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چکیده
 آزمایش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر.خشکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان میباشد و شناخت راههای مقابله با تنش خشکی اهمیت زیادی دارد
 در پژوهشکده تحقیقاتی چاه نیمه دانشگاه96 محرک رشد آلی و تنش خشکی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گلرنگ (رقم گلدشت) در سال
 تیمارها شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری کامل در تمام.زابل بهصورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد
،) آبیاری تا مرحله تکمیل گلدهی) و محلولپاشی محرک رشد آلی در چهار سطح شاهد (آب خالص، آبیاری تا مرحله تشکیل ساقه اصلی،فصل رشد
 نتایج نشان داد تنش. کلسیم بود+ لیتر30  لیتر در1  کلسیم و هامون گرین+ لیتر20  لیتر در1  هامون گرین، کلسیم+ لیتر10  لیتر در1 محلولپاشی هامون گرین
 لیتر در1  از طرفی محلولپاشی هامون گرین، درصد شد17/10  و31/24 ،44/41  وزن هزاردانه و درصد روغن بهمقدار،خشکی بهترتیب باعث کاهش ارتفاع
،) کیلوگرم در هکتار1882/55(  بیشترین عملکرد دانه. درصدی صفات فوق نسبت به شاهد گردید13/74  و13/90 ،18/03  کلسیم باعث افزایش+ لیتر10
 میلیگرم بر کیلوگرم وزن تر) و کلسیم5/18(  محتوی سلنیوم،) میلیگرم بر گرم وزن تر7/37  و4/44 ،0/94 ،3/49  کل و کاروتنوئید (بهترتیب،b ،a کلروفیل
 لیتر در1  در مجموع بهنظر میرسد که با محلولپاشی، کلسیم و آبیاری کامل حاصل شد+ لیتر10  لیتر در1  درصد) از تیمار محلولپاشی هامون گرین2/91( دانه
. کلسیم میتوان به عملکرد مطلوبی دست یافت+ لیتر10
. کلسیم، قطع آبیاری، عملکرد دانه، سلنیوم، پرولین:کلیدواژهها
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Abstract
Drought stress is the most important factor in crop yield reduction. It is important to know how to cope with drought. This experiment is carried out to
investigate the effect of organic growth stimulator (Hamoon green) on yield and some physiological indices of safflower under drought stress, during
2017-2018 in university of Zabol (Chahnime) as a split plot, based on RCBD with three replications. Experimental treatments include drought factor
based on plant growth stages at three levels (complete irrigation throughout the growing season, irrigation up to terminal bud forms, and irrigation up
to completed flowering) and spraying factor of organic growth stimulator at 4 levels (pure water), the foliar application has been Hamoon green 1 liter
in 10 liters + calcium, Hamoon green 1 liter in 20 liters + calcium and Hamoon green 1 liter in 30 liters+ calcium. Results show that drought has
reduced the height, 1000-seed weight, and oil percentage, by 44.41%, 31.24%, and 17.10%, respectively. Spraying hamoon green 1 liter in 10 liters+
calcium leads to an increase of 18.03%, 13.90%, and 13.74% for the above traits, compared to the control. The highest grain yield (1882.55 kg.ha-1),
chlorophyll a, b, total and carotenoids (3.49, 0.94, 4.44, and 7.37 mg.gr-1 fw, respectively), selenium content (5.18 mg.kg-1 fw) and seed calcium
content (2.91%) are obtained from hamoon green 1 liter in 10 liter + calcium and complete irrigation treatment. In general, it seems that by spraying 1
liter per 10 liters+ calcium, a good performance can be achieved.
Keywords: Calcium, grain yield, irrigation cut off, proline, selenium.
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 .1مقدمه

گیاهان را تنظیم و بهبود بخشد (

تنش خشکی یکی از مهمترین تنشهای محیطی میباشد

 ،)2003پاسخ تحریک رشد گیاهان نسبت بهسلنیوم بهطور

که تولید محصوالت زراعی بهویژه دانههای روغنی را در

عمده با افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی و کاهش

مناطق خشک و نیمهخشک با محدودیت مواجه کرده

پراکسیداسیون لیپیدها ،افزایش قابل توجه در فعالیت

است ( .)Yonesi et al., 2010مهمترین تأثیر منفی تنش

آنزیمهای آنتیاکسیدان و افزایش غلظت متابولیتهای

خشکی ،کاهش دسترسی و جذب عناصر غذایی مختلف

آنتیاکسیدانی همراه است

(.)Xue et al., 2001

برای گیاه میباشد که این کمبود عناصر غذایی باعث

پژوهشگران گزارش کردند با محلولپاشی برگی سلنیوم

ایجاد اختالل در فعالیتهای فیزیولوژیکی از جمله

بهدلیل بازده بهتر تخصیص مواد فتوسنتزی به اندامهای

فتوسنتز ،تنفس و سنتز ترکیبات آلی سنگین ،تولید و

گیاه ،باعث افزایش تعداد غالف در بوته ،دانه در غالف و

فعالیت آنزیمها و در نهایت اختالل در فعالیتهای

وزن دانه سویا شده است (

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی میشود (

&

Misra

.)Sirvastava, 2000; Pirzad et al., 2006

Kuznetsov et al.,

Djanaguiraman et al.,

 .)2004در آزمایشهای مختلف نقش مفید این عنصر در
شرایط تنش شوری ( )Sattar et al., 2017و خشکی

گلرنگ با نام علمی ()Carthamus tinctorius L.

( )Habibi, 2013نشان داده شده است.

گیاهی روغنی ،یکساله از تیره کاسنی 1میباشد که بهعنوان

کلسیم نیز یکی از عناصر مهم و ضروری برای گیاهان

& Bassil

بهشمار میرود که وظیفه اصلی آن ثبات و پایداری دیواره

 ،)Kaffka, 2002میتواند نقش مهمی در گسترش سطح

سلولی میباشد ( .)Marschner, 1995در حین نمو،

زیر کشت گیاهان روغنی در کشور داشته باشد ،براساس

بافتها بهتغییرات زیاد نیروهای فشردهسازی و تنش

آمارنامه منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در

واکنش نشان میدهند ،از اینرو نقش دیواره سلولی،

سال زراعی  1395-96مقدار سطح زیر کشت این گیاه در

اسکلت سلولی ،فشار آماس و هندسه سلولی در طی این

مجموع کشت آبی و دیم  15/038هکتار و میزان تولید آن

فرایند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

( Frachisse

در کشور  14/127تن در مجموع کشت آبی و دیم بوده

 .)et al., 2020همچنین این عنصر بهعنوان پیغامبر ثانویه

است ( .)Ministry of Agriculture-Jahadدانههای روغنی

در گیاه به پیامهای محیطی و هورمونها واکنش نشان

و حجم باالی واردات روغن در ایران ،همچنین

میدهد ( .)Antunes et al., 2005نتایج برخی

محدودیت منابع آبی در سر راه تولید دانههای روغنی

پژوهشهای مختلف نقش مفید کلسیم را در شرایط تنش

ضرورت شناسایی گونهها و ارقام مقاوم به شرایط تنش و

خشکی بر آفتابگردان ( )Ibrahim et al., 2016و تنش

تعیین حساسترین مراحل نمو گیاه به تنش را آشکار

شوری بر گلرنگ ( )Attarzadeh et al., 2014نشان داده

میسازد (.)Mousavifar et al., 2010

شده است .در آزمایشی محلولپاشی سلنیوم روی برگ

یک گیاه مقاوم به تنش شوری و خشکی (

یکی از راههای تعدیل اثرات منفی تنش خشکی

گیاهان زراعی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت را افزایش

استفاده از کودهای آلی و محرکهای رشد آلی میباشد،

داد و باعث افزایش تحمل به تنش خشکی شد (

سلنیوم با نقش حفاظتی خود میتواند وضعیت آب در

 .)Oosterom et al., 2006آزمایشی بهمنظور تأثیر

1. Asteraceae

Van
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تأثیر محلولپاشی محرک رشد آلی بر عملکرد ،اجزای عملکرد ،درصد روغن و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

انجام شد و نتایج نشان داد محلولپاشی سلنیوم باعث

درازمدت درجه حرارت منطقه  23درجه سانتیگراد و

افزایش ارتفاع بوته ،ارتفاع محل اولین انشعاب از خاک،

حداقل حرارت مطلق  -7درجه میباشد .تیمارهای

قطر طبق ،تعداد طبق ،تعداد دانه در طبق ،وزن هزاردانه،

آزمایش شامل سطوح قطع آبیاری براساس مراحل

Khademi et al.,

فنولوژیک گیاه ( )Tanaka et al., 2002در سه سطح

 .)2016در آزمایشی که  )2020( Mohtashami et al.روی

شاهد (آبیاری کامل تا پایان فصل رشد) =R1 ،آبیاری تا

دو واریته کلزا (هایوال  401و دلگان) تحت  4رژیم

مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ و =R2

مختلف آبیاری انجام دادند ،گزارش کردند محلولپاشی

آبیاری تا مرحله تکمیل گلدهی و عامل فرعی شامل چهار

سلنیوم باعث افزایش وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و

سطح تیمار کود =F1 :شاهد (محلولپاشی آب خالص)،

محتوی روغن دانه در شرایط تنش خشکی شد .در

 =F2هامون گرین  1لیتر در  10لیتر +کلسیم =F3 ،هامون

آزمایش دیگری ،پژوهشگران بیان کردند با محلولپاشی

گرین  1لیتر در  20لیتر +کلسیم و  =F4هامون گرین 1

محرک رشد آلی و کلسیم ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،عملکرد

لیتر در  30لیتر +کلسیم بود .بذر مورداستفاده رقم گلدشت

و اجزای عملکرد ،همچنین محتوی سلنیوم و کلسیم دانه

که از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

کلزا تحت تأثیر محلولپاشی افزایش یافت و در نهایت

تهیه شد .محرک رشد آلی (هامون گرین®) شامل

محلولپاشی این عناصر باعث تعدیل شرایط تنش خشکی

ترکیبات نانوسلنیوم ،آنتوسیانین ،الکل استیک و کلسیم آلی

در این گیاه شد (.)Motakefi et al., 2019

میباشد .کلسیم استفاده شده در این آزمایش از کلسیم

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک شد (

این آزمایش با هدف تأثیر محرک رشد آلی از جمله

موجود در پودر پوسته تخممرغ که در اسید سولفوریک

کلسیم بر عملکرد ،درصد روغن و برخی شاخصهای

 96درصد هضم شده و سپس بهوسیله آب مقطر به

فیزیولوژیکی گلرنگ طی تنش خشکی انجام شده است.

خنثی رسانیده شد ،بهدست آمده است .قبل از

pH

محلولپاشی ابتدا محلول بهدستآمده از پودر پوسته
 .2مواد و روشها

تخممرغ بهنسبت برابر با هر سه سطح محلول هامون

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی چاه نیمه واقع در

گرین مخلوط و سپس محلولپاشی انجام شد .بهمنظور

شهرستان زهک در سال زراعی  ،1396-97بهصورت

جلوگیری از هدررفت و پاشش محلول موردنظر به

کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی

کرتهای مجاور ،محلولپاشی در غروب و در هوای

با سه تکرار اجرا شد .شهر زهک در موقعیت جغرافیایی

کامالً صاف و بدون وزش باد انجام گرفت .مویان

 61درجه و  70دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی 30

استفادهشده برای محلولپاشی با نام تجاری

درجه و  89دقیقه شمالی با ارتفاع  483متر از سطح دریا

بوده که ترکیبات آن شامل ،Trisiloxan-85%, solvent-15%

و براساس طبقهبندی کوپن در اقلیم خشک بسیار گرم ،با

مقدار مصرف آن  0/3-0/5 ml/literمیباشد .محلولپاشی

تابستانهای گرم و خشک و براساس طبقهبندی آمبرژه نیز

محرک رشد آلی براساس مراحل فنولوژیک رشد

جزو مناطق گرم و خشک قرار میگیرد .میانگین درازمدت

( )Tanaka et al., 2002در سه مرحله  -1تشکیل طبق

( 30ساله) بارندگی در منطقه  63میلیمتر ،میزان تبخیر

ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ ( -2 ،)R1تکمیل شاخهدهی

سالیانه بهطور متوسط  4500-5000میلیمتر ،میانگین

( -3 ،)R2تکمیل گلدهی ( )R3اعمال شدند .آمادهسازی
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زمین شامل شخم و دیسک و تسطیح بود .با توجه به

) ،(Arnon, 1949اندازهگیری درصد روغن بهروش

نتایج تجزیه خاک (جدول  )1و توصیه کودی ،کودهای

سوکسله ( ،)Soxhlet, 1879اندازهگیری میزان پرولین

شیمیایی موردنیاز به خاک اضافه شد .کاشت در آبانماه

بهروش بیتز ) ،(Bates et al., 1973اندازهگیری مقدار

 1396بهصورت دستی انجام شد و اولین آبیاری بالفاصله

سلنیوم دانه بهروش (،)Mahaveer & Jaldappa, 2000

پس از کاشت صورت پذیرفت .وجین علفهای هرز

اندازهگیری مقدار کلسیم بهروش ()Prokopov, 1973

بهروش دستی انجام شد و آفت مهمی در طول دوره

انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار

آزمایش مشاهده نشد .تعداد  36کرت به طول و عرض دو

نسخه ( )9/1و برای انجام مقایسه میانگینها از آزمون

متر فواصل بین ردیف  40سانتیمتر و فاصله روی ردیف

دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

SAS

 10سانتیمتر ،فاصله بین کرتهای اصلی  1/5متر و
فاصله بین کرتهای فرعی  50سانتیمتر در نظر گرفته

 .3نتایج و بحث

شد .در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ،تعداد شش بوته از

 .1 .3ارتفاع بوته

هرکرت بهطور تصادفی انتخاب و صفات ارتفاع بوته و

ارتفاع بوته تحت تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی در

وزن هزاردانه اندازهگیری شد .بهمنظور تعیین عملکرد

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2

دانه ،بوتههای موجود در مساحت دو مترمربع از هر کرت

بیشترین میزان ارتفاع بوته از تیمار آبیاری کامل و

آزمایشی بهطور جداگانه کفبر شدند و جهت

کمترین آن از تیمار آبیاری تا مرحله تشکیل طبق ساقه

خشکشدن نهایی ،بهمدت پنج روز در هوای آزاد قرار

اصلی به قطر  0/25اینچ مشاهده شد که به میزان 44/41

داده شدند ،اندازهگیری میزان کلروفیل بهروش آرنون

درصد در طی تنش کاهش داشته است (جدول .)3

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق  30-0سانتیمتر
بافت خاک

هدایت الکتریکی

اسیدیته

سلنیوم

(  )ds.m

( )pH

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

() %

3/36

8/43

>0/018

68/1

22/8

102/72

51/51

0/057

-1

لوم-رسی

سدیم

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

نیتروژن

جدول  .2تجزیه واریانس اثرات تنش خشکی و محلولپاشی بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ.
منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته

تکرار

2

*

آبیاری

2

**

خطای الف

4

محلولپاشی

3

207/03

7360/82
76/11

**

372/81

وزن هزاردانه
3/61ns
**

778/99
9/28

**

67/62

عملکرد دانه
9708/52ns
**

2237328/25
12070/29

**

149369/17

*

اثرات متقابل

6

11/76ns

2/93ns

خطای ب

18

57/04

5/32

7787/59

ضریب تغییرات ()%

-

9/53

5/28

7/36

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیدار.
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جدول  .3مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و محلول پاشی بر میانگین صفات ارتفاع بوته ،وزن هزاردانه و درصد روغن گلرنگ
تیمارهای آزمایشی

ارتفاع گیاه

وزن هزاردانه

روغن

()cm

()gr

()%

آبیاری
آبیاری کامل

107/01a

51/53a

30/81a

آبیاری تا مرحله تکمیل گلدهی

71/15b

44/06b

29/39a

آبیاری تا مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ

59/48c

35/43c

25/54b

محلولپاشی محرک رشد آلی (هامون گرین)
 1لیتر در  10لیتر +کلسیم 

87/20a

46/88a

30/33a

 1لیتر در  20لیتر +کلسیم

79/57b

44/52b

29/00ab

 1لیتر در  30لیتر +کلسیم

78/61bc

42/93b

28/82ab

آب خالص

71/47c

40/36c

26/16b

در هر ستون و اثر تیماری میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنچ درصد تفاوت معنیداری ندارند.

افزایش سطح برگ و تولید ماده خشک توسط فتوسنتز

همچنین پژوهشگران دیگر بیان کردند غلظتهای مناسب

از نقشهای اصلی سلول در رشد رویشی گیاه بهشمار

سلنیوم با افزایش سنتز رنگدانههای فتوسنتزی ،تثبیت

میرود ،تنش خشکی تقسیم سلولی را کاهش میدهد و

کربن و همچنین سنتز و هیدرولیز نشاسته و ساکارز

مانع انبساط سلولها بهوسیله فتوسنتز ،تنفس ،جذب و

موجب افزایش رشد گیاه میشود (

انتقال مواد و همچنین کاهش فشار تورژسانس سلول

 .)2010; Tailin et al., 2001در همین راستا،

میشود ( .)Jaleel et al., 2009در آزمایشی که با

 ،)2011( et al.در آزمایشی گزارش کردند مصرف 18

تیمارهای مختلف تنش خشکی (آبیاری پس از ،80 ،50

گرم در هکتار سلنیوم موجب افزایش  3/97درصد ارتفاع

 130و  180میلیمتر تبخیر آب از تشتک تبخیر کالس )A

بوته آفتابگردان شد.

Han-wens et al.,
Yusefvand

صورت گرفت ،افزایش سطح تنش خشکی باعث کاهش
ارتفاع گلرنگ گردید که دلیل آنرا کاهش میزان فتوسنتز و

 .2 .3وزن هزاردانه

کمبود مواد غذایی دانستهاند که در نهایت کاهش ارتفاع و

وزن هزاردانه تحت تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی در

( Karimi & Tadayon,

سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد (جدول .)2

 .)2018براساس جدول ( )3بیشترین ارتفاع بوته در

بیشترین وزن هزاردانه از تیمار آبیاری کامل  51/53گرم

تیمار محلولپاشی هامون گرین  1لیتر در  10لیتر +کلسیم

بهدست آمد و مقدار آن  31/24درصد در تیمار آبیاری تا

بود که بهمیزان  18/03درصد نسبت بهتیمار محلولپاشی

مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ کاهش

آب خالص افزایش داشته است)2003( Seppänen et al. .

یافت (جدول  .)3کاهش وزن هزاردانه در نتیجه تنش

 ،بیان کردند افزایش ارتفاع و رشد گیاه در حضور سلنیوم

خشکی احتماالً بهدلیل کاهش جذب آب و امالح توسط

به افزایش محتوی نشاسته در کلروپالست مرتبط میباشد،

گیاه و بهدنبال آن کاهش ساخت و انتقال مواد فتوسنتزی و

عملکرد دانه را در پی داشته است
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آسیمیالتها به دانهها بوده است که در این شرایط گیاه

سبب تغییرات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و

حتی با انتقال مجدد ذخایر اندوختهشده خود نتوانسته

مولکولی که باعث تأثیر منفی در رشد و عملکرد گیاهان

کاهش آسیمیالت ناشی از تنش را جبران نماید و این

میشود ،همچنین باعث بروز تنش اسمزی و اختالل در

Soheili-

تخصیص یونها به سلولها و اختالل در غشای سلولها

 )2019( Movahhed et al.درآزمایشی بر گلرنگ بهاره طی

میشود ( ،)Wang, 2003القای تنش خشکی در مراحل

تنش خشکی آخر فصل گزارش کردند تنش خشکی در

مختلف رشدی گلرنگ در این آزمایش باعث کاهش اجزای

مراحل مختلف رشدی باعث کاهش وزن دانهها شد.

عملکرد (تعداد طبق ،تعداد دانه در طبق ،وزن دانهها) و در

محلولپاشی محرک رشد آلی باعث افزایش وزن هزاردانه

نهایت باعث کاهش عملکرد گردید و ازآنجاییکه میتوان

شد .تیمار محلولپاشی  1لیتر در  10لیتر +کلسیم بهمیزان

بیان داشت الزمه تولید عملکرد روغن مطلوب ،عملکرد دانه

 13/90درصد نسبت به تیمار محلولپاشی آب خالص

مطلوب است ،لذا کاربرد سلنیوم در سطوح تنش بههمراه

افزایش یافت (جدول  .)3در شرایط تنش خشکی بهبود وزن

کلسیم ،با اثرات مثبت خود موجب افزایش عملکرد دانه و

دانه میتواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد دانه داشته

روغن در گلرنگ میشود)2019( Rahmani et al. .

باشد .لذا کاربرد تیمارهایی در طول دوره رشد گیاه که بتواند

درآزمایش خود روی پنج واریته گلرنگ در شرایط تنش

وضعیت آب گیاه را حفظ نماید ،میتواند اثرات تنش

خشکی گزارش کردند ،تنش خشکی باعث کاهش اجزای

خشکی را تا حدودی تعدیل نماید و از کاهش اجزای

عملکرد (تعداد طبق ،تعداد دانه در طبق ،وزن هزاردانه) و در

عملکرد بهویژه کاهش وزن دانه جلوگیری نماید ،در

نهایت عملکرد دانه شد که تأییدکننده نتایج حاصل از این

آزمایش  )2011( Yusefvand et al.گزارش کردند

آزمایش میباشد .در آزمایشهای متعددی تأثیر مثبت

محلولپاشی سلنیوم ( 18گرم در هکتار) باعث افزایش

محلولپاشی سلنیوم بر عملکرد گیاهان مختلف از جمله کلزا

 4/45درصد وزن صد دانه آفتابگردان شد که تأییدکننده

( ،)Hajiboland et al., 2014آفتابگردان ( Yusefvand et al.,

نتایج این آزمایش است.

 ،)2011گندم و جو ( ،)Sajedi & Madani, 2017نخود

وضعیت منجر به کاهش وزن دانهها شده است.

( )Sajedi et al., 2014در شرایط تنش خشکی گزارش شده
 .3 .3عملکرد دانه

است ،که همراستا با نتایج حاصل از این آزمایش میباشد.

براساس تجزیه واریانس دادهها عملکرد دانه تحت تأثیر تنش

پژوهشگران در آزمایش محلولپاشی کلسیم بر گیاه ذرت در

خشکی و محلولپاشی و اثر متقابل آنها معنیدار میباشد

شرایط تنش خشکی گزارش کردند تیمار محلولپاشی کلسیم

(جدول  .)2باالترین میزان عملکرد دانه از تیمار آبیاری کامل

باعث بهبود تعداد دانه در غالف ،وزن هزاردانه ،عملکرد

همزمان با محلول پاشی  1لیتر در  10لیتر +کلسیم با میانگین

بیولوژیکی و عملکرد دانه شده است (.)Naeem et al., 2018

 1882/55کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار آن از تیمار
آبیاری تا مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ

 .4 .3درصد روغن

همزمان با محلولپاشی آب خاص با میانگین 724/24

درصد روغن گلرنگ تحت تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی

کیلوگرم در هکتار حاصل شد که به میزان  60/36درصد طی

معنیدار میباشد (جدول  .)4بیشترین درصد روغن از تیمار

تنش خشکی کاهش یافته است (جدول  .)5تنش خشکی

آبیاری کامل  30/81درصد و کمترین درصد روغن از تیمار
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آبیاری تا مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ

آبیاری کامل همزمان با محلولپاشی  1لیتر در  10لیتر+

بهدست آمد که بهمیزان  17/10درصد طی تنش خشکی

کلسیم و کمترین مقدار آنها در تیمار آبیاری تا مرحله

کاهش یافت (جدول  .)3پژوهشگران بیان داشتند با افزایش

تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ همزمان با

تنش خشکی محتوی روغن دانه در گلرنگ کاهش یافت و

محلولپاشی آب خالص بهدست آمد که بهترتیب بهمیزان

Zafari et

 92/34 ،83/54 ،94/55و  87/78درصد کاهش یافتند

 .)al., 2020تنش خشکی در مرحله گلدهی و گردهافشانی،

(جدول  .)5رنگدانههای فتوسنتزی نقش مهمی را از نظر

بهعلت اثر سوء آن بر تخریب فرایندهای متابولیک دانه،

جذب نور و تولید توان احیایی (انرژی) در گیاهان ایفا می-

اختالل در انتقال مواد پرورده بهدانهها و احتماالً تولید

کنند و شامل طیف وسیعی از رنگدانههای مختلف هستند که

ترکیبات ثانویه مطلوب در تولید روغن میباشد

بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در فتوسنتز نقش داشته و از

( )2016( Khalili et al. .)Bouchereau et al., 1996کاهش

جمله مهمترین آنها میتوان به کلروفیل  ،aکلروفیل  bو

درصد روغن گلرنگ را طی تنش خشکی گزارش کردند که

کاروتنوئیدها اشاره کرد (.)Jaleel et al., 2009

باعث تغییر درصد ترکیب اسیدهای چرب شد (

با نتایج این آزمایش همخوانی دارد .محلولپاشی محرک

پژوهشگران دلیلهای مختلفی را برای کاهش

رشد آلی سبب افزایش درصد روغن گردید ،بیشترین میزان

کلروفیل طی تنش خشکی ارائه کردهاند که از آنجمله

درصد روغن از تیمار محلولپاشی  1لیتر در  10لیتر +کلسیم

میتوان بهافزایش فعالیت آنزیمهای کلروفیالز و

و کمترین مقدار آن از تیمار آبیاری کامل حاصل شد این

پراکسیداز طی تنش خشکی (

نتایج نشاندهنده افزایش  13/74درصدی روغن طی

 ،)Mardeh, 2005تخریب غشاهای سلولی و محتوای

محلولپاشی نسبت به تیمار محلولپاشی آب خالص بود

کلروفیل برگ طی تنش خشکی

( Niakan & Ghorbanli,

(جدول  )2013( Dadnia .)3بیان داشت عنصر سلنیوم بهدلیل

 ،)2007کاهش کارایی استفاده از کربن و افزایش تولید

داشتن ویژگیهای آنتیاکسیدانی موجب افزایش روغن

اتانول و الکتات طی تنش خشکی (

گلرنگ و افزایش ارزش غذایی آن شد که با نتایج حاصل از

 )1992و تولید گونههای واکنشگر اکسیژن و متعاقب آن

این آزمایش همخوانی دارد )2013( Ahmadi et al. .گزارش

پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب کلروفیل طی تنش

کردند محلولپاشی کلسیم تأثیر قابلتوجهی در افزایش

خشکی ( )Xiao et al., 2008اشاره کرد.

درصد روغن و همچنین عملکرد روغن کنجد در مقایسه با
تیمار شاهد داشته است.

Ahmadi & Seo-se

Piekielek & Fox,

 )2020( Chavoushi et al.در آزمایشی بر روی
گلرنگ کاهش محتوای کلروفیل و کاروتنوئید را طی تنش
خشکی گزارش کردند ،آنها دلیل کاهش کلروفیل را

 .5 .3رنگدانههای فتوسنتزی

اینگونه بیان کردند که تنش خشکی باعث افزایش فعالیت

کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید

آنزیم کلروفیالز ،تغییر ساختار کلروفیل و کمپلکس لیپید-

تجزیه واریانس دادهها نشان داد محتوی کلروفیل  ،b ،aکل و

پروتئین در غشا ،کاهش پروتئین رنگدانه برداشت نور در

کاروتنوئید تحت تأثیر تنش خشکی ،محلولپاشی و اثرمتقابل

ارتباط با فتوسیستم Πو در نهایت غیرفعالشدن آنزیم

آنها در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد (جدول

چرخه کالوین شد ،که با نتایج حاصل از این آزمایش

 .)4بیشترین مقدار کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید از تیمار

مطابقت دارد.
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جدول  .4تجزیه واریانس اثرات تنش خشکی و محلولپاشی بر درصد روغن ،کلروفیل  ،b،aکل ،کاروتنوئید ،پرولین و محتوی
سلنیوم دانه
درجه آزادی

a

b

درصد روغن

کلروفیل

کلروفیل

کاروتنوئید

محلولپاشی

3

کلروفیل کل

9/76

**

17/93

0/006

0/72

0/003

83/89
0/ 1

**

4/006

27/43

**1/13

**0/12

اثر متقابل

6

1/88ns

**0/09

**0/01

**

0/34

25/84

پرولین

خطای الف

4
*

89/25

0/0092ns

**

**

**

محتوی سلنیوم دانه

آبیاری

2

*

0/0035ns

0/07ns

0/002ns

محتوی کلسیم دانه

تکرار

2

13/54ns

منابع تغییرات

0/067ns

0/062ns

*0/152

**

**

**

0/002

426/43

0/329

**

2/02

**

0/13

**

42/86

**

4/12

20/60

0/036
**
**

4/86

0/157

8/44

0/02
**
*

0/84

0/05

خطای ب

18

7/89

0/0041

0/001

0/051

0/004

0/229

0/033

0/017

ضریب تغییرات ()%

-

9/82

4/12

6/50

5/86

3/28

4/55

6/44

9/01

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیدار.

جدول  .5مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و محلولپاشی بر صفات وزن هزاردانه ،کلروفیل  ،b، aکل ،کاروتنوئید ،پرولین
و محتوی سلنیوم دانه
عملکرد دانه ( )kg.ha

-1

کلروفیل)mg.g-1 fw( a

کلروفیل)mg.g-1 fw( b

کلروفیل کل ()mg.g-1 fw

کاروتنوئید ()mg.g-1 fw

پرولین () μg.g-1 fw

()mg.kg-1 fw

محتوی سلنیوم دانه

آبیاری

محلولپاشی

محتوی کلسیم دانه()%

تیمارهای آزمایشی
آب خالص

1372/88c

5/34c 2/74d 0/529e 2/21d

3/81h

3/00e

1/87c

 1لیتر در  10لیتر +کلسیم

1882/55a

7/37a 4/44a 0/942a 3/49a

6/86f

5/18a

2/91a

 1لیتر در  20لیتر +کلسیم 6/90b 3/82b 0/867b 2/95b 1780/28ab

5/80g

4/55b

2/37b

 1لیتر در  30لیتر +کلسیم

1704/88b

2/76c

0/729c

6/77b 3/49c

5/24g

4c

2/16b

آب خالص

922/19ef

0/98h

0/404f

2/86e 1/38h

7/21f

2/07g

1/12e

آبیاری تا مرحله

 1لیتر در  10لیتر +کلسیم

1151/01d

11/62d 4/15d 2/34e 0/595d 1/75e

3/44d

1/75c

تکمیل گلدهی

 1لیتر در  20لیتر +کلسیم

1097/23d

1/59f

0/497e

2/09f

3/85d

8/99e

2/96e

1/ 5d

 1لیتر در  30لیتر +کلسیم 1/29g 1004/61de

0/437f

1/73g

3/07e

8/46e

2/85ef

1/41d

آب خالص

764/24f

0/19l

0/155h

0/34l

0/ 9h

13/88c

0/777i

0/33h

 1لیتر در  10لیتر +کلسیم

926/05ef

0/66i

0/390f

1/05i

1/79f

21/72a

2/55f

0/87f

 1لیتر در  20لیتر +کلسیم

885/35ef

0/51j

0/303g

0/81j

16/99b 1/55g

1/55h

0 /79fg

 1لیتر در  30لیتر +کلسیم

878/97ef

16/23b 1/38g 0/61k 0/267g 0/34k

1/37h

0/62g

آبیاری کامل

آبیاری تا مرحله تشکیل
طبق ساقه اصلی
به قطر  0/25اینچ

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنچ درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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تأثیر محلولپاشی محرک رشد آلی بر عملکرد ،اجزای عملکرد ،درصد روغن و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

 )2016( Habibi et al.در آزمایشی روی گیاه دارویی

بهویژه واکوئل و پالسمید انتقال مییابد و درصورتیکه

بادرنجبویه گزارش کردند با افزایش غلظت سلنیوم

گیاه تحت شرایط تنش خشکی قرار گیرد پرولین از

بهکاررفته ،غلظت کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل افزایش


واکوئل بهسیتوزول انتقال مییابد (

معنیدار نشان داد ،)2011( Yao et al. .گزارش نمودند که

 .)2010تجمع پرولین طی تنش خشکی در آزمایشهای

در گیاهچههای گندم تیمارشده با سلنیوم محتوی کلروفیل

متعددی بر روی گلرنگ ( ،)Taheri et al., 2018کلزا

 aو مجموع کلروفیل  aو  bبهترتیب  13و  12درصد

( )Jabbari et al., 2014و آفتابگردان (

افزایش یافتند.

 )2004گزارش شده است .در آزمایشی که

Lehmann et al.,

Ünyayar et al.,
Amini et al.

( )2014بر روی  64واریته گلرنگ طی تنش خشکی انجام
 .6 .3پرولین برگ

دادند ،گزارش کردند تنش خشکی بهطور معنیداری

پرولین برگ تحت تأثیر تنش خشکی ،محلولپاشی و اثر

باعث افزایش محتوای پرولین برگ  64واریته گلرنگ شد

متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد

که با نتایج آزمایش حاضر همخوانی دارد .همچنین

(جدول  .)4در آزمایش حاضر سطوح تنش مقادیر

 )2009( et al.گزارش کردند سلنیوم موجب افزایش

مختلفی از پرولین در برگ گیاه تجمع یافت که نشان

تجمع پرولین گندم در شرایط تنش خشکی شد ،که نتایج

میدهد افزایش پرولین طی تنش بهمیزان شدت تنش

این پژوهشها تأییدکننده نتایج آزمایش حاضر میباشد.

Yao

خشکی در مراحل مختلف بستگی دارد ،همچنین تیمار
محلولپاشی  1لیتر در  10لیتر +کلسیم در هر سطح تنش

 .7 .3محتوای سلنیوم دانه

باعث افزایش میزان پرولین شد و باالترین میزان آن در

تجزیه واریانس دادهها نشان داد محتوای سلنیوم دانه

تیمار آبیاری تا مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر

تحت تأثیر تنش خشکی ،محلولپاشی و اثر متقابل آنها

 0/25اینچ همزمان با محلولپاشی یک لیتر در  10لیتر+

در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد (جدول .)4

کلسیم حاصل شد (جدول  .)5یکی از مکانیسمهای

باالترین میزان سلنیوم دانه از تیمار آبیاری کامل همزمان با

مقاومت گیاهان در شرایط تنش خشکی تجمع پرولین و

محلولپاشی  1لیتر در  10لیتر +کلسیم حاصل شد

سایر اسمولیتها برای حفظ تورژسانس سلولها میباشد

همچنین در هر سطح تنش در تیمار محلولپاشی  1لیتر در

( .)Hayat et al., 2012پژوهشگران افزایش پرولین گیاه

 +10کلسیم بیشترین میزان سلنیوم دانه حاصل شد

را در شرایط کمآبی و تنش خشکی بهتنظیم اسمزی گیاه

(جدول  .)5پژوهشگران بیان داشتند توانایی گیاهان برای

مربوط دانستهاند و بیان کردند تجمع پرولین در شرایط

جذب آب از اعماق زمین و بینیازبودن از آب باران در

تنشزای محیطی در افزایش توانایی بقای گیاه نقش مهمی

نواحی خشک یک مزیت بهشمار میرود و عنصر سلنیوم

دارد ( .)Sankar et al., 2007در شرایط کمبود آب اغلب

میتواند این مزیت را بهحداکثر برساند (

بیوسنتز پرولین از گلوتامیک اسید در سیتوزول و

 .)al., 2014غنیسازی زراعی محصوالت با استفاده از

کلروپالست سلولهای گیاهی اتفاق میافتد ،بنابراین

کودهای حاوی سلنیوم یک تکنیک مناسب برای افزایش

پرولین در سیتوزول تجمع یافته تا توزیع آب بهدرون

تحمل بهخشکی در گیاهان است ،سلنیوم با افزایش

سلول انجام شود .در شرایط نرمال پرولین بهاندامکها

ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه موجب افزایش تحمل تنش
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میشود ( .)Broadley et al., 2015آثار مفید محلولپاشی

یکی از روشهای مؤثر برای برطرف کردن کمبود و اصالح

( Boldrin et al.,

عوارض ناشی از آن است ) .(Roger, 2006کلسیم برای

Hasanuzzaman et al., 2017; Seppänen

تقسیم سلولی ،تشکیل و استحکام دیوارههای جدید سلولی،

 )et al., 2018; Ulhassan et al., 2019و سویا

ایفای نقش غشا و جلوگیری از آسیب آن و عدم تراوش مواد

( (Djanaguiraman et al., 2005گزارش شده است.

به بیرون از سلول و بهتأخیر انداختن پیری ضروری است

 )2016( Habibi et al.گزارش کردند کاربرد برگی سلنیوم

( .)MoezArdalan & SavaghebiFiroozabadi, 2014در

در غلظت  10میلیگرم بر لیتر باعث انباشت معنیدار

زمان تقسیم سلولی کلسیم در دوک تقسیم حضور داشته و

عنصر سلنیوم در ساقه گیاه بادرنجبویه شد ،برداشتهایی

نیز در مسیر انتقال سیگنال توسط باندشدن با کالمودولین

که  10و  20روز پس از محلولپاشی انجام شد نشان داد

که یک پروتئین سیتولوزیک است ،نقش مهمی دارد

که سلنیوم بهسرعت توسط برگها جذب و در آنها

(.)Paliyath & Thompson, 1987

انباشته شده است .همچنین این پژوهشگران بیان کردند،

 )2016( Chakrabortyدر آزمایشی که بهمنظور استفاده از

سنجش مقدار سلنیوم دانه نشان داد که سلنیوم توسط

پودر پوست تخممرغ بهعنوان کود و قرصهای مکمل

دانهها جذب و در آنها انباشته شده است ،بهطوریکه

کلسیم انجام دادند ،بیان کردند با کاربرد  10درصد و 15

افزایش مقدار انباشت عنصر در تیمار سلنیوم بیش از سه

درصد پودر پوسته تخممرغ در خاک میزان کلسیم خاک

برابر شاهد بود .در بررسی محلولپاشی سلنیوم بر روی

بهترتیب  27/13و  19/15درصد نسبت به خاک بدون کاربرد

ذرت تحت تنش خشکی پژوهشگران گزارش کردند

افزایش یافته است .در آزمایشی بهمنظور بررسی تأثیر

کاربرد سلنیوم باعث افزایش  36درصدی محتوای سلنیوم

محلولپاشی کلسیم و منیزیم بر شاخصهای رشدی گیاه

اندام هوایی شد ( ،)Nawaz et al., 2016که نتایج این

( ،)Origanum vulgare ssp. Hirtumپژوهشگران گزارش

پژوهشگران با نتایج حاصل از این آزمایش مطابقت دارد.

کردند ،با محلولپاشی کلسیم ( )Ca2+بهمیزان ( 0/5و 1

سلنیوم بر رشد و تحمل به خشکی برنج
 ،)2013کلزا (

& Gaonkar

درصد) محتوای کلسیم برگ بهمیزان دو برابر افزایش پیدا
 .8 .3محتوای کلسیم دانه

کرد .بهطوریکه از تیمار شاهد بهمیزان  15/32میلیگرم بر

محتوای کلسیم دانه تحت تأثیر تیمار تنش خشکی و

گرم وزن خشک بهمیزان  32/6در تیمار  5درصد و 38/2

محلولپاشی در سطح احتمال یک درصد ،همچنین در

میلیگرم بر گرم وزن خشک در تیمار  1درصد رسید

نتیجه برهمکنش تنش خشکی و محلولپاشی در سطح

(.)Dordas, 2009

احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)4نتایج مقایسه
میانگین نشان داد بیشترین مقدار کلسیم دانه از تیمار

 .4نتیجهگیری

آبیاری کامل همزمان با محلولپاشی  1لیتر در  10لیتر+

با توجه بهنتایج بهدستآمده محلولپاشی سلنیوم و نقش

کلسیم حاصل شد و کمترین میزان آن از تیمار آبیاری تا

حفاظتی این عنصر در شرایط بروز تنش خشکی با

مرحله تشکیل طبق ساقه اصلی به قطر  0/25اینچ با

افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و کاهش فعالیت

محلولپاشی آب خالص حاصل شد که بهمیزان 88/68

رادیکالهای آزاد تا حدودی اثرات منفی تنش خشکی را

درصد کاهش یافت (جدول  .)5محلولپاشی برگی کلسیم

تعدیل کرد .تیمار محلولپاشی هامون گرین  1لیتر در 10
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