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 Triticum aestivum) های  فتوسنتزی گندم نانبررسی اثر سولفات روی بر برخی رنگیزه
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 چکیده

در  1331-1331فتوسنتزی گندم نان، آزمایشی در سال زراعی  هایبه منظور بررسی اثر سولفات روی بر برخی رنگیزه

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد که گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به

میکروموالر(  10و موالر میلی 1/0درآن فاکتور اول دو رقم گندم )گنبد و تجن(، فاکتور دوم سه سطح سولفات روی )صفر، 

ساعت( بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد سطوح مختلف  11و  8و فاکتور سوم زمان نمونه برداری )

 دار بود.معنی %1، برای بقیه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال bسولفات روی به غیر از پروتئین کل و کلروفیل 

پاشی سولفات روی در مقایسه با سطح شاهد مالحظه گردید. ساعت بعد از محلول 11بیشترین میزان پروتئین کل، 

  bو کلروفیل  aقبیل کلروفیل های فتوسنتزی ازهمچنین با افزایش غلظت روی در محیط روند افزایشی در میزان رنگیزه

کلروفیل از طریق محافظت از  های آنتی اکسیدان موجب کاهش آسیب بهرسد افزایش فعالیت آنزیممشاهده شد. به نظر می

گروه سولفیدریل شده و در نهایت از سیستم فتوسنتزی در برابر تنش سمیت غلظت باالی روی محافظت کرده و باعث 

 گردد.ها میسنتز کلروفیل

 گندمسولفات روی، های فتوسنتزی، پروتئین کل، رنگیزه کلمات کلیدی:

 

 
 مقدمه  -1

 عناصر کمبود متعددی مانند محیطی هایمحدودیت با خود زیستی طول دوره در زراعی گیاهان سایر همانند گندم

افتد می اتفاق خاك کم آلیماده  میزان با آهکی هایخاك در عمدتاً روی کمبود .گرددمی مواجهمانند روی  مختلف غذایی

 کندمی ایفا های گیاهیلسلو در عنصر این که متعددی های فیزیولوژیکنقش دلیل به و (2001ایدنالپ و مارینووا، )

 هایزمین درصد 10 از بیش (2002) ملکوتی گزارش گردد. طبقیم گندم کیفی و کمی عملکرد افت سبب آن کمبود

 اگرچه .شودمی سبب را محصول درصدی 10 مشکل کاهش این و بوده مبتال روی کمبود مختلف درجات به ایران زراعی

 از حاصل فیزیولوژیکی هایاز تنش گیاهان نباشد، دسترس در عنصر این کافی ر مقداراگ ولی است اندك روی به گیاه نیاز

این مطالب (. 1381باییوردی، ) روی رنج خواهند برد با مرتبط متابولیکی اعمال دیگر و آنزیمی های متعددسیستم ناکارایی

ترین شکل کمپلکس ترین و رایحاز مهم .است های گیاهیسلول متابولیسم در روی ویژههب هاحاکی از اهمیت ریزمغذی

ی خاك، عمدتاً عواملی چون میزان کل روی، در بین عوامل موثر بر روی قابل استفادهباشد. میروی در خاك سولفات روی 

pH، کنند، سایر عوامل نظیر شرایط خاك نقش مهمی را بازی می، فعالیت میکروبی و رژیم رطوبتی های جذبمحل

باشد. سمیت فلز روی و مشکالت ناشی از آن متقابل روی و سایر عناصر پرمصرف و کم مصرف نیز مهم می اقلیمی و اثرات
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حضور فلزات سنگین باعث ایجاد تنش اکسیداتیو . از جنبه اهمیت اکولوژیکی و بردباری کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است

ن نظیر کاهش رشد، کاهش محتویات کلروفیل و فتوسنتز، شود که به نوبه خود باعث ایجاد اثر سمی مختلف در گیاهامی

-می DNAویژه ها و نوکلئیک اسیدها به های زیستی نظیر لیپیدها، پروتئینهای آنزیمی، آسیب به مولکولمهار فعالیت

 تغییر تنش، تحت که است فیزیولوژیک مهم صفات جمله از نیز برگ کلروفیل میزان ). 2012)احمد و همکاران،  گردد

 بر تواند¬می اما نیست، مؤثر کلروفیل تشکیل بر مستقیم طور¬به روی عنصر (.2012صدیقی و خوشگفتارمنش، ) یابدمی

 منیزیم و آهن مانند هستند کلروفیل مولکول از قسمتی که عناصری یا کلروفیل تشکیل در درگیر غذایی عناصر غلظت

کاروتنوئیدها هم ترکیبات (. 2012کاماراکی و گاالوی، ) وژن داردنقش اولیه در فتوسنتز و متابولیسم نیتر و باشد مؤثر

را بر عهده   aباشند که وظیفه حفظ کلروفیل از اکسیداسیون نوری،جذب نور و انتقال انرژی نوری به کلروفیلتتراترپنی می

-پروتئین متابولیسم در هک مهمی نقش دلیل به روی عنصر که گفت میتوان کلی طوربه .(2012کاماراکی و گاالوی، ) دارند

 همانند نیز عنصر این اما شود، محصول تولید و فتوسنتزی توان افزایش باعث تواندمی دارد فتوسنتزی هایهرنگدان و ها

 گیاه ندهایآیفر و رشد در سمیت ایجاد باعث است ممکن باشد، گیاه دسترس در نیاز مورد حد از بیش اگر عناصر سایر

  .شود

قرار  بررسیمورد  (a+b, b, aفتوسنتزی )کلروفیل های میزان برخی رنگیزه بر روی سولفات کاربرد اثر ،آزمایش این در 

موالر با توجه به سیستم دفاعی در این تحقیق هدف معرفی رقم مقاوم نسبت به سمیت روی در حد میکرو و میلی .گرفت

  باشد.تحت تنش سولفات روی میگندم  هر یک از ارقام

 

 

 هاو روش مواد -2

به صورت فاکتوریل در  ،دانشگاه محقق اردبیلیگلخانه دانشکده کشاورزی در  1331-1331این آزمایش در سال زراعی 

سولفات روی فاکتور دوم  ،دو رقم گندم )گنبد و تجن(قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد که درآن فاکتور اول 

. ساعت( بود 11و  8در دو مرحله ) برداریهزمان نمونفاکتور سوم و ( میکروموالر 10و موالر میلی 1/0) صفر،  در سه سطح

ساعت(  11و  8در دو مرحله ) هابرداریو نمونه ها استفاده گردیدبر روی گیاهچهپاشی صورت محلولبه تیمار سولفات روی

  انجام گرفت.ها پاشی از برگمحلولبعد از 

برای سنجش کلروفیل از بافت تازه برگی شد.  گیریاندازه تغییر با کمی (1313) رنونکلروفیل با روش آ سنجش میزان

نی شود و در ودرصد به تدریج ساییده شد تا کلروفیل وارد محلول است 80ن وگرم از بافت برگ با است 2/0استفاده شد. 

دور بر  100دقیقه در  10مدت  لیتر رسانده شد. محلول حاصل بهمیلی 20درصد به  80ن ونهایت حجم محلول با است

ر نانومتر توسط اسپکتروفتومت 113، 111، 120های دقیقه سانتریفوژ گردید و سپس جذب نوری محلول رویی در طول موج

 (.1وزن نمونه بر حسب گرم ) Wحجم نهایی استون و  Vهای زیر به دست آمد طبق معادلهقرائت شد. مقدار کلروفیل 

)645A* 2.79 – 663A * Chlorophyll a = (12.25 

Chlorophyll b = (21.50* A645 – 5.10* A663) 

ChlT (µg/ml) = Chla+ Chlb  
ها بر باشد. مقدار رنگیزهمیو کلروفیل کل   b، کلروفیلaبه ترتیب غلظت کلروفیل ،  Chla ،Chlb،ChlTدر این فرمول 

 .محاسبه شد FW mg g -1 حسب

 رسم منظوربه(. 1321برادفورد، ) گردید استفاده برادفورد روش از پروتئین غلظت تعیین جهت: کل سنجش پروتئین

 دستگاه از استفاده با پروتئین کمی مقدار و شد استفاده 1گاوی آلبومین استاندارد پروتئین از پروتئین، استاندارد منحنی

 .شد گیری¬اندازه نانومتر 131 موج طول در اسپکتروفتومتری
                                                           

1 BSA (Bovine Serum Albumin) 
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 سطح در LSD آزمون از استفاده با ها¬میانگین مقایسه و SAS، SPSS افزار نرم دو کمک با اهداده تحلیل و تجزیه

 . گرفت انجام Excel افزارنرم از استفاده با نیز نمودارها رسم و %1 احتمال

 

 

 نتايج و بحث -3

( که اثر سطوح 1دول)ج ج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در شرایط کاربرد سولفات روی نشان دادنتای

 مورد مطالعه bکلروفیل دار بود اما برای معنی %1در سطح احتمال  aکلروفیل کل و کلروفیل  مختلف سولفات روی بر

در  bپروتئین کل و کلروفیل صفات برای  رقم ×بل سطوح مختلف سولفات روی همچنین اثر متقا داری نداشت.تفاوت معنی

 .بوددار معنی %1سطح احتمال 
 گندم های فتوسنتزیرنگیزهبرخی و  پروتئین مقدارروی جزيه واريانس اثر سولفات روی بر ت -1 دولج

 درجه آزادی منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 (a+bکلروفیل کل ) bکلرفیل aکلروفیل پروتئین کل

 ns 001/0 * 011/0 023/0 ** 101/0 ** 1 رقم

 213/0 ** 101/0 ** 031/0 ** 183/0 ** 2 سولفات روی

 ns 010/0 ** 011/0 * 021/0 ** 208/0 1 زمان

 ns 0003/0 ** 228/0 011/0 ** 022/0 * 2 سولفات روی ×رقم 

 ns 012/ 0 010/0 ** 023/0 ** 111/0 ** 1 زمان ×رقم 

 121/0 ** 018/0 ** 011/0 ** 011/0 * 2 زمان ×سولفات روی

 ns 038/0 ** 021/0 ns 011/0 * 011/0 2 زمان×سولفات روی  × رقم

 003/0 002/0 0008/0 012/0 21 خطا

 3/20 1/18 1/12 3/18 - ضریب تغییرات%

ns باشند.می %1و  %1داری در سطح احتمال دار، * و ** به ترتیب معنیغیرمعنی 

ساعت  11ربوط به دهد که بیشترین میزان پروتئین کل ممقایسه میانگین اثرات متقابل سولفات روی در زمان نشان می

-ساعت بعد از محلول 8میکروموالر سولفات روی و کمترین مقدار پروتئین کل در زمان  10پاشی با غلظت بعد از محلول

 (. 1باشد )شکلمیکروموالر در مقایسه با سطح شاهد می 10موالر و میلی 1/0پاشی سولفات روی در دو سطح 

که این  یابدایش غلظت روی در محیط رشد مقدار پروتئین نیز افزایش میباشد که با افزبیانگر این موضوع می 1شکل

افزایش محتوای  احتماال به نظر میرسد که (.2001زنگین، ) محققین گزارش شده است نتیجه توسط برخی دیگر از

سیدانت و سنتز اکهای آنتیتواند به دلیل افزایش سنتز بعضی آنزیمهای باالی فلز روی میپروتئین کل تحت اثر غلظت

بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از قبیل  های درگیر در سیستم دفاعی باشد.پپتیدها وپلیپروتئین

های شدت در غلظت های سلولی بهو چربی DNA ها،فتوسنتز، تنفس، سنتز پروتئین و سنتز کلروفیل، تغییرات در پروتئین

برای مثال، جلوگیری از سنتز زیستی کلروفیل و کاروتنوئیدها و کاهش د گیرنباالی فلزات تحت تأثیر قرار می

 (.2001است )والکو و همکاران،  فسفوریالسیون اغلب از عالئم عمده مسمومیت با فلزات سنگین
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 و تجن گندمدر ارقام گنبد  پروتئین کلبر میزان  زمان×سولفات روی متقابل اثر: 1شکل

مورد مطالعه باعث ایجاد  ارقام b سطوح مختلف سولفات روی در میزان کلروفیلپاشی محلولباتوجه به نتایج بدست آمده 

روند افزایشی  گردد که با افزایش غلظت روی در محیطمشاهده می 1و 1اما با توجه به شکل داری نشده استاختالف معنی

با توجه به اینکه روی نقش کلیدی در . به وجود آمده است bو کلروفیل aقبیل کلروفیل های فتوسنتزی ازدر میزان رنگیزه

ها را تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش کلروفیل ای در برگفتوسنتز ایفا نموده، احتماال غلظت کلروفیل و هدایت روزنه

شود که این دوام ها میافزایش دوام سطح برگها شده و لذا موجب ها شده و همچنین باعث تاخیر فرایند پیری برگبرگ

توان گفت روی از طریق محافظت از گروه سولفیدریل دیگر می به بیانسطح برگ با عملکرد گندم نسبت مستقیم دارد. 

-امر می این که ،شد کلروفیل افزایش موجب روی پاشیمحلول گلرنگ، روی بر تحقیقی در .گرددباعث سنتز کلروفیل می

( 2003کومار و همکاران ) (.2010محمود، ) باشد کلروفیل ساخت و نیتروژن متابولیسم در عناصر این نقش علت هب تواند

( اظهار داشتند که افزایش 2003گردد. السردا و همکاران )تر کلروفیل کمتر تجزیه مینیز گزارش کردند که در ارقام مقاوم

کاهش میزان  گردد.د و احتماالً به عدم تعادل هورمونی مربوط میباشتر بیشتر میهای حساسپیری برگ برای ژنوتیپ

علت واسطه کاهش سنتز کلروفیل و همچنین ناشی از تخریب آن باشد. تخریب مولکولی کلروفیل بهتواند بهیکلروفیل م

د )ساتیواتی گیرورت میژن و یا آنزیم کلروفیالز صهای آزاد اکسیجداشدن زنجیره فیتولی از حلقه پورفیرین در اثر رادیکال

نجر به کاهش چشمگیر فتوسنتز و ی عنصر روی مهای باالغلظت (2011) همکاران و سوباطبق مطالعات (. 2008و پاروایز، 

پاشی با ساعت بعد از محلول 8با نتایج بدست آمده ما در کلروفیل کل در رقم گنبد  که هدهای فتوسنتزی شرنگدانه

 سنتز مهار و روبیسکو آنزیم فعالیت کاهش ،II فتوسیستم فعالیت کاهشمطابقت داشت. سولفات روی نسبت به شاهد 

ATP انواع تشکیل و باشد فتوسنتز اضافی های¬الکترون برای جایگزین پذیرنده یک اکسیژن تا شوند¬می موجب همه 

رفته توسط عابدی و همکاران در مطالعات انجام گ (.2002الولور و کورنیک، ) یابد افزایش کلروپالست در آزاد اکسیژن

با افزایش  خشکی تنش شرایط گلرنگ در عملکرد و فیزیولوژیک صفات بر پتاسیم و روی پاشیمحلول تأثیر( نیز 2010)

 .مشاهده گردید a+b) درصد میزان کلروفیل کل ) 11/11حدود 
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 گنبد و تجن گندم در ارقام bو  aهای کلروفیل: تاثیر سطوح مختلف سولفات روی بر میزان 2شکل

 
 در ارقام گنبد و تجن گندم (a+b)کل  : تاثیر سطوح مختلف سولفات روی بر میزان کلروفیل3شکل

 

 گیری کلینتیجه -4

باشد،  از طرفی مقادیر زیادآن موجب بروز اثرات مصرف و ضروری برای رشد گیاه میاز آن جا که روی جزء عناصر کم

تر گندم ه به روی رونق داد و ارقام مقاومهای آلودوان کشت این گیاه ارزشمند را در زمینت، لذا میشودمی گندمسمی در 

 افزایشمیزان پروتئین کل در مقایسه با سطح شاهد پاشی ساعت بعد از محلول 11نسبت به تنش روی را معرفی کرد. 

 bو  aای فتوسنتزی ازقبیل کلروفیله. همچنین با افزایش غلظت روی در محیط روند افزایشی در میزان رنگیزهیافت
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Abstract 

In order to investigate the effect of zinc sulfate on some photosynthetic pigmentation of bread wheat, an 

experiment was conducted in a greenhouse of Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardebili, in 

2015-2016 in a completely randomized design with three replications. In this study, the first factor of two 

wheat cultivars (Dome and Tajan), the second factor was three levels of zinc sulfate (0, 0.1 mM and 10 μM) 

and the third factor was sampling time (8 and 16 hours). The results of analysis of variance showed that the 

application of different levels of zinc sulfate, other than total protein and chlorophyll b, was significant at 1% 

level for the rest of studied traits. The highest total protein content was observed 16 hours after zinc sulfate 

solution compared to control. Also, with increasing zinc concentrations in the environment, there was an 

increasing trend in photosynthetic pigmentation such as chlorophyll a and chlorophyll b. It seems that 

increased activity of antioxidant enzymes reduces damage to chlorophyll by protecting the sulfidylated group 

and ultimately protects the photosynthetic system against toxicity of high concentrations of zinc and results 

in the synthesis of chlorophylls. 
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