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بهمنظوربررسیاثرتنششوریونانواکسیدرویبرپارامترهایفیزیولوژیکیگیاهکلزاوکاملینا،آزمایشیبهصورتفاکتوریلبر

ستشناسیدانشگاهارومیهدرسالزراعی1392-93اجراشد.عامل
پایهطرحکامالًتصادفیباسهتکراردرشرایط گلخانهگروهزی 
درغلظتهایصفر75،و150

محلولپاشیوعاملتنششوری

صورت

یگرمبرلیتربه
نانواکسیدرویدرسهسطحصفر25،و100میل 
بهطوریکهدرتنششوری
یموالرموردبررسیقرارگرفتند.نتایجنشاندادکهواکنشدوگیاهبهتنششوریکامالًمتمایزاست .
م یل 
یموالر،بیشترینتجمعیونکلردرریشهگیاهکاملینامشاهدهشد،ولیدرگیاهکلزابیشترانباشتگییونکلردربرگبود.
150میل 
نسبت پتاسیم به سدیم در برگکلزادر مقایسه بهریشه بیشتربود ،درصورتی که درگیاه کاملینا نسبت پتاسیم بهسدیم در ریشه
تربود.محتواینسبیآبوپرولینبرگوریشهباافزایشتنششوریدرهردوگیاهافزایشیافت ،ولیمقادیرافزایشمحتوای
بی ش 
میلیموالرکلروفیل
تربود.باافزایشتنششوریتا 150
نسبیآبوانباشتگیپرولینبرگوریشهدرکاملینادرمقایسهباکلزابیش 
کل،کلروفیلaو bدرهر دو گیاهموردبررسیکاهشمعنیدارنشانداد.ولیمقداراینکاهشدرکلزادرمقایسهباکاملینابهطور
یگرم برلیتر در هر دو گیاه کلزا و کاملینا بهغیرازصفتنسبت
محلولپاشی نانواکسید روی با غلظت 25میل 

معنیدار بیشتربود.

کهمیتوانبرایکاهش

معنیدار اثرات تنش شوریشد

پتاسیمبهسدیمدربرگوریشه ،درسایرصفاتموردبررسیباعث کاهش 
اثرتنششوریاستفادهنمود .
واژههایکلیدی:انباشتگی پرولین ،کلروفیل کل و محتوای آب نسبی.
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اثرتنش شوری و محلولپاشی نانواکسید روی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا ( )Brassica napus L.و کاملینا )112 (Camelina sativa L.

مقدمه 
دانههای روغنی بعد از غالت دومین منبع مهم تامین انرژی مورد نیاز انسان محسوب میشوند .کلزا ( Brassica

مهم روغن گیاهی محسوب میشوند ( .)Ashraf et al., 2004گیاه کلزا منبع تغذیهای بسیار متنوعی از مواد غذایی است
که حاوی مواد مغذی مانند اسید فیتیک ،فیبر ،قندهای محلول ،گلوکوزینوالتها ،ترکیبات فنلی ،ویتامینها ،مواد معدنی،
پلیفنلها ،چربی و کاروتنوئیدها ( )Jahangir et al., 2009و مواد فیتوشیمیایی است که در افزایش سالمت نقش مهمی
داشته و به طور گستردهای برای مصرف انسان کشت میشود ( .)George et al., 2015گیاه کاملینا نیز به عنوان یک گیاه
روغنی جدید شناخته شده که بهدلیل تحمل به تنش مختلف محیطی نظیر تنشهای خشکی ،سرما و شوری ( Sampath,

 ،)2009مقاومت باال در برابر آفات و بیماریها ( ،)Gehringer, 2010نیاز آبی و کودیکمتر ،دوره رسیدگی کوتاه ما بین
 100-120روز و همچنین قابلیت باالی تولید روغن ،میتواند جایگزین روغنهای دیگر شود .روغن کاملینا نه تنها کیفیت
مناسبی در خوراک انسان دارد ( ،)Popa et al., 2017بلکه زیست توده حاصل از این گیاه برای تغذیه دام نیز مناسب
است .تنش شوری به ویژه  ،NaClیکی از مهمترین تنش غیرزیستی در کاهش بازده تولید محصوالت زراعی است
( .)Grattan, 2002گیاهان ساز و کارهای متفاوتی در مقابله با تنش شوری هم در سطح متابولیتهای اولیه و هم در
سطوح پروتئینها نشان میدهند ( .)Akula and Ravishankar, 2011پروتئینها و بهویژه آنزیمها به طور مشخص در
مطالعات مختلف در مراحل متابولیکی گیاه در فتوسنتز ،متابولیسم انرژی ،جاروبکننده  ROSو هموستازی یونها،
آسیمیالسیون نیتروژن و تنش اکسیداتیو ،متابولیتهای ثانویه مورد بررسی قرار گرفتهاند ( ;Parida and Das, 2005

 .)Zhang et al., 2012یکی از اثرهای مهم تنش شوری کاهش جذب عناصر ریزمغذی مانند آهن ،منگنز ،مس ،روی و
مولیبدن است ،زیرا حاللیت این عناصر در خاک شور بسیار کمترمیشود ( .)Kramer, 2008بنابراین استفاده از
ریزمغذیها به ویژه روی یکی از راههای مﺆثر در رفع نیاز غذایی گیاهان به عناصر کممصرف به ویژه در شرایط شور است و
از طریق کاهش اثرات منفی یونهای سمی میتواند تحمل گیاه به تنش شوری را افزایش داد (جوادی و همکاران.)1397 ،
کوچک بودن اندازه نانواکسید روی و باال بودن سطح تماس در آنها احتماالً باعث بهبود جذب آنها توسط گیاه میشوند
که میتواند دلیل برتری استفاده از نانواکسید روی بر یون  Zn+2باشد .به طوریکه افزایش بیشتر محصول در بادام زمینی
هنگام استفاده از نانواکسید روی در غلظت  1000در میلیون ( )ppmدر مقایسه با کالت و سولفات روی گزارش شده است
( 150 .)Prasad et al., 2012میلیموالر در پرایمینگ بذرگیاه لوپن با نانواکسید روی در غلظت  60میلیگرم بر لیتر
گزارش شده است ( .)Latef et al., 2017روی باعث افزایش تحمل به تنشهای محیطی از جمله خشکی ،دمای زیاد و
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 )napus L.و کاملینا ( )Camelina sativa L.هر دو متعلق به خانواده  Cruciferousبوده که بهطور بالقوه یک منبع
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شوری میشود ) .(Ozturk et al., 2006کاربرد روی می تواند اثر زیانآور سدیم و کلر را در گیاهان کاهش و مانع انتقال
سدیم در گیاه شده و غلظت پتاسیم را در ساقه افزایش دهد و در نتیجه نسبت پتاسیم به سدیم را افزایش دهد ( Aktaş et

کلروفیل کل گردید ( .)Wang et al., 2017افزایش پرولین تحت نانوذرات اکسید روی  10میلیگرم بر کیلوگرم در شوری
متوسط 50میلیمول برکیلوگرم خاک درگیاه برنج گزارش شده است ( .)Saleh and Maftoun, 2010علیرغم اهمیت
اقتصادی توسعه تولید روغنهای گیاهی بهویژه در شرایط نامساعد محیطی ،در رابطه با ساز و کارهای تحمل به تنش
شوری در کلزا و کاملینا و همچنین اثر نانواکسید روی در کاهش اثر تنش شوری مطالعه چندانی انجام نشده است .لذا با
توجه به گسترش زمینهای شور در اکثر مناطق زراعی جهان و ایران به ویژه در زمینهای اطراف دریاچه ارومیه ،الزم است
عالوه بر معرفی گیاهان متحمل به تنش شوری برای کشت در این مناطق ،موادی که اثر تنش شوری را کاهش میدهند
نیز مطالعه شود تا بتوان از اراضی شور نیز بهره برداری نمود .تحقیق حاضر به منظور بررسی محلولپاشی نانواکسید روی در
کاهش اثر تنش شوری در دو گیاه روغنی کاملینا و کلزا و مقایسه مکانیسمهای تحمل این دو گیاه بر اساس برخی از صفات
فیزیولوژیک و بیوشیمیایی انجام شد.
موادوروشها 
صورتآزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه

این تحقیق به
زیستشناسی دانشگاه ارومیه در سال زراعی  1392-93اجرا شد .عامل اول شامل دو گیاه کلزا و کاملینا به ترتیب از مرکز
اصالح و تکنولوژی بذر جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و  Strictly Medicinal Seedsایالت ارگان آمریکا تهیه شدند.
عامل دوم سه سطح تنش شوری شامل صفر 75 ،و  150میلیموالر  NaClو عامل سوم سه سطح محلول نانواکسید روی
شامل صفر 25 ،و  100میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته شدند .بذرها بعد از ضدعفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم  2درصد
به مدت  5دقیقه ،در گلدانهای محتوی پرلیت و خاک (به نسبت  )2:1با ابعاد  60×40×40کشت شدند .برای ایجاد
زهکشی مناسب و جلوگیری از تجمع نمک در گلدانها ،ته هر گلدان به ارتفاع  1سانتیمتر سنگریزه ریخته شد.
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در جدول  1آمده است .در هر گلدان با قطر  20سانتی متر  10عدد بذر
کشت گردید (ده شیری و همکاران .)1394 ،گلدانها هر روز از مرحله کاشت تا مرحله جوانهزنی با آب مقطر آبیاری شدند
و پس از ثبت تاریخ دقیق سبز شدن (زمانی که  50درصد سبز شدن انجام شد) ،عناصرغذایی مورد نیاز مطابق توصیه
کودی برای کاملینا و کلزا که با یک چهارم غلظت عناصر غذایی محلول هوگلند ( )Jaleel et al., 2008تهیه شده بودند،
آبیاری شدند (جدول  .)2در طول مراحل اجرای آزمایش نیز از هیچ گونه آفتکش و علفکش شیمیایی استفاده نشد .دو
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 .) al., 2007در گیاه آرابیدوپسیس استفاده از نانوذرات اکسید روی در خاک با غلظت  300میلیگرم بر لیتر سبب کاهش

اثرتنش شوری و محلولپاشی نانواکسید روی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا ( )Brassica napus L.و کاملینا )114 (Camelina sativa L.

هفته بعد از استقرار بوتهها 3 ،بوته از هر گلدان که رشد یکنواخت داشتند ،نگه داشته شد و بقیه حذف شدند .همه گیاهان
در شرایط  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی با مخلوطی از المپهای مهتابی فلورسنت سفید و زرد قرار گرفتند.

مرحله همزمان با اعمال شوری در مرحله  5برگی و سومین مرحله یک هفته بعد از اعمال تنش شوری ،انجام شد
(سیدشریفی و همکاران  .)1392،دوازده روز پس از اعمال تنش شوری نمونهبرداری و مطالعه صفات فیزیولوژیک و
بیوشیمیایی انجام شد.
یهایفیزیکیوشیمیاییخاکمورداستفاده 
جدول:1برخیازویژگ 

بافت 

لومی-
شنی

درصد

درصد

درصد

شوری

لوم
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جدول:2محلولهوگلنددریکلیتر 
ترکیبات 

استوک 

یکلیترمحیطکامل 

ماکرونوترینت 





 KNO3

یک موالر

 5میلیلیتر بر لیتر

 Ca(NO3)2

یک موالر

 5میلیلیتر بر لیتر

 KH2PO42

یک موالر

 1میلیلیتر بر لیتر

 MgSO4.7H2O2

یک موالر

 2میلیلیتر بر لیتر

 NH4NO3

یک موالر

 1میلیلیتر بر لیتر

میکرونوترینت 
 H3BO3

 2/86گرم بر لیتر

ZnSO4.7H2O

 0/22گرم بر لیتر

 1میلیلیتر بر لیتر

CuSO4.5H2O

 0/22گرم بر لیتر

 1میلیلیتر بر لیتر

Na2MoO4

 0/12گرم بر لیتر

MnCl2

 1/81گرم بر لیتر





تهیهمحلولنانواکسیدروی 
اندازهی نانواکسید استفاده شده  20نانومتر ،با خلوص  99درصد ،دارای چگالی واقعی  5/606گرم بر سانتیمتر مربع و
سطح ویژه  200-60متر مربع با رنگ سفید شیری و کروی شکل بود (شکل  .)1به دلیل حالل نبودن اکسید روی در آب،
صورت معلق در آمده و با استفاده از دستگاه اولتراسونیک ( 100وات و 40

ابتدا نانواکسید روی در آب دی یونیزه به
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محلولپاشی نانواکسید روی در  3مرحله اعمال شد .اولین مرحله محلولپاشی نانواکسید روی در مرحله  4-3برگی ،دومین

115

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1397

کیلوهرتز به مدت  30دقیقه) این مواد پخش و محلول گردیدند ( .)Prasad et al., 2013اسیدیته محلول بعد از پراکندگی
برابر  6/1بود .اندازه نانواکسید روی و تصویر آن با استفاده از میکروسکوپ 1450VP, LEO, Cambridge, Uk) SEM

شکل:1نموداروتصویربامیکروسکوپالکترونیروبشییا SEM


سطح روی از غلظتهای مختلف نانواکسید روی توسط روش آنالیز  ICP-OESطیف سنجی پالسمای جفت شده
القایی مدل  730-Esvarion Companyتوسط خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف تعیین گردید (جدول .)3
غلظتهایمختلفنانواکسیدروی 

جدول:3غلظتسوسپانسیونرویاستفادهشدهدر

غلظتنانوذراتاکسیدروی(میلیگرمبرلیتر)


100

25

میلیگرمبرلیتر)
روی ( 

1/550/4

0/560/6

ونها 
تجزیهی 
جهت تجزیه یونها 100 ،میلیگرم از ماده خشک پودر شده ریشه و برگ همه تیمارها در فالکون توزین و بعد از
افزودن  10میلیلیتر آب دیونیزه ،به مدت یک ساعت در بنماری قرار داده شد و سپس به مدت  15دقیقه با  5000دور در
دقیقه سانتریفیوژ انجام شد .میزان کلر در  0/5میلی لیتر از عصاره با استفاده از دستگاه کلراید آنالیزور مدل Corning

 926سنجیده شد .میزان سدیم و پتاسیم در عصارهها با استفاده از فیلم فتومتری مدل  Fater 405اندازهگیری شد
(.)Abbaspour, 2008

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 18:35 +0430 on Tuesday May 7th 2019

 )Modelدر شکل  1آورده شده است.

اثرتنش شوری و محلولپاشی نانواکسید روی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا ( )Brassica napus L.و کاملینا )116 (Camelina sativa L.

اندازهگیریپرولین 

میزان پرولین آزاد در قسمتهای مختلف نمونههای شاهد و تیمار طبق روش  Batesو همکاران ( )1973اندازهگیری

درصد به مدت  72ساعت هموژنیزه و بعد سانتریفوژ انجام شد .دو میلیلیتر محلول رویی در یک لوله آزمایش با دو
میلیلیتر معرف نینهیدرین (( )George et al., 2015شامل  20میلیلیتر اسید فسفریک شش نرمال 30 +میلیلیتر اسید
استیک گالسیال  1/25 +گرم نینهیدرین) (جمعاً چهار میلیلیتر) مخلوط و به مدت یک ساعت در بنماری جوش قرار
داده شد .بعد از یک ساعت نمونهها در آب یخ قرار داده شدند و چهار میلیلیتر تولوئن به آنها اضافه شد .سپس با ورتکس
نمونهها ،دو فاز تشکیل شد .در نهایت جذب فاز رویی برای هر نمونه در طول موج  520نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر قرائت شد .میزان پرولین ،برحسب میلیگرم بر گرم وزن خشک با استفاده از منحنی استاندارد پرولین
محاسبه شد.
اندازهگیریمحتواینسبیآببرگ 1

اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ به روش  Ritchieو همکاران ( )1990انجام شد .به این صورت که نمونهبرداری از
آخرین برگ کامالً توسعه یافته تمامی تیمارهای آزمایشی انجام و نمونهها بالفاصله درون یخ قرار داده شدند .سپس در
آزمایشگاه وزنتر نمونهها با ترازوی حساس اندازهگیری شدند (برگها نباید دچار شکستگی و پارگی باشند) .سپس تمامی
نمونهها در آب مقطر قرار داده شدند و به مدت  24ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شدند.
سپس وزن اشباع برگها اندازهگیری شد و برگها به مدت  24ساعت دیگر در دمای  70درجه سانتیگراد در آون قرار
گرفته و وزن خشک هر کدام اندازهگیری شد .با استفاده از فرمول زیر محتوای نسبی آب برگ محاسبه شد.
رابطه : 1

RWC (%) = [(FW-DW)/(SW-DW)] × 100

که در این فرمول  =2FWوزنتر بالفاصله بعد از نمونه برداری =3SW ،وزن اشباع برگ بعد از قرار گرفتن در آب مقطر
و  =4DWوزن خشک برگ بعد از قرار گرفتن در آون میباشد .
زههایکلروفیل 
اندازهگیریرنگی 

برای اندازهگیری رنگیزههای کلروفیل از روش لیچتنتالر و ولبورن ( )Lichtenthaler and Wellburn, 1983استفاده
شد .مقدار  0/1گرم از بافت تر برگ به همراه  5میلیلیتر استون  80درصد در هاون چینی ساییده شد .عصارهی حاصل به
)1 Relative water content (RWC
2 Fresh weight
3 Saturation weight
4 Dry weight
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مدت  10دقیقه در  2500دور سانتریفیوژ شد .سپس جذب فاز رویی عصارهها درطول موجهای  663نانومتر؛  646نانومتر و
 470نانومتر قرائت شدند .برای محاسبهی کلروفیل کل از رابطههای زیر استفاده شد.
رابطه :2
رابطه :3

Chlb = 21.5 A646 – 5.1 A663

رابطه :4

Total Chl = 1000 A470 – 1.82 Chla – 85.02 Chlb /198

در این رابطهها A ،میزان جذب قرائت شده در هر طول موج توسط اسپکتروفتومتر میباشد.
تجزیهآماری
پس از آزمون نرمال بودن خطاهای مشاهدات ،تجزیه واریانس دادهها با استفاده از  PROC GLMدر نرم افزار SAS

 9.4انجام شد و جهت مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد و میانگین تیمارها
با خطای استاندارد ارائه شد.
نتایجوبحث 
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس بین برهمکنش سه طرفه گیاه× تنش شوری× نانواکسید روی تنها بررای صرفات
کلر برگ و ریشه و پرولین برگ و ریشه و کلروفیل  bاختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد (جدول .)4
اما برهمکنش تنش شوری× نانواکسید روی در تمامی صفات مورد بررسی نه تنها تفاوت معنیدار مشاهده شد ،بلکه کنش و
درصد باالیی از تغییرات دادهها را نیز در مقایسه با سایر برهمکنش ها توجیه نمود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت در سطوح
مختلف تنش شوری کاربرد سطوح مختلف نانواکسید روی اثر متفاوتی در افزایش و یا کراهش صرفات مرورد بررسری ایجراد
میکند.
کلربرگ وریشه 
با افزایش تنش شوری انباشتگی کلر در برگ افزایش نشان داد.بیشترین میزان انباشتگی کلر در برگ کلزا در سطح
شوری  150میلیموالر کلرید سدیم و بدون محلولپاشی نانواکسید روی مشاهده شد که نسبت به شاهد حدود  12/64برابر
افزایش غلظت نشان داد .در حالی که در کاملینا میزان انباشتگی کلر در برگ در تیمار  150میلیموالر کلرید سدیم نسبت
به شاهد در حدود  7/61برابر افزایش یافت .افزایش تنش شوری منجر به افزایش میزان تجمع کلر در ریشه نیز شد (جدول
 .)5با این تفاوت که در ریشه میزان انباشتگی کلر در گیاه کاملینا بیشتر از کلزا بود.
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Chla = 12.25 A663– 2.798 A646
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189/26

4700/49

4/33

1009/32

201/35

6166/58

2198/31

13529/25

کلروفیل b

**12930/75
**53251/26
**4790/94
1385/79ns
*2179/56
**3154/39
1223/11ns
16894/53

24/27

کلروفیلa

**7359/70
**105584/18
**8485/14
1987/77ns
180/79ns
**2918/93
449/41ns
19765/70

9/27

کلروفیلکل 

نسبتپتاسیم

**512/88
**1729/24
**344/27
*51/8
112/09ns
**105/81
18/40ns
809/29

7/70

آب 

محتواینسبی

**0/112
**1/027
0/0013ns
**0/0213
**0/0380
**0/0268
**0/0216
0/1265

6/43

پرولینریشه 

**0/868
**3/61
*0/007
**0/469
0/0049ns
**0/0374
**0/0216
0/0641

63/11

پرولینبرگ 

بهسدیم

1/57ns
**83/36
**3/049
0/688ns
*1/665
**3/209
1/134ns
18/17

6/01

کلرریشه

*3/438
**313/06
*2/69
1/23ns
0/352ns
*1/665
0/282ns
19/39

27/90

کلربرگ

**2169/66
**4620/58
**71/75
**1370/33
**34/18
**13/012
**27/83
218/444

21/31

ریشه

**1785/43
**919/90
**686/31
**427/81
**121/12
**189/21
**48/51
130/11
12/37
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*،nsو**:بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد میباشد.

6/58

بهسدیمبرگ

نسبتپتاسیم

ومحلولپاشینانواکسیدرویبرصفاتموردبررسیدرگیاهکاملیناوکلزا

جدول:4تجزیهواریانساثرشوری

اثرتنش شوری و محلولپاشی نانواکسید روی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا ( )Brassica napus L.و کاملینا )(Camelina sativa L.

منابعتغییر 

شوریB

نانواکسیدروی
C

گیاه×شوری 
 A×B

گیاه×نانواکسیدروی
 A× C

شوری×نانواکسیدروی
 B× C

گیاه×شوری×نانواکسیدروی
 A×B×C

گیاهA

1

2

2

2

2

4

اشتباهآزمایشی 

(درصد)

ضریبتغییرات 

-

36

4

درجهآزادی
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کلزا

کلزا

کلزا

کلزا

کلزا

کلزا

کلزا

کلزا

کلزا

کاملینا

کاملینا

کاملینا

کاملینا

کاملینا

کاملینا

کاملینا

100

25

عدممصرف

100

25

عدممصرف

100

25

عدممصرف

100

25

عدممصرف

100

25

عدممصرف

100

25

عدممصرف

150

150

150

75

75

75

0

0

0

150

150

150

75

75

75

0

0

0

شوری(میلیموالر)


کاملینا

کاملینا

گونه

کلروفیل b

کلروفیلa

±2/45
62/67
64/99

77/79

efg

113/16

abc

83/35

90/52def ±4/36

±5/21
90/44

def

29/43 ±1/07

i

59/23ghi ±3/77

±5/54

±11/34

±2/41

±2/25
def

78/61

def

103/84bcd ±0/63

45/35 ±4/02

±9/68
hi

fgh

46/45 ghi ±6/15

fgh

99/50 cde ±8/32

118/90 ab ±9/55

129/43 a ±9/58

60/40 ghi ±1/68

69/17 fgh ±2/42

±9/16

205/90

310/87 ±11/28

146/91h ±2/2

154/35 ±1/52

h

154/35 ±1/52

h

153/35h ±1/57

195/23 ±13/9

fg

239/83 ±10/23

de

219/50 ±4/45

ef

217/30 ±4/35

ef

308/97abc ±20/09

ab

221/61 ±36/03

ef

178/23 gh ±8/25

efg

223/73 ±13/20

ef

236/07 e ±2/80

278/13 bc ±6/78

327/40 a ±16/55

257/37 bcd ±5/50

گرمبرگرموزنتر) 


(میلی
گرمبرگرموزنتر) 


(میلی

کلروفیلکل

254/46

186/97hi ±8/35

222/67 ±10/58

hg

183/13 ±5/61

i

262/9ef ±9/98

336 ±13/11

±12/29
d

351/73

bcd

346/73 ±11/14

±26/31

dc

360/7

bcd

380/03 abc ±7/68

±12/44

±15/9

255/34
efg

efg

231/33 fg ±9/25

279/64 ±17/56

e

341/19 ±18/92

d

345/9 dc ±15/17

353/67 bcd ±12/2

402/67 a ±12/17

385/81 ab ±9/55

وزنتر)


میلیگرمبرگرم
( 

abc

82/9

78/3

±2/97

65/23

efg

71/9

67/18

71/5

58/42h ±1/11

±2/14

efg

59/23 ±5/48

h

66/03 fgh ±2/82

±4/37

±0/83

±2/58

efg

72/37

def

90/23 ±0/46

a

88/25a ±1/81

fgh

76/03 ±2/66

cd

64/27 gh ±3/09

±3/26

±0/55

bcd

73/41 ef ±1/38

84/4 ab ±3/52

90/5 a ±0/26

85/55 ab ±3/23

آب(درصد)

محتواینسبی 

پرولینریشه 

پرولینبرگ 

0/79b ±0/04

0/77 ±0/01

b

0/57 ±0/02

cd

0/35e±0/01

0/34 0/ ±0/02

e

0/38 ±0/02

e

0/33 ±0/02

e

0/34 ±0/02

e

0/33 e ±0

0/93 ±0/08

a

0/72 ±0/08

b

0/92 a ±0/03

0/33 ±0/02

e

0/48 ±0/04

d

0/58c ±0/04

0/35e ±0/02

0/34e ±0/02

0/34 e ±0

وزنخشک)

1/57 ±0/01

0/89d ±0/03

0/87 ±0/03

d

0/96 ±0/05

c

0/34h ±0/01

0/33 ±0/03

h

0/45 ±0/01

g

0/56 ±0/03

f

0/43 ±0/01

g

0/33 h ±0/01

a

1/56 ±0/01

a

1/46 b ±0/04

0/41 ±0/01

g

0/42 ±0/04

g

0/66 e ±0/03

0/45 g ±0/02

0/46 g ±0/02

0/46 g ±0/01

وزنخشک)

(میلیگرمبرگرم

(میلیگرمبرگرم


0/82 cd ±0/01

1/3 ±0/12

cd

0/8 ±0/03

d

1/54cd ±0/1

1/42 ±0/08

cd

1/51 ±0/15

cd

3/73 ±0/22

b

4/29 ±0/37

b

5/97a ±0/47

0/81 ±0/07

d

1/16 ±0/11

cd

66 d0/ ±0/03

2/11 ±0/13

c

2/19 ±0/15

c

1/59 cd ±0/14

3/46 b ±0/73

6/77 a ±1/28

5/72 a ±0/57

سدیمریشه

0/64d ±0/02

0/71 ±0/02

d

0/57 ±0/02

d

1/24 d ±0/08

1/32 ±0/05

d

1/17 ±0/04

d

6/59 ±0/28

c

8/84 ±0/6

ab

7/65bc ±1

0/78 ±0/03

d

0/96 ±0/07

d

0/7 d ±0/01

1/5 ±0/12

d

1/59 ±0/11

d

1/33 d ±0/02

8/49 b ±0/25

9/92 a ±0/37

8 b ±1/24

سدیمبرگ

نسبتپتاسیمبه نسبتپتاسیمبه

ومحلولپاشینانواکسیدرویبرصفاتموردبررسیدرگیاهکاملیناوکلزا

جدول:5مقایسهمیانگیناثرتنششوری
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نانواکسیدروی(میلیگرمبرلیتر)

42/07 ±1/41

31/72 ±0/9

21/45 ±0/36

16/54d ±0/24

d

17/02 ±0/24

b

28/35 ±0/04

16/47d ±1/12

e

12/36 ±0/96

d

17/03 ±0/4

4/014 ±0/18

52/49b ±1/21

b

52/13 ±1/39

a

80/76 ±3/04

30/03 ef ±0/85

e

30/62 ±1/23

d

45/04 ±1/46

7/15 ±0/25

hi

5/83 ±0/38

f

3/82 ±0/27

7/56 h ±0/37

d

e

48/67c ±0/51

g

21/2 ±0/31

f

a

53/37 ±2/6

18/83 ±0/19

18/13 ±0/71

g

26/93 f ±0/13

5/47h ±0/57

4/2i ±0/27

6/39hi±0/8

(درصد)

hi

6/55 f ±0/22

53/7 ±4/29

a

53/01 a ±1/77

cd

d

22/22 c ±1/82

7/83 f ±1/12

3/95 f ±0/35

5/2 f ±0/51

(درصد)

کلرریشه 

کلربرگ 
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بهطوریکه بیشترین انباشتگی در سطح شوری  150میلیموالر کلرید سدیم و محلولپاشی نانواکسید روی در
غلظت  100میلیگرم بر لیتر در کاملینا مشاهده شد که در مقایسه با شاهد در حدود  10/33برابر افزایش داشت ،در حالی

روی مشاهده شد که در مقایسه با شاهد در حدود  5/45برابر بیشتر شده بود (جدول  .)5آلپاسالم و همکاران 1999 ،نیز
در بررسی کاربرد روی در کاهش اثر تنش شوری در گیاه گوجهفرنگی نشان دادند که کاربرد  20میلیگرم بر کیلوگرم روی
در غلظت شوری  30میلیموالر باعث کاهش  25درصدی کلر برگ میشود .بیشترین میزان کلر ریشه در کاملینا تحت
شوری  150میلیموالر به همراه محلولپاشی نانواکسید روی  100میلیموالر و کمترین مقدار آن در کلزا در تیمار
محلولپاشی نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر مشاهده شد .در برخی از گونهها همانند سویا گزارش شده است
که کنترل انتقال کلر و ممانعت از ورود آن به برگ با تحمل به تنش شوری ارتباط دارد ( .)Luo et al., 2005هر اندازه
تر میباشد ) .(Gong et al., 2010تحمل به
میزان کلر در برگ کمتر باشد تحملپذیری گونه گیاهی به تنش شوری بیش 
تنش شوری با توانایی گونههای گیاهی در تنظیم انتقال یونهای سدیم و کلر و اجتناب از سمیت هر دو یون و همچنین در
به حداقل رساندن غلظتهای این یونها در سیتوپالسم ارتباط دارد ) .(Teakle and Tyerman, 2010تجمع کلر در
برگ در حقیقت مالکی برای توانایی ریشه است و گیاهانی که انباشتگی کلر باال در برگها را دارند به عنوان گونه حساس
معرفی میشوند ( .)Acosta-Motos et al., 2017در آزمایشی دیگر به منظور افزایش تحمل گیاه برنج به تنش شوری،
استفاده از روی با غلظت  10میلی گرم بر کیلوگرم خاک باعث افزایش تحمل گیاه برنج به کلر در اندام هوایی به میزان
 3/75درصد در شوری  37/5میلیموالر بر کیلوگرم خاک گردید (.)Saleh and Maftoun, 2010
نسبتپتاسیمبهسدیمدربرگوریشه 
با افزایش تنش شوری نسبت پتاسیم به سدیم در برگکاهش معنیداری نشان داد .بیشترین نسبت پتاسیم به سدیم
برگ با متوسط  9/92در گیاه کاملینا با محلولپاشی نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر و بدون اعمال تنش
شوری و کمترین مقدار این نسبت با متوسط  0/57در گیاه کلزا تحت تنش شوری  150میلیموالر و بدون محلولپاشی
نانواکسید روی مشاهده شد (جدول  .)5براساس نتایج محلولپاشی نانواکسید روی با غلظت  25میلیگرم بر لیتر در سطوح
مختلف تنش شوری باعث افزایش نسبت پتاسیم به سدیم برگ شد .در رابطه با نسبت پتاسیم به سدیم ریشه نیز بیشترین
مقدار این نسبت با متوسط  6/77در ریشه کاملینا در شرایط عدم اعمال تنش شوری و گیاهان تحت تیمار  25میلیموالر
نانواکسید روی و کمترین مقدار این نسبت با متوسط  0/66در گیاه کاملینا با شوری  150میلیموالر و بدون محلولپاشی
نانواکسید روی مشاهده شد که البته با مقدار عددی بهدست آمده در گیاه کلزا در همین شرایط (با متوسط  )0/80تفاوت
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آماری معنیداری نداشت (جدول  .)5نسبت پتاسیم به سدیم از ویژگیهای کلیدی تحمل به شوری در گیاهان است .تحت
تنش شوری نسبت پتاسیم به سدیم کاهش و در نتیجه تجمع بیش از حد سدیم در بافتهای گیاهی یا نشت زیاد پتاسیم

معیاری برای تحمل گیاه به تنش شوری استفاده نمود ( (Shabala et al., 2003بنابراین هموستازی این نسبت یک
ویژگی کلیدی در تحمل به شوری در گیاهان است .در برنج اثر کاربرد  10میلیگرم بر کیلوگرم روی موجب افزایش غلظت
پتاسیم از  27کیلوگرم در هکتار به  )Verma and Neue, 1984; Banerjee et al., 2018( 41/12و در فلفل استفاده از
روی در غلظت  10میلیگرم بر کیلوگرم خاک در سطح شوری 1/5درصد در میلیگرم خاک ،نسبت پتاسیم به سدیم را
 42/2درصد نسبت به شاهد افزایش داد ( .)Aktaş, et al., 2007در گیاه گندم کاربرد نانواکسید روی در غلظت 1/5
میکروموالر هم به صورت تغذیه برگی و هم به صورت افزودن به خاک موجب افزایش جذب پتاسیم به میزان 1/44
میلیگرم بر گرم وزن خشک گردید (امیرجانی و همکاران .)1394 ،در آزمایشی آکتاش و همکاران ))Aktaş et al., 2007
گزارش کردهاند که در گیاهان فلفل کشت شده در خاکهای شور ،محلولپاشی روی با اثر بر فعالیت غشای سلولی و
نفوذپذیری انتخابی آن میتواند اثرهای زیانبار سمیت یونهای سدیم و کلر را تعدیل نماید .در مقادیر باالی شوری،
یونهای پتاسیم کاهش و توسط یون سدیم جایگزین میشود که این عمل عالوه بر بههرم زدن تعادل یونی موجب تغییر
تورژسانس سلولهای محافﻆ ،اختالل در متابولیسم سلولی ،بسته شدن روزنههرا ،کاهش پتانسیل آب در محیط ریشه و در
نهایت بره کاهش عملکرد منجر میشود (کوچکی و نصیری.)1373 ،
پرولینبرگوریشه 
محتوای پرولین برگ و ریشه نیز با افزایش تنش شوری افزایش نشان داد .بیشترین مقدار محتوای پرولین برگ در
کاملینا در تنش شوری  150میلیموالر کلرید سدیم به همراه محلولپاشی نانواکسید روی در غلظتهای  25و 100
میلیگرم بر لیتر (بهترتیب با  1/56و  1/57میلیگرم بر گرم وزن خشک) مشاهده شد که در مقایسه با شاهد آن (0/46
میلیگرم بر گرم وزن خشک) به طور معنیداری حدود  3/40برابر افزایش یافته بود .ولی این افزایش معنیدار در کلزا
نسبتاً کمتر و در حدود  2/67برابر نسبت به گیاه شاهد مربوطه ( 0/32میلیگرم برگرم وزن خشک) بود .بیشترین محتوای
پرولین ریشه در کاملینا و کلزا در تنش شوری  150میلیموالر کلرید سدیم به همراه محلولپاشی نانواکسید روی 100
میلیگرم بر لیتر مشاهده شد (جدول  .)5بهطوری که میزان انباشتگی پرولین در ریشه کاملینا در تیمار فوق  1/73برابر و
در کلزا در این تیمار  1/60برابر نسبت به گیاهان شاهد بود .افزایش پرولین در نتیجه تنش شوری در بسیاری از گیاهان
ثابت شده است ( .)Dar et al., 2016تیمار گیاه پریوش با روی تحت تنش شوری باعث کاهش محتوای پرولین گیاه شد
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(عسگری و حسین پور .)1394 ،کاهش محتوای پرولین با تیمار روی ممکن است به اثر رقیق سازی مربوط باشد
( .)Weisany et al., 2011زیرا ژنهای پرولین طی تنشها بیشتر بیان میشوند و پرولین به عنوان یک حفاظت کننده

برای گیاه تنش محسوب نشده و باعث کاهش اثرات زیانآور شوری در گیاه با کاهش سنتز پرولین شده است .نتایج مشابه
در گیاه سویا گزارش شده است ( .)Weisany et al., 2011برعکس محلولپاشی نانواکسید روی تحت تنش شوری 100
میلیموالر محتوای پرولین در پنج گونه آفتابگردان را افزایش داد ( ،)Torabian et al., 2018افزایش تولید پرولین موجب
میشود تا گلوتامات که پیشماده ساخت کلروفیل و پرولین است،کمتر در مسیر بیوسنتز کلروفیل شرکت داشته باشد .این
نتایج مشابه نتایج گیاه توت فرنگی میباشد که استفاده از سولفات روی با غلطت  3گرم بر لیتر در شوری  15میلیموالر
سبب افزایش  65/62میلیگرم بر گرم پرولین شد (سعادتی و معلمی.)1390 ،
تغییراتدرصدمحتواینسبیآب
بر اساس نتایج مقایسه میانگینها ،تنش شوری منجر به کاهش محتوای نسبی آب شد .با افزایش تنش شوری درصد
محتوای آب نسبی در برگکاهش معنیداری نشان داد .بیشترین درصد محتوای نسبی آب در هر دو گیاه کاملینا و کلزا با
اعمال نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر در تنش شوری  150میلیموالر به ترتیب با  90/50و  90/23درصد و
کمترین مقدار آن در گیاه کلزا تحت تیمار شوری  150میلیموالر به همراه محلولپاشی  100میلیگرم بر لیتر نانواکسید
روی با  58/42درصد مشاهده شد (جدول  .)5باال بودن کارایی جذب و سطح مخصوص نانوذرات ،میتواند دلیل افزایش
محتوای نسبی آب در هنگام استفاده از این مواد باشد ( .)Monica and Cremonini, 2009نانواکسید روی از طریق
بهبود کارایی مصرف آب ،محتوای نسبی آب را افزایش میدهد و از طریق کاهش جذب سدیم ،سمیت آن را کاهش
میدهد .گزارش شده است که کاربرد روی با غلظت  10میلی گرم بر کیلوگرم در گیاه سویا از طریق خاک در شوری 99
میلیموالر سبب افزایش محتوای آب نسبی از  38/9درصد به  63/9درصد از طریق افزایش غلظت یونهای روی و پتاسیم
در برگ میشود ( )Weisany et al., 2011که با نتایج تحقیق حاضر منطبق است.
محتوایکلروفیلکل 
بیشترین مقدار کلروفیل کل در گیاه کاملینا در محلولپاشی نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر و عدم
ترین محتوای کلروفیل کل در گیاه کلزا تحت شرایط عدم وجود تنش

اعمال تنش شوری مشاهده شد .در حالیکه بیش
شوری و استفاده از محلولپاشی نانواکسید روی مشاهده شد (جدول  .)5با افزایش غلظت شوری ،محتوای کلروفیل کل در
ن کاهش در گیاه کلزا در تنش شوری  150میلیموالر کلرید سدیم
هر دو گیاه کاملینا و کلزا کاهش یافت و بیشتری 
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مشاهده شد .نتایج نسبتاً مشابهی در رابطه با محتوای کلروفیل  aمشاهده شد .به طوری که بیشترین مقدار کلروفیل  aدر
تیمار محلولپاشی نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر و بدون اعمال تنش شوری در گیاه کاملینا مشاهده

بررسی داشت .بیشترین مقدار کلروفیل  bدر گیاه کلزا در تنش شوری  75میلیموالر و کمترین مقدار آن در تنش شوری
 150میلیموالر مشاهده شد (جدول  .)5محتوای کلروفیل کل یک شاخص مهم برای ظرفیت فتوسنتزی برگ محسوب
میشود .تجمع یونها در برگ باعث کاهش غلظت کلروفیل میشود ( .)Kawasaki et al., 2001البته مقدار باالی روی
در گیاه کدو ( )Cucurbita pepo L.در غلظت  90و  120میلیموالر نیز میتواند باعث کاهش سنتز کلروفیل شود
( .)Sorkhi Lalelou et al., 2013در نتایج تحقیق حاضر نیز محتوای کلروفیل کل با افزایش غلظت نانواکسید روی
کاهش نشان داد .روی عنصر ضروری برای رشد گیاه محسوب میشود ولی در غلظتهای باالی نانواکسید روی (800
میلی گرم برکیلوگرم) ایجاد تنش اکسیداتیو نموده و منجر به کاهش محتوای کلروفیل کل و کلروفیل  aو  bدر ذرت شد
( .)Liu et al., 2015
نتیجهگیری 

به نظر میرسد گیاه کاملینا نسبت به کاربرد نانواکسید روی در تعدیل شوری نسبت به گیاه کلزا برتری نشان داد و
نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر نسبت به  100میلیگرم بر لیتر اثر مثبتی در تعدیل شوری به ویژه در
کاملینا داشت .محلولپاشی نانواکسید روی در سطح  25میلیگرم بر لیتر هم در کاملینا و هم در کلزا سبب کاهش
معنیدار انباشتگی کلر در سطوح تنش شوری  75و  150میلیموالر گردید .پرولین برگ و ریشه بیشتر تحت تأثیر تنش
شوری بوده و با افزایش تنش شوری در هر دو گیاه افزایش یافت ،ولی با افزایش تنش شوری گیاه کاملینا در مقایسه با کلزا
محتوای پرولین بیشتری را د ر برگ و ریشه نشان داد .هر چند محتوای نسبی آب با افزایش تنش شوری در هر دو گیاه
کاهش نشان داد ولی محلولپاشی نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر باعث کاهش اثرات تنش شوری گردید .با
این وجود محتوای نسبی آب در گیاه کاملینا کاهش کمتری را در مقایسه با کلزا داشت .تیمار محلولپاشی نانواکسید روی
در غلظت  25میلیگرم بر لیتر سبب افزایش کلروفیل کل در هر دو گیاه کلزا و کاملینا نیز گردید .بنابراین میتوان از
محلول پاشی نانواکسید روی در غلظت  25میلیگرم بر لیتر در کاهش اثرات تنش شوری استفاده نمود و از طرف دیگر با
افزایش زمینهای متاثر از تنش شوری ،کشت گیاه کاملینا میتواند جایگزین مناسبی بهجایکشت کلزا و تأمین روغن مورد
نیاز کشور باشد .
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