افزایش  10و  35درصدی

کاهش میدهد.

سطح برگ ژنوتیپ برنج هیبرید  Shanyou 63در مرحله
گیاهچهای شد.

غلظت کلروفیل  :aتأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر
غلظت کلروفیل  aدر سطح احتمال  1درصد معنیدار شد

به عبارت دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن

(جدول  .)1در شرایط دمای معمول ،غلظت کلروفیل aدر

بیانگر آن است که افزایش دما در سطوح صفر 100 ،50 ،و

سطوح  100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک

 150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب سطح

در مقایسه با عدم مصرف کود ( 1/9میلیگرم درگرم وزنتر)

برگ گیاه را  )%26( 4 ،)%53( 5/9 ،)%62( 7/6و )%4( 0/5

به ترتیب  58 ،54و  43درصد و در شرایط دمای افزایش یافته

سانتیمترمربع در بوته کاهش داد (جدول  .)2بنابراین افزایش

در مقایسه با شاهد ( 1/43میلیگرم درگرم وزنتر) به ترتیب
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دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن بیانگر آن است که

(بدون مصرف کود شیمیایی) شده است .بنابراین به واسطه

افزایش دما در سطوح صفر 50 ،و  150میلیگرم کود نیتروژن

ارتباط مستقیم بین غلظت نیتروژن و کلروفیل برگ ،افزایش در

درکیلوگرم خاک به ترتیب غلظت کلروفیل  aرا ،)%25( 0/47

مقدار نیتروژن گیاه ،شاخص مقدار کلروفیل را نیز افزایش

 )%4( 0/1 ،)%28( 0/83میلیگرم درگرم وزنتر کاهش ولی در

میدهد (.)Shafee et al., 2011

سطح  100میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک )%3( 0/08

غلظت کلروفیل  :bتأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر غلظت

میلیگرم درگرم وزنتر برگ افزایش داد (جدول  .)3بنابراین

کلروفیل  bدر سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول .)1

در هر دو شرایط دمای معمول و افزایش یافته بیشترین غلظت

در شرایط دمای معمول ،غلظت کلروفیل  bدر سطوح 100 ،50

کلروفیل aدر سطح  100میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم

و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک در مقایسه با

خاک بهدست آمد .همچنین همبستگی کلروفیل aبا وزن خشک

عدم مصرف کود ( 0/737میلیگرم درگرم وزنتر) به ترتیب

اندام هوایی در شرایط دمای افزایش یافته بسیار قوی

حدود  94 ،75و  78درصد افزایش یافت در حالیکه در شرایط

(** )r=0/95ولی در دمای معمول معنیدار نبود (جدول .)5

دمای افزایش یافته در مقایسه با شاهد ( 0/644میلیگرم درگرم

کلروفیلa

وزنتر) در سطح  50میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک

در مطالعه صالح ( )1394بر روی گندم ،غلظت

در طول مرحله رشدی گیاه در اثر افزایش دما نسبت به تیمار

 15درصد کاهش ولی در سطوح  100و  150میلیگرم کود

شاهد ( 27+7در مقابل  27درجه سلسیوس)  6/1درصد کاهش

نیتروژن درکیلوگرم به ترتیب  179و  74درصد افزایش نشان

یافت .در آزمایش  Shanmuganو همکاران ( )2013افزایش

داد (جدول  .)3در مطالعه صالح بر روی گندم ،غلظت کلروفیل

دمای محیط (بیشتر از  40درجه سلسیوس) باعث کاهش

 bدر اثر افزایش دما  10درصد کاهش یافت (صالح.)1394 ،

محتوای کلروفیل برگ در گندم شد .از سوی دیگر نیتروژن از

همچنین در آزمایش  Shanmuganو همکاران ( )2013بر روی

جمله عناصر تشکیل دهنده کلروفیل میباشد ،بنابراین افزایش

گیاه جو افزایش دمای محیط باعث کاهش  30درصدی غلظت

نیتروژن در محیط رشد گیاه ،باعث افزایش غلظت کلروفیل

کلروفیل  bدر برگ شد .براساس این نتایج کلروفیل  aدر

برگ میشود (کوچکی و سرمدنیا .)1387 ،در مطالعه محمدی

مقایسه با کلروفیل  bبه میزان کمتری تحت تأثیر افزایش دما

( )1394بر روی ارقام مختلف گندم نیز غلظت کلروفیل aدر

قرار گرفته است .از سوی دیگر در مطالعه محمدی ( )1394بر

سطح  150در مقایسه با سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن در

روی گیاه گندم ،غلظت کلروفیل  bدر سطح  150در مقایسه با

محلول غذایی  56درصد افزایش یافت .در مطالعه ایشان

سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن در محلول غذایی  68درصد

همچنین غلظت کلروفیل aگندم رقم بهار در سطح  150در

افزایش یافت Dordas .و  )2008( Sioulasدر آزمایش خود در

مقایسه با سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن در محلول غذایی

رابطه با تأثیر سطوح مختلف نیتروژن ( 100و  200کیلوگرم

 11درصد افزایش یافت .مطالعه یوسفپور و همکاران ()1393

درهکتار) بر غلظت کلروفیل افزایش این صفت را گزارش

بر روی آفتابگردان نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل

a

کردند.

( 37/1میلیگرم برگرم وزنتر برگ) مربوط به تیمار مصرف

به عبارت دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن

 100درصد کود شیمیایی مورد نیاز و کمترین مقدار آن (1/13

بیانگر آن است که افزایش دما در سطوح صفر 50 ،و 150

میلیگرم برگرم وزنتر برگ) مربوط به تیمار شاهد بود .ایشان

میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب غلظت

بیان نمودند که مقادیر کاربرد  66 ،100و  33درصد کود

کلروفیل  bرا  )%58( 0/744 ،)%12( 0/089و )%14( 0/19

شیمیایی مورد نیاز ،به ترتیب باعث افزایش  10/6 ،21/3و

میلیگرم درگرم وزنتر کاهش ولی در سطح  100میلیگرم کود
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 116 ،47و  82درصد افزایش نشان داد (جدول  .)3به عبارت

 7/96درصدی در مقدار کلروفیل  aنسبت به تیمار شاهد
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جدول  -3برهمکنش اثر دمای محیط و کود نیتروژن بر صفات اندازهگیری شده گندم رقم بهار

25 ± 3

34 ± 3

()mg g-1 FW

1/90

0/737

0/443

50

(2/93 )%54

(1/29 )%75

(0/563 )%28

100

(3/01 )%58

(1/43 )%94

(0/494 )%11

150

(2/71 )%43

(1/31 )%78

(0/535 )%21

0

1/43

0/644

0/259

50

(2/10 )%47

(0/546 )-%15

(0/544 )%110

100

(3/09 )%116

(1/80 )%179

(0/467 )%80

150

(2/61 )%82

(1/12 )%74

(0/467 )%80

0/158

0/247

0/074

)LSD (5%

در هر سطح از دمای محیط ،اعداد داخل پرانتز تفاوت مقدار صفت مورد نظر را با شاهد یا عدم مصرف کود شیمیایی نیتروژن نشان میدهد.

نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب آن را  )%26( 0/37میلیگرم

در سطح  150در مقایسه با سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن

درگرم وزنتر افزایش داد (جدول Silveira .)3و همکاران

در محلول غذایی  84درصد افزایش یافت .بر این اساس کمبود

( )2009گزارش کردند که تعداد مولکول کلروفیل در واحد

و زیاد بود نیتروژن باعث ایجاد تنش شده و افزایش

سطح ثابت است و با کاهش سطح برگ در تنشهای مالیم

کارتنوئیدها با افزایش ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی برگ ،باعث

مقدار کلروفیل افزایش مییابد .این در حالی است که  Guoو

کاهش رادیکالهای آزاد تولید شده در برگ شده و از این

همکاران ( )2006گزارش کردند که تولید رادیکالهـای آزاد

طریق آسیب به مرکز واکنشی و غشاها کاهش مییابد

اکسیژن در شرایط تنش گرما باعث کاهش مقدار کلروفیـل

(کوچکی و سرمدنیا.)1387 ،

بـرگ میشود .همچنین همبستگی کلروفیل  bبا وزن خشک

به عبارت دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن

اندام هوایی در شرایط دمای افزایش یافته قوی (**)r=0/75

بیانگر آن است که افزایش دما در سطوح صفر 100 ،50 ،و150

ولی در دمای معمول معنیدار نبود (جدول .)5

میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب غلظت

غلظت کارتنوئید :تأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر غلظت

کارتنوئید را  )%5( 0/027 ،)%3( 0/019 ،)%41( 0/184و

کارتنوئید در سطح احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول .)1

 )%13( 0/068میلیگرم درگرم وزنتر کاهش داد (جدول .)3

در شرایط دمای معمول ،غلظت کارتنوئید در سطوح 100 ،50

در مطالعهی  Gilbertonو همکاران ( )2008بر تعدادی ژنوتیپ

و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک در مقایسه با

گندم نیز ،افزایش  7درجهای دما ،غلظت کارتنوئید را در

عدم مصرف کود ( 0/443میلیگرم درگرم وزنتر) به ترتیب

مقایسه با دمای معمول  5درصد کاهش داد ولی در مطالعه

 11 ،28و  21درصد افزایش و در شرایط دمای افزایش یافته

صالح ( )1394بر روی گندم ،تأثیر افزایش دما ( 7+27در مقابل

در مقایسه با شاهد ( 0/259میلیگرم درگرم وزنتر) در سطوح

 27درجه سلسیوس) بر غلظت کارتنوئید معنیدار نگردید.

 100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به

به نظر میرسد در شرایط این مطالعه با افزایش غلظت

ترتیب  110 ،80و  80درصد افزایش نشان داد (جدول  .)3در

نیتروژن خاک اثرات منفی افزایش دما در کاهش غلظت

مطالعه محمدی ( )1394بر روی گیاه گندم ،غلظت کارتنوئید

کارتنوئید برگ تعدیل شده است .همبستگی کارتنوئید با وزن
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عوامل آزمایش
دمای محیط(درجه
کود نیتروژن
سلسیوس)
-1
( )mg kg
0

غلظت

کلروفیلa

غلظت کلروفیل

b

غلظت کارتنوئید
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(** )r=0/62ولی در دمای معمول معنیدار نبود (جدول  .)5با

گیاه شد و عملکرد پروتئین در واحد سطح در شرایط تنش

توجه به نقش احتمالی کارتنوئید در کاهش اثرات تنشهای

گرمای پایان فصل در مقایسه با شرایط بهینه  9درصد کاهش

محیطی افزایش غلظت این رنگدانه در شرایط دمای باال قابل

یافت.

توجیه است.

غلظت نیتروژن اندام هوایی :تأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر

غلظت پروتئین برگ :تأثیر برهمکنش دما و نیتروژن بر

غلظت نیتروژن اندام هوایی در سطح احتمال  1درصد معنیدار

غلظت پروتئین برگ در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد

شد (جدول  .)1در شرایط دمای معمول ،غلظت نیتروژن اندام

(جدول  .)1در شرایط دمای معمول ،غلظت پروتئین در سطوح

هوایی در سطوح 100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن

 100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک در

درکیلوگرم خاک در مقایسه با عدم مصرف کود ( 0/232گرم

مقایسه با عدم مصرف کود ( 0/115میلیگرم درگرم وزنتر) به

درکیلوگرم) ،به ترتیب  27 ،6و  21درصد کاهش یافت در

ترتیب  25 ،18و  23درصد افزایش یافت در حالیکه در شرایط

حالیکه در شرایط دمای افزایش یافته در مقایسه با شاهد

دمای افزایش یافته در مقایسه با شاهد ( 0/146میلیگرم درگرم

( 0/151گرم درکیلوگرم) در سطوح  100 ،50و  150میلیگرم

وزنتر) در سطوح  100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن

درکیلوگرم به ترتیب  103 ،103و  154درصد افزایش نشان داد

درکیلوگرم خاک به ترتیب  20 ،21و  27درصد کاهش نشان

(جدول  .)4مقایسه نتایج غلظت نیتروژن اندام هوایی با غلظت

داد (جدول  .)4در مطالعه  Xuو  )2006( Zhouبر روی گراس

پروتئین اندام هوایی موید تجزیه پروتیینها به اجزای

چند سالهی  Leymus chinesisحجم پروتئین محلول در دمای

ساختاری در اثر دمای باال است .به شکلی که افزایش نیتروژن

 32درجه سلسیوس نسبت به دمای  23درجه سلسیوس27 ،

در خاک در شرایط دمایی مناسب تولید پروتیین را تسریع

درصد کاهش یافت .معموالً گیاه برای تحمل تنشهایی مثل

نموده ولی در شرایط دمای باال تولید آمینواسیدها و افزایش

دمای باال مولکولهای بزرگ شبیه پروتئینها را به اجزای

غلظت نیتروژن در گیاه را در پی داشته است.

کوچکتر مانند آمینواسید پرولین تجزیه کرده و از این طریق

به عبارت دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن

مکانیسم دفاعی خود را اعمال مینماید .بنابراین به نظر میرسد

بیانگر آن است که غلظت نیتروژن اندام هوایی در شرایط عدم

در شرایط این آزمایش رقم گندم بهار نیز از مکانیسم مشابهی

مصرف کود نیتروژن در اثر افزایش دما 0/082 ،گرم درکیلوگرم

استفاده نموده است.

یا  35درصد کاهش یافت (جدول  .)4در حالیکه در سطوح

به عبارت دیگر نتایج برهمکنش اثرات دما و نیتروژن

 100 ،50و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک

بیانگر آن است که افزایش دما در سطح شاهد یا عدم مصرف

افزایش دما به ترتیب منجر به افزایش  0/089گرم درکیلوگرم

کود نیتروژن ،غلظت پروتئین برگ را  )%27( 0/031میلیگرم

یا  41درصد 0/138 ،گرم در کیلوگرم یا  82درصد و 0/202

درگرم وزنتر افزایش و در سطوح  100 ،50و  150میلیگرم

گرم در کیلوگرم یا  110درصد در غلظت نیتروژن اندام هوایی

کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب غلظت پروتئین برگ

شد (جدول  Yu .)4و همکاران ( )2013در آزمایش خود نشان

را )%19( 0/027، )%15( 0/021 ،و  )%25( 0/035میلیگرم

دادند که سطح نیتروژن  270کیلوگرم درهکتار نسبت به عدم

درگرم وزنتر کاهش داد (جدول  .)4بنابراین با افزایش غلظت

کاربرد کود در مراحل ساقه رفتن ،خوشهدهی و رسیدگی به

نیتروژن خاک اثرات منفی افزایش دما بر کاهش غلظت پروتئین

ترتیب باعث افزایش  146 ،169و  271درصدی در تجمع

برگ افزایش یافته است .مدحج و همکاران ( )1388نیز در

نیتروژن در کل گیاه شد .در مطالعه  Hanو همکاران ( )2015بر

آزمایشی بر روی گیاه گندم نشان دادند که اثر متقابل مقدار

روی گندم ،افزایش کاربرد نیتروژن (اوره) از  25به 95
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جدول  -4برهمکنش اثر دمای محیط و کود نیتروژن بر صفات اندازهگیری شده گندم رقم بهار
عوامل آزمایش
دمای محیط
(درجه سلسیوس)

(g kg -1هوایی)

اندام هوایی

0/115

0/232

9/02

50

(0/136 )%18

(0/218 )-%6

(9/35 )%4

100

(0/144 )%25

(0/168 )-%27

(11/9 )%32

150

(0/141 )%23

(0/182 )-%21

(11/3 )%25

0

0/146

0/151

15/1

50

(0/115 )-%21

(0/307 )%103

(6/71 )-%55

100

(0/117 )-%20

(0/306 )%103

(6/95 )-%54

150

(0/106 )-%27

(0/384 )%154

(5/30 )-%65

0/009

0/016

2/98

25 ± 3

34 ± 3

غلظت پروتئین
()g kg -1

)LSD (5%

در هر سطح از دمای محیط ،اعداد داخل پرانتز تفاوت مقدار صفت مورد نظر را با شاهد یا عدم مصرف کود شیمیایی نیتروژن نشان میدهد.
جدول  -5ضرایب همبستگی ساده بین ماده خشک اندام هوایی و سایر ویژگیهای فیزیولوژیکی اندازهگیری شده در شرایط دمای معمول و
افزایشیافته

صفات

دمای
وزن خشک

معمول

اندام هوایی

دمای
افزایشیافته

وزن خشک

سطح

اندام هوایی

برگ

هدایت

غلظت

غلظت

غلظت

روزنهای
کلروفیل کلروفیل کارتنویید
برگ
b
a

غلظت
پروتئین
برگ

غلظت
نیتروژن
اندام
هوایی

کارایی
مصرف
نیتروژن
اندام
هوایی

-

-0/35ns

0/56ns

0/30ns

0/47ns

0/10ns

0/52ns

*-0/35ns -0/65

-

**0/90

-0/32ns

**0/95

**0/75

**0/62

**-0/78

-0/33ns

**0/85

کیلوگرم درهکتار باعث افزایش غلظت نیتروژن در گیاه به

نیتروژن به میزان  40درصد در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش

مقدار  3/6 ،3/6و  3/9درصد به ترتیب در مراحل ساقه رفتن،

یافت.

گرده افشانی و رسیدگی شد )2012( Dordas .با مطالعه اثر

کارایی مصرف نیتروژن اندام هوایی :تأثیر برهمکنش دما

نیتروژن بر گیاه جو افزایش معنیدار محتوای نیتروژن اندام

و نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن اندام هوایی در سطح

هوایی در بافتهای مختلف گیاه در مرحله گلدهی و بلوغ را

احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول  .)1در شرایط دمای

گزارش کرد .کاربرد  120کیلوگرم درهکتار نیتروژن ،محتوای

معمول ،کارایی مصرف نیتروژن اندام هوایی در سطوح ،50

نیتروژن اندام هوایی بوتههای جو را حدود  62درصد افزایش

 100و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک در مقایسه

داد .عالوه بر این ،انتقال مجدد ماده خشک در تیمار کاربرد

با عدم مصرف کود نیتروژن ( )9/02به ترتیب حدود  32 ،4و
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کود نیتروژن
()mg kg -1
0

غلظت نیتروژن اندام

کارایی مصرف نیتروژن
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 25درصد افزایش یافت در حالیکه در شرایط دمای افزایش

در مطالعه ایشان کارایی مصرف نیتروژن اندام هوایی رقم گندم

یافته در مقایسه با شاهد ( )15/1در سطوح  100 ،50و 150

بهار در سطح  75و  150میلیگرم برلیتر به ترتیب  9/90و

میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب  54 ،55و 65

 6/85درصد بود.

درصد کاهش نشان داد (جدول  .)4به عبارت دیگر تأثیر
نیتروژن خاک وابسته بود .در شرایط شاهد یا عدم کاربرد کود

یافتههای این تحقیق نشان داد که مقدار نیتروژن خاک جهت

نیتروژن ،کارایی مصرف نیتروژن اندام هوایی در اثر افزایش

دستیابی به باالترین تولید در رقم گندم بهار به طور بارزی به

دما 6/08 ،واحد یا  67درصد افزایش ولی در سطوح 100 ،50

دمای محیط وابسته بود و مقدار بهینه غلظت نیتروژن جهت

و  150میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک به ترتیب 2/64

تولید بیشترین ماده خشک اندام هوایی در دمای معمول

واحد یا  28درصد 4/95 ،واحد یا  41درصد و  6/0واحد یا

( 25 ± 3درجه سلسیوس) 150 ،میلیگرم کود نیتروژن

 53درصد کاهش یافت (جدول  .)4در مطالعه محمدی

درکیلوگرم خاک و در دمای افزایش یافته ( 34 ± 3درجه

( )1394بر روی ارقام مختلف گندم در سطح  150در مقایسه

سلسیوس) 100 ،میلیگرم کود نیتروژن درکیلوگرم خاک بود.

با سطح  75میلیگرم برلیتر نیتروژن در محلول غذایی کارایی

همچنین تأثیر افزایش دما بر کارایی مصرف نیتروژن در اندام

مصرف نیتروژن اندام هوایی  38درصد کاهش یافت .همچنین

هوایی وابسته به غلظت نیتروژن خاک بود.

منابع
بابایی مفتح ،ع )1395( .بررسی تأثیر عوامل محیطی(رطوبت ،دما و غلظت دیاکسیدکربن) بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک دو
گونهی مرتعی ( Bromous tomentellus Boissو  ،(Agropyron trichophorum (Link) Richtپایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه
صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
بنایان اول ،م .نعمت الهی ،ا .و مقدم ،ح )1391( .رشد و نمو گیاهان و تغییر اقلیم .مرکز نشر دانشگاهی ،مشهد.
ردی ،کی .آر .و هاج ،زاچ .اف )1385( .تغییر اقلیم و تولیدات زراعی در جهان .ترجمه کوچکی ،ع .و حسینی ،ح .انتشارات دانشگاه
فردوسی مشهد ،مشهد.
رودز ،جی .دی )1378( .استفاده از آب های شور و نیمه شور برای آبیاری .ترجمه نوروزی ،م .ماهرانی ،م .و مسچی ،م .انتشارات
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران .تهران.
صالح ،م )1394( .تأثیر افزایش غلظت دیاکسیدکربن و دمای محیط بر پاسخ ارقام گندم در شرایط تنش شوری .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
کوچکی ،ع .و ح .حسینی )1385( ،تغییر اقلیم و تولیدات زراعی در جهان .دانشگاه فردوسی مشهد.
کوچکی ،ع .نصیری محالتی ،م .شریفی ،ح .زند ،ا و کمالی ،غ )1380( .شبیه سازی رشد ،فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر
اقلیم در شرایط مشهد .مجله بیابان .127 -117 :6
کوچکی ،ع .و سرمدنیا ،غ )1387( .فیزیولوژی گیاهان زراعی .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
محمدی ،س )1394( .پاسخ ارقام گندم به شوری و نیتروژن در شرایط معمول و غنی شدهی دیاکسیدکربن .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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