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تأثیر کاربرد زئولیت و محلولپاشی سلنیم در رژیمهای مختلف رطوبتی بر
برخی صفات فیزیولوژیك و عملکرد دانۀ کدوی پوستکاغذی
5

معصومه نعیمی ، *1غالمعلی اکبری ،٢امیرحسین شیرانیراد ،3طاهره حسنلو ،4غالمعباس اکبری ٢و مهدیه امیرینژاد
 .1استادیار ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشكدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،ایران
 .٢دانشیار ،گروه علوم زراعی و اصالح نباتات ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد پژوهش ،بخش دانههای روغنی ،مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر ،کرج ،ایران
 .4استادیار پژوهش ،بخش فیزیولوژی ،پژوهشكدۀ بیوتكنولوژی کشاورزی ،کرج ،ایران
 .5استادیار ،گروه علوم گیاهی ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/11 :

تاریخ وصول مقاله1393/05/٢3 :

چكيده
بهمعظور بررسی تأثیر ااربرد وئولیت و محوولپاشی سوعیم در رژیمهای مختوف رطوبتی بر برخی صفات فیایولوژیگك و لموكگرد دانگ
گیا دارویی ادوی پوستااغذی ) ،(Cucurbita pepo L.آومایشی بهصورت فااتوریل در قالب طرح بوو های اامل تصگادفی بگا سگه
تكرار ،در معطق تااستان واق در استان قاوین طی سال  1389به اجرا درآمد .لامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمگول براسگاس
 60میوگگیمتگگر تبخیگگر او تشگگتك تبخیگگر اگگالس ( Aشگگاهد) ،قطگگ آبیگگاری در مرحوگگ گوگگدهی و قطگگ آبیگگاری در مرحوگگ
میو دهی ،وئولیت در دو سطح (لدک ااربرد و ااربرد بهمقدار  10تن در هكتار) و سوعیم نیا در دو سطح (لگدک مصگرف و مصگرف 30
گرک در هكتار او معب سوعات سدیم) بود .تعش امآبی به ااهش صگفات هگدایت روونگهای ،مقگدار ااروتعوئیگد ،محتگوای اوروفیگل ،a
لموكرد دانه و افاایش غوظت پرولین و محتوای اوروفیل  bمعجر شد .ااربرد وئولیت بهمقدار  10تن در هكتار در شرای تعش امآبگی،
ضمن تأثیر مطووب بر محتوای اوروفیل  aو  bو لموكرد دانه ،موجب بهبود صفت هگدایت روونگهای و اگاهش غوظگت پگرولین شگد.
بیشترین لموكرد دانه او ااربرد همامان وئولیت و سوعیم در شرای آبیاری معمول ( 1329ایووگرک در هكتار) بهدست آمد .با توجگه بگه
نتایج ،ااربرد وئولیت و سوعیم در معاطقی اه در معر

تعش امآبی هستعد ،او طریق بهبود شرای فیایولوژیك گیا مگیتوانگد موجگب

بهبود شرای رشد گیا و حصول لموكرد دان بیشتر شود.
كلیدواژهها :پرولین ،تعش امآبی ،سوعیم ،ااروتعوئید ،اوروفیل.

* نویسعد مسئول

Email: Naeemi_701@yahoo.com
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 .1مقدمه

راهكارهای امكانپذیر برای ااهش تأثیرات امبگود آب بگر

خشكسالی و تگعش ناشگی او آن ،مهگمتگرین و رایگجتگرین

تولید گیاهان ورالی باشد .وئولیتها گروهی او اگانیهگای

تگعشمحیطگگی در ایگران محسگگوب مگیشگگود اگه تولیگگدات

طبیعگگگی آلومیعوسگگگیویكات آبدار بگگگا فرمگگگول اوگگگی

اشاوروی را محگدود مگیاعگد و بگاود اسگتفاد او معگاطق

 AlO2SiO2H2Oبا ساختمانی بوگوری ویگژ ای هسگتعد اگه

نیمهخشك و دیم را ااهش میدهد .تولید گونههگای فعگال

ااربردهای متعددی در اشاوروی و باغبانی دارنگد .قابویگت

ااسیژن  (ROS)1در شرای تعش رطوبتی موجگب افگاایش

فراوان آنها در جذب و ذخیر ساوی آب سبب می شود اگه

تجای اوروفیگل و در نهایگت ،اگاهش محتگوای اوروفیگل

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

میشود [ .]19گیاهان سگطوح مختوفگی او سگاوگاری را در

وئولیت استفاد شود  .2بهدلیل ظرفیت ویاد تبادل اگاتیونی

وااعش به شرای تعش امآبی نشان میدهعد و او میان آنها،

و قرار گرفتن بعضی ااتیونها او جموگه آمونیگوک در شگبك

می توان به تغییر در میاان باو و بسته بودن روونههگا اشگار

خود ،افاونبر نقش اصالحاععدگی در خا  ،میتوانعد تأثیر

ارد اگه توسگ هورمگون گیگاهی اسگید آبسگیایك اعتگرل

تغذیهای داشته باشعد و سبب بهبود رشد گیا بگهخصگوص

می شود .طی بررسی اثر تعش خشگكی در مرحوگ گوگدهی

در اراضیای با قابویت تبادل ااتیونی ضعیف شوند [.]9

گیا اواا ،هدایت روونهای در تیمار تعش خشكی به میگاان

سگگوعیم موجگگب حفگگظ و بهبگگود سیسگگتمهگگای دفگگالی

مععاداری در مقایسه با شرای بدون تعش (شگاهد) اگاهش

آنتیااسیدانی و تجم قعد و نشاسته مگیشگود [ .]7سگوعیم

یافت اه این امر را وابسته به مقدار تجم اسگید آبسگیایك

دارای خاصگگیت آنتگگیااسگگیدانی اسگگت و تحگگت شگگرای

در شرای تعش خشكی دانستهاند [.]26

تعشهای محیطی ،بهویژ تعش خشگكی مگیتوانگد ودایعگدۀ

تعظگگیم اسگگمای بخشگگی او سگگاوواارهای اجتعگگاب او

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

خشكی بهمعظور مقابوه با ااهش آماس و یكی او مهمتگرین

تحت شرای تعش خشكی جووگیری میاعد [.]20

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

ادوی پوستااغذی 2یكی او گیاهان دارویی شعاختهشد

مسوم تعظیم اسمای در گیا آن اسگت اگه پتانسگیل آب در

در دنیا محسوب میشگود .ترایبگات موجگود در روغگن دانگ

سوولها و بافتها ثابت مگیمانگد و بعگابراین او هگر گونگه

گیاهان جعس ادو بهطور مؤثری در درمان ارکهگای رود ای،

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

تومورهای خوشخیم پروستات ،مشگكالت مجگاری ادراری،

اسیدهای آمیعه آواد بهویژ پرولین توس بافت گیا در طی

التهابات معد و تصوب شرایین نقش دارد [.]22

شوری و تعش رطوبتی رایجتگرین و معمگولتگرین وااگعش

با توجه بگه ایعكگه در ااثگر معگاطق ایگران ،امبگود آب

ساوگاری است و نولی مادۀ ساوگار اه پتانسیل اسمای را

هموار او مهمترین لوامگل محدوداععگدۀ تولیگد در بخگش

در سیتوپالسم تعظیم میاعد ،شعاخته شد است و بهلعگوان

اشاوروی اسگت ،هگر گونگه تحقیگق در ومیعگ رژیگمهگای

یك مارار متابولیكی در ارتبا با تعش استفاد میشود [15

مختوگف آبیگاری ،ارویگابی شگیو هگای افگاایش تحمگل بگه

 .]6 ،اگرچه پرولین در هم انداکهگای گیگا در طگی تگعش

تعشهای محیطی بهویژ خشكی در گیاهان ورالی با هدف

تجم مییابد ،سری ترین انباشت را در برگها دارد [.]2

بهر وری بیشگتر او معگاب آبگی و خگاای ضگروری بگهنظگر

بهنظگر مگیرسگد افگاودن وئولیگت بگه خگا  ،یكگی او

میرسد .براساس شواهد موجود تا اعون تأثیر تعش امآبگی

1. Reactive Oxygen Species

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

به صورت فااتوریل در قالب طرح بوو های اامل تصادفی

این گیا بهتاوگی وارد فوور گیاهی ایران شگد و اشگت آن

با سه تكرار در معطق تااستان استان قاوین در سگال 1389

در معاطق مختوف در حال توسعه است ،توسع سگطح ویگر

به اجرا درآمد .شرای اقویمی این استان با روشهای رایگج

اشت به همرا افگاایش لموكگرد در واحگد سگطح ،ومگانی

دنیا ،همنون روش طبقهبعدی دومارتن و ترنت وایت نشان

تحقق مییابد اه بتوان بگرای افگاایش سگطح ویراشگت آن

میدهد اه معطق تااستان جاو معاطق نیمگهخشگك اسگت،

بهویژ در معاطق خشگك و نیمگهخشگك اشگور گگاکهگای

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

اساسی برداشت.

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

هدف پژوهش حاضر ،مطالع تگأثیر اگاربرد وئولیگت و

حكمفرماست .براساس میانگین داد هگای سگیسگال اخیگر

سوعیم در رژیمهگای مختوگف رطگوبتی بگر برخگی صگفات

ادارۀ هواشعاسی قاوین ،متوسگ بارنگدگی سگالیان معطقگه

فیایولوژیگگك و لموكگگرد دانگگ گیگگا دارویگگی اگگدوی

 238/5میویمتر است و بارندگیها اغوب در اواخر پگاییا و

پوستااغذی او جموگه محتگوای اوروفیگل  ،b ،aاوروفیگل

اوایل بهار روی میدهد .شایان ذار اسگت اگه مقگدار اگل

ال ،مقدار ااروتعوئید ،محتوای پرولین و هدایت روونگهای

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

است.

آومگگایش  20/4میوگگیمتگگر بگگود .در ایگگن آومگگایش ،او نقگگا
مختوگگگف خگگگا مارلگگگه در دو لمگگگق  0-30و 30-60

 .2مواد و روشها

سانتیمتری نمونهبرداری بهصورت مراب صورت گرفت و

به معظور بررسی تأثیر ااربرد وئولیت و محوولپاشی سگوعیم

نمونگگههگگا بگگرای تعیگگین خگگواص فیایكگگی و شگگیمیایی بگگه

در رژیمهای مختوف رطوبتی بر برخی صفات فیایولوژیك

آومایشگا معتقگل شگدند .مشخصگات فیایكگی و شگیمیایی

و لموكرد دان گیا دارویی ادوی پوست ااغذی ،آومایشی

خا محل آومایش در جدول  1ارائه شد است.

جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

لمق
خا
)(cm

0-30
30-60

بافت
خا
لومی
رسی
لومی

اسیدیته

نیتروژن

هدایت

گل

ال

الكتریكی

اشباع

()%

)(ds/m

پتاسیم قابل

فسفر قابل

جذب

جذب

)(mg/kg

7/1

0/05

0/85

329

20/10

7/2

0/07

0/81

264

7/8

پس او آماد ساوی ومین برای ااشت با توجه بگه نتگایج
آومایش خا

آهن

روی

مس

معگعا

1/80 3/70 6/60

24/3

13/15 1/05 1/90 6/20

نیتروژن او اود اور استفاد شد .یكسوک او اگود نیتروژنگه
بهصورت پیشااشگت ،در ومگان تهیگ ومگین و بقیگ اگود

و توصیههای اودی مشخص شد اگه خگا

نیتروژنه به صورت سر

نیاوی به اود فسگفر و پتگاس نگدارد و بگرای تگأمین اگود
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یكسوک در ومان غعنهدهی) بگهطگور یكعواخگت در ومگین

بهمعظور ارویگابی محتگوای پگرولین بگرگ 0/5 ،گگرک او

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

نمون برگ معجمدشد تووین و ضمن ساییدن بهتدریج 10

شامل آبیاری معمول براساس  60میویمتر تبخیگر او تشگتك

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

تبخیر االس ( Aشاهد) ،قط آبیاری در مرحوگ گوگدهی و

محوول بهدست آمد به لولگ آومگایش دردار معتقگل شگد و

قط آبیاری در مرحوگ میگو دهگی و لامگل وئولیگت در دو

بهمدت  15دقیقگه سگانتریفیوژ ( 3000دور در دقیقگه) شگد

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

(مدل  -Sigma 3-18kآلمن) 1 .میویلیتر او لصارۀ حاصگل

مصرفی هر ارت محاسبه و تووین شد و بهصورت نگواری

به لول آومایش معتقل شد و سپس  1میویلیتر معگرف نگاین

در قسمت داغآب پشتهها و در لمق  30سگانتیمتگری ویگر

هیدرین و  1میویلیتر اسید استیك گالسگیال بگه آن افگاود

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

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

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

تا رند صورتی گوی تولید شگد سگپس بگهمعظگور توقگف

سدیم ) (Na2O4Seبود [ .]29بذر ادوی پوسگتااغگذی او

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

شرات پااان بذر و وئولیت مصرفی او شرات افراوند تهیه

لول گ آومگگایش  4میوگگیلیتگگر محوگگول تولگگوئن اضگگافه شگگد.

شد .ااشت در تاریم  14تیر بگهلعگوان اشگت دوک پگس او

بدینترتیب در هر لوله ،دو فاو مای تشكیل شد .فاو باتیی

برداشت گیا جو و بهصورت جوی و پشته انجگاک گرفگت.

حاوی امپوكس رنگی (قرما ،بسته به غوظت پرولین متغیگر

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

اسگگت و او قرمگگا تگگا گوگگی رنگگد تغییگگر مگگیاعگگد) ،بگگرای

فاصو بوته روی ردیف  50سانتیمتر و تراام  1/33بوته در

انداو گیری مقدار پرولین استفاد شد و میاان جذب نور آن

متر مرب بود .بگین بوگو هگا بگرای جوگوگیری او اخگتال

در طول موج  520نانومتر با دستگا اسپكتروفتومتر انگداو -

تیمارهای مختوف موجود 6 ،متر فاصوه درنظر گرفته شد و

گیری شد .غوظت پرولین برحسب میكرومول بر گرک بافت

برای هر بوگو سگرآب و فگاوآب جداگانگه طراحگی شگد.

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

همنعین بین ارتهای اصوی در هر بوو  2/5متگر فاصگوه

برای سعجش مقدار اوروفیل 0/5 ،گرک بافت تاو بگرگ

معظور شد .ال لمویات داشت ،بهجگا آبیگاری بگهصگورت

در  10میوی لیتر دیمتیلسولفواسگید (DMSO) 1همگوژنیژ

یكسان انجاک گرفت.

شد و بهمدت چهار سالت در حماک آب گگرک و در دمگای

دو هفته پس او المال تعش اگمآبگی ،ارویگابی هگدایت

 65درج سانتیگراد قرار گرفت .سگپس میگاان جگذب در

روونهای روی برگهای بالغ (سومین برگ او رأس بوتهها)

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

بین سالت  11-13توس دستگا پرومتر (مگدل -Delta-T

مقگگدار اوروفیگگل  b ،aو اوروفیگگل اگگل براسگگاس روش

انگوستان) انجگاک گرفگت [ .]17بگهمعظگور بررسگی صگفات

استاندارد محاسبه شد و برحسگب میوگیگگرک در گگرک وون

فیایولوژیك و بیوشیمیایی ،نمونههای  1گرمی او برگهگای

تاو ارائه شد []14آ

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

()1

Chla (mg/FW) = 12.25 A663 – 2.79 A645

در ورقههای آلومیعیومی در نیتروژن مای معجمد شگدند .در

()2

Chlb (mg/ FW) = 21.5 A645 – 5.1 A663

پایان نمونهها تا ومان اجرای آومایشهای مربو در فریگار

() 3

Totla Chl (mg/ FW) = Chla + Chlb

 -80درج سانتیگراد نگهداری شدند.

1. Dimethylsulfoxide

دوره   17شماره   3پاییز 1394
638

تأثیر كاربرد زئولیت و محلولپاشی سلنیم در رژیمهای مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ كدوی پوستكاغذی

 )9تجای واریانس شدند و میانگین داد ها بهروش آومگون

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

چعددامعهای دانكن در سطح احتمال  5درصد مقایسه شدند.

لمویات برداشت بهترتیب رسیدگی میو هگا او مهگر تگا
اواخر آبان ادامه داشت .پس او هگر بگار برداشگت میگو در

 .3نتاکج و بحث

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

 .1. 3هداکت روزنهاي برگ
المگگال تیمارهگگای قط گ آبیگگاری طگگی مراحگگل گوگگدهی و

ارت ،جداگانه تووین شدند سپس دانهها او میو استخراج

میو دهی به ترتیب بگه اگاهش  20و  17درصگدی هگدایت

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

روونهای برگ در مقایسه با تیمار آبیاری معمول معجر شگد

خشك برای هر تیمار تعیین و براساس ایووگرک در هكتگار

(جدول  .)2تأثیر معفی تعش امآبی بر هگدایت روونگهای را

محاسبه شد .درصد روغن دانگه نیگا بگهروش سواسگوه بگا

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

استفاد او حگالل پترولیگوک اتگر و در مگدت شگش سگالت

تعش رطوبتی ،هدایت روونهای ،پتانسیل آب برگ ،محتوای

استخراج و انداو گیری شد.

نسبی آب برگ و پایداری دمای گیا  ،ااهش و وون ویگژۀ

هم داد هگای حاصگل او آومگایش پگس او اطمیعگان او

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

یكعواختی داد ها ،با استفاد او نرکافاار آماری ( SASنسخ

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

هدایت روونهای
)(mmol/m/s

پرولین

اوروفیل

a

اوروفیل

b

)(mg/g fw) (mg/g fw) (mol/g fw

اوروفیل ال ااروتعوئید لموكرد دانه مقدار روغن دانه
()%
)(kg/ha
)(mg/g fw) (mg/g fw

آبیاری
آبیاری معمول (شاهد)

123/31a
b

2/27b

3/33a

0/79c

4/13a

1/48a

1272a

43/9a

a

b

b

b

c

b

1138

ab

43/1

876c

42/3b

قط آبیاری در مرحو گودهی

99/06

5/20

2/56

1/08

3/65

1/03

قط آبیاری در مرحو میو دهی

102/13b

5/13a

2/42c

1/57a

3/99a

1/26b

وئولیت

)(ton/ha

0

100/34b

4/74a

2/59b

1/08b

3/67b

1/20b

1030b

43/2a

10

a

b

a

a

a

a

a

a

سوعیم

115/99

3/66

2/96

1/21

4/17

1/31

1161

43/1

)(g/lit/ha

0

107/56a

4/26a

2/79a

1/14a

3/93a

1/24a

1056b

43/4a

30

a

b

a

a

a

a

a

a

108/78

4/13

2/76

1/15

3/91

1/28

1134

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

تعش قط آبیگاری در مراحگل میگو دهگی و گوگدهی تعوگق

تعش امآبی در مراحل گودهی و میو دهگی تگأثیر مثبگت و

داشت اه اختالف مععاداری نداشتعد و در گرو آخر آماری

مععگگاداری بگگر میگگاان هگگدایت روونگگهای داشگگت و موجگگب

جدول مقایس میانگین او نظر صفت مگذاور قگرار گرفتعگد

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

(جدول  .)3در این پژوهش به نظر میرسد ااربرد وئولیگت

مربو به تیمارهای لدک ااربرد و اگاربرد وئولیگت تحگت

با حفظ رطوبت بیشتر و جذب بیشتر آب او خگا مگرتب

شرای آبیاری معمول بود اه اختالف مععاداری نداشگتعد و

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

در گرو آماری مشابه قرار گرفتعد .امترین میگاان هگدایت

هدایت روونهای معجر شد است.

روونهای نیا به تیمارهای لدک ااربرد وئولیت تحت شرای
جدول  .3مقايسۀ میانگین تأثیرات دوگانۀ آبیاري × زئولیت بر صفات مورد مطالعه در کدوي پوستکاغذي
هدایت

تیمار

روونهای
)(mmol/m/s

آبیاری

پرولین

اوروفیل

(mol/g
)fw

a
)(mg/g fw

اوروفیل

اوروفیل

لموكرد

مقدار روغن

(mg/g

ال

دانه

دانه

)fw

)(mg/g fw

)(kg/ha

)(%

b

وئولیت
)(ton/ha

آبیگگگاری معمگگگول 0
(شاهد)

10

قطگگ آبیگگگاری در 0
مرحو گودهی

10

قطگگ آبیگگگاری در 0
مرحو میو دهی

10

a

c

a

c

ab

a

a

1253

43/93

124/75

2/31

3/39

0/83

4/22

43/92a

121/87a

2/24c

3/28a

0/75c

4/03b

1292a

88/96d

6/01a

2/31c

0/83c

3/15d

42/47ab 1074c

109/17c

4/38b

2/82b

1/33b

4/14ab

43/77a

87/32d

5/89a

2/08d

1/58a

3/66c

43/10ab 762e

116/93b

4/37b

2/77b

1/56a

4/33a

41/56b

1201b
989d

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

در این بررسی ،هدایت روونهای در شرای تعش امآبی

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

تحت تأثیر محوولپاشی سوعیم قرار نگرفت ،ولی در برخگی

معمول) افاایش داد ،ولی بگین تیمارهگای قطگ آبیگاری در

معاب به تأثیر مثبت و مععادار هگدایت روونگهای او مصگرف

مراحل گودهی و میو دهی اختالف مععاداری وجود نداشت

سوعیم تحت تعش خشكی در گیا گعدک سگیا اشگار شگد

(جدول  .)2نتایج بهدسگت آمگد مبعگی بگر افگاایش مقگدار

است [.]23

پرولین در شرای تعش خشگكی در دیگگر تحقیقگات ارائگه
شد است [ .]15همنعین افاایش تجم پرولین و قعگدهای

 .2. 3مقدار پرولين برگ

محوول و اگاهش محتگوای رطوبگت نسگبی بگرگ در گیگا

مقدار پرولین تحت تأثیر لامل آبیاری قرار گرفگت و بگروو

دارویی بادرنجبویه در شرای تعش خشكی گاارش شد اه

تعش امآبی در مراحل گودهی و میو دهی صفت مذاور را

اظهارات مذاور مؤید نتایج پژوهش حاضر است [.]3
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تأثیر كاربرد زئولیت و محلولپاشی سلنیم در رژیمهای مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ كدوی پوستكاغذی

تعش خشكی او طریگق افگاایش میگاان فراهمگی رطوبگت،

اگگاهش تورژسگگانس ،لامگگل اولی گ تجم گ پگگرولین در
تعشهای شوری و خشكی است .تولید و تجم اسگیدهای

موجب تخفیف تأثیرات تگعش و در نتیجگه اگاهش تجمگ

آمیعه آواد بهویژ پرولین توس بافت گیا در طی شوری و

پرولین شود .محوگولپاشگی سگوعیم در شگرای تگعش قطگ

تعش رطوبتی رایجترین و معمولتگرین وااگعش سگاوگاری

آبیاری طی مراحل گودهی و میو دهی نیا به ااهش مععادار

است .تجم پرولین به تعظیم اسمای برگ امك میاعد اه

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

ممكن است با مقادیر بیشتر محتوای نسبی آب هگم همگرا

به تیمار لدک مصرف سوعیم تحت شرای تعش اگمآبگی در

باشگگد [ .]15پگگرولین نقگگش محافظگگتاععگگدگی آنگگایمهگگای

مرحو گودهی تعوق داشت و امترین مقدار آن نیا مربگو

سیتووولی (حفاظت او آنایم اربواسیالو) و ساختار سوولی

به تیمارهای لدک مصرف و مصرف سگوعیم تحگت شگرای

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

رطوبتی نرمال بود اه به اتفاد رتب آخگر مقایسگ میگانگین

ااسیداسگگیون آن ،اتصگگال و ترایگگب نگگاقص آن در داخگگل

تأثیرات متقابل دوگانه آبیاری و سوعیم را به خود اختصاص

مجمول پروتئیعی است .اواینرو پرولین در شگرای تگعش،

دادند (جدول  .)4در بررسی تأثیر محوگولپاشگی سگوعیم در

در سوول انباشت میشود .پرولین محوول ،میتواند حاللیت

شرای تعش رطوبتی بر گیا برنج ،سگوعیم موجگب افگاایش

پروتئین هگای مختوگف را تحگت تگأثیر قگرار دهگد و جوگو

تجم پرولین در شرای تعش شد [.]28

غیرطبیعی شدن آلبگومین را بگیگرد .آنگایمهگا نیگا بگهدلیگل
ساختمان پروتئیعی خود تحت تأثیر ایگن سگاوواار پگرولین

 .3. 3محتواي کلروفيل  b ،aو کلروفيل کل

قرار میگیرند و محافظت میشوند اه احتمگاتً گیاهگان بگه

همانگونه اه او جدول مقایس میانگین اسگتعبا مگیشگود،

دتیل یادشد پرولین خود را افاایش میدهعد [.]2

المال تیمارهای قط آبیاری در هگر دو مرحوگ گوگدهی و

اثر برهماعش آبیاری و وئولیت بگر غوظگت پگرولین در

میو دهی موجب ااهش محتوای اوروفیل ( aبگهترتیگب 23

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

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

تن وئولیت در هكتار در شرای تگعش اگمآبگی در مراحگل

ال ( 12درصد) معجر شد ،درحالی اه بروو تعش امآبی در

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

مرحو میو دهی تگأثیر مععگاداری بگر مقگدار اوروفیگل اگل

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

نداشگگت (جگگدول  .)2بگگروو تگگعش در مراحگگل گوگگدهی و

میانگین تأثیرات متقابل آبیاری و وئولیگت او لحگا صگفت

میو دهی ادوی پوسگت ااغگذی ،سگبب افگاایش محتگوای

مذاور مشخص ارد اه بیشترین میاان آن مربو به تیمگار

مقدار اوروفیل  bشد (جدول  .)2گگاارش هگایی در ومیعگ

لدک ااربرد وئولیت تحت شرای قطگ آبیگاری در مرحوگ

ااهش محتوای اوروفیل  bدر شرای تگعش رطگوبتی ارائگه

گوگگدهی بگگود .امتگگرین مقگگدار اسگگمولیت مگگذاور نیگگا بگگه

شد اسگت [ ،]24بگا ایگنحگال ،در تحقیگق دیگگری تگعش

تیمارهای ااربرد و لدک ااربرد وئولیت در شگرای آبیگاری

خشكی ،بگه اگاهش شگدید محتگوای اوروفیگل  aدر گیگا

معمول تعوق داشت اه اختالف مععاداری با هم نداشگتعد و

دارویی بادرنجبویه شد ،ولی مقدار اوروفیل  bتگا حگدودی

در رتب آخر جدول مقایس میانگین قگرار گرفتعگد (جگدول

افاایش پیدا ارد [ .]3تولیگد گونگههگای فعگال ااسگیژن در

 .)3بهنظر میرسد وئولیت بهدلیل دارا بودن خاصیت جذب

شرای تعش رطوبتی ،موجب افاایش تجای اوروفیگل و در

و دف آب بهصورت برگشتپذیر ،قگادر اسگت در شگرای

نهایت ااهش محتوای اوروفیل میشود [.]19
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جدول  .4مقایسۀ میانگین تأثیرات دوگانۀ آبیاری × سلنیم بر مقدار پرولین و عملکرد دانه در كدوی پوستكاغذی

تیمار
آبیاری

پرولین

لموكرد دانه

)(mol/g fw

)(kg/ha

سوعیم
)(g/lit/ha
c

0

آبیاری معمول (شاهد)
قط آبیاری در مرحو گودهی
قط آبیاری در مرحو میو دهی

a

2/20

1248

30

2/35c

1296a

0

5/39a

1110c

30

5/01b

1166b

0

5/20ab

810e

30

5/0b

941d

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

تحت تأثیر خشكی ،ااهش در رنگدانههگای فتوسگعتای

وئولیت و سوعیم در شرای قط آبیاری در مرحو میو دهی

او قبیگل اوروفیگگل  aممكگن اسگگت ناشگی او اگگاهش سگگعتا

بود و امترین مقگدار آن نیگا بگه محوگولپاشگی سگوعیم در

امپوكس اصوی رنگدان اوروفیل  IIاه توس گگرو ژنگی

شگگرای قط گ آبیگگاری در مرحو گ گوگگدهی و لگگدک اگگاربرد

 Cabاگدگگذاری مگیشگوند یگا تخریگب نگوری امگگپوكس

وئولیت تعوق داشت (جدول .)5

پروتئیعگگی رنگدانگگههگگای  aو  bاگگه محافظگگتاععگگدۀ

 .4. 3محتوای كاروتنوئید

دستگا فتوسعتای اسگت ،یگا بگهواسگط صگدم ااسگیداتیو

المال تیمارهای تعش قط آبیاری در مراحل گوگدهی و

لیپیدهای اوروپالست ،رنگدانهها و پروتئینهگا یگا افگاایش

میو دهی به ترتیب به ااهش مععادار محتوای ااروتعوئید بگه

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

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

در شرای تعش خشكی می توانگد یگك جعبگ سگاوگاری و

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

مفید داشته باشد ،ویرا بگا اگاهش مقگدار اوروفیگل انگرژی

ااهش مععادار محتگوای اوروفیگل ،ااروتعوئیگد و شگاخص

خورشگگید جگگذبشگگد اگگاهش یافتگگه و بگگهدنبگگال آن،

پایداری اوروفیل شد و مشگخص شگد اگه اگاهش مقگدار

خسارتهای ناشی او تشگكیل رادیكگالهگای آواد ااسگیژن

رنگیا ها می تواند در اثر اگاهش محتگوای رطوبگت نسگبی

ااهش مییابد [ .]28در پژوهش حاضر ،محتوای اوروفیگل

برگ در گیاهان تحت تعش ایجادشد باشد [.]25

تحت تأثیر مصرف سوعیم تحت شرای تعش قرار نگرفگت

نتایج مقایس میانگین اثگر وئولیگت مشگخص اگرد اگه

با این حال گاارش هایی مبعی بر تأثیر مثبگت محوگولپاشگی

ااربرد وئولیت به مقدار  10تن در هكتار موجب افاایش 9

سگگوعیم در شگگرای تگگعش خشگگكی بگگر مقگگدار اوروفیگگل

درصدی صفت مذاور در مقایسه بگا شگرای لگدک اگاربرد

گیاهنههای برنج موجود است [.]28

وئولیت شد (جدول  .)2اگرچه گاارشهایی مبعی بگر تگأثیر

بیشترین مقدار اوروفیل ال مربو به تیمار ااربرد توأک

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

جذب انتخابی و آوادساوی اعتگرل شگدۀ لعاصگر غگذایی او

این ومیعه مشاهد نشد [.]28

وئولیت سبب می شگود در صگورت انتخگاب نگوع صگحیح
وئولیت مصرفی ،هعگامی اه این مواد بهلعوان اصالحاععگد

 .5. 3عملكرد دانه

بگگه خگگا اضگگافه مگگیشگگوند ،او طریگگق افگگاایش فراهمگگی

تیمارهگگای قطگ آبیگگاری در مراحگگل گوگگدهی و میگگو دهگگی

طوتنیمدت آب و لعاصر غذایی به بهبود رشد گیا امگك

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

اععد .همنعین وئولیت می تواند تعظیماععدۀ آب باشد ،ویگرا

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

یكی او خصوصیات مهم آن توانایی آبگیری و پسگابیدگی

محوولپاشی سوعیم تأثیر مععگادار و فاایعگد ای بگر لموكگرد

است اه میتوان او آن برای بهبود تعگادل آب در خگا در

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

شرای امبود رطوبت ،بهویژ طی مراحل رشگدی حسگاس

آبیاری در هر دو مرحو گودهی و میو دهی موجب افاایش

به ااهش رطوبت استفاد ارد [.]9

(بهترتیب  10و  23درصد) لموكرد دانگه شگد (جگدول .)3
جدول  .5مقایسۀ میانگین تأثیرات سهگانۀ آبیاری × زئولیت × سلنیم بر مقدار كلروفیل  ،bكلروفیل كل و عملکرد دانۀ گیاه كدوی
پوستكاغذی

اوروفیل

تیمار
آبیاری

b

)(mg/g fw

وئولیت

سوعیم

)(ton/ha

)(g/lit/ha

0
آبیاری معمول (شاهد)
10

0
قط آبیاری در مرحو گودهی
10

0
قط آبیاری در مرحو میو دهی
10

bc

0

اوروفیل ال

لموكرد دانه

)(mg/g fw

)(kg/ha

abc

b

0/88

4/27

30

0/79c

4/17abc

1262b

0

0/75c

4/08abc

1255b

30

0/75c

3/99bc

1329a

0

0/94bc

3/34e

1042d

30

0/73c

2/96f

1106d

0

1/14b

3/97c

1177c

30

1/51a

4/32ab

1225bc

0

1/56a

3/65d

733f

30

1/59a

3/67d

791f

0

1/58a

4/28abc

888e

30

1/54a

4/38a

1090d

الدادی اه در هر ستون دستام دارای یك حرف مشتر اند ،اختالف مععادار با آومون دانكن در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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وئولیت و سوعیم بهدست آمگد .امتگرین لموكگرد دانگه نیگا

لموكرد دانه به طور مععاداری تحت تگأثیر بگرهماگعش
آبیاری و سوعیم قرار گرفت و ااربرد سوعیم موجب افاایش

متعوگگگگگق بگگگگگه تیمگگگگگار اگگگگگمآبگگگگگی در مرحوگگگگگ

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

میو دهی بدون ااربرد وئولیت و محوولپاشی سگوعیم (733

بیشترین میاان صفت مذاور او تیمار آبیاری معمول همگرا

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

با محوولپاشی سوعیم ( 1296ایووگرک در هكتار) بگهدسگت

وئولیت و محوولپاشی سوعیم در شرای تگعش اگمآبگی بگر

آمد و امترین میاان به تیمار لگدک مصگرف سگوعیم تحگت

ارقاک اواا نشان داد ااربرد وئولیگت و سگوعیم در معگاطق در

شرای تعش امآبی در مرحو میو دهگی ( 941ایوگوگرک در

معر

تعش خشكی موجب حفظ رطوبت خگا و بهبگود

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

رشد و لموكرد گیا اواا میشود [.]29

آنتیااسیدانی است و تحگت شگرای تگعشهگای محیطگی،
به ویژ تعش خشكی ،می تواند ودایعدۀ ااسیژن فعگال باشگد

 .6. 3مقدار روغن دانه

[ .]27سوعیم همنعین او اگاهش سگبایعگی تحگت شگرای

مهمترین قسمت مورد استفادۀ گیا ادوی پوسگتااغگذی،

تعش خشكی جووگیری میاعد و می توانگد موجگب بهبگود

دان آن است .دان ادو معب غعی او پگروتئینهگا ،اسگیدهای

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

چرب غیراشباع مورد نیاو بدن بهویژ اسید اولئیك و اسگید

ذرت در شگگرای تگگعش رطگگوبتی ،محوگگولپاشگگی سگگوعیم در

لیعولئیك بهخصگوص اسگید آلفالیعولئیگك ،فیتواسگترولهگا،

شرای تعش ،صگفات لموكگرد دانگه ،شگاخص برداشگت و

اسیدهای چرب امگا  ،3ویتامین  Eو تواوفرولها (بهویگژ

اارایی مصرف آب را بهبود بخشید [ .]16بهنظگر مگیرسگد

مقادیر ویاد گاماتواوفرول) است [.]15

سوعیم او طریق بهبود فتوسعتا و ااهش پیری برگ ،افگاایش

مقدار روغن دانه بهطور مععگاداری در سگطح آمگاری 5

تولید و انتقال آسیمیالتها به دانههگا در افگاایش لموكگرد

درصد تحت تأثیر آبیاری قرار گرفت (جدول  .)2بیشگترین

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

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

تعظیم وضعیت آب گیا تحت شرای تعش خشكی است و

معمول بود و امترین مقدار به تیمار قط آبیاری در مرحو

تأثیرات محافظتی سوعیم در شرای تعش او طریگق افگاایش

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

ظرفیت جذب آب توس سیستم ریشگه حگادم مگی شگود

مرحو گودهی اختالف مععاداری نداشت (جدول  .)2المال

[ .]13تأثیر ااربرد وئولیت و محوولپاشی سوعیم در شگرای

تعش اگمآبگی در مرحوگ سگاقهدهگی اوگاا بگه اگاهش 14

خشكی بر اواا بررسی شد و محوولپاشی سوعیم به مقگدار

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

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

مذاور تحت تأثیر لوامل ااربرد وئولیگت و محوگول پاشگی

تعداد دانگه در خگورجین ،وون هااردانگه ،لموكگرد دانگه و

سوعیم قرار نگرفت.
نتایج همبستگی بین صفات مورد مطالعه مشخص اگرد

لموكرد روغن در اواا معجر شد ،ولگی تگأثیری بگر درصگد

اه بین صفات هدایت روونهای ،اوروفیگل اگل و محتگوای

روغن دانه نداشت [.]29
تأثیرات متقابل سهگانگ آبیگاری ،وئولیگت و سگوعیم بگر

ااروتعوئیگگد همبسگگتگی مثبگگت و مععگگاداری وجگگود داشگگت

لموكرد دانه مععادار بود و بیشگترین لموكگرد دانگه (1329

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

ایووگرک در هكتار) او تیمار آبیاری معمول همرا با اگاربرد

مقدار اوروفیل  )r = 0/62( aداشت اواینرو بهنظر میرسد
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براساس نتایج پژوهش ،اوروفیل  aبخگش الظگم محتگوای

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

اوروفیل برگ را تشكیل داد بود (جدول .)5

معفی و بسیار مععاداری ( )r = -0/75داشت .بهنظر میرسگد

همنعگگین بگگین صگگفات مقگگدار ااروتعوئیگگد و محتگگوای

این امر نشاندهعدۀ اهمیت ویاد نقش اوروفیل  aدر فرایعگد

اوروفیگگل  )r = 0/65( aو اوروفیگگل اگگل ()r = 0/63

فتوسعتا و در نتیجه حصول لموكرد بیشتر است .بین صفت

همبستگی مثبت و مععاداری مشاهد شد .لموكگرد دانگه بگا

درصد روغن دانه و هگیچ یگك او صگفات مگورد بررسگی،

صفات هدایت روونهای ( )r = 0/69و محتوای اوروفیگل a

همبستگی مثبت و مععاداری وجود نداشت (جدول .)6

جدول  .6میزان ضرایب همبستگی میان صفات مورد مطالعه در كدوی پوستكاغذی
هدایت
روونهای
هدایت روونهای
**

پرولین

-0/91

اوروفیل

a

0/92

اوروفیل

b

-0/27

اوروفیل ال

**

ااروتعوئید

**

لموكرد دانه
مقگگدار روغگگن

a

b

ال

دانه

دانه

1
**

دانه

پرولین

اوروفیل

اوروفیل

اوروفیل

ااروتعوئید

لموكرد

مقدار روغن

0/69

1
**

-0/95

*0/41

1
**-0/45

**

-0/60

**

**

0/62

**

0/68

-0/74

0/65

1
**

1

0/42
**

0/63

-0/03

1

**0/69

**-0/75

**0/81

**-0/62

0/27

0/32

1

0/13

-0/28

0/26

*-/35

0/05

0/15

0/29

1

* و **آ بهترتیب مععادار در سطح احتمال  5و  1درصد.

ااربرد وئولیگت بگه مقگدار  10تگن در هكتگار بگهدلیگل

گیا دارویی ادوی پوست ااغذی معجر میشود .بگا توجگه

خاصیت جذب ،نگهداری و افاایش دسترسی بگه رطوبگت

به نتایج ،بهنظر می رسگد اگاربرد وئولیگت و محوگولپاشگی

در شرای تعش خشكی ،موجب تخفیف شدت و تگأثیرات

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

تعش در گیا دارویی ادوی پوستااغگذی شگد .همنعگین

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

محوولپاشی سوعیم موجبات ااهش اسگید آمیعگ پگرولین را

گیا مفید واق شود .در پایان پیشعهاد میشود این پگژوهش

فراهم آورد اه بهنظر میرسد بهنولی نشاندهعگدۀ تگأثیر آن

در معاطق مختوگف اشگور و تحگت اقوگیمهگای متفگاوت و

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

رژیمهای مختوگف رطگوبتی و مقگادیر متفگاوت وئولیگت و

شد اه ااربرد وئولیت و سوعیم او طریق حفگظ تعگادل آبگی

سوعیم نیا صورت پذیرد.

گیا و بهبود هدایت روونهای و ااهش تخریب رنگیا های
فتوسعتای در شرای تعش خشكی ،به بهبود رشگد و تولیگد
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