علوم گیاهان زراعی ایران
دورة  ،64شمارة  ،1بهار ( 1936ص )191-161

بررسی اثر کالت آهن بر محتوای کلروفیل ،کارایی کوانتومی فتوسیستم II
و برخی صفات بیوشیمیایی در گلرنگ در شرایط کمآبیاری
کیوان فتحی امیرخیز ،1مجید امینی دهقی *2و سیاوش حشمتی
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 1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 .2دانشیار ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
(تاریخ دریافت - 1393/9/22 :تاریخ تصویب)1393/12/13 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر کاربرد خاکی و برگی کالت آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه گلرنگ
(ژنوتیپ  )Il111تحت دو رژیم آبیاری ،آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی  1339-99در دانشگاه شاهد انجام گرفت .در
این بررسی سطوح تیمار آبیاری در دو سطح آبیاری کامل و کمآبیاری در مرحلۀ گلدهی (بهترتیب
آبیاری پس از تخلیۀ  09و  50درصد رطوبت ظرفیت زراعی) ،عامل اصلی؛ و هشت سطح کالت آهن
شامل چهار سطح بهصورت مخلوط با خاک با مقادیر صفر 199 ،09 ،و  109کیلوگرم در هکتار ،و
چهار سطح بهصورت تغذیۀ برگی با غلظتهای محلولپاشی ( با آب 2999 ،1999 ،و  3999میلیگرم
در لیتر) از منبع سکوسترین  133عامل فرعی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد در شرایط مطلوب
آبیاری ،استفاده از روش محلولپاشی کالت آهن موجب افزایش کلروفیل  ،aکلروفیل ،bکلروفیل کل
و نسبت کلروفیل  a/bشد .کاربرد مقادیر کمتر کود کالت آهن در شرایط تنش رطوبتی سبب افزایش
مقدار کلروفیل  ،aکلروفیل کل و کاروتنوئید شد؛ اما مصرف بیشتر کود آهن در خاک سبب افزایش
غلظت کلروفیل

b

و

FV/FM

شد .در هر دو سطح آبیاری محلولپاشی کالت آهن به مقدار 2999

میلیگرم در لیتر موجب افزایش نسبت کلروفیل

a/b

شد .نتایج آزمایش نشان داد که در سطح تنش

رطوبتی با افزایش کاربرد کالت آهن در خاک و سطوح محلولپاشی بهترتیب مقدار آنتوسیانین و
فالونوئیدها افزایش یافت .بهنظر میرسد استفاده از کالت آهن ،با افزایش مقدار رنگدانههای
فتوسنتزی سطح تحمل گلرنگ را نسبت به شرایط کمبود آب ارتقا میدهد.
واژههای کلیدی :آهن ،تغذیۀ برگی ،تنش اکسیداتیو ،رنگدانههای فتوسنتزی ،فلورسانس کلروفیل،
گلرنگ.
مقدمه
یکی از مهمترین برنامههای مدیریت زراعی برای
دستیابی به شرایط مطلوب رشد جامعۀ گیاهی و عملکرد
مناسب ،تأمین آب کافی است تا گیاه در مراحل حساس
رشد ،دچار تنش رطوبتی نشود .تنشهای محیطی مانند
* تلفن13154411111 :

خشکی ،از جمله عوامل محدودکنندة تولید گیاهان
زراعی هستند ( .)Chaves et al., 2003تنش آب،
واکنشهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی زیادی را در
گیاهان ایجاد میکند (.)Pattangual & Madore, 1999
تعداد زیادی از اختالالت فیزیولوژیک در گیاهان ،بهدلیل
E-mail: amini@shahed.ac.ir
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افزایش تولید انواع اکسیژن فعالشده در نتیجۀ تنشهای
محیطی مانند خشکی است ( Sgherri & Navari-Izzo,
)1995؛ اما بیشترین خسارت در گیاهان ،از طریق
تنشهای محیطی اعمال میشود که با خسارت
اکسیداتیو در سطوح مختلف سلولی مرتبط است
( .)Allen, 1995در کلروپالستها انواع اکسیژن فعال به
پروتئینهای  D1و  D2در فتوسیستم Kruk et al., ( II
 )2005کمپلکس آهن-سولفور در فتوسیستم  Iو به
رنگیزهها در کلروپالستها صدمه میزند .آسیب به این
مناطق ،اختالل در انتقال الکترون کلروپالستی و ایجاد
بازدارندگی نوری را در پی خواهد داشت ( & Quiles
 .)López, 2004محتوای کلروفیل از مهمترین عواملی
است که ظرفیت فتوسنتزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
کاهش یا بیتغییر ماندن محتوای کلروفیل گیاه تحت
تنش خشکی در گونههای گیاهی مختلف مشاهده شده
و شدت آن به شدت تنش و مدت آن بستگی دارد
( )1999( Pessarakli .)Jagtap et al., 1998بیان میدارد
که دوام فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط
تنش ،از جمله شاخصهای فیزیولوژیک مقاومت به تنش
است؛ بنابراین یکی از مهمترین دالیل کاهش کلروفیل،
تخریب آن توسط گونههای اکسیژن فعال است
( .)Navari-Izoo et al., 1990کاهش محتوای کلروفیل
در گلرنگ تحت تنش خشکی نیز گزارش شده است
( .)Jaleel et al., 2008خشکی عالوهبر کاهش محتوای
رنگدانههای فتوسنتزی ،موجب آسیب و تغییر
پارامترهای فلورسانس کلروفیل میشود ( Mohsenzadeh
 FV/FM .)et al., 2006حداکثر عملکرد کوانتومی
واکنش شیمیایی فتوسیستم  IIرا نشان میدهد و
شاخصی مهم برای تعیین وضعیت دستگاه فتوسنتزی
است .تنشهای محیطی که کارایی فتوسیستم  IIرا
تحت تأثیر قرار میدهند ،سبب کاهش نسبت FV/FM
میشوند ( .)Krause & Weis, 1991برای خنثی کردن
اثر سمی انواع اکسیژن فعال ،یک سیستم آنتیاکسیدانی
خیلی مؤثر مورد نیاز است که در سلولهای گیاهی ،دو
سیستم آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی و آنزیمی این نقش را
بر عهده دارند ( .)Sofo et al., 2004آسکوربیک اسید،
گلوتاتیون ،آلفا توکوفرول و کاروتنوئیدها ،بخش اصلی
این سیستم دفاعی گیاه را تشکیل میدهند .ترکیبات

فنولی با فعالیت آنتیاکسیدانی زیاد مانند آنتوسیانینها
و فالونوئیدها نیز در این زمینه تأثیر زیادی دارند و
خسارت ناشی از آن را کاهش میدهند (Nasibi & M-
 .)Kalantari, 2005کاروتنوئیدها رنگدانههای کمکیاند
که در جذب و انتقال نور تأثیر دارند و حفاظتکنندههای
کلروفیلی در طی فرایند اکسیداسیون نوری محسوب
میشوند ( .)Sharma & Hall, 1991آهن فلزی فعال
است که در بسیاری از فرایندهای گیاهی از قبیل
فتوسنتز ،تنفس میتوکندریایی ،آسیمیالسیون نیتروژن،
بیوسنتز هورمونها (اتیلن ،اسید جیبرلیک و اسید
جاسمونیک) ،تولید و پاکسازی انواع اکسیژن فعال و
حفاظت اسمزی تأثیر زیادی دارد ( Hansch & Mendel,
 .)2009کمبود آهن در حدود  91درصد از خاکهای
قاب ل کشت جهان گسترش یافته استMarschner .
( )1995اظهار میدارد میزان در دسترس بودن آهن در
خاک در جذب آن توسط ریشۀ گیاه به اسیدیته ،شرایط
اکسیداسیون و احیای خاک و شکل آهن محلول بستگی
دارد .اولین آثار کمبود آهن بر ساختار و عملکرد
کلروپالست است .بنابراین در شرایط کمبود آهن ،کاهش
محتوای آهن برگ با کاهش محسوس مقدار کلروفیل
همراه است ( .)Gogor Cena et al., 2004در برگهای
دچار کمبود آهن ،همۀ رنگدانههای فتوسنتزی و اجزای
زنجیرة انتقال الکترون به یک اندازه کاهش نمییابد.
فعالیت فتوسیستم  Iبیشتر از فتوسیستم  IIکاهش
مییابد و تأثیر مصرف آهن بر فتوسیستم  ،Iبیش از
فتوسیستم  IIاست (.)Romheld & Marschner, 1991
گاهی واکنش گیاه بهروشهای مصرف کودها متفاوت
است .برای مثال در خاکهای آهکی ،عنصر آهن ،در
دسترس گیاه نیست و کاربرد برگی روشی مفید برای
تغذیۀ گیاهان است (.)Bybordi & Mamedov, 2010
اگرچه کاربرد خاکی کالت آهن (سکوسترین) FE-
 EDDHAنیز میتواند روشی مؤثر برای اصالح کمبود آهن
در خاکهای آهکی باشد (.)Ghasemi-Fasaei et al., 2005
قابلیت ضعیف استفاده از آهن در مناطق خشک و
نیمهخشک مانند ایران و همچنین کمبود آب میتواند بر
رشد گیاهان در این مناطق تأثیرگذار باشد .ازاینرو هدف از
این تحقیق ،اثر کود کالت آهن (سکوسترین  )191به دو
روش خاکی و برگی بر تغییرات کلروفیل برگ ،کاروتنوئید،
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آنتوسیانین ،فالونوئیدها و کارایی کوانتومی فتوسیستم  IIدر
گلرنگ تحت شرایط کم آبیاری است.
مواد و روشها
این آزمایش مزرعهای در سال زراعی  1913-31در
مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شاهد
بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی و در چهار تکرار اجرا شد .تیمارهای آبیاری
بهصورت آبیاری کامل (آبیاری پس از تخلیۀ  11درصد
رطوبت ظرفیت زراعی) و کمآبیاری در مرحلۀ گلدهی یا
تنش رطوبتی (آبیاری براساس تخلیۀ  11درصد رطوبت
ظرفیت زراعی) بهعنوان عامل اصلی ،و  1هشت کالت
آهن شامل چهار سطح بهصورت مخلوط با خاک با
مقادیر صفر 111 ، 11 ،و  111کیلوگرم در هکتار و
چهار سطح هم بهصورت محلولپاشی با غلظتهای
مختلف (محلولپاشی با آب 5111 ،1111 ،و 9111
میلیگرم در لیتر) از منبع سکوسترین  191بهعنوان
فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند .خاک مزرعه در عمق
زراعی  1-91سانتیمتری دارای بافت لومی و اسیدیته
 1/1بود و مقدار نیتروژن کل (درصد)  ،1/113مقدار
آهن  5/1میلیگرم در کیلوگرم و وزن مخصوص ظاهری
خاک  1/1گرم بر سانتیمتر مکعب بود .قبل از کاشت و
براساس نتایج تجزیۀ شیمیایی خاک ،کود نیتروژن از
منبع اوره بهمقدار  111کیلوگرم در هکتار به خاک داده
شد .پس از تهیۀ بستر شامل شخم ،تسطیح و تهیۀ فارو،
کرتهایی بهطول  6و عرض  5متر و با فاصلۀ 11
سانتیمتر از هم ایجاد شد .فاصلۀ روی ردیفهای کشت
 1سانتیمتر و فاصلۀ بین ردیفها  11سانتیمتر در نظر
گرفته شد .کاربرد خاکی و برگی عنصر آهن در مرحلۀ
گلدهی و همزمان با اعمال تنش رطوبتی اجرا شد و
بهمنظور کاربرد کالت آهن بهروش خاکی ،کود کالت
آهن در پای بوتهها با خاک مخلوط شد .درصد رطوبت
نمونۀ خاک در شرایط ظرفیت زراعی توسط دستگاه
صفحات فشاری تعیین شد .این مقدار برای اعماق زراعی
 1-91و  91-41سانتیمتری خاک مزرعه بهترتیب  59و
 51درصد بود .اعمال تیمار محدودیت رطوبتی با شروع
گلدهی تا پایان مرحلۀ گلدهی بود .برای تعیین مراحل
رشد (از نظر زمان اعمال تیمارهای آبیاری) ،از روش
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 )1998( Allen et al.استفاده شد .بر این اساس ،تا
انتهای مرحلۀ رویشی تأخیری (مرحلۀ طبقدهی) 11 ،تا
 11روز از زمان کاشت ( )Vbآبیاری تمامی کرتها
براساس تخلیۀ  11درصد رطوبت ظرفیت زراعی انجام
گرفت و از این مرحله به بعد ،با شروع مرحلۀ گلدهی
تقریباً به میزان  11درصد ( )Fتا مرحلۀ تشکیل عملکرد
و پر شدن دانه ( )Yآبیاری در کرتهای تنش خشکی،
پس از مشخص شدن درصد رطوبت خاک و رسیدن
رطوبت خاک به  11درصد تخلیۀ رطوبت ظرفیت زراعی
صورت پذیرفت .بنابراین گیاهان مربوط به تیمار آبیاری
کامل یا بدون تنش پس از رسیدن رطوبت خاک به 11
درصد ظرفیت زراعی (پس از تخلیۀ  11درصد رطوبت
ظرفیت زراعی) و تیمار محدودیت رطوبتی پس از
رسیدن رطوبت خاک به  51درصد رطوبت ظرفیت
زراعی (پس از تخلیۀ  11درصد رطوبت ظرفیت زراعی)
بهنحوی آبیاری شدند که خاک در محدودة عمق توسعۀ
ریشه به ظرفیت زراعی مورد نظر برسد .به این ترتیب
فاصلۀ بین دو آبیاری در تیمار محدودیت رطوبتی بیشتر
از تیمار عدم محدودیت رطوبتی بود .برای تعیین دقیق
زمان آبیاری برای هر تیمار ،اندازهگیری رطوبت خاک
بهروش وزنی صورت گرفت ( .)Alizadeh, 2011بدین
منظور هر دو روز یکبار بعد از زمان آبیاری ،نمونۀ خاک
از عمق توسعۀ ریشه برداشت شد .نمونههای
برداشتشده ،توزین شده و برای تعیین درصد رطوبت به
آون با دمای  111درجۀ سانتیگراد منتقل شدند.
بهمنظور بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر مقدار
رنگدانههای فتوسنتزی ،در انتهای مرحلۀ گلدهی پس از
اعمال تنش و قبل از آبیاری کامل ،از هر تیمار
نمونهگیری از جوانترین برگ توسعهیافته انجام گرفت و
نمونهها در نیتروژن مایع قرار داده شدند و سپس تا
زمان اجرای آزمایش در فریزر با دمای  -11درجۀ
سانتیگراد نگهداری شدند .در همین مرحله ،میزان
فلورسانس کلروفیل ( )fv/fmبا استفاده از دستگاه PSM
(مدل بیومانتور  )ABقرائت شد .بدین منظور ابتدا در
حدود نیم ساعت با استفاده از گیرههای مخصوص
دستگاه ،سازگاری به تاریکی بر روی برگها انجام گرفت.
در هر کرت دو برگ همسان بر روی دو بوته انتخاب و
فلورسانس آنها ثبت شد.
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اندازهگیری مقدار رنگدانههای فتوسنتزی

از روش  )1987( Lichtenthalerبرای اندازهگیری مقدار
کلروفیل و کاروتنوئید استفاده شد .بهمنظور اندازهگیری
کلروفیل و کاروتنوئید 1/5 ،گرم از نمونههای تر برگ در
استون  11درصد عصارهگیری شد .پس از صاف کردن
بهوسیلۀ کاغذ صافی ،جذب آنها با دستگاه
اسپکتروفتومتر  UV-1601PCمدل  Shimadzuدر طول
موجهای  449/51 ،464/1و  611نانومتر قرائت شد.
غلظت رنگدانهها با استفاده از روابط موجود بر حسب
میلیگرم بر گرم وزن تر برگ محاسبه شد .برای سنجش
فالونوئیدها از روش  )1993( Krizek et al.استفاده شد.
میزان جذب در سه طول موج  911 ،511و  991نانومتر
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-1601PCمدل
 Shimadzuخوانده شد .برای محاسبۀ غلظت ،از ضریب
خاموشی  ε=9911mol-1cm-1استفاده و مقدار آن
بهصورت جذب در میلیگرم وزن تر برگ بیان شد.
غلظت آنتوسیانین نیز براساس روش Krizek et al.
( )1993محاسبه و میزان جذب در  111نانومتر توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .برای محاسبۀ غلظت
آنتوسیانین ،از ضریب خاموشی ()ε=9911 mol-1cm-1
استفاده و بهصورت میکرومول در گرم وزن تر برگ بیان
شد.
برای اجرای محاسبات و تجزیۀ واریانس از
نرمافزارهای  EXCELLو  SASاستفاده شد .مقایسۀ
میانگینها نیز در هر سطح بهطور جداگانه و از روش
برشدهی آثار متقابل استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج این بررسی نشان داد که در شرایط مطلوب
رطوبتی (بدون تنش) هر یک از روشهای کاربرد کود
آهن (سکوسترین) سبب افزایش مقدار کلروفیل  aو b
شد و بیشترین مقدار کلروفیل  aو  bدر اثر محلولپاشی
کالت آهن  1111میلیگرم در لیتر بهدست آمد .اما در
هنگام بروز تنش خشکی و افزایش تخلیۀ رطوبت خاک
تا حد  11درصد رطوبت ظرفیت زراعی در مرحلۀ
گلدهی مقدار آهن مصرفی تأثیر معنیداری بر مقدار
کلروفیل  aو  bداشت .میانگین کلروفیل  aدر شرایط
تنش رطوبتی با مصرف  11کیلوگرم کالت آهن در

هکتار افزایشی معادل  69/1درصد نسبت به تیمار عدم
استفاده از کود کالت آهن نشان داد .اما بیشترین مقدار
کلروفیل  bدر اثر مصرف  111کیلوگرم کالت آهن در
هکتار بهدست آمد که نسبت به تیمار شاهد (عدم
استفاده از کود کالت آهن)  56درصد افزایش داشت
(جدول  .)5محتوای کلروفیل یکی از مهمترین عواملی
است که ظرفیت فتوسنتزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
کاهش یا بدون تغییر ماندن محتوای کلروفیل گیاه تحت
تنش خشکی در گونههای مختلف گیاهی مشاهده
میشود و شدت آن به میزان تنش و مدت آن بستگی
دارد ( .)Jagtap et al., 1998افزایش مقدار کلروفیل
مشاهدهشده در این آزمایش احتماالً بهدلیل تأثیر کالت
آهن در خاک بر پیشسازهای سنتز کلروفیل است ،زیرا
آهن جزء متابولیک آنزیم کاپروپورفینوژن اکسیداز است
( )Chereskin & Castelfrance, 1982و این آنزیم در
بیوسنتز آلفا-آمینو لینووولنیک ( )ALAکه پیشساز
کلروفیل است تأثیر دارد ( .)Marschner, 1995بهنظر
میرسد در شرایطی که کمبود آهن در خاک کمتر از
حد بهینه باشد ،مقدار کلروفیل کاهش مییابد .بنابراین
بهبود شرایط تغذیهای با کاربرد کالت آهن در شرایط
تنش خشکی میتواند در فتوسنتز و افزایش غلظت
کلروفیل در گلرنگ مؤثر باشد.
مقدار کلروفیل کل بهطور معنیداری تحت اثر متقابل
رژیمهای آبیاری و سطوح مختلف کالت آهن قرار گرفت
(جدول  .)1نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار کلروفیل
کل برگ ،نشان داد که در تیمار شاهد (آبیاری پس از
تخلیۀ  11درصد رطوبت ظرفیت زراعی) بیشترین مقدار
کلروفیل کل از محلولپاشی آهن به مقدار 1111
میلیگرم در لیتر با میانگین  5/139میلیگرم در گرم
وزن تر برگ حاصل شد و تیمار محلولپاشی با آب نیز
با میانگین  1/199میلیگرم در گرم وزن تر برگ
کمترین مقدار کلروفیل کل را نشان داد (جدول .)5
 )2003( Curie & Briatبیان داشتند که محلولپاشی
برگی با عناصر ریزمغذی چه بهصورت منفرد و چه
ترکیبی ،مقدار کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل را در
مقایسه با تیمارهای شاهد تحت شرایط شوری و بدون
شوری افزایش میدهد .در این آزمایش نیز افزایش
محتوای کلروفیل کل در شرایط آبیاری مطلوب در اثر
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محلولپاشی آهن چشمگیر بود .علت احتمالی افزایش
محتوای کلروفیل ،بهبود شرایط تغذیهای از طریق
محلولپاشی است؛ اما با افزایش شدت تنش آب ،مقدار
کلروفیل کل برگ با کاربرد کود کالت آهن در خاک
افزایش چشمگیری داشت .بیشترین مقادیر کلروفیل کل
از کاربرد  11کیلوگرم کالت آهن در هکتار حاصل شد
که در مقایسه با تیمار شاهد (بدون استفاده از کود کالت
آهن)  91/4درصد افزایش نشان داد (جدول Jaleel .)5
 )2008( et al.گزارش کردند که تنش خشکی موجب

161

کاهش محتوای کلروفیل گلرنگ شده است.
( )2001بیان کردند که کاهش مقدار کلروفیل در
برگهای گیاهان ممکن است بهدلیل تخریب بیشتر
کلروفیل نسبت به سنتز آن تحت شرایط تنش باشد .در
این آزمایش احتماالً افزایش مقدار آهن در محیط ریشه
و جذب بیشتر آن موجب افزایش کلروفیل کل در شرایط
تنش شده است .بنابراین با توجه به نقش عنصر آهن در
تشکیل کلروفیل ،واکنش مثبت گیاه به کاربرد آهن در
خاک در شرایط تنش دور از انتظار نیست.
Yang et al.

جدول  .1میانگین مربعات صفات مورد بررسی در گلرنگ تحت تأثیر سطوح آبیاری و کالت آهن
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجۀ
آزادی

کلروفیل

کلروفیل

کلروفیل

کلروفیل

a

b

a/b

کل

بلوک

9

1/1536

1/11139

آبیاری

1

*

**

1/134

1/1149

1/111
**

6/365

خطای الف

9

کالت آهن

1

**

آبیاری×کالت آهن

1

**

خطای ب

1/1313 1/111665 1/11111 65

ضریب تغییرات ()%
* ** ،و

ns

-

کاروتنوئید

آنتوسیانین

1/11151 1/11111114 1/111141 1/1615
ns

1/1331

**

1/1491

**

5/11119

1/1111164 1/111491 1/11115 1/111911 1/111935 1/11461
1/1411

1/1311
1/19

**

1/11194

**

1/11991
1/16

**

1/569

**

1/153

1/99

fv/fm

**

1/1331

**

1/1135

**

1/1953

**

1/1111

**

1/115113

**

1/115115

ns

9/19

1/14

511

911

991

5/1113
**

9/466
**

6/935
**

1/111611

91451/119

13963/355

11911/164

1/11161

15/614

9/639

1/111

**

1/1511

**

1/11111

1/111911 1/1111614 1/11113 1/11193
6/11

فالونوئید

فالونوئید

فالونوئید

6/41

**

11919/156

**

**

6111/916

**

**

6911/991

**

1151/191

153/113

411/111

16/444

1/511

1/561

9/11

9/94

5/34

بهترتیب وجود اختالف معنیدار در سطح  1و  1درصد؛ و عدم اختالف معنیدار.

اثر متقابل تیمارهای آبیاری و کالت آهن بر نسبت
کلروفیل  aبه  bمعنیدار بود (جدول  )1و روند تغییرات آن
در هریک از رژیمهای آبیاری نسبت به سطوح کالت آهن
کامالً یکسان بود .در هر دو سطح آبیاری ،محلولپاشی
کالت آهن تا سطح  5111میلیگرم در لیتر ،سبب افزایش
نسبت کلروفیل  aبه  bشد ،ولی افزایش غلظت محلولپاشی
کالت آهن ،از  5111به  9111میلیگرم در لیتر ،نسبت
کلروفیل  aبه  bرا بهطور معنیداری کاهش داد و کمترین
نسبت کلروفیل  aبه  bنیز متعلق به تیمار عدم استفاده از
کالت آهن بود (جدول  )1995( Antolin et al. .)5گزارش
کردند که با افزایش تنش خشکی ،مقدار کلروفیل برگ
کاهش مییابد ،ولی نسبت کلروفیل  aبه  bافزایش پیدا
میکند .بهنظر میرسد در شرایطی که مقدار آهن عاملی
بهشدت محدودکننده بهشمار میآید ،محدودیت آهن
ممکن است سبب عدم ثبات نسبت کلروفیل  aبه b
بهخصوص در شرایط تنش رطوبتی شود .بنابراین در چنین

شرایطی استفاده از روش محلولپاشی میتواند با حفظ این
نسبت سبب دوام فتوسنتز و کاهش خسارت ناشی از تنش
خشکی شود .حتی در شرایط آبیاری مطلوب نیز نقش این
محلولپاشیها بهتر نمایان شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار آهن مصرفی
(سکوسترون) در هریک از رژیمهای آبیاری اثر
چشمگیری بر مقدار کاروتنوئیدهای محلول برگ داشت
(جدول  .)1مقایسۀ میانگینها در تیمار آبیاری کامل
نشان داد که مقدار کاروتنوئیدهای محلول برگ با
افزایش کاربرد کالت آهن تا سطح  111کیلوگرم در
هکتار بهطور معنیداری افزایش یافت .در هنگام اعمال
تنش نیز مقدار کاروتنوئیدهای محلول برگ ،تحت تأثیر
این روش قرار گرفت و بیشترین مقدار آن با مصرف 11
کیلوگرم کالت آهن در هکتار حاصل شد که در مقایسه
با تیمار عدم کاربرد کالت آهن 11/1 ،درصد افزایش
نشان میدهد (جدول  .)5کاروتنوئیدها گروهی از
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رنگدانههای نارنجی و زرد هستند که محلول در چربیاند
و در غشای کلروپالست یافت میشوند و وظیفۀ آنها
جمعآوری انرژی و حفاظت نوری است .کاروتنوئیدها از
راه برگشتپذیر با رادیکالهای اکسیژن و تشکیل
زانتوفیل مانع تخریب کلروفیلها میشوند ( & Amal
 .)Aly, 2008از طرفی آهن نیز عنصری ضروری برای
رشدونمو گیاهان است و در سنتز کلروفیل ،تیالکوئیدها
و نمو کلروپالستها دخالت دارد ( Curie & Briat,
 .)2003بنابراین کمبود مقدار آهن در گیاه میتواند
عالوهبر کاهش سنتز کلروپالست ،با کاهش محسوس
کاروتنوئید همراه شود؛ چراکه این رنگدانهها در غشای
کلروپالست جای دارند .بنابراین وجود آهن کافی برای
سنتز کلروپالستها ضروری بهنظر میرسد .در این
تحقیق افزایش غلظت کاروتنوئید از طریق کاربرد کود
کالت آهن میتواند تا حدودی خسارت ناشی از
رادیکالهای آزاد را کاهش دهد و در نتیجه بدین طریق
موجب حفظ و پایداری کلروفیل شود.
براساس جدول  ،9در شرایط آبیاری کامل (بدون
تنش) سطوح کودی  111 ،11و  111کیلوگرم کالت
آهن در هکتار نسبت به سایر تیمارهای اعمالشده،
بیشترین میانگین کارایی کوانتومی فتوسیستم  IIرا
نشان دادند .مقایسۀ میانگینها نشان داد که افزودن
عنصر آهن (سکوسترون  )191به خاک در شرایط تنش
رطوبتی ،تأثیر معنیداری بر کارایی کوانتومی فتوسیستم
 IIداشت .اضافه کردن  111کیلوگرم کالت آهن به خاک
موجب افزایش  11/1درصدی کارایی کوانتومی
فتوسیستم  IIنسبت به تیمار عدم کاربرد کالت آهن شد.
براساس نظر  ،)2003( Yordanov et al.هرچند
فتوسیستم نوری  IIتا حد زیادی نسبت به خشکی مقاوم
است ،خشکی میتواند مانع انتقال الکترون در این نظام
نوری شود .از این رو کارایی فتوسنتز کاسته شده و بر
میزان فلورسانس کلروفیل افزوده میشود .در مطالعهای
که بر روی ژنوتیپهای گلرنگ انجام گرفت ،نشان داده
شده است که تنش خشکی کارایی کوانتومی فتوسیستم
 IIرا کاهش میدهد ( Miladi Lari & Ehsanzadeh,
 .)2010در مقابل در تحقیق Movahhedy Dehnavy et
 )2004( al.در مورد گلرنگ ،کارایی کوانتومی فتوسیستم
 IIتحت تأثیر تنش خشکی قرار نگرفت .کمبود برخی از

عناصر ریزمغذی مانند آهن ،منگنز و مس سبب
تغییراتی در واکنشهای فلورسانس کلروفیل در برگها
میشود ( .)Henriques, 2003تحقیقات نشان داده است
که در برگهای دچار کمبود آهن ،همۀ رنگدانههای
فتوسنتزی و اجزای زنجیرة انتقال الکترون به یک اندازه
کاهش نمییابند .فعالیت فتوسیستم Iبیشتر از
فتوسیستم IIکاهش مییابد .تأثیر مصرف آهن بر
فتوسیستم Iبیش از فتوسیستم IIاست ،اما در صورت
شدت یافتن کمبود آهن ،فعالیت فتوسیستم IIنیز
کاهش پیدا میکند و برگرداندن آن به شرایط طبیعی با
کوددهی بسیار مشکل است .همچنین در برگهای دچار
کمبود آهن ،انتقال الکترون در فرایند فتوسنتز ،مختل
میشود ( .)Romheld & Marschner, 1991بهنظر
میرسد که دلیل افزایش عملکرد کوانتومی فتوسیستم
 IIدر شرایط تنش ،با مصرف کود کالت آهن ،افزایش
کارایی فتوسیستمهای نوری و بهبود زنجیرة انتقال
الکترون در فرایندهای فتوسنتزی باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط کمآبیاری
(آبیاری پس از تخلیۀ  11درصد رطوبت ظرفیت زراعی)
در مرحلۀ گلدهی ،آنتوسیانین برگها در اثر عدم
استفاده از کود سکوسترین آهن ،کاهش معنیداری
نشان داد و به کمترین حد خود رسید ،اما کاربرد کود
آهن در شرایط کمبود آب آبیاری بر مقدار آنتوسیانین
برگ گلرنگ تأثیر گذاشت و گیاهانی که کود کالت آهن
بیشتری دریافت کردند ،آنتوسیانین بیشتری داشتند
همچنین کاربرد کود آهن بهصورت مخلوط با خاک در
شرایط آبیاری مطلوب نیز مقدار آنتوسیانین برگ را
افزایش داد .بهطوری که بیشترین مقدار این رنگدانه در
سطح کودی  11کیلوگرم کالت آهن در هکتار مشاهده
شد (جدول  )1993( Balakumar et al. .)9گزارش
کردند که مقدار آنتوسیانین در برگهای گیاهچۀ لوبیا
چشمبلبلی در شرایط تنش خشکی افزایش معنیداری
داشت .افزایش مقدار رنگدانههای غیرآنزیمی
(آنتوسیانین) توسط کاربرد آهن در خاک میتواند از
تخریب کلروفیلها جلوگیری کند و بهطور غیرمستقیم
سبب افزایش آن شود .چرا که آنتوسیانینها از
ساختارهای حساسی مانند غشاها حفاظت کرده و از
زوال کلروفیل جلوگیری میکنند (.)Leng et al., 2000
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جدول  .5مقایسۀ میانگین رنگیزههای فتوسنتزی گلرنگ تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کالت آهن
سطوح
آبیاری

سطوح کالت آهن

آبیاری کامل

کمآبیاری

کلروفیل

a

کلروفیل

b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

-1

) (mg g FW

کالت آهن ()kg ha-1
1
11
111
111

1/911c
1/441a
1/119b
1/115b

کالت آهن ()mg l-1
محلولپاشی با آب
1111
5111
9111

1/911c
1/191a
1/439a
1/116b

کالت آهن ()kg ha-1
1
11
111
111

1/141e
1/445a
1/611bcd
1/654cd

کالت آهن ()mg l-1
محلولپاشی با آب
1111
5111
9111

1/994d
1/631bc
1/111ab
1/619bcd

1/611b
1/611a
1/611a
1/691ab
1/964c
1/611a
1/651b
1/614b
1/961d
1/613ab
1/651a
1/931abc
1/945cd
1/659a
1/961d
1/911bcd

1/139d
5/114ab
1/156bc
1/361c
1/199d
5/139a
5/111ab
1/311c
1/111d
5/111a
1/311b
1/155bc
1/433c
1/316ab
1/399ab
1/191bc

1/551d
1/914c
1/111a
1/965c
1/511d
1/661b
1/163a
1/941c
1/911e
1/111a
1/161a
1/113ab
1/945e
1/931ed
1/649bc
1/661cd

نسبت کلروفیل
 aبه b
9/951e
9/411cd
9/635cde
9/695ed
6/111ab
9/911abc
6/111a
9/191bc
9/911c
6/111b
9/615c
9/411c
9/415bc
9/151c
6/411a
9/161bc
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جدول  .9مقایسۀ میانگین رنگیزههای فتوسنتزی گلرنگ تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کالت آهن
سطوح آبیاری

سطوح کالت آهن

fv/fm

آبیاری کامل

کالت آهن ()kg ha-1
1
11
111
111

1/644c
1/111a
1/114a
1/164a

کالت آهن ()mg l-1
محلولپاشی با آب
1111
5111
9111

1/611d
1/663c
1/611c
1/113b

کالت آهن ()kg ha-1
1
11
111
111

1/961c
1/695b
1/159a
1/641b

کالت آهن ()mg l-1
محلول پاشی با آب
1111
5111
9111

1/561d
1/651b
1/696b
1/691b

کمآبیاری

آنتوسیانین

فالونوئید 511

)(μmol/g FW

1/154e
1/113a
1/111a
1/111b
1/159e
1/141c
1/145c
1/164d
1/153d
1/111b
1/111a
1/113a
1/161cd
1/163bc
1/194d
1/191d

فالونوئید 911

فالونوئید 991

)(Abs/mg F.W.

11/344d
199/119c
199/591c
161/111b
11/115d
161/151b
111/131a
111/411a
61/111e
11/131d
11/961c
16/616d
15/311e
16/611c
113/131b
151/619a

11/115d
33/141c
116/561c
119/111c
61/111e
111/199c
191/961a
191/511b
61/131e
49/619c
46/634c
14/114d
65/913e
49/954c
11/531b
35/161a
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63/111e
35/951c
111/111c
111/111c
61/191e
33/951c
195/411a
151/151b
61/139f
41/111d
44/511c
15/961e
61/341f
45/111d
11/111b
11/541a

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران

محلولپاشی آهن از طریق پاکسازی گونههای فعال
 از تنشهای اکسیداتیو جلوگیری میکند و سبب،اکسیژن
افزایش مقاومت گیاهان میشود؛ بنابراین افزایش سطح آنها
را میتوان عامل ایجادکنندة تحمل به تنش کمآبی در
.گلرنگ دانست
بهطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کود
، کلروفیل کل،b ، a  مقدار کلروفیل،کالت آهن در خاک
 راII  آنتوسیانین و کارایی کوانتومی فتوسیستم،کاروتنوئید
در گلرنگ در شرایط کمآبیاری افزایش بیشتری میدهد و
مصرف برگی کالت آهن نیز بیشترین تأثیر را بر نسبت
 بهنظر. و مقدار فالونوئیدهای برگ داردb  بهa کلروفیل
میرسد کارایی کم روش محلولپاشی تغذیۀ برگی کالت
آهن در سطح تنش رطوبتی نسبت بهروش خاکی کالت
 احتماالً بهدلیل افزایش، در شرایط اقلیمی منطقه،آهن
 زمان جذب و همچنین انتقال آهن،سطح تبخیر از برگها
 ازاینرو کاربرد آهن.به داخل گیاه کاهش یافته باشد
بهصورت مخلوط با خاک میتواند بهعلت فراهم شدن
شرایط جذب مناسبتر برای گیاه در طول دورة گلدهی
. مناسبتر باشد،برای کاهش آثار تنش رطوبتی
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شدت و روند تغییرات فالونوئیدهای اندازهگیریشده
 نانومتر) در اثر تغییر991  و911 ،511 (در طول موجهای
مقدار کاربرد کالت آهن در هر یک از سطوح آبیاری یکسان
11  آبیاری پس از تخلیۀ، در تیمار تنش رطوبتی.نبود
 با افزایش سطوح،درصد رطوبت ظرفیت زراعی
، میلیگرم در لیتر9111 محلولپاشی کالت آهن تا سطح
مقادیر هر سه فالونوئید اندازهگیریشده همچنان روند
 ولی در رژیم مطلوب رطوبتی خاک این،افزایشی داشت
 میلیگرم در لیتر افزایشی بود و پس از5111 روند تا سطح
آن کاهش یافت؛ گرچه این کاهش برای عدد جذبی
 بیوسنتز.)9  معنیدار نبود (جدول، نانومتر511 فالونوئید
.فالونوئیدها اغلب توسط تنشهای غیرزنده تنظیم میشود
این ترکیبات در بافتهای گیاهی تجمع مییابند و
میتوانند بهواسطۀ گروههای هیدروکسیل موجود در
ساختارشان بهعنوان خنثیکنندة رادیکال آزاد عمل کنند
) اظهار2008( Balouchi et al. .)Grace & Logan, 2000(
داشتند که کمبود آب سبب کاهش معنیدار مقادیر
 بهنظر میرسد افزایش.فالونوئیدهای برگ گندم دوروم شد
این رنگدانههای آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی توسط
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