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چكیده
برای زراعی کردن گیاهان وحشی دارویی ابتدا نیاز است که واکنش آنها به عملیات زراعی در محیطهای کنترل شده بررسی شود .بنابراین
آزمایشی روی گیاه دارویی برازمبل با چهار سطح نیتروژن  21 ،21 ،6و  12گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک (با منشأ اوره) ( N4تا  )N1و
چهار سطح فسفر  1 ،6 ،2و  21گرم فسفر در کیلوگرم خاک (با منشأ سوپرفسفات تریپل) ( P4تا  )P1در قالب فاکتوریل با طرح پایه
بلوکهای کامل تصادفی ،در سه تکرار در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در سال  2931اجرا شد .بیشترین سرعت
فتوسنتز ،سرعت تعرق و هدایت روزنهای در تیمار ( P4به ترتیب  27/77میکرومول بر متر مربع در ثانیه  7/22 ،و  2/71میلیمول بر متر مربع در
ثانیه) بهدست آمدند .در  N4سرعت فتوسنتز ،سرعت تعرق و هدایت روزنهای (به ترتیب  26/11میکرومول 1/61 ،و  2/72میلیمول بر متر مربع در
ثانیه) بالاترین مقدار را داشتند در حالیکه سرعت فتوسنتز و سرعت تعرق با  N3تفاوت معنیداری نداشتند .بیشترین مقدار کلروفیل  aبرگ (1/262
میلیگرم برگرم) در  N3P3و بیشترین مقدار کلروفیل  1/171( bمیلیگرم برگرم) در تیمار  N3ثبت شد .بیشترین مقدار وزن خشک ریشه در
 P4و  N3و بیشترین وزن خشک اندامهای هوایی و زیستتوده کل در  P3و  N3ثبت شد .بهطور کلی به مطالعه بیشتری برای توصیه
نیازهای تغذیه ای برازمبل نیاز است ولی براساس نتایج این آزمایش تیمارهای  N3و  P3با داشتن بیشترین اثر بر سرعت فتوسنتز و در
نتیجه تولید زیستتوده بیشتر انتخاب مناسبی برای افزایش رشد گیاه برازمبل میباشند.
واژههای کلیدی :حجم ریشه ،خصوصیات فتوسنتزی ،زیستتوده

مقدمه

Mazandarani et al., 2009; Safaeighomi and Batooli,

در سطح جهانی گیاهان دارویی به عنوان منابع بالقوه

 .)2010مردم به صورت سنتی از پودر ریشه و بخشهای هوایی و

کمکهای درمانی در انسان و دام ،نقش چشمگیری در نظام

واکس موجود در بذور این گیاه به عنوان پمادی برای درمان

سلامت داشته و با آشکار شدن خطرات و اثرات جانبی داروهای

بیماری سالک ( ،)Leishmaniasisضدعفونی زخم و کاهش

مدرن ،بازگشت به سمت استفاده از داروهایی با منشأ گیاهی در

دهنده درد استفاده میکنند ( .)Jaafari et al., 2007در

حال توسعه است (.)Verma and Singh, 2008

تحقیقات مختلف ،برخی از اثرات دارویی این گیاه مانند اثرات

جنس  Perovskiaاز خانواده نعناعیان ( )Lamiaceaeدارای

ضد سالک ،ضد مالاریا و ایجاد سمیت برای سلولهای سرطانی

هفت گونه است که از آن میان سه گونه P. atriplicifolia P.

گزارش شده است ( )Jaafari et al., 2007همچنین اثرات

 abrotanoidesو  P. artemisoidesدر ایران رشد میکنند

آنتیباکتریال ،ضد ویروسی و ضد پاتوژنی ،آنتیاکسیدانی و ضد

( .)Mozafarian, 2013گونه  P. abrotanoidesبا نام محلی

درد اسانس برگ گیاه برازمبل نیز به اثبات رسیده است

برازمبل ،دومو و گوره (در خراسان با نام محلی گل کبود) ،گیاهی

(.)Hosseinzade and Amel, 2001; Arabi et al., 2008

دارویی و چندساله است که به طور وحشی در ایران ،افغانستان،

اسانس گل و ساقه برازمبل بهدلیل داشتن ترکیبات مونوترپن،

پاکستان و ترکمنستان رشد میکند ( ;Jaafari et al., 2007

میتواند به عنوان حشرهکش استفاده شود لذا میتواند تأثیر قابل

حقیقت شیشوان و همكاران
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توجهی در افزایش دوره انبارداری دانههای انبار شده داشته باشد

رشد و نمو گیاه به شمار میرود و حدود دو درصد از وزن خشک

( .)Arabi et al., 2008گیاه برازمبل به عنوان گیاه دارویی

گیاه از جمله پروتئینها ،نوکلئیک اسیدها ،کوآنزیمها و تعداد

معطر از پراکنش وسیعی در استانهای اصفهان ،خراسان،

زیادی از متابولیتهای ثانویه را شامل میشود ( Miller and

گلستان و مازندران برخوردار است ( Safaeighomi and

 .)Cramer, 2004نیتروژن در ساختار یکی از مهمترین

 .)Batooli, 2010این گیاه یکی از گیاهان دارویی با ارزش در

پروتئینهای فتوسنتزی گیاه که بیشترین مقدار را نیز دارد

شمال خراسان به حساب آمده و سازگار با مناطق سرد و خشک

(رابیسکو) ،حضور داشته و به این ترتیب کمبود این عنصر

میباشد (.)Mazandarani et al., 2009

میتواند با محدود کردن چرخه کالوین ،موجب عدم بازیابی

گیاهان دارویی موجود در عرصههای طبیعی ،از جمله گیاه

حاملهای انرژی ( NADو  )NADP+گردد .بعلاوه ،با توجه به

برازمبل ،به طور روز افزونی در حال برداشت توسط بشر هستند،

وجود نیتروژن در ساختار کلروفیلها ،کمبود نیتروژن منجر به از

اما ظرفیت تولید مثل و رشد این گونهها بسیار پایینتر از حجم

بین رفتن کلروفیل و در نتیجه زردی برگها و در نهایت کاهش

برداشت بوده و به طور غیر قابل بازگشتی در حال کاهش است.

فتوسنتز و رشد گیاه میگردد ( Malakooti and Belali,

تحقیقاتی که تاکنون در مورد گیاه برازمبل شده است در مورد

 .)2004تا جاییکه نویسندگان این مقاله اطلاع دارند ،در مورد

خواص دارویی آن به ویژه اسانس روغنی آن بوده است .برای

اثرات کمبود یا بیشبود نیتروژن و فسفر در رشد و نمو گیاه

حفاظت از منابع طبیعی گیاهان دارویی دو روش کلی درون و

برازمبل تحقیقی صورت نگرفته است ولی انتظار میرود مانند

بیرون از منطقه طبیعی پیشنهاد میشوند از روشهای برون

تمامی گیاهان خانواده لامیاسه به این عناصر پاسخ مثبت نشان

منطقهای میتوان به زراعی نمودن و کشت این گونهها در مزارع

دهد (.)Boroomand and Hosseini Grouh, 2012

اشاره کرد ( .)Huang, 2013کشت گیاه تحت شرایط

فسفر دومین عامل ضروری در تعیین قدرت تولیدی گیاه

کنترلشده علاوه بر افزایش عملکرد مواد مؤثره گیاه ،تولید پایدار

است زیرا شکل آنیونی فسفر که توسط گیاه آسیمیله میشود،

آن را نیز تضمین میکند ( .)Chen et al., 2016تعیین نیازهای

قابل حل در محلول خاک نیست (.)Feng et al., 2016

تغذیهای و مقادیر بهینه کودهای مصرفی یکی از اقداماتی است

مولکولهای پر انرژی  ADPو  ATPاز ترکیبات بسیار مهم فسفر

که در مسیر برنامهریزی برای زراعیسازی آن ضروری است.

دار بوده و نقش مهمی در فتوسنتز ،تنفس ،سنتز پرووتئینها و

عناصر غذایی برای رشد و باروری گیاه ضروری هستند اما نوع

نوکلئیک اسیدها و انتقال بین سلولی مواد دارند ( Boroomand

و مقدار مورد نیاز این عناصر بر اساس گونه گیاهی ،عوامل فیزیکی،

 .)and Hosseini Grouh, 2012چنانچه فسفر به مقدار کافی

شیمیایی و بیولوژیکی تغییر مییابد .گیاهان از طریق سازگاریهای

در اختیار گیاه قرار گیرد اثرات مثبت آن بر رشد گیاه ،توسعه

موفولوژیکی و بیوشیمیایی به شرایط متغیر محیطی پاسخ

ریشه ،تشکیل گره در بقولات و عملکرد محصول قابل ملاحظه

میدهند .به این ترتیب گیاهان با تغذیه کودی مناسب در مقایسه

خواهد بود ( .)Sammauria and Yadav, 2008کمبود فسفر

با گیاهان با کوددهی کم قادر به سنتز غلظتهای بالایی از

سبب کاهش سرعت تعرق و هدایت روزنهای نیز میگردد که این

متابولیتهای اولیه هستند که ممکن است تخصیص منابع به تولید

مسئله هم بطور غیر مستقیم به سرعت فتوسنتز مرتبط است

متابولیتهای اولیه ،میزان متابولیتهای ثانویه دفاعی در آنها را

( .)Sitko et al., 2019از اینرو تعیین مقادیر مناسب کود

تغییر دهد ( .)Kleine and Müller, 2013در مورد گیاهان

مصرفی برای هر گیاه متناسب با اقلیم منطقه کشت ،باروری

دارویی میتوان گفت که نوع و مقدار استفاده از عناصر غذایی به

خاک و میزان عنصر جذب شده توسط گیاه ضروری است.

ویژه نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،علاوه بر رشد و نمو گیاه ،میتواند بر

یکی از اولین نیازهای زراعی کردن یک گیاه وحشی تعیین

کیفیت و کمیت متابولیتهای ثانویه از جمله شامل اسانس آنها

ظرفیت کودپذیری آن است از طرف دیگر ،کودپذیری ممکن

تأثیر معنیداری داشته باشد (.)Sharafzadeh et al., 2011

است بر غلظت ماده مؤثره گیاه دارویی اثر مثبت یا منفی داشته

نیتروژن یکی از فراوانترین عناصر روی کره زمین است .با

باشد ( .)Kleine and Müller, 2013; Kim and Li, 2016لذا

اینحال این عنصر یکی از محدودکنندهترین عناصر غذایی برای

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و
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اثر کودهای نیتروژنه و فسفره بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و خصوصیات ریشه گیاه دارویی برازمبل

خصوصیات ریشه گیاه دارویی برازمبل تحت سطوح مختلف

سطحی شده و به منظور شکست خواب ،بذور در میان پارچه

کودهای نیتروژن و فسفر در محیط باز در گلدان انجام شد.

مرطوب و تمیزی پیچیده شده و به مدت چهار هفته در دمای
چهار درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بذور سرمادهی شده در

مواد و روشها

تاریخ  30/2/11در سینیهای کشت حاوی کوکوپیت کشت

بذور برازمبل در اوایل پاییز سال  2932از ارتفاعات اطراف

گردیدند .گیاهچهها در مرحله  1-6برگی (اواخر خرداد  )30به

مشهد (منطقه روستای فریزی ،با مختصات جغرافیایی

گلدانهای اصلی  11کیلوگرمی پر شده با خاک زراعی و شن با

 )96/9706 ˚N ،03/0391˚Eجمعآوری شدند .در تاریخ

نسبت  2 :1خاک و شن انتقال یافتند .قبل از کشت ویژگیهای

 32/21/11بذور با هیپوکلریت سدیم  %9به مدت  91ثانیه و

شیمیایی خاک مورد استفاده بررسی گردید (جدول .)2

قارچکش کاربندازیم دو در هزار به مدت یک دقیقه ضدعفونی
جدول  -0آنالیز خاک مورد استفاده در گلدانهای آزمایش
Table 1- Soil chemical analysis used in the pots

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

نیتروژن کل

کربن آلی

هدایت الكتریكی

واکنش خاک

)K (mg kg-1
200

)P (mg kg-1
3. 5

)N (%
0. 02

)OC (%
0. 19

)EC (dS m-1
1. 18

pH
7. 84

آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح پایه بلوک کامل
تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی

و مقایسه میانگین دادهها با روش دانکن و با سطح احتمال
خطای  )P ≥ 1/10( %0انجام شد.

مشهد (فضای باز) اجرا شد .از کود اوره ( )CO)NH2(2به عنوان
منبع نیتروژن و در چهار سطح  21 ،21 ،6و  12میلیگرم نیتروژن

نتایج و بحث

در کیلوگرم خاک و کود سوپرفسفات تریپل ( )Ca(PO4H2)2به

فتوسنتز ،تعرق و هدایت روزنهای

عنوان منبع فسفر و در چهار سطح  1 ،6 ،2و  21میلیگرم فسفر

اثر افزایش فسفر و نیتروژن بر سرعت فتوسنتز و تعرق و هدایت

در کیلوگرم خاک استفاده شد .کود سولفات پتاسیم به مقدار

روزنهای گیاه برازمبل معنیدار شد (جدول  .)1سرعت فتوسنتز در

مساوی برای همه گلدانها به مقدار  21/1میلیگرم در کیلوگرم

بیشترین مقدار مصرف کود (تیمار  P4و  )N4به ترتیب  22و 90

خاک استفاده شد .فسفر و پتاسیم در یک مرحله قبل از کاشت و

درصد بالاتر از کمترین مقدار مصرف کود ) P1و  )N1بود .همچنین در

نیتروژن در دو مرحله دو روز پس از انتقال نشا و سه هفته پس از

هر دو عنصر نیتروژن و فسفر تفاوت معنیداری در سرعت فتوسنتز

انتقال نشا برای گلدانها اعمال شد .آبیاری دو بار در هفته به

تیمارهای سوم و چهارم مشاهده نشد .سرعت تعرق نیز همانند سرعت

صورت دستی به حجم مورد نیاز تا رسیدن آب خاک گلدانها به

فتوسنتز در تیمار  P4و  N4بیشترین مقادیر را نشان داد که به ترتیب

ظرفیت نگهداری به روش وزنی انجام شد .در زمان  01درصد گل-

 16و  09درصد از  P1و ( N1دارای کمترین مقادیر) بیشتر بودند اما

دهی میزان فتوسنتز و تبخیر و تعرق در جوانترین برگ کاملاً

بین  N3و  N4و بین  P3و  P4تفاوت معنیداری مشاهده نشد .از

توسعهیافته به وسیله دستگاه اندازهگیری فتوسنتز (مدل  )LCA4و

طرفی ،اثر افزایش نیتروژن بر سرعت تعرق تقریب ًا دو برابر اثر افزایش

میزان هدایت روزنهای با استفاده از پرومتر (دکاگون مدل )SC-1

فسفر بود .همچنین هدایت روزنهای در سطوح  P3و  P4و  N3و N4

اندازهگیری شدند .غلظت رنگدانههای فتوسنتزی شامل کلروفیل  aو

بالاترین مقدار را داشت که تفاوت معنیداری نیز با هم نداشتند .بین

 bبا استفاده از روش ( )Dere et al., 1998از نمونههای جوانترین

سطوح  P1و  P2هم تفاوت معنیداری در مورد هدایت روزنهای دیده

برگ کاملاً توسعهیافته اندازهگیری شدند .در انتهای دوره گلدهی وزن

نشد .با توجه به میزان تفاوت بیشترین و کمترین مقادیر هدایت

خشک اندامهای هوایی و ریشه ،طول و حجم ریشه اندازهگیری

روزنهای در فسفر ( )11%و نیتروژن ( )%92به نظر میرسد که نیتروژن

شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو JMP

تأثیر بیشتری بر افزایش هدایت روزنهای داشته است (جدول .)9

حقیقت شیشوان و همكاران
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فتوسنتز یک فرایند کلیدی است که کلیه فعالیتهای سلولی

کلروفیل  bو نسبت کلروفیل  aبه b

را از طریق تولید  ATPمورد نیاز آنها تحت تأثیر قرار میدهد.

مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر تفاوت معنیداری نشان دادند

این مولکول پر انرژی نه تنها در تولید محصولات قندی بلکه در

درحالیکه مقدار کلروفیل  aفقط از تغییرات مقدار نیتروژن تأثیر معنیدار

تولید ترکیبات حد واسط و ثانویه زیادی بهکار میرود ( Li et al.,

پذیرفت (جدول  .)1افزایش فسفر بر محتوی کلروفیل  aبرگ برازمبل تأثیر

 .)2017سرعت فتوسنتز به عوامل زیادی بستگی دارد که

معنیداری نداشت اما اثر متقابل دو کود معنیدار بود؛ بهطوریکه بیشترین

دسترسی به مواد غذایی یکی از آنهاست ( Trankner et al.,

مقدار کلروفیل  aمربوط به تیمار  P3N3بود که حدود  %22از کمترین

 .)2018کمبود نیتروژن از طریق ایجاد اختلال در ساخت و

مقدار مربوط به تیمار  P3N1بیشتر بود .نسبت کلروفیل  aبه  bدر تیمار

بازسازی پروتئینها و آنزیمهای چرخه کالوین ،بهویژه فعالیت

 P1N4بیشترین مقدار را داشت که  %22از کمترین مقدار مربوط به تیمار

رابیسکو و باززایی ریبولوز  2و  0بیس فسفات و محتوای کلروفیل

 P3N1بالاتر است (جدول  .)2بالاترین سطح کلروفیل  bدر تیمار نیتروژن

در تیلاکوئیدها بر میزان فتوسنتز تأثیر منفی میگذارند .کمبود

 N3مشاهده شد درحالیکه این رنگدانه در تیمارهای  P3 ،P2و  P4با هم

فسفر نیز با اثرگذاری بر جذب و به کارگیری نیتروژن ،میتواند بر

تفاوت معنیداری نداشت ولی بهصورت معنیداری از تیمار  P1بیشتر بود

مقدار کلروفیل و یا فرآیندهای فتوسنتزی مانند چرخه کالوین

(جدول  .)9همچنین محتوی کلروفیل  bبرگ نسبت کلروفیل  aدر

تأثیر منفی داشته باشد ( .)Singh et al., 2014همچنین ،کمبود

برازمبل در تمامی تیمارها بالاتر بود ،چنین نتایجی در مورد گیاه

فسفر از طریق ایجاد اختلال در عملکرد آنتیپورتری که در ازای

اسطوخودوس نیز گزارش شده است ( .)Daniela et al., 2020دلیل

ورود فسفات معدنی به استروما قند سه کربنه تولید شده در

احتمالی دیگری که ممکن است باعث افزایش کلروفیل  bنسبت به

کلروپلاست را از استروما به سیتوسول منتقل میکند ،بر چرخه

aبرازمبل باشد اینکه گیاهان این گونه در شرایط تشعشع زیاد تکامل

کالوین اثر منفی گذاشته و سرعت فتوسنتز را کاهش میدهد

یافتهاند و گیاهان برای اجتناب از دریافت تشعشع مستقیم توسط کلروفیل

( .)Walters et al., 2004برازمبل گیاهی وحشی و متحمل به

 ،aابتدا تشعشع را به کلروفیل  bمنتقل کرده و سپس نور غیر مستقیم را به

اقلیمهای خشک و نیمهخشک است و شاید به همین دلیل باشد

کلروفیل  aمنتقل میکند و این خود باعث جلوگیری از ممانعت نوری

که هدایت روزنهای آن نسبت به گیاهان زراعی پایین است

میشود (.)Daniela et al., 2020

همچنین خاکهای مناطق رشد این گیاه از غنای بالای عنصر

رنگدانههای فتوسنتزی مانند کلروفیلها و کاروتنوئیدها با جذب

غذایی برخوردار نیستند و این عوامل میتواند دلیل پایین بودن

انرژی خورشیدی مهمترین نقش را در واکنشهای نوری فتوسنتز

هدایت روزنهای و سرعت تعرق و به تبع آن سرعت فتوسنتز در این

بازی میکنند و تغییر در کمیت و کیفیت آنها میتواند برای

گیاه باشد و زمانیکه عناصر اصلی غذایی و آب مورد نیاز در اختیار

تشخیص تنشهای محیطی و وضعیت غذایی گیاه مورد استفاده قرار

آن قرار گرفته است تمام پارامترهای مرتبط با فتوسنتز گیاه

گیرد ( 01 .)Netto et al., 2005تا  71درصد از نیتروژن برگ

افزایش یافته است ولی احتمالاً از آنجا که گیاه برازمبل در شرایط

صرف تولید کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدهای متصل به کلروپلاست و

کم نهاده تکامل یافته است ظرفیت بهرهبرداری از مقادیر بالای

آنزیمهای مرتبط با فتوسنتز میشود تا مواد اولیه مورد نیاز چرخه

نیتروژن و فسفر را نداشته و در سطح سوم هر کدام از این دو

کالوین ( )Latsague et al., 2014و سیستم انتقال الکترون

عنصر به حد اشباع خود رسیده است .فتوسنتز دو گیاه همخانواده

( )Hikosaka, 2004تأمین گردد؛ بنابراین کمبود نیتروژن در نهایت

برازمبل یعنی رزماری و اسطوخودوس در شرایط محدودیت منابع

منجر به کاهش فتوسنتز و در نتیجه کاهش عملکرد گیاه میگردد.

از جمله فراهمی آب کاهش مییابد ( Nogués and Baker,

این کاهش در اثر افزایش سنتز پروتئینهای تجزیه کننده است که

 )2000با توجه به اینکه با افزایش سطح فسفر و نیتروژن هدایت

به کاهش رنگدانههای فتوسنتزی و رشد گیاه میانجامد ( Roggatz

روزنهای نیز افزایش نشان میدهد (جدول  ،)9افزایش سرعت

 .)et al., 1999استفاده از کودهای نیتروژنی یا فسفردار میتواند در

فتوسنتز نیز در این تیمارها به دلیل باز بودن بیشتر روزنهها و

تولید پروتئینهای دخیل در تولید رنگدانهها و یا تأمین انرژی مورد

تأمین  CO2مورد نیاز برای فتوسنتز است ( Latsague et al.,

نیاز برای تولید رنگدانهها و نیز سایر ترکیبات فسفره از طریق تولید

.)2014

 ATPو  GTPتأثیرگذار باشد (.)Roberts, 1997
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Table 2- Variance analysis of photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance, chlorophyll a & b, Chl a/Chl b, shoot dry weight, root dry weight, root/shoot, total biomass, and
)root volume in different N & P fertilizer levels on Barazambal in flowering stage (all values are related to one plant

زیستتوده کل و حجم ریشه در گیاه برازمبل در سطوح مختلف کود فسفر و نیتروژن در مرحله گلدهی (مقادیر ذکر شده مربوط به یک گیاه است)

جدول  -0تجزیه واریانس سرعت فتوسنتز ،سرعت تعرق ،هدایت روزنهای کلروفیل  aو  ،bنسبت کلروفیل  aبه  ،bوزن خشک اندامهای هوایی ،وزن خشک ریشه ،نسبت وزن خشک ریشه به اندامهای هوایی،
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Table 3- P & N fertilizers, main effects on photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance, chlorophyll b, root dry weight, shoot dry weight, root/shoot, and total biomass
)of Barazambal in flowering stage (all values are for one plant

کل در گیاه برازمبل در مرحله گلدهی (مقادیر ذکر شده مربوط به یک گیاه است)

جدول  -2مقایسه میانگین اثر کود فسفر و نیتروژن بر سرعت فتوسنتز ،سرعت تعرق ،هدایت روزنهای ،کلروفیل  ،bوزن خشک ریشه ،وزن خشک اندامهای هوایی ،نسبت ریشه به اندامهای هوایی و زیستتوده
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جدول  -0مقایسه میانگین برهمكنش کود فسفر و نیتروژن بر حجم ریشه ،کلروفیل aو گیاه برازمبل در مرحله گلدهی (مقادیر ذکر شده مربوط به یک
گیاه است)
Table 4- P & N fertilizers interaction effects on root volume, chlorophyll a and Chl a/Chl b of Barazambal in flowering stage (all
)values are for one plant
نسبت کلروفیل aبه b
Chl a/Chl b
1. 46 cdef
1. 31 def
1. 90 ab
1. 93 a
1. 55 bcde
1. 45 cdef
1. 46 cdef
1. 39 def
1. 12 f
1. 14 f
0. 68 abcd
1. 82 abc
1. 25 ef
1. 44 cdef
1. 36 def
1. 50 cdef

کلروفیلa

حجم ریشه

Chlorophyll a
)(mg. gfw-1
0. 288 f
0. 287 f
0. 413 abcd
0. 407 abcd
0. 306 ef
0. 380 cd
0. 425 abc
0. 354 de
0. 261 f
0. 294 ef
0. 464 a
0. 455 ab
0. 275 f
0. 370 cd
0. 394 bcd
0. 396 bcd

Root volume
)(cm3. Plant-1
11. 4 f
15. 1 de
20. 1 bc
20. 2 bc
14. 8 de
18. 9 c
18. 7 c
18. 8 c
13. 7 ef
17. 4 cd
22. 8 ab
19. 9 bc
15. 2 de
18. 4 c
24. 5 a
22. 5 ab

تیمار
Treatment
N1P1
N2P1
N3P1
N4P1
N1P2
N2P2
N3P2
N4P2
N1P3
N2P3
N3P3
N4P3
N1P4
N2P4
N3P4
N4P4

در این آزمایش  N3 ،N2 ،N1و  N4به ترتیب نشانگر تیمارهای کودی  21 ،21 ،6و  12میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک و حروف  P3 ،P2 ،P1و  P4به ترتیب نشانگر
 1 ،6 ،2و  21میلیگرم فسفر در کیلوگرم خاک هستند .در هر ستون و برای هر تیمار ،میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون دانکن اختلاف
معنیداری در سطح احتمال نود و پنج درصد با یکدیگر ندارند.
N1, N2, N3 and N4 are equal to 6, 12, 18 and 24 mg nitrogen per kg soil respectively, and P1, P2, P3 and P4 are equal to 4, 6, 8 and 10 mg
phosphorus per kg soil, respectively. Means in each column with the same letters are not significantly different in 95% of probability based
on Duncan test.

وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه ،نسبت وزن

توجه به حداکثر بودن نسبت ریشه به اندامهای هوایی در سطح

خشک ریشه به اندامهای هوایی ،زیستتوده کل و

چهارم فسفر ،بهنظر میرسد که افزایش فسفر بر تحریک رشد

حجم ریشه

ریشه نسبت به اندامهای هوایی مؤثرتر بوده است ،درحالیکه

سطوح کود اوره و سوپرفسفات تریپل بر وزن خشک ریشه و

زیستتوده کل بیشتر تحت تأثیر وزن خشک اندامهای هوایی

اندامهای هوایی ،نسبت وزن خشک ریشه به اندامهای هوایی،

قرار داشت؛ اما در مورد نیتروژن چنین نتیجهای مشاهده نشد و

زیستتوده کل و حجم ریشه اثر معنیداری داشتند (جدول .)1

اثر افزایش نیتروژن بر وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی مشابه

بر اساس مقایسات میانگین مربوطه (جدول  ،)9بیشترین وزن

بود .بالاترین حجم ریشه مربوط به تیمار  P4N3بود که حدود

خشک ریشه در تیمار  %22( P4بیشتر از  )P1و 21%( N3

 %09بیشتر از تیمار ( P1N1دارای کمترین حجم ریشه) بود

بیشتر  )N1اندازهگیری شد .بالاترین وزن خشک اندامهای

(جدول .)2

هوایی و زیستتوده کل در تیمار ( N3به ترتیب با  22%و %21

با توجه به اینکه نیتروژن و فسفر از مهمترین عوامل

افزایش نسبت به  )N1و ( P3به ترتیب با  %11و  %11افزایش نسبت

تأمینکننده اسیدهای آمینه و مولوکولهای انرژیزای گیاهی

به  )P1و بیشترین نسبت وزن خشک ریشه به اندامهای هوایی در

هستند فراهمی آنها در رشد و عملکرد گیاه تأثیر قابل توجهی

تیمارهای  P1 ،N1و  P4مشاهده شد (جدول .)9

دارد ( .)Poorter et al., 2012کمبود نیتروژن و فسفر سبب

کاربرد بیشترین مقدار فسفر وزن خشک ریشه را بهطور

کاهش تقسیم و گسترش سلولی (،)Roggatz et al., 1999

معنیداری افزایش داد درحالیکه وزن خشک اندامهای هوایی در

کاهش فتوسنتز ،کاهش تولید برگ و اندامهای هوایی و رشد

 P3بیشترین مقدار را داشته و پس از آن کاهش نشان داد .با

گیاه و عملکرد میشود (.)Zhao et al., 2007
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در نتیجه استفاده مطلوب از کودهای نیتروژندار ،سبب

اندامهای هوایی اولویت ویژهای در دریافت فرآوردههای

افزایش توان فتوسنتزی و تولیدی گیاه و در نتیجه افزایش

فتوسنتزی و تعیین بیوماس کل گیاه دارد .مقایسه همبستگی

زیستتوده کل میگردد ( .)Hawkesford, 2014همچنین بر

بین زیستتوده کل با وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه (به

اساس دسترسی گیاه به مواد غذایی در خاک ،اختصاص ماده

ترتیب  )r = 1/17 ،r = 1/30این موضوع را تقویت میکند .از

خشک بین اندامهای مختلف تغییر میکند .به عنوان مثال ریشه

طرفی ،وزن خشک ریشه و حجم ریشه همبستگی بالایی با هم

نسبت به اندام هوایی در شرایط کمبود عناصر غذایی در اولویت

داشتند ( .)r = 1/72میتوان چنین برداشت کرد که افزایش

اختصاص قرار میگیرد (.)Poorter et al., 2012

حجم ریشه در اثر استفاده از کودهای فسفره و نیتروژنه نقش

طبق نتایج مطالعات مختلف ،استفاده از کودهای فسفره

قابل توجهی در افزایش وزن ریشه داشته است (اثر نیتروژن و

ممکن است رشد ریشه را افزایش داده و نسبت اندامهای هوایی

فسفر بر طول ریشه معنیدار نشد .دادهها در این مقاله آورده

به ریشه را کاهش دهد ( )Haris, 1992یا هیچ تأثیری بر این

نشده است) .محتوی کلروفیل  bهمبستگی منفی و معنیداری

صفات نداشته باشد ( .)Ristvey et al., 2007به عنوان مثال در

( )r = - 1/91و کلروفیل  aهمبستگی مثبت و معنیداری (1/71

آزمایشی که روی گل شاهپسند انجام شد ،افزایش غلظت فسفر

=  )rبا نسبت کلروفیل  aبه  bدارند (جدول  .)0از این نتیجه

موجب افزایش حجم ریشه و وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه

میتوان چنین برداشت کرد که احتمالاً تأثیرپذیری کلروفیل a

و در نتیجه زیستتوده کل گردید .در این شرایط ،افزایش

نسبت به تغییرات نیتروژن و فسفر بیش از کلروفیل  bاست.

زیستتوده کل بیشتر متأثر از وزن خشک اندامهای هوایی بود
که با نتایج حاصل از این آزمایش همخوانی دارد ( Kim and Li,

نتیجهگیری کلی

 .)2016همچنین در شرایط کمبود فسفر طول ،سطح یا حجم

بهطور کلی میتوان گفت که در شرایط اجرای این آزمایش،

ریشه ممکن است افزایش یابد تا بتواند عناصر غذایی کافی برای

سطح سوم نیتروژن ( 21گرم  Nبر کیلوگرم خاک یا حدوداً 201

رشد و بقای گیاه فراهم آورد (.)Hu et al., 2010

کیلو کود اوره در هکتار) و سطح سوم فسفر ( 1گرم  Pبر
کیلوگرم خاک یا حدوداً  71کیلو کود سوپرفسفات تریپل در

ضرایب همبستگی ساده بین صفات

هکتار) به دلیل داشتن بیشترین اثر بر سرعت فتوسنتز ،هدایت

این ضرایب بر اساس ضریب پیرسون محاسبه گردید

روزنهای و تعرق و در نتیجه تولید زیستتوده بیشتر در گیاه

(جدول  .)0سرعت فتوسنتز همبستگی معنیدار و مثبتی با

برازمبل بهترین انتخاب برای کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل

سرعت تعرق و هدایت روزنهای (به ترتیب  r = 1/72و r 1/72

هستند .در این سطح از نیتروژن و فسفر بیشترین حجم ریشه و

=) نشان داد .حجم ریشه نیز با سرعت تعرق همبستگی مثبت و

رنگیزههای فتوسنتزی هم تولید شد .لذا با توجه به اینکه گیاه

معنیداری داشت ( .)r =1/76میتوان چنین برداشت کرد که با

برازمبل گیاهی وحشی بوده و هنوز زراعی نشده است ،نتایج این

افزایش حجم ریشه دسترسی گیاه به مواد غذایی بیشتر شده و

پژوهش میتواند یک ایده کلی برای تحقیقات آینده و اهلی

بدین ترتیب اثرات مثبت آن بر هدایت روزنهای و در نهایت

کردن این گیاه در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

فتوسنتز سبب افزایش رشد گیاه و زیستتوده کل گردیده است.
زیستتوده کل همبستگی مثبت و معنیداری با حجم ریشه

سپاسگزاری

( )r = 1/72داشت .وزن خشک اندامهای هوایی همبستگی

نویسندگان برخود لازم میدانند از حمایتهای معاونت

منفی و معنیداری ( )r = - 1/00با نسبت ریشه به اندامهای

پژوهشی دانشکده کشاورزی و معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی

هوایی دارد .با در نظر گرفتن این مطلب که وزن خشک ریشه

مشهد و همچنین از ریاست و کارشناسان پژوهشکده علوم

هیچگونه همبستگی با این نسبت ندارد ،بهنظر میرسد که در

گیاهی این دانشگاه سپاسگزاری نمایند.

شرایط یکسان از نظر فراهمی نیتروژن و فسفر ،وزن خشک

حقیقت شیشوان و همكاران
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Abstract
The first step in cultivating wild medicinal plants is to observe how they respond to agronomical
treatments in controlled environments. In 2017, this experiment was carried out at the Ferdowsi
University of Mashhad's Research Institute of Plant Sciences to investigate the morphological and
physiological changes of the medicinal plant Barazamble (Proveskia abrotanoides). With three
replications, a factorial experiment based on randomized complete block design in 6, 12, 18, and 24
g/kg of nitrogen (N1 to N4) and 4, 6, 8, and 10 g/kg of phosphorus (P1 to P4) was used. P4 (17.77
µmol.m-2s-1, 7.44 and 1.70 mmol.m-2s-1, respectively) and N4 (16.88 µmol.m-2s-1, 8.62 and 1.74
mmol.m-2s-1, respectively) had the highest photosynthesis rate, transpiration rate, and stomatal
conductance. In terms of photosynthesis and transpiration rate, there was no significant difference
between N3 and N4. The highest chlorophyll a content (0.464 mg. g-1fw) was found in the N3P3
treatment, while the highest chlorophyll b content (0.464 mg. g-1fw) was found in the N3 treatment.
The P4 and N3 treatments had the highest root dry weight, while the N3 and P3 treatments had the
highest shoot dry weight, biomass accumulation, root/shoot ratio, total biomass, and root volume.
More research is needed before recommending fertilizers, but the third level of nitrogen (N3) and
phosphorus (P3) application had the greatest effect on the measured traits of Proveskia
abrotanoides.
Keywords: Biomass accumulation, Photosynthetic parameters, Root volume

