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  چکیده 

و عملکرد دانه گندم در شرایط  ، آنتوسیانینپاشی روي بر محتواي کلروفیلمصرف خاکی و محلولبه منظور بررسی تاثیر 

هاي کامل تصادفی و در سه تکرار در به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك 1397آزمایشی در سال  ،شوري خاك

گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهاي مورد بررسی شامل  

موالر در خاك)، از نمک کلرید سدیم و میلی 90و  60، 30هاي ح شاهد و اعمال شوريشوري خاك در چهار سطح (سط

- ، محلول)، مصرف خاکی سولفات رويواکسید روي (شاهد (عدم کاربرد رويفاکتور دوم شامل کاربرد سولفات روي و نان

پاشی نانواکسید خاکی و محلول کاربرد ی روي) بود. نتایج نشان داد کهپاشپاشی نانواکسید روي و مصرف خاکی و محلول

موالر خاك، عملکرد دانه، میلی 90عدم شوري خاك در مقایسه با عدم کاربرد روي در شوري  و سولفات روي در حالت

) افزایش یافت. 43/50و  62، 72/52، 2/65، 56/47به ترتیب ( وفیل کل، کاروتنوئید، کلرa ،bمحتواي کلروفیل 

در مجموع نتایج حاصل از پژوهش همچنین کاربرد روي در شرایط شوري خاك موجب افزایش محتواي آنتوسیانین شد. 

  بیانگر نقش مفید کاربرد نانواکسید و سولفات روي در بهبود عملکرد گیاه در شرایط تنش شوري است.

  

  روي.هاي فتوسنتزي، ریزمغذي تنش شوري، رنگیزه آنتوسیانین،کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

-یم رشد یمیاقل و ییدما راتییتغ از یعیوس دامنه در که است خشکمهین و خشک ینواح غالت نیترمهم از یکی گندم

-ویژه در مناطق خشک و نیمهترین موانع افزایش عملکرد گیاهان بهو خاك از مهمشوري آب ). 2006و همکاران،  Deng( کند

). شوري در FAO ،2005میلیون هکتار) تحت تاثیر شوري قرار دارد ( 34اراضی کشور ( درصد کل 20باشد. حدود خشک می

هاي سدیم و کلر با ایجاد تنش اسمزي و کاهش جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، افزایش سطح از حد یون اثر غلظت بیش

) 2017و همکاران (Babaei ). 2004 و همکاران، Mayakشود (هورمون اتیلن در گیاه، موجب کاهش رشد ریشه و گیاه می

، کاروتنوئید، عملکرد و اجزاي a ،bاظهار داشتند که در شرایط شوري کاربرد نانواکسید روي موجب افزایش محتواي کلروفیل 

هاي هاي جوان و میوهها خاموش نمودن اکسیژن فعال در برگهمچنین در شرایط تنش، عمل آنتوسیانین عملکرد گندم شد.

   ).Ipak ،2003و  Kayaرشد است (در حال 

عنوان کوفاکتور عمل ها جزء کلیدي و بهمصرف ضروري است که در ساختمان بسیاري از آنزیمروي یکی از عناصر کم

شود. هاي رشد محسوب میو تنظیم کننده RNAهاي دهیدروژناز، پروتیناز، تشکیل نماید. روي عنصر مهم در فعالیت آنزیممی

ها (شامل فتوسنتز و تبدیل قندها به بسیاري از مسیرهاي مهم بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم کربوهیدراتعنصر روي در 

نشاسته)، متابولیسم پروتئین، متابولیسم اکسین، تشکیل دانه گرده، حفظ یکپارچگی غشاهاي سلولی و همچنین مقاومت به 

گزارش کردند  )1396) و فارسی و همکاران (1395و همکاران (پور ). مقیمیAlloway ،2008زا موثر است (عوامل بیماري

  ي موجب افزایش محتواي کلروفیل و آنتوسیانین شد.رو کاربرد

هاي انجام شده در این زمینه به دلیل اهمیت گندم و نقش روي در تعدیل اثرات ناشی از تنش شوري و کمی بررسی

  محتواي کلروفیل و آنتوسیانین برگ پرچم گندم مورد ارزیابی قرار گیرد.پاشی روي بر موجب شد تا اثر مصرف خاکی و محلول

       

  مواد و روش - 2

پاشی روي بر محتواي کلروفیل، آنتوسیانین و عملکرد دانه گندم در شرایط مصرف خاکی و محلولبه منظور بررسی تاثیر       

هاي کامل تصادفی و در سه تکرار در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك  1397آزمایشی در سال  شوري خاك

مایش فاکتورهاي مورد بررسی شامل شد. در این آز دانشگاه محقق اردبیلی اجرا پژوهشی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی

ر در خاك)، از نمک کلرید سدیم و موالمیلی 90و  60، 30هاي شوري خاك در چهار سطح (سطح شاهد و اعمال شوري

پاشی )، مصرف خاکی سولفات آهن، محلولربرد رويفاکتور دوم شامل کاربرد سولفات روي و نانواکسید روي (شاهد (عدم کا

اعمال شد. اولین آبیاري  سه الی چهار برگیبود. شوري خاك در مرحله پاشی روي) نانواکسید روي و مصرف خاکی و محلول

در این بررسی از گندم رقم زاگرس هاي بعدي بسته به شرایط محیطی و نیاز گیاه زراعی انجام شد. و آبیاري بعد از کاشت

   استفاده شد.

 با کاروتنوئید برگ و محتواي کلروفیل) و Wagner )Wagner ،1979برگ پرچم با روش گیري محتواي آنتوسیانین اندازه       

 له کرده تا تدریج به درصد 80 استن با را برگ بافت از گرم 2/0 گیري شد.) اندازهArnon ،1967روش آرنون ( از استفاده

 محلول .رسانده شد لیترمیلی 20حجم  به  درصد 80 استن با محلول حجم نهایت در و شود استونی محلول وارد کلروفیل

 663و  645، 470هاي موج در طول رویی محلول نوري جذب سپس و شد سانتریفوژ دور 4000 در دقیقه 10 مدت به حاصل

  برآورد شدند. 4تا  1طبق روابط  کلروفیل، کارتنوئیدها شد. مقدار قرائت اسپکتروفتومتر توسط نانومتر

a کلروفیل = ( 3/19 × A 663 – 86/0 × A645) V/ 100 W                                                    )1(                                  

b کلروفیل = ( 3/19 × A 645 – 6/3 × A663) V/ 100 W                                                                                         )2(  

a = کلروفیل کل b  + کلروفیل  کلروفیل                                       )3(  
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تنوئیدوکار  = ( 100A 470 – 27/3 Ca – 104Cb )/227                                                            )4(  

 

  و بحث نتایج - 3

پاشی روي، شوري خاك و ترکیب این دو عامل بر با بررسی نتایج تجریه واریانس مشاهده شد که مصرف خاکی و محلول       

ترین محتواي ها نشان داد که بیش). مقایسه میانگین1دار شد (جدول احتمال یک درصد معنیمحتواي کلروفیل در سطح 

گرم بر میلی 698/0، 95/6، 68/1، 27/5به ترتیب عملکرد دانه در سنبله ( و روفیل کل، کاروتنوئید، کلb، کلروفیل aکلروفیل 

، 19/3ترین آن (به ترتیب در عدم شوري خاك و کمپاشی روي مصرف خاکی و محلول) در گرم 819/0گرم وزن تر برگ و 

موالر خاك به دست میلی 90گرم) در عدم کاربرد روي در شوري  555/0گرم بر گرم وزن تر برگ و میلی 464/0، 29/4، 1/1

تواي ) اظهار داشتند که در شرایط شوري کاربرد نانواکسید روي موجب افزایش مح2017و همکاران (Babaei . )2آمد (جدول 

  ، کاروتنوئید، عملکرد و اجزاي عملکرد گندم شد.a ،bکلروفیل 

 تجزیه واریانس تاثیر منابع روي و سطوح شوري خاك بر محتواي کلروفیل و عملکرد بوته گندم - 1جدول 

درجه   منابع تغییر

  آزادي

  میانگین مربعات

  دانهعملکرد   آنتوسیانین  کاروتنوئید  کلروفیل کل bکلروفیل  aکلروفیل 

ns  2  تکرار
000034/0  

ns
001/0  

ns
0011/0  

**
21/0  ns00000003/0 **

3/0  

  093/0** 000087/0**  063/0**  15/10**  65/0**  77/5**  3  شوري

  02/0** 000022/0**  015/0**  88/1**  14/0**  08/1**  3  روي

**  9  روي×شوري
15/0  

**
056/0  

**
12/0  

**
00057/0  *00000029/0 *

0008/0  

  00031/0  00000012/0  00021/0  00074/0  00053/0  00043/0  30  خطا

  57/2  5/1  5/2  48/0  98/1  46/0  -  ضریب تغیرات

nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.دار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی  

  عملکرد بوته گندممقایسه میانگین تاثیر ترکیب تیماري منابع روي و سطوح شوري خاك بر محتواي کلروفیل و  -2جدول 

ترکیب 

  تیماري

  عملکرد دانه  آنتوسیانین   کاروتنوئید  کلروفیل کل bکلروفیل   aکلروفیل 

  در بوته) گرم(  میکرومول بر گرم وزن تر برگ  گرم بر گرم وزن تر برگمیلی

S1×Zn1 e97/4  e23/1  f2/6  c63/0  k0183/0 de738/0  
S1×Zn2 c

16/5  
d

34/1  
d

51/6  
ab

678/0  j0195/0 bc
779/0  

S1×Zn3 b
21/5  

b
64/1 

b
85/6  

ab
683/0  i0201/0 ab

798/0  
S1×Zn4 a

27/5  
a

68/1  
a

95/6  
a

698/0  g0215/0 a
819/0  

S2×Zn1  h38/4  g03/1  i41/5  ef56/0  i0202/0 gh662/0  
S2×Zn2  f

89/4  
g

01/1  
g

91/5  
e

58/0  h0209/0 ef
712/0  

S2×Zn3  d
08/5  

d
31/1  

e
39/6  

cd
607/0  e0231/0 cd

754/0  
S2×Zn4  d11/5  c5/1  c62/6  b667/0  e0231/0 bc781/0  

S3×Zn1  n
51/3  

f
92/0  

o
43/4  

g
522/0  f0222/0 jk

594/0  
S3×Zn2  j

07/4  
g

01/1  
k

08/5  
g

524/0  e0234/0 ij
617/0  

S3×Zn3  i
25/4  

g
02/1  

j
28/5  

e
565/0  d0245/0 fg

684/0  
S3×Zn4  g61/4  g02/1  h64/5  d604/0  c0254/0 fg688/0  

S4×Zn1  o
19/3  

h
1/1  

p
29/4  

h
464/0  d0243/0 l

555/0  
S4×Zn2  m

64/3  
h

93/0  
n

57/4  
h

488/0  c0258/0 l
56/0  

S4×Zn3  l71/3  h95/0  m67/4  g518/0  b0267/0 lk557/0  
S4×Zn4  k83/3  h95/0  l79/4  fg538/0  a0275/0 hi639/0  
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CV  034/0  038/0  045/0  024/0  0006/0  029/0  

Zn1 ،Zn2 ،Zn3  وZn4 پاشی روي. پاشی و مصرف خاکی و محلول به ترتیب عدم مصرف، مصرف خاکی، محلولS1 ،S2 ،S3  وS4  به ترتیب عدم

  .ندارند هم LSD آزمون اساس بر يداریمعن يآمار اختالف ستون هر در مشابه حروف با يهانیانگیم موالر خاك. میلی 90، 60، 30شوري، شوري 

پاشی روي و شوري خاك در سطح احتمال یک درصد و ترکیب تیماري این و محلولدار شدن تاثیر مصرف خاکی معنی

ترین مقدار ها نشان داد که بیش) و مقایسه میانگین1(جدول دو عامل بر محتواي آنتوسیانین در سطح احتمال پنج درصد 

-موالر و کممیلی 90ت شوري پاشی روي تحمیکرومول بر گرم وزن تر برگ) در مصرف خاکی و محلول 0275/0آنتوسیانین (

در بررسی ). 2دست آمد (جدول همیکرومول بر گرم وزن تر برگ) در عدم کاربرد روي و عدم شوري خاك ب 0183/0ترین آن (

) کاربرد عنصر روي با افزایش بیوسنتز آنتوسیانین و افزایش تحمل گیاه موجب افزایش محتواي 1396فارسی و همکاران (

ها که مسئول پاشی روي احتماال از طریق تحریک بیان برخی ژندهند که محلولبرخی مطالعات نشان می کلروفیل شد. نتایج

 Songگردند (هاي دخیل در بیوسنتز ترکیبات آلی در گیاهان هستند موجب افزایش سنتز آنتوسیانین میبرداري از آنزیمنسخه

پاشی نانو کالت و سولفات روي موجب افزایش محتواي محلول )1395پور و همکارن (در بررسی مقیمی). 2015و همکاران، 

سنتز موجب محافظت از گروه سولفیدریل عنصر روي از طریق رسد به نظر می ، کلروفیل کل و کاروتنوئید شد.a ،bکلروفیل 

مورد نیاز است. در باشد که براي تشکیل این ماده منیزیم و روي گردد، پورفووبیلینوژن پیش ماده کلروفیل میکلروفیل می

عنصر روي با بیوسنتز  ). همچنینPowell ،2000شود (مجموع حضور عنصر روي موجب حفظ، تشکیل و تکمیل کلروفیل می

شده و  bو  aهاي کلروفیل و تولید هورمون ایندول استیک اسید ضمن جلوگیري از تخریب کلروفیل منجر به افزایش کلروفیل

  ).Grag ،1988 و Hemantaranjanشود ( و عملکرد دانه منجر میاین طریق به افزایش فتوسنتز 

  

  گیرينتیجه - 4

مصرف رسد به نظر می موجب کاهش محتواي کلروفیل و عملکرد دانه شد.تحت شرایط شوري خاك عدم کاربرد روي مصرف 

اکسیدان غیرآنزیمی عمل آنتی عنوان یکتاثیر بر محتواي آنتوسیانین که بهدر شرایط شوري خاك با  رويپاشی خاکی و محلول

اه عملکرد دانه نیز افزایش بهبود شرایط فتوسنتزي گی و افزایش محتواي کلروفیل شده و بال تخریب کلروفیکند، مانع از می

موثر  محتواي کلروفیل و عملکرد دانه عملکرد، بهبود در تواندیم شوري خاك اثرات لیتعد با روي کاربرد رسدیم نظر بهداد. 
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Effect of Soil Applicatino and Spry Application Zinc on 
Chloriphyll Content, Anthocyanin and Wheat Grain Yield under 

Salinity Stress Levels  
 

Abstract 
In order study the effect of soil application and zinc solubility on chlorophyll content, 
anthocyanin and grain yield of wheat under salinity conditions, an experiment was conducted 
in 2018 in a factorial based on a completely randomized block design with three replications 
in a research greenhouse of the Faculty of Agriculture and The natural resources of the 
University of Mohaghegh Ardebili were implemented. The investigated factors included soil 
salinity in four levels (control and salinity levels of 30, 60 and 90 mM in soil), sodium 
chloride salt and the second factor including zinc sulfate and zinc oxide (control), Soil 
fertilization, zinc sulfate, zinc dispersion and soil application and zinc solubility). The results 
showed that with soil application and solubilization of nanowahid and zinc sulfate in soil 
salinity, in comparison to non-zinc application in 90 millimolar salinity, grain yield, 
chlorophyll content a, b, total chlorophyll content, carotenoids (47.56, 65.2, 52.72, 62 and 
50.43). Also zinc application in salinity conditions increased the content of anthocyanin. In 
general, the results of the research indicate the beneficial role of application of nanosilica and 
zinc sulfate in improving plant performance under salinity stress conditions. 
 
Keywords: Anthocyanins, Salinity stress, Photosynthetic pigments, Zinc micronutrients. 


