علوم گیاهان زراعی ایران
دورة  ،54شمارة  ،3پاییز ( 3333ص )334-355

بررسی عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین )(Zea mays L.var. Sacarata
تحت تیمارهای کمآبی ،تشعشع فرابنفش و ازدیاد دیاکسید کربن
حبیبه جهانبخش ،1سید علیمحمد مدرس ثانوی ،*2فائزه قناتی ،3اکبر توکلی،4
مهرداد مرادی قهدریجانی 5و مهدی پناهی

6

 2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،استاد و دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 .3دانشیار ،دانشکدۀ علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس ،گروه علوم گیاهی
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،واحد کرج
 .6استادیار گروه آبیاری ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت -1331/12/15 :تاریخ تصویب)1332/6/6 :

چکیده
تابش فرابنفش ،کمآبی و افزایش دیاکسید کربن از مهمترین عوامل محیطی در تغییر اقلیم جهانیاند .به
همین منظور این پژوهش در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال
 1331با هدف بررسی عملکرد دانه و برخی صفات کیفی ذرت شیرین تحت سطوح مختلف دیاکسید
کربن ( 311 ،511و  1311میکرولیتر بر لیتر هوا) ،اشعۀ فرابنفش ( )UV-A, B, Cو سطح آب آبیاری
(آبیاری کامل یا عدم تنش خشکی و کمبود آب بهمقدار  61درصد ظرفیت زراعی) بهصورت آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی در سال  1331اجرا شد .نتایج نشان داد که اثر
متقابل دیاکسید کربن ،کمآبی و تابش فرابنفش ،تأثیر شایان توجهی در عملکرد دانه و  Fv/Fmداشت و
بیشترین عملکرد دانه در اثر تیمار شاهد آبیاری و غلظت  311میکرولیتر بر لیتر هوا با  UV-Aبهدست آمد.
بیشترین میزان  Fv/Fmدر شرایط اعمال کمآبی و غلظت  1311میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید کربن با
 UV-Cبهدست آمد .اثر متقابل کمآبی با دیاکسید کربن ( 311میکرولیتر بر لیتر هوا) مقدار پرولین،
کلروفیل ،aکلروفیل ،bکلروفیل ،a+bکارتنوئیدها و فالونوئیدها را کاهش داد .پروتئین دانه نیز با کاهش
طول موج تابش فرابنفش کاهش یافت .بدین ترتیب سه تنش عمدۀ محیطی با کاهش توان تولیدی گیاه،
مقدار عملکرد آن را کاهش داد.
واژههای کلیدی :اشعۀ فرابنفش ،دیاکسید کربن ،ذرت شیرین ،عملکرد دانه ،کمبود آب.
مقدمه
همگام با گسترش کشورهای توسعهیافتۀ صنعتی و
کشورهای در حال توسعه ،با افزایش گازهای گلخانهای و
تابش فرابنفش روبهرو خواهیم شد .این عاملها در کنار
مشکل کمبود آب از مهمترین تهدیدهای آیندة تأمین
غذای بشر در سراسر جهان است ( & Fitzgerald
 .)Ediwn, 2005خشکی مهمترین عامل محدودکنندة
* تلفن293-59939234 :

تولید موفقیتآمیز محصوالت زراعی در جهان و نوعی
فرایند فیزیکوشیمیایی پیچیده است که بسیاری از
مولکولهای بزرگ و کوچک از قبیل اسیدهای نوکلئیک،
پروتئینها ،هیدراتهای کربن ،چربیها ،هورمونها،
یونها ،اسیدهای آزاد و عناصر معدنی را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Shao et al., 2005به گفتۀ دانشمندان ،تحت
شرایط تنش کمآبی ،افزایش معنیداری در مقدار
E-mail: modaresa@modares.ac.ir

333

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،3پاییز 3333

پرولین ،پروتئاز و اسیدهای آمینه مشاهده میشود.
کاهش رشد ،کاهش مقدار کلروفیل و کاهش فعالیت
آنزیم  RuBPCنیز گزارش شده است ( Bertamini et
 .)al., 2006محتوای پروتئین بذر ذرت شیرین نیز در
تنش کمآبی بهعلت کاهش مقدار نشاستۀ بذر افزایش
مییابد ( .)Oktem, 2008محققان پیشبینی میکنند که
غلظت  CO2جو از  372به  442میکرومول بر مول هوا
تا اواسط قرن حاضر افزایش پیدا خواهد کرد
) .(Ainaworth et al., 2004گزارشهای دیگری نیز
تخمین زدهاند که غلظت این گاز تا سال  9322به 452
تا  372میکرومول بر مول هوا افزایش خواهد یافت
) .(IPCC, 2001پاسخ عملکرد به افزایش  CO2به
گونههای گیاهی بستگی دارد .گونههایی که ظرفیت
انتقال بهتر و مخزن بزرگتری دارند میتوانند بهترین
افزایشدهندة مصرف کربن اضافی تثبیتشده در وضعیت
 CO2زیاد باشند ( .)Finnan et al., 2002اگرچه
اسیمیالسیون کربن در گونههای سهکربنه در معرض
افزایش کوتاهمدت دیاکسید کربن نسبت به چهارکربنهها
بیشتر تحریک میشود ،این افزایش اغلب در شرایط افزایش
ماهانه یا هفتگی دوام ندارد ،برای مثال افزایش غلظت این
گاز از  522به  322قسمت در میلیون ) (ppmمقدار
رنگدانههای آنتوسیانین ،فالونوئیدها و کلروفیل  b ،aو
 a+bبرگ را بهطور معنیداری کاهش داد ( Balochi et
 .)al., 2009برخی محققان دریافتند که محتوای
کلروفیل برگ پرچم با افزایش غلظت  CO2در طول
فصل رشد تحت تأثیر قرار نمیگیرد ( Torbert et al.,
 .)2004گیاهان نیز مانند سایر موجودات زنده تحت تأثیر
پرتو فرابنفش قرار میگیرند و هر گونۀ گیاهی پاسخی
متفاوت به این پرتو میدهد .ترکیباتی که پرتو  UVرا در
اپیدرم گیاهان عالی جذب میکنند ،اغلب ،فراوردههای
مسیر فنیل پروپانوئید مثل فالونوئیدها از جمله
آنتوسیانینها ،کومارینها ،لیگنینها و سایر موادند ( Prasad
 .)et al., 2005تابش فرابنفش ،سنتز فالونوئیدها و دیگر
ترکیبات پلیفنولیک مانند تانن و لیگنین را بهعنوان
محافظ در برابر آثار مضر پرتو ،تحریک میکند ( Smrkolj et
 .)al., 2005مقدار آنتوسیانینها در پاسخ به تابش  UV-Bو
 UV-Cافزایش مییابد که این افزایش تنها در تیمار UV-C
نسبت به تیمار شاهد معنیدار بود .همچنین گزارش شده

است که  UV-Bسبب فتواکسیژناسیون غیرآنزیمی
کلروفیل میشود ( .)Agrawal, 1992هدف از اجرای این
آزمایش شناخت تأثیرات همزمان تنش کمآبی ،تابش
فرابنفش و ازدیاد دیاکسید کربن بر صفات کیفی گیاه
ذرت شیرین نظیر مقدار هیدرات کربنهای محلول،
پرولین ،کلروفیل ،رنگدانههای فتوسنتزی و درصد
پروتئین بذر بود .ذرت شیرین از آن جهت انتخاب شده
است که در میان گیاهان زراعی ،بهدلیل داشتن
ویژگیهای مطلوب و قدرت سازگاری زیاد در شرایط
اقلیمی گوناگون ،تولید زیاد مادة خشک ،ارزش غذایی
مطلوب و بازده زیاد مصرف آب از جایگاه ویژهای
برخوردار است .این گیاه بعد از گندم و برنج مهمترین
گیاه زراعی جهان شناخته شده است ( Torbert et al.,
.)2004
مواد و روشها
آزمایش در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه
تربیت مدرس تهران در شرایط کنترلشدة دما و رطوبت
با موقعیت  43درجه و  9دقیقۀ طول جغرافیایی و 34
درجه و  53دقیقۀ عرض جغرافیایی و با ارتفاع 3934
متر از سطح دریا طی سال  3332اجرا شد .این تحقیق
براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل
تصادفی در سه تکرار انجام گرفت که دو سطح تنش آبی
(آبیاری معمولی یا عدم تنش خشکی ،آبیاری بعد از
تبخیر  32درصد از آب قابل استفاده توسط گیاه) فاکتور
اول؛ سه سطح غلظت گاز دیاکسیدکربن (322 ،422
و 3322میکرومول بر مول هوا) فاکتور دوم؛ و سه سطح
اشعۀ فرابنفش ( )UV-A, B, Cفاکتور سوم بودند .برای
اجرای این طرح رقم  523ذرت شیرین (سینگل کراس
میانرس ،تولید سال  )3393از مؤسسۀ تحقیقات اصالح
و تهیۀ نهال و بذر کرج تهیه شد و همانند مزرعه در
خاك کف گلخانه پالستیکی در کرتهایی به ابعاد
 3×3/9متر و در  5خط با فاصلۀ خطوط  32سانتیمتر
با تراکم تقریبی  93222بوته در هکتار در تاریخ
 3332/9/94کشت شد .فاصلۀ بین هر کرت با کرت
بعدی  3/4متر در نظر گرفته شد .در طول دورة رشد،
عملیات وجین و کوددهی انجام گرفت .آزمون خاك نیز
برای تعیین ظرفیت زراعی اجرا شد (جدول .)3

جهانبخش و همکاران :بررسی عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین ...

تمامی کرتها تا ابتدای مرحلۀ ساقه رفتن بهطور
یکسان و همزمان آبیاری شدند .پس از آن درحالیکه
تیمار شاهد در حد ظرفیت زراعی آب آبیاری دریافت
میکرد ،تیمار تنش کمآبی با تغییر فواصل آبیاری طوری
تنظیم شد که رطوبت خاك در زمان گلدهی به 52
درصد ظرفیت زراعی رسید .در مرحلۀ گلدهی قبل از
آبیاری نمونههایی از برگ بالل در هر سطوح تیماری از
شاهد و تنش بهطور تصادفی تهیه شد.
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عدم ایجاد خطا ،کلیۀ بذور برداشتشدة هر کرت بهمدت
 79ساعت در آون با دمای  72درجۀ سانتیگراد خشک
شدند .در پایان وزن نهایی بذور بهصورت کیلوگرم در
هکتار گزارش شد.

جدول  .3آزمون تجزیۀ خاك مورد آزمایش
بافت خاك

عمق نمونه
(سانتیمتر)

رس%

سیلت%

شن%

32-2

33

33

39

نوع
بافت

ظرفیت زراعی
()F.C.

شنی-
لومی

3/34

برای اعمال تیمار پرتوفرابنفش از المپهای زیر با
دورههای روزانه  32دقیقهای تا آخر فاز گلدهی در
ساعت  33تا  35با طول موج معین استفاده شد ( UV-B
.)Philips 40W/12; UV-C Philips TUV30W/G30T8
ازآنجا که زمانهای بیشتر از  3ساعت رشد گیاه را بهطور
کامل متوقف میکرد ،دورة زمانی  32دقیقهای برای
اعمال این تیمار در نظر گرفته شد .برای تیمار تابش
( UV-Aشاهد) از المپ استفاده نشد ،زیرا این تیمار
بهطور طبیعی در محیط وجود دارد و توسط الیۀ ازن
جذب نمیشود .المپها در  42سانتیمتری باالی بوتهها
قرار داده شد و با افزایش ارتفاع بوتهها ارتفاع 42
سانتیمتر تا بوتهها حفظ شد .همزمان با اعمال تنش
خشکی و تابش فرابنفش ،غلظت گاز  CO2نیز بهمقدار
 322 ،422و 3322میکرومول بر مول هوا افزایش یافت.
برای اعمال تیمار  CO2روی کرتهای مزبور یک
چارچوب قرار داده و با پالستیک دور آن پوشانده شد.
سقف این چارچوب باز بود (شکل  .)3سپس با گاز CO2
و بهکمک حسگر الکترونیکی (ساخت کارخانۀ Testo
آلمان) غلظت درون هر کرت به مقدارهای مورد نظر
رسید .بهمنظور ایجاد شرایط یکسان برای تمام کرتها از
چارچوب و پالستیک استفاده شد .همزمان با رسیدن
گیاه به مرحلۀ رسیدگی خمیری ،بذور ذرت با رطوبتی
بین  52تا  42درصد از سطحی به اندازة یک متر مربع
با در نظر گرفتن اثر حاشیهای ،برداشت شدند و بهدلیل

شکل  .3چارچوبهای پالستیکی برای کنترل غلظت
دیاکسید کربن کرتهای آزمایشی

غلظت کلروفیل بهروش آرنون ،در طول موجهای
 354و  333نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-S
مدل  Sinco 2100قرائت شد .غلظت کلروفیل نیز از
طریق روابط موجود بر حسب میلیگرم کلروفیل  b ،aو
 a+bو کاروتنوئید در هر گرم وزن تر محاسبه شد
( .)Ashraf et al., 1994برای سنجش آنتوسیانین و
فالونوئیدها مقدار جذب عصارة حاصل از برگ گیاه
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل )Sinco 2100UV-s
در طول موج  442نانومتر برای آنتوسیانین و طول
موجهای  322 ،972و  332نانومتر برای فالونوئیدها
اندازهگیری شد و غلظت آنتوسیانین براساس میلیمول
در گرم وزن تر بیان شد ) .(Krizek et al., 1998برای
تعیین مقدار پروتئین بذر ذرت شیرین ،از دستگاه
آنالیزگر اینفراماتیک  ،9322بر اساس استانداردهای
انجمن بینالمللی شیمی غالت ( )IACاستفاده شد .برای
اندازهگیری پرولین ،ابتدا  2/9گرم از برگ وزن شد و
سپس  3میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک  3درصد به
آن اضافه و ساییده شد .عصارههای حاصل در دور
 39222بهمدت  34دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس 9
میلیلیتر از عصاره جدا و به تمام آنها  9میلیلیتر معرف
ناینهیدرین و  9میلیلیتر اسید استیک گالسیال اضافه
شد .محلول حاصل بهمدت یک ساعت در بنماری دمای
 322درجۀ سانتیگراد قرار داده شد .پس از سرد کردن
لولهها به هر کدام مقدار  5میلیلیتر تولوئن اضافه شد و
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لولهها بهمدت  34تا  92ثانیه با استفاده از دستگاه
ورتکس تکان داده شد .پس از آن فاز رویی که قرمزرنگ
و حاوی پرولین محلول در تولوئن بود برداشته شد و
همزمان با نمونههای استاندارد در دستگاه
اسپکتروفوتومتر قرار گرفت و اعداد در طول موج 492
نانومتر قرائت شد ( .)Bates, 1973غلظت پرولین بر
حسب میلیگرم بر گرم بافت تازه برگ با استفاده از
منحنی استاندارد تعیین شد .تجزیۀ واریانس دادهها برای
صفات مختلف با استفاده از نرمافزار آماری  SASانجام
گرفت .مقایسۀ میانگین دادهها نیز با استفاده از آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح  4درصد اجرا شد ( & Steel
.)Torrie, 1998

تابش فرابنفش بر فتوسنتز گیاه است که با افزایش غلظت
دیاکسید کربن هوا و تحریک گیاه به رشد رویشی و
کاهش تعداد دانه همراه است (.)Interdonato et al., 2011
شرایط تنش خشکی بهدلیل کاهش فتوسنتز و کاهش
انتقال مواد به دانه ،سبب کم شدن وزن دانه و در نهایت
کاهش عملکرد میشود ( .)Alexieva et al., 2001در
شرایط افزایش دیاکسید کربن هوا و بدون تنش آبی ،رشد
رویشی گیاه افزایش و رشد زایشی آن کاهش مییابد که
نشاندهندة اثر مثبت افزایش دیاکسید کربن بر کاهش
خسارت خشکی است و دلیل آن را میتوان کاهش هدایت
روزنهای در شرایط افزایش گاز و در نتیجه کاهش اتالف آب
برگ از طریق روزنهها و افزایش کارایی مصرف آب توسط
گیاه دانست (.)Donnelly et al., 2000

نتایج و بحث
عملکرد دانه

.Fv/Fm

نتایج تجزیۀ واریانس صفات نشان داد که تیمار سهگانۀ
دیاکسید کربن ،کمآبی و تابش فرابنفش تأثیر
معنیداری بر عملکرد دانه داشت (جدول  .)9بیشترین
عملکرد دانه در حالت آبیاری شاهد ،غلظت 322
میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید کربن و  UV-Aو
کمترین عملکرد در حالت اثر متقابل سهگانۀ کمآبی،
غلظت 3322میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید کربن و
 UV-Bبهدست آمد .در شرایط آبیاری کامل افزایش
غلظت  CO2به  322میکرولیتر به افزایش عملکرد دانه
در تمامی طول موجهای پرتوفرابنفش منجر شد.
درصورتیکه افزایش غلظت  CO2به  3322میکرولیتر به
جز در حالت همراه بودن با  ،UV-Bبه کاهش عملکرد
نسبت به غلظت شاهد  CO2انجامید .این در حالی است
که افزایش غلظت  CO2به  3322میکرولیتر در شرایط
تنش کمآبی و  ،UV-Aخسارت خشکی را بهشدت
کاهش داد و موجب غیرمعنیدار شدن کاهش عملکرد
دانه شد (جدول.)3
اثر مثبت  CO2بر عملکرد دانۀ گندم بیشتر بهدلیل
افزایش تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله بوده و وزن
هزاردانه اثر چندانی نداشته است ( & Fitzgerald
 .)Edwin, 2005در این آزمایش همۀ تیمارها به جز اثر
متقابل کمآبی و  CO2بر عملکرد دانه تأثیر معنیداری
گذاشته بودند (جدول  .)9کاهش عملکرد بهدلیل تأثیر

نتایج تجزیۀ واریانس صفات نشان داد که تیمار سهگانۀ
دیاکسید کربن ،کمآبی و تابش فرابنفش تأثیر
معنیداری بر میزان  Fv/Fmداشت (جدول  .)9همچنین
جدول مقایسۀ میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین
میزان  Fv/Fmدر شرایط اعمال کمآبی و غلظت 3322
میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید کربن با  UV-Cو
همچنین کمترین میزان  Fv/Fmدر شرایط بدون تنش،
غلظت  422میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسیدکربن و
 UV-Cبهدست آمد (جدول  .)3نتایج این آزمایش نشان
داد وجود اثر متقابل دوگانۀ دیاکسید کربن با پرتو
فرابنفش و نیز کمآبی با پرتو فرابنفش ،تأثیر معنیداری
بر میزان  Fv/Fmداشت ،ولی کمآبی به تنهایی تأثیر
معنیداری بر این صفت نداشت ،اما افزایش غلظت
دیاکسید کربن و کاهش طول موج تابش فرابنفش تأثیر
معنیداری بر میزان  Fv/Fmگذاشت (جدول .)9مطالعات
نشان دادهاند که بافتهای فتوسنتزی نسبت به بافتهای
غیرفتوسنتزی به تابش فرابنفش حساسترند ،زیرا در
این بافتها اکسیژن بیشتری در دسترس است و احتمال
تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و ایجاد تنش اکسیداتیو
بیشتر است (Nogus & Baker .)Krizek et al., 1998
) (2000نیز کاهش  Fv/Fmدر اثر طول مدت خشکی و
کاهش طول موج تابش فرابنفش را به عنوان نوعی
تنظیم فیزیولوژیکی انتقال الکترون توسط فرآیندهای
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ساطعکنندة انرژی تهییج در گیرندههای فتوسیستم
گزارش کردند ،اما در این گزارش هیچ گونه اثر متقابل
معنیداری را بین تابش فرابنفش و تنش خشکی بر
روابط آبی برگ و فعالیتهای فتوسنتزی گیاه مشاهده
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نکردند .همچنین اظهار کردند هیچ تفاوتی معنیداری در
 Fv/Fmدر بین تیمارهای تابش فرابنفش در معرض
خشکی کوتاهمدت دیده نشد ،اما در بلندمدت این نسبت
کاهش یافت.

II

جدول  .9تجزیۀ واریانس صفات مورد بررسی ذرت شیرین تحت تنش کمآبی ،دیاکسید کربن و تابش فرابنفش
منابع تغییر

درجۀ
آزادی

میانگین مربعات
b
a
کلروفیل کلروفیل

a+b
کلروفیل

کاروتنوئید آنتوسیانین

فالونوئید
972

322

تکرار

9

2/233 2/329

2/373

32/37 33/39 2/227

333/53

دیاکسید کربن

9

2/232 2/237

2/333

3/22

392/34

کمآبی

3

2/537 2/2229 347/42** 3/97

333437/53
*

2/552 2/233

**2/533 2/2225 342/42* 57/23** 3534/33** 52/49* 99/99** 2/249** 3/393** 2/253* 3/339

*373295/39

2/229

5/57

3/33

33/33

3/33
3/39

59/37

**

عملکرد دانه

432274/33

2/237

2/225

3/99

332

پرولین

پروتئین
Fv/Fm
دانه

7/39

*

2/223

**

3/253

پرتو فرابنفش

9

2/229 2/253

کمآبی× دیاکسید کربن

9

*2/524 2/229 392/75* 33/33* 453/33* 94/29* 33/73 2/237* 2/433* 2/297* 2/337

دیاکسید کربن × پرتو فرابنفش

**

9243339/39

339553/75

5

2/237 2/953

2/339

2/233

9/95

34/33

343/33

*939939/22** 2/245 2/224** 39/99 33/95

کمآبی × پرتو فرابنفش

9

2/233 2/333

2/543

*2/233

9/39

592/93 39/95

*37/33

7/45

**597939/32** 2/393 2/223

کمآبی× دیاکسید کربن×پرتو فرابنفش

5

2/229 2/399

2/339

2/223

3/94

7/93

379/33

4/53

9/72

**359325/33** 2/937 2/227

35

2/229 2/327

2/333

2/224

7/32

7/33

344/54

5/37

2/359 2/2227 99/29

33/73 34/34 39/932 33/577 33/77 33/45

33/42

39/95

3/37

اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات (درصد)

39/39

4/597

334935/55
39/33

بدون عالمت * ،و ** :بهترتیب عدم معنیداری ،و معنیداری در سطح  4و  3درصد.

پروتئین دانه

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد تنها کاهش طول موجهای
مختلف پرتو فرابنفش بر مقدار پروتئین بذر تأثیر معنیدار
داشته است (جدول  .)3به طوری که نتایج نشان داد ،طول
موج پرتو فرابنفش با مقدار پروتئین بذر نسبت مستقیم
دارد .یعنی با کاهش طول موج پرتو مقدار پروتئین در بذر
نیز کاهش یافت ،بنابراین بیشترین مقدار پروتئین بذر در
گیاهان تحت تابش ( UV-Aشاهد) و کمترین مقدار آن در
گیاهان تحت تیمار  UV-Cبه دست آمد (جدول  .)5در
مطالعهای نشان داده شده که اثر متقابل طول موجهای
مختلف تابش فرابنفش و تنش خشکی بر مقدار
پروتئینهای محلول برگ و پروتئین دانه تأثیر منفی داشت
که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد ( Fitzgerald et al.,
 .)2005در مطالعهای  (2009) Baloochi et al.گزارش
کردند که با افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن از  522به
 322میکرولیتر بر لیتر هوا مقدار پروتئین دانه به میزان
 3/73درصد افزایش مییابد.
فالونوئید و آنتوسیانین

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد تأثیرات متقابل کمآبی با
دیاکسید کربن ،دیاکسید کربن با پرتو فرابنفش و

کمآبی با پرتو فرابنفش اثر معنیداری بر مقدار فالونوئید
(در طول موج  332نانومتر) داشت ،اما اثر متقابل کمآبی
با دیاکسید کربن تنها در طول موجهای  972و 322
نانومتر تأثیر معنیداری داشت (جدول  .)9همچنین
نتایج نشان داد که در صورت اعمال کمآبی تفاوت
معنیداری در این صفت ایجاد میشود ،اما کاهش طول
موج فرابنفش و افزایش غلظت دیاکسید کربن مؤثر
نیست (جدول  .)9جدول مقایسۀ میانگین تیمارها نشان
داد که بیشترین مقدار فالونوئید در طول موج 332
نانومتر در حالت دیاکسید کربن با غلظت 422
میکرولیتر بر لیتر هوا و  ،UV-Bو کمترین مقدار در اثر
متقابل غلظت  322میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید
کربن و  UV-Cبهدست آمد ( جدول  .)3بیشترین مقدار
فالونوئید (طول موج  332نانومتر) در حالت آبیاری
کامل و  UV-Cو کمترین مقدار در اثر متقابل کمآبی با
 UV-Cنمایان شد (شکل  .)9اما در شرایط اثر متقابل
کمآبی با دیاکسید کربن ،بیشترین مقدار در حالت
آبیاری کامل و غلظت  422میکرولیتر بر لیتر هوا
دیاکسید کربن و کمترین مقدار در اثر متقابل کمآبی و
غلظت  322میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید کربن
بهدست آمد (جدول .)4
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جدول .3مقایسۀ میانگینهای عملکرد دانه و میزان  Fv/Fmذرت شیرین تحت تأثیر اثر متقابل کمبود آب ،غلظت دیاکسید کربن و
پرتوفرابنفش
سطوح آبیاری

پرتوفرابنفش

دی اکسید کربن
422

322

شاهد

3322

422

322

کمآبی

3322

عملکرد

دانه kg.ha-1

Fv/Fm

UV-A

9733/3abc

2/537gh

UV-B

9997/4c-f

2/557fgh

UV-C

3935/9fgh

2/593h

UV-A

3222/9a

2/592d-g

UV-B

9432/4a-e

2/453bc

UV-C

9259/9efg

2/533gh

UV-A

9375/5def

2/432bcd

UV-B

9335/9ab

2/472ab

UV-C

3339/2ghi

2/493bcd

UV-A

9997/9c-f

2/533gh

UV-B

3334/3fgh

2/427cde

UV-C

3493/3hi

2/542fgh

UV-A

9497/3a-d

2/432Bcd

UV-B

9539/9b-e

2/542fgh

UV-C

3435/7ghi

2/532Def

UV-A

9349/9def

2/53e-h

UV-B

3335/7i

2/432Cd

UV-C

9232/2efg

2/327a

جدول .5مقایسۀ میانگینهای درصد پروتئین دانۀ ذرت
شیرین تحت تأثیر تیمار پرتوفرابنفش
سطوح تیماری پرتوفرابنفش

پروتئین دانه (درصد)

UV-A

3/73a

UV-B

3/33b

UV-C

3/34b

میانگین با حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون دانکن ()p≤2/24

شکل  .9تأثیر کمآبی و اشعۀ فرابنفش بر مقدار فالونوئید 332

اختالف معنیداری ندارند.

جدول  .4مقایسۀ میانگینهای پرولین ،کلروفیل ،aکلروفیل ،bکلروفیل ،a+bکاروتنوئید(میلیگرم بر گرم وزن تر) و فالونوئید
(میلیمول بر گرم وزن تر) ذرت شیرین تحت تأثیر اثر متقابل کمبود آب و غلظت دیاکسید کربن
سطوح آبیاری

شاهد

کمبود آب

دیاکسید کربن
(میکرولیتر بر لیترهوا)

پرولین کلروفیل  aکلروفیل  bکلروفیل  a+bکاروتنوئید

فالونوئید
972

322

332

422

93/33a

9/79a

2/79a

3/55a

2/33a

93/73a

325/93a

33/27a

322

32/73a

9/33ab

2/39ab

3/93ab

2/33ab

92/73ab

39/59ab 33/79ab

3322

97/39a

9/35bc

2/32bc

9/33bc

2/44bc

39/33bc

33/43bc 99/93bc

422

99/37a

9/93c

2/33bc

9/95c

2/43c

39/33bc

94/32c

33/39c

322

93/32b

9/92c

2/43c

9/73c

2/43c

37/97c

95/53c

34/54c

3322

99/93a

9/37bc

2/33abc

3/22bc

2/43bc

اعداد با حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون دانکن ( )p≤2/24اختالف معنیداری ندارند.

33/94bc 32/37bc 33/35abc
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جدول .3مقایسۀ میانگینهای فالونوئید  332تحت اثر متقابل
دیاکسید کربن و پرتوفرابنفش
دیاکسید کربن
422

322

3322

اشعۀ ماورای بنفش

فالونوئید 332

UV-A

33/34ab

UV-B

39/37a

UV-C

37/77ab

UV-A

39/53a

UV-B

33/33ab

UV-C

34/52b

UV-A

33/73ab

UV-B

33/39ab

UV-C

37/92ab
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اثر متقابل معنیدار دارد و هیچ اثر متقابل معنیداری
بین دیاکسید کربن و مقدار آب آبیاری بر مقدار
آنتوسیانین وجود ندارد ،این نتایج با یافتههای تحقیق
حاضر مطابقت دارد .محققان گزارش کردند که مقدار
کاروتنوئیدها در تیمارهای تابش فرابنفش کاهش
چندانی نیافت (شکل  )3که بیانگر مقاومتر بودن این
رنگیزهها در مقابل تابش فرابنفش است و نیز بهنظر
میرسد میتوانند نقش حفاظتی در برابر آن ایفا کنند
(.)Li et al., 2010

اعداد با حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون دانکن ( )p≤2/24اختالف
معنیداری ندارند.

همچنین نتایج تجزیۀ واریانس در مورد آنتوسیانین
نشان داد که تنها در حالت کمآبی اختالف معنیداری در
مقدار این ترکیب ایجاد میشود (جدول  )9که با توجه
به جدول مقایسۀ میانگین در صورت کاهش آبیاری،
تولید این ترکیب در گیاه کاهش مییابد (جدول .)7
جدول .7مقایسۀ میانگینهای آنتوسیانین
تحت تأثیر سطوح آبیاری
سطوح آبیاری

)SLA (cm2g-1

آنتوسیانین

شاهد

354/33a

39/35a

کمآبی

399/34b

33/29b

اعداد با حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون دانکن ( )p≤2/24اختالف
معنیداری ندارند.

تحقیقات مزرعهای و محیطهای کنترلشده نشان
دادند که اثر متقابل تابش فرابنفش و تنش آبی وجود
دارد و این موضوع با کاهش  92درصدی زیستتودة کل
در تنش تابش فرابنفش همراه با تنش خشکی نسبت به
شرایط بدون تنش خشکی تأیید میشود ( Teremura et
 .)al., 1990همچنین ترکیبات جذبکنندة تابش
فرابنفش از جمله غلظت فالونوئید در تنش خشکی
افزایش یافت که حدود  72درصد بیشتر از زمانی بود که
تابش فرابنفش بدون خشکی اعمال شد ( & Nogues
 .)Baker, 2000یافتههای  (2009) Baloochi et al.نشان
داد که دو عامل غلظت دیاکسید کربن و مقدار آب
آبیاری بر مقدار فالونوئیدها در عدد جذبی  972نانومتر

شکل  .3تأثیر سطوح کمآبی و اشعۀ فرابنفش بر مقدار
کارتنوئید

برخی محققان نتیجه گرفتند که با کاهش طول موج
تابش فرابنفش مقدار رنگدانههای آنتوسیانین  39درصد
و فالونوئیدهای برگ پرچم گندم دوروم  97درصد
افزایش مییابد که این نتیجه با نتایج این تحقیق دربارة
کاربرد رنگدانهها در جذب تابش فرابنفش مشابهت دارد.
آنها همچنین در آزمایشهای خود دریافتند که اثر
متقابل طول موجهای مختلف تابش فرابنفش و تنش
خشکی بر مقدار فالونوئیدهای برگ گندم دوروم
تأثیرگذار است ( .)Balochi et al., 2009به این ترتیب
که با کاهش طول موج تابش فرابنفش و شرایط تنش
کمآبی ،مقدار فالونوئیدهای برگ افزایش مییابد که
دستاوردهای این تحقیق نیز تأییدکنندة آن است.
کلروفیل

نتایج تجزیۀ واریانس صفات کیفی نشان داد که مقدار
کلروفیل  aو  bبرگ ذرت شیرین تحت تأثیر تأثیرات
دوگانۀ غلظتهای مختلف دیاکسید کربن و تیمارهای
آبیاری قرار گرفت و مقدار کاروتنوئیدها نیز تحت اثر
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متقابل سطوح تابش فرابنفش و تیمار آبیاری تفاوت
معنیدار داشت (جدول .)9در آبیاری کامل گیاه با
افزایش دیاکسید کربن مقدار رنگدانهها کاهش یافت
(جدول  .)4این امر نشاندهندة این است که افزایش
دیاکسید کربن در شرایط آبیاری کامل موجب
میشود گیاه انرژی کمتری را صرف تولید رنگدانههای
جذبکنندة  CO2کند .اما در تیمار کمبود آب با افزایش
دیاکسید کربن به  3322میکرولیتر بر لیتر هوا ،مقدار
رنگدانهها افزایش نسبی نشان داد (جدول .)4
این مسئله بیانگر آن است که گیاه در حالت کمبود
آب میتواند با افزایش  CO2کاهش رنگدانه را در اثر
کمبود آب تا اندازهای جبران کند .اثر متقابل سهگانۀ هر
سه تیمار بر رنگدانههای فتوسنتزی اعم از کلروفیل و
کارتنوئید معنیدار نبود (جدول .)9
مقدار کلروفیلهای  b ،aو  a+bو کاروتنوئیدها در
غلظت  3322میکرولیتر بر لیتر هوا دیاکسید کربن در
شرایط تنش کمآبی افزایش نشان داد ،علت این امر
میتواند اثر مثبت افزایش  CO2بر کاهش خسارت
خشکی باشد که خود ممکن است بهدلیل کاهش هدایت
روزنهای در شرایط افزایش گاز دیاکسید کربن و در
نتیجه کاهش اتالف آب برگ از طریق روزنهها و افزایش
کارایی مصرف آب توسط گیاه باشد (جدول .)4
مقادیر رنگدانههای کلروفیل برگ ذرت شیرین تحت
اثر افزایش غلظت دیاکسید کربن قرار نگرفت .همچنین
افزایش غلظت دیاکسید کربن بر مقدار کاروتنوئیدهای
برگ ذرت اثر معنیداری نداشت (جدول Baloochi et )9
 (2009) al.گزارش کردند که افزایش غلظت  CO2از 522
به  322میکرولیتر بر لیتر هوا مقدار رنگدانههای کلروفیل ،a
 bو  a+bبرگ گندم دوروم را بهطور معنیداری افزایش
میدهد .ایشان همچنین گزارش کردند که اثر متقابل تابش
فرابنفش و  CO2تنها برای بیوماس کل معنیدار است .از
سوی دیگر برخی پژوهشگران هیچ گونه اثر متقابلی بین
 CO2و تابش فرابنفش روی پارامترهای فتوسنتزی پیدا
نکردند ( .)Correia et al., 2001محققان گزارش کردند که
کلروفیل کل (بهسبب کاهش کلروفیل  aو  ،)bمجموع
کاروتنوئیدها ،پروتئینهای محلول ،قندهای محلول،
نشاسته و ترکیبات جذبکنندة تابش فرابنفش در گیاهان
رشدیافته در این تابش کمتر است (.)Casty et al., 2002

محققان گزارش کردند اعمال تنش کمآبی غلظت کلروفیل
 aرا بهطور متوسط در حدود  34درصد و کلروفیل  bرا 39
درصد کاهش میدهد .همچنین بهسبب کمبود آب ،آسیب
به رنگدانهها و پالستیدها افزایش مییابد و در نتیجه کاهش
محتوای کلروفیل رخ میدهد ( Castrillo & Turujillo,
 .)1994بهنظر میرسد که این کاهش در کلروفیل  bبیشتر
است (.)Kulshreshtha et al., 1987
پرولین

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد کمآبی سبب ایجاد
اختالف معنیداری در مقدار پرولین میشود ،اما کاهش
طول موج پرتو فرابنفش و افزایش غلظت دیاکسید
موجب اختالف معنیداری در این صفت نمیشود .ولی
تأثیرات متقابل کمآبی و دیاکسیدکربن بر مقدار پرولین
برگ معنیدار بود (جدول ،)9بهطوریکه بیشترین مقدار
پرولین در تیمار سطح آبیاری شاهد ( 322درصد
ظرفیت زراعی) و غلظت  322میکرولیتر بر لیتر هوا
 CO2و به مقدار  32/73میکروگرم بر گرم وزن تر برگ
مشاهده شد که با سطوح دیگر غلظت  CO2تفاوت
معنیداری نداشت (جدول  .)4براساس گزارش برخی
محققان با افزایش طول مدت خشکی فعالیت آنزیمهای
( P5CRپرولین-4-کربوکسیالز رداکتاز) و OAT
(اورنیتین آمینوتراسفراز) که از آنزیمهای دخیل در
بیوسنتز پرولین هستند ،افزایش مییابد و افزایش غلظت
 CO2به  722میکرومول بر مول هوا ،موجب افزایش
بیشتر فعالیت این آنزیمها میشود .همچنین کاهش
بیشتر فعالیت آنزیم ( PDHپرولین دهیدروژناز) در
همین حالت ،موجب افزایش  39تا  95برابری غلظت
پرولین نسبت به شرایط آبیاری معمول و غلظت 342
میکرومول بر مول هوا  CO2و سه تا چهاربرابری نسبت
به تنش کمآبی و غلظت  342میکرومول بر مول هوا
 CO2میشود (.)Abdel-Nasser & Abdel-Aal, 2002
دیگر محققان با بررسی آثار تنش کمآبی ،دیاکسید
کربن و پرتو فرابنفش بر محتوای پرولین برگ گندم
دریافتند که مقدار پرولین تحت تأثیر افزایش دیاکسید
کربن واکنشی متفاوت داشته است ،بهطوریکه با افزایش
غلظت دیاکسید کربن در کلیۀ سطوح تابش فرابنفش و
همراه با تنش خشکی مقدار پرولین برگ کاهش یافت.
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اما شرایط بدون تنش آبی و افزایش غلظت دیاکسید
کربن از  522به  322میکرولیتر بر لیتر هوا ،مقدار
پرولین را افزایش داد که با نتایج این آزمایش مطابقت
داشت .محققان چهار دلیل برای افزایش تجمع پرولین
در حین تنش خشکی پیشنهاد کردهاند که عبارتند از:
تحریک سنتز آن از اسید گلوتامیک ،کاهش صادرات آن
از طریق آوند آبکشی ،جلوگیری از اکسیداسیون آن در
طول تنش و تخریب و اختالل در فرایند سنتز
پروتئینها ( .)Nogues & Baker, 2000آنها همچنین بر
افزایش مقدار پرولین برگ با کاهش پتانسیل آب تأکید
دارند و بیان میکنند که عالوه بر افزایش سنتز پرولین،
مصرف پرولین نیز در چنین شرایطی کاهش مییابد.
بررسیها نشان دادند توقف اکسیداسیون پرولین در
پتانسیلهای آب پایین میتواند اتفاق بیفتد ( Alexieva
 .)et al., 2001برخی پژوهشگران نیز غلظتهای زیاد
پرولین در شیرة سلولی گیاهان دچار تنش خشکی و
انتقال آن به برگ را عامل افزایش پرولین در برگ
میدانند .از طرف دیگر کاهش فعالیت آنزیم پرولین
دهیدروژناز نیز در چنین شرایطی ممکن است به افزایش
غلظت پرولین در گیاهان تحت تنش منجر شود ( Li et
.)al., 2007
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با توجه به نتایج این پژوهش ،گیاه ذرت شیرین با وجود
چهارکربنه بودن ،چنانچه در آینده در وضعیتی مشابه
طرح آزمایشی یادشده با مقدار دیاکسید کربن زیاد،
تابش سطوح مختلف پرتو فرابنفش و تنش کمآبی قرار
گیرد ،در برابر این تنشها واکنش نشان خواهد داد و
رنگدانههای جذبکنندة تابش فرابنفش را که عاملی
آنتیاکسیدانی در برابر رادیکالهای آزاد نیز بهشمار
میروند افزایش خواهد داد .در عین حال رنگدانههای
فتوسنتزی کاهش مییابند که این موضوع به افت کمّی
و کیفی در گیاه ،کاهش عملکرد و اجزای آن منجر
خواهد شد .افزایش غلظت دیاکسید کربن تأثیر چندانی
بر بهبود پارامترهای کمّی و کیفی رشد نخواهد داشت.
چنانچه افزایش غلظت گاز دیاکسید کربن به روند
کنونی خود ادامه دهد و از سوی دیگر افزایش آالینده-
های زیستی و گازهای گلخانهای به تخریب بیشتر الیۀ
ازن و در نتیجه افزایش تابشهای فرابنفش منجر شود،
با توجه به اینکه خشکی و کمبود آب در حال حاضر و
آینده اجتنابناپذیر است ،کاهش عملکرد گیاه ذرت
شیرین در نتیجۀ کاهش مقدار کلروفیلها و رنگیزههای
فتوسنتزی محتمل خواهد بود.
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