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تاریخ وصول مقاله1393/11/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/02/14 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر تنش خیكی و محلو،ﭘاشی متانو ،بر وشژگیهای کموی و کیفوی سووشا (راوم ’وشلیوامز‘) ززماشیوی بوهصوور
کر های خردشده در االب بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار در مزرعۀ ﭘژوهیی دانیكد کیاورزی مغوان در سوا 1390 ،انجوا
گرفت .تنش خیكی شامل زبیاری ﭘس از  55 40و  70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهعنوان عامل اصلی و محلو،ﭘاشی متوانو،
شامل عد محلو،ﭘاشی (شاهد) و محلو،ﭘاشی با  21 7و  35درصد حجمی متانو ،بهعنوان عامل فرعی لحاظ شد .تأثیر تنش خیوكی
بر اطر سااه رو ،االف تیداد االف در بوته تیداد دانه در االف عملكرد دانه شاخت برداشت محتوای هیدرا
کلروف یل کل درصد روان و ﭘروتئین دانه مینادار بود .افزاشش تنش خیكی موجب افزاشش محتووای هیودرا

کوربن محلوو،

کوربن محلوو ،درصود

روان دانه و کاهش ساشر وشژگیهای مورد بررسی شد .تیمار زبیاری ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبوت اابول دسوترس عملكورد دانوه را
 33/87درصد کاهش داد .تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بر تیداد االف در بوته عملكرد دانه و محتوای کلروفیل بسیار مینوادار و بور روو،
االف تیداد دانه در االف هیدرا

کربن محلو ،و درصد ﭘروتئین دانه مینادار بود .بییترشن تأثیر بر وشژگیهای بررسیشده از تیموار

محلو،ﭘاشی با  21درصد حجمی متانو ،بهدست زمد بهروری که عملكرد دانه نسیت به شاهد  25/6درصد افزاشش شافوت و بییوترشن
عملكرد دانه از تیمار زبیاری ﭘس از  40درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهدست زمد.
كلیدواژهها :ﭘروتئین دانه تخلیۀ رروبت تیداد االف عملكرد دانه محتوای کلروفیل.

* نوشسنده مسئو،

Email: m_ramroudi@yahoo.com

جابر عیسیزاده پنجعلی خرابسی و همکاران

 .1مقدمه

خنثی کند ]34؛ بنابراشن اسوتفاده از موواد افزاشنود الظوت

باتوجه به نیاز روزافزون کیور به روانهای خووراکی کوه

دیاکسیدکربن در گیاه موجب تثییت عملكرد خواهد شود.

تأمین میشوود

از راهكارهای افزاشش الظوت دیاکسویدکربن بوهوشوژه در

توسیۀ کیت دانههای روانی از اهمیت بسزاشی برخووردار

گیاهان سهکربنه استفاده از ترکییاتی مانند متوانو ،اتوانو،

است .سوشا 1گیاهی روانی است کوه بییوترشن سوطح زشور

ﭘروﭘانو ،و بوتانو ،است .]27

در حا ،حایر بییتر زنها از ررش واردا

کیت را در جهان دارد .]13

متووانو ،سووادهتوورشن فووراورد گیوواهی اسووت کووه رووی

تنش خیكی عامول اصولی کواهش عملكورد گیاهوان

فراشندهاشی در گیاه تولید میشود  .]18کاربرد متانو ،سیب

زراعی محسوب مویشوود  .]16اعموا ،تونش خیوكی در

تولید دیاکسیدکربن در برگها و درنتیجه تسرش فتوسونتز

رو ،دور رشد سوشا سیب کاهش ارتفاع بوته تیداد گوره

میشود ازاشنرو بهعنوان منی کوربن اابول اسوتفاده اسوت

تیداد شاخه وزن بوته تیداد دانه وزن دانه تیداد اوالف

 .]34محلو،ﭘاشی متوانو 10-50 ،درصود حجموی سویب

و شاخت برداشت میشود  .]5 11بررسی توأثیر سوطو

افزاشش رشد و عملكرد گیاهان سهکربنوه مویشوود .علوت

زبیاری بر دو رام سوشا نیان داد که واوع تنش خیوكی در

افزاشش عملكرد را به کاهش تنفس نوری و افزاشش زمواس

مرحلۀ ﭘر شدن دانهها موجوب کواهش وزن زنهوا مویشوود

سلولی بافتهای گیاهی نسیت دادهاند  .]30محلوو،ﭘاشوی

 .]14محدودشت زب در دور رشدونمو زاشیی عملكرد و

متانو ،با  20درصد حجموی روی بوادا زمینوی 2شواخت

واووع

سطح برگ عملكرد دانه وزن هزاردانوه و مقودار ﭘوروتئین

تنش بستگی دارد .تنش خیوكی سویب کوتواه شودن دور

دانه را افزاشش داد  .]6محلو،ﭘاشی متوانو ،روی گیاهوانی

گلدهی و االفبندی تسرش رسیدگی و کواهش عملكورد

که تحت تأثیر تنش خیكی اورار مویگیرنود مویتوانود از

موویشووود  .]26توونش خیووكی در دور زاشیووی سوویب

کاهش زشست تود زنها جلوگیری کند  .]27محلوو،ﭘاشوی

چروکیدگی کوچكی و کاهش وزن دانههای سوشا میشوود

متانو ،زشست تود گیاهان زراعی مواجه بوا کمیوود زب را

 .]28تنش خیكی در سوشا االوب از ررشو کواهش وزن

افزاشش میدهد ولوی بور زن دسوته از گیاهوان زراعوی کوه

دانه بهوشژه کاهش تیداد دانه در اوالف عملكورد دانوه را

محدودشت رروبتی ندارند تأثیر منفی میگذارد .]30 31

اجزای عملكرد سوشا را کاهش میدهد که به شود

کاهش میدهد  .]26کاهش شاخت برداشت سوشا بور اثور

هدف ﭘژوهش حایر بررسی تأثیر محلو،ﭘاشی متوانو،

افزاشش فواصل زبیاری حاکی از تأثیر بییتر تونش ررووبتی

در شراشط تنش خیكی بر عملكرد کمّی و وشژگیهای کیفی

بر فراشندهای زاشیی در مقاشسه با رشد روشیی است .]29

سوشا رام ’وشلیامز‘ است.

در گیاهان مقاو به خیكی برای دستیابی بوه عملكورد
زشاد اتخاذ راهكارهای کاهند اثر تنش بسیار مورد توجوه

 .2مواد و روشها

بوده اسوت  .]19در چنوین شوراشطی شوافتن راهوی بورای

اشن ززماشش در مزرعۀ ﭘژوهیی دانیكد کیاورزی و مناب

کاهش تیرق حف تثییت دیاکسویدکربن و کواهش تونفس

ریییووی مغووان در  20کیلووومتری شهرسووتان ﭘووارسزبوواد در

نوری از مهمترشن راهكارها محسوب میشود .بورای مثوا،

عرض جغرافیواشی  39درجوه و  39دایقوۀ شومالی و روو،

افزاشش دیاکسیدکربن میتواند اثر ناشی از تنش خیكی را
2 . Arachis hypogaea L.

1 . Glycine max L.
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جغرافیاشی  47درجه و  48دایقۀ شرای در ارتفاع  90متر از
سطح درشا به صور

و مییار کلی مورد استفاد همگان است  .]10بوتههای سووشا
ری فصل رشد سه بار (ظهور گره چهوار زاواز گلودهی و

کر های خردشوده در االوب رور

بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار در سوا 1390 ،اجورا

گلدهی کامل) با متانو ،محلو،ﭘاشوی شودند بوهنحووی کوه

شد .زبیاری در سه سطح شامل زبیاری ﭘس از  55 40و 70

اطرههای محلو ،روی تما اسمتهوای بوتوه جواری شود.

درصد تخلیۀ رروبتی اابل دسترس خاک  ]4بهعنوان عامل

ناز ،حودود  30سوانتیمتور بوا ی بوتوههوا اورار داشوت و

اصلی و محلو،ﭘاشوی متوانو ،شوامل عود محلوو،ﭘاشوی

محلو،ﭘاشی بین ساعتهای  16 -20انجا گرفت.
ﭘس از رسیدگی فیزشولوژش

(شوواهد) و محلووو،ﭘاشووی بووا  21 7و  35درصوود حجمووی
به عنوان عامل فرعی لحاظ شد .بذرهای سوشا ایل از کیت

و حذف زثار حاشویهای 1

متوور مربو از دو ردشووف وسووط از سووطح خوواک برداشووت و

با باکتری  R. japanicumتلقیح شدند .کاشوت بوهصوور

عملكرد بیولوژش

ردشفی و بالفاصله ﭘس از زن زبیاری انجا گرفت .بهمنظوور

کولیس در مرحلۀ گلودهی کامول از  10سوانتیمتوری سوطح

کردن در مرحلۀ سوه توا

خاک اندازهگیری شد .شاخت برداشوت از تقسویم عملكورد

چهاربرگی انجا گرفت و ﭘس از زن تیمارهای تنش اعما،

بهدست زمود .بورای انودازهگیوری

اشجاد تراکم مطلوب عملیا
شد .هر کر

تن

و دانه محاسیه شد .اطر سااه با استفاده از

دانه به عملكرد بیولوژش

ززماشیی بهرو 5 ،متر دارای چهار ردشف بوا

سیزشنگی برگ در مرحلۀ گلدهی کامل بید از محلوو،ﭘاشوی

فاصلۀ  40و فاصلۀ روی ردشف  10سانتیمتر بود .با ظهوور

متانو ،از دستگاه کلروفیلمتور ( )SPAD-502سواخت ژاﭘون

اولین عالئم تنش در گیاه (تیره شدن برگهوا) بوه فواصول

استفاده شد .کربوهیدرا های محلو ،در دانه برمینوای روش

زمانی کوتاه بوا اسوتفاده از دسوتگاه  TDR1رروبوت خواک

ریفسنجی بهکم

دستگاه اسپكتروفتومتر  ]20و ﭘوروتئین

اندازهگیری و درصد زب اابل دسترس و درصد تخلیوۀ زب

و روان دانه نیز بهترتیب بوا اسوتفاده از دسوتگاه کجلودا ،و

محاسیه شد .نحو محاسویۀ درصود تخلیوۀ رروبوت اابول

سوکسله  ]23اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از نور افوزار

بود کوه در ززماشیوگاه درصود

زماری ( SASنسوخۀ  )9/1تجزشوۀ وارشوانس شود و مقاشسوۀ

رروبت وزنی خاک در ظرفیت زراعی با استفاده از دستگاه

میانگینها براساس ززموون چنددامنوهای دانكون در سوطح 5

استفاده خاک بدشن صور
صفحا

درصد انجا گرفت.

فیاری اندازهگیری و درصد زب اابول اسوتفاده از

رابطۀ  ]10 1تییین و سپس با اسوتفاده از رابطوۀ  2درصود
تخلیۀ زب اابل استفاده محاسیه شد:
()1

 .3نتایج و بحث
𝛉𝐅𝐂−
𝐩𝐖𝐅𝐂−

= )D(%

 .1. 3قطر ساقه
تنش خیكی تأثیر بسیار مینواداری بور اطور سوااه داشوت

( = 100 - D (%) )2درصد تخلیۀ زب اابل استفاده

(جدو )1 ،و با افزاشش شد

در اشن رابطهها  Dدرصد زب اابول اسوتفاده  FCمقودار

تنش اطور سوااه بوهشود

رروبت در ظرفیوت زراعوی  Wpمقودار رروبوت در نقطوۀ

کاهش نیان داد بهروری که اطر سوااه در تیموار زبیواری

ﭘژمردگی داشم و  θمقدار رروبت فیلی خاک است.

ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسوترس نسویت بوه

شاشان ذکر است که مینای محاسیا

نقطۀ ﭘژمردگی دائم

تیمار  40درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس  27/93درصد

اراردادی

کاهش شافت که احتما ً به دلیل کاهش زماس سلولی بافوت

ﭘتانسیل رروبتی  -1/5مگاﭘاسكا ،بود که بهصور

سااه بوده است (جدو.]11 )2 ،
1 . Time Domain Reflectometer
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جدول  .1تجزیۀ واریانس قطر ساقه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه
میانگین مربیا
درجۀ ززادی

مناب تغییرا

اطر سااه

تیداد االف

تیداد دانه در االف

وزن هزاردانه

عملكرد دانه

تكرار

2

0/17

131/5

0/07

162/34

88032/3

تنش خیكی

2

**14/09

**442/5

**0/30

**1772/80

**1883696/9

4

0/18

104/4

0/02

134/95

348022/1

محلو،ﭘاشی متانو،

3

0/11

**357/5

*0/17

**2766/33

**458890/5

محلو،ﭘاشی متانو × ،تنش خیكی

6

0/42

0/04ns

82/38ns

23522/8ns

18

0/30

33/2

0/04

123/40

91215/3

-

8/28

12/15

6/63

5/54

16/23

خطای

خطای

a

b

یرشب تغییرا

()%

ns

در بوته

45/8

ns

** و *  :بهترتیب مینادار در سطح احتما 1 ،و  5درصد.

جدول  .2مقایسۀ میانگین قطر ساقه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه
تیمارها

اطر سااه

تیداد االف

تیداد دانه

وزن هزاردانه

)(mm

در بوته

در االف

)(gr

عملكرد دانه
-1

) (kg.ha

تنش خیكی
(درصووود تخلیوووۀ رروبوووت اابووول
دسترس)
40

a

7/77

a

54/02

a

3/26

a

212/63

a

2294/0

55

6/73b

46/92ab

3/10ab

199/90ab

1770/6ab

70

5/60c

41/94b

2/95b

188/33b

1517/1b

محلو،ﭘاشی متانو،
(درصد حجمی)
0

6/64a

48/00b

3/07ab

199/31b

1729/7b

70

6/74a

49/47ab

3/11ab

201/78b

1875/0ab

21

6/84a

54/04a

3/28a

221/46a

2172/6a

35

6/58a

39/00c

2/95b

178/60c

1664/9b

میانگینهاشی که در هر ستون در ش

حرف میترکاند براساس ززمون چنددامنهای دانكن تفاو
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 .3. 3تعداد دانه در غالف

تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بور اطور سوااه از نظور زمواری
مینادار نید (جدو )1 ،ولی در تیموار محلوو،ﭘاشوی بوا 21

تیداد دانه در االف تحت تأثیر تنش خیكی بسویار مینوادار

درصد حجمی اطر سااه تا حدی افزاشش شافت که احتموا ً

تنش خیكی تیداد دانوه در

شد (جدو .)1 ،با افزاشش شد

کاهش شافت بهروری که کمتورشن تیوداد زن

بهعلت افزاشش ارتفاع بوته تحت تأثیر محلو،ﭘاشوی متوانو،

االف بهشد

رشد روشیی افزاشش شافوت و بور اطور سوااه توأثیر مینوادار

از تیمار زبیاری ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبت اابل استفاده

نداشت (جدو .)2 ،میرزخوری و همكاران  ]11نیز افوزاشش

بهدست زمد و کاهش زن نسیت به شواهد  9/50درصود بوود

ارتفاع و زشستتود سوشا در محلو،ﭘاشی متانو 21 ،درصود

(جدو .)2 ،بر اثر تنش خیكی شودشد در سووشا ﭘژمردگوی

حجمی را گزارش کردهاند.

کالله رشد نكردن لولههای گرده و ﭘسابیدگی دانههای گورده
گزارش شده است که سویب کواهش تیوداد دانوه در اوالف
میشوند .]22

 .2. 3تعداد غالف در بوته
تیداد االف در بوته تا حود چیومگیری تحوت توأثیر تونش

محلووو،ﭘاشووی متووانو ،بوور تیووداد دانووه در اووالف تووأثیر

خیكی ارار گرفت (جدو )1 ،و با افوزاشش تونش خیوكی

میناداری داشت (جدو )1 ،افزاشش مصورف متوانو ،توا 21

کاهش شافت بهروری که بییترشن و کمترشن زن بهترتیوب از

درصد حجمی تیوداد دانوه در اوالف را افوزاشش داد ولوی

تیمارهای زبیاری ﭘس از  40و  70درصد تخلیۀ رروبت اابل

کاربرد  35درصد حجمی متانو ،بهشد

سویب کواهش زن

دسترس بهدست زمد که کاهش زن نسیت به شاهد حدود 29

شد بهحدی که از شاهد نیز کمتر بود که بیانگر نووعی توأثیر

درصد بود (جدو .)2 ،کمیود زب در مرحلۀ گلدهی تیكیل

منفی بر تیداد دانه در اوالف سوشاسوت (جودو .)2 ،نتواشج

زاازههای گل را به توأخیر مویانودازد و نیوز سویب افوزاشش

میابهی در سوشا  ]33و ماش  ]12میاهده شد.

درصد گلهای عقیم و رشزش گلها و نیا ها میشود که بوه
 .4. 3وزن هزاردانه

کاهش تیداد االف منجر میشوند .]9 32
محلو،ﭘاشی متانو ،بر تیداد دانه در بوته بسیار مؤثر شود

تأثیر تنش خیكی بر وزن هزاردانه بسیار مینادار شد (جدو،

(جدو )1 ،اختالف بین کاربرد  7درصد حجمی متوانو ،بوا

 )1بهروری که زبیاری ﭘس از 40و  70درصد تخلیۀ رروبت

شاهد مینادار نیود ولی افوزاشش زن توا  21درصود حجموی

اابل دسترس بهترتیب بییوترشن و کمتورشن وزن هزاردانوه را

بییترشن تأثیر را بر تیداد االف در بوتوه گذاشوت .ازاشونرو

داشتند (جدو .)2 ،کاهش سوطح بورگ و دوا زن هموراه بوا

توأثیر منفوی

کاهش رو ،مراحول رشود روشیوی و زاشیوی در اثور تونش

نیان داد بهروری که نتیجۀ حاصل از شاهد نیز کمتر بوود و

خیكی رو ،دور ﭘر شدن دانهها را کاهش مویدهود .]14

نسیت به شاهد  18/75درصد کاهش داشت و کاربرد چنوین

تنش خیكی در زمان ﭘر شدن االف سویب کواهش مود

افزاشش زن در سطح  35درصد حجمی بهشد

اشن دوره و درنتیجه کوچ

الظتی توصیه نمیشود (جدو .)2 ،دشگر محققان نیوز نتواشج

شدن دانهها میشود .]1

وزن هزاردانه تحت توأثیر محلوو،ﭘاشوی متوانو ،بسویار

میابهی مینی بر تأثیر منفی الظتهای زشاد متانو ،را گزارش

مینادار شد (جدو .)1 ،با افوزاشش محلوو،ﭘاشوی متوانو ،توا

کردهاند .]24 35

سطح  21درصد حجمی وزن هزاردانه افزاشش شافوت ولوی
افزاشش مصرف زن به  35درصود حجموی وزن هزاردانوه را
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کاهش داد (جدو .)2 ،افزاشش وزن هزاردانه با محلو،ﭘاشوی

دانه از محلو،ﭘاشی با  21درصد حجمی متانو ،بهدست زمود

 21درصد حجمی متوانو ،ممكون اسوت بوهدلیول افوزاشش

که نسیت به تیمار شاهد  25/6درصد افزاشش داشت (جدو،

فتوسنتز در اثر مصرف متانو ،و افزاشش انتقا ،هیودرا هوای

 .)2عملكرد دانۀ سوشا که با متانو ،تیمار شوده بوود بوهروور

کربن به دانه باشد .]24

میناداری در مقاشسه با شاهد افزاشش داشت و محلوو،ﭘاشوی
متانو ،بوا  25درصود حجموی بییوترشن اثور را بور افوزاشش

 .5. 3عملكرد دانه

عملكرد سوشا داشت  .]24محلو،ﭘاشی  35درصود حجموی

تأثیر تنش خیكی بر عملكرد دانه بسیار مینادار شود (جودو،

متانو ،عملكرد دانه را کاهش داد بهروری که از شاهد نیوز

 .)1بییترشن عملكرد دانه از تیمار زبیواری ﭘوس از  40درصود

کمتر بود (جدو.)2 ،

تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهدست زمد .زبیاری ﭘس از  55و
 70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس عملكرد دانه را نسیت

 .6. 3شاخ

به زبیاری ﭘس از  40درصود تخلیوۀ رروبوت اابول دسوترس

شاخت برداشت تحت تأثیر تنش خیكی بسویار مینوادار شود

کاهش دادند و کاهش بهترتیب  22/82و  33/87درصود بوود

(جدو )3 ،بهروری که با افزاشش تنش خیكی کاهش شافوت.

(جدو .)2 ،تنش خیكی یمن کاهش دور موؤثر ﭘور شودن

بییترشن و کمترشن زن بهترتیب به تیمارهای زبیاری ﭘس از  40و

دانه  ]14سقط االفها  ]25را افوزاشش مویدهود .شوراشط

 70درصد تخلیۀ ررووبتی تیلو داشوت (جودو .)4 ،افوزاشش

زبیاری کامل سیب افوزاشش فتوسونتز و تولیود موواد ﭘورورده

شاخت برداشت در زبیاری کامل بهدلیول افوزاشش تولیود دانوه

میشود و بر سرعت ﭘر شدن دانه وزن دانه و عملكرد نهواشی

است با اعما ،تنش خیكی بهدلیل رشزش گلها و االفها و

تأثیر مثیت دارد  .]29کاهش عملكرد دانه تحت شراشط تونش

هم نین کاهش وزن دانه عملكرد دانه کاهش مویشابود و اشون

خیكی متأثر از کاهش اجزای عملكرد است .]1 2

برداشت

کاهش نسیت به کاهش عملكرد بیولوژش

عملكرد دانه تحت تأثیر محلو،ﭘاشوی متوانو ،در سوطح

بییتر است؛ بههمین

دلیل شاخت برداشت کاهش میشابد و هرچه تونش خیوكی
شدشدتر شود کاهش بییتری را نیان میدهد .]7

احتما 1 ،درصد مینادار شد (جودو .)1 ،بییوترشن عملكورد

جدول  .3تجزیۀ واریانس شاخص برداشت و ویژگیهای كیفی سویا
میانگین مربیا

درجۀ

مناب تغییرا

ززادی

شاخت

ﭘروتئین

روان

محتوای کلروفیل

هیدرا های

برداشت

دانه

دانه

کل

کربن محلو،

تكرار

2

0/001

تنش خیكی

2

1/02

**

خطای

0/05

1/85
**

66/27

**

59/77

4

0/011

11/53

3/46

محلو،ﭘاشی متانو،

3

0/002

*

1/89

محلو،ﭘاشی متانو × ،تنش خیكی

6

خطای

a

b

یرشب تغییرا

()%

ns

13/40

0/001

ns

4/07

ns

1/29

1/11
**

59/05

7/33
**

52/35
ns

2/04

0/04
**

1/41

0/002
*

0/15
ns

0/03

18

0/003

4/37

1/96

2/48

0/04

-

19/48

7/27

7/19

4/08

6/06

** و *  :بهترتیب مینادار در سطح احتما 1 ،و  5درصد.

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1080

اثر محلولپاشی متانول بر برخی ویژگیهای كمی و كیفی سویا تحت تنش خشکی

جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر محلولپاشی متانول و تنش خشکی بر شاخص برداشت و ویژگیهای كیفی سویا
شاخت برداشت

تیمارها

()%

ﭘروتئین دانه

روان دانه

محتوای

هیدرا های کربن

کلروفیل کل

محلو،

تنش خیكی
(درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس)
40

36/1a

30/99a

17/32b

40/88a

3/17c

55

29/9b

28/97ab

19/30b

38/51ab

3/39b

70

b

b

a

b

a

28/1

26/30

21/77

36/45

3/54

محلو،ﭘاشی متانو،
(درصد حجمی)
0

29/1a

28/34ab

18/83a

37/06b

3/32ab

7

31/8a

28/58ab

19/91a

40/02a

3/43a

21

a

a

a

a

a

35

31/1a

میانگینهاشی که در هر ستون در ش

33/1

30/46

27/59b

حرف میترکاند براساس ززمون چنددامنهای دانكن تفاو

19/51

19/62a

41/24

36/13b

3/52

3/22b

زماری در سطح احتما 5 ،درصد ندارند.

تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بر شاخت برداشوت مینوادار

 15/14درصد کاهش شافت (جدو .)4 ،گیاه در شراشط تونش

نید (جدو .)3 ،بییترشن شاخت برداشت به محلو،ﭘاشی

خیكی با کاهش زنزشم روبیسوكو و نقصوان فتوسونتز هموراه

 21درصد حجمی متانو ،تیل داشت (جدو .)4 ،شاخت

است ازاشنرو کاهش الظت ﭘروتئین بهدلیل افزاشش فیالیوت

برداشت حاصل نسیت عملكرد دانه به عملكرد بیولوژشو

زنزشمهای تجزشهکنند ﭘروتئین اتفاق میافتد .]21

است که نیاندهند چگونگی توزشو موواد فتوسونتزی در

محلو،ﭘاشی متانو ،بر درصد ﭘروتئین دانه تأثیر میناداری

اندا های مختلف گیاه است  ]4احتموا ،مویرود مینوادار

داشت (جدو .)3 ،افزاشش محلو،ﭘاشی متانو ،تا  21درصود

نیودن شاخت برداشت بر اثر محلو،ﭘاشی متانو ،بوهدلیول

حجمی درصد ﭘروتئین دانه را نسیت به تیموار شواهد 30/5

افزاشش متناسب عملكرد دانه و بیولوژش

درصد افزاشش داد که احتما ً بهدلیل تأثیر افزاشش متوانو ،بور

باشد .]11

اسیدهای زمینه بوده است (جدو .)4 ،اشن نتاشج با شافتوههوای
 .7. 3درصد پروتئين دانه

تحقی دشگری مینی بر افزاشش درصد ﭘوروتئین تحوت توأثیر

اثر تنش خیكی بر درصد ﭘوروتئین دانوه بسویار مینوادار شود

محلو،ﭘاشی متانو ،مطابقت دارد .]6

(جدو )3 ،بهروری که بییترشن درصود زن از تیموار زبیواری
ﭘس از  40درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهدسوت زمود.

 .8. 3درصد روغن دانه

با افزاشش تنش خیكی از درصد ﭘروتئین دانه کاسته شد و در

درصد روان دانه بهشد

تیمار زبیاری ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبت اابول دسوترس

گرفت (جدو )3 ،و بییترشن درصد زن از تیمار زبیاری ﭘوس
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از  70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس حاصل شود؛ ولوی

 .10. 3هيدرا هایکربن محلول

در تنشهای مالشم درصد روان کاهش شافوت (جودو.)4 ،

تأثیر تنش خیكی بر مقدار هیدرا هایکربن محلو ،مینادار

درصد روان دانه با درصد ﭘروتئین دانوه رابطوۀ عكوس دارد

شد (جدو )3 ،بهروری که زبیاری ﭘس از  40و  70درصود

]17؛ بنابراشن بهعلت کاهش درصود ﭘوروتئین دانوه درصود

تخلیۀ رروبوت اابول دسوترس بوهترتیوب دارای بییوترشن و

روان زن افزاشش میشابد .]3

کمترشن میزان بودند (جدو .)4 ،در دور تنش خیكی گیواه

درصد روان تحت تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،از نظر زماری

به منظور گرشز از ﭘالسمولیز و ادامۀ تورژسانس در سلو،های

مینادار نید (جدو )3 ،ولوی بییوترشن درصود زن در تیموار

خود مولكو،های درشت نظیر نیاسته را به ساکارز و سپس

محلو،ﭘاشی  7درصد حجمی متانو ،میاهده شد (جدو.)4 ،

به مولكو،های کوچ تری نظیر گلووکز و فروکتووز تیودشل

نتاشج میابهی مینی بر نیود تأثیر مینادار محلو،ﭘاشی متانو ،بر

میکند که اشن مویوع موجب منفیتر شدن ﭘتانسیل زب در

درصد روان نیز گزارش شده است .]6

سلو،ها و تنظیم اسمزی مویشوود .عوالوهبور اشون کواهش
مصرف اند نیز عامل دشگر افزاشش الظوت انودهای محلوو،
در سلو ،است  .]20نتاشج تحقیقوی در اراوا نخوود تحوت

 .9. 3محتوای کلروفيل کل برگ
محتوای کلروفیل کل برگ تحت تأثیر تونش خیوكی بسویار

تأثیر تنش خیكی افزاشش در کل اندهای محلوو ،بوهوشوژه

مینادار شد (جدو .)3 ،با افوزاشش تونش خیوكی محتووای

هگزوزها میاهده شده است .]15

کلروفیل کل برگ کاهش شافت و در تیمارهای زبیاری ﭘس از

محلو،ﭘاشی متانو ،بر الظت هیدرا های کربن محلو،

 40و  70درصوود تخلیووۀ رروبووت اابوول دسووترس بووهترتیووب

تأثیر میناداری داشت (جدو .)3 ،نتاشج حاکی از زن است که

بییترشن و کمترشن مقادشر میاهده شود (جودو .)4 ،کواهش

محلو،ﭘاشی با  21و  35درصد حجموی متوانو ،بوهترتیوب

محتوای کلروفیل کل برگ در تنش خیكی بوهدلیول کواهش

بییترشن و کمترشن مقدار هیدرا های کوربن محلوو ،را دارا

عوامول ز بورای سونتز کلروفیول و تخرشوب سواختمان زن

بودند که احتما ً علت افزاشش در تیمار  21درصود حجموی

است بدشن مینا کوه کاتابولیسوم کلروفیول بورگ در شوراشط

افووزاشش انوودهای سوواده در اثوور اسووتفاده از متووانو ،و تولیوود

تنش خیكی افزاشش میشابد کوه علوت اصولی زن عوالوهبور

دیاکسوویدکربن در گیوواه؛ و علووت کوواهش زن در تیمووار 35

موارد ذکرشده ﭘیری زودرس بورگهوا در اثور اخوتال،هوای

درصد حجمی تأثیر سمی متانو ،است (جدو.)4 ،

هورمونی ناشی از تنش خیكی است .]8
تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بر محتوای کلروفیل کول بورگ

 .4نتيجهگيری

بسیار مینوادار شود (جودو .)3 ،محلوو،ﭘاشوی بوا  21و 35

تنش خیكی بر وشژگیهای بررسیشده موؤثر بوود و سویب

درصد حجمی متانو ،بهترتیب بییترشن و کمتورشن میوزان را

کاهش عملكرد دانه شد .محلو،ﭘاشوی متوانو ،وشژگویهوای

داشتند .محتوای کلروفیل کل در تیمار محلو،ﭘاشی متانو ،بوا

کمووی و کیفووی را تحووت تووأثیر اوورار داد بووهروووری کووه

 35درصد حجمی از شاهد هم کمتر بود که نیوان مویدهود

محلو،ﭘاشی با  21درصد حجمی متوانو ،بییوترشن توأثیر را

مصرف مقادشر زشاد متانو ،سیب تخرشب محتووای کلروفیول

بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه داشت .اشن الظت میتواند

کل میشود (جدو .)4 ،بههرحا ،اسوتفاده از محلوو،ﭘاشوی

برای محلو،ﭘاشی مناسوب باشود ولوی الظوتهوای بییوتر

متانو ،در سطو ایرسمی سیب افزاشش کلروفیل و افوزاشش
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بهعلت اشنكه سیب گیاهسوزی میشوند توصیه نمیشود.

میشود .]11
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