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  چکیده 

 خاك دانه گندم در شرایط شوريپاشی روي بر محتواي کلروفیل و عملکرد مصرف خاکی و محلولبه منظور بررسی تاثیر 

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

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

موالر در خاك)، از نمک کلرید سدیم و فاکتور دوم میلی 90و  60، 30هاي مال شوريدر چهار سطح (سطح شاهد و اع

پاشی ، محلول)، مصرف خاکی سولفات رويواکسید روي (شاهد (عدم کاربرد رويشامل کاربرد سولفات روي و نان

شی روي و عدم شوري پانتایج نشان داد مصرف خاکی و محلولپاشی روي) بود. نانواکسید روي و مصرف خاکی و محلول

به ترتیب ، سرعت پر شدن دانه، طول دوره و دوره موثر پر شدن دانه (، وزن تک بذرخاك موجب افزایش عملکرد دانه

موالر خاك شد. همچنین میلی 90) نسبت به شرایط عدم کاربرد روي در شوري % 22/29و  20/20، 45/72، 56/47

  آلدهید در شرایط شوري خاك شد. ديهیدروژن و مالونکاربرد روي موجب کاهش محتواي پراکسید 

  

  آلدهید.ديسرعت پر شدن دانه، پراکسید هیدروژن، ریزمغذي روي، مالونکلیدي:  گانواژ
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  آبخیزداري اداره کل منابع طبیعی و
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  مقدمه  - 1

هاي خشک و غیرقابل باشد که مزارع سرسبز را به زمینیکی از خطرات جدي علیه مزارع کشاورزي، تنش شوري می      

). تولید انواع فعال اکسیژن ناشی 2010و همکاران،  Khanدهد (کرده و رشد گیاه و محصوالت گیاهی را کاهش میکشت تبدیل 

 Jiangشود (ها و اسیدهاي نوکلئیک میهاي زیستی و غیرزیستی سبب پراکسیداسیون لیپیدهاي غشاء، تخریب پروتئیناز تنش

شوند و به تغییر در نفوذپذیري انتخابی ها میاجزاي ساختاري اندامک پراکسیداسیون لیپیدها موجب تخریب). Zhang ،2001و 

و  Liangانجامد. بنابراین پایداري غشاي سلولی معیار تحمل به تنش است (هاي متصل به غشاها میغشاها و فعالیت آنزیم

تحت تنش  ROSتولید آلدهید یک محصول پراکسیداسیون لیپیدها است و به عنوان شاخص دي). مالون2003همکاران، 

) بیان داشت که تنش شوري موجب کاهش طول دوره و 1999پسرکلی ( ).2000و همکاران،  Hongشود (اکسیداتیو قلمداد می

افزایش سرعت پر شدن دانه گردید و علت را به اختالل در فرآیند فتوسنتز در اثر سمیت یونی و کاهش سطح فتوسنتزي در اثر 

  شوري نسبت دادند.تنش اسمزي ناشی از تنش 

هاي فیزیولوژیکی مثل فتوسنتز و سـنتز پـروتئین   روي، عنصري ریزمغذي است که در مقادیر بسیار کم براي انجام فعالیت       

طول دوره و دوره مـوثر پـر شـدن دانـه، سـرعت پـر       پاشی این عنصر موجب افزایش که محلول ،)Marschner ،1995نیاز است (

آلدهیـد تحـت شـرایط    دي) و کـاهش محتـواي مـالون   1394سید شریفی و همکاران، دانه و عملکرد جو (شدن دانه، حداکثر وزن 

  ) خاك شد. 1397جوادي و همکاران، شوري (

هاي شور و اهمیت گندم، نقش ریزمغذي روي در بهبود عملکرد و تعدیل اثر ناشـی از شـوري از   با توجه به گسترس خاك       

هاي پر شدن دانه، عملکرد و برخی صـفات  پاشی روي بر مولفهموجب شد تا تاثیر مصرف خاکی و محلولجمله عواملی بودند که 

  بیوشیمیایی گندم مورد ارزیابی قرار گیرد.

  

  مواد و روش -2

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

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

دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. در این آزمایش فاکتورهاي مورد بررسی شامل شوري خاك 

موالر در خاك)، از نمک کلرید سدیم و فاکتور دوم شامل میلی 90و  60، 30هاي شوريدر چهار سطح (سطح شاهد و اعمال 

پاشی نانواکسید روي و )، مصرف خاکی سولفات آهن، محلولواکسید روي (شاهد (عدم کاربرد رويکاربرد سولفات روي و نان

اعمال شد. اولین آبیاري بعد از کاشت و  شوري خاك در مرحله سه الی چهار برگی پاشی روي) بود.مصرف خاکی و محلول

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

استوارت و  آلدهید با روشديو مالون )2001و همکاران،  Alexievaپراکسید هیدروژن با روش الکسیوا و همکاران ( محتواي

 و یگلده دوره انیپا از پس بایتقر دانه شدن پر يهامولفه نییتع منظور بهگیري شد. اندازه )Beweley ،1980 و Stewartبولی (

 و انتخاب یتصادف طور به کننده رقابت يهابوته نیب از بوته سه بار، کی روز چهار هر یزمان فواصل در دانه، شدن پر دوره شروع

 در دارهیتهو یکیالکتر آون در ساعت 48 مدت به بعد. شدند شمارش و جدا سنبله از هادانه ابتدا شگاه،یآزما به انتقال از پس

 شد برآورد بذر تعداد به کل خشک وزن محاسبه از بذر تک خشک وزن سپس. گرفتند قرار گرادیسانت درجه 60 يدما

)Ronanini  ،مدل کی از دانه شدن پر به مربوط يپارامترها ریتفس و لیتحل و هیتجز برآورد، منظور به). 2004و همکاران 

  . شد استفاده ریز صورت به SAS افزار نرم Nline  Procدستورالعمل و DUD هیرو اساس بر) ياتکه دو( یخط ونیرگرس
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 مدل نیا. است مبدا از عرض a و دانه شدن پر دوره انیپا t0 دانه، شدن پر سرعت b و زمان t دانه، وزن GW رابطه نیا در      

 است، دانه شدن پر یخط مرحله قتیحق در که اول مرحله: کندیم کیتفک مرحله دو به را زمان به نسبت دانه وزن راتییتغ

 دایپ شیافزا یخط صورت به است، یوزن یدگیرس زمان قتیحق در که t0 زمان دز خود ریمقاد حداکثر به دنیرس تا دانه وزن

 با). Pieta-Filho ،1992و  Ellis( دهدیم نشان را دانه شدن پر سرعت) t0  <t( مرحله نیا در ونیرگرس خط بیش. کندیم

 به) t0( یوزن یدگیرس زمان و) b( دانه شدن پر سرعت یعنی دانه شدن پر مهم پارامتر دو ابتدا هاداده هیکل بر مدل نیا پردازش

 نییتع يبرا. شد محاسبه است دانه وزن که GW و شد داده قرار رابطه دوم قسمت در t0 يعدد مقدار سپس و آمده دست

          ).Pieta-Filho ،1992و  Ellis( شد استفاده ریز رابطه از دانه شدن پر موثر دوره

)2( EFP=MGW/b  

  .است دانه شدن پر سرعت b و دانه وزن حداکثر MGW دانه، شدن پر موثر دوره EFP رابطه نیا در

  نتایج و بحث -3

هـاي پـر   پاشی روي، شوري خاك و ترکیب تیماري این دو عامل بر مولفهنتایج تجزیه واریانس نشان داد مصرف خاکی و محلول

). بـر اسـاس   1آلدهید و پراکسید هیدروژن در سطح احتمال یک درصـد معنـی دار شـد (جـدول     ديمحتواي مالونشدن دانه، 

  جدول 

  گندم و برخصی صفات بیوشیمیاییعملکرد  هاي پر شدن دانه، مولفهتجزیه واریانس تاثیر منابع روي و سطوح شوري خاك بر  - 1جدول 

درجه   منابع تغییر

  آزادي

  میانگین مربعات

حداکثر وزن 

  دانه

سرعت پر شدن 

  دانه

دوره موثر 

پر شدن 

  دانه

دوره پر 

  شدن دانه

پراکسید   آلدهیدديمالون

  هیدروژن

عملکرد 

  دانه

/41**  9/412**  0000011/0**  00079/0**  2  تکرار

566  

ns00000048/

0 

ns0000041/

0 

**3/0  

  093/0** 032/0** 022/0**  06/31**  11/32**  00000034/0**  00054/0**  3  شوري

/000000084**  0001/0**  3  روي

0  

**52/13  **34/9  **005/0 **0066/0 **02/0  

**  9  روي×شوري
0000051/

0  

**
000000017/

0  

**
43/2  

**
25/3  

**
000091/0

 **
000098/0

 *
0008/0  

/0000000012  0000017/0  30  خطا

0  

14/0  13/0  000001/0  0000028/0  00031/

0  

  57/2  53/0  99/0  22/1  47/1  62/2  76/3  -  ضریب تغیرات

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

  هاي پر شدن دانه، عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گندم مقایسه میانگین تاثیر ترکیب تیماري منابع روي و سطوح شوري خاك بر مولفه -2جدول 

ترکیب 

  تیماري

حداکثر وزن 

  (g)دانه 

سرعت پر شدن 

  (g.day-1)دانه 

دوره موثر پر 

  (day)شدن دانه 

دوره پر شدن 

  (day)دانه 

آلدهید ديمالون
(µmol/gFW)  

پراکسید هیدروژن 
(µmol/gFW)  

عملکرد دانه 
(g) 

S1×Zn1 cd0408/0  c0015/0  b2/27  b42/31  l0799/0 l277/0 de738/0  
S1×Zn2 bc042/0  ab00159/0  bc72/26  cd73/30  m066/0 n262/0 bc779/0  
S1×Zn3 ab

0435/0  
a

00164/0 
cd

52/26  
cd

46/30  
o

044/0
 o

238/0
 ab

798/0  
S1×Zn4 a

0457/0  
ab

00159/0  
a

74/28  
a

36/32  
p

016/0
 p

222/0
 a

819/0  

S2×Zn1  fg0351/0  e0014/0  f07/25  b51/31  h11/0 g323/0 gh662/0  
S2×Zn2  ef0372/0  de00143/0  ef01/26  de21/30  j096/0 j299/0 ef712/0  
S2×Zn3  de

0392/0  
cd

00147/0  
bc

66/26  
bc

31  k
087/0

 k
287/0

 cd
754/0  
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S2×Zn4  bcd
0413/0  

b
00156/0  

cd
47/26  

bc
91/30  

n
064/0

 m
266/0

 bc
781/0  

S3×Zn1  ij
0275/0  

hi
00121/0  

hi
72/22  

g
04/27  

d
14/0

 d
365/0

 jk
594/0  

S3×Zn2  i
0289/0  

gh
00123/0  

g
49/23  

f
68/27  

f
126/0

 f
336/0

 ij
617/0  

S3×Zn3  gh
0344/0  

f
0013/0  

cd
46/26  

cd
59/30  

g
116/0

 h
311/0

 fg
684/0  

S3×Zn4  f0367/0  e0014/0  cd21/26  cd72/30  i1/0 i303/0 fg688/0  

S4×Zn1  j
0265/0  

ij
00116/0  

i
24/22  

g
92/26  

a
175/0

 a
391/0

 l
555/0  

S4×Zn2  j
0265/0  

j
00115/0  

gh
04/23  

fg
19/27  

b
162/0

 b
383/0

 l
56/0  

S4×Zn3  ij0271/0  ij00116/0  g36/23  fg5/27  c143/0 c365/0 lk557/0  
S4×Zn4  h0323/0  fg00127/0  ef43/25  e75/29  e133/0 e348/0 hi639/0  

CV  0022/0  000056/0  62/0  61/0  0017/0  0028/0  029/0  

Zn1 ،Zn2 ،Zn3  وZn4 پاشی روي. پاشی و مصرف خاکی و محلول به ترتیب عدم مصرف، مصرف خاکی، محلول  

S1  ،S2 ،S3  وS4  موالر خاك. میلی 90، 60، 30به ترتیب عدم شوري، شوري   

  .ندارند هم LSD آزمون اساس بر يداریمعن يآمار اختالف ستون هر در مشابه حروف با يهانیانگیم

روز،  74/28، 36/32به ترتیب ( ن دانه و عملکرد دانه، حداکثر وزپر شدن دانه دوره موثر طول دوره،ترین مقایسه میانگین، بیش

، 92/26به ترتیب ( هاترین آنکم خاك ودر عدم شوري  در حالتپاشی روي مصرف خاکی و محلولدر ) گرم 819/0و  0457/0

). 2دست آمد (جدول موالر خاك بهمیلی 90شوري  ) در عدم کاربرد روي تحت شرایطروز 555/0و  0265/0روز،  24/22

پاشی ترکیب تیماري محلول در گرم در روز) 00115/0و  00164/0به ترتیب ( سرعت پر شدن دانه ترینترین و کمبیش

دست آمد (جدول موالر خاك بهمیلی 90تحت شرایط شوري  مصرف خاکی سولفات روينانواکسید روي و عدم شوري خاك و 

میکرومول بر گرم وزن تر  391/0و  175/0به ترتیب آلدهید و پراکسید هیدروژن (ديترین محتواي مالونهمچنین بیش). 2

میکروگرم بر وزن تر  222/0و  016/0به ترتیب ترین آن (موالر خاك و کممیلی 90) در عدم کاربرد روي تحت شوري برگ

) 1394). سید شریفی و همکاران (2دست آمد (جدول خاك به پاشی روي در عدم شوري) در مصرف خاکی و محلولبرگ

هاي پر شدن موجب افزایش مولفه ،پاشی روي با افزایش کلروفیل برگ پرچم و بهبود مواد تولیدي منبعمحلولاظهار داشتند 

حتواي پراکسید ) تنش شوري با افزایش م1394دانه و عملکرد دانه جو تحت شرایط شوري شد. در بررسی نصیبی و همکاران (

پاشی روي و افزایش فعالیت ) با محلول1397آلدهید شد که جوادي و همکاران (ديهیدروژن موجب افزایش محتواي مالون

  آلدهید تحت شرایط شوري خاك شد.دياکسیدانی موجب کاهش محتواي مالونهاي آنتیآنزیم

  

  گیرينتیجه -4

آلدهیـد و  ديشوري خـاك بـا کـاهش محتـواي پراکسـید هیـدروژن و مـالون       پاشی روي در شرایط عدم مصرف خاکی و محلول

ترین عملکرد دانـه در ترکیـب تیمـاري مصـرف خـاکی و      هاي پر شدن دانه، موجب افزایش عملکرد دانه شد. بیشافزایش مولفه

در شـرایط شـوري   رسد به منظور بهبـود عملکـرد گنـدم    پاشی روي در شرایط عدم شوري خاك تعلق داشت. به نظر میمحلول

  خاك، استفاده از روي عامل مناسبی باشد. 

  

  منابع -5

هـاي گوجـه   . بررسی مقاومت به تنش شوري در بذرهاي حاصل از بوتـه 1397پور، ب.، اصغري، ع. جوادي، ا.، خماري، س.، اسماعیل .1
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Effect of Soil application and Zinc Solubility on grain filling, grain 
yield and some biochemical traits of wheat under Salinity Stress 

 
Abstract 
In order study the effect of soil application and zinc solubility on chlorophyll content and 
grain yield of wheat in 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 Faculty of Agriculture and Natural Resources University of Ardebil. 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 soil application and zinc spray application and lack of soil 
salinity increased grain yield, seed weight, seed filling speed, period length and effective 
grain filling period (respectively, 47.56, 72.45, 20.20 And 29.22 %), compared to non-zinc 
conditions in soil at 90 m molar. Zinc application also reduced the content of hydrogen 
peroxide and malondialdehyde in soil salinity conditions. 
 
Keywords: Grain filling speed, hydrogen peroxide, zinc micronutrient, malondialdehyde. 


