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 چکیده
 خشکی تنش شرایط در آمینواسیددار کود پاشیمحلول با نادری رقم انار برگ و اناردانه عنصرهای کانی ترکیب بررسی منظور به

 تیمار شد. اجرا تصادفی کامل هایبلوک پایه طرح قالب در (پالت اسپلیت) خردشده های کرت صورت به آزمایش شد. انجام پژوهشی

 اعمال لیتر( در لیترمیلی 4 و 3 ،۲ ،0) سطح چهار در آمینواسیددار کود تیمار و آبی( نیاز درصد 50 و 75 ،۱00) سطح سه در آبیاری

 انجام برداشت( از پیش هفته دو و سریع رشد ۀمرحل میوه، تشکیل از پس ها،گل شدن باز از پیش) مرحله چهار در پاشیمحلول شد.

 و اناردانه درصد( 07/0) پتاسیم و درصد( 37/0) فسفر درصد(، 97/5) نیتروژن کاهش موجب آبی تنش افزایش ،داد نشان نتایج شد.

 با مقایسه در برگ (میلیون در قسمت 84/348) آهن و درصد( 08/0) پتاسیم و اناردانه (میلیون در قسمت ۲30) آهن میزان افزایش

 در قسمت 9۲/۲35) آهن و درصد( ۱/0) پتاسیم درصد(، 75/8) نیتروژن افزایش موجب آمینواسیددار کود سطوح افزایش شد. شاهد

 کاهش را برگ (میلیون در قسمت ۱9/3۲4) آهن و (درصد 07/0) پتاسیم میزان ولی شد، برگ درصد( 64/0) فسفر و اناردانه (میلیون

 بخشد بهبود را اناردانه ایتغذیه ارزش داریمعنی طور به تواندمی آمینواسیددار کود با پاشیمحلول که داد نشان آمده دست به نتایج داد.

 .دهد کاهش را خشکی تنش زیانبار گذاریاثر و
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ABSTRACT 
In order to the study of aril and leaf mineral composition of pomegranate cv. Naderi with spraying fertilizer 

containing amino acid under drought stress conditions, an experiment was conducted as a split plot based on 

randomized complete block design. Irrigation treatment in three levels (100%, 75% and 50% required water) and 

fertilizer containing amino acids in four levels (0, 2, 3 and 4 milliliter per liter) were applied. Spraying was done in 

four stages (before anthesis, after fruit set, rapid growth phase and two weeks before harvest). The results showed 

increasing water stress decreased nitrogen (5.97%), phosphorus (0.37%) and potassium (0.07%) and increased iron 

(230 ppm) in aril and potassium (0.08%) and iron (348.84 ppm) in leaves in comparison to the control without water 

stress. Increasing level of amino acid fertilizer increased nitrogen (8.75%), potassium (0.1%) and iron (235.92 ppm) 

in the aril and level of phosphorus (0.64%) in the leaves but decreases the amount of potassium (0.07%) and iron 

(324.19 ppm) in the leaves. Based on the results it can be stated that spraying of fertilizer containing amino acids 

significantly improved the nutritional value of pomegranate and reduced the harmful effects of drought stress. 
 

Keywords: Drought stress, fertilizer containing amino acid, nitrogen, potassium, water requirement. 
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 مقدمه

 ةخانواد از Punica granatum L. علمی نام با انار

Punicaceae است گرمسیری نیمه تا گرمسیری ایمیوه 

 خشک و گرم هایتابستان با کویر، حاشیۀ مناطق در که

 (.Ramezanian et al., 2009) دهدمی خوبی محصول

 افزایش دلیل به پزشکی در گسترده طور به انار میوة

 مزمن های اختالل خطر کاهش یا ندرما در سالمتی

 دیگر و فشارخون دیابت، شرایین، تصلب سرطان، مانند

 در عنصرها ترینفراوان شود.می استفاده هابیماری

 است منیزیم و گوگرد فسفر، پتاسیم، نیتروژن، 1اناردانه

(Holland et al., 2009; Lansky & Newman, 2007.) 

 همواره درختچه این انار، کشت مناطق به توجه با

 قرار خشکی تنش مانند محیطی هایتنش تحت

 هایتنش ترینمهم از یکی خشکی تنش گیرد. می

 در آماس فشار زدن برهم باعث که است محیطی

 باالی هدررفت علت به که شده گیاهی بافت یا یاخته

 دو این از ترکیبی یا و آب جذب کاهش یا (تعرق) آب

 نورساخت میزان ای،نهروز هدایت روی تواندمی و است

 و هابرگ (مورفولوژی) شناختی ریخت ،(فتوسنتز)

 گذارد اثر گیاهان در غذایی عنصرهای تعادل و هاریشه

(Romero et al., 2004.) غلظت تنش شرایط در 

 کاهش موجب و یافته یشافزا خاک محلول های یون

 ترتیب بدین و شوندمی غذایی محیط آب پتانسیل

 در و سازندمی محدود را گیاه شهری توسط آب جذب

 گوگرد، پتاسیم، نیتروژن، مانند عنصرهایی جذب آن پی

 Rouphael et) یابدمی کاهش غیره و منگنز مولیبدن،

al., 2012.) آبی،کم شرایط با شدن سازگار برای گیاهان 

 شناختی، ریخت تغییر مانند را گوناگونی هایسازوکار

 هایاندام در (تابولیکیم) وسازی سوخت و فیزیولوژیکی

  (.Gill et al., 2015) اندداده توسعه خود

 سرمازدگی، مانند محیطی هایتنش بروز شرایط در

 ،غیره و هاکشآفت مصرف خشکی، شوری، باال، دمای

 از ریشه راه از را غذایی یعنصرها جذب قابلیت گیاه

 شرایطی، چنین در شیوه مؤثرترین و دهدمی دست

 آمینه اسیدهای ۀپای بر کودهای .است برگی ۀتغذی

 های اثرگذاری دلیل به که است سال سی از بیش

                                                                               
1. Aril  

 دارند، کشاورزی محصوالت انواع در که زیادی سودمند

 مواد آمینه اسیدهای د.شومی مصرف کشاورزان توسط

 توانندمی و داشته تنشی ضد خواص که هستند آلی

 یهافعالیت در یرمستقیمغ یا و مستقیم طور به

 موجب و کرده نفوذ گیاه نمو و رشد فیزیولوژیکی

 ,.Faten et al) شوند گیاه عملکرد و رشد افزایش

 آلی نیتروژن محتوای دلیل به تنها نتایج این (.2010

 دیچن های بررسی نیست، آمینه اسیدهای (ارگانیکی)

 های ویژگی دلیل به ها گذاریاثر این که داده نشان

 تحت گیاهان در هآمین اسیدهای محرک زیست

 ,Heuer) است غیرزیستی و زیستی مختلف های تنش

2003; Aslam et al., 2001.) اسیدهای همچنین 

 ایفا غذایی یعنصرها جذب در اصلی نقش آمینه

 آزاد ۀآمین اسیدهای (.Faten et al., 2010) کنند می

 هااندام و هایاخته بین نیتروژن انتقال هایمادهپیش

 توسط کاهش فرآیند و یتراتن جذب و هستند

 تنظیم آمینه اسیدهای رونید (متابولیسم) وساز سوخت

  (.Aslam et al., 2001) شودمی

 خشکی تنش ،دهدمی نشان نامحقق های بررسی

 سطح کاهش ،کانی عنصرهای جذب کاهش موجب

 Mellisho et) شودمی انار در نورساخت کاهش و برگ

al., 2012; Karimi & Hasanpour, 2015.) کاربرد 

 و عنصرها جذب بهبود موجب آمینه اسیدهای

 ,.Sanchez et al) لیمو در میوه کیفی های ویژگی

 همچنین ،شودمی (Rasp, 1986) انگور و (2002

 Cerdána) فرنگیگوجه در آهن جذب افزایش موجب

et al., 2009) جو در نیتروژن جذب افزایش و (Aslam 

et al., 2001) شود.می 

 هایتنش رخداد و ایران جوی شرایط به توجه با

 برای تواندمی آمینه اسیدهای از استفاده محیطی،

 مؤثری کمک انار ةمیو کیفیت بهبود و بازده افزایش

 آلی کودهای کاربرد اهمیت به توجه با همچنین د.کن

 سالمتی حفظ و زیست یطمح حفظ برای طبیعی و

 افزایش رد شایانی کمک تواندمی تحقیق این ،بشر

 تنش تحت های فصل در انار ةمیو کیفیت و تولید

 جذب روی خشکی تنش ازآنجاکه .نماید خشکی

 و مشخص نتایج تاکنون و گذاردمی تأثیر عنصرها

 بر آمینواسیددار آلی کودهای کاربرد ةدربار معینی
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 است، نشده گزارش انار گیاه کانی مواد محتوای

 اثر بررسی پژوهش، این انجام از هدف بنابراین

 ترکیب بر دارآمینواسید های ترکیب پاشی محلول

 شرایط در نادری رقم انار برگ و اناردانه های کانی

 بود. خشکی تنش

 

 هاروش و مواد

 در که یرینش آب صنعت و کشت مرکز در تحقیق این

 طی دارد قرار کاشان-قم قدیم ةجاد کیلومتری 40

 کود تیمار راث بررسی منظور به شد. انجام 1390 سال

 سنهم درخت 180 شمار آمینه اسیدهای حاوی

 در .شد انتخاب نادری رقم انار ةانداز هم و ساله( )چهار

 و هرس جمله از باغی عملیات رشد فصل طول

 کنترل قابل های عامل دیگر و کوددهی های برنامه

 این .شد اعمال ها آن مورد در نواختیک صورت به

 اسپلیت) خردشده یها کرت طرح قالب در آزمایش

 شد. اجرا تصادفی کامل هایبلوک ۀپای بر (پالت

 نیاز درصد 100 با نرمال آبیاری شامل آبیاری سطوح

 آبیاری تنش و آبی نیاز درصد 75 با آبیاری تنش آبی،

 شامل آلی مواد تیمار سطوح و آبی نیاز درصد 50 با

 0 هایغلظت به آمینواسیددار کود با پاشیمحلول

 پاشیمحلول بود. لیتر در لیترمیلی 4 و 3 ،2 )شاهد(،

 از پیش هایزمان در و بار چهار آزمایش ةدور طی در

 رشد ۀمرحل میوه، تشکیل از پس ها،گل شدن باز

 شد. انجام برداشت از پیش هفته دو و سریع

 آبی نیاز آغاز در آبیاری مختلف سطوح اعمال برای

 برای (.Farshi, 1998) شد برآورد مختلف هایماه در انار

 /ماه هر در آبی نیاز مجموع) انار روزانۀ آبی نیاز منظور این

 با و شد محاسبه استاندارد جدول بر بنا (ماه روز شمار

 85) ای قطره آبیاری بازدة و انداز سایه سطح به توجه

  :شد اصالح زیر روابط توسط (درصد

 دوره هر در آبیاری خالص نیاز= 

 آبیاری دور × اندازسایه سطح × روز رد یآب یازن میانگین

 
 دوره هر در آبیاری ناخالص نیاز =

 راندمان آبیاری
  درختان های فاصله× 

 نیاز خالص آبیاری

 

 در لیتر 4) هاچکانقطره دبی تعیین از پس

 نوع و (3×4) درختان های فاصله به توجه با و (ساعت

 75 ،درصد 100 میزان ،مزرعه سطح در آزمایشی طرح

 .شد داده درختان به آن درصد 50 و درصد

 در فورته آمینول آمینواسیددار آلی کود ترکیب

 است. شده آورده 1 جدول

 
 فورته آمینول آمینواسیددار آلی کود ترکیب .1 جدول

Table 1. Ingredient of organic fertilizer contain of Aminol-Forte 

Amino acid Value (%) Amino acid Value (%) Amino acid Value (%) Amino acid Value (%) 
Glysine 1.8 Arginine 8.4 Phenylalanine 5.1 Tyrosine 1.5 
Valine 5.1 Glutamic acid 0.9 Serine 4.2 Glutamine 0.9 
Proline 8.4 Lysine 5.1 Therionine 3.9 Cysteine 0.3 
Alanine 13.2 Lucine 16.5 Histidine 3 Other 0.3 

Aspartic acid 4.5 Isolucine 4.5 Glycocoll 9.6 Nitrogen 1.1 
 

 

 هاینمونه ،کانی عنصرهای گیری اندازه برای

 ۀهم آغاز در شدند. خشک آون توسط برگ و اناردانه

 کمک با تیمار هر ۀاناردان و برگ ةشد خشک هاینمونه

 5/0 الک از و پودر کامل طور به آزمایشگاهی آسیاب

 به پودرشده ۀنمون گرم 3/0 شد. داده عبور متری میلی

 و اسیدسالیسیلیک -سیداسولفوریک با تر هضم روش

 گیری، عصاره از پس شد. گیری عصاره یژنهاکس آب

 روش با (P) فسفر کجلدال، روش با (N) کل نیتروژن

 نوری سنج طیف دستگاه توسط کالریمتری

 پتاسیم (،Cecil.Series 2, England) (اسپکتروفتومتر)

(K) فتومترفلیم) ای شعله نورسنج با Jenway  PFP7, 

England) آهن و (Fe) اتمی جذب دستگاه با 

(Varian-Specter AA 20, Australia) گیری اندازه 

 (.Emami, 1996) شدند

 آماری  افزارنرم از استفاده با آمده دست به هایداده

SPSS ۀمقایس و شدند وتحلیل یهتجز (21 ۀ)نسخ 
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 5 احتمال سطح در دانکن آزمون کمک به هامیانگین

 شد. انجام درصد

 بحث و نتایج

 نیتروژن، میزان کود، سطح افزایش با ،داد نشان نتایج

 یافت افزایش داریمعنی طور به اناردانه آهن و پتاسیم

 با و (2 )جدول یافت کاهش اناردانه فسفر میزان ولی

 طور به اناردانه آهن میزان آبیاری سطوح کاهش

 فسفر و پتاسیم نیتروژن، ولی افزایش داری معنی

 (.3 )جدول یافتند کاهش داریمعنی رطو به اناردانه

 کمترین و درصد( 96/10) نیتروژن میزان بیشترین

 آبیاری تیمار در ترتیب به (درصد 21/4) آن میزان

 50 آبیاری و لیتر در لیترمیلی 4 کود سطح با کامل

 بیشترین ،لیتر در لیترمیلی 2 کود سطح با درصد

 33/0) نآ میزان کمترین و (درصد 65/0) فسفر میزان

 کود سطح با کامل آبیاری تیمار در ترتیب به (درصد

 بیشترین صفر، کود سطح با درصد 50 آبیاری صفر،

 آن میزان کمترین و (درصد 12/0) پتاسیم میزان

 سطح و کامل آبیاری تیمار در ترتیب به (درصد 06/0)

 2 کود با درصد 50آبیاری و لیتر در لیترمیلی 3 کود

 96/257) آهن میزان بیشترین و لیتر در لیترمیلی

 81/189) آن میزان کمترین و (میلیون در قسمت

 75 آبیاری تیمار در ترتیب به (میلیون در قسمت

 کامل آبیاری و لیتر در لیترمیلی 3 کود سطح و درصد

 (.4 )جدول شد مشاهده لیتر در لیترمیلی 2 کود و

 
 نادری رقم انار اناردانۀ کانی عنصرهای بر آمینه اسید تیمار مختلف سطوح تأثیر .2 جدول

Table 2. Effect of different levels of amino acid treatment on aril's minerals of pomegranate cv. Naderi 

Iron 

(ppm) 
Potassium 

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Nitrogen 

(%) 
Fertilizer treatment 

(ml/l) 
212 b  0.07 c  0.45 a  6.13 b 0 

215.86 b  0.08 bc  0.38 b 6.67 ab 2 

235.92 a  0.1 a
  0.37 b  6.83 ab 3 

214.01 b  0.96 ab  0.39 b 8.75 a 4 

  ندارند. داری معنی اختالف دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در ند،دار همسان های حرف که هایی میانگین ستون هر در
Columns with same letters are not significantly different at 5% level of probability. 

 

 نادری رقم انار اناردانۀ کانی عنصرهای بر آبیاری تیمار مختلف سطوح تأثیر .3 جدول
Table 3. Effect of different levels of irrigation treatment on aril's minerals of pomegranate cv. Naderi 

Iron 

(ppm) 
Potassium 

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Nitrogen 

(%) 
Irrigation treatment  

(Required irrigation %) 
200.9 b  0.1 a  0.44 a  8.61 a 100 

227.4 a 0.08 b  0.37 b 6.61 b 75 

230 a  0.07 b
  0.37 b  5.97 b 50 

 ندارند. داری معنی اختالف دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در ند،دار همسان های حرف که هایی میانگین ستون هر در
Columns with same letters are not significantly different at 5% level of probability. 

 

 نادری رقم انار اناردانۀ کانی عنصرهای بر آبیاری و اسیدآمینه تیمار مختلف سطوح تأثیر .4 جدول
Table 4. Effect of different levels of amino acid and irrigation treatment on aril's minerals of pomegranate cv. Naderi 

Iron 

(ppm) 
Potassium  

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Nitrogen 

(%) 
Fertilizer treatment 

(ml/l) 

Irrigation treatment  
(Required irrigation %) 

193.61e 0.09a 0.65a 4.97a 0 

100 
189.81e 0.08a 0.36d 9.56a 2 

193.14e 0.12a 0.38c 9.7a 3 

227.03c 0.11a 0.38c 10.96a 4 

225c 0.08a 0.36d 8.93a 0 

75 
214.25cd 0.08a 0.39c 5.49a 2 

257.96a 0.09a 0.35ed 5.47a 3 

212.59d 0.09a 0.37cd 6.93a 4 

217.4cd 0.07a 0.33e 5.27a 0 

50 
243.51b 0.06a 0.38c 4.2a 2 

256.66a 0.08a 0.38c 5.32a 3 

202.4ed 0.08a 0.41b 8.34a 4 

 ندارند. داری معنی اختالف دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در ند،دار همسان های حرف که هایی میانگین ستون هر در
Columns with same letters are not significantly different at 5% level of probability. 
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 برگ غذایی عنصرهای هایمیانگین ۀمقایس جنتای

 ،کود سطح افزایش با داد نشان دانکن آزمون توسط انار

 ولی ،یافت افزایش داریمعنی طور به فسفر میزان

 سطوح کاهش با و (5 )جدول یافت کاهش آهن میزان

 داد نشان افزایش داریمعنی طور به آهن میزان آبیاری

 و (درصد 09/0) یمپتاس میزان بیشترین (.6 )جدول

 تیمار در ترتیب به (درصد 06/0) آن میزان کمترین

 و لیتر در لیترمیلی 4 کود سطح و درصد 50 آبیاری

 بیشترین و لیتر در لیترمیلی 4 کود با کامل آبیاری

 کمترین و (میلیون در قسمت 18/400) آهن میزان

 در ترتیب به (میلیون در قسمت 26/294) آن میزان

 50 آبیاری و صفر کود سطح و درصد 50 اریآبی تیمار

 شد مشاهده لیتر در لیترمیلی 3 کود و درصد

 (.7)جدول

 
 نادری رقم انار برگ کانی عنصرهای بر آمینه اسید تیمار مختلف سطوح تأثیر .5 جدول

Table 5. Effect of different levels of amino acid treatment on leaf's minerals of pomegranate cv. Naderi 
Iron 

(ppm) 
Potassium 

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Nitrogen 

(%) 
Fertilizer treatment 

(ml/l) 
371.41a 0.76a 0.32b  2.77a 0 

326.48b 0.08a 0.64a 2.56a 2 

324.19b 0.07a 0.42ab 2.76a 3 
348.02ab 0.07a 0.42ab 2.56a 4 

 ندارند. داری معنی اختالف دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در ند،دار انهمس های حرف که هایی میانگین ستون هر در
Columns with same letters are not significantly different at 5% level of probability. 

 
 نادری رقم انار برگ کانی عنصرهای بر آبیاری تیمار مختلف سطوح تأثیر .6 جدول

Table 6. Effect of different levels of irrigation treatment on leaf's minerals of pomegranate cv. Naderi 
Iron  

(ppm) 
Potassium  

(%) 
Phosphorus  

(%) 
Nitrogen 

(%) 
Irrigation treatment  

(Required irrigation %) 
332.12b 0.07b 0.44a 2.75a 100 

346.62a 0.07b 0.51a 2.72a 75 

348.84a 0.08a 0.41a 2.71a 50 

 ندارند. داری معنی اختالف دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در ند،دار همسان های حرف که هایی میانگین ستون هر در
Columns with same letters are not significantly different at 5% level of probability. 

 
 نادری رقم انار برگ نیکا عنصرهای بر آبیاری و اسیدآمینه تیمار مختلف سطوح تأثیر .7 جدول

Table 7. Effect of different levels of amino acid and irrigation treatment on leaf's minerals of pomegranate cv. Naderi 
Iron 

(ppm) 
Potassium 

(%) 
Phosphorus 

(%) 
Nitrogen 

(%) 
Fertilizer treatment 

(ml/l) 

Irrigation treatment  
(Required irrigation %) 

322.22cd 0.08b 0.39a 2.71a 0 

100 
342.03c 0.08b 0.49a 2.11a 2 

310.55de 0.08b 0.51a 2.73a 3 

353.7bc 0.06c 0.36a 2.44a 4 

391.85a 0.08b 0.36a 2.83a 0 

75 
301.48de 0.08b 0.76a 2.86a 2 

367.77b 0.07c 0.43a 2.63a 3 
325.37cd 0.07b 0.48a 2.57a 4 

400.18a 0.06c 0.2a 2.76a 0 

50 
335.92c 0.08b 0.68a 2.71a 2 

294.25e 0.08b 0.33a 2.92a 3 
365b 0.09a 0.41a 2.66a 4 

 ندارند. داری معنی اختالف دانکن آزمون درصد 5 احتمال سطح در ند،دار همسان های حرف که هایی میانگین ستون هر در
Columns with same letters are not significantly different at 5% level of probability. 

 

 طور به خشکی تنش ،دهدمی نشان آزمایش نتایج

 ةشد گیریاندازه صرهایعن همۀ روی داریمعنی

 گذاشته تأثیر برگ آهن و پتاسیم عنصرهای و اناردانه

 در آب محتوای کاهش ضمن خشکی تنش است.

 برخی و رشد شدن محدود باعث گیاهان، هایبافت

 شودمی ها آن متابولیکی و فیزیولوژیکی پذیریتغییر

(Zhang et al., 2010)، دسترسی قابلیت سویی از 

 انواع تأثیر تحت خاک در مختلف غذایی عنصرهای

 Rouphael et) یابدمی ایمالحظه شایان تغییر تنش،

al., 2012). شد مشخص گرفته صورت های بررسی در 
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 در ایتغذیه تعادل نداشتن باعث شوری تنش که

 (.Romero et al., 2004) شودمی گیاهان

 نتایج با همسو اناردانه نیتروژن میزان کاهش

 که است انار روی et al.  Mellisho (2012،) تحقیقات

 یعنصرها کاهش موجب آبیاری تیمار ،داد نشان

 شرایط در شود.می اناردانه پتاسیم و فسفر نیتروژن،

 و آب کمبود با گیاه هایریشه که خشکی تنش

 جذب و گیردمی قرار نیتروژن ویژهبه غذایی عنصرهای

 ,.Mellisho et al) یابدمی کاهش خاک از نیتروژن

 آمینه اسیدهای با پاشیمحلول نتایج، بربنا (.2012

 نیترات است. شده اناردانه نیتروژن افزایش موجب

 گیاهان غیرآلی نیتروژن ۀتغذی معمول شکل بیشترین

 توسط نیترات آغاز در ،(Aslam et al., 2001) است

 کاهش موجب و شده جذب پالسمایی غشای ناقل

 ردوکتازنیتریت و ردوکتازنیترات توسط آمونیوم

 و شده متصل آمینه اسیدهای به آمونیوم ،شود می

 و آمینه اسیدهای دیگر و گلوتامین تشکیل موجب

 (.Aslam et al., 2001) شودمی ها آن وساز سوخت

 در نیترات اسمیالسیون پایین سرعت با گیاهان

 هاشاخه به را شده جذب نیترات بیشتر ها، ریشه

 آمینه اسیدهای به یافته اهشک آنجا در و فرستند می

 توسط هاشاخه ۀآمین اسیدهای سپس شوند،می ملحق

 Gebler et) شودمی منتقل هاریشه به آبکش آوندهای

al., 1998.) و ریشه بین آمینه اسیدهای چرخش 

 و است نیتروژن رونید سطوح برای سیگنال یک شاخه

 تجمع یروند طور به گیاه در که آمینه اسیدهای

 موجب شوندمی تأمین بیرونی صورت به یا و ندیاب می

 شوندمی کاهشی هایسامانه و نیترات جذب القای

(Sivasankar et al., 1997.) دو هر القای که ییازآنجا 

 در نیترات بودن دسترس در به بستگی هاسامانه این

 در بر نیتروژن هایمتابولیت بنابراین دارد، هابافت

 گذارندمی اثر ها(تراسوبس) بستره بودن دسترس

(Aslam et al., 2001.) 

 افزایش با اناردانه فسفر میزان آزمایش این در

 در که هاییآنزیم از یکی یافت. کاهش تنش سطوح

 آنزیم یابد،می افزایش آن بیان خشکی تنش نتیجۀ

 پرشمار محیطی های عامل که است فسفاتاز اسید

 فعالیت افزایش سبب توانندمی نیز دیگری

 اهمیت شود. آنزیم این ای یاخته برون و ای یاخته درون

 ,.Julie et al) است فسفر انتقال و تولید در آنزیم این

 کمبود و تنش شرایط در فسفاتاز اسید آنزیم (.2000

 عهده به را (Pi) 1کانی فسفات سطح حفظ ۀوظیف آب

 فسفات به شده استری فسفر تبدیل با کار این و دارد

 توسط دوباره کانی فسفات و گیردمی صورت کانی

 موجب خشکی و شوری تنش شود.می جذب هایاخته

 افزایش این که شودمی فسفاتاز اسید فعالیت افزایش

 یا و خارج فسفر میزان کاهش با همراه فعالیت،

 (.Sharma & Kaur, 2007) است ای یاخته درون

 در هاریشه بهتر حرکت و رشد موجب خاک رطوبت

 شود.می گیاه بهتر رشد سبب نهایت در که شده خاک

 میزان بیشتر، آبیاری اثر در خاک رطوبت افزایش با

 ,.Melisho et al) یابدمی افزایش گیاه در فسفر جذب

 اسیدهای با پاشیمحلول پژوهش، این در (.2012

 برخالف ولی شد برگ فسفر افزایش موجب آمینه

 شد. اناردانه فسفر کاهش موجب انتظار

 محتوای خشکی تنش تحت ،آزمایش نای در

 با مرتبط تواندمی که داشت کاهش اناردانه پتاسیم

 تنش ولی .باشد خشکی تنش اثر بر خشک وزن کاهش

 .بدیا شافزای برگ پتاسیم جذب میزان شد موجب

 تأیید را مسئله این نیز مختلف محققان گزارش

 و خشکی تنش هنگام در پتاسیم جذب که نماید می

 سازوکار را امر این علت نآنا یابدمی یشافزا شوری

 (.Cakmak, 2005) انددانسته یون این فعال جذب

 روی Karimi & Hasanpour (2015) تحقیقات نتایج

 تنش و شوری افزایش داد نشان کپ ۀشیش رقم انار

 انار ۀریش و ساقه پتاسیم غلظت افزایش موجب آبی

 اههمر پتاسیم کمبود با خشکی تنش اگر شود.می

 تحمل پتاسیم و شد خواهد شدیدتر ها آسیب این شود،

 ,.Zheng et al) نمایدمی القا گیاهان در را یآب کم به

 یک عنوان به گیاهان در عمده طور به پتاسیم (.2010

 50-30 و دهآم شمار به مهم اسمزی ةکنند تنظیم

 مسن برگی هایبافت اسمزی پتانسیل از درصد

 ,.Zheng et al) شودمی تنظیم پتاسیم یلۀوس به

 یون به گیاه نیاز افزایش بر مبنی ییهاگزارش (.2010
                                                                               
1. Inorganic phosphate 



 235 ... با نادری رقم انار برگ و اناردانه های کانی ترکیب بررسیزاده و همکاران:  حسن 

 

 ناشی گیاهان برگ در آن شدن انباشته با همراه پتاسیم

 نقش ةدهند نشان که دارد وجود خشکی درازمدت ةدور از

 فعالیت افزایش و هاروزنه عملکرد تنظیم در یون این

 است هابرگ رد (اکسیدانآنتی) پاداکسنده هایآنزیم

(Cakmak, 2005.) تحت پتاسیم جذب میزان افزایش 

 انتخابی توان نشانۀ تواند می آزمایش این در خشکی تنش

  باشد. شاخه به پتاسیم انتقال در انار

 تنش افزایش با برگ و اناردانه آهن میزان افزایش

 سبزینه افزایش و برگ سطح کاهش دلیل به تواندمی

 بررسی نتایج باشد. سطح واحد در (کلروفیل)

Oserkowsky (1933) دهد،می نشان واضح طور به 

 و هابرگ از جداشده آهن میزان بین مثبت همبستگی

 دارد. وجود ها آن سبزینۀ محتوای

 که داد نشان آزمایش این از آمده دست به نتایج

 آهن افزایش موجب آمینواسیددار کود پاشیمحلول

 پژوهشگران از یاریبس نتایج با که شد اناردانه

 برگی و خاکی کاربرد کردند، بیان نآنا دارد. همخوانی

 شودمی آهن جذب افزایش موجب آمینه اسیدهای

(Cerdana et al., 2009.) Sánchez (2002, 2005) 

 ترکیب در آمینه اسیدهای خاکی کاربرد کرد، گزارش

 کیفی هایویژگی برخی و آهن جذب آهن، کالت با

 پاشیمحلول همچنین بخشید. بهبود را لیمو ةمیو

 موجب انگور، در آهن سولفات و آمینه اسیدهای برگی

 در و انتقال بهبود و آهن سطحی جذب افزایش

 سولفات کاربرد با مقایسه در آهن گرفتن قرار دسترس

 شده انجام های بررسی (.Rasp, 1986) شد ییتنها به آهن

 نواعا و آمینه اسیدهای ترکیب افزودن داد نشان

 و شاخه ،ریشه رشد )سنتزی(، مصنوعی های کالت

 افزایش را )آسپاراگوس( مارچوبه در برگ سبزینۀ محتوای

 و Sánchez (2002) (.Cerdána et al., 2009) دهدمی

Sánchez (2005) دلیل به آمینه اسیدهای کرد پیشنهاد 

 هم و طبیعی هایدهنده کالت عنوان به عمل توانایی

 ها آن اثر و گیاهان درون به آهن کارآمد نناقال عنوان به

 )افزایش گیاهی فیزیولوژی و وساز سوخت روی

H تحریک ،1ای یاخته غشای نفوذپذیری
+
-ATPase و 

Fe کالت فعالیت کاهش
 گیاهی تغذیۀ بهبود در ...( و +3

 دارند. مشارکت آهن

 پاشیمحلول است، مشهود نتایج در که طور همان

 اناردانه کانی عنصرهای افزایش بموج اسیددار آمینو کود

 یاستثنا به است، شده برگ کانی عنصرهای به نسبت

 که است مهم بسیار است. یافته کاهش که اناردانه فسفر

 منبع عنوان به هامیوه بیشتر آبی تنش طی شود یدتأک

 هنگامی و کنندمی عمل نورساختی مواد قوی )سینک(

 زیاد میزان به یوهم رشد درصد برگردد اول حال به آبیاری

  (.Muller et al., 2011) یابدمی توسعه

 

 کلی گیرینتیجه

 عنصرهای جذب کاهش موجب خشکی تنش یطورکل به

 صورت به آمینه اسیدهای کاربرد شود.می غذایی

 عنوان به گیاه، بیوشیمیایی اجزای روی تأثیر با بیرونی

 درونمی کار به گیاه محافظت برای انرژی و کربن منبع

 های ترکیب (بیوسنتز) ساخت زیست و بافرها عنوان به و

 سطوح افزایش با بررسی این در کنند.می عمل آلی

 به آهن و فسفر نیتروژن، عنصرهای جذب میزان تنش،

 برگ پتاسیم ولی یافت، کاهش داریمعنی میزان

 به انار نسبی مقاومت ۀنشان تواندمی که یافت افزایش

 کود پاشیمحلول همچنین باشد. خشکی تنش

 آهن و پتاسیم نیتروژن، افزایش موجب آمینواسیددار

 جذب بر تنش سوء آثار و شد برگ فسفر و اناردانه

 داد. کاهش را عنصرها
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