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 :چکید 

ین عامل تر مهماز  نیز خشکی تنشو . است غنی از پروتئین و های روغنیترین دانه سویا یکی از مهم

های حیاتی گیاه و جلوگیری از  پتاسیم نقش بسزایی در فعالیت با توجه به اینکه .باشدمیی رشد گیاه  محدودکننده

تحمل به  انو کالت پتاسیم بر میزانهدف از این مطالعه بررسی تاثیر نز تنش خشکی دارد. اثرات مخرب ناشی ا

در قالب طرح کامال تصادفی با سه  طرح چند عاملیبه صورت  یزمایشآبدین منظور . خشکی در سویا می باشد

 دوم شامل دو رقم عامل، بار (-8، -4، 0سیل اسمزی )اناول تنش خشکی در سه سطح پت عامل. تکرار اجرا گردید

اعمال . بود لیتر  بر  گرم میلی (0، 56، 56و کالت پتاسیم با غلظت های )انسوم شامل نعامل و (L17 ویلیامز وسویا )

ایجاد روز بعد از قرارگرفتن گیاه در تنش  6اولین نمونه برداری در طی . برگی صورت گرفت 6تا  5تنش در مرحله 

 داد اننشنتایج . جام گرفتانوکالت پتاسیم روی برگ انمحلول پاشی ن انهمزم و 5000شده با پلی اتیلن گلیکول 

 و...( پرولین و)پایداری غشا، محتوای آب نسبی وهای  فیزیولوژیک  تنش و نانو کالت پتاسیم  روی هر دو پارامتر

فعالیت  طور کلی به  .است تاثیر گذاشته )طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی( مورفولوژیک

یرات تنش و تأثپتاسیم موجب بهبود  و کالتانندر اثر تنش خشکی افزایش یافته و استفاده از  اکسیدان آنتیهای  آنزیم

فتوسنتزی گیاه شده که این امر  انتنش موجب کاهش تو هم چنین. ییرات این صفات در طی تنش شدتغ افزایش

تنش موجب کاهش پایداری غشاء و محتوای آب نسبی در . استه موجب کاهش در ارتفاع و وزن خشک گیاه شد

یرات مخرب تنش موجب بهبودی در ارقام تأثپتاسیم با کاهش  و کالتاننو استعمال  شده L17هردو رقم ویلیامز و 

در بین ارقام مورد استفاده در این . شد L17پروتئین برگ در رقم  انتنش خشکی موجب افزایش میز. سویا شد

از طریق تولید  نآتر بوده که این تحمل  در مقایسه با رقم ویلیامز نسبت به شرایط تنش متحمل L17قم رمطالعه 

مشاهده  هم چنین. باشدکاتاالز در این رقم می آنزیمهای سازگاری به ویژه پرولین و فعالیت باالی بیشتر متابولیت

های مختلف مورد استفاده غلظت ر بین غلظتیرات تنش شده و دتأثپتاسیم موجب کاهش  و کالتاننشد استعمال 
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 فهرست عالئم اختصاری
 

 

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

ABA هورمون ابسزیک اسید 

APX اسکوربات پراکسیداز 

BSA آلبومین سرم گاوی 

CAT کاتاالز 

GR گلوتاتیون ردوکتاز 

pox پراکسیداز 

ROS فعال اکسیژن های گونه 

RWC نسبی آب محتوی 

SOD زسوپر اکسید دیسموتا 
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 مقدمه  -1-1

. شود میشناخته  Glycine max L. با نام آنارقام زراعی . ترین محصوالت زراعی دنیا است سویا یکی از قدیمی

صنعت  ی وهای روغنی است که موارد استفاده زیادی در کشاورزهاند ترین مهمیکی از  ساله و سویا گیاهی دولپه و یک

رفته است )سعادت به شمار می و سویا( برنج، ارزن، جو، ه مقدس )گندماندارد و در قدیم در زمره یکی از پنج د

علوفه و کود سبز مورد استفاده قرار  انبه عنو آنبرگ  و شاخ، هانسویا گیاهی است که عالوه بر تولید د. (0530، الجوردی

ه های اند. گردد میهای زراعی یل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن موجب تقویت خاکهم چنین کشت این گیاه به دل. می گیرد

 روغن سویا غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع بوده و. % پروتئین دارا می باشد40تا % 50 و % روغن00تا %04خشک سویا 

پروتئین سویا  .کاربرد دارد انسان پروتئین سویا در تغذیه دام و. شود میبه مقدار زیاد جهت تهیه روغن خوراکی استفاده 

ضعیف می باشد ولی به مقدار زیاد اسید  انتریپتوف و متیونین آمینهاما از نظر اسید ، ضروری بوده آمینهغنی از اسیدهای 

از نظر  و، ذرت در رده سوم تولید پس از گندم و اندر نیم قرن گذشته سویا از نظر میز. (0580 ،)اقاله لیزین دارد آمینه

های  انمناطق عمده کشت سویا در است. (0530، )رحیمی ی قرار داشته استانغذایی پس از ذرت در رده دوم جه ارزش

ارقام مورد  و است شاهانکرم و انهمد، انکردست، انلرست، اردبیل، غربی و شرقی اناذربایج، نگیال، انگلست، انمازندر

سویا در سال . (0583فرشباف جعفری، می باشد ) انو ز 5 انگرگ ،هابیت، الرک، سحر، ویلیامز، هیلدر این مناطق  استفاده

 Hernandez-Viezcas et) و دومین محصول در ایاالت متحده بوده است انپنجمین محصول تولید شده در جه 0000

al., 2013) .نباتی و غذاهای پروتئینی است بزرگترین منبع روغن و است اناقتصادی محصوالت روغنی جه سویا پیشرو. 

، هاساپونین، ند ایزوفالونوئیدهاانویه مانهای ثمعدنی و شامل متابولیت مواد ها وعالوه بر این منبع درشت مغذی

  .(Manavalan et al., 2009ها می باشد )الیگوساکاریدها و فیتواستروژن

 رفت هدر انمیز افزایش گیاه درخشکی  تنش اصلی علت. سیل آب خاک استانتنش خشکی در حقیقت کاهش پت

 انمیز بر تعرق از ناشی آب اتالف انمیز نآ اثر بر که است عامل دو هر از ترکیبی یا و آب جذب انمیز نبودن کافی یا آب

. (0584، حیدری شریف اباد و )حاجبی یابد یم افزایش تنش انمیز و گرفته پیشى ها       هریش توسط نآ جذب



 

 

 های  تکربوهیدرا و پرولین جمله از اسمزی ترکیبات تجمع طریق از آب جذب ادامه منظور به گیاه چنین شرایطی در

 (. Zhang et al., 1999) دهد یم کاهش را خود اسمزی پتانسیلمحلول، 

و شامل انهای نفراورده .ها از جمله کشاورزی در حال گسترش می باشدو در کلیه عرصهاناستفاده از فناوری ن

. ها با مواد اولیه خود تفاوت داردنآومتر هستند که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انن 000ها با ابعادی تا مخلوطی از ذره

ریخت شناسی ، پراکندگی، دازهانای مبتنی بر مشخصات خاصی )های جدید و توسعه یافتهو ذرات به طور کامل ویژگیانن

و ذرات با شیوه های متفاوتی قابل انید نتول. دهد می انهای حجیم همین ذرات از خود نشدازهانغیره( در مقایسه با  و

روش های سنتزشیمیایی/محلول و ، روش های تبخیر، ها شامل روش های حالت جامد نآمتداول ترین  ؛دستیابی است

و هستند که به دلیل خواص انترین عناصر در علم و فناوری نرایج( (NPsو ذرات انن. روش های سنتز فاز گاز می باشد

های عرضه کود .(,.Hernandez-Viezcas et al 2013های بسیار وسیعی هستند )رای کاربردمنحصر به فرد دا

 های گونهگر واکنش متفاوت  اننتایج مطالعات موجود بی. و ذرات اخیرا مورد توجه قرار گرفته استانشیمیایی به شکل ن

هایی برای د راهانتو و میانفناوری ن .(Zhu et al., 2008و می باشد )انبه مواد غذایی تهیه شده به شکل ن انمختلف گیاه

 توان میو پودرها انو ذرات و نانبا استفاده از ن. و رفع مشکالت محیطی ارایه دهد باال بردن ارزش محصوالت کشاورزی

و انن د نتیجه سطح باالی ویژهانو ذرات می توانواکنش پذیری باالی ن .کودهایی با رهایش کنترل شده یا تاخیری تولید کرد

 .واکنش پذیر بر روی سطح ذره و یا افزایش واکنش پذیری این نواحی بر روی سطح باشد چگالی بیشتر نواحی، ذرات

تر شود و نسبت به سموم راحت شوند میکه جذب کودها و سمومی که با این ابعاد تولید  شود میسبب  این ویژگی ها

د ناهسته کودها تولید شدهآزاد شدن آایی انوکودها که برای بهبود توانن .(0588، تر تاثیر بیشتری داشته باشد )بی نامرایج

 انهمکار و شاویو اساس نتایجبر باشنداستفاده از مواد مغذی کودهای معمولی می جایگرینی مناسب برای بهبود کارایی

اه قرار گیرد و بنابراین کارایی و بهتر در دسترس منافذ گیانکه مواد غذایی در مقیاس ن شود میو باعث اندازه نان (0333)

توسط شرکت  0545ابتدا در سال  انزراعت سویا در ایر .(Sirisena et al., 2013استفاده از مواد مغذی باالتر باشد )

تن  0066کیلو گرم در هکتار و تولید  655هکتار با متوسط عملکرد  5850های روغنی با کشت هانسهامی توسعه کشت د

 مناطق یزمره در در سال مترمیلی 040 یانآسم نزوالت متوسط با انایر کشور .(0588، اول انبنایو )کوچکی شروع شد

، یانآسم نزوالت کم انمیز جمله از خشکنیمه خاص مناطق هایویژگی، گردد می بندی طبقه انخشک جهنیمه و خشک
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 در سویا تولید یکننده محدود اولین عامل انعنو به، آب تا است شده سبب این مناطق در باال دمای و نآ نامنظم پراکنش

 . (0583، وهمکاران)عبدی پور گردد مناطق معرفی این

 سویا  و گیاه شناسی معرفی -1-2

بر . می باشد 0ساآه انواده پروانزیرخ 0،واده بقوالتانگیاهی از خ (Glycine max (L.) Merr.)سویا با نام علمی 

. است می باشد eGlycin و Sojaزیر جنس  0که دارای  eGlycinجنس  ق بهسویا متعل های اخیربندیاساس دسته

سویا گیاهی . است Sojaمتعلق به زیر جنس  (G. soja) خویشاوند وحشی یکساله اش ( وG. maxسویا زراعی )

عنی به م " glyks " یاناز کلمه یون eGlycinواژه . کروموزوم است 2n=40دیپلوئید و دارای ، روز کوتاه، یکساله

توسط  0303در سال  G. maxنام علمی . (Mishra &Verm ,2010 )تخاب و توسط لینه معرفی شد انشیرین 

Merrill نسبتا  ای استوار وسویا به صورت بوته .(0588، ارایه و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت )سید شریفی

بیشترین  سویا از حبوبات فصل گرم است و. رسد متر می تیناس 000تا  30گین ارتفاع بوته به انمی .کند میپر برگ رشد 

یک  انای سویا به عنوسیستم ریشه. (Burton, 1997) دهد میجنوبی رخ  مناطق معتدل نیمکره شمالی و در نآ تولید

های فرعی از توسعه ریشه  ریشه. شود میغاز آ، ه زده شدهانه جوانچه دریشه عمودی اصلی در حال توسعه از ریشه

 . (Carlson, 1973) یندآ های فرعی بوجود میاز ریشه شعابانچندین  عمودی اصلی و

  تاریخچه سویا -1-3

مراکز تنوع اولیه  انبه ترتیب به عنو 5این در حالی است که نیمه شرقی چین و منطقه منچوری .سیا استآسویا بومی 

چین بزرگترین . منشا کشت سویا چین است. (Griffin & Palmer, 1995د )انویه سویا در نظر گرفته شده انو ث

تولید سویا در ایالت متحده امریکا به سرعت  0360در سال . بود 00کننده سویا در نیمه اول قرن  تولیدکننده و صادر

گسترش یافت و این کشور در حال حاضر دومین کشور تولید  نیز تولید سویا در برزیل 0330گسترش یافت و در سال 

تین چهار کشور مهم تولید کننده ی سویا هستند که روی هم انرژآچین و ، برزیل، ایالت متحده. است اندر جهکننده سویا 

مقداری بذر سویا  0503نخستین بار در سال  اندر ایر. (LiJuan et al., 2010) ی را دارنداندرصد تولید جه 36تا  30

در  .توفیقی نیافت نآبرای ناحیه کرج وارد گردید ولی کشت  ایو مقداری بذر سویای علوفه نخوراکی برای ناحیه گیال

                                                
1- Fabaceae 
2- Papilionoideae 
3- Manchuri 
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در باال بردن  انمقداری بذر سویا را از ژاپن وارد کرد و پس از بستن قرارداد با کشاورز گروه صنعتی بهشهر 0540سال 

 ح وه های روغنی موسسه تحقیقات اصالاندر همین راستا بخش تحقیقات د .جدیت نمود نآسطح زیر کشت و توسعه 

تولید بذر سویا در مناطق  را در زمینه های به نژادی و تحقیقات گسترده ای انبا شروع کشت سویا در ایر بذر تهیه نهال و

نهایتا افزایش سطح  برداشت و داشت و، مختلف کشور دنبال نمود که منتج به معرفی ارقام و تهیه دستورالعمل فنی کاشت

تولید سویا در  به بعد همواره کشت و انزم نآو از . (0530 ،سعادت الجوردی) متوسط عملکرد تولید گردید زیر کشت و

در . میلیون تن بوده است 3/000حدود  0008ی سویا در سال انتولید جه. به گسترش بوده است رو مورد توجه و انایر

هزار تن  003 حدود نآتولید  انهزار هکتار و میز 006حدود  0583-0588در سال زراعی  نآنیز سطح زیر کشت  انایر

هزار  35حدود  0583 -30در سال زراعی ایران سویا در  زیر کشت سطح. (0583، گزارش شده است )فرشباف جعفری

 انگلست اناست که است شدهکشت  اناست 6که فقط در  گزارش شده است تن هزار 005 حدود سویا تولید انهکتار و میز

و اردبیل به ترتیب با  انهای مازندرانبیشترین سطح را داراست و است، شوردرصد سهم در سطح برداشت سویا ک 33/3با 

 .(0530، )آمارنامه کشاورزی دانهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهدرصد مقام 3/5و  00/5

 سویا  مورفولوژیکی ویژگی های -1-4

 ریشه -1 -1-4

های سطحی خاک تشکیل  د که بیشتر در بخشبی دارانهای ج سویا یک ریشه اصلی قوی و تعداد زیادی ریشه

 کم و نآیابد و بعد از  ها تا موقع گلدهی ادامه مینآنمو  و رشد و شوند میهای فرعی جدا  ریشه، از ریشه اصلی. شوند می

های کروی  ند برجستگیان( همییها هایی )گره های سویا ندول بر روی ریشه .(0588، )سید شریفی شود میبیش متوقف 

 japonicum Bradyrhizobium تثبیت کننده ی نیتروژن های ویژه که در نتیجه همزیستی باکتری شود میهر ظا شکل

از مواد الی گیاه استفاده کرده  خاک است که این باکتری یک باکتری گرم منفی موجود در. شود میهای سویا ایجاد  و ریشه

در نتیجه گیاه از ، کند میمونیاک آرا جذب کرده و تبدیل به  در عوض نیتروژن هوا، شود میهای ریشه تکثیر  و درون ندول

روز پس از  00تا  04های تثبیت نیتروژن  گره. (Kumudini, 2010) نماید این طریق نیتروژن مورد نیاز خود را تامین می

سرما موجب  .شود میها مشخص  این امر با رنگ سبز تیره بوته. شود میکاشت تشکیل و عملیات تثبیت نیتروژن شروع 
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تثبیت نیتروژن همراه با رشد گیاه افزایش  .شود میهای تثبیت کننده نیتروژن  تاخیر و گرما موجب تسریع فعالیت باکتری

  .(0588، می یابد و تا مرحله گلدهی تداوم دارد )سید شریفی

 

 سویا گیاه انریشه ی جو ساقه و  -0-0شکل

 ساقه -2 -1-4

)فرجی  شعاب می یابدانبی مستقیم انهای جتعدادی ساقه نآهای پایین از گره که کند میسویا تولید یک شاخه اصلی 

. شوند میچوبی  های پایین تر به مرورگره انمی. های فرعی بسیار کم استدر برخی از ارقام تعداد شاخه. (0588، واسدی

واع مختلف تغییر انمتر بر حسب  تیانس 40-000ها بین  ارتفاع ساقه. های فرعی در ارقام مختلف متفاوت است هتعداد شاخ

 . (0588، پوشیده از کرک است )سید شریفی و کند می

 برگ -3 -1-4

 5ی اصلی )ها برگ، برگچه( ی اولیه )تکها برگ، ها( ی بذری )لپهها برگساختار برگی متفاوت دارد:  4گیاه سویا 

ی گیاه سویا می باشند که به صورت ها برگاولین ، یی بذرها برگجفت . هستند ی پروفیل )ضمیمه(ها برگ ای( و برگچه

یک جفت برگ اولیه متقابل تخم مرغ شکلی و دارای یک جفت گوشوارک در نقطه  نآبعد از . دان مخالف چیده شده

معموال  ها برگشکل . دانی اصلی به طور متناوب چیده شده ها برگهای بعدی  در تمام گره. اتصال به ساقه قرار دارد

بالشتک دیده ، برگ اصلی در نقطه اتصال دمبرگ به ساقه هر برگ اولیه و .(Kumudini, 2010) تا نیزه ای استبیضوی 
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 شود میهای گیاه سویا را سبب  و برگچه ها برگروزی  هانجنبش شب ،گیاه که تغییر در فشار اسمزی بالشتک. شود می

(Carlson & Lersten, 2004) .برگ و بالشتک هستند ها قرار دارند فاقد دم باالی لپهی پروفیل در اولین گره ها برگ .

و غالف )نیام( برخی ارقام ممکن است کرک دیده  ها برگ، ها بر روی ساقه .شوند میها در هر دو سطح برگ یافت  روزنه

 . (Carlson, 1973شود )

 

 گلدهی گل و-4 -1-4

 6کاسه گل از . باشند ساآ هانواده پروانخ از زیرد توصیف کننده نوعی انتو گسترش یافته سویا می و گل های کامل

گلبرگ قدامی )ناو(  0، )درفش( که شامل یک گلبرگ بزرگ پشتی، گلبرگ تشکیل شده است 6از  لوب نابرابر و جام گل

گیرند و یکی آزاد  چسبند و دور مادگی را می ها ده عدد هستند که نه پرچم بهم می پرچم. است بال()بی انگلبرگ ج 0 و

های  های فرعی به ساقه ها در محل اتصال شاخه گل. و دارای کرک است تخمک 4ای و شامل  مادگی تک برچه. ستا

گل مشاهده  05تا  8گردند در هر خوشه تقریبا  ای ظاهر می ها به شکل خوشه و از این محل گل شوند میاصلی تشکیل 

های کوچک سویا به رنگ  گل. (Kumudini, 2010) گل نیز گزارش شده است 56تا  0های با  هر چند خوشه شود می

ی در این گیاه به انگرده افش. (0588، )فرجی واسدی هفته طول می کشد 5تا  0 آن دوران گلدهی .سفید یا بنفش هستند

 6/0به فعالیت حشرات بستگی دارد ولی در کل کمتر از  دگرگشنی انمیز. است (انصورت خودگشنی )خودگرده افش

 .(Carlson & Lersten, 2004)ه است درصد گزارش شد

 

  نیام -5 -1-4

تی متر انس 5-5در حدود  هانآدازه انکه . کند میهر گل بارور شده تولید یک نیام ، روز بعد از شروع گلدهی 04تا 

وده ولی ها در ابتدا سبز رنگ ب نیام، به قدرت گیاه در هنگام گلدهی بستگی دارد شوند میهایی که تشکیل  تعداد نیام. است

ه مشاهده اند 6و گاهی تا  5تا  0در هر نیام . یندآ ای و سیاه در می قهوه، خاکستری، های زرد به هنگام رسیدگی به رنگ

 . (0588، ها پوشیده از کرک هستند )سید شریفی نیام. شود می
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 نیام )غالف ( سویا -0-0شکل 

 هانه و ترکیبات داند -6 -1-4

دارد که دارای  ه یک نافانپوشش د. و شامل یک پوشش اطراف جنین بزرگ است ه ی بالغ سویا بیضی شکلاند

ای دیده  رنگ و زرد تا قهوه های سبز کم های سویا به رنگ هاند .(Kumudini, 2010) شکل و رنگ مختلف است

. گرم متغیر است 400تا  80ه در نیام بین انمحیط و محل د، هوایی ب وآشرایط ، ه بسته به ژنوتیپانوزن هزار د. شوند می

تا  50در کل مواد غذایی در مدت  شود میزیادتر  نآه در سویا کند است ولی پس از توقف گلدهی سرعت انبزرگ شدن د

. و عناصر معدنی استکربوهیدرات ، لیپید، ه سویا حاوی پروتئیناند. (0588، )سید شریفی شوند میه ذخیره انروز در د 40

این . دهند ه را تشکیل میاندرصد د 50و در حدود  شوند میارزش تجاری سویا را شامل پروتئین و لیپید قسمت اعظم 

ب و هوایی و اختالفات آه به دلیل تغییرات انمقدار پروتئین و نیز روغن د .ها قرار دارند ترکیبات به طور عمده در لپه

در حدود یک سوم . شوند میذخیره  لپه هادر ه اند پروتئین. درصد متغیر است 04تا  00و  45تا  50ژنتیکی به ترتیب بین 

و  .و اختالفات ژنتیکی متغیر است هوایی ب وآدهند که تحت تاثیر تغییرات  ها تشکیل می ه سویا را کربوهیدراتانذخایر د

ه قرار انهای نامحلول سویا در پوسته خارجی د قسمت اعظم کربوهیدرات. شوند میبه دو فرم قابل حل و نامحلول یافت 

 (K و ,A, Bها ) هن و ویتامینآ، ها از نظر مواد غذایی قابل هضم غنی از کلسیم هانهم چنین د .(0530، نورمن)ارد د

 . (Weiss, 2000هستند )
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Abstract: 

Soybean is one of the most important oilseed and protein-rich. and drought is the most 

important factor limiting plant growth. And given that  the  potassium  role in the vital 

activity of the  plant and prevent the devastating effects of the drought. The aim of this 

study was to investigate the impact of nano- chelated  potassium on drought tolerance in 

soybean. For this purpose the effect of nano- chelated  potassium on drought tolerance in 

soybean plant Multifactorial experiment was conducted in a completely randomized 

design, The experiment consisted of three levels of drought stress (0, -4 and -8 Bar), three 

levels of foliar application of chelated potassium (0, 35 and 65 mg per liter) and two 

soybean varieties (cultivars Williams and L17) in three replicates. Stress was conducted at 

3 and 5 leaves. The first sample within 5 days after exposure to plant the stress caused by 

polyethylene glycol 6000 and at the same time the leaves were sprayed nano- chelated 

potassium. The results showed that The stress and nano- chelated potassium on both 

physiological parameters (membrane stability, relative water content, proline, etc) and 

morphology (length of stem and root, root dry weight and shoot) affected. overall 

antioxidant enzyme activities increased under drought stress and use of nano-chelated 

potassium improve the effects of drought and reduction These traits changes in stress. 

Stress also cause reduces the photosynthetic capacity , which reduces plant height and dry 

weight. Stress reduces membrane stability and relative water content in both Williams and 

L17 cultivars, and the use of nano-chelated potassium by Reduce the damaging effects of 

stress was Improved the soybean cultivars.  also Drought stress was  increases the amount 

of leaves protein  in L17 cultivar. The cultivars used in this study L17 variety compared to 

WilliamsThe cultivars used in this study compared to Williams L17 variety was more 

tolerant to stress that this tolerance through higher productivity metabolites especially 

proline and high activity of catalase is in this cultivar. It was also observed using nano-

chelated potassium reduces stress effects and different concentrations used in 

concentrations of 35 mg per liter can the proper treatment be effectiveness and is 

recommended for farmers.

Keywords: Soybean, physiological parameters, morphological parameters, nano-chelated 

potassium, drought stress 
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