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دو رقم گندم در  و پروتئين و عملكرد دانه بررسي تأثير سطوح مختلف نيتروژن بر تغييرات ميزان كلروفيل
  شرايط تنش شوري 

  

  2*اعظم برزوئي، 1نفيسه هاشم پور

 دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج. .1

  aborzouei@gmail.com زشكي و صنعتي هسته اي كرج، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي.استاديار پژوهشكده كشاورزي، پ .2

 
  چكيده:

در مرحله  نيتروژن ومقادير مختلف شوري در جهت ارزيابي تغييرات ميزان كلروفيل هاي دو رقم مورد آزمايش گندم در شرايط تنش
 كشاورزي، پژوهشكده تحقيقاتي گلخانه تكرار در سه با و تصادفي كامالً طرح قالب در فاكتوريل صورت به گرده افشاني، آزمايشي

 متحمل(بم و) شوري به حساس( تجن( [ گندم رقم دو شامل بررسي مورد هاي تيمار .گرديد اجراء رجك اي هسته يصنعت و كيپزش
 نيتروژن كيلوگرم150و75( نيتروژن كود سطح دو و) متر بر زيمنس دسي12 و 10 ، 8 ،6 ،)3/1(شاهد( شوري سطح پنج و ])شوري به
به طور كلي باعث  هكتار، در نيتروژن كيلوگرم 150 كاربرد مقدار كود در كليه تيمار هاي شوري بيان داشت كه نتايج. بودند) هكتار در

ايجاد تاثيرات و نيز باعث در مرحله گرده افشاني  ژنوتيپ مورد بررسي هردو و كلروفيل كل در bكلروفيل  و aافزايش غلظت كلروفيل
 عملكرد دانه  و روز پس از گرده افشاني 10برگ در مرحله  محلول هاي پروتئين مثبت در جهت افزايش مقاومت به تنش بر  ميزان

باعث  در بين اين دو ژنوتيپ از جهت كودپذيري و نيز شوري از نظر مقاوم بودن به رقم، دو بين ژنوتيپي هاي تفاوت با توجه به شد.
 يك تواند مي نيتروژن كه داد نشان آزمايش اين. گرديد تجن حساس رقم نسبت به بم بر رقم كود مصرف افزايش اثر محسوس تر

  .باشد مخرب تنش شوري در مرحله گرده افشاني درگندم صدماتفيزيولوژيكي جهت بهبود  سازوكار
 فيل، گندم، نيتروژنبرگ، شوري، عملكرد، كلرو محلول پروتئين: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

ميليون هكتار از اراضي  900تنش هاي شوري هم براي كشاورزي و هم براي بافت خاك، يك تهديد محسوب مي گردد. بيش از 
جهان شور و غير قابل كشت بوده كه تقريبا معادل سه برار كل اراضي قابل كشت ميباشد. استفاده از ارقام مقاوم به شوري به همراه 

 يتنش هات زراعي مناسب، بهره برداري از اراضي شور را امكان پذير مي سازد. نتايج بسياري از گزارشات نشان داده است كه مديري
از  يكيل به عنوان يلروفك يمحتو ..شوديم اهيگ يسلول يهاكگر انداميد و لروپالستك در ژنيسكا آزاد يالهايكراد ديسبب تول يطيمح

گزارش شده است. نتايج بسياري از مطالعات ديگر نشان  ياصالح ياهان در برنامه هاينش گيت گزجه يتحمل به شور يپارامترها
داده است كه تأثير تنش شوري بر ميزان تجزيه و كاهش محتوي كلروفيل ارقام حساس و متحمل به شوري متفاوت است و ميزان 

اوم بيشتر است. همچنين تحمل طوالني مدت تنش شوري در كاهش محتوي كلروفيل در ارقام حساس به شوري در مقايسه با ارقام مق
ژنوتيپ هاي متحمل با محتوي كلروفيل باالتر، ناشي از فعاليت و القاء بيشتر ايزوزايم هاي سوپر اكسيد دسموتاز در اين ژنوتيپ هاي 

ژن به داليل متعددي (از قبيل ). گزارش شده است كه در شرايط شور از جذب نيترو5باشد (مقاوم در مقايسه با ارقام حساس مي
كاهش ميزان تراوائي ريشه گياه، كاهش فعاليت ميكروبي خاك و به دنبال آن كاهش معدني شدن تركيبات آلي، كاهش جذب نيترات 
در اثر عرضه زياد آنيون كلر در محيط رشد ريشه و باالخره كاهش فعاليت نيتراتي شدن در خاك) كاسته مي شود و مصرف بيشتر 

 اين انجام از هدف بدين جهتوژن توانسته است تا حدودي اين مسئله را جبران نموده و سبب افزايش عملكرد گياه گندم گردد. نيتر
بيوشيميائي شامل غلظت فيزيولوژيكي و حاصل از تنش شوري و مقادير مختلف كود نيتروژن بر تغييرات  آثرات بررسي آزمايش
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تحت تنش  باتكيتر نيا سنتز و يا تجزيه و مصرف شده ودك زانيم نيب ل و بررسي رابطه، كل و پروتئينهاي محلوbو  aكلروفيل 
 است. روز پس از گرده افشاني 10در مرحله گرده افشاني و  يشور تنش به تحمل شيافزا به يابيبا هدف دست شوري

  
  مواد و روش ها 

پژوهشكده كشاورزي و پزشكي تكرار در گلخانه تحقيقاتي اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي و با سه 
و پنج  ]تجن (حساس به شوري) و بم(متحمل به شوري)( [هسته اي كرج اجراء شد. تيمار هاي مورد بررسي شامل دو رقم گندم 

وگرم نيتروژن در هكتار) كيل 150و 75زيمنس بر متر) و دو سطح كود نيتروژن (دسي 12و  10،  8، 6)، 3/1سطح شوري (شاهد(
برگي داده شد. شش بذر از هر رقم  5به شكل سولفات آمونيوم و در طي دو مرحله ابتداي كاشت و مرحله  بودند. كود دهي نيتروژن

 از دو 1به  10شدند. سپس با توجه به نسبت مولي  كبه چهار بوته درگلدان تن يچهاربرگ - ها كاشته شده و در مرحله سه در گلدان
گرده افشاني نمونه هائي از در مرحله جهت تهيه محلولهاي شوري استفاده شده است و  1نوع نمك كلريد سديم و كلريد كلسيم

گيري ) اندازه5ميزان كلروفيل نمونه ها به روش سايرام و همكاران ( آخرين برگ توسعه يافته جهت آناليزهاي بيوشيميائي تهيه شد. 
نانومتر  663و  647ز تهيه عصاره، ميزان نور جذب شده توسط دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موجهاي گرديد. در اين روش بعد ا

و جهت تعيين غلظت  و كل ميزان كلروفيل برگهاي پرچمي محاسبه شد. a،b قرائت شده و توسط فرمولهاي مربوطه محتواي كلروفيل
ه شده و يتجز MSTAT-Cافزار شده توسط نرم يآورجمع يهاداده ) استفاده شد.2پروتئين هاي محلول برگي از روش برادفورد (

 رسم شدند. Excelافزار و ا% انجام شد. نمودارها توسط نرم %5ن در سطح احتمال كدان يان با آزمون چند دامنهيانگيسات ميمقا

  
  نتايج و بحث

وح شوري نشان داد كه در رقم بم با افزايش شوري آب در مرحله گرده افشاني، بررسي واكنش دو رقم بم و تجن به افزايش سط
 6 يشور در صفت نيا مقدار نينترييپا كاهش يافت و بيشترين ميانگين اين صفت در تيمار شاهد مشاهده شد. aآبياري ميزان كلروفيل

 a شوري، ميزان كلروفيل در رقم تجن، با افزايش سطوح مختلف. داشتي داري معن اختالف شاهد با كه باشدي م متر بر منسيزي دس
ايجاد شده  aدسي زيمنس بر متر، افزايشي معني دار نسبت به شاهد در مقدار كلروفيل 6افزايش مي يابد. در حاليكه با اعمال شوري 

دسي زيمنس بر متر  12دسي زيمنس بر متر ادامه يافت، اما در سطح شوري  10بود، اين روند افزايشي نسبت به شاهد تا شوري 
 با كلروفيل تنش، شرايط در شده، گزارش ).1اً كاهش ايجاد شد كه البته در قياس با شاهد تفاوت معني داري نداشت. (جدولمجدد

 اين شرايط در كلروفيل يمحتو افزايش و باشد اكسيژن فعال يراديكال ها توليد يبرا بالقوه منبع يك تواند مي خورشيد جذب نور

 در كلروفيل افزايش به عبارتي شود، مي اكسيژن آزاد يها راديكال توليد افزايش به علت ينتزفتوس سيستم به خسارت افزايش باعث

 يها گونه توليد يبرا بالقوه منبع يك كلروفيل برگ يباال غلظت زيرا باشد، داشته يسازگار يك جنبه عدم است ممكن تنش شرايط
كيلوگرم نيتروژن در  75كود نشان داد كه در سطح اول كودي (  نتايج حاصل از اثرات متقابل شوري و). 4باشد( مي اكسيژن فعال

گرديد. اما بيشترين ميانگين اين صفت ( به جز سطح شاهد كه باالترين  aهكتار)، افزايش شوري منجر به كاهش يافتن ميزان كلروفيل 
دسي زيمنس بر متر بود كه  6شوري  دسي زيمنس بر متر مشاهده شد و كمترين مقدار نيز در 8ميزان را نشان مي دهد) در شوري 

كيلوگرم  150در  تيمار  aي مقدار كلروفيل شور تنش شيافزاالبته در بين سطوح مختلف شوري، تفاوت معني داري وجود نداشت. با 
مورد  ، باالترين مقدار صفتكيلوگرم نيتروژن در هكتار 75نيتروژن در هكتار كاهش يافت كه در اين سطح كودي نيز همانند تيمار

                                                            
1. Sodium chloride& Calcium chloride  
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دسي زيمنس بر متر  حاصل شد(به جز سطح شاهد كه  8ارزيابي، در شوري شاهد باالترين مقدار صفت مورد ارزيابي در شوري 
بررسي واكنش دو ، bبيشترين ميزان را دارد) كه به لحاظ اماري تفاوت معني داري با ساير سطوح تنش نداشت. و در رابطه با كلروفيل

دسي  12در سطح شاهد و كمترين آن در سطح  bختلف شوري نشان داد كه بيشترين ميزان كلروفيلرقم مورد بررسي درسطوح م
 bكيلوگرم نيتروژن درهكتار،افزايش شوري باعث كاهش مقداركلروفيل 75 كودي زيمنس بر متر  حاصل شد. درهنگام اعمال تيمار

كمترين  بيشترين و) كيلوگرم نيتروژن درهكتار 75( تيماركودي دراين .كاهش به لحاظ آماري معني دارنبود نسبت به شاهد شدكه اين
كيلوگرم نيتروژن  150 درسطح كودي. دسي زيمنس برمتربدست آمد 12 به ترتيب در سطوح شاهدو شوريb ميزان كلروفيل

ي مي توانند تنش شوري و خشك). 1وحداكثرآن درسطح شاهد حاصل گرديد (جدول 12 درشوريb درهكتار،كمترين ميزان كلروفيل
غلظت كلروفيل را از طريق جلوگيري از سنتز كلروفيل و يا تسريع تجزيه آن توسط افزايش فعاليت آنزيم كلروفيالز، فتواكسيداسيون 
كلروفيل توسط گونه هاي فعال اكسيژن، انتقال مجدد نيتروژن از برگ ها به دانه و همچنين تغيير فعاليت آنزيم هاي دخيل در 

كود برميزان كلروفيل كل معني دار  ×شوري و شوري ×اما اثرات متقابل رقمروژن مانند نيترات ريداكتاز كاهش دهند. متابوليسم نيت
رقم را نشان مي دهد، گوياي اين مطلب است  ×شوري ×كه اثرات متقابل كود 2روز پس از گرده افشاني، جدول  10نبود. و در مرحله 

ه ميزان پروتئينهاي محلول برگي در رقم بم در كليه تيمار ها بيشتر از رقم تجن بود. همچنين ميزان پروتئين هاي محلول در رقم ك
كيلوگرم نيتروژن در هكتار در تمامي سطوح تنش شوري افزايش داشت هر چند به لحاظ  150به  75تجن با افزايش كاربرد كود از 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار مشاهده  150و تيمار كودي  10ن رقم باالترين ميانگين اين صفت در شوري اماري معني دار نبود. در اي
دسي زيمنس بر متر روند افزايشي  10شد. اما در رقم مقاوم بم، مصرف باالتر نيتروژن سبب شد كه از شوري شاهد تا شوري 

زيمنس بر متر، كاربرد نيتروژن بيشتر، افزايش پروتئينها را در اين رقم ( دسي  12و  10پروتئينهاي محلول ادامه يابد اما در شوري هاي 
دسي زيمنس بر متر، به جاي مصرف نيتروژن در  12و  10رقم بم) به همراه نداشت. به نظر مي رسد رقم مقاوم بم در شوري هاي 

ش يهاي انتي اكسيدان استفاده كند. در واقع افزاافزايش پروتئين هاي محلول، از ساير مكانيسمهاي تحمل به تنش مانند افزايش آنزيم
اهش كه با كرد ك يتلق يم اسمزيجهت تنظ يتوان به عنوان عامليرا م يدر پاسخ به سطوح شور يمحلول برگ يهانيزان پروتئيم

موجود  يهانيش پروتئيافزا يكرده است.  گزارش شده كه تنش باعث تحركش ي، شروع به افزايش شورياز افزا يل آب ناشيپتانس
 يها به طور جداگانه مورد بررسنين سوال الزم است پروتئيبه ا ييپاسخگو يه براكسنتز مي شوند  يديجد ين هايا پروتئيمي گردد 

در رقم بم و تجن  با افزايش مصرف نيتروژن در تمام سطوح شوري ، وزن و عملكرد دانه افزايش  2با توجه به جدول ). 1رند(يقرارگ
گرم در بوته) و در رقم تجن در  08/2به  57/1اين افزايش ها به جز در رقم بم و سطح شاهد( در صفت وزن دانه) ( از  مي يابد كه

گرم  85/26به  27/17گرم در بوته و از  07/1به  69/0دسي زيمنس بر متر( در صفات وزن و عملكرد دانه ) ( به ترتيب از  12شوري 
 69/0و  65/1و در رقم تجن  08/1و  08/2يشترين و كمترين ميزان وزن دانه ( به ترتيب در رقم بم در گلدان)  معني دار نبوده اند. ب

) در هر دو رقم به ترتيب به سطح 27/17و  26/41و در رقم تجن  16/27و  52گرم در بوته)و عملكرد دانه ( به ترتيب در رقم بم 
كيلوگرم نيتروژن در هكتار  75دسي زيمنس بر متر و تيمار كودي  12 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و شوري 150شاهد و رژيم كودي 

) و نتيجه اين آزمايش بيان مي كند كه دستيابي به عملكرد باال در گندم با كاربرد 3نتيجه ساير محققين ( ).2اختصاص داشت (جدول
ه تأثير نيتروژن بر فرايندهاي رشد و نمو گياه نيتروژن بيشتر ممكن است. باال رفتن عملكرد دانه با مصرف نيتروژن مي تواند بواسط

  ).3باشد كه در نهايت اين امر منجر به تأثير مثبت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه مي شود (
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 گرده افشاني مرحله در و گندم ارقام كلروفيل كل در  ،b و a كلروفيل بر كود×  رقم و شوري × رقم اثرات -1جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

  ندارند. يدار يدرصد تفاوت معن كيدانكن در سطح احتمال  يحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ا يكه دارا يهائ نيانگيدر هر ستون م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aوفيلكلر تيمار
(mg/g Fw) 

  bكلروفيل
(mg/gFw)  

  كلروفيل كل
(mg/g Fw) 

 بم
 

3/1 dS/m 26/8  c 44/3  a 08/11   
6 dS/m 57/6  d 81/2  b82/8   

8 dS/m96/6  d62/2  bc59/9   
10 dS/m 67/6  d47/2  bcd 12/10   

12 dS/m 87/6  d24/2  bcde34/9   
3/1 تجن dS/m 28/11 b 10/2  cde68/12   

6 dS/m 63/12  a 02/2  cde53/12   
8 dS/m22/12  ab 97/1  de03/14   

10 dS/m 31/12  a92/1  de29/14   
12 dS/m 92/11  ab79/1  e 03/14   

3/1 dS/m 

/kg75N 

50/10  a53/2  ab 57/12   
6 dS/m 04/9  a24/2  b19/11   
8dS/m02/10  a23/2  b67/9   

10 dS/m 18/9  a11/2  b96/11   

12dS/m31/9  a 07/2  b 50/11   
3/1 dS/m 

/kg150N  

87/9  a93/2  a12/12   
6 dS/m 22/9  a49/2  ab85/11   
8dS/m75/9  a44/2  ab55/12   

10 dS/m 23/9  a 40/2  ab26/11   
12 dS/m 56/9  a95/1  b 11/12   
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  در ارقام گندم وعملكرد دانه روز پس از گرده افشاني 10در مرحله  بر محتواي پروتئينرقم  × كود ×  شورياثرات  -2جدول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندارند. يدار يدرصد تفاوت معن كيدانكن در سطح احتمال  يزمون چند دامنه احروف مشترك هستند، بر اساس آ يكه دارا يهائ نيانگيدر هر ستون م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

دانه عملكرد  

گلدان در گرم ) ) 
 پروتئين

(mg/gFw
)

 تيمار

27/43  abcd 8/0  efg /kg75N 3/1 
dS/m 

 رقم بم

52 a 97/0  cd /kg150N 

52/43   abcde 77/0  fgh /kg75N 6 dS/m 
65/49  ab 9/0  de /kg150N 

3/39  bcdefg 68/0  hij /kg75N 8dS/m 
6/46  abc 16/1  ab /kg150N 

3/40  bcdef 03/1  c /kg75N 10 dS/m 
79/40  bcde 86/0  ef /kg150N 

16/27  i 17/1  a /kg75N 12dS/m 
98/28  ghi 06/1  bc /kg150N 

27/38  cdefgh 47/0  m /kg75N 3/1 
dS/m 26/41 رقم تجن  bcde 54/0  lm /kg150N 

22/30  fghi 57/0  kl /kg75N 6 dS/m 

92 /33  defgh 59/0  jkl /kg150N   

05/31  efghi 54/0  m g/k75N 8dS/m 
33/33  defghi 69/0  hij /kg150N 

91/27  hi 63/0  jkl /kg75N 10 dS/m 
31 efghi 73/0  gh /kg150N 

27/17  j 6/0  jkl /kg75N 12dS/m 
85/26  i 67/0  hijk /kg150N 
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Abstract 
 

In order to study the effect of different levels of salinity (N) and nitrogen on biochemical reactions of two 
wheat genotypes at anthesis stage, an experiment was performed under greenhouse conditions at the 
Agricultural, Medical and Industrial Research School of Karaj in 2011. Treatments were five levels of salt 

stress (0, 6, 8, 10 and 12 dS/m), two nitrogen levels (50 and 150 Kg N/ha) and two wheat cultivars, Bam 

(resistant) and Tajan (susceptible to salt stress) arranged in randomized complete block design with three 
replication. Results indicated that under salinity stress condition, N application (150 kg N/ha) increased the 

chlorophyll a and b and total chlorophyll contents of both genotypes at anthesis stage and caused positive 

effects on the leaves soluble proteins contents and wheat yield of both genotypes at 10 days after anthesis 

stage for increasing of resistance to stress.   The positive effect of high nitrogen level on salt-tolerant 
genotype was more obvious than sensitive genotype. In conclusion genotypic differences between two 
cultivars, from viewpoint of tolerance to salinity stress and also fertilizer permeability between two 
genotypes caused that effect of augmentation of fertilizer utilization on Bam cultivar be more obvious than 
Tajan cultivar. These results demonstrate that nitrogen could be as a physiological solution to improve wheat 
tolerance against salinity harmful damages at anthesis stage. 
Key words: Chlorophyll, Nitrogen, Protein, Salinity, Wheat, yield 
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