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مقاله پژوهشی

کاربرد محلولپاشی برگی روی در کاهش اثرات سمیت بور در دو رقم انگور
سکینه توکلی ،1جعفر امیری *2و محسن برین
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(تاریخ دریافت -9911/1/6 :تاریخ پذیرش)9911/5/29 :

چکیده
سمیت بور ،یکی از مهمترین اختلالاتی است که میتواند رشد گیاهانی مانند انگور را در نواحی خشک و نیمهخشک جهان محدود
سازد .به منظور بررسی تأثیر کاربرد محلولپاشی برگی سولفات روی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی
در دو رقم انگور (قزلاوزوم و حسینی) در شرایط سمیت بور ،آزمایش گلخانهای با سه فاکتور شامل دو رقم انگور (قزلاوزوم و
حسینی) ،چهار سطح بور (( 5/25شاهد) 5 ،2/5 ،و  95میلیگرم در لیتر) و محلول پاشی سه سطح سولفات روی (صفر (شاهد)،
 9و  6گرم در لیتر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و در مدّت شش ماه انجام شد .نتایج نشان داد
که تنش سمیت بور ،موجب کاهش تعداد برگ ،طول ریشه ،وزن تر و خشک شاخساره و میزان کلروفیل گردید .با افزایش بور
میزان نشت یونی غشاء یاختههای برگ و میزان مالوندیآلدهید افزایش یافت .یافتههای این پژوهش نشان داد که در شرایط
سمیت بور ،کاربرد سولفات روی (به ویژه در غلظت شش گرم در لیتر) باعث بهبود شاخصهای رویشی و کاهش نشت یونی و
افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدانی در هر دو رقم شد .به طور کلّی در پژوهش حاضر ،استفاده از سولفات روی توانست بعضی از
اثرات منفی ناشی از سمیت بور را در هر دو رقم انگور تعدیل نماید.
کلمات کلیدی :انگور ،شاخصهای رویشی ،محتوای نسبی آب برگ ،نشت یونی

 - 9دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 - 2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 - 9استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 پست الکترونیکj.amiri@urmia.ac.ir :
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تولید انگور در نواحی خشک و نیمهخشک دچار مشکلاتی
شده است که یکی از این مشکلات ،شوری و سمیت بور
میباشد .هر چند که بور یک عنصر کم مصرف ضروری
محسوب میشود ،ولی مقادیر بیش از حد آن در محیط
رشد ،مسمومیت گیاه را در پی خواهد داشت (ایراسلان 9و
همکاران .)2553 ،سمیت بور در مناطقی که دارای
خاکهای شور و خاک قلیایی با میزان بارندگی کم میباشند
و میزان شتشوی خاک کم است مشاهده میگردد
(کاماچوکریسبال 2و همکاران .)2591 ،سمیت بور ،عاملی
است که بهطور جدّی تولید محصولات باغی را در مناطق
مختلف جهان بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک محدود
میکند (هریرا-رودریگز 9و همکاران .)2595 ،درختان میوه
از جمله میوههای ریز ،مرکبات و گردو نسبت به سمیت بور
حساس هستند (گونز و همکاران .)2556 ،4انگور گیاهی
است که به زیادی بور حساس میباشد و بور در آوندهای
این گیاه به صورت جریان تودهای حرکت کرده و در این
گیاه غیرمتحرک میباشد .آستانهی تحمل آن  5/9تا 5/35
میلیگرم در لیتر گزارش گردیده است (یرمیاهو 5و بن-گال،
 .)2556علائم ظاهری سمیت بور بسته به گونه متفاوت می-
باشد و رقمها نیز نقش مهمی در ظهور این علائم بازی می-
کنند .علائم ظاهری سمیت بور در انگور ابتدا به صورت پیچ
خوردگی و فنجانی شدن برگها اتفاق افتاده و سپس به
صورت سوختگی نوک و سوختگی حاشیه برگها مشاهده
میگردد (چاتزی ساویدیس و تیریوس .)2595،6اثرات
فیزیولوژیکی سمیت بور شامل کاهش تقسیم سلولی ریشه،
جلوگیری از گسترش دیواره سلولی و کاهش رشد شاخه و
ریشه ،کم شدن محتوای کلروفیل برگ و برگ سوختگی
(کلروز و لکههای نکروزه) ،کاهش میزان فتوسنتز ،کاهش
محتوای لیگنین و سوبرین و کاهش تعداد و اندازه میوهها
میباشد (سرویلا 3و همکاران .)2592 ،با توجه به توانایی بور
در ترکیب شدن با دو گروه هیدروکسیل در شکلگیری باند
سیس ،سه دلیل اصلی برای سمیت بور پیشنهاد شده است

 -9تغییرات دیواره سلولی  -2توقف متابولیکی به وسیله
تشکیل پیوند با ترکیباتی همانند آدنوزین تریفسفات -9
توقف تقسیم و توسعه سلولی به وسیله تشکیل پیوند با
قندهایی مانند ریبوز (هریرا-رودریگز و همکاران.)2595 ،
در پایههای گیلاس  CAB- 6Pو  ،Gisela- 5سمیت بور باعث
کاهش تعداد و وزن تر برگ و نیز طول و وزنتر شاخه در
سطح دو میلیگرم در لیتر شده است (سوتیروپولوس 1و
همکاران .)2556 ،در دو رقم پرتقال ()Citrus sinensis
تیمار  2/5میلیگرم در لیتر بور ،رشد ریشه را کاهش داده
و کاهش حجم ریشه و ارتفاع گیاه در هر دو رقم را در پی
داشت (شنگ و همکاران .)2551 ،1برخی پژوهشها نشان
داد که غلظتهای زیاد بور باعث کاهش میزان رنگدانههای
فتوسنتزی (کلروفیل  b ،aو نسبت کلروفیل  aبه  )bو
کارتنوئید شد (کیهان 95و همکاران2593 ،؛ سرافی 99و
همکاران .)2591 ،در پژوهشی که در پایه سیترنج ( Citrus
 ،)sinensis×Poncirus trifoliataدر محیط آبکشت صورت
گرفت ،کاربرد بور (غلظتهای  45تا  955میکرومولار) باعث
کاهش کلروفیل ،کارتنوئید و تبادلات گازی برگ گردیده و
میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشاء سلولی افزایش یافت
(شاه 92و همکاران .)2593 ،عنصر روی یکی از عناصر کم
مصرف مورد نیاز گیاه میباشد .عنصر روی بهدلیل کمک در
ساخته شدن آنزیمهای خنثیکننده پراکسید هیدروژن و
اکسیژن فعالی که در گیاهان هنگام مواجهه با تنشها القاء
میشوند ،میتواند به کاهش آسیب سلولی کمک کند
(تیسدال 99و همکاران .)2559 ،کاربرد روی در خاک و یا
محلولپاشی برگی آن میتواند در کم کردن سمیت بور در
گیاه تأثیر بگذارد (کانگ 94و سالتویت .)2552 ،همچنین
کاظمی )2599( 95در خیار نشان داد که کاربرد سولفات
روی به صورت محلولپاشی برگی در غلظتهای  95 ،95و
 55میلیگرم در لیتر ،باعث افزایش ارتفاع گیاه ،وزن خشک
برگها ،تعداد برگهای گیاه و میزان کلروفیل میگردد .در
درختان پرتقال والنسیا نشان داده شد که کاربرد سولفات
روی (در غلظت  5/4درصد) باعث افزایش میزان عناصر برگ
گردید (آمورو .)2595 ،96با توجه به اهمیت اقتصادی انگور
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پژوهشهای میوهکاری
در ایران بهویژه در استان آذربایجان غربی ،این پژوهش با
هدف بررسی و ارزیابی تأثیر محلولپاشی برگی سولفات
روی بر دو رقم انگور (قزلاوزوم و حسینی) در شرایط سمیت
بور انجام گرفته است تا ضمن مطالعه اثرات سمیت بور بر
برخی ویژگیهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
در دو رقم انگور مورد مطالعه ،اثرات محلولپاشی سولفات
روی در کاهش اثرات سمیت بور مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر درگلخانه و آزمایشگاههای گروه علوم باغبانی
دانشگاه ارومیه طی سالهای  9915و  9916به اجرا درآمد.
به منظور بررسی تأثیر سولفات روی بر برخی ویژگیهای
مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در دو رقم انگور
(قزلاوزوم و حسینی) در شرایط سمیت بور به صورت کشت
بدون خاک ،پژوهشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل ًا
تصادفی با سه فاکتور که فاکتور اول شامل دو رقم انگور
(قزل اوزوم و حسینی) ،فاکتور دوم اسید بوریک (همراه با
محلول غذایی) در چهار سطح ( 5/25شاهد) 5 ،2/5 ،و 95
میلیگرم در لیتر و فاکتور سوم شامل سه سطح سولفات
روی (به صورت محلول پاشی برگی) صفر (شاهد) 9 ،و 6
گرم در لیتر با چهار تکرار اجرا شد .در این پژوهش ،بوتههای
یکدست و هماندازه دو رقم انگور قزل اوزوم و حسینی تهیه
و به گلدانهایی به ابعاد  25×23سانتیمتر منتقل شدند به
نحوی که هرگلدان محتوی یک نهال بود .مخلوط محیط
کشت در این گلدانها شامل پرلیت وکوکوپیت به نسبت
حجمی  9:9بود .گیاهان در گلخانهای با شرایط نوری 96
ساعت طولروز و دمای بین  93تا  95درجة سانتیگراد و
رطوبت نسبی  45تا  65درصد مستقر شدند .قبل از شروع
تیمارها ،کل بوتهها به صورت تک شاخه و یکنواخت هرس
شده و به قیم بسته شدند .گیاهان بعد از استقرار در گلدان
با محلول غذایی نیم هوگلند آبیاری شده و پس از گذشت
 45روز از کاشت بوتهها در گلدانها ،تیمارهای اسید بوریک،
اعمال شد .این تیمار همراه با محلول غذایی نیم هوگلند،
مورد استفاده قرار گرفت .اولین محلولپاشی سولفات روی
همزمان با شروع تیمارها اعمال گردید .مجموعاً سه مرتبه
این محلولپاشی تکرار شد (هر پانزده روز یکبار محلولپاشی
برگی سولفات روی انجام شد) .مدت زمان اعمال تنش بور،
یک ماه بود .پس از شروع کاشت نهالها در گلدانها ،گیاهان

هفتهای سه بار با  955میلیلیتر محلول غذایی نیم هوگلند،
آبیاری میشدند .برای جلوگیری از ایجاد شوک ناشی از
تنش بور به گیاهان ،در اولین آبیاری بعد از شروع تنش از
اسید بوریک  5/25و  2/5میلیگرم در لیتر همراه با محلول
غذایی نیم هوگلند استفاده شد .در آبیاری دوم از اسید
بوریک  2/5 ،5/25و  5میلیگرم در لیتر در محلول غذایی
استفاده شد .در آبیاری سوم از اسید بوریک 5 ،2/5 ،5/25
و  95میلیگرم در لیتر در محلول غذایی هوگلند استفاده
گردید .هفتهای یک بار ،شستشوی کامل محیط ریشه
گیاهان با آب انجام گرفت تا تغییرات  ECو  pHناشی از
تجمع نمکها در بستر کاشت در اثر انجام عمل آبشویی به
کمترین حد ممکن برسد .به منظور بررسی برخی از
ویژگیهای رویشی گیاهان در انتهای آزمایش (یک هفته
بعد از آخرین محلول پاشی سولفات روی) ،صفاتی نظیر
طول ریشه با استفاده از خطکش و وزن تر شاخساره به
کمک ترازوی دیجیتال (با دقت  5/5559گرم) اندازهگیری
گردید و تعداد برگ نیز شمارش شد .جهت تعیین وزن
خشک شاخساره ،ابتدا نمونهها به مدّت  32ساعت در آون
با دمای  35درجه سلسیوس قرار گرفتند و پس از خارج
نمودن نمونهها از آون ،وزن خشک آنها به کمک ترازوی
دیجیتال (با دقت  5/5559گرم) تعیین شد .برای اندازه
گیری میزان محتوای نسبی آب برگ ،ابتدا در هر بوته95 ،
عدد دیسک برگی به قطر  1میلیمتر از برگهای توسعه
یافته قسمت انتهایی ساقه تهیه شد .بلافاصله وزن تر آنها
به کمک ترازوی دیجیتال (با دقت  5/5559گرم) اندازه
گیری گردید و سپس در داخل ظروف پتری دیش حاوی
آب مقطر به مدّت  4ساعت در یخچال ( 4درجه سلسیوس)
و در تاریکی قرار داده شدند .پس از خارج کردن دیسکها
از آب مقطر ،جهت حذف رطوبت اضافی سطح دیسکها،
آنها را در بین دو لایه کاغذ صافی خشک نموده و سپس
وزن آماس آنها اندازهگیری شد .پس از تعیین وزن آماس،
دیسکهای برگی به آون ( 35درجة سانتیگراد) منتقل
شده و پس از گذشت  41ساعت وزن خشک آنها تعیین
گردید و در نهایت محتوای نسبی آب برگ (بر حسب درصد)
با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید (ترنر.)9119 ،9
([ ×955وزن خشک-وزن آماس) ( /وزن خشک-وزن تر)]= محتوای نسبی آب برگ ()%
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روش اندازهگیری نشت یونی غشاء بدین صورت بود که از
هر تکرار ،تعداد دو برگ توسعه یافته از قسمت انتهایی ساقه،
نمونهگیری و به قطعههای  9×9سانتیمتر تقسیم شدند.
قطعهها  9بار با آب مقطر شسته شده و سپس در لولههای
آزمایش  95میلیلیتری محتوی آب مقطر نگهداری شدند،
نمونهها به مدّت  24ساعت در دمای اتاق ( 25درجه سانتی
گراد) داخل دستگاه شیکر قرار داده و  EC1آنها قرائت شد.
سپس نمونهها را در اتوکلاو و در دمای  925درجه سانتی
گراد به مدّت  25دقیقه قرار داده و پس از خنک کردن
محلول ( 25درجه سانتیگراد)  EC2آنها نیز قرائت شد.
نشت یونی غشاء برگ به صورت درصد با استفاده از فرمول
زیر محاسبه گردید (لوتس 9و همکاران.)9116 ،
 = [EC1 / EC2] × 100نشت یونی غشاء برگ ()%
 :EC2هدایت الکترولیتی
برای اندازهگیری رنگیزههای کلروفیل از روش لیختن تالر و
ویلبورن )9115( 9استفاده شد .برای محاسبه کلروفیل  aاز
فرمولهای زیر استفاده شد:
Chl a = 11.75 A662 – 2.350 A645
 Chl aغلظت کلروفیل  aمیباشد ( Aمیزان

در این رابطه
جذب خوانده شده در هر طول موج توسط اسپکتروفتومتر
میباشد).
برای اندازهگیری میزان مالوندیآلدهید (MDA) 4از روش
هیث و پاکر )9161( 5استفاده گردید .جذب محلول حاصل
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  592 nmو nm
 655قرائت گردید .برای محاسبه میزان  MDAاز ضریب
خاموشی ( )955mM-1 cm-1و از فرمول زیر استفاده شد.
MDA (μmol / g Fw) = [A532-A600/155] × 1000
 A532و  :A600به ترتیب جذب محلول توسططط دسططتگاه

فعالیت آنزیم کاتالاز از ضریب خاموشی ()49/6 mM-1 Cm-1
و از فرمول زیر استفاده شد.
mM
)∆oD/ min(slope) × Vol. of assay (0.0003
( Units
=)
min
)Extinction Coefficient (43.6
doD

) = min (sl opeاختلاف بین دو قرائت در یک دقیقه
) =Vol.of assay (.0003حجم محلول داخل سل
) =Extinction cofficient (43.6ضریب خاموشی
اپجیایا3

فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز با استفاده از روش
و همکاران ( )9115انجام گرفت .فعالیت آنزیم گایاکول
پراکسیداز به صورت افزایش در جذب طی  9دقیقه در طول
موج  425نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
محاسب ه شد .برای سنجش فعالیت گایاکول پراکسیداز از
ضریب خاموشی ( )26/6 mM-1 Cm-1استفاده شد.

mM
)∆oD/ min(slope) × Vol. of assay (0.0001
( Units
=)
min
)Extinction Coefficient (26.6

تجزیه آماری دادهها و نرم افزارهای مورد استفاده
برای انجام تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد
بررسی ،از نرم افزار  SASنسخه  9.1استفاده شد .مقایسه
میانگینهای تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت .همچنین برای
رسم شکل از نرم افزار  Excelنسخه  2595استفاده گردید.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که شاخصهای
مورفولوژیکی تحت تأثیر تیمارهای مختلف بور و سولفات
روی و برهمکنش آنها در دو رقم انگور قرار گرفتند (جدول
.)9
طول ریشه

اسپکتروفتومتر در طول موج  592 nmو 655 nm
برای تهیه عصاره گیاهی جهت تعیین میزان فعالیت
آنزیمهای کاتالاز و گایاکول پراکسیداز از روش کانگ و
سالتویت ( )2552با اندکی تغییرات استفاده شد .سنجش
فعالیت آنزیم کاتالاز با استفاده از روش ایبی)9114( 6
اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم کاتالاز به صورت کاهش در
جذب طی یک دقیقه در طول موج  425 nmبا استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر محاسبه شد .برای سنجش میزان

میزان کاهش طول ریشه در تیمار  95میلیگرم در لیتر بور
نسبت به شاهد در رقم حسینی بر خلاف رقم قزلاوزوم غیر
معنیدار بود (شکل  -9الف) .در تیمار  95میلیگرم در لیتر
بور همراه با  6گرم در لیتر سولفات روی طول ریشه نسبت
به تیمار شاهد ( 5/25میلیگرم در لیتر بور و صفر گرم در
لیتر سولفات روی) 41/9 ،درصد کاهش داشت (شکل -9
ب).

1. Lutts
2. Electrical conductivity
3. Lichtenthaler and Wellburn
4. Malondialdehyde

5. Heath and Paker
6. Aebi
7. Updhyaya
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف بور ،سولفات روی و برهمکنش آنها بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی دو رقم انگور
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

طول ریشه

تعداد برگ

وزن تر شاخساره

وزن خشک شاخساره

رقم
سولفات روی
بور
سولفات روی × رقم
بور × رقم
بور × سولفات روی
بور × سولفات روی × رقم
خطای آزمایش

9
2
9
2
9
6
6

1/919ns

95/59 ns

**9665/54

**156/13

**5953/41
**154/32
*13/2
*995/54
**529/65
99/69ns
26/51

**9999/31
**295/19
6/31 ns
*99/61
**224/63
99/25 ns
3/2

**99929/14
**2995/33
**916/56
39/91ns
**9453/14
21/23ns
94/55

**2554/54
**525/9
*92/59
29/93 ns
**213/19
4/63ns
95/59

1/13

1/12

1/51

95/95

ضریب تغییرات ()%

 ** ،nsو * :به ترتیب نشاندهنده عدم وجود اختلاف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %9و معنیدار در سطح احتمال % 5

تعداد برگ
در هر دو رقم با افزایش سطوح بور تعداد برگ کاهش یافت
البته این کاهش در سطح  95میلی گرم در لیتر بور در
مقایسه با شاهد در رقم حسینی برخلاف رقم قزل اوزوم
غیرمعنیدار بود (شکل  -2الف) .در تیمار  95میلیگرم در
لیتر بور و  6گرم در لیتر سولفات روی ،تعداد برگ 49/51
درصد نسبت به تیمار شاهد (  5/25میلیگرم در لیتر بور و
صفر گرم در لیتر سولفات روی) کاهش داشت (شکل -2ب).
وزن تر شاخساره
در تیمار  95میلیگرم در لیتر بور و  6گرم در لیتر سولفات
روی وزن تر شاخساره نسبت به تیمار شاهد ( 5/25میلی
گرم در لیتر بور و صفر گرم در لیتر سولفات روی)52/9 ،
درصد کاهش داشت .وزن تر شاخساره در رقم حسینی
نسبت به قزلاوزوم در تیمار  6گرم در لیتر سولفات روی
 9/9برابر افزایش داشت (شکل .)9
وزن خشک شاخساره
با افزایش بور ،وزن خشک شاخساره کاهش یافت .همچنین
نتایج نشان داد که سولفات روی تأثیر مثبتی در کاهش
اثرات بور بر وزن خشک شاخساره داشت (شکل .)4
در پایههای مرکبات ( ،)Citrus sp.غلظتهای  5تا  95میلی
گرم در لیتر بور ،باعث کاهش رشد رویشی و میزان فتوسنتز
شده ،همچنین میزان بور در برگها ،ساقه و ریشه افزایش
یافت (سیمونگراو 9و همکاران .)2591 ،زیادی اسید بوریک
عمدت ًا باعث تنش آبی در ریشه شده و در نتیجه رشد ریشه

مختل میشود .زیادی بور باعث توقف رشد از طریق توقف
فعالیت چرخه میتوزی و  2CDKو الگوی ژنهای کلیدی
چرخه سلولی میشود (آکوا 9و همکاران .)2595 ،سمیت بور
میتواند مانع از رشد طولی ریشه گردد زیرا این عنصر یکی
از اجزای تشکیلدهنده دیواره سلولی اولیه بوده و مقادیر
بیش از حد آن باعث اختلال در فرآیند ساخت دیواره سلولی
میشود .در مجموع سمیت بور میتواند باعث کاهش تقسیم
سلولی شده و رشد ریشه را کاهش دهد (آردیک 4و
همکاران.)2551 ،
در زیتون مشاهده گردید که تعداد برگ در هر گیاه ،ارتفاع
گیاه و تعداد شاخههای جانبی با افزایش میزان بور کاهش
معنیداری یافتند (چاتزی ساویدیس و تیریوس.)2595 ،
روی ) (Znیک عنصر ضروری برای گیاهان است که در
بسیاری از واکنشهای آنزیمی دخیل است و برای رشد و
تکامل گیاهان ضروری است (خان 5و همکاران.)2595 ،
زیادی بور باعث اختلال در توسعه دیواره سلول و جلوگیری
از تقسیم سلول و کاهش رشد ساقه میگردد (رید 6و
همکاران .)2554 ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وزن
تر و خشک شاخساره به شدت تحت تأثیر سطوح بالای بور
قرار گرفته به طوری که با افزایش سطوح بور کاهش معنی
داری در وزن تر و خشک شاخساره نسبت به شاهد (5/25
میلیگرم در لیتر بور) در هر دو رقم انگور (قزلاوزوم و
حسینی) مشاهده شد .احتمالاً کاهش وزن اندامها تحت
تنش سمیت بور به علّت اختلال در متابولیسم کلی سلول
هاست (جلیازکوا 3و همکاران .)2559 ،همچنین کاهش وزن
5. Khan
6. Reid
7. Jeliazkova

1. Simon- Grao
2. Cyclin-dependent kinases
3. Aquea
4. Ardic
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شکل  -1مقایسه میانگین اثرات متقابل بور و رقم (الف) و بور و سولفات روی (ب) بر طول ریشه .میانگین های با حروف مشترک تفاوت معنی داری
از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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شکل  -2مقایسه میانگین اثرات متقابل بور و رقم (الف) و بور و سولفات روی (ب) بر تعداد برگ .میانگین های با حروف مشترک تفاوت معنی داری
از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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شکل  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل بور و سولفات روی بر وزن تر شاخساره در دو رقم انگور .میانگین های با حروف مشترک تفاوت معنی
داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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شکل  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل بور و سولفات روی بر وزن خشک شاخساره در دو رقم انگور .میانگین های با حروف مشترک تفاوت معنی
داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

اندامها ممکن است به این دلیل باشد که سمیت بور باعث
کاهش تقسیم سلولی ریشه ،حجم سلولی ساقه ،قطر ساقه
و کلروفیل میگردد (یرمیاهو و بنگال .)2556 ،با توجه به
اثر مثبت روی در افزایش شاخص سطح برگ ،افزایش
کلروفیل فتوسنتزی و در نتیجه افزایش فتوسنتز دارد ،در
تجمع ماده خشک کل گیاه در طول فصل خشک مؤثر است
(ترهان و شارما.)2555 ،9

دیآلدئید در شرایط تنش ،سبب افزایش نفوذپذیری غشای
پلاسمایی میشود و نشت یونی افزایش مییابد که شاخصی
از میزان صدمه اکسایشی به شمار میرود (گولن 2و
همکاران .)2551 ،تحت تنش سمیت بور ،غشاء سلولی
پایداری خود را از دست میدهد و تنش بور باعث افزایش
نفوذپذیری غشاء و در نتیجه باعث تغییر در یکپارچگی
ساختار غشاء میگردد (آپستول و زویازک .)2554 ،9افزایش
نشت یونی در اثر سمیت بور در گیاهانی مانند انگور (سویله
مزاوغلو 4و همکاران )2551 ،و زیتون (رستمی و همکاران،
 )9915گزارش گردیده است .در پژوهش حاضر نتایج نشان
داد که محلولپاشی برگی سولفات روی در غلظتهای کمتر
بور تأثیر مثبتی در کاهش اثرات منفی بور بر میزان نشت
یونی غشاء برگ داشت .احتمالاً دلیل این امر نقش عنصر
روی در فعال شدن آنزیمهای گیاهی در متابولیسم
کربوهیدراتها ،حفظ تمامیت غشاهای سلولی و سنتز
پروتئینها باشد (برینان .)2555 ،5همچنین ،برهمکنش

1. Trehan and Sharma
2. Gulen
3. Apostol and Zwiazek

4. Soylemezoglu
5. Brennan

نشت یونی
با افزایش بور ،میزان نشت یونی افزایش و در غلظتهای 2/5
و  5میلیگرم در لیتر بور ،کاربرد  6گرم در لیتر سولفات
روی ،به طور معنیداری میزان نشت یونی را کاهش داد
(شکل  .)5اسیدهای چرب غیراشباع حساسترین بخش
غشاء به اکسید شدن و تخریب از طریق تنش اکسایشی
میباشند .بر اثر تجزیه اسیدهای چرب غیراشباع به وسیله
اکسیژن واکنشگر ،ترکیباتی مثل مالوندیآلدئید تولید
میشود که برای سلول سمیت ایجاد میکند .تجمع مالون
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شکل  -5مقایسه میانگین اثر متقابل بور و سولفات روی ،بر میزان نشت یونی در برگهای دو رقم انگور .میانگین های با حروف مشترک تفاوت
معنی داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

عنصر روی با فسفولیپیدها و گروههای سولفیدریل پروتئین-
های غشایی در حفظ غشاءهای سلولی نقش مهمی دارد
(دیسانت.)2595 ،9
مالون دیآلدهید

جلوگیری از اکسیداسیون غشای لیپید نقش کلیدی دارد
(آلووی .)2551 ،نشان داده شده است که  Znدارای اثر مهار
قوی روی اکسیداسیون  NADPHدر غشاء است (کاوانو 5و
همکاران .)2552 ،محلولپاشی برگی  Znباعث کاهش
محتوای مالوندیآلدهید در گیاهان )(Brassica juncea L.
تحت تیمار شوری در مقایسه با گیاهان شاهد شد (پروایز6
و همکاران.)2593 ،

با افزایش بور ،محتوای مالوندیآلدئید افزایش یافت .کاربرد
 6گرم در لیتر سولفات روی در سطح  2/5میلیگرم در لیتر
بور ،میزان مالوندیآلدهید را در مقایسه با شاهد کم نمود
اما در سایر سطوح بور تأثیری بر میزان این ماده نداشت
(شکل  .)6مالوندیآلدهید ،محصول پراکسیداسیون
اسیدهای چرب غیراشباع است که به عنوان یک نشانگر
زیستی برای پراکسیداسیون لیپیدی که ممکن است در
حضور گونههای اکسیژن فعال رخ دهد ،استفاده میشود و
یکی از نشانههای تنش اکسیداتیو در موجودات زنده است
(آیواز 2و همکاران .)2599 ،در پژوهش حاضر ،با افزایش
غلظت بور ،میزان مالون دیآلدهید افزایش یافت .گونز و
همکاران ( )2556نیز با بررسی تأثیر سمیت بور در انگور
گزارش نمودند که با افزایش غلظت بور ،میزان مالوندی-
آلدهید در برگهای انگور افزایش یافت .افزایش مالوندی-
آلدئید تحت سمیت بور در پایههای سیب M9
(مولازیوتیس 9و همکاران ،)2556 ،پایههای انگور
(سویلیمیزاوغلو و همکاران )2551 ،و در گلابی (ونگ 4و
همکاران )2599 ،نیز گزارش گردیده است .عنصر روی در
کنترل تولید و پاکسازی رادیکالهای اکسیژن آزاد و

در تیمارهای  2/5و  5میلیگرم در لیتر بور ،کاربرد سولفات
روی تأثیر معنیداری در کاهش اثرات منفی بور در محتوای
نسبی آب برگ در مقایسه با شاهد داشت (شکل .)3
در پژوهش حاضر با افزایش غلظت بور ،محتوای نسبی آب
برگ کاهش یافت .کاهش مقدار نسبی آب برگ نشاندهنده
کاهش تورژسانس سلولی در اثر کاهش دسترسی به آب
برای فرآیند گسترش سلولی میباشد (ویسوتسکایا 3و
همکاران .)2595 ،افزایش غلظت بور در محیط ریشه،
خشکی فیزیولوژیکی ایجاد نموده و باعث کاهش جذب آب
از خاک میگردد .همچنین باعث سنتز هورمونی به نام اسید
آبسیزیک میشود .سنتز این نوع تنظیمکننده رشد در پاسخ
به دهیدراسیون بوده و باعث کاهش رشد ریشه شده و نیز
با انتقال آن به بخش هوایی به عنوان یک پاسخ تنش آبی
عمل میکند (آکویا 1و همکاران .)2599 ،لذا انباشت بور در
برگها باعث اختلال در فشار اسمزی شده و باعث کاهش

1. Disante
2. Ayvaz
3. Molassiotis
4. Wang

5. Kawano
6. Parvaiz
7. Vysotskaya
8. Aque

محتوای نسبی آب برگ
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مالون دی آلدهید (میکرو مول در گرم وزن
تر)

a

a

a
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شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل بور و سولفات روی ،بر محتوای مالون دی آلدهید در برگهای دو رقم انگور .میانگین های با حروف
مشترک تفاوت معنی داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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محتوای نسبی آب برگ (درصد)
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شکل  -7مقایسه میانگین اثر متقابل بور ،سولفات روی بر میزان محتوای نسبی آب برگ در دو رقم انگور  .میانگین های با حروف مشترک
تفاوت معنی داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

محتوای نسبی آب برگ میگردد .عنصر روی از طریق
محافظت از پروتئینها و لیپیدهای غشایی در برابر رادیکال-
های آزاد و سایر محصولات حاصل از واکنشهای احیایی
درون سلولی ،باعث حفظ یکپارچگی غشاء سلولی میشود.
بنابراین ،عنصر روی از عناصر مهم کاهشدهنده آسیبهای
اکسیداتیو غشاءسلولی محسوب میشود (ککمک.)2555 ،9
این میتواند نقش عنصر روی را در تنظیم فعالیت سیستم-
های آنتیاکسیدانی گیاه در مواجهه با اثرات تخریبی تنش
اکسیداتیو بر غشاهای سلولی و در نتیجه حفظ سلامت و
کارکرد طبیعی غشاءها تأیید نماید.

 aمعنیدار بود (جدول  .)9-4با افزایش بور ،میزان کلروفیل
 aکاهش یافت .همچنین نتایج نشان داد که سولفات روی
در غلظتهای متوسط بور تأثیر مثبتی در کاهش اثرات
منفی بور بر میزان کلروفیل  aداشت (شکل .)1
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش غلظت بور،
مقدار کلروفیل  aکاهش یافت .کاهش کلروفیل در اثر
سمیت بور در گلابی (ونگ و همکاران )2599 ،و پرتقال
(شنگ و همکاران )2551 ،گزارش گردید .کاهش کلروفیل
میتواند ناشی از اختلال در برخی از فرآیندهای متابولیکی
از طریق کاهش توسعه نقاط مریستمی و تغییرات چشمگیر
در مقدار آنزیمها باشد (یرمییاهو و همکاران .)2556 ،عنصر
روی بر محتوای عناصر غذایی مؤثر در تشکیل کلروفیل نظیر
آهن و منیزیم تأثیر دارد (کوسیسکال و انال.)2551 ،2
مولکول کلروفیل یکی از اهداف مورد حمله رادیکالهای آزاد

1. Cakmak

2. Kosesakal and Unal

کلروفیل a

اثرات اصلی سولفات روی ،بور و اثرات متقابل بور و سولفات
روی ،سولفات روی و رقم ،همچنین اثرات متقابل بور،
سولفات روی و رقم در سطح احتمال  9درصد بر کلروفیل
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توکلی و همکاران :کاربرد محلولپاشی برگی روی در کاهش اثرات سمیت بور در دو رقم انگور

10 mg/L B

d-f
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d-f f-h
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e-h
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j

a2s3

d-f

d-g
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a2s2

bc abc
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j
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j

کلروفیل ( aمیلی گرم در گرم وزن تر)
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5 mg/L B
c

de

2.5 mg/L B

0.25 mg/L B
ab

a

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

a1s1

شکل  -8مقایسه میانگین اثرات متقابل بور ،سولفات روی و رقم بر میزان کلروفیل  aدر دو رقم انگور(قزلاوزوم و حسینی) a1 .و  a2به
ترتیب نشاندهنده رقم قزلاوزوم و حسینی میباشند  s1و  s2و  s3نیز نشان دهنده غلظتهای صفر 9 ،و  6گرم در لیتر سولفات روی در هر دو رقم
میباشد .میانگین های با حروف مشترک تفاوت معنی داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

میباشد .احتمالاً روی با فعال کردن سیستمهای آنتی
اکسیدانی و در نتیجه کاهش تنش اکسیداتیو از تخریب و
کاهش کلروفیل جلوگیری نماید که میتواند بهعلّت نقش
این عنصر در متابولیسم نیتروژن و ساخت کلروفیل باشد
(عابدیباباعربی 9و همکاران.)2599 ،
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
با افزایش بور ،فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و
گایاکول پراکسیداز افزایش یافت (شکلهای  1و .)95
افزایش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز تحت شرایط
سمیت بور و تنش شوری در انگور گزارش شده است
(سویلهمزاوغلو و همکاران .)2551 ،ونگ و همکاران ()2599
افزایش در فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز
را در گلابی در غلظتهای 955و  955میکرومول بور در
مقایسه با گیاهان شاهد ( 95میکرومول) را گزارش نمودند.
در دو جنس Cucumis sativus L.و  ،Cucurbita pepoبور
( 95تا  25میلیگرم در لیتر) ،باعث افزایش فعالیت آنزیم-
های آنتی اکسیدانی آسکوربات پراکسیداز ،کاتالاز و
سوپراکسیددسموتاز گردید (لاندی 2و همکاران .)2599 ،در
پژوهش حاضر با محلولپاشی برگی سولفات روی ،میزان
فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و گایاکول
پراکسیداز نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت .این افزایش
در رقم حسینی بیشتر از رقم قزلاوزوم بود .روی به دلیل
کمک در ساخته شدن آنزیمهای خنثیکننده پراکسید
هیدروژن و اکسیژن فعالی که در گیاهان هنگام مواجه با

تنش القاء میشوند ،میتواند به کاهش آسیب سلولی کمک
کند (تیسدال و همکاران.)2559 ،
نتیجهگیری کلی
در پژوهش حاضر ،با افزایش غلظت بور ،شاخصهای رویشی
هر دو رقم انگور از جمله طول ریشه ،تعداد برگ ،وزن تر و
خشک شاخساره کاهش یافتند .کاربرد همزمان بور و
سولفات روی در هر دو رقم انگور اثرات معنیداری بر
ویژگیهای رشدی گیاه داشت .وزن تر و خشک شاخساره با
محلولپاشی برگی سولفات روی (به ویژه در غلظت  6گرم
در لیتر سولفات روی و در تیمارهای  2/5و  5میلیگرم در
لیتر بور) افزایش یافت .در غلظت  5میلیگرم در لیتر بور،
کاربرد  6گرم در لیتر سولفات روی ،به طور معنیداری
میزان نشت یونی را کاهش داد .فعالیت آنزیمهای آسکوربات
پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز در رقم حسینی بیشتر از
قزل اوزوم بود .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،روی تأثیر مثبتی
در تعدیل اثرات سوء غلظتهای متوسط بور ( 2/5و  5میلی
گرم در لیتر) در هر دو رقم انگور ایفاء نمود.

2 . Landi

1. Abedi Babaarabi
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(میکرو مول در دقیقه در گرم وزن تر)
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آنزیم آسکوربات پراکسیداز
(میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)
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سولفات روی (گرم در لیتر)
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بور (میلی گرم در لیتر)

شکل  -9مقایسه میانگین اثرات متقابل بور و سولفات روی (الف) ،سولفات روی و رقم (ب) بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در
برگهای دو رقم انگور (قزل اوزوم و حسینی) .میانگین های با حروف مشترک تفاوت معنی داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون
دانکن ندارند.

ab
a-c

16
a-c

14

a-c
bc

12

bc
c

10
8
6
4

گایاکول پراکسیداز
(میکرومول دردقیقه درگرم وزن تر)

حسینی

18

0 g/L
3 g/l
6 g/L

a a

a

b

20

bc

15

cd

de de
ef

ef
f f

10
5

2
0
10

5

2.5

گایاکول پراکسیداز
(میکرو مول دردقیقه درگرم وزن تر)

a

قزل اوزوم

20

25

0

0.25

10

بور (میلی گرم در لیتر)

5

0.25

2.5

بور (میلی گرم در لیتر)

شکل  -11مقایسه میانگین اثرات متقابل بور و سولفات روی (الف) ،بور و رقم (ب) ،بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در برگ های دو
رقم انگور (قزل اوزوم و حسینی) .میان گین های با حروف مشترک تفاوت معنی داری از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف بور ،سولفاتروی و برهمکنش آنها بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در دو رقم انگور
میانگین مربعات
منابع تغییرات
رقم
سولفات روی
بور
سولفات روی × رقم
بور × رقم
بور × سولفات روی
بور × سولفات روی × رقم
خطای آزمایش
ضریب تغییرات ()%

درجه
آزادی

نشت یونی

مالوندی
آلدهید

محتوای
نسبی آب برگ

آسکوربات
پراکسیداز

گایاکول پراکسیداز

کلروفیل a

9
2
9
2
9
6
6

59/46 ns
**1449/95
**2439/12
936/39 ns
11/59ns
**9914/44
62/51ns
44/59

5/5912 ns
**5/35
**5/9999
5/5599 ns
5/5596 ns
**5/5656
5/5599 ns
5/5564

4/159ns
**9333/25
**9911/39
91/21ns
5/193ns
**592/55
92/11ns
24/14

**29/459
**955/3939
**95/131
*9/469
9/5524ns
**96/531
5/611ns
5/131

**912/53
**159/651
**949/62
** 41/964
*99/14
**59/434
6/254 ns
9/944

5/5955 ns
**96/392
**5/451
**9/921
5/912 ns
**9/16
** 5/991
5/9559

99/49

24/66

6/33

24/626

94/663

95/9

 ** ،nsو * :به ترتیب نشاندهنده عدم وجود اختلاف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %9و معنیدار در سطح احتمال %5
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