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 چكيده

های مختوف رطوبتی بر برخی صفات فیایولوژیگك و لموكگرد دانگ     پاشی سوعیم در رژیممعظور بررسی تأثیر ااربرد وئولیت و محوول به

های اامل تصگادفی بگا سگه    صورت فااتوریل در قالب طرح بوو  به، آومایشی (.Cucurbita pepo L)ااغذی  گیا  دارویی ادوی پوست

به اجرا درآمد. لامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمگول براسگاس    1389 تكرار، در معطق  تااستان واق  در استان قاوین طی سال

 بیگگاری در مرحوگگ   )شگگاهد(، قطگگ  آبیگگاری در مرحوگگ  گوگگدهی و قطگگ  آ      Aمتگگر تبخیگگر او تشگگتك تبخیگگر اگگالس     میوگگی 60

 30تن در هكتار( و سوعیم نیا در دو سطح )لگدک مصگرف و مصگرف     10مقدار  دهی، وئولیت در دو سطح )لدک ااربرد و ااربرد بهمیو 

، aای، مقگدار ااروتعوئیگد، محتگوای اوروفیگل     آبی به ااهش صگفات هگدایت روونگه   گرک در هكتار او معب  سوعات سدیم( بود. تعش ام

آبگی،  تن در هكتار در شرای  تعش ام 10مقدار  معجر شد. ااربرد وئولیت به bو افاایش غوظت پرولین و محتوای اوروفیل  لموكرد دانه

ای و اگاهش غوظگت پگرولین شگد.     و لموكرد دانه، موجب بهبود صفت هگدایت روونگه   bو   aضمن تأثیر مطووب بر محتوای اوروفیل

دست آمد. با توجگه بگه   ایووگرک در هكتار( به 1329ولیت و سوعیم در شرای  آبیاری معمول )بیشترین لموكرد دانه او ااربرد همامان وئ

توانگد موجگب    آبی هستعد، او طریق بهبود شرای  فیایولوژیك گیا  مگی نتایج، ااربرد وئولیت و سوعیم در معاطقی اه در معر  تعش ام

 بهبود شرای  رشد گیا  و حصول لموكرد دان  بیشتر شود.

 آبی، سوعیم، ااروتعوئید، اوروفیل.پرولین، تعش ام ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

تگرین  تگرین و رایگج  خشكسالی و تگعش ناشگی او آن، مهگم   

شگگود اگه تولیگگدات   محیطگگی در ایگران محسگگوب مگی    تگعش 

اعگد و بگاود  اسگتفاد  او معگاطق      محگدود مگی  اشاوروی را 

هگای فعگال   . تولید گونهدهدخشك و دیم را ااهش می نیمه

1ااسیژن 
(ROS)    در شرای  تعش رطوبتی موجگب افگاایش

تجای  اوروفیگل و در نهایگت، اگاهش محتگوای اوروفیگل      

[. گیاهان سگطوح مختوفگی او سگاوگاری را در    19شود ] می

دهعد و او میان آنها، نشان میآبی وااعش به شرای  تعش ام

هگا اشگار    توان به تغییر در میاان باو و بسته بودن روونه می

ارد اگه توسگ  هورمگون گیگاهی اسگید آبسگیایك اعتگرل        

شود. طی بررسی اثر تعش خشگكی در مرحوگ  گوگدهی     می

ای در تیمار تعش خشكی به میگاان  گیا  اواا، هدایت روونه

بدون تعش )شگاهد( اگاهش   مععاداری در مقایسه با شرای  

یافت اه این امر را وابسته به مقدار تجم  اسگید آبسگیایك   

 [. 26اند ]در شرای  تعش خشكی دانسته

تعظگگیم اسگگمای بخشگگی او سگگاوواارهای اجتعگگاب او   

تگرین  معظور مقابوه با ااهش آماس و یكی او مهم خشكی به

[. مایت 8شود ] ساوواارهای ساوگاری به تعش شعاخته می

م تعظیم اسمای در گیا  آن اسگت اگه پتانسگیل آب در    مسو

مانگد و بعگابراین او هگر گونگه     ها ثابت مگی ها و بافتسوول

[. تولیگد و تجمگ    6،  15شود ] ااهش آماس جووگیری می

ویژ  پرولین توس  بافت گیا  در طی اسیدهای آمیعه آواد به

تگرین وااگعش   تگرین و معمگول  شوری و تعش رطوبتی رایج

است و نولی مادۀ ساوگار اه پتانسیل اسمای را  ساوگاری

لعگوان  اعد، شعاخته شد  است و بهدر سیتوپالسم تعظیم می

 15شود ] یك مارار متابولیكی در ارتبا  با تعش استفاد  می

هگای گیگا  در طگی تگعش     [. اگرچه پرولین در هم  انداک6، 

  [.2ها دارد ]ترین انباشت را در برگیابد، سری تجم  می

رسگد افگاودن وئولیگت بگه خگا ، یكگی او       نظگر مگی   به

                                                           
1. Reactive Oxygen Species 

پذیر برای ااهش تأثیرات امبگود آب بگر   راهكارهای امكان

هگای  ها گروهی او اگانی تولید گیاهان ورالی باشد. وئولیت

دار بگگگا فرمگگگول اوگگگی   طبیعگگگی آلومیعوسگگگیویكات  آب 

AlO2SiO2H2O    ای هسگتعد اگه   با ساختمانی بوگوری ویگژ

ر اشاوروی و باغبانی دارنگد. قابویگت   ااربردهای متعددی د

شود اگه   ساوی آب سبب میفراوان آنها در جذب و ذخیر 

. آب مصرفی گیا  ذخیر  شود تا در هعگاک لگاوک او آن در  1

دلیل ظرفیت ویاد تبادل اگاتیونی   . به2وئولیت استفاد  شود  

ها او جموگه آمونیگوک در شگبك     و قرار گرفتن بعضی ااتیون

توانعد تأثیر  اععدگی در خا ، میر نقش اصالحب خود، افاون

خصگوص   ای داشته باشعد و سبب بهبود رشد گیا  بگه تغذیه

 [.9ای با قابویت تبادل ااتیونی ضعیف شوند ] در اراضی

هگگای دفگگالی سگگوعیم موجگگب حفگگظ و بهبگگود سیسگگتم 

[. سگوعیم  7شگود ] ااسیدانی و تجم  قعد و نشاسته مگی  آنتی

ااسگگیدانی اسگگت و تحگگت شگگرای    آنتگگیدارای خاصگگیت 

توانگد ودایعگدۀ    ویژ  تعش خشگكی مگی   های محیطی، به تعش

[. سوعیم همنعین او ااهش اوروفیل 27ااسیژن فعال باشد ]

 [. 20اعد ]تحت شرای  تعش خشكی جووگیری می

شد   یكی او گیاهان دارویی شعاخته 2ااغذی ادوی پوست

در روغگن دانگ     شگود. ترایبگات موجگود    در دنیا محسوب می

ای، هگای رود  طور مؤثری در درمان ارک گیاهان جعس ادو به

خیم پروستات، مشگكالت مجگاری ادراری،   تومورهای خوش

 [.22]التهابات معد  و تصوب شرایین نقش دارد 

با توجه بگه ایعكگه در ااثگر معگاطق ایگران، امبگود آب       

ترین لوامگل محدوداععگدۀ تولیگد در بخگش     هموار  او مهم

هگای  اوروی اسگت، هگر گونگه تحقیگق در ومیعگ  رژیگم      اش

هگای افگاایش تحمگل بگه     مختوگف آبیگاری، ارویگابی شگیو     

ویژ  خشكی در گیاهان ورالی با هدف های محیطی به تعش

نظگر   وری بیشگتر او معگاب  آبگی و خگاای ضگروری بگه      بهر 

آبگی  براساس شواهد موجود تا اعون تأثیر تعش ام رسد. می

                                                           
2. Cucurbita pepo,var. styriaca 
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ااغذی بررسی نشد  است. اوآنجا اگه   بر گیا  ادوی پوست

تاوگی وارد فوور گیاهی ایران شگد  و اشگت آن    این گیا  به

در معاطق مختوف در حال توسعه است، توسع  سگطح ویگر   

همرا  افگاایش لموكگرد در واحگد سگطح، ومگانی       اشت به

یابد اه بتوان بگرای افگاایش سگطح ویراشگت آن     تحقق می

هگای  شگك اشگور گگاک   خویژ  در معاطق خشگك و نیمگه   به

 اساسی برداشت. 

هدف پژوهش حاضر، مطالع  تگأثیر اگاربرد وئولیگت و    

هگای مختوگف رطگوبتی بگر برخگی صگفات       سوعیم در رژیم

فیایولوژیگگك و لموكگگرد دانگگ  گیگگا  دارویگگی اگگدوی      

، اوروفیگل  a ،bااغذی او جموگه محتگوای اوروفیگل     پوست

ای ونگه ال، مقدار ااروتعوئید، محتوای پرولین و هدایت رو

 است.

 

 ها. مواد و روش2

پاشی سگوعیم  معظور بررسی تأثیر ااربرد وئولیت و محوول به

های مختوف رطوبتی بر برخی صفات فیایولوژیك در رژیم

ااغذی، آومایشی  پوست و لموكرد دان  گیا  دارویی ادوی

های اامل تصادفی صورت فااتوریل در قالب طرح بوو  به

 1389تااستان استان قاوین در سگال  با سه تكرار در معطق  

های رایگج  به اجرا درآمد. شرای  اقویمی این استان با روش

بعدی دومارتن و ترنت وایت نشان دنیا، همنون روش طبقه

خشگك اسگت،    دهد اه معطق  تااستان جاو معاطق نیمگه می

یععی پعج ما  او سال )آبان تگا فگروردین( دورۀ مرطگوب و    

خشك )اردیبهشت تا آبان( در معطقه هفت ما  او سال دورۀ 

سگال  اخیگر   هگای سگی  حكمفرماست. براساس میانگین داد 

ادارۀ هواشعاسی قاوین، متوسگ  بارنگدگی سگالیان  معطقگه     

ها اغوب در اواخر پگاییا و  متر است و بارندگیمیوی 5/238

دهد. شایان ذار اسگت اگه مقگدار اگل     اوایل بهار روی می

مورد نظر )تیر تا آبان( در سال بارندگی در طول فصل رشد 

متگگر بگگود. در ایگگن آومگگایش، او نقگگا  میوگگی 4/20آومگگایش 

 30-60و  0-30مختوگگگف خگگگا  مارلگگگه در دو لمگگگق  

صورت مراب صورت گرفت و  برداری بهمتری نمونه سانتی

هگگا بگگرای تعیگگین خگگواص فیایكگگی و شگگیمیایی بگگه  نمونگگه

ی آومایشگا  معتقگل شگدند. مشخصگات فیایكگی و شگیمیای     

 ارائه شد  است.  1خا  محل آومایش در جدول 

 

 محل آزمایش. مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک 1جدول 

لمق 

 خا 
(cm) 

 بافت

 خا 

 اسیدیته

گل 

 اشباع

نیتروژن 

 ال

)%( 

هدایت 

 الكتریكی
(ds/m) 

پتاسیم قابل 

 جذب

فسفر قابل 

 جذب
 معگعا مس روی آهن

(mg/kg) 

30-0 
لومی 

 رسی
1/7 05/0 85/0 329 10/20 60/6 70/3 80/1 3/24 

 15/13 05/1 90/1 20/6 8/7 264 81/0 07/0 2/7 لومی 60-30

 

ساوی ومین برای ااشت با توجه بگه نتگایج    پس او آماد 

های اودی مشخص شد اگه خگا    آومایش خا  و توصیه

نیاوی به اود فسگفر  و پتگاس نگدارد و بگرای تگأمین اگود       

سوک او اگود نیتروژنگه    نیتروژن او اود اور  استفاد  شد. یك

در ومگان تهیگ  ومگین و بقیگ  اگود      ااشگت،  صورت پیشبه

دهگی و  سوک در ومگان سگاقه   صورت سر  )یك نیتروژنه به
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طگور یكعواخگت در ومگین     دهی( بگه سوک در ومان غعنه یك

پخش شد. در این بررسگی، لامگل آبیگاری در سگه سگطح،      

متر تبخیگر او تشگتك   میوی 60شامل آبیاری معمول براساس 

مرحوگ  گوگدهی و   )شاهد(، قط  آبیاری در  Aتبخیر االس 

دهگی و لامگل وئولیگت در دو    قط  آبیاری در مرحوگ  میگو   

تن در هكتار بود اه وئولیت  10سطح لدک ااربرد و ااربرد 

صورت نگواری   مصرفی هر ارت محاسبه و تووین شد و به

متگری ویگر   سگانتی  30ها و در لمق آب پشتهدر قسمت داغ

در دو پاشگی سگوعیم نیگا    [. لامل محوگول 1،  29خا  شد ]

گگرک در لیتگر در هكتگار او معبگ  سگوعات       30سطح صفر و 

ااغگذی او   [. بذر ادوی پوسگت 29بود ] (Na2O4Se)سدیم 

شرات پااان بذر و وئولیت مصرفی او شرات افراوند تهیه 

لعگوان اشگت دوک پگس او     تیر بگه  14شد. ااشت در تاریم 

صورت جوی و پشته انجگاک گرفگت.    برداشت گیا  جو و به

متر،  10آومایشی شامل چهار خ  ااشت به طول هر ارت 

بوته در  33/1متر و تراام سانتی 50فاصو  بوته روی ردیف 

هگا بگرای جوگوگیری او اخگتال      متر مرب  بود. بگین بوگو   

متر فاصوه درنظر گرفته شد و  6تیمارهای مختوف موجود، 

برای هر بوگو  سگرآب و فگاوآب جداگانگه طراحگی شگد.       

متگر فاصگوه    5/2ی اصوی در هر بوو  هاهمنعین بین ارت

صگورت   جگا آبیگاری بگه   معظور شد. ال لمویات داشت، به

 یكسان انجاک گرفت.

آبگی، ارویگابی هگدایت    دو هفته پس او المال تعش اگم 

ها( های بالغ )سومین برگ او رأس بوتهای روی برگروونه

 -Delta-Tتوس  دستگا  پرومتر )مگدل   11-13بین سالت 

معظگور بررسگی صگفات     [. بگه 17جگاک گرفگت ]  انگوستان( ان

هگای  گرمی او برگ 1های فیایولوژیك و بیوشیمیایی، نمونه

بالغ و سالم هر بوته برداشت و بالفاصوه بعگد او قگرار دادن   

های آلومیعیومی در نیتروژن مای  معجمد شگدند. در  در ورقه

های مربو  در فریگار   ها تا ومان اجرای آومایشپایان نمونه

 گراد نگهداری شدند. درج  سانتی -80

گگرک او   5/0معظور ارویگابی محتگوای پگرولین بگرگ،      به

 10تدریج  نمون  برگ معجمدشد  تووین و ضمن ساییدن به

درصد، به آن اضافه شد.  3لیتر اسید سولفوسالیسیویك  میوی

دار معتقگل شگد و   آمد  به لولگ  آومگایش د ر   دستمحوول به

دور در دقیقگه( شگد    3000فیوژ )دقیقگه سگانتری   15مدت  به

لیتر او لصارۀ حاصگل   میوی 1آلمن(.  -Sigma 3-18k)مدل 

لیتر معگرف نگاین    میوی 1به لول  آومایش معتقل شد و سپس 

لیتر اسید استیك گالسگیال بگه آن افگاود      میوی 1هیدرین و 

درجه قرار گرفت  100شد و یك سالت در حماک آب گرک 

معظگور توقگف      سگپس بگه  تا رند صورتی گوی تولید شگد 

ها در آب یم قرار گرفت و بعد او سرد شدن، به هر وااعش

لیتگگر محوگگول تولگگوئن اضگگافه شگگد.  میوگگی 4لولگگ  آومگگایش 

ترتیب در هر لوله، دو فاو مای  تشكیل شد. فاو باتیی  بدین

حاوی امپوكس رنگی )قرما، بسته به غوظت پرولین متغیگر  

اعگگد(، بگگرای مگگیاسگگت و او قرمگگا تگگا گوگگی رنگگد تغییگگر  

گیری مقدار پرولین استفاد  شد و میاان جذب نور آن  انداو 

-نانومتر با دستگا  اسپكتروفتومتر انگداو   520در طول موج 

گیری شد. غوظت پرولین برحسب میكرومول بر گرک بافت 

 [. 5تاو  برگ با استفاد  او معحعی استاندارد تعیین شد ]

بگرگ   ک بافت تاو گر 5/0برای سعجش مقدار اوروفیل، 

همگوژنیژ    (DMSO) 1سولفواسگید متیللیتر دی میوی 10در 

آب گگرک و در دمگای    مدت چهار سالت در حماک شد و به

گراد قرار گرفت. سگپس میگاان جگذب در    درج  سانتی 65

[. 11نانومتر قرائت شگد ]  470و  645، 665های طول موج

و اوروفیگگل اگگل براسگگاس روش    a ،bمقگگدار اوروفیگگل  

گگرک در گگرک وون   تاندارد محاسبه شد و برحسگب میوگی  اس

 [آ14تاو  ارائه شد ]

Chla (mg/FW) = 12.25 A663 – 2.79 A645  (1  )           

Chlb (mg/ FW) = 21.5 A645 – 5.1 A663     (2      )       

Totla Chl (mg/ FW) = Chla + Chlb (3                    )  

                                                           
1. Dimethylsulfoxide 
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(4) 
Car (mg/ FW) = (1000 A470 – 1.8 Ca – 85.02 Cb)/198  

 

هگا او مهگر تگا    ترتیب رسیدگی میو  لمویات برداشت به

اواخر آبان ادامه داشت. پس او هگر بگار برداشگت میگو  در     

هگای مربگو  بگه چهگار بوتگه او هگر       طول فصل رشد، میو 

ها او میو  استخراج ارت، جداگانه تووین شدند  سپس دانه

در پایان، میگانگین لموكگرد دانگ      و در سایه خشك شدند.

خشك برای هر تیمار تعیین و براساس ایووگرک در هكتگار  

روش سواسگوه بگا    محاسبه شد. درصد روغن دانگه نیگا بگه   

استفاد  او حگالل پترولیگوک اتگر و در مگدت شگش سگالت       

 گیری شد. استخراج و انداو 

هگای حاصگل او آومگایش پگس او اطمیعگان او      هم  داد 

)نسخ   SASافاار آماری ها، با استفاد  او نرکاد یكعواختی د

روش آومگون   ها به( تجای  واریانس شدند و میانگین داد 9

 درصد مقایسه شدند. 5ای دانكن در سطح احتمال چعددامعه

 

 . نتاکج و بحث3

 اي برگ. هداکت روزنه1. 3

المگگال تیمارهگگای قطگگ  آبیگگاری طگگی مراحگگل گوگگدهی و  

درصگدی هگدایت    17و  20بگه اگاهش   ترتیب  دهی به میو 

مقایسه با تیمار آبیاری معمول معجر شگد   ای برگ درروونه

ای را آبی بر هگدایت روونگه  (. تأثیر معفی تعش ام2)جدول 

[. تحت شرای  12،  17اند ] محققان دیگر نیا گاارش ارد 

ای، پتانسیل آب برگ، محتوای تعش رطوبتی، هدایت روونه

ری دمای گیا ، ااهش  و وون ویگژۀ  نسبی آب برگ و پایدا

 [. 17برگ و دمای برگ در اواا افاایش یافت ]

 

مقایسۀ میانگین تأثیرات اصلی تیمارهای آبیاری، زئولیت و سلنیم بر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی كدوی  .2جدول 

 كاغذی پوست

 میانگین

 دانهمقدار روغن  تیمار

)%( 

 لموكرد دانه

(kg/ha) 

 ااروتعوئید

(mg/g fw) 

 اوروفیل ال

(mg/g fw) 

 bاوروفیل 

(mg/g fw) 

 aاوروفیل 

(mg/g fw) 

 پرولین

(mol/g fw) 

 ای هدایت روونه

(mmol/m/s) 

 آبیاری        

9/43 a 1272a 48/1 a 13/4 a 79/0 c 33/3 a 27/2 b 31/123 a )آبیاری معمول )شاهد 

1/43 ab 1138b 03/1 c 65/3 b 08/1 b 56/2 b 20/5 a 06/99 b قط  آبیاری در مرحو  گودهی 

3/42 b 876c 26/1 b 99/3 a 57/1 a 42/2 c 13/5 a 13/102 b  دهیقط  آبیاری در مرحو  میو 

 (ton/ha)وئولیت         

2/43 a 1030b 20/1 b 67/3 b 08/1 b 59/2 b 74/4 a 34/100 b 0 

1/43 a 1161a 31/1 a 17/4 a 21/1 a 96/2 a 66/3 b 99/115 a 10 

 (g/lit/ha)سوعیم         

4/43 a 1056b 24/1 a 93/3 a 14/1 a 79/2 a 26/4 a 56/107 a 0 

8/42 a 1134a 28/1 a 91/3 a 15/1 a 76/2 a 13/4 b 78/108 a 30 

 درصد ندارند. 5اند، اختالف مععادار با آومون دانكن در سطح احتمال  ام دارای یك حرف مشتر  الدادی اه در هر ستون دست
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تن وئولیت در هكتار تحگت شگرای  المگال     10ااربرد 

دهگی تگأثیر مثبگت و    آبی در مراحل گودهی و میو تعش ام

ای داشگگت و موجگگب مععگگاداری بگگر میگگاان هگگدایت روونگگه

(. بیشترین میگاان صگفت مگذاور    3افاایش آن شد )جدول 

ااربرد و اگاربرد وئولیگت تحگت    مربو  به تیمارهای لدک 

شرای  آبیاری معمول بود اه اختالف مععاداری نداشگتعد و  

در گرو  آماری مشابه قرار گرفتعد. امترین میگاان هگدایت   

ای نیا به تیمارهای لدک ااربرد وئولیت تحت شرای  روونه

دهگی و گوگدهی تعوگق    تعش قط  آبیگاری در مراحگل میگو    

اشتعد و در گرو  آخر آماری داشت اه اختالف مععاداری ند

جدول مقایس  میانگین او نظر صفت مگذاور قگرار گرفتعگد    

رسد ااربرد وئولیگت  نظر می (. در این پژوهش به3)جدول 

با حفظ رطوبت بیشتر و جذب بیشتر آب او خگا  مگرتب    

است و همین امر به بهبود وضعیت آبی در گیا  و افگاایش  

 ای معجر شد  است.هدایت روونه

 

 کاغذي زئولیت بر صفات مورد مطالعه در کدوي پوست× . مقايسۀ میانگین تأثیرات دوگانۀ آبیاري 3جدول 

  تیمار

هدایت 

 ایروونه
(mmol/m/s) 

 پرولین
(mol/g 

fw) 

اوروفیل 
a 

(mg/g fw) 

اوروفیل 
b 

(mg/g 

fw) 

اوروفیل 

 ال
(mg/g fw) 

لموكرد 

 دانه
(kg/ha) 

مقدار روغن 

 دانه
(%) 

 آبیاری

 

 وئولیت
(ton/ha) 

       

آبیگگگاری معمگگگول 

 )شاهد(

0 75/124 a 31/2 c 39/3 a 83/0 c 22/4 ab 1253a 93/43 a 

10 87/121 a 24/2 c 28/3 a 75/0 c 03/4 b 1292a 92/43 a 

قطگگگ  آبیگگگاری در 

 مرحو  گودهی

0 96/88 d 01/6 a 31/2 c 83/0 c 15/3 d 1074c 47/42 ab 

10 17/109 c 38/4 b 82/2 b 33/1 b 14/4 ab 1201b 77/43 a 

قطگگگ  آبیگگگاری در 

 دهیمرحو  میو 

0 32/87 d 89/5 a 08/2 d 58/1 a 66/3 c 762e 10/43 ab 

10 93/116 b 37/4 b 77/2 b 56/1 a 33/4 a 989d 56/41 b 

 درصد ندارند. 5در سطح احتمال  اند، اختالف مععادار با آومون دانكن ام دارای یك حرف مشتر  الدادی اه در هر ستون دست

 

آبی ای در شرای  تعش امدر این بررسی، هدایت روونه

پاشی سوعیم قرار نگرفت، ولی در برخگی  تحت تأثیر محوول

ای او مصگرف  معاب  به تأثیر مثبت و مععادار هگدایت روونگه  

ار  شگد   سوعیم تحت تعش خشكی در گیا  گعدک سگیا  اشگ  

 [.23است ]

 

 . مقدار پرولين برگ2. 3

مقدار پرولین تحت تأثیر لامل آبیاری قرار گرفگت و بگروو   

دهی صفت مذاور را آبی در مراحل گودهی و میو تعش ام

درصد( نسگبت بگه شگاهد )آبیگاری      56تا حد چشمگیری )

معمول( افاایش داد، ولی بگین تیمارهگای قطگ  آبیگاری در     

دهی اختالف مععاداری وجود نداشت  مراحل گودهی و میو

آمگد  مبعگی بگر افگاایش مقگدار       دسگت (. نتایج به2)جدول 

پرولین در شرای  تعش خشگكی در دیگگر تحقیقگات ارائگه     

[. همنعین افاایش تجم  پرولین و قعگدهای  15شد  است ]

محوول و اگاهش محتگوای رطوبگت نسگبی بگرگ در گیگا        

گاارش شد اه  دارویی بادرنجبویه در شرای  تعش خشكی

 [.3اظهارات مذاور مؤید نتایج پژوهش حاضر است ]
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اگگاهش تورژسگگانس، لامگگل اولیگگ  تجمگگ  پگگرولین در  

های شوری و خشكی است. تولید و تجم  اسگیدهای   تعش

ویژ  پرولین توس  بافت گیا  در طی شوری و آمیعه آواد به

تگرین وااگعش سگاوگاری    ترین و معمولتعش رطوبتی رایج

اعد اه پرولین به تعظیم اسمای برگ امك می است. تجم 

ممكن است با مقادیر بیشتر محتوای نسبی آب هگم همگرا    

هگگای اععگگدگی آنگگایم[. پگگرولین نقگگش محافظگگت15باشگگد ]

سیتووولی )حفاظت او آنایم اربواسیالو( و ساختار سوولی 

را بر لهد  دارد و انباشگت آن در تگعش خشگكی ناشگی او     

و ترایگگب نگگاقص آن در داخگگل   ااسیداسگگیون آن، اتصگگال

رو پرولین در شگرای  تگعش،    مجمول  پروتئیعی است. اواین

تواند حاللیت  شود. پرولین محوول، می در سوول انباشت می

هگای مختوگف را تحگت تگأثیر قگرار دهگد و جوگو         پروتئین

دلیگل   هگا نیگا بگه    غیرطبیعی شدن آلبگومین را بگیگرد. آنگایم   

یر ایگن سگاوواار پگرولین    ساختمان پروتئیعی خود تحت تأث

شوند اه احتمگاتً گیاهگان بگه    گیرند و محافظت می قرار می

 [.  2دهعد ]دتیل یادشد  پرولین خود را افاایش می

اعش آبیاری و وئولیت بگر غوظگت پگرولین در    اثر برهم

 10( و اگاربرد  P<01/0درصد مععادار بود ) 1سطح آماری 

آبگی در مراحگل   تن وئولیت در هكتار در شرای  تگعش اگم  

 26و  27ترتیگب   دهی، موجگب اگاهش )بگه   گودهی و میو 

(. جدول مقایس  3درصد( تجم  این اسمولیت شد )جدول 

میانگین تأثیرات متقابل آبیاری و وئولیگت او لحگا  صگفت    

مذاور مشخص ارد اه بیشترین میاان آن مربو  به تیمگار  

لدک ااربرد وئولیت تحت شرای  قطگ  آبیگاری در مرحوگ     

گوگگدهی بگگود. امتگگرین مقگگدار اسگگمولیت مگگذاور نیگگا بگگه  

تیمارهای ااربرد و لدک ااربرد وئولیت در شگرای  آبیگاری   

معمول تعوق داشت اه اختالف مععاداری با هم نداشگتعد و  

در رتب  آخر جدول مقایس  میانگین قگرار گرفتعگد )جگدول    

دلیل دارا بودن خاصیت جذب  رسد وئولیت بهنظر می (. به3

پذیر، قگادر اسگت در شگرای     صورت برگشت آب به و دف 

تعش خشكی او طریگق افگاایش میگاان فراهمگی رطوبگت،      

موجب تخفیف تأثیرات تگعش و در نتیجگه اگاهش تجمگ      

پاشگی سگوعیم در شگرای  تگعش قطگ       پرولین شود. محوگول 

دهی نیا به ااهش مععادار آبیاری طی مراحل گودهی و میو 

(. بیشترین مقدار پگرولین  4تجم  پرولین معجر شد )جدول 

آبگی در  به تیمار لدک مصرف سوعیم تحت شرای  تعش اگم 

مرحو  گودهی تعوق داشت و امترین مقدار آن نیا مربگو   

به تیمارهای لدک مصرف و مصرف سگوعیم تحگت شگرای     

رطوبتی نرمال بود اه به اتفاد رتب  آخگر مقایسگ  میگانگین    

را به خود اختصاص تأثیرات متقابل دوگانه آبیاری و سوعیم 

پاشگی سگوعیم در   (. در بررسی تأثیر محوگول 4دادند )جدول 

شرای  تعش رطوبتی بر گیا  برنج، سگوعیم موجگب افگاایش    

 [.28تجم  پرولین در شرای  تعش شد ]

 

 و کلروفيل کل a ،b. محتواي کلروفيل 3. 3

شگود،  گونه اه او جدول مقایس  میانگین اسگتعبا  مگی  همان

ی قط  آبیاری در هگر دو مرحوگ  گوگدهی و    المال تیمارها

 23ترتیگب   )بگه  aدهی موجب ااهش محتوای اوروفیل میو 

درصد( و تعش در مرحو  گودهی، به ااهش اوروفیل  27و 

آبی در اه بروو تعش امدرصد( معجر شد، درحالی  12ال )

دهی تگأثیر مععگاداری بگر مقگدار اوروفیگل اگل       مرحو  میو 

تگگعش در مراحگگل گوگگدهی و  (. بگگروو2نداشگگت )جگگدول 

ااغگذی، سگبب افگاایش محتگوای      دهی ادوی پوسگت  میو 

هگایی در ومیعگ     (. گگاارش 2شد )جدول  bمقدار اوروفیل 

در شرای  تگعش رطگوبتی ارائگه      bااهش محتوای اوروفیل

حگال، در تحقیگق دیگگری تگعش      [، بگا ایگن  24شد  اسگت ] 

در گیگا    aخشكی، بگه اگاهش شگدید محتگوای اوروفیگل      

تگا حگدودی    bدارویی بادرنجبویه شد، ولی مقدار اوروفیل 

هگای فعگال ااسگیژن در    [. تولیگد گونگه  3افاایش پیدا ارد ]

شرای  تعش رطوبتی، موجب افاایش تجای  اوروفیگل و در  

 [.19شود ]نهایت ااهش محتوای اوروفیل می
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 كاغذی سلنیم بر مقدار پرولین و عملکرد دانه در كدوی پوست× تأثیرات دوگانۀ آبیاری  . مقایسۀ میانگین4جدول 

 پرولین تیمار
(mol/g fw) 

 لموكرد دانه
(kg/ha) 

 آبیاری

 

 سوعیم
(g/lit/ha) 

  

 آبیاری معمول )شاهد(
0 20/2 c 1248a 

30 35/2 c 1296a 

 قط  آبیاری در مرحو  گودهی
0 39/5 a 1110c 

30 01/5 b 1166b 

 دهیقط  آبیاری در مرحو  میو 
0 20/5 ab 810e 

30 0/5 b 941d 

 درصد ندارند. 5اند، اختالف مععادار با آومون دانكن در سطح احتمال  ام دارای یك حرف مشتر  الدادی اه در هر ستون دست

 

هگای فتوسگعتای   تحت تأثیر خشكی، ااهش در رنگدانه

ممكگن اسگگت ناشگی او اگگاهش سگگعتا    aاو قبیگل اوروفیگگل  

اه توس  گگرو  ژنگی    IIاوروفیل  امپوكس اصوی رنگدان 

Cab  شگوند یگا تخریگب نگوری امگگپوكس     گگذاری مگی  اگد

 اععگگدۀاگگه محافظگگت b و   aهگگایپروتئیعگگی رنگدانگگه 

واسگط  صگدم  ااسگیداتیو     دستگا  فتوسعتای اسگت، یگا بگه   

هگا یگا افگاایش    ها و پروتئینت، رنگدانهلیپیدهای اوروپالس

[. او دست رفتن اوروفیل 21فعالیت آنایم اوروفیالو باشد ]

توانگد یگك جعبگ  سگاوگاری و      در شرای  تعش خشكی می

مفید داشته باشد، ویرا بگا اگاهش مقگدار اوروفیگل انگرژی      

دنبگگال آن،  شگگد  اگگاهش یافتگگه و بگگه    خورشگگید جگگذب 

هگای آواد ااسگیژن   رادیكگال های ناشی او تشگكیل   خسارت

[. در پژوهش حاضر، محتوای اوروفیگل  28یابد ]ااهش می

تحت تأثیر مصرف سوعیم تحت شرای  تعش قرار نگرفگت   

پاشگی  هایی مبعی بر تأثیر مثبگت محوگول   حال گاارش با این

سگگوعیم در شگگرای  تگگعش خشگگكی بگگر مقگگدار اوروفیگگل    

   [.28های برنج موجود است ] گیاهنه

قدار اوروفیل ال مربو  به تیمار ااربرد توأک بیشترین م

دهی وئولیت و سوعیم در شرای  قط  آبیاری در مرحو  میو 

پاشگی سگوعیم در   بود و امترین مقگدار آن نیگا بگه محوگول    

شگگرای  قطگگ  آبیگگاری در مرحوگگ  گوگگدهی و لگگدک اگگاربرد 

 (.5وئولیت تعوق داشت )جدول 

 . محتوای كاروتنوئید4. 3

تعش قط  آبیاری در مراحل گوگدهی و  المال تیمارهای 

ترتیب به ااهش مععادار محتوای ااروتعوئید بگه   دهی بهمیو 

درصد نسبت به تیمار آبیگاری معمگول    9/14و  4/30مقدار 

(. تعش خشگكی در آفتگابگردان سگبب    2معجر شد )جدول 

ااهش مععادار محتگوای اوروفیگل، ااروتعوئیگد و شگاخص     

د اگه اگاهش مقگدار    پایداری اوروفیل شد و مشگخص شگ  

تواند در اثر اگاهش محتگوای رطوبگت نسگبی      ها میرنگیا 

 [. 25برگ در گیاهان تحت تعش ایجادشد  باشد ]

نتایج مقایس  میانگین اثگر وئولیگت مشگخص اگرد اگه      

 9تن در هكتار موجب افاایش  10ااربرد وئولیت به مقدار 

درصدی صفت مذاور در مقایسه بگا شگرای  لگدک اگاربرد     

هایی مبعی بگر تگأثیر    (. اگرچه گاارش2شد )جدول  وئولیت

ها و اارتعوئیگد در شگرای    مثبت سوعیم بر محتوای اوروفیل
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تعش خشكی در دست است، در این آومایش شگواهدی در  

 [.28این ومیعه مشاهد  نشد ]

 

 . عملكرد دانه5. 3

دهگگی تیمارهگگای قطگگ  آبیگگاری در مراحگگل گوگگدهی و میگگو 

درصد( مععگادار صگفت    31و  10ترتیب  موجب ااهش )به

(. لامگل وئولیگت و همنعگین    2لموكرد دانه شدند )جدول 

ای بگر لموكگرد   پاشی سوعیم تأثیر مععگادار و فاایعگد   محوول

(. اگاربرد وئولیگت در شگرای  قطگ      2دانه داشتعد )جگدول  

دهی موجب افاایش آبیاری در هر دو مرحو  گودهی و میو 

(. 3د دانگه شگد )جگدول    درصد( لموكر 23و  10ترتیب  )به

شگدۀ لعاصگر غگذایی او     جذب انتخابی و آوادساوی اعتگرل 

شگود در صگورت انتخگاب نگوع صگحیح       وئولیت سبب می

اععگد   لعوان اصالح اه این مواد به وئولیت مصرفی، هعگامی

شگگوند، او طریگگق افگگاایش فراهمگگی بگگه خگگا  اضگگافه مگگی

مگك  مدت آب و لعاصر غذایی به بهبود رشد گیا  ا طوتنی

اععدۀ آب باشد، ویگرا  تواند تعظیم اععد. همنعین وئولیت می

گیری و پسگابیدگی  یكی او خصوصیات مهم آن توانایی آب

توان او آن برای بهبود تعگادل آب در خگا  در    است اه می

ویژ  طی مراحل رشگدی حسگاس    شرای  امبود رطوبت، به

 [.9به ااهش رطوبت استفاد  ارد ]

 

، كلروفیل كل و عملکرد دانۀ گیاه كدوی bسلنیم بر مقدار كلروفیل × زئولیت × گانۀ آبیاری . مقایسۀ میانگین تأثیرات سه5جدول 

 كاغذی پوست

 تیمار
 bاوروفیل 
(mg/g fw) 

 اوروفیل ال
(mg/g fw) 

 لموكرد دانه
(kg/ha) 

 آبیاری
 

 وئولیت
(ton/ha) 

 سوعیم
(g/lit/ha) 

   

 آبیاری معمول )شاهد(

0 
0 88/0 bc 27/4 abc 1242b 

30 79/0 c 17/4 abc 1262b 

10 
0 75/0 c 08/4 abc 1255b 

30 75/0 c 99/3 bc 1329a 

      

 قط  آبیاری در مرحو  گودهی

0 
0 94/0 bc 34/3 e 1042d 

30 73/0 c 96/2 f 1106d 

10 
0 14/1 b 97/3 c 1177c 

30 51/1 a 32/4 ab 1225bc 

      

 دهیقط  آبیاری در مرحو  میو 

0 
0 56/1 a 65/3 d 733f 

30 59/1 a 67/3 d 791f 

10 
0 58/1 a 28/4 abc 888e 

30 54/1 a 38/4 a 1090d 

 درصد ندارند. 5احتمال اند، اختالف مععادار با آومون دانكن در سطح  ام دارای یك حرف مشتر  الدادی اه در هر ستون دست



 معصومه نعیمی و همکاران

 

 1394پاییز   3 شماره  17دوره 
644 

اگعش  لموكرد دانه به طور مععاداری تحت تگأثیر بگرهم  

آبیاری و سوعیم قرار گرفت و ااربرد سوعیم موجب افاایش 

(. 4لموكگگرد دانگگه در تمگگاک سگگطوح آبیگگاری شگگد )جگگدول 

بیشترین میاان صفت مذاور او تیمار آبیاری معمول همگرا   

دسگت  ایووگرک در هكتار( بگه  1296پاشی سوعیم )وولبا مح

آمد و امترین میاان به تیمار لگدک مصگرف سگوعیم تحگت     

ایوگوگرک در   941دهگی ) آبی در مرحو  میو شرای  تعش ام

(. سگوعیم دارای خاصگیت   4هكتار( تعوگق داشگت )جگدول    

هگای محیطگی،   ااسیدانی است و تحگت شگرای  تگعش   آنتی

واند ودایعدۀ ااسیژن فعگال باشگد   ت ویژ  تعش خشكی، می به

[. سوعیم همنعین او اگاهش سگبایعگی تحگت شگرای      27]

توانگد موجگب بهبگود     اعد و میتعش خشكی جووگیری می

[. در بررسگی گیگا    20فتوسعتا گیا  در شرای  تعش شگود ] 

پاشگگی سگگوعیم در ذرت در شگگرای  تگگعش رطگگوبتی، محوگگول

و  شرای  تعش، صگفات لموكگرد دانگه، شگاخص برداشگت     

رسگد  نظگر مگی   [. به16اارایی مصرف آب را بهبود بخشید ]

سوعیم او طریق بهبود فتوسعتا و ااهش پیری برگ، افگاایش  

هگا در افگاایش لموكگرد    ها به دانهتولید و انتقال آسیمیالت

[. همنعین سگوعیم دارای قابویگت   27دانه نقش داشته است ]

تعظیم وضعیت آب گیا  تحت شرای  تعش خشكی است و 

تأثیرات محافظتی سوعیم در شرای  تعش او طریگق افگاایش   

شگود   ظرفیت جذب آب توس  سیستم ریشگه حگادم مگی   

پاشی سوعیم در شگرای   [. تأثیر ااربرد وئولیت و محوول13]

پاشی سوعیم به مقگدار  خشكی بر اواا بررسی شد و محوول

گرک در هكتار، بگه افگاایش تعگداد خگورجین در گیگا ،       30

ر خگورجین، وون هااردانگه، لموكگرد دانگه و     تعداد دانگه د 

لموكرد روغن در اواا معجر شد، ولگی تگأثیری بگر درصگد     

 [.29روغن دانه نداشت ]

گانگ  آبیگاری، وئولیگت و سگوعیم بگر      تأثیرات متقابل سه

 1329لموكرد دانه مععادار بود و بیشگترین لموكگرد دانگه )   

ا اگاربرد  ایووگرک در هكتار( او تیمار آبیاری معمول همرا  ب

دست آمگد. امتگرین لموكگرد دانگه نیگا      وئولیت و سوعیم به

 آبگگگگگی در مرحوگگگگگ  متعوگگگگگق بگگگگگه تیمگگگگگار اگگگگگم 

 733پاشی سگوعیم ) دهی بدون ااربرد وئولیت و محوولمیو 

(. بررسگی تگأثیر اگاربرد    5ایووگرک در هكتار( بود )جدول 

آبگی بگر   پاشی سوعیم در شرای  تگعش اگم  وئولیت و محوول

ان داد ااربرد وئولیگت و سگوعیم در معگاطق در    ارقاک اواا نش

معر  تعش خشكی موجب حفظ رطوبت خگا  و بهبگود   

 [.29شود ]رشد و لموكرد گیا  اواا می

 

 . مقدار روغن دانه6. 3

ااغگذی،   ترین قسمت مورد استفادۀ گیا  ادوی پوسگت مهم

هگا، اسگیدهای   . دان  ادو معب  غعی او پگروتئین دان  آن است

ویژ  اسید اولئیك و اسگید   ع مورد نیاو بدن بهچرب غیراشبا

هگا،  خصگوص اسگید آلفالیعولئیگك، فیتواسگترول    لیعولئیك به

ویگژ    ها )بهو تواوفرول E، ویتامین 3اسیدهای چرب امگا 

 [. 15مقادیر ویاد گاماتواوفرول( است ]

 5طور مععگاداری در سگطح آمگاری     مقدار روغن دانه به

(. بیشگترین  2ر گرفت )جدول درصد تحت تأثیر آبیاری قرا

درصد( مربگو  بگه تیمگار آبیگاری      9/43مقدار روغن دانه )

معمول بود و امترین مقدار به تیمار قط  آبیاری در مرحو  

درصد( تعوق داشت اه با تیمگار تگعش در    3/42دهی )میو 

(. المال 2مرحو  گودهی اختالف مععاداری نداشت )جدول 

 14ی اوگاا بگه اگاهش    دهگ آبگی در مرحوگ  سگاقه   تعش اگم 

[. شایان ذار است صگفت  1درصدی روغن دانه معجر شد ]

پاشگی   مذاور تحت تأثیر لوامل ااربرد وئولیگت و محوگول  

 سوعیم قرار نگرفت.

نتایج همبستگی بین صفات مورد مطالعه مشخص اگرد  

ای، اوروفیگل اگل و محتگوای    اه بین صفات هدایت روونه

ری وجگگود داشگگت ااروتعوئیگگد همبسگگتگی مثبگگت و مععگگادا

(. اوروفیل ال همبستگی مثبگت و مععگاداری بگا    6)جدول 

رسد نظر می رو به ( داشت  اواین = 62/0r) aمقدار اوروفیل 
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بخگش الظگم محتگوای     aبراساس نتایج پژوهش، اوروفیل 

 (. 5اوروفیل برگ را تشكیل داد  بود )جدول 

همنعگگین بگگین صگگفات مقگگدار ااروتعوئیگگد و محتگگوای 

(  = 63/0r( و اوروفیگگل اگگل )  = 65/0r) aاوروفیگگل 

همبستگی مثبت و مععاداری مشاهد  شد. لموكگرد دانگه بگا    

 a( و محتوای اوروفیگل   = 69/0rای )صفات هدایت روونه

(81/0r =    همبستگی مثبت و با مقدار پگرولین همبسگتگی )

رسگد  نظر می ( داشت. به- = 75/0rمعفی و بسیار مععاداری )

در فرایعگد   aدهعدۀ اهمیت ویاد نقش اوروفیل این امر نشان

فتوسعتا و در نتیجه حصول لموكرد بیشتر است. بین صفت 

درصد روغن دانه و هگیچ یگك او صگفات مگورد بررسگی،      

 (.6همبستگی مثبت و مععاداری وجود نداشت )جدول 

 

 كاغذی مورد مطالعه در كدوی پوست. میزان ضرایب همبستگی میان صفات 6جدول 

 
 هدایت

 ای روونه
 پرولین

 اوروفیل
a 

 اوروفیل
b 

 اوروفیل

 ال
 ااروتعوئید

 لموكرد

 دانه

 مقدار روغن

 دانه

        1 ای هدایت روونه

       1 -91/0** پرولین

      a **92/0 **95/0- 1اوروفیل 

     b 27/0- *41/0 **45/0- 1اوروفیل 

    1 42/0** 62/0** -60/0** 69/0** اوروفیل ال

   1 63/0** -03/0 65/0** -74/0** 68/0** ااروتعوئید

  1 32/0 27/0 -62/0** 81/0** -75/0** 69/0** لموكرد دانه

مقگگدار روغگگن  

 دانه
13/0 28/0- 26/0 *35/- 05/0 15/0 29/0 1 

 درصد. 1و  5ترتیب مععادار در سطح احتمال  * و **آ به

 

دلیگل   تگن در هكتگار بگه    10ااربرد وئولیگت بگه مقگدار    

خاصیت جذب، نگهداری و افاایش دسترسی بگه رطوبگت   

در شرای  تعش خشكی، موجب تخفیف شدت و تگأثیرات  

ااغگذی شگد. همنعگین     تعش در گیا  دارویی ادوی پوست

پگرولین را  پاشی سوعیم موجبات ااهش اسگید آمیعگ    محوول

دهعگدۀ تگأثیر آن   نولی نشان رسد بهنظر می فراهم آورد اه به

بر ایگن، مشگخص    در ااهش اثار تعش خشكی است. افاون

شد اه ااربرد وئولیت و سوعیم او طریق حفگظ تعگادل آبگی    

های ای و ااهش تخریب رنگیا گیا  و بهبود هدایت روونه

تولیگد   فتوسعتای در شرای  تعش خشكی، به بهبود رشگد و 

شود. بگا توجگه   ااغذی معجر می گیا  دارویی ادوی پوست

پاشگی  رسگد اگاربرد وئولیگت و محوگول     نظر می به نتایج، به

هایی او سال با تگعش  سوعیم در معاطقی او اشور اه طی ما 

تواند در بهبود رشد و تداوک تولید  اند، می امبود آب مواجه

شود این پگژوهش   گیا  مفید واق  شود. در پایان پیشعهاد می

هگای متفگاوت و    در معاطق مختوگف اشگور و تحگت اقوگیم    

های مختوگف رطگوبتی و مقگادیر متفگاوت وئولیگت و      رژیم

 سوعیم نیا صورت پذیرد.
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