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  چکیده
اي و هــدایت روزنــهکلروفیــل محتــواي پاشــی بــا نــانو اکســید روي بــر ور بررســی تــأثیر شــوري خــاك و محلــولبــه منظــ
ــرچم  ــرگ پ ــه صــورت     ب ــی ب ــق اردبیل ــه تحقیقــاتی دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه محق ــرار در گلخان ــا ســه تک جــو، آزمایشــی ب

فاکتورهـاي مـورد بررسـی شـامل چهـار      . اجـرا گردیـد   1392هـاي کامـل تصـادفی در سـال     پایـه بلـوك  فاکتوریل در قالب طـرح  
و ) NaClمیلــی مــوالر در خــاك بــا اســتفاده از نمــک  75و  50، 25هــاي عــدم اعمــال شــوري و اعمــال شــوري(ســطح شــوري 

نتــایج نشــان داد بــا افــزایش . نــدبود) گــرم در لیتــر 75/0و  5/0، 25/0صــفر، (پاشــی بــا نــانو اکســید روي چهــار ســطح محلــول
پاشـی بـا نـانو اکسـید     هش یافـت و عکـس ایـن حالـت در محلـول     کـا بـرگ پـرچم   اي و هـدایت روزنـه  محتـواي کلروفیـل   شوري 

اي و هــدایت روزنــهکلروفیـل  محتــواي بـاالترین  کــه نشــان داد اي و هــدایت روزنـه کلروفیـل  بررســی رونــد . بـه دســت آمـد   روي
× پاشـی  هـا در عـدم محلـول   تـرین آن عـدم اعمـال شـوري و کـم    × گـرم در لیتـر نـانو اکسـید روي      75/0پاشـی  در محلـول برگ 

در شـرایط  اي بـرگ جـو   کلروفیـل و هـدایت روزنـه   رسـد بـه منظـور افـزایش     بـه نظـر مـی   . باالترین سطح شوري بـه دسـت آمـد   
 .ار برده شودگرم در لیتر نانو اکسید روي به ک 75/0پاشی محلولتوان پیشنهاد کرد که شوري می

  
 ايهدایت روزنه، ، نانو اکسید رويجو، شوري، کلروفیل :کلیدي کلمات

  
  مقدمه

. باشـد  مـی  خشـک  نیمـه  و خشـک  منـاطق  در ویـژه  بـه  عملکـرد گیاهـان   افـزایش  موانـع  تـرین مهـم  از خاكو  آب شوري
عنصـري ریـز مغـذي اسـت      روي. )5(دارد قـرار   شـوري  تـأثیر  تحـت  )هکتـار  میلیـون  34( کشـور  اراضـی  کـل  درصـد  20حدود 

روي عنصــر ). 8(اسـت  نیــاز هـاي فیزیولوژیـک مثــل فتوسـنتز و ســنتز پـروتئین     کـه در مقـادیر بســیار کـم بــراي انجـام فعالیــت    
بـا تولیـد هورمـون اینـدول اسـتیک اسـید ضـمن جلـوگیري از تخریـب کلروفیـل منجـر            و ت اسـ  نیـاز  مـورد ل کلروفیز بیوسنتر د

هـاي  بررسـی ). 6(شـود  مـی شـده و از ایـن طریـق بـه افـزایش فتوسـنتز و عملکـرد دانـه منجـر           bو  aهـاي  به افـزایش کلروفیـل  
ــو) 16(وانخــاد  ــت  نشــان داد کــه محت ــزایش یاف ــاي حــاوي روي اف ــاه در تیماره ــرگ و وزن خشــک گی ــل ب آســک و . اي کلروفی

 افـزایش شـوري   اثـر  در برگـی  بافـت  در یـون سـدیم   جملـه  از سـمی  هـاي غلظـت یـون   افـزایش  گزارش کردند که )3(همکاران 
ــو . گردیــد کلروفیــل موجــب تخریــب محــیط، دســی زیمــنس بــر متــر مقــدار  8کــه شــوري گــزارش کردنــد ) 12(رائــو و رائ

ــیش    ــا فعالیــت ب ــروفیالز کلروفیــل و کارتنوئیــد را کــاهش داد و کــاهش مقــدار کلروفیــل تحــت شــرایط شــوري ب ــزیم کل ــر آن ت
  . ارتباط داشت

باشد که ها میاي ناشی از بسته شدن نسبی روزنهیا به عبارتی همان کاهش هدایت روزنه Co2ر اي در برابر عبومقاومت روزنه
 نگهداريیل دلبه  هاروزنهن بود باز میزان تنظیمر د مهمی نقشي رو. )14(پیوندد میدر جهت جلوگیري از هدر رفت آب به وقوع 
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بسته شدن  به تواندمی روي کمبودناشی از  آنهیدراز کربنیکم نزیآ فعالیت کاهش. دارد روزنه محافظ هايسلول در پتاسیم عنصر
ها شده که در نتیجه تنش شوري موجب بسته شدن روزنههمچنین . )17( شود منجر خالص فتوسنتز میزان کاهشها و روزنه

بر روي گیاهان ممانعت از  تأثیر شوريترین بیش). 9(کند میممانعت  Co2ها کاهش داده و از تثبیت را در برگ O2به  Co2نسبت 
درصد  30اي داخل سلول تا حدود اند که تحت تنش شوري، هدایت روزنهنتایج حاصل از تحقیقات نشان داده. هاسترشد آن
  ).4(یابد میکاهش 

راستا در این  )13(است  ایران جمله از و جهان سطح در محیطی هايترین تنشترین و متداولمهم از با توجه به اینکه شوري
و کلروفیل محتواي پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف محلول پاشی نانو اکسید روي در شرایط شوري خاك بر 

 .جو اجرا گردیدبرگ پرچم اي هدایت روزنه

  
  هامواد و روش

ر شرایط شوري، جو دبرگ پرچم اي و هدایت روزنهروند کلروفیل پاشی نانو اکسید روي بر به منظور بررسی اثر محلول
هاي کامل تصادفی در سه آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

و ) گرم در لیتر 75/0و  5/0، 25/0صفر، (پاشی نانو اکسید روي فاکتورهاي مورد بررسی شامل چهار سطح محلول. تکرار اجرا شد
نانو اکسید روي . بود) در خاكمیلی موالر  75 و 50، 25هاي م اعمال شوري به عنوان شاهد و اعمال شوريعد(چهار سطح شوري 

مقدار نمک مورد نیاز براي هر  Salt Calcو نرم افزار NaCl  با استفاده از نمک .بود که از شرکت نوترینو تهیه شد تولید کشور چین
رقم جو مورد . ال گردیدهمراه آب آبیاري اعم) برگی 4- 3بعد از کاشت و مرحله  مرحله(یک از سطوح شوري در خاك، در دو نوبت 

بذر در متر  400عدد بذر در هر گلدان براي اعمال تراکم  40. ت کشت و صنعت مغان تهیه شدبود که از شرک LB-IRANاستفاده 
در دو مرحله از دوره رشد رویشی محلول پاشی . کشت شداست،  LB-IRANمربع که تراکم مطلوب و توصیه شده براي رقم 

  . انجام شد) برگی و مرحله قبل از ظهور سنبله 4تا  3مرحله (
روز یک بار توسط دستگاه  4روز بعد کاشت هر  60برگ پرچم در تیمارهاي مختلف از اي و هدایت روزنهمیزان کلروفیل 

 Excel رسم نمودارها از نرم افزاربراي . یري شدگاندازه (PROMETR)پرومتر و ) مینولتاي ژاپن SPAD-502(متر کلروفیل
 .استفاده شد

  
  نتایج و بحث

برگ پرچم در نشان داد که کلروفیل در بین تیمارهاي مورد بررسی روند تغییرات کلروفیل بررسی  :برگ پرچم کلروفیل
توسط روشنفکر دزفولی و م شده هاي انجابررسی). 1 شکل( طول دوره رشد گیاه با گذشت زمان از روند کاهشی برخوردار بود

 یابد، طوريکاهش می دما به طور همزمان افزایش رشد گیاه با يدوره طول درکلروفیل  تغییرات نشان داد که روند) 1(همکاران 

ي باالترین سطوح نانو اکسید رو× عدم اعمال شوري . رسید ثبت دهی بهپس از گل آغازین در روزهايکلروفیل مقدار  ترینبیش که
پاشی نانو اکسید روي مشاهده شد باالترین میزان شوري و عدم محلولدر  ترین آنرا نشان داد و کممتر باالترین اعداد کلروفیل 

 تولید کمبود آب، میزان و شوري هايتنش تحت بر این که محققین مبنی سایر مشاهدات با کلروفیل کاهش میزان). 1شکل (
-می کلروفیل هایی از قبیلمولکول و هاماکرومولکول تجزیه موجب هامولکول افزایش یافته و این گیاه فعال در اکسیژن هايگونه
مشاهدات  ).11(باشد پتاسیم  محتواي کاهش در دلیل به تواندکاهش در محتواي کلروفیل می همچنین). 10(دارد  مطابقت شوند

ها، هاي فتوسنتزي و مقدار کلروفیل برگل کاهش تعداد رنگدانهداد که در شرایط کمبود روي به دلینشان ) 7(ملکوتی و تهرانی 
  .یابدعملکرد دانه کاهش می
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و  (c) میلی موالر 50شوري  ،(b) میلی موالر 25، شوري (a) روند تغییرات کلروفیل برگ پرچم جو در حالت عدم اعمال شوري -1شکل 

  نانو اکسید روي در سطوح مختلف محلول پاشی با (d)میلی موالر  75شوري 
  

-اي در بین تیمارهاي مورد بررسی نشان داد که هدایت روزنهبررسی روند تغییرات هدایت روزنه: اي برگ پرچمهدایت روزنه
توسط هاي انجام شده بررسی). 2 شکل(اي برگ پرچم در طول دوره رشد گیاه با گذشت زمان از روند کاهشی برخوردار بود 

یابد، دما کاهش می گیاه با افزایشرشد  يدوره طول در ايروزنه تغییرات هدایت نشان داد که روند) 1(ران روشنفکر دزفولی و همکا
باالترین سطوح × عدم اعمال شوري . ثبت رسید دهی بهآغازین پس از گل اي در روزهايروزنه مقدار هدایت ترینبیش که طوري

پاشی نانو اکسید روي باالترین میزان شوري و عدم محلولدر  ترین آنداد و کمنانو اکسید روي باالترین اعداد پرومتر را نشان 
 بر عمل عالوه این که شودمی سدیم جایگزین و توسط یون کاهش هاي پتاسیمیون شوري، باالي مقادیر در). 2 شکل(مشاهده شد 

 ها، کاهشسلولی، بسته شدن روزنه بولیسممتا در اختالل هاي محافظ،سلول موجب تغییر تورژسانس یونی تعادل زدن هم به

 به هاروزنه بودن باز میزان تنظیم در مهمی نقشي رو). 2(شود میریشه و در نهایت به کاهش عملکرد منجر  محیط در آب پتانسیل
میي نیز رو ودکمبناشی از  آنهیدراز آنزیم کربنیک فعالیت کاهش، و دارد روزنه محافظي هاسلولر د پتاسیم عنصر نگهداريیل دل

  .)17( شودمنجر  خالص فتوسنتز میزان کاهشها و بسته شدن روزنه به تواند
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 (c) میلی موالر 50شوري  ،(b) میلی موالر 25شوري ، (a)اي برگ پرچم جو در حالت عدم اعمال شوري روند تغییرات هدایت روزنه -2شکل 

  محلول پاشی با نانو اکسید رويدر سطوح مختلف  (d) میلی موالر 75و شوري 
  

  کلی نتیجه گیري
در پاشی با نانو اکسید روي محلول. یافتاي برگ پرچم کاهش هدایت روزنهمحتواي کلروفیل و با افزایش سطوح شوري 

- کسید روي میپاشی با نانو ارسد محلول نظر می  به. گردیداي روزنهکلروفیل و هدایت منجر به افزایش پاشی محلولمقایسه با عدم 
 .اي در شرایط تنش شوري موثر واقع شودهدایت روزنهکلروفیل و تواند با کاهش یا تعدیل اثر شوري در بهبود میزان 
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