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 چكيده

صوور     ززماشیوی بوه  ‘(وشلیوامز ’ای کموی و کیفوی سووشا )راوم     هپاشی متانو، بر وشژگیمنظور بررسی تأثیر تنش خیكی و محلو،به

انجوا    1390های کامل تصادفی با سه تكرار  در مزرعۀ پژوهیی دانیكد  کیاورزی مغوان در سوا،   های خردشده در االب بلوک کر 

پاشی متوانو،  و محلو، عنوان عامل اصلی  درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس به 70و  55  40گرفت. تنش خیكی شامل زبیاری پس از 

عنوان عامل فرعی لحاظ شد. تأثیر تنش خیوكی   درصد حجمی متانو، به 35و  21  7پاشی با پاشی )شاهد( و محلو،شامل عد  محلو،

کوربن محلوو،     بر اطر سااه  رو، االف  تیداد االف در بوته  تیداد دانه در االف  عملكرد دانه  شاخت برداشت  محتوای هیدرا 

کوربن محلوو،  درصود     یل کل  درصد روان و پروتئین دانه مینادار بود. افزاشش تنش خیكی موجب افزاشش محتووای هیودرا   کلروف

درصد تخلیۀ رروبوت اابول دسوترس عملكورد دانوه را       70های مورد بررسی شد. تیمار زبیاری پس از روان دانه و کاهش ساشر وشژگی

تانو، بر تیداد االف در بوته  عملكرد دانه و محتوای کلروفیل بسیار مینوادار و بور روو،    پاشی م درصد کاهش داد. تأثیر محلو، 87/33

شده از تیموار   های بررسی کربن محلو، و درصد پروتئین دانه مینادار بود. بییترشن تأثیر بر وشژگی االف  تیداد دانه در االف  هیدرا 

بییوترشن   ودرصد افزاشش شافوت   6/25وری که عملكرد دانه نسیت به شاهد ر ست زمد  به د درصد حجمی متانو، به 21پاشی با  محلو،

 دست زمد.درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس به 40عملكرد دانه از تیمار زبیاری پس از 

 پروتئین دانه  تخلیۀ رروبت  تیداد االف  عملكرد دانه  محتوای کلروفیل. ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

های خووراکی کوه   فزون کیور به روانباتوجه به نیاز روزا

شوود   در حا، حایر بییتر زنها از ررش  واردا  تأمین می

های روانی از اهمیت بسزاشی برخووردار  توسیۀ کیت دانه

گیاهی روانی است کوه بییوترشن سوطح زشور      1است. سوشا

 [.13کیت را در جهان دارد  

تنش خیكی  عامول اصولی کواهش عملكورد گیاهوان      

[. اعموا، تونش خیوكی در    16شوود   موی  زراعی محسوب

رو، دور  رشد سوشا سیب کاهش ارتفاع بوته  تیداد گوره   

تیداد شاخه  وزن بوته  تیداد دانه  وزن دانه  تیداد اوالف  

[. بررسی توأثیر سوطو    5  11شود  و شاخت برداشت می

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

شوود  موجوب کواهش وزن زنهوا موی     هامرحلۀ پر شدن دانه

[. محدودشت زب در دور  رشدونمو زاشیی  عملكرد و 14 

دهد که به شود  واووع   اجزای عملكرد سوشا را کاهش می

تنش بستگی دارد. تنش خیوكی سویب کوتواه شودن دور      

بندی  تسرش  رسیدگی و کواهش عملكورد   گلدهی و االف

[. توونش خیووكی در دور  زاشیووی سوویب   26شووود   مووی

شوود  های سوشا میوکیدگی  کوچكی و کاهش وزن دانهچر

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

وشژه کاهش تیداد دانه در اوالف  عملكورد دانوه را    دانه  به

[. کاهش شاخت برداشت سوشا بور اثور   26دهد  کاهش می

افزاشش فواصل زبیاری  حاکی از تأثیر بییتر تونش ررووبتی   

 [.29ی زاشیی در مقاشسه با رشد روشیی است  بر فراشندها

در گیاهان مقاو  به خیكی  برای دستیابی بوه عملكورد   

زشاد  اتخاذ راهكارهای کاهند  اثر تنش  بسیار مورد توجوه  

[. در چنوین شوراشطی  شوافتن راهوی بورای      19بوده اسوت   

و کواهش تونفس    اکسویدکربن  دیکاهش تیرق  حف  تثییت 

شود. بورای مثوا،    هكارها محسوب میترشن رانوری از مهم

تواند اثر ناشی از تنش خیكی را اکسیدکربن می افزاشش دی

                                                           
1 . Glycine max L. 

[؛ بنابراشن اسوتفاده از موواد افزاشنود  الظوت     34خنثی کند  

اکسیدکربن در گیاه  موجب تثییت عملكرد خواهد شود.   دی

وشوژه در   اکسویدکربن بوه   از راهكارهای افزاشش الظوت دی 

استفاده از ترکییاتی مانند متوانو،  اتوانو،     کربنه  گیاهان سه

 [.27پروپانو، و بوتانو، است  

توورشن فووراورد  گیوواهی اسووت کووه رووی  متووانو، سوواده

[. کاربرد متانو، سیب 18شود  فراشندهاشی در گیاه تولید می

ها و درنتیجه تسرش  فتوسونتز  اکسیدکربن در برگ تولید دی

بن اابول اسوتفاده اسوت    عنوان منی  کور  رو به شود  ازاشنمی

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

شوود. علوت   کربنوه موی  افزاشش رشد و عملكرد گیاهان سه

افزاشش عملكرد را به کاهش تنفس نوری و افزاشش زمواس  

پاشوی  [. محلوو، 30اند  های گیاهی نسیت دادهسلولی بافت

خت   شوا 2زمینوی درصد حجموی روی بوادا    20متانو، با 

سطح برگ  عملكرد دانه  وزن هزاردانوه و مقودار پوروتئین    

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

توانود از  گیرنود  موی  که تحت تأثیر تنش خیكی اورار موی  

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

ا تود  گیاهان زراعی مواجه بوا کمیوود زب ر   متانو،  زشست

دهد  ولوی بور زن دسوته از گیاهوان زراعوی کوه       افزاشش می

 [.30  31گذارد  محدودشت رروبتی ندارند  تأثیر منفی می

پاشی متوانو،  هدف پژوهش حایر  بررسی تأثیر محلو،

های کیفی در شراشط تنش خیكی بر عملكرد کمّی و وشژگی

 است.‘ وشلیامز’سوشا رام 

 

 هامواد و روش. 2

مزرعۀ پژوهیی دانیكد  کیاورزی و مناب   اشن ززماشش در

زبوواد  در کیلووومتری شهرسووتان پووارس 20ریییووی مغووان در 

دایقوۀ شومالی و روو،     39درجوه و   39عرض جغرافیواشی  

                                                           

2 . Arachis hypogaea L. 
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متر از  90دایقۀ شرای در ارتفاع  48درجه و  47جغرافیاشی 

های خردشوده در االوب رور     صور  کر  سطح درشا  به

اجورا   1390تكرار در سوا،   های کامل تصادفی با سهبلوک

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

عنوان عامل  [ به4درصد تخلیۀ رروبتی اابل دسترس خاک  

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

درصوود حجمووی  35و  21  7پاشووی بووا  )شوواهد( و محلووو،

ایل از کیت عنوان عامل فرعی لحاظ شد. بذرهای سوشا  به

صوور    تلقیح شدند. کاشوت بوه    R. japanicum با باکتری

منظوور   ردشفی و بالفاصله پس از زن زبیاری انجا  گرفت. به

اشجاد تراکم مطلوب  عملیا  تن  کردن در مرحلۀ سوه توا   

چهاربرگی انجا  گرفت و پس از زن تیمارهای تنش اعما، 

ردشف بوا   متر دارای چهار 5رو،  شد. هر کر  ززماشیی به

متر بود. با ظهوور  سانتی 10و فاصلۀ روی ردشف  40فاصلۀ 

هوا(  بوه فواصول    اولین عالئم تنش در گیاه )تیره شدن برگ

رروبوت خواک    TDR1زمانی کوتاه بوا اسوتفاده از دسوتگاه    

گیری و درصد زب اابل دسترس و درصد تخلیوۀ زب  اندازه

شد. نحو  محاسویۀ درصود تخلیوۀ رروبوت اابول      محاسیه 

استفاده خاک بدشن صور  بود کوه در ززماشیوگاه درصود    

رروبت وزنی خاک در ظرفیت زراعی با استفاده از دستگاه 

گیری و درصد زب اابول اسوتفاده از   صفحا  فیاری اندازه

درصود   2[ تییین و سپس با اسوتفاده از رابطوۀ   10  1رابطۀ 

 تخلیۀ زب اابل استفاده محاسیه شد: 

D(%) =
𝐅𝐂−𝛉

𝐅𝐂−𝐖𝐩
      (1 )                                    

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

مقودار   FCدرصد زب اابول اسوتفاده     Dها  در اشن رابطه

مقودار رروبوت در نقطوۀ     Wpرروبت در ظرفیوت زراعوی    

 مقدار رروبت فیلی خاک است.   θپژمردگی داشم و 

ی محاسیا  نقطۀ پژمردگی دائم  شاشان ذکر است که مینا

صور  اراردادی  مگاپاسكا، بود که به -5/1پتانسیل رروبتی 

                                                           
1 . Time Domain Reflectometer 

های سووشا  [. بوته10و مییار کلی مورد استفاد  همگان است  

ری فصل رشد سه بار )ظهور گره چهوار   زاواز گلودهی و    

نحووی کوه   پاشوی شودند  بوه   گلدهی کامل( با متانو، محلو،

هوای بوتوه جواری شود.     ما  اسمتهای محلو، روی ت اطره

هوا اورار داشوت و    متور بوا ی بوتوه   سوانتی  30ناز، حودود  

 انجا  گرفت.   16 -20های  پاشی بین ساعت محلو،

 1ای  پس از رسیدگی فیزشولوژش  و حذف زثار حاشویه 

متوور مربوو  از دو ردشووف وسووط از سووطح خوواک برداشووت و 

استفاده از  عملكرد بیولوژش  و دانه محاسیه شد. اطر سااه با

متوری سوطح   سوانتی  10کولیس در مرحلۀ گلودهی کامول از   

گیری شد. شاخت برداشوت از تقسویم عملكورد    خاک اندازه

گیوری  دست زمود. بورای انودازه   دانه به عملكرد بیولوژش  به

پاشوی  سیزشنگی برگ در مرحلۀ گلدهی کامل بید از محلوو، 

اپون  ( سواخت ژ SPAD-502)متور   متانو، از دستگاه کلروفیل

های محلو، در دانه برمینوای روش  کربوهیدرا  استفاده شد.

[  و پوروتئین  20کم  دستگاه اسپكتروفتومتر   سنجی بهریف

ترتیب بوا اسوتفاده از دسوتگاه کجلودا، و     و روان دانه نیز به

افوزار  ها با استفاده از نور  گیری شد. داده[ اندازه23سوکسله  

انس شود و مقاشسوۀ   ( تجزشوۀ وارشو  1/9)نسوخۀ   SASزماری 

 5ای دانكون در سوطح   ها براساس ززموون چنددامنوه  میانگین

 .درصد انجا  گرفت

 

 نتایج و بحث. 3

 . قطر ساقه1. 3

تنش خیكی تأثیر بسیار مینواداری بور اطور سوااه داشوت      

شود    ( و با افزاشش شد  تنش  اطور سوااه بوه   1)جدو، 

اری که اطر سوااه در تیموار زبیو   روری  کاهش نیان داد  به

درصد تخلیۀ رروبت اابل دسوترس نسویت بوه     70پس از 

درصد  93/27درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس  40تیمار 

دلیل کاهش زماس سلولی بافوت   کاهش شافت که احتما ً به

 [.11(  2سااه بوده است )جدو، 
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 اردانه و عملکرد دانهواریانس قطر ساقه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هز ۀ. تجزی1جدول 

 درجۀ ززادی مناب  تغییرا 

 میانگین مربیا 

 اطر سااه
 تیداد االف

 در بوته
 عملكرد دانه وزن هزاردانه تیداد دانه در االف

17/0 2 تكرار  5/131  07/0  34/162  3/88032  

09/14 2 تنش خیكی ** 5/442 ** 30/0 ** 80/1772 ** 9/1883696 ** 

a 4 18/0خطای   4/104  02/0  95/134  1/348022  

11/0 3 پاشی متانو،محلو،  5/357 ** 17/0 * 33/2766 ** 5/458890 ** 

ns 6 تنش خیكی ×پاشی متانو، محلو، 42/0  ns 8/45  ns04/0 ns38/82 ns8/23522 

b 18 30/0خطای   2/33  04/0  40/123  3/91215  

28/8 - یرشب تغییرا  )%(  15/12  63/6  54/5  23/16  

 درصد. 5و  1ب مینادار در سطح احتما، ترتی: به *و  **

 
 . مقایسۀ میانگین قطر ساقه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزاردانه و عملکرد دانه2جدول 

 تیمارها
 اطر سااه

(mm) 

 تیداد االف

 در بوته

 تیداد دانه

 در االف

 وزن هزاردانه
(gr) 

 عملكرد دانه
(kg.ha-1) 

      تنش خیكی

صووود تخلیوووۀ رروبوووت اابووول )در

 دسترس(
     

40 77/7 a 02/54 a 26/3 a 63/212 a 0/2294 a 

55 73/6 b 92/46 ab 10/3 ab 90/199 ab 6/1770 ab 

70 60/5 c 94/41 b 95/2 b 33/188 b 1/1517 b 

 پاشی متانو،محلو،

 )درصد حجمی(  
     

0 64/6 a 00/48 b 07/3 ab 31/199 b 7/1729 b 

70 74/6 a 47/49 ab 11/3 ab 78/201 b 0/1875 ab 

21 84/6 a 04/54 a 28/3 a 46/221 a 6/2172 a 

35 58/6 a 00/39 c 95/2 b 60/178 c 9/1664 b 

 درصد ندارند. 5ای دانكن تفاو  زماری در سطح احتما، اند  براساس ززمون چنددامنه هاشی که در هر ستون در ش  حرف میترکمیانگین
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ظور زمواری   پاشی متانو، بور اطور سوااه از ن   تأثیر محلو،

 21پاشوی بوا   (  ولی در تیموار محلوو،  1مینادار نید )جدو، 

درصد حجمی  اطر سااه تا حدی افزاشش شافت که احتموا ً  

پاشوی متوانو،    علت افزاشش ارتفاع بوته تحت تأثیر محلو، به

رشد روشیی افزاشش شافوت و بور اطور سوااه توأثیر مینوادار       

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

درصود   21پاشی متانو،  تود  سوشا در محلو، ارتفاع و زشست

 اند. حجمی را گزارش کرده

 

 . تعداد غالف در بوته2. 3

تیداد االف در بوته تا حود چیومگیری تحوت توأثیر تونش      

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

تیوب از  تر که بییترشن و کمترشن زن بهروری  کاهش شافت  به

درصد تخلیۀ رروبت اابل  70و  40تیمارهای زبیاری پس از 

 29دست زمد که کاهش زن نسیت به شاهد حدود دسترس به

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

انودازد و نیوز سویب افوزاشش      های گل را به توأخیر موی  زاازه

د که بوه  شوها میها و نیا های عقیم  و رشزش گلدرصد گل

 [.  9  32شوند   کاهش تیداد االف منجر می

پاشی متانو، بر تیداد دانه در بوته بسیار مؤثر شود  محلو،

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

درصود حجموی     21شاهد مینادار نیود  ولی افوزاشش زن توا   

رو  بییترشن تأثیر را بر تیداد االف در بوتوه گذاشوت. ازاشون   

شد  توأثیر منفوی    درصد حجمی به 35افزاشش زن در سطح 

که نتیجۀ حاصل از شاهد نیز کمتر بوود و  روری نیان داد  به

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

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

ارش های زشاد متانو، را گزمیابهی مینی بر تأثیر منفی الظت

 [.24  35اند   کرده

 

 . تعداد دانه در غالف3. 3

تیداد دانه در االف تحت تأثیر تنش خیكی بسویار مینوادار   

(. با افزاشش شد  تنش خیكی تیداد دانوه در  1شد )جدو، 

که کمتورشن تیوداد زن   روری شد  کاهش شافت  به االف به

 درصد تخلیۀ رروبت اابل استفاده 70از تیمار زبیاری پس از 

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

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

های گورده  های گرده و پسابیدگی دانهکالله  رشد نكردن لوله

گزارش شده است که سویب کواهش تیوداد دانوه در اوالف      

 [.22شوند   می

ر پاشووی متووانو، بوور تیووداد دانووه در اووالف تووأثیمحلووو،

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

درصد حجمی  تیوداد دانوه در اوالف را افوزاشش داد  ولوی      

شد  سویب کواهش زن    درصد حجمی متانو،  به 35کاربرد 

حدی که از شاهد نیز کمتر بود که بیانگر نووعی توأثیر    شد  به

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

 [ میاهده شد.12[ و ماش  33شا  بهی در سومیا

 

 . وزن هزاردانه4. 3

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

درصد تخلیۀ رروبت  70و  40که زبیاری پس از روری(  به1

ترتیب بییوترشن و کمتورشن وزن هزاردانوه را    اابل دسترس به

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

کاهش رو، مراحول رشود روشیوی و زاشیوی در اثور تونش       

[. 14دهود   ها را کاهش موی خیكی  رو، دور  پر شدن دانه

تنش خیكی در زمان پر شدن االف  سویب کواهش مود     

 [.1شود  ها میاشن دوره و درنتیجه کوچ  شدن دانه

پاشوی متوانو، بسویار    وزن هزاردانه تحت توأثیر محلوو،  

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

درصد  حجمی وزن هزاردانه افزاشش شافوت  ولوی    21سطح 

درصود حجموی  وزن هزاردانوه را     35افزاشش مصرف زن به 
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پاشوی  (. افزاشش وزن هزاردانه با محلو،2کاهش داد )جدو، 

دلیول افوزاشش   درصد حجمی متوانو،  ممكون اسوت بوه     21

هوای  ف متانو، و افزاشش انتقا، هیودرا  فتوسنتز در اثر مصر

 [.24کربن به دانه باشد  

 

 . عملكرد دانه5. 3

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

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

و  55دست زمد. زبیاری پس از تخلیۀ رروبت اابل دسترس به

بت اابل دسترس  عملكرد دانه را نسیت درصد تخلیۀ ررو 70

درصود تخلیوۀ رروبوت اابول دسوترس       40به زبیاری پس از 

درصود بوود    87/33و  82/22ترتیب کاهش دادند و کاهش به

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

دهود. شوراشط   [ را افوزاشش موی  25ها  [  سقط االف14دانه  

سونتز و تولیود موواد پورورده     زبیاری کامل  سیب افوزاشش فتو 

شود و بر سرعت پر شدن دانه  وزن دانه و عملكرد نهواشی   می

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

 [.1  2خیكی متأثر از کاهش اجزای عملكرد است  

پاشوی متوانو، در سوطح    عملكرد دانه تحت تأثیر محلو،

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

دست زمود  درصد حجمی متانو، به 21پاشی با  دانه از محلو،

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

روور  (. عملكرد دانۀ سوشا که با متانو، تیمار شوده بوود  بوه   2

پاشوی  میناداری در مقاشسه با شاهد افزاشش داشت و محلوو، 

رشن اثور را بور افوزاشش    درصود حجموی  بییوت    25متانو، بوا  

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

که از شاهد نیوز  روری متانو،  عملكرد دانه را کاهش داد  به

 (.2کمتر بود )جدو، 

 

 . شاخ  برداشت6. 3

شاخت برداشت تحت تأثیر تنش خیكی بسویار مینوادار شود    

شافوت.   که با افزاشش تنش خیكی کاهش روری(  به3)جدو، 

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

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

دلیول افوزاشش تولیود دانوه      شاخت برداشت در زبیاری کامل  به

ها و ها و االفدلیل رشزش گلاست  با اعما، تنش خیكی  به

شابود و اشون   کاهش موی  هم نین کاهش وزن دانه  عملكرد دانه

همین  کاهش نسیت به کاهش عملكرد بیولوژش  بییتر است؛ به

شابد و هرچه تونش خیوكی    دلیل شاخت برداشت  کاهش می

 [.7دهد  شدشدتر شود  کاهش بییتری را نیان می
 

 های كیفی سویا. تجزیۀ واریانس شاخص برداشت و ویژگی3جدول 

 مناب  تغییرا 
 درجۀ

 ززادی

 ربیا میانگین م

 شاخت

 برداشت

 پروتئین

 دانه

 روان

 دانه

 محتوای کلروفیل

 کل

 های هیدرا 

 کربن محلو،

 04/0 11/1 05/0 85/1 001/0 2 تكرار

 **41/1 **05/59 **77/59 **27/66 **02/1 2 تنش خیكی

 a 4 011/0 53/11 46/3 33/7 002/0خطای 

 *15/0 **35/52 89/1 *40/13 002/0 3 پاشی متانو،محلو،

 ns001/0 ns07/4 ns29/1 ns04/2 ns03/0 6 تنش خیكی ×پاشی متانو، محلو،

 b 18 003/0 37/4 96/1 48/2 04/0خطای 

 06/6 08/4 19/7 27/7 48/19 - یرشب تغییرا  )%(

 درصد. 5و  1ترتیب مینادار در سطح احتما،  ** و * : به
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 های كیفی سویاتنش خشکی بر شاخص برداشت و ویژگیپاشی متانول و . مقایسۀ میانگین اثر محلول4جدول 

 تیمارها
 شاخت برداشت

)%( 
 روان دانه پروتئین دانه

 محتوای

 کلکلروفیل 

 های کربنهیدرا 

 محلو،

      تنش خیكی

      )درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس(

40 1/36 a 99/30 a 32/17 b 88/40 a 17/3 c 

55 9/29 b 97/28 ab 30/19 b 51/38 ab 39/3 b 

70 1/28 b 30/26 b 77/21 a 45/36 b 54/3 a 

 پاشی متانو،محلو،

 )درصد حجمی(  
     

0 1/29 a 34/28 ab 83/18 a 06/37 b 32/3 ab 

7 8/31 a 58/28 ab 91/19 a 02/40 a 43/3 a 

21 1/33 a 46/30 a 51/19 a 24/41 a 52/3 a 

35 1/31 a 59/27 b 62/19 a 13/36 b 22/3 b 

 درصد ندارند. 5ای دانكن تفاو  زماری در سطح احتما، اند  براساس ززمون چنددامنه در ش  حرف میترکهاشی که در هر ستون میانگین

 

پاشی متانو، بر شاخت برداشوت مینوادار   تأثیر محلو،

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

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

رد دانه به عملكرد بیولوژشو   برداشت حاصل نسیت عملك

دهند  چگونگی توزشو  موواد فتوسونتزی در    است که نیان

رود مینوادار   [  احتموا، موی  4های مختلف گیاه است  اندا 

دلیول   پاشی متانو، بوه نیودن شاخت برداشت بر اثر محلو،

 [.11افزاشش متناسب عملكرد دانه و بیولوژش  باشد  

 

 . درصد پروتئين دانه7. 3

تنش خیكی بر درصد پوروتئین دانوه بسویار مینوادار شود      اثر 

که بییترشن درصود زن از تیموار زبیواری    روری (  به3)جدو، 

دسوت زمود.   درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس به 40پس از 

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

درصد تخلیۀ رروبت اابول دسوترس    70تیمار زبیاری پس از 

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

خیكی با کاهش زنزشم روبیسوكو و نقصوان فتوسونتز هموراه     

دلیل افزاشش فیالیوت  رو کاهش الظت پروتئین به است  ازاشن

 [. 21افتد  کنند  پروتئین اتفاق میهای تجزشه زنزشم

پاشی متانو، بر درصد پروتئین دانه تأثیر میناداری محلو،

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

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

دلیل تأثیر افزاشش متوانو، بور   درصد افزاشش داد که احتما ً به

هوای   (. اشن نتاشج با شافتوه 4اسیدهای زمینه بوده است )جدو، 

تحوت توأثیر   تحقی  دشگری مینی بر افزاشش درصد پوروتئین  

 [.6پاشی متانو،  مطابقت دارد  محلو،

 

 . درصد روغن دانه8. 3

شد  تحت توأثیر تونش خیوكی اورار      درصد روان دانه به

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

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

درصد روان دانه با درصد پروتئین دانوه رابطوۀ عكوس دارد    

علت کاهش درصود پوروتئین دانوه  درصود      [؛ بنابراشن به17 

 [.3شابد  روان زن افزاشش می

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

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

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

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

 [.6درصد روان نیز گزارش شده است  

 

 . محتوای کلروفيل کل برگ9. 3
محتوای کلروفیل کل برگ تحت تأثیر تونش خیوكی بسویار    

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

کل برگ کاهش شافت و در تیمارهای زبیاری پس از کلروفیل 

ترتیووب درصوود تخلیووۀ رروبووت اابوول دسووترس بووه 70و  40

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

دلیول کواهش   محتوای کلروفیل کل برگ در تنش خیكی بوه 

عوامول  ز  بورای سونتز کلروفیول و تخرشوب سواختمان زن       

ولیسوم کلروفیول بورگ در شوراشط     است  بدشن مینا کوه کاتاب 

بور   شابد کوه علوت اصولی زن عوالوه    تنش خیكی افزاشش می

هوای   هوا در اثور اخوتال،   موارد ذکرشده  پیری زودرس بورگ 

 [.  8هورمونی ناشی از تنش خیكی است  

پاشی متانو، بر محتوای کلروفیل کول بورگ   تأثیر محلو،

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

ترتیب بییترشن و کمتورشن میوزان را   درصد حجمی متانو، به

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

دهود  درصد حجمی از شاهد هم کمتر بود که نیوان موی   35

مصرف مقادشر زشاد متانو،  سیب تخرشب محتووای کلروفیول   

اشوی  پهرحا،  اسوتفاده از محلوو،   (. به4شود )جدو، کل می

متانو، در سطو  ایرسمی سیب افزاشش کلروفیل و افوزاشش  

 [.11شود  ماد  خی  می

 کربن محلولهای. هيدرا 10. 3

کربن محلو، مینادار هایتأثیر تنش خیكی بر مقدار هیدرا 

درصود   70و  40که زبیاری پس از روری (  به3شد )جدو، 

و ترتیوب دارای بییوترشن   تخلیۀ رروبوت اابول دسوترس بوه    

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

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

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

تری نظیر گلووکز و فروکتووز تیودشل     های کوچ به مولكو،

ل زب در تر شدن پتانسیکند که اشن مویوع  موجب منفیمی

بور اشون  کواهش     شوود. عوالوه   ها و تنظیم اسمزی موی سلو،

مصرف اند نیز عامل دشگر افزاشش الظوت انودهای محلوو،    

[. نتاشج تحقیقوی در اراوا  نخوود تحوت     20در سلو، است  

وشوژه  تأثیر تنش خیكی افزاشش در کل اندهای محلوو،  بوه  

 [.15هگزوزها میاهده شده است  

های کربن محلو، ظت هیدرا پاشی متانو، بر المحلو،

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

ترتیوب  درصد حجموی متوانو،  بوه    35و  21پاشی با  محلو،

های کوربن محلوو، را دارا   بییترشن و کمترشن مقدار هیدرا 

درصود حجموی     21بودند که احتما ً علت افزاشش در تیمار 

ثوور اسووتفاده از متووانو، و تولیوود افووزاشش انوودهای سوواده در ا

 35اکسوویدکربن در گیوواه؛ و علووت کوواهش زن در تیمووار   دی

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

 

 گيرینتيجه. 4

شده موؤثر بوود و سویب     های بررسیتنش خیكی بر وشژگی

هوای  پاشوی متوانو، وشژگوی   کاهش عملكرد دانه شد. محلو،

کووه روووری ار داد  بووهکمووی و کیفووی را تحووت تووأثیر اوور  

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

تواند بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه داشت. اشن الظت می

هوای بییوتر   پاشی مناسوب باشود  ولوی الظوت    برای محلو،

 شود. شوند  توصیه نمیسوزی میعلت اشنكه سیب گیاه به
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  منابع

زبووادی غ   و  محسوون فوور  ج  بیگلوووشی       امینووی .1

اثرا  کوم زبیواری بور عملكورد     ( 1391زاده   ) سمی 

. تولیود  رشوت  ۀهای سووشا در منطقو  کمی و کیفی رام

 .93-109(: 2)5گیاهان زراعی. 

ج  انیووری ا و  دانیوویان  گلوووشم  ر سپورموسوووی  .2

( تأثیر کود دامی بر عملكرد کموی و  1388بصیرانی ن )

کیفی  شن سوشا در شراشط تنش خیكی. علو  گیاهان 

 .133-145(: 1)40زراعی. 

( بررسی اکوفیزشولوژش  اثرا  تنش 1379ییان ج )دان .3

زبی در سوشا. رسالۀ دکتوری زراعوت  دانیوگاه ززاد    کم

 واحد علو  تحقیقا . 

هوای  زبیواری بور وشژگوی   ( اثر کم1389زارع زرگر ج ) .4

نامۀ کارشناسی ارشود  کمی و کیفی سه رام ماش. پاشان

 زراعت  دانیكد  کیاورزی دانیگاه زابل.

( بررسی اثرا  تنش خیكی بور  1382مرادی ش )شاه .5

هوای پییورفتۀ   روی صفا  کمی و کیفی اراا  و  شون 

ناموۀ کارشناسوی ارشود زراعوت  دانیوكد       سوشا. پاشان

 کیاورزی دانیگاه تهران.

صووفرزاده وشیووگائی   ن  نورمحموودی ق و مجیوودی   .6

رشود و عملكورد بوادا      اثر متانو، بر( 1386هروان ا )

 .87-104(: 1)13 .علو  کیاورزی. زمینی

فرنیا ا  نورمحمدی ق  نادری ا  دروشش ف و مجیودی   .7

تنش خیكی و نژادهای باکتری  تأثیر( 1385هروان ا )

Bradyrhizobium -japonicum  بوور عملكوورد دانووه و

صووفا  وابسووته بووه زن در سوووشا )راووم کووالرک( در  

 .201-214(: 3)8گیاهان زراعی اشران. علو  . بروجرد

ار ب  شورشفی   ر و گلودانی     کافی    زنود ا  کامكو   .8

( فیزشولوژی گیاهی )جلد دو (. انتیارا  جهاد 1379)

 ص. 379دانیگاهی میهد. 

( اثور  1379محلوجی    موسووی س ف و کرشموی   )   .9

تنش رروبتی و تارشخ کاشوت بور عملكورد و اجوزای     

عملكرد لوبیاچیتی. علو  و فنوون کیواورزی و منواب     

 .57-68(: 1)4ریییی. 

( واکونش  1387زاده ع ه )حمدی ع و حسوین مرادی ع  ا .10

هوای  فیزشولوژش  ماش )راوم پرتوو( بوه تونش     -زراعی 

شوودشد و خفیووف خیووكی در مراحوول رشوود روشیووی و 

(: 3)12زاشیی. علو  فنوون کیواورزی و منواب  ریییوی.     

672-659. 

  ر  پوازوکی ع ر    اردکوانی ف   نوژاد پواک     میرزخوری .11

اثور  ( ارزشوابی  1388جهرموی ) پوور پ و اسماعیل ناظری

مقودار پوروتئین و   پاشی متانو، بر محلو،تنش خیكی و 

 .(L17) سووشا روان دانه  سرعت و دور  پر شودن دانوۀ   

 .171-183(: 2)2های محیطی در علو  کیاورزی. تنش

12. Aslani A, Safarzadeh Vishgahi MN, Farzi M, 
Noorhosseini Niyaki SA and Jafari Paskiabi M 

(2011) Effect of foliar application of methanol 

on growth and yield of moonbeam (Vigna 

radiate L.) in Rasht, Iran. Afican Journal of 

Agricultural Research. 6(15): 3603-3608.  

13. Attari AA (2006) Oil production and 

consumption of oil seeds in the world. 
Publication of Industry of Vegetable Oil 

Production, Magazine No. 13. 

14. Ball RA, Purcell LC and Vories ED (2000) 

Short-season soybean yield compensation in 

response to population and water regime. Crop 

Science. 40: 1070-1078. 

15. Basu PS, Berger JD, Turner NC, Chaturvedi 

SK, Ali M and Siddique KHM (2007) Osmotic 

adjustment of chickpea (Cicer arietinum) is not 

associated with changes in carbohydrate 

composition or leaf gas exchange under drought. 

Annals of Applied Biology. 150: 217-225. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67661
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=16581
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9128
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9128


 زاده پنجعلی خرابسی و همکاران جابر عیسی

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
1084 

16. Clover G, Smith H and Jaggard K (1998) The 

crop under stress. British Sugar Beet Review. 

66(3): 17-19. 

17. Cober ER and Voiding HD (2000) Developing 

high–protein, high–yield soybean populations 

and lines. Crop Science. 40: 39-42. 

18. Fall R and Benson A (1996) Leaf methanol, the 

simplest natural product from plants. Trends 

Plant Science. 1: 296-301. 

19. Hsiao TC (2000) Leaf and root growth in 

relation to water status. Horticultural Science. 

35: 1051-1058. 

20. Irigoyen JJ, Emerrich DW and Sanchez-Diaz M 

(1992) Water stress induced changes in 

concentration of praline and total soluble sugars 

in modulated alfalfa plant. Plant Physiology. 84: 

55-60. 

21. Kane MV, Steel CC and Hildebrand DF (1997) 

Early–maturing soybean cropping system: III: 

Protein and oil contents and oil composition. 

Agronomy. 89: 464-469. 

22. Kooks RA and Klark R (1996) Drought 

resistance in soybean cultivar. I. Grain yield 

responses. Australian Journal of Agricultural 

Research. 29: 897-912. 

23. Laurence RCN, Gibbons RW and Young CT 

(1976) Changes in yield, protein, oil and maturity 

of groundnut cultivars with the application of 

sulfur fertilizers and fungicides. The Journal of 

Agricultural Science. 86(2): 245-250. 

24. Li Y, Gupta J and Siyumbano AK (1995) Effect 

of methanol on soybean photosynthesis and 

chlorophyll. Plant Nutrients. 18: 1875-1880. 

25. Liu F, Andersen MN and Jensen CR (2004) 

Root signal controls pod growth in drought-

stressed soybean during the critical, abortion-

sensitive phase of pod development. Field Crop 

Research. 85: 159-166. 

26. Muchow RC (1985) Phonology, seed yield and 

water use of legume grown under different soil 

regimes in semi-arid tropical environment. Field 

Crop Research. 11: 81-97. 

27. Nonomura AM and Benson A (1992) The path 

of carbon in photosynthesis: improved crop 

yields with methanol. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United 

States of America. 89: 9794-9798. 

28.  Palmer J, Dunphy J and Reese P (1995) 

Managing drought - stressed soybeans in the 

southeast. North Carolina cooperative extension 

service as publication number AG-519-12. 

http://www.ces.ncsu.Edu/drought/dro-24.Html. 

29. Pandy RK, Herrera WAT, Villegas AN and 
Pendleten TW (1984) Drought response of grain 

legumes under irrigation gradient: III. Plant 

growth. Agronomy. 76: 557-560.    

30. Ramberget HA, Bradley JSC, Olson JSC, 
Nishio JN, Markwell J and Osterman JC (2002) 

The role of methanol in promoting plant growth: 

An update. Plant Biochemistry and 

Biotechnology. 1: 113-126. 

31. Ramirez I, Dorta F, Espinoza V, Jimenez E, 

Mercado A and Pen Cortes A (2006) Effects of 

foliar and root applications of methanol on the 

growth of Arabidopsis, tobacco and tomato 

plants. Plant Growth Regulation. 25: 30-44. 

32. Stewart GR (1992) Physiology and 

Biochemistry of Drought Resistance in Plant, 

Aspinnal New York. 

33. Sunderman HD and Sweeney DW (1997) 

Soybean response to foliar applied methanol in 

humid and semiarid environments. Products 

Agriculture. 10(3): 415-418. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=australian+journal+agric+research&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aglinks.com.au%2Fdetail%2FAustralian-Journal-of-Agricultural-Research-L372.html&ei=7LOEUfjmDc2w7Aa51YDoCA&usg=AFQjCNFWIlU2OW6o_5iGe7H0ztoQHIcduw&bvm=bv.45960087,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=australian+journal+agric+research&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aglinks.com.au%2Fdetail%2FAustralian-Journal-of-Agricultural-Research-L372.html&ei=7LOEUfjmDc2w7Aa51YDoCA&usg=AFQjCNFWIlU2OW6o_5iGe7H0ztoQHIcduw&bvm=bv.45960087,d.ZWU
http://www.ces.ncsu.edu/drought/dro-24.Html


 ا تحت تنش خشکیهای كمی و كیفی سویپاشی متانول بر برخی ویژگیاثر محلول

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
1085 

34. Zbiec II, Karczmarczyk S and Koszanski Z 

(1999) Influence of methanol on some cultivated 

plants. Department of Plant Production and 

Irrigation. Agricultural University of Szczecin 

Poland. 73: 217-220. 

35. Zbiec II, Karczmarczyk S and Podsiado C 

(2003) Response of some cultivated plants to 

methanol as compared to supplemental 

irrigation. Electronic Journal of Polish 

Agricultural Universities. 6: 1-7. 

 

 
 




