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اثر پتاسیم بر عملکرد دانه و غلظت برخی عناصر غذایی کممصرف در لوبیا چشم بلبلی
( )Vigna unguiculata L.در شرایط تنش خشکی
سیدمرتضی زاهدی* ،فرزاد رسولی ،غالمرضا گوهری
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
تاریخ پذیرش69/01/27 :

تاریخ دریافت69/7/22 :

چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد پتاسیم بر عملکررد دانره ،برخری ترباو بیویریمایی و غلظر
عناتر غذایی مس ،روی و منگنز در گیاه لوبیا چشم بلبلی ،آزمایشی به تورو فاکتوریل در قالب طرر کرام
تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه ،در سال  5931انجام گردید .در این آزمرایش
تیمارها یامل دو سطح آبیاری (نرمال یا  511و  11درتد ظرفی

مزرعهای) و پتاسیم در پنج سطح (تبر،91 ،

 31 ،01و  521میلیگرم در کیلوگرم از منبع سولباو پتاسیم) بود .نترایج آزمرایش ضا رر نشران داد کره ترنش
خشکی منجر به کاهش یاخصهای رید و غلظ

عناتر در گیاهان گردید اما در مقابل کاربرد سطو مختلف

پتاسیم با تعدیل اثرهای تنش خشکی منجر به افزایش وزن خشک بخش هوایی ،عملکررد دانره و کربوهیردراو
گش  .ع وه بر این کاربرد پتاسیم با غلظ
روی ،مس و منگنز در گیاهان تح

 521میلیگرم باعث افزایش معنیدار غلظ

تنش خشکی ید .بر اساس نتایج بهدس

عناتر غذایی همچون

آمده در ایرن آزمرایش ،بره نظرر

میرسد پتاسیم با کاهش اثراو سو تنش موجب بهبود یاخصهای رید گیاهان گردید .لذا با توجه بره معلرل
کم آبی در کشور میتوان کود سولباو پتاسیم را بهعنوان راهکاری جه

کاهش اثرهای تنش خشکی در کش

لوبیا چشم بلبلی توتیه نمود.
واژههای کلیدی :بیوییمایی ،سطو آبیاری ،سولباو پتاسیم ،یاخص ریدی ،گیاه

مقدمه

0

بهویژه در مراضلی که نیاز آبی گیاهان افزایش و

لوبیا چشم بلبلی ( )Vigna unguiculata L.جزو

پتانسیل تبخیر و تعرق باال باید باعث خسارو

تیره بقوالو و زیر تیره پروانهآساها بوده و ع وه بر

مییود .این تنش ضتی در مناطق خشکی که آبیاری

مصرف تغذیهای برای انسان به عنوان علوفه برای دام

تورو میگیرد از طریق محدودی

در رید ،دستیابی

نیز مورد استباده قرار میگیرد (.)Diouf, 2011

به عملکرد مطلوب را دیوار میسازد (

تحقیقاو نشان داده اس

Souza et al.,

.)2004

یرایط نامساعد محیطی

مانند خشکی ،یوری و گرما اثرهای نامطلوبی را بر

خشکی از مهمترین تنشهای غیرزنده ایجاد کننده

رید و عملکرد گیاهان زراعی میگذارند .در اکثر

خسارو باال در گیاهان و به عنوان مهمترین فاکتور

نقاط ایران بروز تنش خشکی در نتیجه کمبود بارندگی

محدود کننده رید و تولید یناخته یده اس
( .)Farooq et al., 2008دورههای طوالنی مدو تنش
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خشکی منجر به کاهش یدید عملکرد لوبیا در نواضی

فراهمی تح

خشک و نیمه خشک مییود .محققین معتقدند تنش

آن در محلول خاک و رطوب

خشکی با کاهش سطح برگ ،انسداد روزنهها ،کاهش

 .)al., 2013پتاسیم میتواند ییب اسمزی مناسبی بین

گاز کربنیک،

گیاه ،خاک و قسم های مختلف باف های آوندی به

کاهش سنتز پروتئین و کلروفیل سبب تقلیل فرآیند

بهتر آب

فعالی های پروتوپ سمی و تثبی

فتوسنتز میگردد ( .)Souza et al., 2004رعای

تأثیر میزان یون پتاسیم تبادلی و غلظ
خاک اس

وجود آورد که پیامد آن جذب و هدای

(

Wang et

تعادل

برگ اس  .پتاسیم نقش ویژهای در ضیاو و بقای

بین عناتر غذایی یکی از عوامل مؤثر در افزایش

گیاهان تح

تنش محیطی بازی میکند .در یرایط

تولید در یرایط تنش میباید و عدم تعادل این

کمبود پتاسیم ،ضساسی

عناتر رید گیاه و در نهای

گیاهان به تنشهای محیطی

عملکرد محصول را

افزایش مییابد؛ بهطوری که در یرایط تنش ،تولید

تأثیر قرار میدهد .پتاسیم باعث افزایش تولید و

رادیکالهای فعال اکسیژن در گیاهان به یدو تحریک

محصول میگردد و ع وه بر آن سبب

مییود ( .)Cakmak, 2002بررسیها نشان میدهد

افزایش تحمل گیاهان به یوری و کم آبی مییود و

نیاز به پتاسیم باال در یرایط تنش به نقش بازدارنگی

کارایی مصرف آب و عناتر غذایی را افزایش میدهد

پتاسیم در تولید رادیکالهای فعال اکسیژن در طی

( .)Amanullah et al., 2016پتاسیم با وجود اینکه در

فتوسنتز و اکسید یدن  NADPHمرتبط میباید

ندارد اما نقش مهمی را در

( .)Cakmak, 2005این عنصر فعال کننده بسیاری از

بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک از قبیل فتوسنتز،

آنزیمهای دخیل در تنبس و فتوسنتز میباید و نقش

انتقال مواد پرورده به مخازن ،ضبظ آماس ،هدای

مهمی در باز و بسته یدن روزنهها دارا میباید

تح

بهبود کیبی

ساختمان باف ها یرک

آنزیمی ،توسعه

( .)Fischer, 1971پتاسیم تعادل آبی در گیاه را ضبظ

روزنهای ،تنظیم اسمزی ،فعالی

سلولی و خنثیسازی یونهای دارای بار منبی غیر

نموده و باعث استباده بهینه از آب موجود مییود.

( Wang et

کمبود این عنصر در گیاه باعث تجمع سرب ،افزایش

 .)al., 2013گیاهان پتاسیم را از محلول خاک جذب

محصول

قابل انتشار و قطبی نمودن غشا ایبا میکند
میکنند و این جذب به اندازهای نیس

تنش آبی ،کاهش میزان فتوسنتز و کیبی

مییود ( .)Ashley et al., 2006ضد بحرانی پتاسیم در

که بتواند نیاز

گیاه را در فصل رید تامین کند لذا این کمبود باید با

خاک  211میلیگرم در کیلوگرم گزارش گردیده اس

ا افه کردن کود تامین یود (.)Umar, 2006

و در ارا ی پایینتر از ضد بحرانی این عنصر هم در
یرایط تنش خشکی و هم عدم تنش قابل توتیه

کاربرد کود سولباو پتاسیم در لوبیا سبز تاثیر

میباید (.)Grant and Bailey, 1993

مثبتی بر عملکرد نیام سبز و عملکرد دانه خشک،
ارتباع بوته ،تعداد دانه در نیام و تعداد نیام در بوته

منگنرز بررهعنرروان یررک عامرل ،سرربب فعررال یرردن

کود

آنزیمهای متباوتی مییرود کره بیشرتر ایرن آنرزیمهرا

دارد ( .)Sharifi et al., 2013همچنین تاثیر مثب

پتاسیم بر افزایش عملکرد لوبیا چشم بلبلی تح
یرایط تنش یوری گزارش یده اس

Hussein et

و هیدرولیز میباید .منگنز در واکنشهای اکسیداتیو و

یون پتاسیم در داخل گیاه ،عاملی

غیررر اکسرریداتیو کربوکسی سرریون چرخرره تررری کربررو

برای کنترل عملکرد بوده و در عین ضال خود نیز از

کسیلیک اکسرید نقرش مهمری برر عهرده دارد .منگنرز

یرایط فراهمی پتاسیم در خاک تأثیر میگیرد .این

بهعنوان کوفاکتور ،تعردادی از آنرزیمهرای موجرود در

 .)al., 2008غلظ

(

کاتالیزور واکنشهای اکسید و اضیاء ،دکربوکسی سیون
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سلول های گیاهی را فعرال مریکنرد .ایرن ویژگری بره
خصرررو

یرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی برای بره دسر
آوردن بهترین تیمار کودی اجرا گردید.

بررررای آنرررزیمهرررای کربوکسررری زی و

دهیررر ردروژنازی موجرررررود در چرخررررره اسرررررید
تریکربوکسیلیک ،که به وسیله این کاتیون دو ظرفیتری
فعال مرییروند ترادق اسر

مواد و روشها

(.)Wang et al., 2005

ایررن پ ژوهش در گلخانرره گررروه علرروم باغبررانی

مس نیز از جمله عناتر روری برای رید و توسرعه

دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغره در سرال  5931بره

گیاهرران برروده و در فرآینرردهای سرراخ

پررروتئین و

منظور بررسی اثر سطو مختلرف پتاسریم برر غلظر

کربوهیدراو نقش دارد .نقش عمده آن در گیاه ،فعرال

عناترر غرذایی کرممصررف (منگنرز ،روی و مررس) و

نمررودن آنررزیمهررای دهیرردروژنازی ،اکسرریدازی و

برخی تباو بیوییمیایی و مورفولروژی گیراه لوبیرای

آسکوربیک اسید اکسیداز می باید .مس به مقدار کمی

چشم بلبلی تح

یررایط ترنش خشرکی برهترورو

به وسریله گیراه جرذب مرییرود ( .)Yruela, 2005از

فاکتوریل در قالب طر کام تصادفی با سه تکرار بره

طرفی عنصر روی یکی از اتلیترین عناتر ریزمغذی

اجرا درآمد .عامل اول یامل دو سطح آبیراری (نرمرال

مورد نیاز اکثر گیاهان میباید که برای رید طبیعری و

یا  511و  11درتد ظرفیر

مزرعرهای) و عامرل دوم

تولید مثل آنها روری بوده و در ضال ضا رر کمبرود

پتاسرریم در پررنج سررطح (ترربر 31 ،01 ،91 ،و521

آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننرده در

میلی گرم در کیلوگرم) بود .سطو مختلف پتاسریم برا

رید در خاک های آهکی ،یور و خاک هرای سردیمی

افزودن مقادیر متباوو کود سولباو پتاسیم به تورو

(.)Alloway, 2004

محلررول برره خرراک ،تهیرره یرردند .برررای اعمررال تررنش

همچنین کمبود روی باعرث ایجراد سرطو براالیی از

خشکی ،رطوب

مزرعره ( )FCبرا اسرتباده از

 ROSدر گیاهرران و خسررارو برره آنهررا مررییررود

دستگاه تبحاو فشاری تعیین گردید که برابرر برا 51

( .)Cakmak, 2002عنصررر روی نقررش اساسرری در

درتد بود از این رو جهر

خراک

وظایف چندین ترکیب ضیاتی سرلول مثرل متابولیسرم

گلدانهای پنج کیلوگرمی به رطوب

پررروتئین و اکسررین ایبررا مرریکنررد .روی یررک عنصررر

 011میلیلیتر آب بهکار برده ید .این مقدار آب بررای

روری برای چنردین واکرنش بیویریمیایی از جملره

آبیاری یاهد مصرف ید و به منظور اعمرال ترنش 11

متابولیسم اکسین ،تولید کلروفیل ،فعالسرازی آنرزیم و

درتد ظرفی

مزرعه  921میلیلیتر آب مصررف یرد.

یکپرارچگی غشراء میباید (.)Cakmak, 2008

گلدان ها در هر مرضله آبیاری وزن گردید و با مصرف

بررا  pHبرراال یررناخته یررده اسر

ظرفیر

رسراندن رطوبر
ظرفیر

مزرعره،

با توجه به وقوع خشکسالیها و کمبود منرابع آب

آب مقطر به وزن مرورد نظرر رسرانده یردند .قبرل از

میزان

انجام آزمایش یک نمونه مرکب از عمرق تربر ترا 91

مصرررف عناتررر یرریمیایی و ترراثیر آن بررر عملکرررد

سانتیمتر خاک مزرعه دانشکده کشراورزی تهیره و در

محصوالو کشاورزی ،این پژوهش با هردف بررسری

آزمایشررگاه خاکشناسرری مررورد تجزیرره قرررار گرفرر

در ایران و به ویژه در منطقه آذربایجان و اهمی

سطو مختلف پتاسیم بر غلظ

برخی عناتر غرذایی

(جدول .)5

کم مصرف برگ و عملکرد لوبیرا چشرم بلبلری تحر
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جدول  :0خصوتیاو فیزیکی و ییمیایی خاک مورد آزمایش
ردیف

عمق ()cm

باف

pH

EC
)(dS/m

آهک

()%

مواد آلی

N
()%

P
()mg/kg

K
()mg/kg

Mn
()mg/kg

Cu
()mg/kg

Zn
()mg/kg

Fe
()mg/kg

5

91-1

لوم

9/0

1/319

00/51

1/10

1/10

500

3/12

1/19

1/12

52/1

5/2

گلدان های پ ستکی با  1کیلوگرم از خاک مزرعره

نمونرره هررا پررس از سرراییده یرردن در اتررانول  31و

با مشخصاو مذکور پر و بررای جلروگیری از کمبرود

سانتریبوژ در دمای  0درجه سلسیوس نگه داری یرد.

اضتمالی ،با توجه به نتایج آزمون خاک ،عناتر غرذایی

سپس محلول آنترون تازه تهیه یرده ( 511میلریگررم

روری یامل نیتروژن ،فسبر ،روی ،منگنز و مس بره

آنترون 511 +میلی لیتر اسید سولبوریک  92درتد) به

ترتیررب برره مقرردار( 511از منبررع اوره)( 01 ،از منبررع

آن ا افه ید .لولههای آزمایش به مدو  51دقیقره در

منوکلسیم فسباو) 1 ،1 ،و  2/1میلیگرم در کیلوگرم،

ضمام آب گرم قرار گرفتند تا ماده رنگی ضاتل یرود.

از نمک های سولباتی روی ،منگنرز و مرس بره خراک

بعد از خنک یدن نمونهها ،میزان جذب آنها در طرول

تمامی گلدانها ا افه ید .در هر گلردان  0عردد برذر

مررو  021نررانومتر توسررط دسررتگاه اسررپکتروفتومتر

لوبیا رقم مشهد کایته ید و تیمرارهرا اعمرال گردیرد.

( )Cary, 100 Conc, United Statesاندازهگیری یرد.

پس از سبز یدن بذرها ،بوتهها تنک یرد .گیاهران در

اندازهگیریهای وزن خشرک بخرش هروایی و ریشره،

مرضلرره رسرریدن دانررههررا کررف بررر یرردند و برررای

عملکرد دانه در بوته توسط توزین برا تررازو برا دقر

اندازهگیریها به آزمایشگاه منتقل یدند.

 1/5گرم انجام ید.

اندازهگیری غلظت عناصر در بخش هوایی :به منظور

تجزیه آماری دادهها به روش مدل خطری عمرومی

اندازه گیری میزان عناترر موجرود در بخرش هروایی،

( )GLMو به کمرک نررم افرزار ( SASنسرخه  )3/5و

پررس از یستشررو گیرراه بررا آب مقطررر و جداسررازی

مقایسه میرانگین برا اسرتباده از آزمرون چنرد دامنرهای

دمبرگها نمونههای یک گرمی آسریاب یرده از آنهرا

دانکن انجام ید.

درون بوته هرای چینری قررار داده یردند .نمونرههرای
گیرراهی برره مرردو دو سرراع

نتایج

در دمررای  111درجرره

سلسیوس کوره ی الکتریکی بره خاکسرتر تبردیل و برا

تاثیر تنش خشکی ،پتاسیم و بورهککنش نن هوا بور

استباده از اسرید کلریردریک  2نرمرال عصراره گیرری

غلظت برخی عناصر غذایی کم مصرف :اثرر سرطو

انجرام یرد ( .)Rengel and Romheld, 2000سرپس
غلظ

مختلف آبیاری (نرمال و  11درتد ظرفی

مس ،روی و منگنز در عصارهها برا اسرتباده از

و سطو مختلف پتاسیم بر غلظ

مزرعهای)

عناتر مس ،منگنز

دسررتگاه جررذب اتمرری (مرردل )Perkin Elmer 3030

و روی در سطح یک درتد معنیدار ید (جردول .)2

اندازهگیری ید.

از طرفی اثر متقابل پتاسیم و تنش خشکی برر عناترر

اندازهگیری میزان کربوهیدرات های محلوول بورگ:

منگنز و روی در سطح یک درترد و مرس در سرطح

روش Paquin

پنج درتد معنی دار بود (جردول  .)2نترایج نشران داد

و  )5393( Lechasseurاستباده گردید .بهطروری کره

کاربرد کود پتاسیم هم در یررایط نرمرال و هرم ترنش

جه

اندازهگیری میزان کربوهیدراو از
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خشکی باعث بهبود غلظ

تنش با استباده از  521میلریگررم برکیلروگرم پتاسریم

عناتر مس ،روی و منگنز

بدس

در برگ گیاه لوبیا چشم بلبلی گردید .باالترین غلظر

آمد (یکل .)5

عناتر روی ،مس و منگنز در هر دو یررایط نرمرال و
برخی عناتر غذایی کممصرف در برگ لوبیا

جدول  :2تجزیه واریانس اثر تنش خشکی ،پتاسیم و برهمکنش آنها بر غلظ
چشم بلبلی

میانگین مربعاو

منابع تغییراو

درجه آزادی

تنش خشکی

5

**1/9

پتاسیم

0

**5/03

**219/21

پتاسیم × تنش خشکی

0

**1/25

**0/91

*0/12

ایتباه آزمایشی

21

1/12

1/01

2/05

-

1/31

0/39

1/92

ریب تغییراو ()%

مس

منگنز

روی

**239/10

**595/01
**10/20

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح اضتمال  1درتد و 5درتد میباید

شکل  :0مقایسه میانگین اثر متقابل پتاسیم و تنش خشکی بر غلظ

عناتر غذایی کممصرف (الف-روی ،ب-منگنز و  -مس)

در برگ لوبیا چشم بلبلی K0- k4 .بهترتیب مقادیر پتاسیم (تبر 31 ،01 ،91 ،و  521میلیگرم برکیلوگرم) میبایند .میانگینهای
دارای ضروف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح اضتمال  1درتد با همدیگر اخت ف معنیداری ندارند.
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تاثیر تنش خشکی ،پتاسیم و برهککنش ننها بر

پتاسیم و تنش خشکی بر وزن خشک بخش هوایی در

برخی صفات مورفولوژی و بیوشیکیایی در لوبیا

سطح اضتمال یک درتد معنیدار بود اما در وزن

چشم بلبلی

خشک ریشه معنیدار نبود (جدول  .)9نتایج نشان داد

وزن خشک بخش هوایی و ریشه :نتایج بهدس
از تجزیه واریانس دادهها نشان داد سطو

آمده

کاربرد کود پتاسیم هم در یرایط نرمال و هم تنش

مختلف

خشکی باعث بهبود وزن خشک بخش هوایی گردید
و بیشترین وزن خشک اندام هوایی در تیمار یاهد و

پتاسیم و تنش خشکی تاثیر معنیداری در سطح یک

 521میلیگرم پتاسیم به دس

درتد بر وزن خشک بخش هوایی دای  ،اما بر وزن

آمد (جدول .)0

خشک ریشه معنیدار نبود .همچنین اثرهای متقابل
جدول  :3تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی ،پتاسیم و برهمکنش آنها بر برخی تباو مورفولوژی و بیوییمیایی در لوبیا چشم بلبلی
میانگین مربعاو

منابع تغییراو

درجه آزادی

تنش خشکی

5

**0/93

پتاسیم

0

**5/00

1/129ns

پتاسیم×تنش خشکی

0

*1/09

1/151ns

* 5/31

ایتباه آزمایشی

21

1/111

1/105

5/19

2/09

-

1/99

59/10

1/33

9/91

ریب تغییراو ()%

وزن خشک بخش هوایی

عملکرد دانه

کربوهیدراو

وزن خشک ریشه
1/21ns

**11/30

**152/19

** 99/11

** 35/91
** 53/19

 * ،snو ** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح اضتمال  1درتد و  5درتد میباید.

جدول  :4برهمکنش تنش خشکی و پتاسیم بر برخی تباو مورفولوژی و بیوییمیایی در لوبیا چشم بلبلی
تیمارها
تنش خشکی

 511درتد FC

 11درتد FC

وزن خشک بخش هوایی

وزن خشک ریشه

عملکرد دانه

کربوهیدراو

پتاسیم ()mg/kg

g

g

g/pot

)mg/g(DW

1

0/19 d

5/12a

95/50 d

09/99 de

91

0/10 d

5/25a

90/50 c

11/11 cd

01

0/33 cd

5/29a

90/51 b

11/99 ab

31

1/50 cd

5/92a

91/50 a

11/11 a

521

9/55 a

5/92a

93/50 a

10/11 b

1

0/39 cd

5/12a

21/31 e

01/99 g

91

1/09 c

5/10a

23/31 ed

05/09 fg

01

1/53 cd

5/19a

92/31 b

09/99 f

31

0/19 b

5/11a

91/31 c

09/11 e

521

0/21 b

5/10a

99/31 a

15/11 c

میانگینهایی که در هر ستون دارای ضروف مشترک هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح اضتمال  1درتد با همدیگر اخت ف معنیداری ندارند.

عکلکرد دانه :بررسی جدول تجزیه واریانس نشان داد

درتد بر عملکرد دانه دای

سطو مختلف پتاسیم تاثیر معنیداری در سرطح یرک

مختلف تنش خشکی بر عملکرد دانه در سطح اضتمال
03
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یک درتد معنریدار یرد (جردول  .)9نترایج مقایسره

سرع

میانگینها نشان داد تنش باعث کراهش عملکررد دانره

سطح جذب ریشه میباید ( .)Cakmak, 2008یواهد

بره یررایط نرمرال در گیراه لوبیرا چشرم بلبلری

موجود نشان میدهد جذب منگنرز عمردتا فعرال و از

می یود (جدول  .)0برهمکنش پتاسیم و تنش خشکی

طریق فعالی های متابولیکی گیاه کنترل میگرردد و در

بر عملکرد در سطح اضتمال پنج درتد معنیدار بررود

ارتباط با میزان رطوب

سرایر عناترر

(جدول  .)9باالترین عملکرد دانه در تیمار یاهد و در

موجررود در خرراک مرریبایررد ،ولرری بررا ایررن ضررال در

باالترین میرزان پتاسریم مصررفی ( 521میلریگررم برر

بره

نسب

کیلوگرم) بدس

جرذب عنصر توسط ریشه ،طول کل ریشره و

خاک و غلظر

غلظ های زیاد این عناتر در خاک ممکن اسر

تررورو غیرفعررال هررم توسررط گیرراه جررذب گررردد

آمد (جدول .)0

کربوهیوودارت هووا :سررطو مختلررف پتاسرریم ترراثیر

(.)Kabata-Pendias, 2010

معنررریداری در سرررطح یرررک درترررد برررر غلظر ر

نتایج نشان داد کاربرد پتاسیم باعث افزایش میزان وزن
در افزایش

کربوهیدراو برگ دای  .استباده از پتاسیم در مقایسه

خشک میگردد .پتاسیم با تاثیر مثب

با یاهد منجر به افزایش میرزان کربوهیردراو گردیرد.

ارتباع و سطح برگ باعث افررزایش رید و وزن

اثررر سررطو مختلررف تررنش خشررکی بررر غلظرر

گرریاه مییود (.)Motesharezadeh et al., 2015

کربوهیرردراو برررگ در سررطح اضتمررال یررک درتررد

پتاسیم با اینکه در ساختمان هیچکدام از ترکیباو مهم

معنیدار ید (جردول  .)9بررهمکنش پتاسریم و ترنش

گیاهی مانند پروتئینها ،چربیها و قندها یرک

کربوهیدراو در سطح اضتمال یرک

ندارد ،اما به عنوان مهمترین فعال کننده آنزیمهای اضیا

درتد معنی دار بود؛ به طروری کره اسرتباده از میرزان

کننده گازکربنیک نقش ایبا میکند به همین دلیل

باالی پتاسیم در یرایط تنش خشکی منجر به افرزایش

کمبود آن باعث کاهش سوخ

وساز گیاه یده و در

میزان کربوهیدراو گردید (جدول .)0

نتیجه منجر به کاهش رید مییود .یون پترراسیم در

خشکی بر غلظ

تجررمع مرراده خشک در گونههای ضساس به
خشکی اهمی

بحث

دارد این افزایش تجمع ماده خشک

در پژوهش ضا ر کاربرد پتاسیم در یررایط ترنش

باعث بهبود تحمل گیاه به یرایط تنش مییود

عناتر مس ،روی و منگنز

( .)Sangakkara et al., 2001مطالعاو نشان میدهد

گردید .بررسیها نشان میدهد کاربرد سطو مختلرف

وجود مقادیر مناسب پتاسیم میتواند در گیاه سبب

خشکی باعث بهبود غلظ
پتاسرریم در گیرراه گلرنرر

تحرر

ایجاد تعادل در پتانسیل آبی و افزایش ساخ

یرررایط خشررکی

( )Azizabadi et al., 2014و در برگ گیاه لوبیا چشرم

ترکیباو آلی یود که در نتیجه وزن تر و خشک بیشتر

سرطو مختلرف یروری باعرث افرزایش

مییود ( .)Hussein et al., 2008تنش کم آبی ،مقدار

عناترر میکررو (روی ،مرس و منگنرز)

گیاه را کاهش میدهد.

بلبلی تح
میزان غلظر

آب موجود در سلول یا باف

به نظر میرسد از آنجا که با کاهش غلظ

مرییرود ( .)Hussein et al., 2008عوامرل زیرادی در
قابلی

رطوب

جرذب عناترر از جملره روی و مرس توسرط

خاک ،پسابیدگی پروتوپ سم همراه با کاهش آماس

دارند که یامل عوامل خراکی مختلرف

تقسیم

گیاهان دخال

از جملرره واکررنش خرراک و درتررد رطوب ر

سلولی اتباق میافتد ،اندازه سلول و سرع

سلولی روند کاهش یدیدی پیدا خواهد کرد که باعث

خرراک و

عوامل گیاهی از جمله ویژگیهای ریشه گیرراه مررانند
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کود سولباو پتاسریم در تحقیقراو مختلرف گرزارش

کاهش رید و سطح فتوسنتز کننده گیاه مییود

یده اس

(.)Blum, 2005
نتایج نشان داد عملکرد دانه تح
کاهش یاف

تنش خشکی

( .)Heidari and Jamshidi, 2011از طرفی

مصرف پتاسیم در یرایط تنش

و استباده از کود پتاسیم منجر به افزایش

رطوبتی ( Ghasemyan

 )Ardestani et al., 2011و یروری (

Heidari and

عملکرد گش  .بررسیها نشان میدهد کاربرد 501

 )Jamshidi, 2011منجرررر بررره افرررزایش غلظررر

کیلوگرم کود سولباو پتاسیم در لوبیا باعث افزایش

کربوهیدراو های محلول در برگ مییود که با نترایج

وزن هزار دانه ،تعداد دانه در غ ف ،طول غ ف و

دارد .پتاسریم

تعداد غ فها و عملکرد دانه مییود (

به دس

آمده در این پرژوهش مطابقر

تحمل گیاه را نسب

Mansourian

بره ترنشهرای محیطری بیشرتر و

 .)and Shokoohfar, 2015بررسی اثر دور آبیاری در

تولید نشاسته و کربوهیدراوهرا را افرزایش مریدهرد.

مراضل رویشی ،اوایل گلدهی و اوایل پر یدن غ ف

همچنررین در نقررل و انتقررال قنرردها ،مررواد فتوسررنتزی،

در لوبیا نشان میدهد تنش خشکی موجب کاهش

بیوسنتز سلولز و سرنتز نشاسرته در گیراه نقرش دارد و

عملکرد به میزان  21درتد در مرضله رویشی93 ،

باعث افزایش میزان کربوهیدراو از این طریق در گیاه

درتد در مرضله اوایل گلدهی و  13درتد در مرضله

مییود .وجود پتاسیم کافی با توجه بره نقشری کره در

Thomas et

ضبظ پتانسیل آبی گیاه و جلوگیری از هدر رفرتن آب

پر یدن غ ف نسب

به یاهد مییود (

 .)al., 2003افزایش بذرها در یرایط تنش با کاربرد

دارد ،در یرررایط تررنش آبرری ،سرربب ضبررظ فعالیرر

سولباو پتاسیم میتواند بخاطر نقش پتاسیم در

فتوسنتزی میگرردد ( .)Sharifi et al., 2013همچنرین

افزایش تولید کربوهیدراوها و انتقال سریع آن به

کاربرد سطو مختلف آب در ژنوتیر هرای مختلرف
گیراه نخرود نشررران داد برا کراهش رطوبر

غ فهای تشکیل یده باید (.)Marschner, 1995

خرررراک

تنش خشکی اضتماال با ریزش زودرس برگها و

مررقدار کربوهیدراو هرای محلرول افرزایش مرییابرد

کاهش فتوسنتز باعث کاهش انتقال مواد به دانه و در

( .)Saman et al., 2011تنش خشرکی باعرث افرزایش

کاهش عملکرد دانه مییود .همچنین افزایش

بره

نهای

میزان قندهای محلول در گیاه لوبیای قرمرز نسرب

سقط گلها و دانههای تازه تشکیل یده در غ ف
تح

یررایط نرمرال مریگرردد (

Zadeh Bagheri et al.,

یرایط تنش نیز میتواند عاملی برای کاهش

 .)2014تجمع قندهای محلول نظیر ساکارز ،گلروکز و

عملکرد باید .تنش خشکی میتواند از طریق تأثیر بر

فرکتوز با مقاوم

به خشکی در گیاهان ارتباط بسریار

فرآیندهای ریدی در طی دورهی رید و نمو مقدار

نزدیکی دارد .افزایش غلظ

عملکرد را تح

این ترکیبراو در یررایط

تأثیر قرار دهد و یدو تأثیر آن،

تنش ،با کاهش پتانسیل اسمزی سرلول امکران جرذب

بسته به زمان وقوع تنش خشکی و یدو تنش

آب و ادامرره فراینرردهای فیزیولوژیررک گیرراه را فررراهم

متباوو میباید ( .)Soltani et al., 2006تعدیل

مرریکنررد .از سرروی دیگررر قنرردهای محلررول از طریررق

اثرهای منبی خشکی بر رید و عملکرد گیاه از طریق

تشکیل پیوندهای هیدروژنی با دنبالههرای قطبری پلری

ضبظ فشار آماس ،کاهش تعریق و افزایش کارایی

پپتیدها و گروههای فسباو فسبولیپید از پروتئینهرا و

مصرف آب بهواسطه مصرف پتاسیم تورو میگیرد

غشاهای سلولی محافظ

(.)Umar, 2006

.)2010
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گردید که نشان میدهرد کراربرد ایرن کرود مریتوانرد

نتیجهگیری نهایی

 برا.تحمل گیاه را در برابر تنش خشکی افرزایش دهرد

 بره نظرر مریرسرد،براساس نتایج تحقیرق ضا رر

توجه به خشکسالی و فقر غذایی خاکهای اسرتان بره

عناترر

 اجرای این آزمایش در،ویژه از نظر عناتر کم مصرف

 عملکرررد دانرره و وزن،) مررس و منگنررز،میکرررو (روی

چندین سرال و برا غلظر هرای مختلرف عناترر کرم

خشک گیاه لوبیرا چشرم بلبلری مرییرود امرا کراربرد

مصرف در یرایط مختلف ترنش و در یررایط مزرعره

سولباو پتاسیم ع وه بر افزایش جذب مقادیر عناتر

.نیز توتیه مییود

 باعرث افرزایش عملکررد و وزن خشرک گیراه،میکرو
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