فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

تأثیر محلولپاشی کائولین ،فسفر و پتاسیم بر میزان فتوسنتز و برخی شاخصهای آن در گیاه

*

هدیه کدخدا و محمدحسین شمشیری

گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
(تاریخ دریافت ،1397/01/29 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/02/11 :

چکیده
در یک آزمایش باغی در سال  ،1395اثرات کاربرد برگی کائولین ،پتاسیم و فسفر و ترکیبهای مختلف آنها بر پارامترهای فتوسنتزی،
بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور (فاکتور اول تیمارهای محلولپاشی در ده سطح و
فاکتور دوم زمانهای نمونهبرداری در پنج سطح) روی درختان هشتساله پسته رقم کلهقوچی مورد تحقیق قرار گرفت .تیمارهای
محلولپاشی شامل کائولین پنج درصد ،فسفر در دو غلظت (یک و دو درصد) ،پتاسیم در دو غلظت (یک و نیم و سه درصد) ،کائولین پنج
درصد  +فسفر یک درصد ،کائولین پنج درصد  +فسفر دو درصد ،کائولین پنج درصد  +پتاسیم یک و نیم درصد ،کائولین پنج درصد +
پتاسیم سه درصد و شاهد ( محلولپاشی با آبمقطر) بودند .کاربرد برگی تیمارهای باال در اوایل تیرماه ،همزمان با آغاز رشد جنین
(حداکثر نیاز فتوسنتزی درخت) انجام شد .پارامترهای فتوسنتزی (نرخ فتوسنتز و تعرق ،هدایت روزنهای و غلظت  CO2زیرروزنه)،
پارامترهای فلورسانس کلروفیل ( Fv/Fmو  )PIو رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bمجموع کلروفیل و مجموع کارتنوئیدها)
در پنج مرحله اندازهگیری شدند (مرحله اول یک روز پس از محلولپاشی و مراحل بعد هر یک به فاصله یک هفته) .نتایج نشان داد که هیچ
یک از پارامترهای فتوسنتزی بجز غلظت دیاکسید کربن زیرروزنه نسبت به تیمار شاهد تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی قرار نگرفت در
حالیکه شاخصهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر تیمارهای کائولین بهبود یافت و غلظت رنگیزههای فتوسنتزی نیز تحت تأثیر اکثر
تیمارهای آزمایش افزایش یافت .نتایج همچنین نشان داد که با گذشت زمان نرخ فتوسنتز ،تعرق و هدایت روزنهای افزایش و غلظت

CO2

زیرروزنه کاهش یافت .شاخصهای فلورسانس کلروفیل و غلظت رنگیزههای فتوسنتزی نیز با گذشت زمان افزایش یافت .در مجموع تأثیر
تیمارهای این آزمایش بر پارامترهای فتوسنتزی درختان پسته کمتر از حد مورد انتظار بود.
کلمات کلیدی :پتاسیم ،پسته ،فتوسنتز ،فسفر ،کائولین

مقدمه

دارای مرغوبیت باالیی بوده و از نظر کیفیت بین رقبای خارجی

پسته یکی از محصوالت مهم باغبانی کشور است که از

خود کمنظیر است ( .)Hokmabadi et al., 2005مشکالت

جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی اهمیت

مربوط به شوری و کمآبی حاشیه کویر و خشکسالیهای اخیر

فوقالعادهای دارد .بهدلیل شرایط مناسب اقلیمی ،پسته ایران

سبب کاهش قابل توجه عملکرد و تولید پسته در کشور شده

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيshamshiri88@gmail.com :
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 .)2001بنابراین حفظ یا افزایش کارایی فتوسنتز طی فصل رشد

است (.)Hokmabadi et al., 2005
عدمتأمین نیاز سرمایی و شدت تابش بر فرایندهای

پسته در کشور داشته باشد .در سالهای اخیر روشهای

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان تأثیر گذاشته و عملکرد را

متعددی برای کاهش گرما و تشعشعات خورشید در باغات

بهطور قابل توجهی کاهش میدهند (

Heidari and Jamshidi,

میوه نظیر استفاده از سیستم آبیاری بارانی (

Schrader et al.,

 .)2011بنابراین با توجه به اینکه مناطق پستهکاری ایران معموالً

 )2001یا استفاده از سایبان ( )Widmer, 2000بهکار گرفته شده

در مناطق گرم و خشک و دارای شدت نور باال واقع شدهاند،

است ولی با توجه به مشکل کمآبی و عدمسازگاری درخت

عملکرد کمی و کیفی درخت پسته بهشدت تحت تأثیر این

پسته با شرایط رطوبت نسبی باال روش اول غیر ممکن و روش

عوامل قرار میگیرد .فتوسنتز یکی از فرایندهای اساسی و

دوم نیز بسیار هزینه است .کاربرد برخی مواد ریز بازتابنده نور

ضروری گیاه است که در شرایط تنش گرما ،تشعشع باال،

روی تاج درخت که سبب بازتابش نورخورشید شده و در پی

خشکی و شوری بهشدت کاهش یافته و درنتیجه تولید ماده

آن دمای برگ را کاهش دهد ( 6-2درجه سلسیوس) نیز مورد

Wolpert and

آزمون قرار گرفته است ( Rosati et al., 2006; Lombardini et

آلی طی فرایند فتوسنتز کاهش مییابد (

 )Ferguson, 1990; Sajjadinia et al., 2010که در پسته سبب
تشدید سالآوری و درنهایت کاهش عملکرد میشود
(.)Vemmos, 2010

.)al., 2005
کائولین نوعی رس سفیدرنگ خنثی و بیاثر است .این ماده
در دامنه وسیعی از  pHخنثی است و بهصورت مستقیم تأثیر

بهطور کلی در شرایط تشعشع و دمای باال و کاهش فشار

بدی بر موجودات زنده ندارد ( .)Rosati et al., 2006bاز

بخار هوا ،آسیمیالسیون دیاکسید کربن بهشدت کاهش مییابد

کائولین در باغبانی برای اولین بار برای جلوگیری از آفتاب

Gosavi et al., 2014; Lipova et al., 2010; Li et al.,

سوختگی سیب استفاده گردید ( .)Glenn et al., 2003همچنین

 .)2002افزایش تشعشع سبب افزایش دمای برگ نسبت به

از کائولین برای ممانعت از آفتاب سوختگی میوه انار نیز

دمای محیط شده که این افزایش دما منجر به افزایش اختالف

استفاده شده است ( .)Melgarejo et al., 2004گزارشاتی نیز

فشار بخار آب درون برگ نسبت به اتمسفر میشود و درنتیجه،

مبنی بر تأثیر کائولین بر کاهش خسارت آفات مکنده روی

تعرق افزایش مییابد که با ادامه آن ،طی مکانیسمهایی روزنهها

گیاهان وجود دارد (

(

بسته شده و تبادالت گازی کاهش مییابد (

Glenn and Puterka, 2005; Showler

;Jones, 1992

 .)and Armstrong, 2007همچنین کاربرد کائولین سبب

 .)Evans et al., 1998دمای باال عالوه بر اینکه میزان فتوسنتز

افزایش کارایی فتوسنتز و آسیمیالسیون دیاکسید کربن درختان

برگ را کاهش میدهد ،سبب آسیب به دستگاه فتوسنتزی و

گریپ فروت گردیده است (.)Jifon and Syvertsen, 2003

( Buchner et al., 2015; Makino

کاربرد کائولین در شرایط تنش خشکی سبب افزایش

 .)et al., 1994فتوسیستم  IIدر واکنشهای نوری فتوسنتز جز

رنگیزههای کلروفیل و کاهش فلورسانس کلروفیل برگ

حساسترین قسمتهای دستگاه فتوسنتزی نسبت به گرما و

درختان زیتون شده است ( .)Khaleghi et al., 2014در همین

شدت باالی تابش نور است که با آسیب آن ،انتقال الکترون در

رابطه ،کلروفیل برگ ارقام زیتون که با کائولین تیمار شده بودند

واکنشهای نوری فتوسنتز دچار اختالل شده و درنهایت

از مقدار بیشتری نسبت به گیاهان تیمارنشده برخوردار بودند

کارایی دستگاه فتوسنتز با مشکل مواجه و رادیکالهای آزاد در

(.)Saour, 2005

درنتیجه پیری برگ میگردد

گیاه تولید میشود که در صورت ادامه تنش ،پیری و مرگ برگ

تنشهای شوری ،خشکی و همچنین  pHباال از مشکالت

Ducruet et al., 2007; Eggink et al.,

اساسی مناطق پستهکاری ایران بوده که عملکرد پسته را بهطور

را بههمراه دارد (
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بهصورت کاهش پتانسـیل اسمزی محلـول خـاك (تـنش

چهار شاخه در جهات اصلی هر درخت اتیکت زده شد .برای

اسـمزی) ،اثرهـای سمی برخی از یونها ،عدمتعادل در جذب

محلولپاشی درختان از کائولین در دو غلظت (صفر و پنج

برخی از عناصـر غـذایی یـا مجموعه این عوامل پدیدار

درصد) ،پتاسیم در سه غلظت (صفر ،یک و نیم و سه درصد

میشود  )Khan et al., 2009(.که حاصل آن افزایش نیاز

با استفاده از پتاسیم سولفات) و فسفر در سه غلظت (صفر ،یک

داخلی گیاه برای برخی از عناصر از قبیل فسفر و پتاسیم است

و دو درصد با استفاده از نانو کود کالت فسفر  17درصد

( .)Hu and Schmidhalter, 2005; Raghami et al., 2016با

شرکت خضرا) مطابق با شرح جدول  1استفاده گردید.

توجه به نقش عناصر پتاسیم و فسفر در بسیاری از فعالیتهای

محلولپاشی در اوایل تیرماه سال  1395همزمان با پایان

آنزیمی و همچنین فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله فتوسنتز،

مرحله دوم رشد میوه و آغاز رشد جنین ( حداکثر نیاز

کاهش این عناصر در گیاه رشد و عملکرد را بهطور قابل

فتوسنتزی درخت) انجام شد .در محلولپاشیهای انجامشده

توجهی کاهش میدهد ( .)Khan et al., 2009یکی از

تمامی نکات فنی (ساعت محلولپاشی ،میزان محلولپاشی،

راهکارهایی که برای رفع کمبود این عناصر در گیاهان بهکار

استفاده از سورفکتانت و غیره) مورد توجه بود .اندازهگیری

گرفته شده است ،تغذیه برگی گیاهان با محلولهای حاوی این

فعالیت فتوسنتزی درختان در پنج مرحله انجام شد بهطوریکه

عناصر است.

مرحله نخست آن یک روز پس از محلولپاشی و چهار مرحله

با توجه به مطالب فوق مبنی بر شرایط نامطلوب جوی

بعدی هر یک به فاصله یک هفته انجام گردید.

(گرما و تشعشع باال) و خاکی (شوری ،خشکی و  pHباال)

اندازهگیری پارامترهای فتوسنتزی :بهمنظور اندازهگیری

مناطق پستهکاری کشور ،کاهش محصول و همچنین افزایش

پارامترهای فتوسنتزی از دستگاه سنجش فتوسنتز

( LCpro-SD,

ساآلوری پسته بهدلیل کاهش فتوسنتز و سایر فعالیتهای

 )ADC, UKاستفاده گردید .برای اندازهگیری ابتدا یکی از

متابولیکی گیاه امری اجتنابناپذیر است .این پژوهش با هدف

برگهای بالغ قسمتهای میانی شاخه در نظر گرفته شد و

بررسی اثرات کاربرد توأم کائولین ،فسفر و پتاسیم بر فعالیت و

پهنک برگچه انتهایی آن درون محفظه دستگاه قرار گرفت

راندمان دستگاه فتوسنتزی درختان پسته در طول فصل تابستان

بهطوریکه سطح درونی محفظه را کامالً بپوشاند .پس از

اجرا گردید با این فرض که ایجاد پوشش کائولین بر روی برگ

ثابتشدن نوسانات ابتدایی در تبادالت گازی درون محفظه،

عالوه بر اینکه سبب ایجاد محدودیت در فتوسنتز نمیشود

رکوردگیری در فواصل زمانی یک دقیقه در پنج نوبت انجام

بلکه با کاهش دمای برگ سبب حفظ رطوبت درونی درخت

شد .درنهایت از رکوردهای ثبتشده برای هر برگ میانگین

میگردد و کاربرد برگی عناصر فسفر و پتاسیم میتواند موجب

گرفته شد و برای هر درخت (بهعنوان یک تکرار) از

افزایش فتوسنتز گردد.

میانگینهای ثبتشده برای چهار شاخه در جهات اصلی
درخت میانگین گرفته شد .پارامترهای فتوسنتزی شامل شدت

مواد و روشها

فتوسنتز( A ،میکرومول  CO2در مترمربع در ثانیه) ،تعرق،

آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوكهای کامالً

(میلیمول  H2Oدر مترمربع در ثانیه) ،غلظت دیاکسید کربن

تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور (فاکتور اول تیمارهای

زیر روزنهای( Ci ،میکرومول  CO2بر مول) و هدایت روزنهای،

محلولپاشی در ده سطح و فاکتور دوم زمانهای نمونهبرداری

( gsمول  CO2در مترمربع در ثانیه) بود.

در پنج سطح) روی درختان هشتساله پسته رقم کلهقوچی در
سالآور ( )onطی فصل تابستان سال  1395انجام گرفت .بدین

E

اندازهگیری فلورسانس کلروفیل :برای اندازهگیری
فلورسانس کلروفیل از دستگاه فلوریمتر (

Pocket PEA,
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جدول  -1شرح تیمارهای آزمایش شامل غلظت و ترکیب های مختلف کانولین ،فسفر و پتاسیم
Control

شاهد (محلولپاشی با آبمقطر)

-

Kaolin 5%

کائولین  5درصد

Kao5%

Phosphorus 1%

فسفر  1درصد

P1%

Phosphorus 2%

فسفر  2درصد

P2%

Potassium 1.5%

پتاسیم  1/5درصد

K1.5%

Potassium 3%

پتاسیم  3درصد

K3%

Kaolin 5% + Potassium 1.5%

کائولین  5درصد  +پتاسیم  1/5درصد

Kao5% + K1.5%

Kaolin 5% + Potassium 3%

کائولین  5درصد  +پتاسیم  3درصد

Kao5% + K3%

Kaolin 5% + Phosphorus 1%

کائولین  5درصد  +فسفر  1درصد

Kao5% + P1%

Kaolin 5% + Phosphorus 2%

کائولین  5درصد  +فسفر  2درصد

Kao5% + P3%

 )Hansatech, UKاستفاده گردید .این دستگاه میزان فلورسانس

]OD663.6)] × [V/W
× Chl a (mg/gfw) = [(12.25 × OD663.6) - (2/55
]OD646.6)] × [V/W
× Chl b (mg/gfw) = [(20/31 × OD646) - (4/91
]OD663.9)] × [V/W
])Car (mg /gfw) = ([(1000 × OD470) - (3/27 × Chla]104[Chl b]) × [5.227×0.25
 :ODمیزان جذب خواندهشده :V ،حجم استون مصرفشده،

ایجاد شرایط تاریکی بهمدت  15دقیقه قرار گرفت و پس از

 :Wوزن تر نمونه (گرم).

کلروفیل را براساس پارامترهای  Fv/Fmو  PIثبت نمود .روش
کار بدین صورت بود که از همان برگی که برای اندازهگیری
فتوسنتز استفاده شد برای اندازهگیری فلورسانس کلروفیل نیز
استفاده گردید .ابتدا برگچه انتهایی در گیره مخصوص جهت
این مدت میزان فلورسانس کلروفیل ثبت گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای این آزمایش با استفاده از

اندازهگیری رنگدانههای فتوسنتزی :میزان کلروفیل ،b ،a

نرمافزار  SASنسخهی  9/4مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

کلروفیل کل و مجموع کارتنوئیدها با نمونهگیری از برگهای

گرفت .برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون چند دامنهای

اشارهشده در باال و عصارهگیری با استون  80درصد
اندازهگیری گردید .برای این کار ابتدا نمونههای برگی در فویل
آلومینیومی پیچیده شد و پس از قراردادن بر روی یخ ،به
آزمایشگاه انتقال داده شد .سپس مقدار  0/5گرم از نمونه برگ
تازه در هاون چینی با  10میلیلیتر استون  80درصد ساییده شد
تا بهصورت مخلوط یکنواختی در آید ،سپس نمونهها به
لولههای سانتریفیوژ منتقل و بهمدت  10دقیقه با سرعت 3500
دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند ،در مرحله بعد میزان جذب نور
محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (

T80, PG

 )Instruments Ltd, UKدر طولموجهای  663/6 ،646/6و
 470نانومتر خوانده شد .درنهایت غلظت کلروفیل با استفاده از
روابط زیر محاسبه شد (:)Porra, 2002
×(mg/gfw) = [(17/76 × OD646.6) + (7/37

total

Chl

دانکن در سطح پنج درصد استفاده شد.
نتایج
براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2محلولپاشیهای
انجامشده تأثیر معنیداری بر نرخ فتوسنتز و تعرق نداشت در
حالیکه هدایت روزنهای و غلظت دیاکسید کربن زیر روزنهای
تحت تأثیر این تیمارها قرار گرفت .همچنین زمانهای
نمونهبرداری تأثیر معنیداری بر تمام پارامترهای فتوسنتزی
داشت در حالیکه برهمکنش تیمارهای محلولپاشی و زمانهای
نمونهبرداری بر هیچ یک از این پارامترها تأثیری نداشت.
براساس نتایج مقایسه میانگین در جدول  ،3تیمارهای
محلولپاشی تأثیری بر نرخ فتوسنتز ،تعرق و هدایت روزنهای
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس پارامترهای فتوسنتزی درختان پسته رقم کله-قوچی تحت تأثیر محلولپاشی کائولین ،پتاسیم و فسفر در
زمانهای مختلف نمونهبرداری
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

بلوك ()B

2

3280 ns

3/405 ns

0/0005 ns

* 33/71

تیمار ()T

9

* 978

3/486 ns

* 0/003

13/59 ns

زمان نمونهبرداری ()ST

4

** 2763

* 10/520

* 0/004

** 51/71

ST × T

36

ns

ns

خطا

98

ns

ضریب تغییرات

704

1/943

ns

0/009

9/37

647/18

3/592

0/001

10/266

12/20

3/69

2/6

8/36

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و  nsتفاوت معنیدار وجود ندارد.
جدول  -3اثر ترکیبهای مختلف کائولین ،پتاسیم و فسفر بر پارامترهای فتوسنتزی درختان پسته رقم کلهقوچی در زمانهای مختلف
نمونهبرداری
دیاکسید کربن زیر
تیمارها

روزنه ()Ci
)(μmol CO2 .mol-1

تعرق ()E

هدایت روزنهای ()gs

شدت فتوسنتز ()A

)(mol H2O. m -2 s-1

)(mol H2O. m-2 s-1

)(μmol CO2 m -2 s-1

شاهد (آبمقطر)

226/86 ± 7/31 a

a

کائولین  5درصد

6/788 ± 0/48

a

0/166 ± 0/012

ab

11/04 ± 1/03

207/05 ± 8/32 b

8/138 ± 0/42 a

0/165 ± 0/006 a

12/15 ± 0/72 a

فسفر  1درصد

b

a

a

a

199/92 ± 7/33

8/392 ± 0/35

0/161 ± 0/010

12/47 ± 0/97

فسفر  2درصد

203/01 ± 5/42 b

8/527 ± 0/47 a

0/157 ± 0/009 a

12/02 ± 0/79 ab

پتاسیم  1/5درصد

214/22 ± 11/7 ab

8/076 ± 0/45 a

0/141 ± 0/009 ab

10/69 ± 1/13 ab

ab

a

b

پتاسیم  3درصد

208/67 ± 6/36

7/726 ± 0/61

0/120 ± 0/010

b

9/32 ± 0/88

کائولین  5درصد  +پتاسیم  1/5درصد

200/91 ± 6/62 b

7/995 ± 0/57 a

0/152 ± 0/011 a

11/98 ± 1/08 ab

کائولین  5درصد  +پتاسیم  3درصد

213/80 ± 5/36 ab

7/926 ± 0/47 a

0/143 ± 0/007 ab

10/45 ± 0/61 ab

کائولین  5درصد  +فسفر  1درصد

206/34 ± 4/14 b

8/217 ± 0/40 a

0/151 ± 0/006 a

11/44 ± 0/57 ab

کائولین  5درصد  +فسفر  2درصد

203/95 ± 6/40 b

8/195 ± 0/43 a

0/148 ± 0/008 a

11/37 ± 0/81 ab

مرحله 1

a

a

b

c

218/96 ± 5/79

7/436 ± 0/34

0/147 ± 0/008

10/25 ± 0/70

مرحله 2

218/72 ± 4/61 a

8/008 ± 0/29 ab

0/138 ± 0/005 b

9/91 ± 0/56 c

مرحله 3

202/06 ± 4/27 b

8/530 ± 0/42 b

0/144 ± 0/007 b

11/15 ± 0/62 bc

مرحله 4

b

b

a

a

مرحله 5

203/49 ± 5/39 b

199/12 ± 4/26

8/462 ± 0/25

7/374 ± 0/30 b

0/169 ± 0/006

0/156 ± 0/005 ab

13/11 ± 0/55

12/05 ± 0/52 ab

ستونهای دارای حروف مشابه براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری درسطح احتمال  5درصد ندارند.

نداشت در حالیکه بهعنوان نمونه در تیمارهای ،P1% ،Kao5%

روزنهای گردید .زمان نمونهبرداری بر تمام پارامترهای

 Kao5% + K1.5% ،P2%سبب کاهش غلظت دیاکسید کربن زیر

فتوسنتزی تأثیر معنیدار داشت بهطوریکه نرخ فتوسنتز و
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دیاکسید کربن زیرروزنه
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جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر محلولپاشی کائولین ،پتاسیم و فسفر بر مقدار شاخصهای فلورسانس کلروفیل درخت پسته در زمانهای
مختلف نمونهبرداری
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر

کارایی دستگاه فتوسنتز

بلوك ()B

2

* 0/009

58/775 ns

تیمار ()T

9

*

**

زمان نمونهبرداری ()ST

4

** 0/005

ST × T

36

خطا

98

ضریب تغییرات

0/005

ns

0/002

83/607

45/41 ns
ns

16/373

0/003

32/447

6/64

18/95

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و  nsتفاوت معنیدار وجود ندارد.

هدایت روزنهای از نمونهبرداری چهارم (سه هفته پس از

محلولپاشی شده بودند بهترتیب حدود  6 ،8 ،48 ،38و 20

محلولپاشی) افزایش یافت و میزان تعرق و غلظت دیاکسید

درصد نسبت به درختان شاهد بیشتر بود (جدول  5و  .)7نتایج

کربن زیر روزنهای از نمونهبرداری سوم ( دو هفته پس از

مقایسه میانگین بین تیمارها همچنین نشان داد که با افزایش

محلولپاشی) بهترتیب افزایش و کاهش نشان داد که این

فاصله زمانی اندازهگیری صفات مقدار کلروفیل  ،bکلروفیل

تغییرات از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد معنیدار

کل ،کارتنوئیدها ،شاخص ( )Fv/Fmو ( )PIافزایش یافت و در

بود.

مرحله آخر یک روند ثابتی را داشت بهطوریکه تفاوت
براساس نتایج جدولهای  4و  6اثر تیمارهای محلولپاشی

و زمان اندازهگیری تأثیر معنیداری در سطح احتمال یک

معنیداری بین مرحله چهار نمونهبرداری با مرحله  5از لحاظ
پارامترهای مذکور مشاهده نشد (جدول  5و .)7

درصد بر مقدار کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل،

نتایج مقایسه میانگین همچنین نشان داد که محلولپاشی

کارتنوئیدها ،نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر ( )Fv/Fmو

توأم کائولین ،پتاسیم و فسفر سبب افزایش قابل توجهی در

کارایی دستگاه فتوسنتزی ( )PIداشت در حالیکه اثر متقابل

مقدار کلروفیل  aبرگ در تمام زمانهای نمونهگیری گردید ولی

محلولپاشی و زمان اندازهگیری تأثیری بر مقدار این صفات

بیشترین مقدار کلروفیل  aبرگ در مرحله چهارم نمونهگیری در

بجز کلروفیل  aدر سطح احتمال پنج درصد نداشت .نتایج

درختانی که با  Kao 5% + K 3%تیمار شده بودند مشاهده

مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که کاربرد توأم کائولین،

گردید (جدول .)8

پتاسیم و فسفر سبب افزایش قابل توجهی در مقدار کلروفیل ،b
کلروفیل کل ،کارتنوئیدها ،نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر و

بحث

کارایی دستگاه فتوسنتزی گردید .بیشترین مقدار کلروفیل ،b

فتوسنتز یکی از مهمترین فرآیندهای گیاهی است که با خروج

کلروفیل کل ،کارتنوئیدها ،نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر

لپهها از بذر و تولید برگ شروع میشود و با استفاده از

تیمار Kao 5% +

دیاکسید کربن ،مواد آلی الزم برای رشد و همچنین سوخت و

 K 3%مشاهده شد ،بهطوریکه مقدار کلروفیل  ،bکلروفیل کل،

ساز گیاه را فراهم میکند ( .)Glenn et al., 1999هر عاملی در

کارتنوئید ،شاخص  Fv/Fmو  PIدرختانی که با این تیمار

طی فصل رشد بر فتوسنتز تأثیر سو داشته باشد در واقع

( )Fv/Fmو کارایی دستگاه فتوسنتزی ( )PIدر
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جدول  -5تأثیر محلولپاشی ترکیبات مختلف کائولین ،فسفر و پتاسیم بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل درختان پسته رقم کلهقوچی در
زمانهای مختلف نمونهبرداری
نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر

شاهد (آبمقطر)

0/75 ± 0/014 c

7/74 ± 1/64 c

کائولین  5درصد

a

ab

0/80 ± 0/006

14/95 ± 1/84

فسفر  1درصد

0/75 ± 0/015 c

8/22 ± 1/65 c

فسفر  2درصد

0/76 ± 0/019 bc

9/98 ± 0/83 bc

bc

c

پتاسیم  1/5درصد

0/78 ± 0/009

8/32 ± 1/20

پتاسیم  3درصد

0/77 ± 0/018 bc

10/30 ± 1/52 bc

کائولین  5درصد  +پتاسیم  1/5درصد

0/78 ± 0/008 ab

11/03 ± 1/09 ab

کائولین  5درصد  +پتاسیم  3درصد

0/79 ± 0/014 a

12/05 ± 1/03 ab

کائولین  5درصد  +فسفر  1درصد

0/79 ± 0/007 a

13/60 ± 1/46 ab

کائولین  5درصد  +فسفر  2درصد

a

c

0/80 ± 0/006

9/94 ± 1/26

مرحله 1

0/76 ± 0/006 b

8/63 ± 0/92 c

مرحله 2

0/76 ± 0/010 b

10/52 ± 1/17 b

مرحله 3

a

b

مرحله 4

0/79 ± 0/005 a

11/71 ± 0/78 a

مرحله 5

0/77 ± 0/010 a

11/56 ± 1/20 a

0/78 ± 0/012

10/64 ± 1/02

ستونهای دارای حروف مشابه براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
جدول  -6تجزیه واریانس تأثیر محلولپاشی کائولین ،پتاسیم و فسفر بر مقدار رنگیزههای فتوسنتزی برگ درخت پسته در زمانهای مختلف
نمونهبرداری
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کارتنوئیدها

بلوك ()B

2

* 12/143

** 0/154

** 12/767

0/039 ns

تیمارها ()T

9

**

**

زمان نمونهبرداری ()ST

4

** 0/645

ST × T

36

خطا

98

ضریب تغییرات

کلروفیل

2/986

**

0/063

** 0/540

**

2/711

** 2/051

**

0/016

** 0/039

0/018

6/49 ns

0/018 ns

2/62 ns

0/90

0/012

0/100

0/003

9/27

8/99

26/13

8/62

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و  nsتفاوت معنیدار وجود ندارد.

کارخانه تولید و ذخیرهسازی گیاه را تحت تأثیر قرار داده و

کمبود عناصر غذایی ،سمیت عناصری نظیر سدیم و کلر در

Jifon

طی فصل رشد سبب تغییر در فرایند فتوسنتز و درنهایت

 .)and Syvertsen, 2003عوامل متعددی نظیر تشعشع ،گرما،

کاهش آن میشوند ( .)Jones, 1992معموالً در شرایط تنش

درنهایت سبب کاهش رشد و عملکرد گیاه میگردد (
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جدول  -7تأثیر محلولپاشی ترکیبات مختلف کائولین ،فسفر و پتاسیم بر رنگدانههای فتوسنتزی درختان پسته رقم کلهقوچی در زمانهای
مختلف نمونهبرداری
)(mg.g-1 fw

)(mg.g-1 fw

شاهد (آبمقطر)

2/88 ± 0/042 e

8/19 ± 0/15 e

1/09 ± 0/020 d

کائولین  5درصد

a

تیمارها

a

3/95 ± 0/041

bc

11/53 ± 0/14

1/13 ± 0/021

فسفر  1درصد

3/12 ± 0/044 cd

9/45 ± 0/13 d

1/09 ± 0/022 d

فسفر  2درصد

3/14 ± 0/043 c

9/63 ± 0/14 cd

1/12 ± 0/021 cd

d

d

bc

پتاسیم  1/5درصد

3/11 ± 0/041

9/44 ± 0/13

1/13 ± 0/020

پتاسیم  3درصد

3/22 ± 0/039 c

9/80 ± 0/14 cd

1/09 ± 0/019 d

کائولین  5درصد  +پتاسیم  1/5درصد

3/35 ± 0/042 b

10/19 ± 0/15 bc

1/12 ± 0/020 cd

کائولین  5درصد  +پتاسیم  3درصد

4/01 ± 0/041 a

12/18 ± 0/16 a

1/17 ± 0/021 a

کائولین  5درصد  +فسفر  1درصد

3/33 ± 0/041 bc

10/12 ± 0/14 bc

1/13 ± 0/020 bc

کائولین  5درصد  +فسفر  2درصد

cd

cd

abc

3/12 ± 0/040

11/03 ± 0/16

1/16 ± 0/019

مرحله 1

3/03 ± 0/025 c

7/81 ± 0/13 d

1/06 ± 0/012 d

مرحله 2

3/35 ± 0/024 b

8/76 ± 0/15 c

1/07 ± 0/011 d

مرحله 3

b

b

3/37 ± 0/023

c

10/79 ± 0/12

1/13 ± 0/011

مرحله 4

3/55 ± 0/020 a

11/82 ± 0/09 a

1/17 ± 0/010 b

مرحله 5

3/40 ± 0/014 ab

11/10 ± 0/07 ab

1/22 ± 0/007 a

ستون دارای حروف مشابه براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
جدول  -8تأثیر محلولپاشی ترکیبات مختلف کائولین ،فسفر و پتاسیم بر غلظت کلروفیل  )mg.g-1 fw( aدرختان پسته رقم کلهقوچی در
زمانهای مختلف نمونهبرداری
مرحله 1

تیمارها
شاهد (آبمقطر)

p

کائولین  5درصد

3/43 ± 0/41

مرحله 2
p

مرحله 3

3/37 ± 0/45

g-j

6/50 ± 0/40

5/20 ± 0/42 l-o

5/99 ± 0/41 i-l

8/00 ± 0/40 c-e

فسفر  1درصد

l-o

5/20 ± 0/39

l-o

5/22 ± 0/39

e-h

7/01 ± 0/38

فسفر  2درصد

no

4/83 ± 0/41

k-o

4/45 ± 0/40

c-g

7/32 ± 0/39

پتاسیم  1/5درصد

m-o

4/98 ± 0/37

l-o

5/25 ± 0/36

c-h

7/07 ± 0/36

4/80 ± 0/41 o

5/55 ± 0/40 j-o

7/44 ± 390 c-g

کائولین  5درصد  +پتاسیم  1/5درصد

o

4/80 ± 0/44

j-n

5/80 ± 0/43

c-f

7/79 ± 0/43

کائولین  5درصد  +پتاسیم  3درصد

o

4/80 ± 0/46

j-n

5/81 ± 0/45

c-f

7/80 ± 0/44

کائولین  5درصد  +فسفر  1درصد

no

4/95 ± 0/42

j-o

5/73 ± 0/41

c-f

7/69 ± 0/40

کائولین  5درصد  +فسفر  2درصد

4/83 ± 0/40 no

پتاسیم  3درصد

5/96 ± 0/45 i-m

7/56 ± 0/34 c-f

مرحله 4
f-i

6/84 ± 0/20

9/93 ± 0/21 b
c-g

7/39 ± 0/19

c-f

7/70 ± 0/20

c-g

7/44 ± 0/18

7/83 ± 0/20 c-f
c
a

8/20 ± 0/21
11/36 ± 0/22

cd

8/09 ± 0/20

7/95 ± 0/26 c-e

مرحله 5
h-k

6/33 ± 0/12

7/79 ± 0/11 c-f
f-i

6/84 ± 0/10

d-h

7/13 ± 0/11

f-i

6/89 ± 0/09

7/25 ± 0/10 c-h
c-f

7/59 ± 0/11

c-f

7/60 ± 0/12

c-g

7/50 ± 0/11

7/36 ± 0/05 c-g

ستونهای دارای حروف مشابه براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

خشکی بهدلیل کاهش آب و جذب آن توسط ریشه ،روزنههای

گیاه در پاسخ به تنش برای جلوگیری از تلفات آب بسته شده
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عالوه بر این ،دمای باال بههمراه تشعشع باال در طی روز آسیب

روزنه در این آزمایش تحت تأثیر برخی تیمارها نظیر کائولین،

دستگاه فتوسنتزی و درنهایت پیری برگ را بههمراه دارد

فسفر و تیمارهای ترکیبی آنها ،نشاندهنده تأثیر مثبت این

(.)Denaxa et al., 2012; Buchner et al., 2015

تیمارها بر ظرفیت فتوسنتزی برگ است.

محلولپاشیهای انجامشده در این آزمایش تأثیر معنیداری بر

رنگدانههای فتوسنتزی نه تنها در تعیین رنگ و فرایند

نرخ فتوسنتز و تعرق نداشت .در یک بررسی ،کاربرد کائولین

فتوسنتز مؤثرند بلکه این رنگدانهها بهعنوان عوامل

در شرایط تنش خشکی روی درختان گردو و بادام تأثیری بر

ضداکسیداسیونی در بافت گیاه عمل میکنند ( Khaleghi et al.,

پارامترهای فتوسنتزی نظیر آسیمالسیون دیاکسید کربن،

 .)2015نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که برخی از

تبادالت گازی و همچنین دیاکسید کربن زیر روزنه نداشت

عناصر معدنی نقش بهسزایی در تولید رنگدانهها دارند

( .)Rosati et al., 2006aهمچنین در پژوهشی دیگر روی

(

درختان لیمو مشخص شد محلولپاشی کائولین تأثیر معنیداری

 .)2011; Boussadia et al., 2015براساس نتایج تحقیق حاضر

بر فتوسنتز ،تعرق و هدایت روزنهای ندارد ،کائولین روزنهها را

کاربرد کائولین بههمراه پتاسیم و فسفر سبب افزایش قابل

Kerns and

توجهی در مقدار رنگدانههای فتوسنتزی برگ درختان پسته

نمیبندد و تبادالت گازی را مختل نمیکند (

Weinbaum et al., 2001; Zhao et al., 2001; Marschner,

 .)Wright, 2000تعرق ،خروج آب از قسمتهای هوایی گیاه

گردید ،این نتایج با نتایج سایر محققان روی سیب (

خصوصاً برگهاست که از طریق روزنهها اتفاق میافتد،

 )al., 2003و زیتون ( )Khaleghi et al., 2015مبنی بر تأثیر

بنابراین بازشدن روزنهها سبب افزایش تعرق و همچنین

کائولین بر افزایش مقدار رنگیزههای فتوسنتزی مطابقت داشت.

افزایش تبادالت گازی بین هوا و گیاه میگردد .بنابراین تعرق

از طرف دیگر در شرایط تنش ممکن است فعالیت آنزیم

ارتباط مستقیمی با درجه بازشدن روزنه و سطح برگ دارد

کلروفیالز افزایش یابد درنتیجه مقدار کلروفیل برگ بهطور قابل

( .)Liu et al., 2013در این پژوهش میزان هدایت روزنهای و

توجهی کاهش یابد (.)Woodward and Bennett, 2005

درنتیجه تعرق تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی قرار نگرفت.

بنابراین کاربرد توأم کائولین ،پتاسیم و فسفر بهدلیل تعدیل

هدایت روزنهای بهشدت تحت تأثیر ساختار ژنتیکی گیاه قرار

شرایط تنش (گرما و تشعشع) سبب کاهش تجزیه کلروفیل

میگیرد .که میزان جذب دیاکسید کربن و از دستدادن آب

گردید (.)Khaleghi et al., 2014

Glenn et

توسط گیاه را کنترل میکند .حساسیت دستگاه فتوسنتزی گیاه

در آزمایش حاضر علیرغم افزایش غلظت رنگیزههای

به عوامل محیطی بسته به آناتومی گیاه متفاوت است .گیاهان

کلروفیل و کارتنوئیدی تحت تأثیر اکثر تیمارهای محلولپاشی،

مقاوم نسبت به شرایط تنش سازگارند و این امر تا حدی سبب

افزایش در میزان فتوسنتز برگ درختان پسته مشاهده نگردید.

حفظ ظرفیت فتوسنتزی میگردد .)Gao et al., 2016( .در این

عدمتأثیر این رنگیزهها بر فتوسنتز را میتوان به اصل عوامل

آزمایش عدمتغییر شدت فتوسنتز ،هدایت روزنهای و تعرق

محدودکننده بلکمن ( )black man’sنسبت داد

تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی نشان میدهد که در پسته

 )2002بدین معنی که وقتی سرعت انجام یک فرآیند به چندین

مقاومتهای ساختاری ناشی از نوع ساختمان برگ و سیستم

عامل بستگی دارد ،همواره عاملی که در حداقل است سرعت

ریشه تأثیری به مراتب بیش از تیمارهای آزمایشی بر حفظ

واکنش را کنترل مینماید .پس افزایش غلظت این رنگیزهها

ظرفیت فتوسنتزی برگ داشته و تأثیر عوامل محیطی همچون

مازاد بر ظرفیت فتوسنتزی برگ بوده و احتماالً عوامل دیگری

گرمای هوا و تشعشع باال ،آنچنان تأثیر معنیداری بر قابلیت

همچون آنزیمها (بهویژه روبیسکو) و کوآنزیمهای الزم برای

فتوسنتزی برگ نداشته تا اثرات تیمارهای آزمایشی قابل

استفاده از انرژی تولیدشده در واکنشهای نوری تعیینکننده

( James et al.,
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.)James et al., 2002( بودهاند
تبادالت گازی و فلورسانس کلروفیل بخش جداییناپذیر

 تیمارهای کائولین سبب افزایش غلظت،در آزمایش حاضر

، طی واکنشهای نوری.فرایند فتوسنتز در برگ هستند

کارتنوئیدها گردید و همچنین تیمارها سبب کاهش فلورسانس

رنگدانههای فتوسنتزی انرژی نورانی را از طریق فتوسیستم یک

کلروفیل شدند که نمود آن در افزایش نسبت فلورسانس متغیر

و دو جذب کرده و آن را به انرژی شیمیایی تبدیل مینمایند که

) قابلPI( ) و کارایی دستگاه فتوسنتزیFv/Fm( به حداکثر

این انرژی برای تثبیت دیاکسید کربن در واکنشهای تاریکی

 کارتنوئیدها نقش مهمی در فرآیند.)5 مشاهده است (جدول

 در صورتیکه میزان جذب انرژی نورانی.بهکار گرفته میشود

فتوسنتز بر عهده دارند بهطوریکه از یک طرف بهعنوان

،فراتر از فرایندهای فتوشیمیایی تثبیت دیاکسید کربن باشد

 با جذب انرژی نورانی و انتقال آن به،رنگدانهای کمکی

.میتواند بهصورت گرما و فلورسانس کلروفیل بازتابش نماید

مولکول کلروفیل سبب افزایش بهرهوری سیستم فتوسنتزی گیاه

حداکثر ظرفیت فتوسنتزی وابسته به ظرفیت انتقال الکترون

میگردند و از طرف دیگر زمانیکه برگ در معرض انرژی

(انتقال انرژی) و غلظت فسفر در کلروپالست برای مدیریت

نورانی مازاد بر ظرفیت فتوسنتزی قرار دارد با آزادکردن بخشی

 افزایش استفاده.فتوفسفریالسیون و بیوسنتز کربوهیدرات است

از انرژی نورانی جذبشده توسط چرخهی زانتوفیل سبب

از انرژی نورانی جذبشده در واکنشهای تاریکی سبب

ممانعت از آسیب نوری به دستگاه فتوسنتزی برگ و کاهش

Singh and Reddy,

) کهYoung and Frank, 1996( فلورسانس کلروفیل میگردند

 در این آزمایش کاربرد کائولین بهتنهایی و همچنین در.)2014

.نتایج ما در این راستا قابل ارزیابی است

ترکیب با پتاسیم و فسفر سبب افزایش در نسبت فلورسانس

( کاهش فلورسانس کلروفیل میگردد
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Abstract
In an orchard experiment in 2016, the effects of foliar application of kaolin, potassium, phosphorus and their different
combinations were examined on photosynthesis parameters of 8-year-old pistachio trees cv. “Kalle-ghouchi” based on a
randomized complete block design as factorial with two factors (spray treatments at 10 levels and samplind dates at 5
levels) with 3 replications. There were ten spray treatments including kaolin 5%, P at two concentrations (1 and 2%), K
at two concentrations(1.5 and 3%), kaolin 5%+ P 1%, kaolin 5%+P 2%, kaolin 5%+ K 1.5%, kaolin 5%+ K 3% and the
control (use of distilled water). Foliar application of above treatments were performed in mid June when embryo
growth started (the maximum demand for photoassimilates). Photosynthetic parameters (photosynthesis and
transpiration rate, stomatal conductance and sub stomatal CO2 concentration), chlorophyll fluorescence parameters
(Fv/Fm and PI), photosynthetic pigments (chlorophyll a, b and total and total carotenoids) were measured in 5 stages (the
first stage was one day after spray treatments and the others were performed with one week interval). The results
showed that non of treatments could improve photosynthesis parameters except Ci while chlorophyll fluorescence
parameters were improved by kaolin treatments and photosynthetic pigments were increased by most of experimental
treatments. The result also showed that photosynthesis and transpiration rate and stomatal conductance were increased
with time whereas sub-stomatal CO2 concentration was decreased. Chlorophyll fluorescence indices and photosynthetic
pigments were also increased with time. Totally, the effect of experimental treatments on photosynthetic parameters
was less than we expectated.
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