اثر ماده کندکننده رشد کلرمکوات کلراید و سطوح کود نیتروژن بر برخی...

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،94بهار  / 7941صفحات17-49 :

اثر ماده کندکننده رشد کلرمکوات کلراید و سطوح کود نیتروژن بر برخی
صفات فیزیولوژیک ،بیوشیمیایی و عملکرد جو رقم ماکویی ()Hordeum vulgare L.
احمد افکاری ،*1میترا

عباسی2

1گروه فیزیولوژی گیاهی ،واحد کلیبر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کلیبر ،ایران.
2گروه زیست شناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
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تاریخ پذیرش69/3/11:

چکیده
بهمنظور بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرمکوات کلراید و سطوح محتلف کود نیتروژن بر برخی صفات
فیزیولوژیک ،بیوشیمیایی و عملکرد جو رقم ماکویی آزمایشی در بهار سال زراعی  1931بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی در  1تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل غلظتهای کلرمکوات
کلراید (صفر 1555 ،055 ،و  1055میلیگرم در هکتار) و نیتروژن در  9سطح ( 155 ، 05و  105کیلوگرم در
هکتار) بود .نتایج تحقیق نشان داد که اثر برهمکنش کلرمکوات کلراید و کود نیتروژنه بر میزان کلروفیل ،محتوی
رطوبت نسبی ،عملکرد و درصد پروتئین ،فعالیت آنزمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در سطح احتمال خطای
یک درصد و روی تعداد دانه در هر سنبله ،وزن هزار دانه و فعالیت آنزم گلوتاتیون پراکسیداز در سطح احتمال
خطای پنج درصد معنیداری است .افزایش مصرف میزان کود نیتروژنه سبب کاهش محتوی نسبی آب برگ به
دلیل کاهش پتانسیل آب برگ گردید .کلرمکوات کلراید با انتقال مواد فتوسنتزی کافی به دانهها در پر شدن آنها و
افزایش وزن دانهها نقش به سزایی دارد .افزایش مصرف میزان غلظت کلرمکوات کلراید و فراهمی نیتروژن موجب
کاهش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز شد .بهطور کلی ،در این پژوهش
بیشترین میزان کلروفیل ،محتوای رطویت نسبی ،اجزای عملکرد ،عملکرد و درصد پروتئین از کاربرد تیمار 1055
میلیگرم در هکتار کلرمکوات کلراید و  105کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست آمد.

واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،سایکوسل ،پروتئین ،کلروفیل ،محتوای نسبی آب

مقدمه

1

ژنوتیپی موجب شده است که تقریباً در بیشتر مناطق

جو ( )Hordeum vulgare L.از جمله مهمترین

کشت گردد ( .)Espidkar et al., 2016استفاده از

محصوالت زراعی به شمار میرود و از دیرباز در تأمین

تنظیم کنندههای رشد در مدیریت غالت برای کوتاه

معاش و ادامه حیات انسان نقش مهمی را برعهده داشته

کردن ساقه و در نتیجه کاهش ورس کاربرد زیادی

است .عملکرد باال ،سهولت نگهداری و حمل و نقل،

پیدا کرده است .در ابتدا تصور میشد که هدف

کم توقع بودن در مقایسه با سایر گیاهان زراعی ،دارا

استفاده از تنظیم کنندههای رشد به علت کاهش طول

بودن ارقام مختلف با انعطاف پذیریهای فنوتیپی و

ساقه است اما بعدها منابع زیادی به این موضوع اشاره
کردند که تنظیم کنندههای رشد همچنین قابلیت تغییر
نقشه رشد غالت را نیز داشته باشند (

*نویسنده مسئولafkariahmad@yahoo.com :
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 .)et al., 2016کلرمکوات کلراید با اختالل در مسیر

با کاهش در میزان هدایت روزنهای (انتشار دی

چرخه بیوسنتز جیبرلیک اسید مانع از فعالیت آنزیم

اکسیدکربن به فضای بین سلولی) و کلروفیل میزان

اِنت کائورن سنتتاز

(enzyme

فتوسنتز را کاهش داد(.)Hatamvand et al., 2015

Ent- kaurene

 )synthaseشده و ارتفاع گیاهان را کاهش میدهد

 Jiriaieو همکاران ( )2553گزارش نمودند که با

( .)Khalilzadeh et al., 2016سایکوسل ،یک

مصرف سایکوسل عملکرد دانه در گیاه گندم افزایش

کندکنندة رشد مصنوعی است و یکی از مشتقات

یافت .بنابراین بیشترین مقدار عملکرد دانه معادل

شناخته شدة کولین به شمار میآید که بدون اینکه

 0055کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری معادل %155

اثری بر میزان تنفش داشته باشد موجب افزایش

نیاز آبی گیاه و محلولپاشی سایکوسل حاصل

مقاومت گیاهان مختلف نسبت به تنش خشکی

شد Subedi .و همکاران ( )2552با بررسی اثر سطوح

میشود ( .)Akbari et al., 2015استفاده از سایکوسل

نیتروژن بر درصد پروتئین دانه در تاریخهای کاشت

در غالت منجر به افزایش طول و وزن ریشه یا نسبت

متفاوت گزارش دادند ،اگر چه تأخیر در تاریخ کاشت

بیشتر ریشه به ساقه میشود و به عنوان یک استراتژی

باعث کاهش عملکرد دانه گندم شد ،اما محتوای

برای جلوگیری از اثر مخرب تنشهای محیطی مانند

پروتئین دانه را افزایش داد .در این پژوهش ،کاهش

Burton et

میزان نیتروژن مصرفی ،کاهش درصد پروتئین دانه را

 .)al., 2008یکی از مصارف عمده سایکوسل در

به دنبال داشت Modhej .و همکاران ( )2553گزارش

کشاورزی کنترل خوابیدگی در غالت دانهای مانند

دادند ،کاهش طول دورة پر شدن دانه در اثر برخورد

گندم ،برنج ،چاودار و جو میباشد .با استفاده از

این مرحله از رشد با شرایط خشک و گرم پایان فصل

سایکوسل ورس کاهش مییابد و بدین ترتیب،

باعث افزایش محدودیت تجمع کربوهیدراتها در

برداشت آسانتر شده و از افت عملکرد کاسته میشود

دانه ،افزایش درصد پروتئین و کاهش وزن دانه در

( .)Mojadam et al., 2016سایـکوســل همچنین

گندم شد Dorda .و  )2550( Sioulasگزارش کردند

میتواند موجب تحریک رشد ریشه ،کاهش تعرق،

که کاربرد نیتروژن در مقایسه با شاهد باعث افزایش

افزایش کارایی مصرف آب ،جلوگیری از تخریب

عملکرد دانه گلرنگ شد و این افزایش عملکرد را به

کلروفیل و در نهایت موجب بهبود تحمل گیاه به تنش

علـــت اثـــر نیتــروژن روی فتـــوسنتز ،مقـــدار

شود ( Merajipour .)Wang et al., 2009و همکاران

فتوآسیمیالتهایــی (منوساکاریـــدهای ذخیره کننده

( )2511گزارش نمودند کــه مصـرف  105کیلوگرم

انرژی حاصل از فرآیند فتوسنتز در گیاه) که به وسیله

نیتروژن در هکتار همراه با کاربرد سایکوسل در

گیاه تولید میشود ،تسهیمبندی ماده خشک و رشد و

مقایسه با عدم کاربرد سایکوسل در گیـاه گلرنگ

نمو اندامها دانستند Sharif .و همکاران ( )2552نیز در

باعث شد که بیشترین تعداد طبق بارور ( 201/05در

بررسی سه غلظت مختلف کلرمکوات کلراید صفر،

مترمربع) بهدست آید .نتایج برخی پژوهشها روی

 1055و  9555میلیگرم در لیتر به روی ارتفاع جو

کلزا نشان داد که محتوای نسبی آب برگ در تیمارهای

پاییزه رقم والفجر مشاهده کردند که با افزایش غلظت

آبیاری شده نسبت به تیمارهای تحت تنش باالتر بود

سایکوسل از صفر به  9555میلیگرم در لیتر ارتفاع

اما در شرایط تنش خشکی محتوای نسبی آب برگ

ظاهری بوته کاهش معنیداری یافت .این محققین بیان

کاهش یافت .همچنین کمبود آب در سلولهای برگ

کردند که علت این کاهش ارتفاع ،در نتیجه تأثیر

تنش خشکی و شوری محسوب میشود (
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سایکــوسل در جلوگیــری از رشد طـولی سلولها

افزایش سبزینگی برگها ،کاهش ارتفاع بوتهها ،تغلیظ

میبـاشد و همچنین سایکوسل از سنـتز آنـزیم انت

شیره سلولی ،افزایش تعداد شاخههای فرعی و افزایش

کائورن ( ) Ent- kaurene synthase enzymeدر

قطر ساقه در جو همراه بوده است .به همین منظور

مراحل اولیه بیوسنتز جیبرلین جلوگیری میکند.

این آزمایش برای تعیین میزان مناسب کود نیتروژن و

آنتیاکسیدانها شامل دو گروه آنتیاکسیدانهای

غلظت کلرمکوات کلراید بر شاخصهای فیزیولوژیک

آنزیمی همانند سوپراکسید دیسموتاز ،پراکسیداز،

و بیوشیمیایی و اثر متقابل این تیمارها تحت شرایط

آسکوربات پراکسیداز و و گلوتاتیون ردوکتاز و

اقلیمی منطقه آزمایشی با اهداف زیر انجام شد.1 :

آنتیاکسیدانهای غیر آنزیمی همانند اسید آسکوربیک،

تعیین بهترین سطوح کود نیتروژن و غلظت

گلوتاتیون ،کاروتنوئیدها و توکوفرولها می باشند

کلرمکوات کلراید از لحاظ شاخصهای فیزیولوژیک

( .)Verma et al., 2014در موجودات زنده پراکسید

و بیوشیمیایی در کشت جو  .2بررسی اثر متقابل

هیدروژن به وسیله کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز

نیتروژن و کلرمکوات کلراید جهت بهدست آوردن

سمزدایی میشود و کاتاالز در سلولهای گیاهی تنها

حداکثر عملکرد دانه.

در پراکسیزوم و گلیاکسیزوم مستقر میباشد که از
مواد و روشها

یونهای فلزی به عنوان کوفاکتور استفاده میکند ( Dat

 .)et al., 2000گلوتاتیون پراکسیداز کاهش پراکسید

ایــن پــژوهش در مزرعــه تحقیقــاتی دانشــکده

هیدروژن را با استفاده از گلوتاتیون احیا شده کاتالیز

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل (با ارتفاع

میکند و از سلولها در برابر آسیبهای ناشی از

حدود  1905متر ،عـر

جغرافیـایی  90درجـه و 10

اکسایش حفاظت میکند ( .)Dixon et al., 1998آنزیم

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  10درجه و  10دقیقـه

سوپراکسید دیسموتاز ( )SODمهمترین آنزیمی است

شرقی و متوسط بارندگی سالیانه  205-955میلی متر)

که رادیکال سوپراکسید را منهدم میکند و  H2O2و

در سال زراعی  1931اجرا گردید .آزمایش بهصـورت

 O2تولید مینماید  H2O2تولید شده توسط آنزیم

فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوك های کامل تصـادفی در 1

میگردد.

تکرار بود که در آن تیمارهـای کلرمکـوات کلرایـد بـا

کاتاالز که عمدتا در پراکسیزمها یافت میشود

غلظتهای (عدم استفاده از کلرمکـوات کلرایـد =،C1

اصلیترین آنزیمی است که بهطور مستقیم  H2O2را به

 C3= 1555 ،C2= 055و  C4= 1055میلــیگــرم در

مولکول آب و  O2تبدیل میکند (.)Mittler, 2002

هکتار) و فاکتور نیتروژن در  9سـطح (155 ،N1= 05

 )2551( Rajalaبیان کرد که همزمان با افزایش در

=N2و  N3= 105کیلوگرم در هکتـار) در نظـر گرفتـه

میزان سطوح نیتروژن بر میزان عملکرد دانه افزوده

شد .رقم مورد استفاده در این آزمـایش رقـم مـاکویی

میشود و سطح شاهد دارای کمترین میزان عملکرد و

دارای صفاتی نظیر مقاومت به تنشهای محیطی زنـده

سطح  220کیلوگرم نیتروژن در هکتار دارای بیشترین

و غیرزنده خصوصاً تحمل به سرما و نیز سازگاری باال

میزان عملکرد میباشد .بیشترین میانگین عملکرد دانه

در مناطق سردسیر کشـور مـیباشـد .بـهمنظـور آمـاده

نیز مربوط به سایکوسل با غلظت  9555میلیگرم در

سازی زمین ،قبل از اجرای آزمایش ،زمین مـورد نظـر

لیتر بود Ebadi .و  )2552( Sajedبیان کردند که

آبیاری شد و پس از گاورو شدن ،به وسیله گـاو آهـن

کاربرد کلرمکوات کلراید با کاهش مساحت برگها،

برگردان دار شخم زده شـد .سـپس جهـت خردشـدن

کاتاالز و انواع مختلفی از پراکسیداز حذف
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کلوخها و همچنین یکنواخـت شـدن وضـعیت خـاك

روشن کردن دستگاه یکبار آن را بدون قرار دادن برگ

مزرعه ،زمین مذکور دیسـک و مالـه زده شـد .سـپس

در محفظه برگ قرائت نموده تا دستگاه کالیبره شود و

اقدام به نمونهگیری از خاك مزرعه مـورد آزمـایش در

سپس کار قرائت را از  9نقطه از هر برگ انجام و بعـد

عمق  0-92سـانتیمتـر مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار

میانگین سه نقطه با دستگاه مشخص شد.

گرفت (جدول  .)1پس از آمـاده سـازی زمـین بـذور

میزان نیتروژن دانه در مرحلۀ رسیدگی بـا اسـتفاده

برای هر خط کشت توزیع شده و کشـت بـه صـورت

از روش کجلدال محاسبه شده و سپس درصد پروتئین

خشکهکاری با دست صورت گرفت .آبیاری مزرعه به

دانه با استفاده از رابطۀ زیر تعیین شد (

صورت کرتی و با توجه به شـرایط محیطـی ،بـهطـور

:)1997

متوسط هر هفت روز یک بـار و بـر اسـاس مشـاهده

 ×0/2نیتروژن(درصد) =پروتئین (درصد)

Voltas et al.,

وضعیت رطوبتی خـاك انجـام و در طـول دوره رشـد

عملکرد پروتئین دانه از حاصلضرب عملکرد دانـه

بهمنظور مبارزه با علفهای هرز وجین دسـتی اعمـال

در درصد پروتئین دانه به دست آمد .در انتهـای فصـل

گردیــد .روش مصــرف کلرمکــوات کلرایــد بــه ایــن

رشد و به هنگام رسیدگی فیزیولوژیک گیاه ،بـهمنظـور

صورت بود که یک لیتـر آن را در  155لیتـر آب حـل

تعیین صفاتی نظیر تعداد دانـه در سـنبله از هـر کـرت

کــرده و در مرحلــه اواســط پنجــهزنــی محلــولپاشــی

آزمایشـی  15بوتـه بـهطــور تصـادفی انتخـاب و ایــن

صورت گرفت .بـهمنظـور تعیـین محتـوی آب نسـبی

صــفات در آنهــا انــدازهگیــری شــدند .بــهمنظــور

( ،)RWC2از هر واحد آزمایشی تعـدادی بـرگ کـامالً

اندازه گیری وزن هزار دانه بعد از برداشـت محصـول،

سبز (برگهای باالیی) انتخاب شد و پس از انتقال بـه

 15نمونه  155تایی از بذور هر کرت آزمایشی بهطـور

محل آزمایشگاه ،سـطوح آن بـا دسـتمال نـمدار تمیـز

تصادفی انتخاب و با ضرب کردن میـانگین وزن آنهـا

گردید و سپس توزین شده و به عنـوان وزن تـر گیـاه

در عدد  15وزن هزار دانه محاسبه گرددید .و پـس از

ثبت شد .برگها به مدت  21ساعت در ظرف محتوی

جداکردن دانه ها از سنبله و رسیدن رطوبت دانه به 11

آب مقطر قرار گرفتند و دوباره پس از خشـک کـردن

درصد ،عملکـرد دانـه محاسـبه گردیـد .بـرای تعیـین

آب سطحی ،توزین شدند که این عدد نیـز بـه عنـوان

رطوبت دانه از روش آون استفاده گردیـد (

وزن اشباع برگها قرائت شـد .بـهمنظـور تعیـین وزن

 .)et al., 2008بدین ترتیـب کـه آب موجـود در بـذر

خشک ،برگها به مدت  10ساعت در دمای  20درجه

توسط آون حذف شد و سپس مقدار رطوبت موجـود

سانتیگراد در آون قرار داده شدند .با استفاده از فرمول

در دانـه از طریــق تفــاوت وزن بـذرها قبــل و بعــد از

Hamrahi et

حــذف آب محاســبه گردیــد .جهــت تعیــین میــزان

زیر محتوی رطوبت نسبی محاسبه شـد (
.)al., 2008

Sivritepe

سوپراکسید دیسموتاز ،سـه عـدد بـرگ از هـر واحـد

( × 155وزن خشک-وزن اشباع /وزن خشک-وزن
تر) =

آزمایشی در هنگاه صبح قبـل از گـرم شـدن هـــوا از
مزرعه برداشت شد .سعی بر آن بود که برگهـا کـامال

RWC

اندازهگیری غلظت کلروفیل با اسـتفاده از دسـتگاه

جوان و سالـم باشند ،بـرگهـا داخـل نـایلون اتیکـت

 SPAD-502صورت گرفت (.)Hamrahi et al., 2008

گذاری شده قرار گرفت و در یخدانـی کـه کـف آن از

جهت تعیـین میـزان کلروفیـل بـرگ در ابتـدا پـس از

یخ پوشیده بود قرار داده شـد و بـه آزمایشـگاه منتقـل
گردیــد .ســپس توســط روش

1.Relative Water Content
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 )1321( Fridovichمیزان تغییرات ایـن آنـزیم تعیـین

پروتئیـن برداشـت شد و مقدار پـروتئین آن برحسـب

شد .برای اندازهگیری آنزیـــم گلوتـاتیون پراکسـیداز

میلیگرم در میلیلیتر تعیین گردید .سپس در باقیمانده

برگهای منتقل شـده بـه آزمایشـگاه را بـا آب مقطـر

محلول استخراجی مقـدار آنـزیم گلوتـاتیون بـا روش

شستشو داده و بالفاصـله در بافر تریس  ./11موالر بـا

 )1302( Holyانـدازهگیــری شـد .سـنجش فعالیـت

 pH=0/2وارد کرده و سپـس خرد و یکنواخت شدند.

آنـزیم کاتـاالز

بـهوسـیلهChandlee and Scandalios

آنگاه اجازه داه شد در حضور حجـم مشـابه از همـان

( )1302انجام شد.

تجزیه آماری با استفاده از نرمافـزار ( SASنسـخه

بافرحــاوی دیجیتــونین (آنــزیم هضــم کننــده دیـواره)
فرایند هضم غشاء و دیواره سلول انجام شود .در پایان

 )3/1و مقایسه میانگین دادهها بر اسـاس آزمـون

مقدار  ./0میلیلیتر از محلـول همـوژن بـرای سـنجش

(در سطح احتمال  0درصد) صورت گرفت.

LSD

جدول  :1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در منطقه اردبیل
هدایت الکتریکی

PH

dS.m-1

1/0

2/1

ماده آلی

درصد

درصد

اشباع ()sp

1/1

23

P
ppm

K
ppm

N
ppm

12

100

5/51

رس

سیلت

شن

درصد

درصد

درصد

92

22

11

نتایج
صفات فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد :نتایج تجزیـه

استفاده از کلرمکوات کلراید) به ترتیب  20/10درصـد

واریانس دادهها نشان داد که که برهمکنش غلظتهای

و  10/01درصد بـه دسـت آمـد (جـدول  .)9افـزایش

مختلــف کلرمکــوات کلرایــد و کــود نیتروژنــه تــأثیر

مصرف میزان کود نیتروژن سبب کاهش محتوی نسبی

معنـیداری بــر کلیـه صــفات فیزیولـوژیکی و اجــزای

آب برگ به دلیـل کـاهش پتانسـیل آب بـرگ گشـت.

عملکــرد جــو داشــت (جــدول  .)2نتــایج مقایســه

نتایج آنالیز واریانس دادهها نشان داد که اثـرات اصـلی

میانگینها نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل برگ از

نیتروژن و کلرمکوات کلراید هر کدام بر تعداد دانه در

تیمار  105( N3C4کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 1055

سنبله در سـطح  %1معنـیدار شـدند .امـا اثـر متقابـل

میلیگرم در هکتار کلرمکوات کلرایـد) و کمتـرین آن

نیتروژن و کلرمکوات کلراید بر این صفت در سطح 0

از تیمار  05( N1C1کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عـدم

درصــد معنــیدار شــد (جــدول  .)2نتــایج مقایســه

استفاده از کلرمکوات کلراید) بهترتیب  12/9درصـد و

میانگینها نشان داد که بیشترین تعـداد دانـه در سـنبله

 92/11درصد بهدست آمد (جدول  .)9عدم استفاده از

( 91/11عدد) از تیمار  105( N3C4کیلوگرم در هکتـار

کلرمکوات کلراید باعـث کـاهش غلظـت کلروفیـل و

نیتــروژن و  1055میلــیگــرم در هکتــار کلرمکــوات

سطح برگ شده و در نهایت منجربه کـاهش عملکـرد

کلراید) و کمترین تعداد دانه در سـنبله ( 91/11عـدد)

در گیاه میشـود .مقایسـه میـانگین داده هـا در اثـرات

از تیمار  05( N1C1کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عـدم

متقابل نیتروژن و کلرمکوات کلراید بر محتـوی نسـبی

استفاده از کلرمکوات کلراید) به دست آمد (جدول .)9

آب نشان داد که بیشترین محتوی نسـبی آب از تیمـار

نتایج بررسـی وزن هـزار دانـه سـطوح محتلـف کـود

 05( N1C4کیلـــوگرم در هکتـــار نیتـــروژن و 1055

نیتروژن تحت تأثیر تیمارهای کلرمکوات کلراید نشـان

میلیگرم در هکتار کلرمکوات کلرایـد) و کمتـرین آن

داد که در شرایط عـدم اسـتفاده 1555 ،055 ،و 1055

از تیمار  105( N3C1کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم

میلــیگــرم در هکتــار کلرمکــوات کلرایــد تفــاوت
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از لحاظ وزن هزار دانه مشاهده نشد (جدول .)9

معنیداری بین تیمار  105کیلوگرم در هکتـار نیتـروژن

جدول  :2نتایج تجزیه واریانس شاخصهای فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد جو تحت تأثیر کلرمکوات کلراید و نیتروژن
درجه

منابع تغییر

آزادی

تکرار

9

کلرمکوات کلراید

9

نیتروژن

2

میانگین مربعات
کلروفیل

محتوی رطوبت نسبی

112/12ns

9/902ns

**

**

113/9

**

021/2

**

202/10
351/51

تعداد دانه در

وزن هزار

سنبله

دانه

1/21ns
**
**

ns

1/032

**

33/21

**

02235/1

9/23

21/21

عملکرد دانه
ns

10931/21

**
**

211015/1

1955211/2

کلرمکوات کلراید × نیتروژن

1

**211/25

**909/11

*0/13

*9/33

**02113/12

خطا

99

11/50

121/92

2/52

5/02

110/53

ضریب تغییرات ()%

-

15/29

12/59

2/51

3/22

3/53

* ،nsو ** :به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال  0و  1درصد میباشند.
جدول  :3مقایسه میانگین اثر متقابل کلرمکوات کلراید و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد جو رقم ماکویی
کلرمکوات کلراید

نیتروژن

محتوای رطوبت

میزان

تعداد دانه

وزن هزار

عملکرد دانه

(میلیگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

نسبی ()%

کلروفیل ()%

در سنبله

دانه (گرم)

(کیلوگرم در هکتار)

05

10/19bcd

92/11c

29/92e

99/01a

2010/000l

155

12/00cd

91/11bc

21/09defg

91/31a

9500/92i

105

10/01d

91/01abc

23/22bcd

90/52a

9202/02f

05

13/2abcd

91/11bc

29/01gh

91/32b

2105/01k

155

10/11bcd

91/02abc

22/59cdef

90/51a

9115/92k

105

13/32abcd

90/12abc

23/22bc

90/12a

9901/09d

05

22/01abc

92/59abc

21/11fgh

90/52a

2012/35j

155

21/01abcd

93/51abc

22/22bcde

90/10a

9222/90e

105

13/20abcd

15/03ab

95/01b

90/22a

9021/03c

05

20/10a

90/19abc

20/2efgh

90/9a

9535/20h

155

21/19ab

15/11ab

20/90bcd

90/90a

9133/20b

105

22/11abc

12/95a

93/05a

90/05a

9239/32a

شاهد

055

1555

1055

میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.

کلرمکوات کلراید با انتقال مواد فتوسنتزی کافی به

هکتار نیتروژن و عدم استفاده از کلرمکوات کلراید)

دانهها در پر شدن آنها و افزایش وزن دانهها نقش به

بهدست آمد (جدول  .)9در تیمارهای مختلف

سزایی دارند .مقایسه میانگین دادهها در اثرات متقابل

کلرمکوات کلراید اختالف معنیداری بین سطوح

نیتروژن و کلرمکوات کلراید بر عملکرد دانه نشان داد

مختلف نیتروژن به غیر از تیمار  05کیلوگرم در هکتار

که بیشترین مقدار عملکرد دانه ( 9239/32کیلوگرم در

نیتروژن از لحاظ عملکرد دانه مشاهده نشد.

هکتار) از تیمار  105( N3C4کیلوگرم در هکتار

بررسی خصوصیات بیوشیمیایی :نتایج تجزیه

نیتروژن و  1055میلیگرم در هکتار کلرمکوات

واریانس دادهها نشان داد که اثرات متقابل کلرمکوات

کلراید) و کمترین مقدار عملکرد دانه (2010/00

کلراید و نیتروژن بر عملکرد و درصد پروتئین دانه و

کیلوگرم در هکتار) از تیمار  05( N1C1کیلوگرم در

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مورد بررسی معنیدار
22
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است (جدول  .)1مقایسه میانگین دادهها در اثرات

( 155کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  1055میلیگرم در

متقابل نیتروژن و کلرمکوات کلراید بر عملکرد

هکتار کلرمکوات کلراید) با میزان فعالیت  1100واحد

پروتئین دانه نشان داد که بیشترین عملکرد پروتئین

بین المللی بر میلیگرم پروتئین کمترین فعالیت آنزیم

دانه از تیمار  105( N3C4کیلوگرم در هکتار نیتروژن و

سوپراکسید دیسموتاز را دارا میباشد (جدول .)0

 1055میلیگرم در هکتار کلرمکوات کلراید) و

مقایسه میانگین دادههای مرتبط با میزان فعالیت آنزیم

کمترین مقدار آن از تیمار  05( N1C1کیلوگرم در

گلوتاتیون پراکسیداز نشان داد که تیمار 05( N1C1

هکتار اوره و عدم استفاده از کلرمکوات کلراید)

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم استفاده از

بهترتیب ( 19/00و  10/91گرم در مترمربع) بهدست

کلرمکوات کلراید) با میزان فعالیت  190/01واحد بین

آمد .از طرفی در تمامی تیمارهای مختلف کلرمکوات

المللی بر میلیگرم پروتئین بیشترین و تیمار

کلراید ( 1555 ،055و  1055میلیگرم در هکتار)

( 155کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  1055میلیگرم در

تیمارهای نیتروژن  155و  105کیلوگرم در هکتار

هکتار کلرمکوات کلراید) با میزان فعالیت 151/00

افزایش معنیداری نسبت به تیمار نیتروژن  05کیلوگرم

واحد بین المللی بر میلیگرم پروتئین کمترین فعالیت

در هکتار داشتند (جدول  .)0مقایسه میانگین دادههای

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز را به خود اختصاص داد.

مرتبط با درصد پروتئین دانه نشان داد که بیشترین

که با سایر سطوح اختالف معنیداری نشان داد (جدول

N3C4

 .)0اثرات برهمکنش کلرمکوات کلراید و کود نیتروژنه

( 105کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  1055میلیگرم در

نشان که تیمار  05( N1C1کیلوگرم در هکتار نیتروژن

هکتار کلرمکوات کلراید) و کمترین میزان درصد

و عدم استفاده از کلرمکوات کلراید) با میزان فعالیت

پروتئین دانه ( 11/11درصد) از تیمار 05( N1C1

 122/10واحد بین المللی بر میلیگرم پروتئین

کیلوگرم در هکتار اوره و عدم استفاده از کلرمکوات

بیشترین و تیمار  155( N2C4کیلوگرم در هکتار

کلراید) بهدست آمد .مقایسه میانگین دادهها در اثرات

نیتروژن و  1055میلیگرم در هکتار کلرمکوات

متقابل کلرمکوات کلراید و کود نیتروژنه بر میزان

کلراید) با میزان فعالیت  121/20واحد بین المللی بر

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نشان داد که تیمار

میلیگرم پروتئین کمترین فعالیت آنزیم کاتاالز را دارا

 05( N1C1کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم استفاده

میباشد .نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات

از کلرمکوات کلراید) با میزان فعالیت  2559/22واحد

( )Ahmadpour et al., 2016مطابقت دارد.

درصد پروتئین دانه ( 12/02درصد) از تیمار

بینالمللی بر میلیگرم پروتئین بیشترین و تیمار

N2C4

N2C4

جدول  :1نتایج تجزیه واریانس شاخصهای بیوشیمیایی جو تحت تأثیر کلرمکوات کلراید و کود نیتروژن
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

عملکرد پروتئین
31/22ns

تکرار

9

کلرمکوات کلراید

9

**

011/52

نیتروژن

2

**

251/13

کلرمکوات کلراید × نیتروژن

1

**

102/50

درصد

گلوتاتیون

پروتئین

پراکسیداز

5/512ns

11/190ns

**
**
*

2/21

2/352

**
**

239/100

03201/231

2/392

*210/022

سوپراکسید

کاتاالز
1/129ns
**

11120/52

**

0921/211

**

1131/09

دیسموتاز
21203/129ns
**

2129101/53

**

251902/121

**252901/11

خطا

99

112/29

1/523

22/10

93/02

12902/53

ضریب تغییرات ()%

-

11/19

11/10

3/12

1/22

0/32
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* ،nsو ** :بهترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال  0و  1درصد می باشند.

جدول  :5مقایسه میانگین اثر برهمکنش غلظتهای مختلف کلرمکوات کلراید و نیتروژن بر خصوصیات بیوشیمیایی جو رقم ماکویی
کلرمکوات کلراید

نیتروژن

عملکرد

(میلیگرم در

(کیلوگرم در

پروتئین (گرم

هکتار)

هکتار)

در متر مربع)

05

10/91de

15/11b

155

01/2cd

11/01a

150/21de

105

01/21b

12/53a

125/50c

113/10cd

05

10/12e

11/02ba

192/92a

121/12ab

1032/0ab

155

01/11cd

11/30a

152/59e

190/10defg

1022/21ab

105

02/52b

12/21a

110/03c

119/20def

1092/00b

05

12/20d

11/21a

190/02ab

110/99b

1121/02c

155

09/02c

12/11a

150/20e

192/01fe

1001/29c

105

03/11ab

12/93a

112/12cd

192/11efg

1011/10cd

05

02/110c

11/03a

191/01ab

103/09bc

1000/23cd

155

02/30b

12/92a

121/20bc

121/20g

1100/1d

105

19/00a

12/02a

191/20ab

191/90fg

1130/92d

شاهد

055

1555

1055

سوپراکسید

درصد

گلوتاتیون پراکسیداز

کاتاالز

پروتئین

)(u/mg.protein

()u/mg.protei

190/01a

122/10a

2559/22a

111/00de

1392/31a
1319/91a

دیسموتاز
()u/mg.protein

میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمو ن دانکن در سطح احتمال پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.

است .عدم استفاده از کلرمکوات کلراید باعث کاهش

بحث
کلرمکوات کلرید با اختالل در مسیر چرخه

غلظت کلروفیل و سطح برگ شده و در نهایت

بیوسنتز جیبرلیک اسید از تشکیل آن در میان گرههای

منجربه کاهش عملکرد در گیاه میشود .در این بین

ساقه جلوگیری کرده و در نتیجه کم کردن سرعت

محتوای کلروفیل در برگها بسیار وابسته به میزان

رشد طولی میانگرهها مانع از خوابیدگی ساقه میشود

حضور نیتروژن در محیط ریشه است .بنابراین چنین

( .)Mirzaii Abdolyosef et al., 2011از نتایج حاصل

به نظر میرسد که نیتروژن میتواند سبب یک افزایش

این طور بر میآید که نیتروژن یک عنصر تعیین کننده

نسبی در میزان جذب عناصر غذایی گردد .از دیگر

در تغذیه ،رشد گیاه و عملکرد آن محسوب میشود،

اثرات نیتروژن میتوان به افزایش فعالیت متابولیک

بهطوری که میزان نیتروژن قابل دسترس برای گیاه

گیاه و تسریع در نقل و انتقال مواد در درون اندامهای

میتواند میزان پروتئین دانه ،محتوای کلروفیل برگ و

گیاهان اشاره کرد Varvel .و همکاران ( )1332تأیید

اندازه و حجم پروتوپالسم سلولی را افزایش دهد و

کردند که افزایش کاربرد کود نیتروژن موجب افزایش

همچنین سطح برگ و فعالیت فتوسنتزی را تحت تأثیر

میزان نسبی کلروفیل در ذرت میشود Peng .و

قرار دهد .همچنین محلول پاشی کلرمکوات کلراید به

همکاران ( )1333در آزمایشی روی برنج گزارش

میزان  1055میلیگرم در هکتار باعث افزایش میزان

کردند که محتوای کلروفیل در اثر کاربرد کود نیتروژن

کلروفیل برگ به میزان  11/29درصد نسبت به شرایط

افزایش یافت و همبستگی باالیی را با کلروفیل برگ

عدم استفاده از کلرمکوات کلراید  99/0درصد شده

نشان داد Molodi .و همکاران ( )2510گزارش
27
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LAI

پیپیام با میانگین  91و تیمار شاهد با میانگین 21/0

نمودند که کمبود نیتروژن از طریق پائین آوردن

و نیز به هم خوردن سنتز و تخریب پروتئین ،پیری

اختصاص داشت .کلرمکوات کلراید با انتقال مواد

زودرس برگها را سبب میگردد و بهخصوص با اثر

فتوسنتزی کافی به دانهها در پر شدن آنها و افزایش

بر روی روبیسکو بر فرآیند فتوسنتز گیاه تأثیر منفی

وزن دانهها نقش به سزایی دارند .بهعالوه میزان مواد

میگذارد .رشد و نمو گیاهان تحت تأثیر فرآیندهای

فتوسنتزی و ذخیره کربوهیدراتها ،افزایش یافته و

مختلف فیزیولوژیک و بیوشیمیایی از قبیل فتوسنتز،

مقدار حرکت مواد پرورده به دانهها هم افزایش

تنفس ،انتقال مواد ،جذب یون و متابولیسم مواد غذایی

مییابد .که نتایج پژوهشهای  Shekoofaو

قرار میگیرد که این فرآیندها رابطه مستقیم با میزان آب

 )2550(Emamبا نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

Ahmadpour et al.,

 Hokmalipourو  )2511( Sharifi Seyedنتیجه

 .)2016افزایش مصرف میزان کود نیتروژن سبب

گرفتند ،کمبود نیتروژن باعث کاهش تعداد سنبله،

کاهش محتوی نسبی آب برگ به دلیل کاهش پتانسیل

تعداد دانه در سنبله و وزن دانه شد .در بررسی حاضر،

آب برگ میگردد .همچنین محلول پاشی کلرمکوات

غلظت  1555میلیگرم در هکتار کلرمکوات کلرید،

کلراید به میزان  1055میلیگرم در هکتار باعث

میتواند به دلیل میزان فتوسنتز بیشتر و توزیع بیشتر

افزایش محتوی آب نسبی نسبت به شرایط عدم

مواد فتوسنتزی به دانهها باشد .که به نظر میرسد تأثیر

استفاده از کلرمکوات کلراید شده است .از نتایج

کاربرد تنظیم کننده رشد بر وزن دانه دارای یک حد

بهدست آمده چنین به نظر میرسد که غلظت 1055

آستانه است که کاربرد بیشتر نه تنها باعث افزایش

میلیگرم در هکتار کلرمکوات کلراید عامل افزایش

وزن هزار دانه نمیشود ،بلکه ممکن است اثرات منفی

تعداد سنبله در واحد سطح و نهایتا افزایش تعداد دانه

به علت طوالنی شدن رشد رویشی بر وزن هزار دانه

Seyed

داشته باشد .کاهش عملکرد دانه در صورت عدم

 )2511( Sharifiنشان داد که ،بین تعداد دانه و زمان

استفاده از کلرمکوات کلراید و مقادیر کود نیتروژن نیز

الزم تا رسیدگی فیزیولوژیکی بوته همبستگی مثبت و

توسط سایر محققین در مورد گیاهان کتان روغنی و

معنیدار وجود داشت و بین نسبت دانه به سنبله،

گندم ( )Movahhedi Dehnavi et al., 2010گزارش

تعداد دانه در واحد سطح ،سنبلههای توپر و عملکرد

شده است .نتایج به دست آمده از بررسیهای

یک همبستگی مثبت و معنیداری در سطح احتمال

 )2552( Gardnerنشان داد که محلولپاشی سایکوسل

یک درصد وجود داشت بهطوری که با افزایش تعداد

موجب کاهش رشد رویشی گیاه و افزایش طول دوره

دانه در سنبله عملکرد دانه نیز افزایش یافت.

زایشی و پرشدن دانه شده و در نتیجه موجب افزایش

Pirasteh-Anosheو  )2512( Emamبه این نتیجه

وزن صد دانه میگردد .سایکوسل با انتقال مواد

رسیدند که سایکوسل اثر مثبتی بر تعداد دانه در سنبله

فتوسنتزی کافی به دانهها در پر شدن آنها و افزایش

گندم نان داشت .تعداد دانه در سنبله در بوتههای

وزن دانهها نقش به سزایی دارند .یافتههای این

تحت تیمار سایکوسل  11درصد نسبت به شاهد

آزمایش با نتایج  Khalilzadehو همکاران ()2511

بیشتر بود Mojadam .و همکاران ( )2511اعالم

مطابقت دارد .یکی از عوامل الزم برای دستیابی به

نمودند که از بین تیمارهای مختلف سایکوسل

عملکرد باال ،تامین شرایط مطلوب برای تولید بهینه

بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله ،به تیمار 9555

مواد فتوسنتزی میباشد که تولید این مواد تحت تأثیر

قابل دسترس و تداوم آن دارد (

در سنبله باشد .نتایج تحقیقات  Taghizadehو
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میزان نیتروژن موجود در گیاه و الزم برای فعالیتهای
متابولیکی ،قرار دارد (

دارد .نتایج تحقیقات مؤید این است که همبستگی

Beheshti and Behboodi,

مثبت و معنیداری بین تیمارهای عدم استفاده از

 Yusefzadeh .)2010و همکاران ( )2519نیز گزارش

کلرمکوات کلراید و سطوح پایین نیتروژن وجود دارد.

نمودند که با افزایش سطوح نیتروژن عملکرد دانه

که نشان دهنده این است که در صورت عدم استفاده

افزایش یافت و بیشترین عملکرد دانه با کاربرد 955

از کلرمکوات کلراید و کاهش کود نیتروژن مقدار

کیلوگرم در هکتار اوره بهدست آمد .به نظر میرسد،

فعالیت

(سوپراکسید

افزایش توزیع مجدد نیتروژن در تیمار کودی 105

دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز) افزایش

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و برهمکنش آن با کاهش

مییابد .در بررسی شاخصهای بیوشیمیایی نتایج

طول دورة پر شدن دانه در اثر برخورد با گرمای

بهصورت کلی نشان داد که استفاده از سایکوسل و کود

انتهای فصل باعث افزایش معنیدار تیمار کودی

نیتروژنه از طریق کاهش فشار ناشی از سطوح پایین

مذکور نسبت به کود  05کیلوگرم در هکتار شد.

نیتروژن سبب افزایش مقاومت به عوامل محیطی

محلول پاشی با غلظت باالی سایکوسل گرچه موجب

میگردد .به عبارتی میتوان گفت استفاده از سایکوسل

کند شدن رشد گیاه میگردد ولی میتواند میزان

و کودها سبب حفظ سلول در شرایط طبیعی میگردد.

گلچههای بارور و عملکرد دانه را افزایش دهد ،ضمن

افزایش گونههای واکنشگر اکسیژن ،در غلظتهای

آنکه تیمار سایکوسل ظرفیت فتوسنتزی و تخصیص

پایین بهعنوان پیک ثانویه در مسیرهای ترارسانی

مواد فتوسنتزی را به مخازن افزایش

میدهد (et 2009

آنزیمهای

آنتیاکسیدانی

عالمت برای پاسخ سلولها به تنش عمل میکنند اما در

 Mojadam .)Wang al.,و همکاران ( )2511گزارش

غلظتهای باال موجب اکسید شدن لیپیدها ،تغییر

کردند که بیشترین درصد پروتئین دانه جو با میانگین

ساخار غشا ،تخریب سیستمهای نوری فتوسنتزی و

 19درصد مربوط به تیمار  9555پیپیام و کمترین با

رنگدانهها ،میشود (.)Bahadoran et al., 2015

میانگین  12درصد به تیمار شاهد تعلق داشت .نتایج

 Loganو همکاران ( )1333اعالم کردند نیتروژن تأثیر

مشابه توسط  Blyو  )2559( Woodwarگزارش شده

زیادی بر فعالیت آنزیمهای درگیر در فتوسنتز همانند

است .به نظر میرسد پروتئین دانه درصورت عدم

ریبولوز بیفسفات کربوکسیالز دارد .در صورت نبود

استفاده از کلرمکوات کلراید نسبت به استفاده از

نیتروژن کافی از فعالیت ریبولوز بیفسفات

کلرمکوات کلراید با غلظت  1055میلیگرم در هکتار،

کربوکسیالز کاسته و بر میزان انتقال الکترون در مسیر

کاهش معنیدار عملکرد دانه شده که این امر باعث

احیاء نوری اکسیژن از طریق واکنش مهلر در درون

کاهش عملکرد پروتئین دانه در هر سه سطح کود

کلروپالست افزوده میشود .این امر در نهایت تولید

نیتروژن شد Modhej .و همکاران ( )2553گزارش

اکسیژن فعال را باال میبرد .در این شرایط انتظار

کردند که میانگین عملکرد پروتئین دانه گندم در

میرود بر فعالیت ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی

شرایط بهینه و تنش گرمای انتهایی فصل به ترتیب

اکسیدان در برگ های گیاهان افزوده شود .در مقابل

 13/1و  /11/3گرم در متر مربع بود .بنابراین عملکرد

 Linو همکاران ( )2512گزارش کردند افزایش

پروتئین دانه در شرایط تنش نسبت به شرایط بهینه 3

مصرف و بکارگیری نیتروژن سبب باال رفتن میزان

درصد کاهش یافت .نتایج بهدست آمده از این

تولید آنزیمهای  APX ،CAT ،POD ،SODدر گیاه

پژوهش با نتایج ( )Radmehr et al., 2005مطابقت

 Populus yunnanensisشد Ahmadpour .و همکاران
78
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مصرف میزان غلظـت کلرمکـوات کلرایـد و فراهمـی

 رقم گیاه عدس1 ) گزارش نمودند که در2016(

نیتروژن موجب کاهش فعالیت آنزیم های سوپراکسـید

05 ،20(  زیبا و رباط) تنش رطوبتی، کیمیا،(گچساران

. کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز شـده اسـت،دیسموتاز

 درصد ظرفیت زراعی) منجر به افزایش معنیدار20 و

، در این پژوهش بیشترین میـزان کلروفیـل،بهطور کلی

 کاتاالز و سوپراکسید،فعالیت آنزیمهای پراکسیداز

 عملکـرد و، اجـزای عملکـرد،محتوای رطویت نسبی

 نتایج.دیسموتاز در مقایسه با شرایط بدون تنش شد

 میلـیگـرم در1055 درصد پروتئین از کـاربرد تیمـار

 وAgarwal بدست آمده از این پژوهش با تحقیقات

 کیلـوگرم در هکتـار105 هکتار کلرمکوات کلرایـد و

 و همکارانChen ،) بر روی گندم2550( همکاران

، با توجه به نتایج پژوهش حاضر.نیتروژن بهدست آمد

.) بر روی ذرت مطابقت دارد2555(

کاربرد کندکننده رشـد کلرمکـوات کلرایـد بـهمنظـور

نتیجهگیری نهایی

 کاهش اثرات تنشهای محیطی و،کنترل رشد رویشی

نتایج به دست آمده از این پـژوهش نشـان داد کـه

در نتیجه افزایش عملکرد محصول جو رقم ماکویی در

 موجـب،کلرمکوات کلراید بـا کـاهش رشـد رویشـی

.منطقه اردبیل قابل توصیه است

اختصاص هر چه بیشتر مواد فتوسنتزی جهت پر شدن
 همچنین افزایش.دانه ها و افزایش عملکرد دانه گردید
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