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    :چکیده

شودوتنش خشـکی نیـز    ب و هوایی نیز کشت میگندم گیاه زراعی مناطق معتدله است اما در مناطق متفاوت آ

پتاسیم نقش بسـزایی در فعالیـت هـاي حیـاتی      ازانجایی که رشد گیاهان است . بازدارنده ي  املویکی از مهمترین ع

هدف این مطالعه بررسی تاثیر نانوکالت پتاسـیم بـر    می باشد اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی  مهارکننده يگیاه و

.بدین منظور آزمایشی به صورت طرح چندعاملی در قالب طرح کامال تصـادفی   استکی در گندم میزان تحمل به خش

بار،عامـل دوم شـامل دورقـم    )0،-4،-8ش خشکی در سه سطح پتانسیل اسمزي (باسه تکرار اجرا گردید .عامل اول تن

یتر بـود اعمـال تـنش در    )میلی گرم بر ل0،35،65رصد وکاسکوژن وعامل سوم شامل نانوکالت پتاسیم باغلظت هاي (

ایجاد شده خشکی روز بعد از قرار گرفتن گیاه در تنش  5برگی صورت گرفت .اولین نمونه برداري طی 5تا3مرحله ي 

کـه تـنش    دادوهمزمان محلول پاشی نانوکالت پتاسیم روي برگ انجام گرفت .نتایج نشان 6000با پلی اتیلن گلیکول 

هـاي  الز، پراکسـیداز، پلـی فنـل اکسـیداز و آسـکاروبات پراکسـیداز و متابولیـت       هاي کاتاموجب افزایش فعالیت آنزیم

، b، کروفیـل  a سازگاري پرولین، قندهاي محلول و پروتئین شـد. همچنـین تـنش موجـب کـاهش میـزان کلروفیـل       

اي هکلروفیل کل و فلورسانس بیشینه و عملکرد کوانتومی و افزایش کارتنوئیدها شد. تنش موجب کاهش رشد قسمت

مختلف گیاه مانند ارتفاع ساقه، طول ریشه، طول میانگره و طول برگ شد. همچنین تنش موجـب کـاهش و زن تـر و    

در بین ارقام مورد استفاده رقم کاسـکوژن در   داري نداشت.خشک ساقه شد، ولی بر وزن تر و خشک ریشه تاثیر معنی

توانـد نشـان   مناسب تري از خود نشان داده کـه ایـن مـی   گیري شده در مقایسه با رقم رصد، واکنش  اکثر صفات اندازه

کالت پتاسیم موجب کـاهش تـأثیرات تـنش بـر      باشد. کاربرد نانودهند تحمل بیشتر این رقم نسبت به تنش خشکی 

گیري و در برخی موارد موجب افزایش سازوکارهاي دفاعی گیاه در مقابله با تـأثیرات مخـرب تـنش     صفات مورد اندازه

هاي سازگاري و همچنین موجب بهبود سیستم فتوسـنتزي  هاي آنتی اکسیدانت و متابولیتایش فعالیت آنزیممانند افز

ازنظرتاثیرگداري می گرم بر لیتر میلی 65هاي مورد استفاده از این ماده در اکثر موارد مصرف گیاه شد. در بین غلظت

 .تواند تیمارمناسب باشد وبراي کشاورزان قابل توصیه می باشد
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           مقدمه - 1- 1

شود و جهـان پیـر   ها انسان گرسنه در سراسر جهان در انتظار غذایی هستند، که تهیه آن هر روز دشوارتر میمیلیون 

جمعیت جهـان رو بـه افـزایش و منـابع      پروراند.خود، هر روز راه حلی در سر میدر اندیشه فراهم نمودن غذا براي فرزندان 

میلیارد نفـر   9به بیش از  2025طبق گزارش کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه، جمعیت جهان درسال  محدود است.

ها حاکی . همین برآوردشودخواهد رسید و این در حالی است که هر سال بیش از یک میلیون نفر به جمعیت دنیا اضافه می

از آن است که تا آن زمان درجه حرارت کره زمین نیز بین یک تا دو درجه افزایش و ذخایر آب شیرین جهان نیز به ویژه در 

در سـال   تـوان شـرایط کشـاورزي در جهـان و ایـران     اکنون مـی  باران از جمله ایران، کاهش خواهد یافت. از هم مناطق کم

هـاي  اند، تا آن زمان نشانههاي شناخته شده جهانی اعالم کردهگونه که بسیاري از استراتژیستهمان  را ترسیم کرد. 2050

کامال بارزي از بحران آب شیرین در نقاط مختلف جهان نمایان خواهد شد. اگر از همـین حـاال چـاره اندیشـی نشـود بـدون       

- ک و نیمـه خشـک جهـان قـرار دارد، یکـی از آسـیب      ، کشور ایران که از نظر اقلیمی در مناطق خش2050تردید در سال 

پذیرترین کشورها خواهد بود. متوسط بارندگی کشور، کمتر از یک سوم متوسط جهانی و میزان تبخیر آب در آن سـه برابـر   

گـذارد،  وري محصـول تـأثیر مـی   طـور جـدي در بهـره   ). بحران جهانی آب بـه 1374متوسط جهانی است (مظفري و عرب، 

درصد از کل آب شیرین، در آبیاري محصوالت کشـاورزي اسـتفاده    90هاي آسیایی که در آن یاري از کشورمخصوصا در بس

هاي زراعی وجود دارد توجه کنیم و همچنین عوامل طبیعـی  هایی که در مساحت و کیفیت زمینشود. اگر به محدودیتمی

تر در مورد تـأمین غـذاي   یابیم که باید جديیم، در میو انسانی محدود کننده تولید محصوالت زراعی و دامی را در نظر آور

تـر  هاي زنده و غیر زنده، ذهن هر انسان مسئول را به مدیریت هر چه بهتـر و صـحیح  جهان اندیشه کرد. گستره وسیع تنش

ي کشـاورزي  هـا آبی، شوري، آفات و ...... مشکالت اصلی سیستمهاي زنده و غیر زنده نظیر کمدارد. تنشاین مشکالت وا می

میزان کم نزوالت آسمانی و پراکنش نامنظم آن باعث بروز تنش خشکی در طـول دوره   ) (Munns,et al.,1988.هستند

 سـبب  آب کمبـود  اول وهلـۀ  در گـذارد.  می اثر گیاه متعددي در فرآیندهاي بر خشکی تنششود. رشد گیاهان زراعی می

 تـوان مـی  طریـق  دو به این مشکالت بر جهت غلبه. (Yadv,et al.,1999) دشو می زراعی گیاهان تولید و رشد کاهش

 بـه  سـازگار  هاياصالح ژنوتیپ -2 خاك رطوبت ذخیرة افزایش جهت منطقه هايبارندگی از بهینه استفادة -1نمود:  عمل

ه در شـرایط کمبـود آب بـراي اسـتفاده بهینـه از آب بایـد آب موجـود را در مراحـل بحرانـی رشـد گیـاه اسـتفاد             خشـکی. 



 

  

- کی مـی . به عبارت دیگر، تغییر الگوي کشاورزي به سمت کاشت گیاهان سازگار به خش),.Stewart,e tal (1975.ردك

  (Dow,et al.,1984).کار مناسبی باشدتواند راه
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ر مـردم  ها در درجه اول براي تهیه نـان و تغذیـه اکثـ   شود که دانه آنغالت به گروه زیادي از گیاهان زراعی اطالق می

رسد. غالت از نظر مناطق کشـت بـه   جهان و در درجه دوم جهت تغذیه حیوانات و پرندگان و کارهاي صنعتی به مصرف می

  شوند:دو گروه عمده تقسیم می

  غالت نواحی معتدل و سرد مانند گندم، جو، چاودار و یوالف -

 ن.اي) و ارز(ذرت خوشه غالت مناطق گرم از قبیل برنج، ذرت، سورگوم -

گـردد. حتـی در نـواحی    هاي زراعتی دنیا کشت مـی از گروه اول، گندم و جو به مقدار زیاد و در سطح وسیع در زمین

آمیـز اسـت. از   خشک که بارندگی براي تولید محصول و رشد و نمو این گیاهان نسبتاً کافی باشد کشت این گـروه موفقیـت  

باشد اما گندم از نظر اهمیت با توجه بـه سـطح   صف مردم جهان میطرفی در بین غالت هر چند برنج غذاي اصلی بیش از ن

زیر کشت و تولید ساالنه به مقیاس جهانی در درجه اول قرار دارد. تولید غالت به ویژه گندم همواره حرفه اصلی کشـاورزان  

- شـده ک یافت میخشک بوده و خود نشانه آن است که اجداد وحشی گندم و شاید جو در مناطق خشحتی در مناطق نیمه

اي برخوردار است و در بین آنهـا، گنـدم مقـام و ارزش بیشـتري را دارا     العادهاند. بنابراین، تولید غالت در دنیا از اهمیت فوق

  باشد.می
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هاي گندم افشـان و سـطحی   . ریشهباشد م��یTriticum  ) جنسGramineaeاز تیره غالت (یکساله گندم گیاهی 

هاي متنـاوب در طـول سـاقه    اي است، داراي برگي غالت بندبند و توخالی و استوانهت، ساقه آن مانند تمام گیاهان تیرهاس

باشد تشکیل شده اسـت، در انتهـاي   باشد که هر برگ از دو قسمت نیام و تیغه باریک و بلند که به منزله پهنک برگ میمی

وجـود  ها بهها یا سنبلچهیک محور اصلی است و در روي محور اصلی، سنبلکداراي که هر ساقه گندم یک سنبله وجود دارد

   ).1389باشد (خدابنده، ) می (Caryopseگندم مانند سایر غالت گندمه  میوهآیند. می
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رین درجـه  مناسـب تـ   .شـود  گندم گیاه زراعی مناطق معتدله است اما در مناطق متفاوت آب و هوایی نیز کشت مـی 

هـاي   رود و از زمـآن گندم از جمله مهمترین محصوالت زراعی ایران بـه شـمار مـی   د. باشمی Cْ25 حرارت براي رشد گندم 

هزار سـال قبـل    15تا  10است. این گیاه نزدیک ماقبل تاریخ در ادامه حیات ساکنان این کشور نقش مهمی به عهده داشته

سطح زیر کشت گندم در ایران  است.ایران و شرق عراق به تکامل رسیده و اهلی شدهاز میالد مسیح در ناحیه واقع در غرب 



 

  

درجـه عـرض جغرافیـایی در منطقـه معتدلـه       60تا  30معموالً بین . و در جهان از سطح زیر کشت سایر غالت بیشتر است

میلیمتـر در   1300تـا   250درجه عرض جغرافیایی در منطقه معتدله جنوبی در مناطقی بـا بارنـدگی    45تا  25شمالی و 

میلیمتـر و عمـدتاً در    875تا  275درصد کل تولید این محصول در مناطقی با بارندگی  75شود اما بیش از سال تولید می

مناطق معتدله شمالی متمرکز است. آب و هواي خنک و مرطوب در دوره رویش، آب و هواي معتدل در دوره تشکیل دانه و 

  .)1389(خدابنده،رود زمان برداشت از شرایط مطلوب محیطی براي زراعت گندم به شمار میآب و هواي خشک و گرم در 
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اهمیت اقتصادي گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سـایر محصـوالت کشـاورزي اسـت تولیـد      

باشـد.  دوم براي تغذیه پرندگان و حیوانات و مصـارف صـنعتی مـی   گندم در دنیا در درجه اول براي تغذیه انسان و در درجه 

دانه گندم براي تأمین خوراك اصلی انسان و ساقه و کاه آن بـراي تهیـه بسـتر دامهـا و همچنـین در صـنعت کاغذسـازي و        

ه قـرار  هاي زراعی مورد اسـتفاد  ها و نیز گاهی به عنوان سوخت و حتی خوراك دامها و تقویت زمین پوشش سقف ساختمآن

باشد و افزایش محصول آن روز بـه روز  گیرد. گندم از نظر تولید و سطح کشت مهمترین محصول کشاورزي ایران نیز میمی

  ).1389است (خدابنده، مورد توجه قرار گرفته
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ژه از علم فیزیک اي است که اولین بار توسط دانشمندان علوم بیولوژیک در مورد انسان بکار برده شد. این واتنش واژه

کننـد.  ي وارد آوردن صدمه به موجودات زنده را دارد تعریف میگرفته شده است و آن را به عنوان هر عاملی که امکان بالقوه

هاي فیزیولوژیک است که از تأثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیسـتی و محیطـی حاصـل    ي روند غیرعادي فرآیندتنش، نتیجه

دهد و اکثراً به صـورت کـاهش    رسانی بوده که در نتیجه آن یک متابولیسم غیرعادي رخ میآسیب شود. تنش داراي توانمی

هـاي  هاي محیطی را به دو دسته تنش). تنش1372کند (حکمت شعار، ها بروز میرشد، مرگ گیاه و یا مرگ برخی از اندام

زا به گیاهـان را  حمله انواع آفات و عوامل بیماريهاي زیستی، کنند. تنشزیستی و غیر زیستی (فیزیکوشیمیایی) تقسیم می

نور شدت وضعف شود. ولی تنش فیزیکوشیمیایی یا غیر زیستی، شامل خشکی، شوري، درجه حرارت باال و پایین، شامل می

طـی تحقیقـات   ،هـا بـه علـت فراگیـر بـودن      شوند. اهمیت برخی از این تنشعناصر غذایی تقسیم مینامناسب بودن مقدارو

ها خسارات ناشی از کمبود آب، شوري و دمـا در سـطح جهـان     لف مشخص گردیده است. به طوري که از بین این گروهمخت

ترین عوامل هاي محیطی از مهم). تنش1387گیرند (دولتی، تر است و به همین جهت، بیشتر مورد مطالعه قرار میگسترده

ر هـاي غیـ   تـرین تـنش   د. تنش خشکی نیز به عنوان یکی از مهمهاي پراکنش گیاهی در سطح جهان هستنکننده الگو تعیین

  ).1386کننده در این پراکنش دارد (رازقی یدك،  زیستی سهم تعیین
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ترین ترکیبات کره زمین است، با این حال قسمت وسیعی از مناطق جهان در معرض خشـکی قـرار دارد.   آب از فراوان

باشد که رشـد گیـاه را تحـت    اي محیطی و مهمترین عامل محدود کننده تولیدات کشاورزي میهترین تنشخشکی از رایج

میلیون هکتار بـر آورد   100). مناطق خشک و نیمه خشک ایران نیز حدود 1378دهد (عبادي، تأثیر قرار داده و کاهش می

سـاحت ایـران نیـز در محـدوده     ). بخـش عظیمـی از م  1378شود (جبـاري،  درصد از سطح کشور را شامل می 65شده که 

نحوي است که به مدت چندین خشک قرار گرفته و شرایط اقلیمی فالت ایران در بیشتر نقاط کشور بهمناطق خشک و نیمه

آبی سبب فرسایش مراتع، پیشروي کویر، نابودي اراضی کشاورزي، مـزارع  باشد. نبود بارش و کمماه از سال فاقد بارندگی می

سازد، که این پدیده به تنهایی اثرات منفی بسیاري در شـرایط زیسـت   وشش گیاهی را با مخاطره مواجه میو باغات شده و پ

که هیچ راه منطقی در افزایش بارندگی کـه عامـل محـدود کننـده     اینمحیطی، اقتصادي و اجتمایی دارد بنابراین با توجه به

گیـري عملیـات زراعـی    اه مقابله با اثرات سوء خشـکی بـه کـار   تولید در بسیاري از مناطق جهان است وجود ندارد، بهترین ر

هاي خشکی و کشـت ارقـامی بـا    ها و ارقام مختلف متحمل و سازگار به دورهجهت افزایش ذخیره رطوبت خاك، توسعه گونه

عبـارتی  باشـد. بـه   هـاي شـیمیایی مـی   هاي کشاورزي از جمله کودگیري صحیح و به موقع نهادهتوان رشد سریع و نیز بکار

- ترین مصرف کننده آب به شمار مـی افزایش جمعیت نیاز به آب را بیشتر نموده است و از آن جا که بخش کشاورزي عمده

گـردد. بنـابراین تولیـد محصـوالت کشـاورزي در      جویی در این بخش، منجر به اصالح در مصرف آب مـی گونه صرفهرود، هر

ربرد اصـول صـحیح حفاظـت آب و خـاك اسـت (سـلطانی و همکـاران،        چنین شرایطی مستلزم ایجاد مدیریتی دقیـق و کـا  

1379  .(  
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هسـتند کـه مهمتـرین     هاي مختلفی مواجـه در بسیاري از مناطق دنیا، گیاهان در طول دوره رشد و نمو خود با تنش

همـین دلیـل اخـتالف قابـل      باشند، بـه هاي گوناگون زنده و غیر زنده میعوامل کاهش دهنده رشد و عملکرد، همین تنش

هـا، عملکـرد واقعـی بایـد     که در صورت عدم بروز تنشطوريشود، بهتوجهی بین عملکرد بالقوه و واقعی محصوالت دیده می

درصـد کمتـر از    20تـا   10برابر با عملکرد پتانسیل گیاهان شود، اما در بسیاري از گیاهان متوسط عملکرد، محدود شـده و  

تر بر کشاورزي و منـابع  صورت جديها بههاي آینده با افزایش جمعیت، این محدودیتباشد؛ که در دههعملکرد پتانسیل می

هـاي غیـر زنـده در تولیـد موفـق      آبی یکـی از مهمتـرین تـنش   کم(Blum,et al.,1999).طبیعی دنیا اثر خواهد گذاشت 

هـاي  یران است و اثرات متعددي در سیستمهاي در حال توسعه از جمله امحصوالت زراعی در سراسر جهان بخصوص کشور

هاي محدود کننده عملکرد بـه خصـوص در منـاطق خشـک و     کشاورزي و تولید غذا دارد و به عنوان یکی از مهمترین تنش

 Smit,et)کندرود. در چنین شرایطی تالش براي اصالح گیاهان مقاوم به خشکی اهمیت پیدا مینیمه خشک به شمار می

al.,2000). دنـ کنخشکی را به مفهوم عـدم تـوازن بـین عرضـه و تقاضـاي آب بـراي گیـاه تلقـی مـی         وهمکاران س گوبی 



 

  

Gubis,et al.,2007) (شود و یـا یـک دوره عـدم    . در زراعت، به کمبود آب مورد نیاز گیاه که موجب کاهش عملکرد می

د. اصـالح ژنتیکـی بـراي افـزایش تحمـل      شـو دهد، خشکی گفته مـی بارندگی یا آبیاري که رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می

هـاي مقـاوم بـه خشـکی، فرآینـدي بسـیار       خشکی موضوع بسیار مهمی در اصالح نباتات بوده و تشخیص و ارزیابی ژنوتیـپ 

کارهاي ژنتیکی و فیزیولوژیکی مربوط بـه آن  وبر است. تحمل خشکی یک خصوصیت بسیار پیچیده بوده و سازسخت و زمان

بودن این صفت و کنترل مقاومت به خشکی توسـط تعـداد زیـادي ژن و    1ژنیه نشده است. همچنین پلینیز به خوبی شناخت

آن را در ردیـف دشـوارترین مسـائل در     2همچنین وابستگی آن به زمان و شدت تـنش و اثـرات متقابـل ژنوتیـپ و محـیط،     

تغییـرات ژنتیکـی، بیوشـیمیایی و    اي از واکـنش گیاهـان بـه خشـکی مجموعـه     ات اصالحی ژنتیکی قرار داده اسـت.  مطالع

 ها و ترکیبـات متـابولیکی و بسـته   ها و آنزیمهاي اختصاصی، تغییر غلضت یونفیزیولوژیکی از قبیل بیان ژن، تجمع پروتئین

  .)(Fukai&Cooper, 1995گردد ها را شامل میشدن روزنه

 اهمیت توجه به تنش - 9- 1

رو بـوده  یاهان، از دیر باز با مشـکل کمبـود آب بـراي کشـاورزي روبـه     رغم گستردگی زمین و تنوع گکشور ایران، علی

متـر و  میلـی  240است. این سرزمین در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده اسـت، میـانگین بـارش ایـران حـدود      

هـاي محیطـی   باشد، که با میانگین کشور ما تفاوت زیادي دارد. واکنش گیاه به تـنش متر میمیلی 860میانگین بارش دنیا 

ها، بـه تشـریح   موضوعی است که از دیر باز محققان زیادي را بر خود مشغول ساخته است. چگونگی واکنش گیاهان به تنش

تنش بـه   کهجاییکند. از آنها در شرایط مختلف، کمک زیادي میتوزیع جغرافیایی و همچنین نحوه رشد و میزان تولید آن

ها براي محققان علـوم کشـاورزي از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت. زیـرا،        سخ به تنششود، پاکاهش تولید گیاه منجر می

ها به عنوان ابزاري شود و از این طریق ممکن است که تنشهاي گیاهی میزا موجب اختالل و تغییر در فعالیتشرایط تنش

 ).1386یدك، رند (رازقیگیبراي مطالعه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک در گیاه مورد استفاده محققان قرار می

  وضعیت خشکی در ایران  -10- 1

درصـد از کشـت    32کنـد تقریبـاً    هاي محیطی محدود می تنش خشکی رشد و عملکرد گیاهان را بیش از سایر تنش

تـنش خشـکی مهـم    اع مختلفی از تنش خشکی مواجـه اسـت.   گندم در طول فصل رشد در کشورهاي در حال توسعه با انو

متـر در سـال در    میلی 250کند. کشور ایران با متوسط بارندگی  ه عملکرد گیاهان را در ایران محدود میترین عاملی است ک

کیلـومتر   1200000کیلومتر مربع مسـاحت ایـران    1640000شود. از حدود  ي مناطق خشک جهان طبقه بندي می زمره

هـاي رشـدي و    این شرایط تقریباً تمام جنبـه باشد. تحت  مربع یا بیشتر از دو سوم مساحت آن داراي آب و هواي خشک می

                                                
1. Polygene 
2.Genotype * Environment interaction 



 

  

 یابـد  مـی  هاي فیزیولوژیکی گیاهان از جمله گندم تحت تأثیر کمبود آب قرار گرفته و میزان عملکرد محصول کاهش فرایند

.(Zhao,et al.,2002)  

  آبیسازگاري به کم -11- 1

فولوژیـک و فیزیولوژیـک مـرتبط اسـت     اي از خصوصـیات آناتومیـک، مور  بـا پـاره  آبـی  کمسازگاري گیاهان به شرایط 

(Wilson,et  al.,1976).صفاتی مانند کوچکی اندازه برگ و کمی تعداد آن، ضـخیم شـدن اپیـدرم    بودمعتقد  اوپنهیمر ،

اي، پرپشـتی  برگ، وجود کرك در سطوح مختلف برگ به منظور کاهش سرعت جریـان هـوا، کـوچکی فضـاي بـین یاختـه      

ي واکـوئلی و  روزنه در واحد سـطح و زیـادي غلظـت شـیره     تعدادبخش هوایی آن، کمی  با اي گیاه در مقایسهسیستم ریشه

محققـان سـازوکارهاي    .(Oppenheimer,1960)کنـد زیـاد مـی  آبی کمي آن سازگاري گیاهان را به شرایط بزرگی اندازه

انـد  بنـدي کـرده  دسـته را تحـت عنـوان سـه واکـنش عمـده و بـه صـورت زیـر         آبـی  کممهم مقاومت گیاهان در برابر تنش 

)Renolds, 1998;Passiora,1996.(  

  ، حساسیت به فتوپریود و پالستیسیتی رشد.الف) فرار از تنش از طریق سیکل کوتاهی از زندگی

  ب) اجتناب از تنش از طریق تنظیم اسمزي و ظرفیت آنتی اکسیدانت گیاه.

  د) بهبود پس از وقوع تنش از طریق تحمل آب کشیدگی.

پیشـنهاد  آبـی  کـم به تـنش   مقاومتین سال صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و رشد زیادي براي اصالح در طی چند

  تواند در سه دسته قرار گیرند:مرور شده است. این صفات میالدلو مائچوو شده است بخشی از این مطالعات توسط

ت گیاهچه، عـادت رشـد ، سـاختار بـرگ،     شوند، مانند صفات فیزیولوژیک، زیسالف) صفاتی که دائماً در گیاه بیان می

  توزیع و ساختار ریشه.

شـده   شوند مانند تنظیم اسمزي، انتقال مجدد مواد فتوسنتزي ذخیرهبیان میآبی کمب) صفاتی که در پاسخ به تنش 

  و توزیع مجدد مواد فتوسنتزي جاري.

هاي کربن و خروج آب از  راي ایزو تیپج) صفاتی که ترکیبی از دو حالت فوق هستند، مانند پیر شدن برگ، تبعیض ب

  برگ بریده.

را از طریق افزایش آب مورد استفاده، کار آیی استفاده از آب و شاخص برداشت افزایش آبی کماین صفات، مقاومت به 

  .)Ludlow&Muchow 1990,(دهندمی

محـدودي وجـود دارد، امـا     ، اطالعـات آبیکمدر مورد میزان رشد مجدد گیاهان، بالفاصله پس از برطرف شدن تنش 

گیرند پس از آبیاري یا بارنـدگی در مقایسـه بـا گیاهـان     آب قرار می تنش گزارش شده است که رشد گیاهانی که در معرض

رسد که این تحریک در اثـر تجمـع مـواد متـابولیکی     ). به نظر میLaude-Horton,1971شوند (شاهد موقتاً تحریک می



 

  

توانـد موجـب عملکـرد بیشـتري     گیرد، اما تحریک موقت رشد نمـی ر نسوج گیاه صورت میي تنش دکه در طول دورهباشد 

    شود.

  نقش پتاسیم در گیاه -12- 1 

رود و بعـد از ازت  شـمار مـی  عنوان عنصر کیفیت در گیاهان مطرح بـوده و جـزء عناصـر ضـروري بـه     عنصر پتاسیم به

هاي خاك، مقدار ماده آلـی، آبشـویی و   فی مثل: نوع و میزان رسترین عنصر مورد نیاز گیاهان است. به دالیل مختلپرمصرف

باشد و نیاز بـه تـامین پتاسـیم بـراي تولیـد انبـوه       ...، میزان پتاسیم قابل جذب در خاك براي رشد بهینه گیاهان کافی نمی

  ).Cakmak, 2005رسد (ضروري به نظر می

سانتی متري قشـر سـطحی خـاك قـرار      15سیم در درصد و عمده پتا 3/2دار متوسط پتاسیم پوسته خاك حدود قم

هـاي خـاص   گرفته است. از آنجایی که کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است و به دلیـل وجـود کـانی   

ها و برداشت پتاسـیم فـراوان   برداري مداوم از خاكباشند، ولی در اثر بهرهمانند میکا، رس، ایلیت و ... که غنی از پتاسیم می

توسط محصوالت کشاورزي و عدم رایج بودن مصرف کودهاي پتاسیمی، پتاسیم خاك رو به تخلیه رفته و در بیشتر منـاطق  

کشور کمبود پتاسیمی وجود دارد. گیاهانی مانند: یونجه، نیشکر، پیاز، گل کلم، ذرت، زیتون، سیب زمینی، توتـون، چغنـدر،   

  ).1385(کاوسی وملکوتی،د گوجه و ... به میزان پتاسیم بیشتري نیاز دارن

ها عبارت است از: افزایش مقاومت گیاهان در برابـر خشـکی،   هاي مهمی در گیاه بوده که عمده آنپتاسیم داراي نقش

هـا و  گیري در گیاه، تشکیل و انتقـال نشاسـته، قنـد و چربـی    ها، شوري، افزایش غلظت کلروفیل و عمل کربنآفات، بیماري

  .)1375عزیزي ومحصل ،ها و ... (سازي آنزیملیسم گیاه و تعادل بار الکتریکی غشاهاي سلولی، فعالها، متابوساخت پروتئین

  کمبود پتاسیم در گیاه -13- 1

شـود و در ادامـه   شود. ابتدا فقط کاهشـی در میـزان رشـد ایجـاد مـی     هاي قابل دیدن منجر نمیپتاسیم فورا به نشانه

شود. زیـرا  تر شروع میهاي مسنهاي کمبود پتاسیم عموما از برگدهد. نشانهمیکمبود یا تشدید آن، زردي و سوختگی رخ 

شـود  ها مشـاهده مـی  دهند. گیاهانی که کمبود پتاسیم در آنتر قرار میهاي جوانها یون پتاسیم را در اختیار برگاین برگ

شـوند. در ایـن گیاهـان مقاومـت بـه      مـی عموما از شادابی کمتري برخوردار هستند و در شرایط کم آبی به سهولت پژمـرده  

شـود  هـاي قـارچی مشـاهده مـی    خشکی ضعیف بوده و حساسیت بیشتري نسبت به شوري، آسیب به سرما و حمله بیماري

)Cakmak, 2005.(  

  برگ پتاسیم محتواي بر خشکی تنش اثر -14- 1

 اي تغذیـه  محـیط  تـامین . دباشـ بـاال مـی   کمیـت  و کیفیـت  با محصول آوردن دست به نیاز پیش گیاه صحیح تغذیه

  .باشد محصول می مدیریت در فاکتورها ترین مهم از یکی پتاسیم جمله از مناسب،



 

  

 آوردن دسـت بـه  نیاز بـراي  مورد کود مقدار از تربیش برابر 2-3شود می داده کاريتوتون مزارع به که پتاسیمی مقدار

 توتـون  نیـاز  از بـیش  مقـدار  بـه  افزودن پتاسیم با توتون یتکیف فاکتورهاي بهبود آن اصلی دلیل. باشدمی محصول حداکثر

 کمبـود  عالیـم  کننـد، نمـی  اضـافه  پتاسـه  کود که هاییدر خاك حال هر به. باشدمی محصول حداکثر آوردن دست به براي

 ظـاهر  هـا بـرگ  حاشـیه  و نوك در پتاسیم کمبود عالیم معموالً. افتدمی گیاه اتفاق رشد مراحل از بعضی در تربیش پتاسیم

- مـی  مشـاهده  جـوان  هـاي بوتـه  پیرتـر  هـاي بـرگ  در ابتـدا  عالیـم  ایـن  باشـد می متحرك در گیاه پتاسیم چون و شودمی

  ).(Munson,1985شود

 تخلیـه  مانند فتوسـنتز،  دیگر فیزیولوژیک فرایند چندین در هاعملکرد روزنه تنظیم اسمزي و تنظیم بر عالوه پتاسیم

 و سدیم مثل هایییون جذب و کاهش بار توازن پروتئین، سنتز ها،آنزیم فعالیت هاي مخزن،افتب در فتوسنتزي هايفراورده

بنابراین نقش پتاسیم در اعمـال حیـاتی گیاهـان بسـیار      ).Cakmak, 2005 دارد ( نقش غرقابی و شور هايخاك در آهن

  حائز اهمیت است.

 (Kuchenbuch, et al.,1986) توسط ریشه پتاسیم جذب کاهش سبب خاك، بآ محتواي که کاهش دریافتند 

 کـاهش  سـبب  یونجه گونه چند بر خشکی که تیمار کردند گزارش 1379در سال  همکارن و کتابی ظریف .شد پیاز هاي

 کاهش علت نمودند. احتماال ریشه اعالم توسط پتاسیم جذب کاهش را موضوع این دلیل .است برگ شده در پتاسیم تجمع

  است. گیاه هاي توسط ریشه آن جذب کاهش متعاقبا و پتاسیم حاللیت میزان خشکی، کاهش شتن شرایط در پتاسیم

 دوره از گیاهان ناشـی  برگ در آن شدن انباشته با همراه پتاسیم به یون گیاه نیاز افزایش بر مبنی هاي دیگريگزارش

- آنتی هايآنزیم فعالیت و افزایش هانهروز عملکرد تنظیم در یون این نقش دهندهکه نشان دارد وجود خشکی مدت طوالنی

  .)1390و صالحی اسکندري و همکاران  Cakmak, 2005باشد( ها میدر برگ اکسیدان

  گیاه در پتاسیم میزان جذب بر خشکی تنش تاثیر -15- 1

 ).Marschner ,1995(کنـد  اي در حیات و بقاي گیاهان تحت شـرایط تـنش محیطـی ایفـا مـی     پتاسیم نقش ویژه

، NADPHو  ATPسـنتز   تقویت برگ، سطح شاخص و رشد افزایش فتوسنتز، در مثبت تاثیر باعث پتاسیم جذب شافزای

 پلیمـري،  و ترکیبات پروتئین بیشتر سنتز غالت، در هادانه به ازته مواد انتقال سرعت ، افزایشb و aکلروفیل  سنتز افزایش

- به و آب جذب افزایش یعنی تنش آب هنگام در مسئله ترینها و مهمروزنه تعداد افزایش ها،روزنه شدن بسته و بازو تنظیم

  ).  1382 ،نژاد ساکی( گردد می تعرق کاهش چنین هم و اسمزي فشار تنظیم طریق از مناسب داخلی شرایط آوردن وجود

1  
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Abstract:  

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 

stady was to investigate the impact of nano-chelated potassium on drought tolerance in wheat .for 

this purpose the effect of nano-chelated potassiumon drought tolerance in wheat plant 

Multifactorial experiment was conducted in a completely randomized design ,the experiment 

consisted of three levels of drought stress (0,-4and-8Bar),three levels of foliar application of 

chelated potassium (0,35and65 mg per litr )and two wheat varieties (Rasad and Kascozhen)in three 

replicates .stress was conducted at 3and 5 leaves .The first sample within 5 days after exposure to 

plant the stress caused by polyethylene glycol 6000and the same time the leaves was sprayed nano-

chelated potassiom. Results indicate that stress causes activity increase of enzymes of catalase, 

peroxidase, polyphenol oxidase and ascorbate peroxidase and adaptive metabolites of proline, 

solvable sugars and protein. Also, stress causes decrease of amount of chlorophyll a, chlorophyll b, 

total chlorophyll and maximum fluorescence, and quantum performance and increase of cartenoids. 

Tress causes decrease of growth of different parts of plants such as height of stalk, length of stem, 

length of internode and length of leaf. Also, stress causes decrease of wet and dry weight of stalk 

but had not meaningful effect on wet and dry weight of stem. Among the used items, Casco Gen 

had indicated more suitable reaction in most of the measured adjectives compared with figure of 

percentage, which this can indicate more tolerance of this item than dryness stress. Use of nano clot 

potassium caused decrease of effects of stress on the measured adjectives and in some cases caused 

increase of defensive mechanism of plant against destructive effects of stress such as increase of 

activity of enzymes of anti oxidant and metabolites of adaptivity and also caused improvement of 

photosynthesis system of the plant. Among the concentrations used in this material in most cases, 

use of 65 mg/l can be a good remedy in terms of effectiveness and is recommendable for farmers. 
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