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چکیده
آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد ترکیبی کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر رشد ،عملکرد و خصوصیات کیفی دانه
گندم تحت شرایط تنش خشکی انجام گردید .در این آزمایش از ارقام مینامینوکوری و للمی 2-استفاده شد .تیمارها شامل کاربرد
کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و اعمال تنش خشکی بود .ارقام مذکور بعد از مرحله گلدهی در معرض سه سطح تنش خشکی
(آبیاری نرمال ،تنش خفیف و شدید خشکی) قرار گرفتند .نتایج نشان داد تنش خشکی سبب کاهش رشد ،عملکرد ،مقدار نشاسته
و پنتوزان قابل حل در آب دانه گردید ،درحالیکه ،میزان پروتئین خام و فیتات فسفر دانه را در هردو رقم افزایش داد .باالترین
مقادیر عملکرد دانه و نشاسته دانه در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی مربوط به رقم للمی 2-بود .درحالیکه ،رقم
مینامینوکوری بیشترین مقدار پروتئین خام ،پنتوزان کل ،پنتوزان قابل حل در آب و فیتات فسفر دانه را به خود اختصاص داد.
همچنین ،نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد مقدار کافی کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم میتواند اثرات زیانبار تنش
خشکی را کاهش دهد .عالوه بر آن ،انتخاب ژنوتیپهای متحمل در برابر تنش خشکی مانند رقم للمی 2-جهت به حداقل رساندن
خسارت ناشی از تنش خشکی مفید میباشد.
کلیدواژگان :پروتئین ،پنتوزان ،عملکرد ،فیتات ،گندم
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مقدمه
تنش خشکی عامل محدودکنندهای است که بر عملکرد
گندم تأثیر ناگوار میگذارد .تنش خشکی چندین فرآیند
حیاتی مانند تعرق ،انتقال ،جذب مواد معدنی و متابولیسم
مواد مغذی را در گیاهان متأثر ساخته و باعث کاهش رشد
گیاه میگردد ( .)Farooq et al., 2009اثرات ناگوار و
محدودکنندهی تنش خشکی در دهههای آینده به دلیل
تغییرات اقلیمی ممکن است افزایش یابد ( World Bank,
 .)2007; Lobell et al., 2008تحت شرایط تنش خشکی،
پتانسیل آب گیاه و شادابی برگ تا حد زیادی کاهش مییابد
و در نتیجه گیاه نمیتواند فعالیتهای عادی و طبیعی خود
را به درستی انجام دهد ( .)Zhu, 2002تنش خشکی باعث
کاهش رشد برگ ( )Galle et al., 2010و غلظت رنگدانهها
مخصوصاً کلروفیل ( )Brevedan and Egli, 2003گردیده ،و
باز و بسته شدن روزنههای برگ ( )Liang et al., 2002را
کاهش میدهد و به همین دلیل فعالیت فتوسنتز را متأثر
ساخته و سبب سرعت بخشیدن به پیری برگ میشود
( )Yang and Zang, 2006که در نهایت منجر به کاهش
رشد و عملکرد محصوالت زراعی میگردد ( Ercoli et al.,
 .)2007بقای گیاه یا مرگ آن تحت شرایط تنش ،به شدت
تنش ،مدتزمان ،دفعات مواجهه (تکرار) ،مرحله رشد گیاه،
اندام یا بافتی که در معرض تنش قرار میگیرد ،و ژنوتیپ
گیاهی بستگی دارد ( Larkindale et al., 2005; Farooq et
 .)al., 2009گیاه گندم به تنش خشکی در مراحل گلدهی
و پر شدن دانه بسیار حساس است ( Yang and Zang,
.)2006
کاربرد مقدار بیشتر کود نیتروژن باعث بهبود تحمل به
خشکی میگردد ( .)Halvorson and Reule, 1994کاربرد
کود نیتروژن با بهبود بخشیدن بهرهوری مصرف آب ،اثر
نامطلوب تنش خشکی بر رشد گیاه را کاهش میدهد
( .)Saneoka et al., 2004مصرف کود نیتروژن همچنین
سبب افزایش سطح برگ ،افزایش مقدار کلروفیل و بهبود
فتوسنتز گردیده و در نتیجهی بهبود فتوسنتز ،آسیبهای
ناشی از تنش خشکی کاهش مییابد (.)Wu et al., 2008
کاربرد کود فسفر به طور مؤثر رشد گیاه تحت تنش خشکی
را با افزایش رشد ریشه ( ،)Singh and Sale, 1998راندمان
مصرف آب ( Garg et al., 2004; and Waraich et al.,
 ،)2011افزایش شاخص سطح برگ و فعالیت فتوسنتز
( ،)Singh et al., 2006هدایت روزنهای و فعالیت نیترات

ردوکتاز (،)Bruck et al., 2000; Naeem and Khan, 2009
و افزایش ثبات غشای سلولی و روابط آبی ( Sawwan et
 )al., 2000; Kang et al., 2014بهبود میبخشد .استفاده از
سطح کافی کود پتاسیم باعث افزایش راندمان مصرف آب
( ،)Egilla et al., 2005فعالیت فتوسنتزی ،رشد و عملکرد
گیاهان مختلف در شرایط تنش خشکی میگردد ( Tiwari
 .)et al., 1998; Egilla et al., 2001پتاسیم با بهبود
بخشیدن بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند تنظیم
فشار تورژسانس و فتوسنتز ،فعالسازی آنزیمها و انتقال
کاتیونها سبب کاهش اثرات زیانبار تنش خشکی میگردد
( .)Mengel and Kirkby, 2001این عنصر نقش مهمی در
شکلگیری توانایی تنظیم اسمزی ،حتی در شرایط تنش
دارد (.)Marschner, 2012
اثرات مواد مغذی مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر رشد،
عملکرد و کیفیت دانه گیاه در شرایط ایدهآل (بدون تنش)
تاکنون بررسی شده است .با این حال ،در مورد اثر ترکیبی
آنها در بهبود عملکرد دانه ،کیفیت تغذیهای دانه ،محتوای
پنتوزان و محتوای فیتات گندم در شرایط تنش خشکی
پژوهشی انجام نیافته است .بنابراین ،آزمایش حاضر با هدف
بررسی اثرات کاربرد ترکیبی کودهای شیمیایی پرمصرف بر
رشد ،عملکرد ،مقدار نشاسته ،پروتئین خام ،پنتوزان کل،
پنتوزان محلول در آب و فیتات فسفر دانه گندم در شرایط
تنش خشکی انجام گردید.
مواد و روشها
مواد گیاهی و شرایط رشد
این تحقیق به منظور ارزیابی کاربرد سطوح مختلف کودهای
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت دانه گندم در
شرایط تنش خشکی (بعد از مرحله گلدهی) طراحی و انجام
گردید .قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار بود.
بذر گندم در گلخانه آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه
هیروشیمای ژاپن در داخل گلدان کشت گردید .در این
آزمایش دو رقم گندم ،مینامینوکوری (رقم آبی) و للمی2-
(رقم دیم) مورد استفاده قرار گرفت .آزمایش در یک گلخانه
پالستیکی با نور آفتاب و درجه حرارت طبیعی انجام شد تا
از شستهشدن عناصر مغذی خاک بهوسیلهی باران
جلوگیری به عمل آید .خاک ریگوزول ( )regosolو
ورمیکوالیت در نسبتهای  1:2با هم مخلوط گردیده و 10
کیلوگرم از آن در گلدانهای با ظرفیت  10لیتر ریخته شد.



نتایج تجزیه خاک نشان داد که مخلوط خاک مذکور دارای
 0/16درصد نیتروژن 5/74 ،میلیگرم فسفر و 72/58
میلیگرم پتاسیم در هر کیلوگرم خاک میباشد .برای تنظیم
 pHخاک به  ،6/5مقدار  6/4گرم کلسیم منیزیم کربنات به
خاک هر گلدان اضافه شد .سطوح کودهای نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم در این آزمایش شامل  150( F1کیلوگرم نیتروژن
در هکتار  100 +کیلوگرم اکسید فسفر ( )P2O5در هکتار +
 75کیلوگرم اکسید پتاسیم ( )K2Oدر هکتار(200) F2 ،
کیلوگرم نیتروژن در هکتار  120 +کیلوگرم اکسید فسفر
( )P2O5در هکتار  100 +کیلوگرم اکسید پتاسیم ( )K2Oدر
هکتار) و  250) F3کیلوگرم نیتروژن در هکتار 140 +
کیلوگرم اکسید فسفر ( )P2O5در هکتار  125 +کیلوگرم
اکسید پتاسیم ( )K2Oدر هکتار) بودند .منابع نیتروژن،
فسفر و پتاسیم به ترتیب اوره ،سوپرفسفات ساده ) (SSPو
سولفات پتاسیم بودند .میزان مصرف این کودها در هر
گلدان به ترتیب  2( F1گرم اوره  3/7 +گرم سوپر فسفات
ساده  0/96 +گرم سولفات پتاسیم) 2/8( F2 ،گرم اوره +
 4/5گرم سوپر فسفات ساده  1/28 +گرم سولفات پتاسیم)
و  3/5( F3گرم اوره  5/3 +گرم سوپر فسفات ساده 1/6 +
گرم سولفات پتاسیم) بود .تمامی پتاسیم و فسفر و نصف
مقدار نیتروژن قبل از کشت با خاک مخلوط گردید و کود
نیتروژن باقیمانده به دو قسمت مساوی تقسیم گردیده و در
مراحل پنجهزنی و گلدهی به خاک گلدانها اضافه شد.
بذر گندم در اواخر آبان ماه سال  1396کشت گردید و
سپس گیاهچههای دهروزه آن به گلدانها انتقال داده شد
(در هر گلدان دو بوته کشت گردید) .گیاهان به طور منظم
قبل از این که در معرض تنش خشکی قرار گیرند ،با آب
معمولی آبیاری شدند .تیمار خشکی شامل آبیاری نرمال،
تنش خشکی خفیف و تنش خشکی شدید بعد از مرحله
گلدهی اعمال گردید و بدین منظور اندازه رطوبت خاک به
ترتیب به  10 ،20و  6درصد برای شرایط آبیاری نرمال،
تنش خشکی خفیف و تنش شدید خشکی تنظیم گردید.
مقدار رطوبت خاک توسط دستگاه رطوبتسنج دیجیتالی
(مدل  )TDR-341Fبهطور منظم بررسی و کنترل
میگردید .تنش خشکی به مدت  40روز و تا زمان رسیدگی
دانهها و آمادگی محصول برای برداشت ،ادامه پیدا کرد .گیاه
گندم در اواسط خرداد ماه  1397برداشت شد و پارامترهای
زیر در زمان برداشت و بعد از آن به ثبت رسیدند.
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رشد و عملکرد
تعداد پنجهی بارور در هر بوته گندم قبل از برداشت شمارش
گردید .برای اندازهگیری وزن هزار دانه ،از هر تیمار 500
دانه گندم شمارش شده و بهطور دقیق وزن گردید و سپس
رقم حاصل در عدد  2ضرب شد تا وزن هزار دانه به دست
آید .برای تعیین عملکرد دانه ،سنبلههای رسیده جمعآوری
گردیده و در دمای  80درجهی سلسیوس به مدت 48
ساعت خشک گردید .سپس سنبلهها کوبیده شده ،دانههای
آن جدا گردید و عملکرد دانه (گرم در بوته) یادداشت شد.
شاخص برداشت نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
 ×100وزن اندامهای هوایی /عملکرد دانه = شاخص برداشت

تعیین مقدار نشاسته و پروتئین خام دانه
برای تعیین مقدار نشاسته دانه ،اتانول  80درصد به نمونهی
آرد اضافه شده و محلول بهدستآمده سنترفیوژ گردید
( 300دور در دقیقه) ،سپس گلوکز حلشده در اتانول دور
ریخته شد و نشاسته موجود در نمونه توسط اسید پرکلریک
استحصال گردید .در ادامه ،مادهی انترون ( )C14H10Oبه
لولههای آزمایش شیشهای که دارای عصاره نمونه بودند
اضافه گردید و در آب جوش (با دمای  100درجه
سلسیوس) حرارت داده شد .سپس محتوای نشاسته در
عصارهی بهدستآمده بهوسیلهی اسپکتروفوتومتر در طول
 630نانومتر اندازهگیری شد ( .)Nag, 2016برای تعیین
مقدار پروتئین خام دانه ،ابتدا میزان نیتروژن کل دانه با
استفاده از روش کجلدال ( )Jones, 1991مشخص گردید.
سپس مقدار پروتئین خام دانه از حاصلضرب عدد ثابت
 5/47در مقدار نیتروژن کل که قبالً توسط روش کجلدال
مشخص شده بود محاسبه و تعیین گردید ( Fujihara et
.)al., 2008
تعیین مقدار پنتوزان کل و پنتوزان قابلحل در آب
مقدار پنتوزان کل به روش اورسینول -اسیدکلریک
( )Orcinol-HClتعیین گردید .در این روش ،نمونههای
آردشده ،با اسید کلریک  2نرمال به مدت  2/5ساعت در
داخل آب جوش قرار گرفته و سنتریفیوژ گردید .سپس
مقدار مشخص محلول مذکور به لولهی آزمایش شیشهای
جدید منتقل گردیده ،معرف کلراید آهن و اورسینول به آن
اضافه شده و مخلوط گردید .لولههای آزمایش مزبور به مدت
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 30دقیقه در آب جوش ( 100درجه سلسیوس) حرارت داده
شده و سپس سرد گردید و مجموع مقدار پنتوزان بهوسیله
اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد .پنتوزان قابلحل در آب
بهوسیلهی هیدرولیز کردن نمونههای آردشده در آب مقطر
و تکاندادن فالسکهای حاوی نمونه به مدت  2ساعت در
دمای  30درجه سلسیوس ،استحصال گردید .سپس اسید
کلریک  4نرمال به محلول نمونه اضافه شده و به مدت 2
ساعت در آب جوش حرارت داده شده و سرد گردید .در
ادامه ،با اضافه نمودن معرف کلراید آهن-اورسینول مقدار
پنتوزان قابلحل در آب بهوسیله اسپکتروفوتومتر
اندازهگیری شد (.)Hashimoto et al., 1986
تعیین مقدار فیتات فسفر دانه
فیتات فسفر دانه بر اساس روش پیشنهادشده توسط رابوی
و دیکسن ) )Raboy and Dickinson, 1984تعیین گردید.
قسمتی از محلول آرد در هیدروژنکلراید ( 0/2میلیموالر)
و سدیم سولفیت ( 10درصد) تحت حرارت  4درجه
سلسیوس قرار داده شد .سپس محلول بهدستآمده
سنتریفیوژ گردیده و فیتات به شکل رسوبات آهندار
استحصال شد و محتوای فیتات فسفر آن با استفاده از
آمونیم مولیبدات اندازهگیری گردید.
تجزیه آماری
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسهی میانگینها بهوسیلهی
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام
گرفت .نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل رسم شدند.
نتایج و بحث
رشد گیاه و عملکرد دانه
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تنش خشکی بهطور
معنیداری تعداد پنجهی بارور ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه
و شاخص برداشت را در هر دو رقم مینامینوکوری و للمی-
 2کاهش داده است (جدول  .)1استفاده از سطح باالی
کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تیمار  F3منجر به تولید
تعداد بیشتری از پنجههای بارور در هر دو رقم در شرایط
آبیاری نرمال گردید ،درحالیکه تیمار  F1پایینترین تعداد
پنجهی بارور را در رقم مینامینوکوری تحت شرایط تنش
شدید خشکی داشت .تیمار  F3باعث افزایش تولید پنجههای



بارور در هر دو رقم ،تحت شرایط تنش خفیف و شدید
خشکی گردید .رقم للمی 2-تعداد بیشتری از پنجههای
بارور را در مقایسه با مینامینوکوری در شرایط نرمال و نیز
تحت تنش خشکی تولید نمود.
وزن هزار دانه در بین دو رقم  ،تحت تأثیر سطوح مختلف
کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و سطوح مختلف تنش
خشکی تفاوت معنیداری داشت .رقم للمی 2-باالترین وزن
هزار دانه را تحت تمام سطوح کودهای نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم و شرایط تنش خشکی به خود اختصاص داد .کاربرد
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم تا اندازهای وزن هزار دانه را در رقم
مینامینوکوری در حالت تنش خشکی افزایش داد ،اما
میانگین دادهها تفاوت معنیداری نداشت .بیشترین وزن
هزار دانه مربوط به تیمارهای  F2و  F3در رقم للمی 2-در
شرایط آبیاری نرمال بود .کاربرد نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به
طور قابلتوجهی وزن هزار دانه را در رقم للمی 2-در تمامی
سطوح تنش خشکی افزایش داد .در مقایسه با  ،F1تیمار F3
وزن هزار دانه را در رقم للمی 2-به میزان  7/7و 16/8
درصد به ترتیب در شرایط تنش خفیف و تنش شدید
افزایش داد .در رقم مینامینوکوری به علت باالبودن مقدار
کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تیمار  F3در مقایسه با
تیمار  ،F1وزن هزار دانه به میزان  9/1و  4/8درصد به ترتیب
تحت شرایط تنش خفیف و شدید افزایش یافت.
عملکرد دانه در هر دو رقم گندم به طور منفی تحت تأثیر
تنش خشکی قرار گرفت .رقم للمی 2-در سطوح مختلف
تنش نسبت به مینامینوکوری عملکرد دانه بیشتری داشت.
کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهطور معنیداری
عملکرد دانه را افزایش بخشید .تیمار  F3موجب افزایش
عملکرد دانه در هر دو رقم تحت شرایط تنش خشکی
گردید .مشاهده شد که تنش خفیف خشکی اثر کمتری بر
عملکرد دانه در رقم للمی 2-داشت .تیمار  F3بیشترین
عملکرد دانه را در رقم للمی 2-تحت شرایط آبیاری نرمال
و تنش خفیف داشت .کمترین عملکرد دانه در رقم
مینامینوکوری که مقدار کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
کمتری را در تیمار  F1دریافت نموده بودند مشاهده گردید.
تیمار  F3عملکرد دانه را در رقم للمی 2-به میزان 38/2
درصد تحت شرایط تنش خفیف و  24درصد در شرایط
خشکی شدید در مقایسه با تیمار  F1افزایش داد .با این حال،
در رقم مینامینوکوری افزایش عملکرد دانه بر اثر افزایش
مقدار کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تیمار  F3در



تأثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی...

شرایط تنش خفیف و شدید در مقایسه با تیمار  F1به ترتیب
 29/9و  35/0درصد بود .شاخص برداشت در رقم
مینامینوکوری بهطور معنیداری تحت شرایط تنش خشکی
کاهش یافت ،اما در رقم للمی 2-شاخص برداشت باالتر در
شرایط تنش خفیف مشاهده شد .تیمار  F3باعث افزایش
شاخص برداشت در هر دو رقم گردید .باالترین شاخص
برداشت در رقم للمی 2-در شرایط تنش خفیف خشکی در
گیاهانی مشاهده شد که تیمار  F3را دریافت نموده بودند.

با این حال ،پایینترین شاخص برداشت در تمامی سطوح
تنش خشکی مربوط به رقم مینامینوکوری بود .در مقایسه
با  ،F1تیمار  F3شاخص برداشت را به میزان  14/9درصد در
شرایط تنش خفیف خشکی و  8/7درصد در شرایط تنش
شدید خشکی در رقم للمی 2-افزایش داد .در رقم
مینامینوکوری تیمار  F3در مقایسه با تیمار  F1شاخص
برداشت را به میزان  5/2و  9/2درصد به ترتیب در شرایط
تنش خفیف و شدید افزایش بخشید.

جدول  -1تأثیر کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر تعداد پنجههای بارور ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم تحت شرایط
تنش خشکی
ارقام

سطح تنش خشکی

مینا مینو کوری

آبیاری نرمال

تنش خفیف

تنش شدید

للمی2-

آبیاری نرمال

تنش خفیف

تنش شدید

تیمار کود

تعداد پنجه بارور
در بوته

وزن هزار دانه
(گرم)

عملکرد دانه
(گرم در بوته)

شاخص برداشت

F1

19/50fg

39/79f

33/79gh

38/20f

F2

22/75abcde

39/89f

42/34e

40/46def

F3

25/25ab

44/40f

47/11d

41/30cde

F1

19/75efg

36/45f

31/61hi

39/03ef

F2

23/50abcd

37/41f

40/62ef

40/36def

F3

25/25ab

39/78f

41/05ef

41/05cde

F1

18/00g

36/61f

27/52i

38/33f

F2

20/75defg

37/09f

31/99hi

40/45def

F3

22/50bcdef

38/35f

36/97fg

41/86cd

F1

21/25cdef

55/40abc

50/16d

39/78def

F2

24/00abc

56/96a

63/04b

42/01cd

F3

24/75ab

57/79a

69/68a

44/49b

F1

20/75defg

52/09cd

50/33d

41/04cde

F2

23/00abcd

52/53bcd

57/46c

43/53bc

F3

25/75a

56/11ab

69/55a

47/17a

F1

20/75defg

47/50e

48/45d

41/64cde

F2

22/50bcdef

50/21de

56/42c

45/16ab

F3

23/75abcd

55/50abc

60/07bc

45/27ab

میانگینهای با حروف مختلف دارای تفاوت معنیدار ( )p ˂ 0/05میباشند.
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به نظر میرسد که افزایش مقدار مصرف کودهای نیتروژن،
فسفر و پتاسیم باعث بهبود کارایی فتوسنتزی بهواسطهی
افزایش جذب آب و مواد غذایی از خاک شده است ،بنابراین
ماده خشک بیشتری در گیاه تولید شده و سبب افزایش در
تعداد پنجهی بارور ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص
برداشت تحت شرایط آبیاری نرمال و همچنین تنش خشکی
شده است .رقم للمی 2-واکنش بیشتری به کاربرد کودهای
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم نشان داد و در نتیجه تعداد سنبله،
وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص برداشت آن هم در
شرایط آبیاری نرمال و هم در شرایط تنش خشکی افزایش
نشان داد .این نتیجه میتواند به پتانسیل ژنتیکی رقم للمی-
 2در مقایسه با مینامینوکوری مرتبط باشد .آتی و
همکاران ) (Ati et al., 2016چنین بیان داشتند که استفاده
از کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم باعث افزایش تعداد
سنبله و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی
میشود .اکرم و همکاران ( )Akram et al. 2014دریافتند
که استفاده از سطوح باالتر کود نیتروژن راندمان مصرف آب
را بهبود بخشیده و گیاه را قادر میسازد تا شرایط نامساعد
را بهتر تحمل نموده و عملکرد بیشتری را حتی در شرایط
تنش خشکی داشته باشد .افزایش عملکرد دانه و اجزای
عملکرد گندم در اثر کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم تحت شرایط آبیاری نرمال بهوسیله بسیاری از
پژوهشگران گزارش شده است ( ;Hussain et al., 2002
)Laghari et al., 2010; Abdel-Aziz et al., 2016؛ با این
حال ،یافتههای کمی در مورد تأثیر کاربرد ترکیبی کودهای
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد دانهی گندم
تحت شرایط تنش خشکی در دسترس است.

مقدار نشاسته
مقدار نشاسته دانه تحت تأثیر تنش خشکی کاهش پیدا کرد
(شکل  .)1بیشترین مقدار نشاسته دانه در شرایط آبیاری
نرمال و در رقم للمی 2-و کمترین آن در شرایط تنش
خشکی شدید و در رقم مینامینوکوری مشاهده شد .مقدار
نشاسته دانه با افزایش در سطح کودهای نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم کاهش یافت .در مقایسه با شرایط آبیاری نرمال،
تنش خفیف و شدید خشکی مقدار نشاسته دانه را در رقم
مینامینوکوری به ترتیب  1/5و  2/6درصد ،و در رقم للمی-
 2به ترتیب  2/7و  3/4درصد کاهش داد .کاهش مقدار
نشاسته دانه به علت تأثیر نامطلوب تنش خشکی بود که
سبب کاهش فعالیت فتوسنتزی گیاه شده و بنابراین تشکیل
شکر و تجمع نشاسته را کاهش داد .تنش خشکی در هنگام
تولید گل و پر شدن دانه مقدار نشاسته گندم را به میزان
قابلتوجهی کاهش میدهد ( .)Saeedipour, 2011در
آزمایش حاضر ،رقم للمی 2-مقدار نشاسته بیشتر و پروتئین
خام کمتری نسبت به مینامینوکوری داشت ،چنانکه
کیندرید و همکاران ) )Kindred et al., 2008نیز یک رابطه
منفی بین پروتئین خام و مقدار نشاسته دانه را مشاهده
نمودند و دریافتند که کاربرد کود نیتروژن باعث کاهش
مقدار نشاسته در دانه گندم میشود .هلیسنیکوفسکی و
کنزووا ( )Hlisnikovsky and Kunzova, 2014نیز بیشترین
مقدار نشاسته را در گیاهانی مشاهده نمودند که کود
شیمیایی دریافت نکرده بودند.

75
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abcde
abcde

ab
abcd
abcde

a
abcd
abcd
cdef
ef

bcde
def
cdef

bcde
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cdef

65

f
60
55
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شرایط تنش شدید خشکی افزایش یابد .در شرایط آبیاری
نرمال ،مقدار پروتئین دانه ممکن است توسط رقیقشدن
نیتروژن با کربوهیدرات ها کاهش یابد ( Guttieri et al.,
 .)2005سینگ و همکاران ( )Singh et al., 2012نیز افزایش
قابلمالحظهای را در مقدار پروتئین گندم تحت شرایط
کشت دیم (رقم للمی )2-مشاهده کردند .کاربرد کودهای
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم تولید پروتئین خام را در دانه گندم
افزایش میدهد ( .)Crista, 2012در این مطالعه ،تیمار F3
که بیشترین مقدار کودهای نیتروژن و پتاسیم را دارا بود
منجر به افزایش مقدار پروتئین خام گردید .بسیاری از
پژوهشگران دریافتهاند که مقدار مناسب کود پتاسیم جذب
نیتروژن و تولید پروتئین را در گیاهان افزایش میبخشد
( Alam et al., 2009; Lakudzala, 2013; Daniel et al.,
 .)2016مقدار پروتئین خام دانه در رقم للمی 2-نسبت به
رقم مینامینوکوری کمتر بود که علت آن ممکن است
ظرفیت باالی عملکرد دانه در رقم للمی 2-و تفاوتهای
ژنتیکی در جذب نیتروژن و سنتز پروتئین باشد.

میزان پروتئین خام دانه
مقدار پروتئین خام دانه تحت شرایط تنش خشکی افزایش
یافت و بیشترین مقدار آن در شرایط تنش شدید مشاهده
شد .رقم مینامینوکوری ،بدون در نظر گرفتن کاربرد سطوح
مختلف نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،نسبت به رقم للمی2-
مقدار پروتئین خام بیشتری داشت (شکل  .)2کاربرد
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به طور معنیداری مقدار پروتئین
خام را در هر دو رقم افزایش داد و تیمار  F3باالترین مقدار
پروتئین خام را در رقم مینامینوکوری تحت شرایط تنش
شدید خشکی نشان داد .با این حال ،کمترین مقدار پروتئین
خام مربوط به رقم للمی 2-تحت شرایط آبیاری نرمال با
پایینترین مقدار مصرف نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تیمار
 F1بود .در مقایسه با تیمار  ،F1تیمار  F3پروتئین خام دانه
را در رقم مینامینوکوری به ترتیب  9/1و  10/1درصد در
شرایط تنش خفیف و تنش شدید افزایش بخشید .در رقم
للمی 2-نیز افزایش سطوح کودهای نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم در تیمار  F3سبب گردید تا پروتئین خام دانه به
میزان  4/8درصد در شرایط تنش خفیف و  15/2درصد در
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درصد پروتئین خام

ef
de

15
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پتاسیم در تیمار  F1تحت شرایط تنش خفیف ،بیشترین
مقدار پنتوزان کل دانه را در رقم مینامینوکوری نشان داد.
کمترین مقدار پنتوزان کل در رقم للمی 2-تحت شرایط
تنش شدید خشکی در گیاهانی مشاهده شد که در آنها
سطوح باالتری از کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به کار
رفته بود )( (F3شکل .)3

مقدار پنتوزان کل و پنتوزان قابلحل در آب
مقدار پنتوزان کل دانه در شرایط تنش خفیف در هر دو
رقم للمی 2-و مینامینوکوری بیشتر بود .افزایش سطح کود
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تیمار  F3باعث کاهش مقدار
پنتوزان کل شد ،در حالی که مقدار کمتر نیتروژن ،فسفر و
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مقدار پنتوزان قابلحل در آب در دانهی گندم تحت تأثیر
شرایط تنش خشکی قرار گرفته و کاهش پیدا کرد .برخالف
پنتوزان کل ،مقدار پنتوزان قابلحل در آب تحت شرایط
آبیاری نرمال بیشتر بود .تیمار  F3باعث شد که بیشترین
مقدار پنتوزان قابلحل در آب تحت شرایط آبیاری نرمال
در دانههای رقم مینامینوکوری ذخیره گردد .کاربرد
کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم موجب افزایش مقدار
پنتوزان قابلحل در آب گردید و تیمار  F3سبب افزایش
میزان پنتوزان قابلحل در آب در هردو رقم تحت شرایط
تنش گردید (شکل  .)4رقم مینامینوکوری مقدار بیشتری
از پنتوزان قابلحل در آب را تحت شرایط آبیاری نرمال و
همچنین تنش خشکی داشت .در مقایسه با ، F1تیمار F3

مقدار پنتوزان قابلحل در آب را به میزان  14/0 ،9/7و 8/7
درصد به ترتیب در شرایط آبیاری نرمال ،تنش خفیف و
شدید خشکی افزایش داد .این افزایش برای رقم للمی 2-به
ترتیب  13/4 ،11/3و  22/5درصد بود .چنین پنداشته
میشود که در شرایط تنش خشکی ،گیاهان دانهی کمتری
تولید مینمایند و در نتیجه مقدار بیشتری از این
پلیساکارید غیرنشاستهای در دانهی گندم ذخیره میشود.
تأثیر کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم روی پنتوزان
کل و پنتوزان قابلحل در آب دانه تحت شرایط تنش
خشکی در گندم ،توسط پژوهشگران قبلی به اندازهی کافی
گزارش نشده است .نتیجهی این آزمایش نشان داد که مقدار
پنتوزان قابلحل در آب تحت شرایط تنش خشکی کاهش
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منفی داشته در حالی که پنتوزان قابلحل در آب تأثیر
مثبتی روی کیفیت پخت نان گندم دارد ( (Courtin and
.Delcour, 2002

یافته و کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم مقدار
پنتوزان قابلحل در آب را در شرایط آبیاری نرمال و نیز
تحت شرایط تنش خشکی تا اندازهای افزایش میبخشد.
پنتوزان غیرقابلحل در آب روی کیفیت پخت نان تأثیر
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مقدار فیتات فسفر دانه
تنش خشکی به طور معنیداری مقدار فیتات فسفر دانه را
ازدیاد بخشید و بیشترین مقدار فیتات فسفر در شرایط تنش
شدید خشکی مشاهده شد .کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم تجمع فیتات فسفر دانه را در هر دو رقم للمی2-
و مینامینوکوری تحت شرایط آبیاری نرمال و همچنین تنش
خشکی افزایش داد .تحت شرایط تنش شدید خشکی ،مقدار
فیتات فسفر در رقم مینامینوکوری در مقایسه با رقم للمی-
 2بیشتر بود .تیمار  F3بیشترین مقدار فیتات را در رقم
مینامینوکوری در شرایط تنش شدید خشکی نشان داد .با
این حال ،تیمار  F1منجر به کاهش تجمع فیتات در هر دو
رقم ،تحت شرایط آبیاری نرمال گردید (شکل  .)5تیمار F3
در مقایسه با تیمار  F1مقدار فیتات فسفر دانه را در رقم
مینامینوکوری به ترتیب  8/9 ،11/0و  4/1درصد در شرایط
آبیاری نرمال ،تنش خشکی خفیف و شدید افزایش داد ،در
حالی که این افزایش برای رقم للمی 2-به میزان 3/8 ،3/4

و  3/5درصد بود .در مقایسه با آبیاری نرمال ،تنش شدید
خشکی مقدار فیتات فسفر را به میزان  10/7درصد در رقم
مینامینوکوری و  11/3درصد در رقم للمی 2-افزایش
بخشید .فیتات به عنوان محل ذخیره فسفر در دانه عمل
میکند ،اما این ترکیب میتواند سبب ایجاد مشکل تغذیهای
برای گیاه شود ،زیرا با پروتئینها و بعضی از عناصر مهم
مغذی مانند آهن و روی ترکیب میشود و جذب و
دردسترسبودن آنها را کاهش میدهد ( ;Rosa, 1999
 .)Raboy, 2001در این مطالعه ،مقدار فیتات فسفر با
افزایش درجهی تنش خشکی و افزایش مقدار کودهای
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،افزایش یافت .تأثیر کاربرد
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم روی مقدار فیتات فسفر دانهی
گندم تحت شرایط تنش خشکی تاکنون توسط سایر
پژوهشگران گزارش نشده است .فیتات شکل اصلی
ذخیرهسازی عنصر فسفر در غالت است ،بنابراین مقدار این
ترکیب بیشتر به مقدار فسفر کل دانه بستگی دارد .کاربرد
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کود فسفر به مقدار زیاد ممکن است منجر به تجمع مقدار
بیشتر فیتات در دانه گردد ( Raboy and Dickinson,
 .)1984علت تولید بیشتر فیتات فسفر و تجمع آن در
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زیاد کود فسفر در ترکیب این تیمار مرتبط باشد.
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نتیجهگیری کلی

سپاسگزاری

در این مطالعه ،تغییرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد
دانه در رقم للمی 2-نسبت به مینامینوکوری کمتر بود .رقم
للمی 2-در تمامی شرایط تنش ،عملکرد باال و میزان
نشاسته بیشتر را حفظ کرد .درحالیکه ،مینامینوکوری،
مقدار بیشتر پروتئین خام ،پنتوزان کل ،پنتوزان قابلحل در
آب و فیتات فسفر را به خود اختصاص داد.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،کاربرد میزان کافی و
مناسب کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در شرایط تنش
خشکی به عنوان یک رویکرد مؤثر پنداشته میشود که
میتواند با بهبود بخشیدن عملکرد و کیفیت تغذیهای دانه
اثرات زیانبار تنش خشکی را کاهش دهد .عالوه بر این،
استفاده از ژنوتیپهای متحمل به خشکی میتواند کاهش
عملکرد را در شرایط تنش خشکی به حداقل برساند.

بدینوسیله از دانشگاه تخار و وزارت محترم تحصیالت عالی
افغانستان که بودجه این تحقیق را با همکاری  JICAتأمین
نمودند تشکر به عمل میآید.
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Abstract
The present experiment aimed to investigate the effect of the combined application of nitrogen (N), phosphorus
(P), and potassium (K) fertilizers on the growth, yield, and quality of wheat grains under drought stress conditions.
Minaminokaori and Lalemi-2 varieties were used in this experiment. The experimental treatments were nitrogen,
phosphorus, potassium fertilizers, and drought stress. These cultivars were exposed to three levels of drought stress
(well-irrigated, mild, and severe drought) after the flowering stage. The results showed that drought stress
decreased wheat growth, grain yield, starch content, and water-soluble pentosan, but increased crude protein and
phytate phosphorus content in both cultivars. The highest grain yield and grain starch content under normal
irrigation and drought stress conditions belonged to Lalemi-2 cultivar. Whereas, Minaminokaori had the highest
amount of grain crude protein, total pentosan, water-soluble pentosane, and phytate phosphorus. Moreover, the
results of this experiment showed that the application of adequate amounts of NPK fertilizers could mitigate the
adverse effects of drought stress. Furthermore, the selection of drought-tolerant genotypes such as Lalemi-2
cultivar is useful for minimizing drought-induced damage.
Keywords: Protein, pentosan, yield, phytate, wheat
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