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چکیده
تنش شوری موجب کاهش رشدد و عملکدرد گیداه میشدود .بده منظدور بررسدی تدثثیر تدنش شدوری کلریدسددی
(غلظتهای صفر 100 ، 50 ،و  150میلیموالر) و محلولپاشی با اکسیدروی و ندانوذره اکسدیدروی ( 5 ،0و  10میلیگدرم
در لیتر) آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار در سدال 1396 -1397در دانشدااه
شهید مدنی آذربایجان اجرا شد .نتایج نشاندهنده وجود اثرات متقابل معنیدار تنش شوری و محلولپاشدی بدر صدفات
محتوای کلروفیل  ،bغلظت ازت ،فسفر ،پتاسی  ،سدی  ،روی ،محتوای نسبی آب برگ و عملکدرد اسدانب بدود .بداالترین
میزان کلروفیل  bدر تیمار بدون تنش شوری ×  10میلیگرم در لیتر نانو ذره اکسیدروی و بیشتدرین مقددار نسدبی آب
برگ در تیمارهای بدون نمک با محلولپاشی هر دو فرم روی (صفر 5 ،و  10میلیگرم در لیتر) مشداهده شدد .بداالترین
عملکرد اسانب در تیمار بدون تنش شوری با محلولپاشی  10میلیگرم در لیتر نانوذره روی و فرم معمول روی حاصدل
شد .تیمار بدون تنش شوری با محلولپاشی  5میلیگرم در لیتر نانوذره اکسیدروی موجب افزایش محتوای پتاسی شدد.
بیشترین غلظت روی در تیمارهدای  5و  10میلیگدرم در لیتدر ندانوذره اکسدیدروی × تیمدار بددون تدنش شدوری و 10
میلیگرم در لیتر روی × تیمار بدون تنش شوری مشاهده شد .وزنخشک بخش هدوایی گیداه ،غلظدت آهدن و منیدزی
تحت تثثیر مستقل تیمار محلولپاشی و تنش شوری قرار گرفت .بیشترین وزنخشدک گیداه و غلظدت منیدزی در تیمدار
بدون تنش شوری و  50میلیموالر کلریدسدی حاصل شد .محتوای کلروفیل  aو غلظدت آهدن در تیمدار بددون تدنش
شوری افزایش یافت .تیمار بدون محلولپاشی و محلولپاشی با  10میلیگدرم در لیتدر ندانوذره روی موجدب افدزایش
غلظت منیزی در گیاه گردید .براساس نتایج بهدستآمده مشخص شد که محلولپاشی با عنصدر روی تدثثیر معندیداری
در کاهش اثرات تنش شوری در رزماری داشت.
کلیدواژهها :اسانب ،عملکرد،کلروفیل  ،IIمقدار نسبی آب برگ

مقدمه
شورشدددن زمینهددای کش داورزی بددهعلت روشهددای

فشددرده خددا ورزی و آبیدداری یکددی از عوامددد مهد در
کاهش عملکددرد و تولیددد مت ددو ت بددهویژه در نددوا ی
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خشک و نیمهخشک میباشد ( .Sairam et al. (2002در

 .)2010; Nahed et al., 2007رزمدداری بددا نددام علمددی

خا های شور و سدددیمی ،اللیددت عناصددر ک م ددر

 Rosmarinus officinalisگیدداهی از خددانواده ندناعیددان،
متددد دارویی ،ادویهای ،زینتی ،آرایشددی

پایین بوده و گیاهانی که در این خا ها رشددد میکننددد،

دارای م ار

اغلددب از نظددر عناصددر غددذایی درددار کمبددود میباشددند

و بهداشددتی میباشددد ( .)Kiarostami et al., 2010رزمدداری

( )Talaei et al., 2012که دلید آن بددهخاطر عدددم تدددادل

گیاهی مقاوم در مقابد شرای متیطی (دمای با و پایین)

یونی بهدلید جذب رقابتی یونها ،عدم مشارکت یونها در

بهواسطه گستره وسیع جیرافیایی کشت گیاه و تددنش شددوری

فدالیت فیزیولوژیکی مدین و یا نتوه تقسی آنهددا توسد

متوس (تا  50میلیمددو ر) اسددت (.)Tounekti et al., 2011

گیدداه میباشددد ( .)Hejazi Mehrizi et al., 2011در مطالددده

با توجه بدده شورشدددن تدددریجی آب و خددا

اثر تنش شوری بر جذب عناصر غذایی در گیدداه دارویددی

مختلف ایران ،ارزیابی گیاهانی که قادر به تتمد شددرای

 Andrographis paniculataمشخص شددد کدده متتددوای

فوق باشددد دداهز اهمیددت میباشددد .لددذا هددد

در نددوا ی
از مطالددده

سدددی و کلددر در گیاهددان تتددت تددنش بدده صددورت قابددد

اضددر ارزیددابی میددزان تتمددد گیداه رزمدداری بدده شددوری

مال ظهای افزایش پیدا کرد ،در الیکه مقدار نیتددروژن،

موجود در متی کشت و تأثیر متلولپاشددی بددا اکسددیدروی

و منگنز کاهش یافددت ( Talaei et al.,

بدده فددرم مدمددول و نددانو بددر متتددوای عناصددر و برخددی

فسفر ،کلسی  ،منیزی

 .)2012در دهههای اخیر به منظور جبران کمبددود عناصددر
غددذایی در خددا

ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک رزماری بود.

اغلددب از کودهددای شددیمیایی اسددتفاده

مواد و روشها

میشود اما بررسیها نشاندهنده تأثیر منفی کاربرد مداوم

به منظور بررسی تأثیرتنش شوری کلریدسدی (صفر،

کودهای شیمیایی بهصورت خاکی بر اکوسیست میباشد.

 100 ،50و  150میلیمو ر) و متلولپاشی با اکسیدروی

متلولپاشی گیاهان روشددی مددرثر و کارآمددد در کدداهش

بدده فددرم مدمددول و نددانو ( 5 ،0و  10میلیگددرم در لیتددر)

کودهای شیمیایی میباشد و بهنظر میرسد اثرات

آزمایشی در قالب طرح فاکتورید برپایه بلو های کامد

زیستمتیطی مخرب متلولپاشی بسیار کمتر از کدداربرد

ت ددادفی بددا سدده تکددرار در گلخاندده تتقیقدداتی دانشددکده

خاکی کودهای شیمیایی باشد (Vojodi Mehrabani et al.,

کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با تناوب نوری

 .)2016تولید کودها و سموم در ابداد نانو بهدلید افددزایش

 16و  8ساعت (روشنایی و تاریکی) و تنداوب دمددایی 20

عملکرد مت و ت امروزه مورد توجه قرار گرفته است.

تا  25درجه سانتیگراد در روز و شب انجام گرفت.

م ر

بهنظر میرسد این کودها بهدلید ریزبودن ،فدالیت بیشتری

نشاهای  15تا  20سانتیمتری رزماری که از شرکت

نسددبت بدده کودهددای مدمددولی داشددته باشددند و در نتیجدده

زرین گیاه ارومیه تهیدده شددد بدددد از انتقددال بدده گلخاندده در

عملکرد با تری ایجدداد کننددد ( )Nair et al., 2010روی

گلدانهای پنج لیتری اوی پر یت داندده متوسد در 20

یکی از مه تددرین ریزمیددذیها در رشددد گیدداه بددوده و در

فددروردین سددال زراعددی  1396 -1397کاشددته شدددند و

آسیمیالسیون کربن ،تجمع سدداکاریدها ،جددذب و انتقددال

بهمنظور سازگاری گیاهان با شددرای گلخاندده بهمدددت دو

آب ( )Kasim, 2007فظ تمامیت غشای سلول ،از بددین

هفته با متلول هوگلند تیذیه شدند .در آغدداز هفتدده سددوم

بددردن رادیکالهددای آزاد اکسددیژن ،فدالیددت آنزی هددا (از

تددنش شددوری بددرای گیاه دان اعمددال گردیددد و بددهمنظور

اجزای اصلی آنزی  ،کوفدداکتور اصددلی و یددا تنظی کننددده

جلددوگیری از شددو

یکبدداره نمددک از

مرتب با مسیر بیوسنتز و متابولیس کربوهیدرات) ،تنظددی

غلظت  25میلیمو ر نمک اسددتفاده شددد و بدددد از  3روز

و بیان ژنهای درگیر درافزایش مقاومت گیاهان در مقابد

مجددددا بدده غلظددت نمددک افدزوده شددد (اعمددال تددنش 50

تنش و بیوسددنتز اسددانش نقددش دارد ( kiarostami et al.,

میلیمو ر کلرید سدی ) و این عمد تا رسیدن به غلظددت

ناشددی از م ددر
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غلظتهای مختلف کلریدسدی (غلظتهددای صددفر،50 ،

مقدار نسبی آب برگ
مقدار نسبی آب برگ با استفاده از روش Xu et al.

 100و  150میلیمو ر) به متلول هوگلند اضافه گردید و

( )2005تدیین شد.

تددا پایددان آزمددایش از متلددول فددوق بددرای تیذیدده گیاهددان

اندازهگیری عناصر برگ

 150میلیمدددو ر ادامددده یافدددت .از پایدددان هفتددده پدددنج

مقدددار عناصددر سدددی و پتاسددی بددا اسددتفاده از فلددی

استفاده گردید .زم به ذکددر اسددت کدده  ECمتلولهددای
غذایی مورد استفاده به شرح زیر بود EC :متلول غددذایی

فتددومتری ( ،)Corning, 410, Englandغلظددت روی و

بدون کلرید سدی  ،2/1 mS/cmمتلول غددذایی دداوی

آهن بددا اسددتفاده از دسددتگاه جددذب اتمددی ،متتددوای ازت

 50میلیمو ر کلرید سدی  ،3/4 mS/cmمتلول غذایی

متلول با استفاده از کجلدال و متتوای فسفر بدده کمددک

اوی  100میلیمو ر کلرید سدی  7 mS/cmو متلددول
غذایی دداوی  150میلیمددو ر کلریدسدددی 12 mS/cm

وانادات مولیبدات به روش ( AoAC )1990تدیین شد.
استخراج اسانب

بود .ذرات روی مورد استفاده در پژوهش اضر بددا ابددداد

 15گرم بافت خشک شاخسارههای انتهددایی گیدداه بدده

میکرو (با اندازه ذرات  500نانومتر) و نددانو (اندددازه ذرات

مدددت  3سدداعت بدده همددراه  300میلیلیتددر آبمقطددر و بددا

 10-30نانومتر) از شرکت ( US NANOآمریکا) خریددداری

استفاده از دستگاه کلونجر فارماکوپه اروپددا اسددانشگیری

شد .بهمنظور متلولپاشی گیاهان از غلظتهددای صددفر5 ،

گردید .اسانش اصد بدد از جمع آوری توس سولفات

و  10میلیگدددرم در لیتد در میکدددرو روی و ندددانوذره روی

سدی خشک آبگیری شد.

استفاده شد .اولددین متلولپاشددی بالفاصددله بدددد از اعمددال

طرح آزمایشی و آنالیز دادههای آماری
آزمایش اضر به صددورت فاکتوریددد بددر پایدده طددرح

تددنش و متلولپاشددی دوم سدده هفتدده بدددد از آن اعمددال
گردید .ج متلول مورد استفاده بددرای هددر گلدددان 20

بلو

سیسی بود .انتخاب غلظت و ج متلولپاشی براساس

تجزیه دادهها از برنامدههای آمدداری  MSTATCو SPSS

مطالدات قبلددی ( Vojodi Mehrabani et al., 2016 and

(نسددخه  )19اسددتفاده شددد .میددانگین دادههددا بددا اسددتفاده از

 )2017انجام گرفت .پنج هفته بدد از آخرین متلولپاشی

آزمون  LSDدر سطح ا تمال پنج و یک درصد مقایسدده

نمونهبرداری از گیاه به منظور مطالددده صددفات مددورد نظددر

شدند.

انجام گرفت .در کد گیاهان بهمدت  14هفته از شروع تا
پایان آزمایش در گلخانه نگهداری شدند.
اندازهگیری وزنخشک گیاه

های کامد ت ادفی با سدده تکددرار اجددرا شددد .بددرای

نتایج و بحث
نتایج اصد از جدولهای  1و  2نشدداندهنده وجددود
اث درات متقابددد مدنددادار تددنش شددوری و متلولپاشددی بددر

بدددد از برداشددت بخددش هددوایی گیدداه ،بخشهددای

صفات تدددداد برگهدای نکددروزه ،متتددوای کلروفیددد ،b

برداشتشده در دستگاه خشددککن در دمددای  25درجدده

غلظت ازت ،فسفر ،پتاسی  ،سدددی  ،منگنددز ،روی ،مقدددار

سددانتیگراد بهمدددت یددک هفتدده خشددک گردیدنددد .وزن

آب نسبی برگ و عملکرد اسانش بود.

خشک بخش هوایی گیاه با اسددتفاده از تددرازوی دیجیتددال

اثرات تنش شوری بر وزنخشک بخش هوایی گیاه

( )BBI41, Boeco, Germanyاندازهگیری شد.
محتوای کلروفیل  aو b

نتدددایج نشددداندهندددده تدددأثیر مسدددتقد تیمدددار شدددوری و
متلولپاشی بر وزنخشک بخش هوایی گیداه بددود (جدددول

اندازهگیری مقدار کلروفید  aو  bبرگ با اسددتفاده از

 .)1براساس نتایج بهدستآمده از جدول  3با ترین عملکرد

روش ( Prochazkova et al. )2001با استفاده از اسددتکتروفتومتر

وزن خشددک بخددش هددوایی گیدداه در تیمددار شدداهد و 50

( )T80 + Chinaانجام گرفت.

میلیمو ر کلرید سدی به میزان  9/3و  8/8گرم مشاهده شد
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Table 1. ANOVA for the effects of salinity and foliar application with ZnO (common and nano forms) on
photosynthetic pigment, aerial part dry weight and essential oil yield of Rosmarinus officinalis
Essential oil Chlorophyll
Chlorophyll b
yield
a

**0.90
**6.67
0.41ns
0.14ns
0.16
16.2

**1.30
**4.53
**69.4
*0.14
0.07
12.1

Leaf relative
water content

**0.78
**89.1
**42.14
**9.25
4.04
17.7

57.8ns
4.92ns
*74.2
**116.5
27.9
6.9

Aerial part dry
weight

11.6ns
**250.8
*21.27
6.87ns
7.7
12.7

Source of variation

df

Replication
3
Salinity
3
Foliar application
4
Salinity × Foliar application 12
Error
38
)C.V. (%

Table 2. ANOVA for the effects of salinity and foliar application with ZnO (common and nano forms) on
elemental content of Rosmarinus officinalis.
Zn
content

Fe
content

Mg
content

Na
content

K
content

P
content

N
content

df

Source of variation

*37.2
**3090.1
**1395
**483.2
7.9
7.0

**1014
**53732
**1143.1
50.2ns
106.3
2.3

**0.19
**3.1
**0.41
0.02ns
0.03
4.7

7389.1ns
**1046782
*33194
**82032.1
4865.1
7.1

698.1ns
**1087239
**57337
**88871
3037
4.06

145390ns
**1785534
81773.1ns
**527886
47116.7
9.2

**0.19
**5.25
**0.49
**0.18
0.034
9

2
3
4
12
38
-

Replication
Replication
Foliar application
Salinity × Foliar application
Error
)C.V. (%

ns,* and ** show non-significant and significant at P≤0.05 and P≤0.01, respectively.

Table 3. Mean comparison for the effects of salinity on some physiological characteristics of Rosmarinus
officinalis.
Fe content
)(mg Kg-1 DWt

Mg content
)(mg Kg-1 DWt

Chlorophyll a
)(mgg-1.FWt

460a
441b
420c
410d
11.7

3.72a
2.81a
1.04b
1.85b
0.17

2.85a
2.38 b
1.84c
1.64c
0.40

NaCl levels Aerial part dry weight
)(mM
)(g/pot

93a
8.80a
7.62 b
6.59b
2.74

0
50
100
150
)LSD (1%

Similar letters in the column are non-significant based on LSD test..

نتایج اصد نشان داد کدده بددا افددزایش تددنش شددوری تددا 150

تجمع نمک در متی ریزوسددفر ،بره خددوردن تددوازن مددواد

میلیمو ر از عملکرد گیدداه کاسددته شددد کدده شدداید دلیددد آن

غذایی در این متی  ،رقابت در جذب عناصددر ،اثددرات ویددژه

کاهش در متتددوای کلروفیددد و مقدددار نسددبی آب بددرگ در

یون ،و بره خوردن متابولیس

عادی گیاه میباشد ( Dubey,

رزماری تتت شرای تنش شوری باشد (جدول  .)3گیاهددان

.)2005

در مواجه با تنش شوری درددار تیییددرات متددابولیکی بسددیاری

متلولپاشی تأثیر مثبتی در افزایش عملکرد وزنخشددک

میشوند که موجب کاهش توانددایی آنهددا در جددذب سددریع

بخش هوایی گیاه داشت و بیشترین عملکددرد گیدداه بدده میددزان

مددواد غددذایی و آب میشددود کدده بددا تددأثیر منفددی بددر پتانسددید

 14/8گرم در تیمار متلولپاشی  10میلیگرم در لیتر نددانوذره

اسمزی گیاه مانع رشد سریع گیاه میشود .بهنظر میرسددد در

روی بهدست آمد .تفاوتی بین غلظتهای مختلف اکسیدروی

رنین شرایطی متلولپاشی گیاه تأثیر مثبت بر کاهش اثددرات

و  5میلیگددرم در لیتددر نددانوذره روی در وزن خشددک بخددش

مخرب تنش شوری داشته باشد .بررسی انجام شددده در گیدداه

هوایی گیاه مشاهده نشد (جدول  .)4در بررسددی انجددام شددده

همیشهبهار نشاندهنده کاهش وزن خشک گیاه در اثر تددنش

در شدمدانی عطری مشخص شد که متلولپاشی با سولفات

شدددوری بدددود ( .)Kalhor et al., 2019کددداهش رشدددد

روی موجب افددزایش عملکددرد گیدداه شدددمدانی عطددری شددد

مشاهدهشده در گیاهان رشد کرده تتت تنش شوری بهدلید

( )Vojodi Mehrabani et al., 2016کدده شدداید دلیددد آن
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Table 4. Mean comparison for the effects of foliar application with ZnO in common and nano forms
on yield and Mg, Cu and Fe content of Rosmarinus officinalis.
Fe content
)(mg Kg-1 DWt

Mg content
)(mg Kg-1 DWt

Aerial part dry weight
)(g/pot

440b
422c
425c
470a
407d
4.1

3.71ab
3.81ab
1.04c
1.85c
2.62 b
0.20

9.1b
16a
12.2b
12.2b
11.2b
2.8

Foliar application with ZnO and nano ZnO
)(mg l-1

0
10 mg l-1 nano ZnO
5 mg l-1 nano ZnO
5 mg l-1 ZnO
10 mg l-1 ZnO
)LSD (1%

Similar letters in the column are non-significant based on LSD test.

همانگونه که ( Hafeez et al. )2013عنوان نمودند افددزایش

متلولپاشی با نانو ذره روی تأثیر مثبت در کاهش اثرات

سطح ایندول استیک اسید و همگونسازی دیاکسید کددربن

تنش شوری بر متتوای کلروفید  bدر گیاه را داشت.

در گیاه باشد .در پژوهش اضر با توجه بدده قطددر کد ذرات

مقدار نسبی آب برگ

نانو رنین انتظار میرود که سددرعت جددذب ،انتقددال و تجمددع

با ترین میزان نسبی آب بددرگ در تیمددار شدداهد (بدددون

ذرات نددانو بیشددتر از ذرات روی مدمددولی باشددد کدده نهایتدد ًا

تنش شوری و متلولپاشی) و تیمار بدون تنش شوری با هددر

موجب افزایش عملکرد گیاه گردید.

دو سطح متلولپاشی با اکسددیدروی و نددانو ذره اکسددیدروی

مقادیر کلروفیل  aوb

مشدداهده شددد (جدددول  .)5نتددایج مشددابهی در ایددن خ ددوص

بیشتددرین میددزان کلروفیددد  aدر شددرای بدددون تددنش

توسد ( Hejazi Mehrizi et al. )2011در گیدداه رزمدداری

مشاهده گردید .در تیمار  150میلیمو ر کلریدسدددی میددزان

گزارش شد .با بودن مقدددار نسددبی آب بددرگ میتوانددد بدده

کلروفید  aبه  1/64میلیگرم بر گددرم وزنتددر کدداهش یافددت

دلید کدداهش اتددال

آب از طرید بسددتن روزنددهها ،جددذب

که نشاندهنده تأثیر منفی تنش شوری بر متتوای کلروفید a

بیشتر آب از طری گسددترش ریشددهها و یددا تنظددی اسددمزی از

بود (جدول  .)3متتوای کلروفید  bتتت تأثیر اثرات متقابد

طری تولید اسمولیتهایی مثددد گالیسددین بتدداهین ،پددرولین و

تنش شوری و متلولپاشی با اکسددیدروی بدده فددرم مدمددول و

قندددهای متلدول باشددد (

نانو قرار گرفت (جدددول  .)1بددر اسدداس جدددول  5بیشتددرین

.)Sairam et al., 2002

میددزان کلروفیددد  4/12( bمیلیگددرم بددر گددرم وزنتددر) در

عملکرد اسانب

;Hejazi Mehrizi et al. 2011

تیمددار بدددون تددنش شددوری و متلولپاشددی شددده بددا 10

بیشترین عملکرد اسانش در تیمار بدون تنش شددوری و

میلیگرم در لیتر نانو ذره اکسیدروی اصددد شددد .نتددایج

متلولپاشی شده با  10میلیگرم در لیتر نانو ذره اکسددیدروی

مشابهی در خ وص کاهش متتددوای کلروفیددد گیدداه در

و اکسیدروی اصد شد .کمترین عملکرد اسانش در تیمددار

اثدددر تدددنش شدددوری در اسدددطوخودوس گدددزارش شدددد

 150میلیمول کلریدسدی بدون متلولپاشی و متلولپاشی

(Sub Ba et al. )2014( .)Chrysargris et al., 2019

بددا  5میلیگددرم در لیتددر روی بهدسددت آمددد کدده نشدداندهنده

عنوان نمودند متلولپاشی روی موجب افزایش متتددوای

کاهش  84درصدی نسددبت بدده تیمددار بدددون تددنش شددوری و

کلروفید ،نسبت کلروفیددد  a/bو کاروتنوهیدد در نددارنگی

متلولپاشی با  10میلیگرم در لیتر نانو روی بود (جدول .)5

شد .کاهش مقدددار رنگیزههددا بددا افددزایش سددطوح شددوری

نتددایج آزمددایش ( Vojodi Mehrabani et al. )2017در

ممکن اسددت بددهدلید تخریددب سدداختمان کلروپالسددتها،

گیاه اسطوخودوس نشان داد بیشترین متتوای اسانش گیدداه

فتواکسیداسیون کلروفیدها و یا واکنش با اکسیژن منفددرد

در شرای بدون تنش شوری مشاهده شددد و متلولپاشددی بددا

باشددد .نتددایج اصددد از بررسددی اضددر نشددان داد کدده

سولفات روی تأثیر مثبت در افددزایش متتددوای اسددانش گیدداه

428

سنپوراقدم و همکاران :اثر متلولپاشی اکسیدروی و نانوذره ...

Table 5. Mean comparison for the interaction effects of salinity and foliar application with ZnO in
common and nano forms on yield and some physiological characteristic of Rosmarinus officinalis

Zn content
)(mg Kg-1 DWt

P content
)(mg Kg-1 Dwt

)N content (%

Na content
)(mg Kg-1 Dwt

K content
)(mg kg-1 Dwt

Essential oil yield
)(L/ha

Leaf relative water content
)(%

Chlorophyll b
)(Mg g-1 Fwt

Foliar application of Zn
)(Common and nano form
)(mg L-1

NaCl Levels
)(mM

39.14def
98.97a
81.41a
70.10b
9795a
62.10c
58.70c
47.72c
46.06c
54.28bc
44.13c
55.01b
40.30ce
42.28ce
59.30b
37.17e
48.53ce
22.08g
35.00fg
28.7fg
6.23

3039cde
2951cde
2868cde
1160f
3046cde
2628e
2740cde
1170f
2857c-e
2959c-e
3021c-e
2882c-e
978g
3286bc
2983c-e
3789a
3233b-d
3598ab
2634e
2680de
8.6

1.13bc
2.93bc
2.03bc
1.04d
1.87b-d
1.86b-d
1.51d
0.047e
2.23b
1.97bc
2.12bc
2.12bc
0.052e
2.097bc
3.06a
1.09bc
3.11a
1.86b-d
2.17bc
1.71cd
0.40

871i
860i
998b-f
860i
900b-d
1002b
1009bc
900i
930d-f
1060b-e
942c-f
957c-f
970 c-f
1180b-f
1080b
1399a
978b
1184a
86bc
926d-f
10.4

1670c
1350d
1962a
1232f
1324d
1322d
1062e
1223f
1405d
1290d
1423d
1388d
1291f
1639c
1628c
1365d
1241f
1373d
1406d
1152e
12

5.4c-e
15.0a
6.4c-e
9.9bc
11.9ab
5.7c-e
7.9b-e
7.5b-d
5.7c-e
7.2b-d
3.2de
8.4b-d
4.7c-e
4.7c-e
7.9b-e
2.4e
5.1c-e
3.7de
2.5e
4.8c-e
4.4

77.3a
76.1a
74.3ab
75.1ab
76.4a
70.1b
70.1bc
68d
70.4bc
70.6bc
57.6e
66.4d
49.5f
69.2d
67.5d
48.3f
59.7e
61.2d
61.6b
59.2e
3.28

1.48g-i
4.12a
3.19bc
2.93b-d
2.53d-f
1.13hij
2.35b
2.75b-e
2.07fg
2.58c-f
0.95ij
2.79b-d
2.13e-g
1.50g-i
1.83g
0.82ij
2.49d-f
1.76gh
1.48g-i
1.06gh
0.58

0
)10 (Nano
)5 (Nano
)5 (Common
)10 (Common
0
)10 (Nano
)5 (Nano
)5 (Common
)10 (Common
0
)10 (Nano
)5 (Nano
)5 (Common
)10 (Common
0
)10 (Nano
)5 (Nano
)5 (Common
)10 (Common

0
0
0
0
0
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
)LSD (%

Similar letters in the column are non-significant based on LSD test.

داشت .رنین بهنظر میرسد که در شرای بدون تنش شوری

میلیگرم در لیتر نانو ذره اکسیدروی مشاهده شددد .رنددین

گیاهان اسطوخودوس با اخت اص متابولیتهای اولیدده بیشددتر

بدددهنظر میرسدددد کددده در تنشهدددای شدددوری  50و 100

به بیوسنتز اسانش موجب افزایش متتوای اسانش میشددود و

میلیمول کلریدسدی  ،متلولپاشی با  5میلیگرم در لیتدر

متلولپاشی با روی اثرات افزایشددی در ایددن خ ددوص دارد.

نانوذره روی تأثیر کمی در کدداهش اثددرات تددنش شددوری

روی در فرایند فتوسنتز و متابولیس کربوهیدرات نقش داشته

داشته و موجب کاهش تقریباً  90درصدی متتددوای ازت

و دیاکسیدکربن و گلوکز از منابع عمده مورد استفاده گیدداه

نسبت به تیمار شاهد شد (جدول  .)5در بررسی انجامشده

برای بیوسنتز ترپنوهیدها میباشند .لذا بهنظر میرسد که تیذیه

در گیدداه گندددم مشددخص شددد کدده تددنش شددوری موجددب

گیدداه بددا روی نقددش مهمددی در تجمددع اسددانش و از بددین بددردن

کدداهش جددذب عناصددر غددذایی ماننددد کلسددی  ،منیددزی ،

رادیکالهای ازاد اکسیژن داشته باشد (.)Nahed et al., 2007

پتاسی  ،فسفر و نیتروژن توس گیدداه شدد کدداهش جددذب

غلظت ازت

نیتروژن توس گیاه موجب کاهش تولید اسیدهای آمیندده

بیشترین غلظددت ازت نمونددهها در تیمارهددای تددنش

میشود ( .)El-Fouly et al., 2011در بررسی انجام شده

 10میلیگددرم در

روی در غلظت نیتروژن در گیاه

شددوری  100میلیمددو ر کلریدسدددی

لیتددر اکسددیدروی و  150میلیمددو ر کلریدسدددی

10

در خ وص اثر م ر

اسطوخودوس اعالم نمودند که م ر

روی تتت تنش
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شددوری موجددب کدداهش غلظددت نیتددروژن در بددرگ شددد

با  5میلیگرم در لیتددر نددانو ذره اکسددیدروی مشدداهده شددد

).(Chrysargris et al., 2019

(جدول  .)5بیشتددرین میددزان پتاسددی نمونددهها در شددرای

غلظت فسفر و روی برگ

بدون تنش شوری و متلولپاشددی بددا  5میلیگددرم در لیتددر

بیشتددرین غلظددت فسددفر بددرگ در تیمارهددای تددنش

نددانو ذره اکسددیدروی مشدداهده شددد (جدددول  .)5نتددایج

شوری  150میلیمو ر کلریدسدی بدون متلولپاشددی و

مشابهی در خ وص کاهش در جذب پتاسی تتت تنش

متلولپاشی با  5میلیگرم در لیتر نددانو ذره اکسددیدروی و

شوری در اسطوخودوس گزارش شد ( Chrysargris et al.,

کمتدددرین غلظدددت فسدددفر در تیمدددار تدددنش شدددوری 100

 .)2019کاهش مشاهدهشده در جذب پتاسی تتت تددنش

میلیمو ر و متلولپاشی با  5میلیگددرم در لیتددر ندانو ذره

شوری ممکن است به دلید رقابت ایجاد شده بین سدی و

اکسیدروی مشاهده شد (جدول  .)5بیشترین میزان روی

پتاسی در جددذب بدده دلیددد وجددود ناقدهددای مشددابه باشددد

نموندددهها در شدددرای بددددون تدددنش شدددوری و سدددطوح

( .)Mirfattahi et al., 2018جلددوگیری از رشددد گیدداه

متلولپاشی  5و  10میلیگرم در لیتر نانو ذره اکسیدروی

تتت شرای تنش شددوری ممکددن اسددت بددهدلید کدداهش

و  10میلیگرم در لیتر اکسیدروی اصد شد (جدول .)5

پتانسید اسمزی گیاه و ه رنین کاهش دسترسی به آب و

نتایج مشابهی در خ وص افزایش متتوای روی نمونهها

یا تجمع یونهایی مثد سدی و کلر در بافتهددای گیدداهی

در اثر متلولپاشی با نانو ذره روی در گیاه زرشک سددیاه

باشددد ( .)Mirfattahi et al., 2018بررسددیها نشددان داده

گزارش گردید ( .)Vojodi Mehrabani et al., 2019در

است که وجود مقادیر با ی یددون پتاسددی در غلظتهددای

تتقی انجامشده در گیاه اسطوخودوس مشخص شد کدده

با ی نمک میتواند بهعنوان یکی از شاخصهای تتمد

تنش شوری موجب افزایش متتوای فسفر در گیاه شددد و

گیاه به تددنش شددوری بدده دلیددد پددایین نگهداشددتن پتانسددید

متلولپاشی با روی تأثیری در متتوای فسفر اسددطوخودوس

اسمزی سلولهای ریشه ،انتقددال امددالح بدده واسددطه ایجدداد

نداشددت ( .)Chrysargris et al., 2019بررسددی انجددام شددده

فشار تورژسانش در آوندددهای رددوبی ،فددظ تدددادل آب

نشاندهنده افزایش نفوذ فسفر بدده داخددد سددلول تتددت تددنش

داخددد گیدداه ،و ادامدده فدالیددت آنزی هددا مطددرح باشددد

شوری بود .در الیکه تنش شددوری تددأثیر منفددی بددر جددذب

( .)Chrysargris et al., 2019در بررسی انجام شددده توسد

داشت ( Hejazi Mehrizi et

( Fathi et al. )2017مشخص شد که استفاده از نددانوذره

سایر عناصر غذایی مانند پتاسی

 .)al., 2011آشفتگی بهوجود آمده در عناصر غذایی در اثددر

اکسیدروی موجددب افددزایش غلظددت روی در گیدداه شددد.

تنش شوری دسترسی ،انتقددال و توزیددع عناصددر غددذایی را در

رنین بهنظر میرسد که تأثیر مثبت  Znدر رشد رویشی به

گیاه تتت تددأثیر قددرار میدهددد کدده بهصددورت کمبددود یددک

دلید بیوسنتز  ،IAAافزایش فتوسنتز ،متابولیس نیتددروژن،

عن ر ،عدم توازون یونی دراثر رقابت بین یون سدی و کلددر

بیوسنتز پروتئین ،پایداری غشای سلول و افددزایش تتمددد

با کاتیونهایی مثد پتاسی  ،کلسی و روی و یا آنیددون نیتددرات

گیاه به استرسهای متیطی باشد (.)Hafeez et al., 2013

به وقوع میپیوندد که موجددب کدداهش جددذب سددایر عناصددر

غلظت منیزی

غذایی مثد منیددزی و پتاسددی

میشددود ( Chrysargris et al.,

با ترین میزان منیددزی در تیمددار شدداهد و  50میلیمددو ر

.)2019

کلرید سدی مشاهده شد (جدول  .)3بیشترین میزان منیددزی

غلظت سدی و پتاسی

نمونهها در تیمار شاهد و متلولپاشی با  10میلیگرم در لیتددر

بیشترین غلظددت سدددی در تیمارهددای تددنش شددوری
 150میلیمو ر کلریدسدی بدون متلولپاشی و متلولپاشددی

نددانو ذره اکسددیدروی مشدداهده شددد (جدددول  .)4در بررسددی
انجامشددده در گیدداه اسددطوخودوس (

Chrysargris et al.,
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 )2019و رزمددداری ()Hejazi Mehrizi et al., 2011

نمودند که تتت تنش شوری کاهش جذب آهن در بخش

مشخص شد متلولپاشی بددا روی موجدب کدداهش متتددوای

هوایی گیاه بیشتر از ریشه بود که نشاندهنده کددارایی انددد

کسی و منیزی در گیاه شد .در تتقی انجام شده در رزمددای

گیاه برای انتقال آهن به بخش هوایی میباشد.

مشخص شد که متلولپاشی با روی تأثیر مثبددت در کدداهش

نتیجهگیری

اثرات تنش شوری در گیاه داشته و به بهبددود جددذب عناصددر

نتایج اصد از اعمال تنش شوری بددر گیدداه رزمدداری

Hejazi Mehrizi et al.,

نشاندهنده تأثیر منفی تنش بر وزنخشک گیاه ،متتددوای

مددورد نیدداز گیدداه کمددک کنددد (
.)2011

رنگیزههای فتوسنتزی ،منیزی و آهن بود .متلولپاشی بددا

آهن

روی تأثیر مثبت بددر وزنتدر بخدش هددوایی گیدداه ،غلظددت

بیشترین میزان آهددن در تیمددار بددون تددنش شددوری

عناصر منیزی  ،مش ،آهن داشت .در کددد میتددوان رنددین

مشدداهده شددد .کمتددرین میددزان آهددن در تیمددار  150میلددی

عنوان نمود که گیاه رزماری قادر به تتمد تددنش شددوری

مو ر کلریدسدی مشاهده شد که نشاندهنده کاهش 10

تا د  50میلیمو ر بدون کاهش قابد توجه در عملکرد

درصدددی در متتددوای آهددن نسددبت بدده تیمددار شدداهد بددود

گیاه میباشد و متلولپاشددی بددا نددانوذره اکسددیدروی (10

(جدول  .)3از طرفی متتددوای آهددن تتددت تددأثیر سددطوح

میلیگرم در لیتر) تأثیر مثبت بددر عملکددرد و شداخصهای

متلولپاشی قرار گرفت و با ترین متتددوای آهددن در تیمددار

رشدی گیاه داشت.

متلولپاشدی  5میلیگددرم در لیتددر اکسددیدروی مشدداهده شددد

سپاسگزاری

(جدددول  Fathi et al. )2017( .)4عنددوان نمودنددد کدده

بدینوسددیله از مداونددت متتددرم پددژوهش و فندداوری

متلولپاشی با نانوذره اکسددیدروی و آهددن موجددب افددزایش

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به خاطر تأمین هزینددههای

متتوای آهن گیدداه گردیددد ( El-fouly et al. )2011عنددوان

پژوهش اضر کمال تشکر و قدردانی را داری .
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