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تأثير غلظت دیاکسيد کربن و فراهمی نيتروژن خاک بر شاخصهای رشد و فيزيولوژيکی گندم
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حسين ميرسيد حسينی  ،*3ارژنگ فتحی گردليدانی ،2منصور کوهستانی ،1محمدرضا بیهمتا

 .1دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -3دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران،
کرج ،ایران
 .4استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1331 /7 /22 :تاریخ بازنگری -1331 /3 /1 :تاریخ تصویب)1331 /3 /11 :

چکيده
افزایش غلظت دیاکسید کربن و بهبود شرایط تغذیه ای ناشی از مصرف کود نیتروژنی معموالً سبب افزایش فتوسنتز و
رشد گیاهان میگردد .پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر  CO2و نیتروژن بر ویژگیهای رویشی و فیزیولوژیکی گندم رقم
چمران بهصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی شامل فاکتور بافت خاک (لوم رسی شنی و لوم شنی) و
فاکتور نیتروژن (صفر 111 ،و  211میلیگرم در کیلوگرم) ،در چهار تکرار و در دو سطح  411( CO2و  251پیپیام)
انجام شد .نتایج نشان داد همه ویژگیهای رویشی گیاه (بهجز وزن خشک ریشه) در خاک لوم رسی شنی بیشتر از لوم -
شنی بود .افزایش مقدار نیتروژن خاک سبب افزایش ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی گندم شد .با افزایش غلظت CO2
شاخصهای رو یشی شامل ارتفاع ،وزن تر و خشک بخش هوایی ،وزن خشک ریشه و سطح برگ و همچنین محتوای
نسبی آب برگ بهطور معنی داری افزایش یافت .در شرایط مصرف نیتروژن در هر دو سطح با افزایش غلظت CO2
شاخصهای رویشی گیاه بهطور معنیدار افزایش یافت .بهعبارتدیگر ،افزایش مقدار نیتروژن خاک منجر به تشدید اثر
افزایش غلظت  CO2گردید .بنابراین درصورتیکه محدودیتی از نظر تأمین عناصر غذایی ضروری گیاه به خصوص نیتروژن
وجود نداشته باشد ،در شرایط افزایش غلظت  CO2رشد و عملکرد گیاه گندم افزایش خواهد یافت.
واژههای کليدی :بافت خاک ،تغییر اقلیم ،دیاکسید کربن ،شاخصهای رشد ،گندم.

مقدمه

3

امروزه تغییر اقلیم جهانی و افزایش غلظت دیاکسید کربن جو
( )CO2بهعنوان مهمترین گاز گلخانهای بهعنوان یک چالش
زیستمحیطی مهم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته
است ( .)Madhu and Hatfield, 2013رشد جمعیت و افزایش
فعالیتها ی صنعتی در دو قرن اخیر همراه با مصرف سوختهای
فسیلی در مقیاس گسترده ،جنگلزدایی در مناطق گرمسیری،
سوزاندن بقایای گیاهی ،فعالیتهای شیمیایی و کشاورزی سبب
افزایش قابلتوجهی در غلظت  CO2جو شده است ( Solomon et
 .)al., 2007بررسیهای اقلیمی گویای این است که غلظت CO2
در سال  2114نسبت به قرن گذشته حدود  41درصد افزایش
یافته است و انتظار میرود که غلظت جهانی این گاز از حدود
 411پیپیام در سال  2115به  551پیپیام در سال 2151
افزایش یابد (.)Houshmandfar et al., 2015
* نویسنده مسئولmirseyed@ut.ac.ir :

افزایش غلظت  CO2هم بهطور مستقیم از طریق فتوسنتز
و هم بهطور غیرمستقیم از طریق اثر بر میانگین دما ،تغییر
الگوی بارش و فرآیندهای جوی رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر
قرار میدهد .برای بسیاری از گیاهان ،افزایش فتوسنتز واکنش
بنیادی و اساسی به افزایش غلظت  CO2است که تمام جنبههای
دیگر مانند رشد و نمو گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد ( Li et
 .)al., 2015بهطورکلی گیاهان به افزایش غلظت  CO2با افزایش
شدت فتوسنتز ،افزایش میزان تولید ماده خشک ،کارآیی مصرف
آب و عناصر غذایی پاسخ میدهند (.)Li et al., 2014
آخرین شواهد از مطالعات مربوط به افزایش غلظت CO2
نشان میدهند که غنیسازی  CO2اثر مستقیمی بر فتوسنتز
گیاهان چهار کربنه ( )C4ندارد ( Hao et al., 2010; Duarte et
 .)al. 2014با اینحال ،شرایط رشد این گیاهان تحت تأثیر
تنشهایی مانند خشکی ،شوری یا دمایی با افزایش غلظت CO2
بهبود یافت ( .)Leakey, 2009; Hao et al., 2016اما گونههای
گیاهی سه کربنه ( )C3در مقایسه با گیاهان  ،C4بیشتر تحت
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تأثیر افزایش غلظت  CO2قرار میگیرند ،بنابراین ظرفیت
فتوسنتزی گیاهان  C3میتواند تا حد زیادی تحت تأثیر افزایش
غلظت  CO2افزایش یابد .در پژوهشی مشاهده گردید که با
افزایش غلظت  CO2از  511به  711پیپیام ،عملکرد گندم
( ،)C3حدود  31درصد افزایش یافت ،در حالی که این افزایش
غلظت بر روی سورگوم ( )C4مشاهده نگردید.
افزایش غلظت  ،CO2فرآیند فتوسنتز و بهتبع آن رشد
گونههای گیاهی  C3مانند گندم ،پنبه و سویا را عمدتاً از طریق
بهبود کارایی مصرف آب و عناصر غذایی و همچنین افزایش
سطح برگ و میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ افزایش
میدهد ،درحالیکه در گیاهان  C4مانند ذرت و سورگوم،
افزایش رشد ناشی از غلظتهای باالی  CO2نتیجه کاهش
هدایت روزنهای و بهتبع آن کاهش شدت تعرق و درنتیجه
افزایش کارایی مصرف آب است ( Leakey, 2009; Weigel and
.)Manderscheid 2012
بهبود کارایی مصرف آب در گیاهان درنتیجه کاهش شدت
تعرق ،بهطور عمده به دلیل بسته شدن روزنههای گیاه و یا
کاهش تعداد روزنهها در واحد سطح برگ است .بهنحویکه
محدودیت حاصلشده برای خروج بخار آب بهمراتب بیشتر از
محدودیت ایجاد شده برای فتوسنتز است .در اغلب گیاهان
افزایش غلظت  CO2موجب کاهش  31تا  51درصدی هدایت
روزنهای و  21تا  27درصدی شدت تعرق میشود ( Kimball et
 .)al., 2002بهطورکلی پاسخ روزنهها به تغییرات محیطی و
هدایت روزنهای آنها به صفاتی مانند قطر روزنه ،تراکم روزنه،
شاخص روزنه ،اندازه سلولهای محافظ روزنه ،منافذ روزنه و
سطح برگ مرتبط است .در میان این صفات ،تراکم روزنه از
مهمترین پارامترهای اکو فیزیولوژیکی است که بر تبادالت گازی
بین گیاه و جو مؤثر میباشد ( .)Uprety et al., 2002در
پژوهشی مشخص گردید که با افزایش غلظت  CO2تا 1111
پیپیام و نسبت دمای روزانه به شبانه  22/12درجه سلسیوس،
تراکم روزنهها و تراکم سلولهای اپیدرمی در گل رز ( Rosa
 )hybridبه ترتیب  12/7و  37/3درصد افزایش یافت ( Pandey
.)et al., 2007
در سالهای اخیر ،چالش اصلی برای تولید محصوالت
کشاورزی امنیت غذایی است بنابراین نیاز به حفظ سامانههای
کشاورزی برای تولید غذای بیشتر در اولویت است و باید بهطور
همزمان با تغییرات اقلیمی مدیریت مزرعه نیز تطبیق پیدا کنند.
تغییر اقلیم و کشاورزی هر دو از موضوعات مهم در مقیاس
جهانی محسوب میشوند .تغییر آبوهوا اثرات مستقیم و

غیرمستقیم بر روی کشاورزی دارد .بهطورکلی انتظار میرود که
عملکرد دانه در محصوالت زراعی مانند گندم برای  111سال
آینده به دلیل افزایش غلظت  CO2افزایش یابد .با توجه به
مسئله تغییر اقلیم و افزایش غلظت گازهای گلخانهای بهویژه
 CO2و نیز افزایش روزافزون جمعیت جهان و نیاز به تأمین
غذای بشر ،اهمیت تحقیقات در این زمینه مشهود است .چراکه
از سویی ،در صورت ادامه روند افزایشی  ،CO2سامانههای زراعی
نیز دستخوش تغییر میگردند ،از سویی دیگر ،درصورتیکه

CO2

اثر مثبت و قابلتوجهی بر تولید محصول و جذب عناصر غذایی
داشته باشد ،ممکن است بتوان از این اثرات در جهت کاهش
نهادههای کشاورزی مانند کودهای شیمیایی استفاده کرد .این
پژوهش بهمنظور ارزیابی اثر افزایش غلظت  CO2بر شاخصهای
رشد و فیزیولوژیکی گیاه گندم در شرایط کاربرد سطوح مختلف
کود نیتروژنی انجام گرفته است.

مواد و روشها
خاک مورد استفاده در این آزمایش از عمق صفر تا 31
سانتیمتری منطقه اخترآباد واقع در شهرستان شهریار تهیه شد.
پساز انتقال نمونههای خاک به آزمایشگاه ،ابتدا هوا خشک و
سپس بهمنظور کشت گلدانی و تجزیههای فیزیکی و شیمیایی
به ترتیب از الک چهار و دو میلیمتر عبور داده شدند .در این
آزمایش دو نوع خاک متفاوت ازلحاظ بافت (لوم رسی شنی و
لوم شنی) مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور تغییر بافت خاک
اولیه (لوم رسی شنی) به هر گلدان به مقدار الزم شن بر اساس
محاسبات انجامگرفته ،اضافه گردید .الزم به ذکر است که شن
مورد استفاده از خاک نمونهبرداری شده تهیه گردید .برخی از
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونه خاکها از قبیل بافت به
روش هیدرومتری ،کربنات کلسیم معادل به روش کلسیمتر
فشاری ،ظرفیت تبادل کاتیونی به روش باور ،ماده آلی بر اساس
روش والکلی و بلک ،نیتروژن کل با روش کجلدال ،فسفر
قابلجذب به روش اولسن ،پتاسیم قابلجذب به روش عصاره-
گیری با استات آمونیوم و غلظت آهن ،مس ،روی و منگنز
قابلجذب به روش عصاره گیری با  DTPAاندازهگیری شدند
(جدول .)1
در این آزمایش از گیاه گندم رقم بهاره چمران استفاده گردید.
بذر گندم از موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه و قبل
از کشت ،بذرها ضدعفونی شدند .برای این کار بذرها ابتدا به
مدت  11ثانیه در اتانول غوطهور شده ،سپس به مدت 1/5

ميرسيدحسينی و همکاران :تاثير غلظتهای اکسيد کربن و فراهمی نيتروژين 764 ...

دقیقه در هیپوکلریت سدیم قرارگرفته و درنهایت چندین بار با

میلیگرم پتاسیم در کیلوگرم خاک قبل از کاشت و بهصورت

آب مقطر شسته شدند و در ظروف پتری و روی کاغذ صافی

خاکی و عناصر کممصرف (آهن ،منگنز ،مس ،بور و مولیبدن) به

مرطوب قرار گرفتند .سپس بهمنظور جوانهدار شدن به مدت 24

صورت محلول غذایی هوگلند بدون روی (همراه آب آبیاری) در

ساعت در دمای  22درجه سلسیوس در انکوباتور قرار داده

طول دوره کشت و در دو مرحله (ابتدای کشت و حدود دو هفته

شدند .پس از جوانهدار شدن ،تعداد  11جوانه که ازنظر ظاهری

بعد از کاشت گیاه) بر اساس نتایج آزمون خاک در اختیار گیاه

کامالً مشابه بودند ،درون گلدانهای پالستیکی با ظرفیت حدود

قرار گرفت .کودهای فسفاته و پتاسه قبل از مصرف بهطور کامل

سه کیلوگرم (قطر دهانه  ،15قطر کف  13و ارتفاع 14

نرم و آسیاب و سپس به خاک گلدانها اضافه شدند .بهمنظور

سانتیمتر) کاشته شدند.

بررسی اثر  CO2بر گیاه ،پس از کشت ،نیمی از گلدانها به

این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً

اتاقک رشد با غلظت طبیعی  CO2و نیمی دیگر به اتاقک رشد

تصادفی شامل فاکتور خاک در دو سطح (لوم رسی شنی و لوم

با غلظت افزایشیافته  CO2منتقل شدند .گیاهان از مرحله

شنی) و فاکتور نیتروژن در سه سطح (صفر 111 ،و 211

دوبرگی و در ساعات روشنایی در معرض افزایش غلظت

میلیگرم در کیلوگرم از منبع کود اوره) ،در چهار تکرار و در دو

قرار گرفتند .دو هفته پس از کاشت ،تعداد گیاهچهها به پنج

سطح  411( CO2و  251پیپیام) انجام شد .جمعاً در هر

عدد در هر گلدان کاهش یافت .در دوره آزمایش درجه حرارت

آزمایش  24و در کل آزمایش  42گلدان استفاده گردید.

روزانه و شبانه به ترتیب  25و  21درجه سلسیوس ،فتوپریود 12

CO2

عملیات کشت در اتاقکهای رشد گروه علوم و مهندسی

ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی ،شدت نور  14111لوکس

خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد.

( 421میکرو مول بر مترمربع بر ثانیه) و رطوبت نسبی  %11در

فاکتورهای رشد شامل نور ،دما و رطوبت در دو اتاقک رشد

نظر گرفته شد .آبیاری گلدانها نیز بر اساس نیاز و بهصورت

بهطورکلی یکسان بوده و تنظیم آنها بهطور خودکار برنامهریزی

وزنی انجام گرفت بهنحویکه رطوبت  %21ظرفیت زراعی تأمین

شد .غلظت  CO2دریکی از اتاقکها  411 ± 51پیپیام

گردد .در پایان دوره رشـد ( 11روز) ،ارتفاع بخش هوایی با

(بهعنوان غلظت طبیعی و شاهد) و در دیگری 251 ± 51

استفاده از خط کش مدرج اندازهگیری گردید .بخش هوایی

پیپیام (بهعنوان غلظت افزایشیافته  )CO2تنظیم شد .ورود

گیاهان از محل طوقه برداشت و ریشه نیز از خاک جدا شد .وزن

 CO2به درون اتاقک دوم با سیلندر تعبیهشده در کنار اتاقک و

تـر بخـش هـوایی بالفاصله بعد از برداشت با ترازو (دقت 1/111

تنظیم آن بهطور خودکار و توسط حسگر صورت گرفت .برای

 ±گـرم) تعیـین شـد .سطح برگ با استفاده از دستگاه سطح

اطمینان ،دما و غلظت  CO2چندین بار در طی روز تحت

برگسنج ( )CI-202 Leaf Area Meterتعیین شد .برای تعیین

اندازهگیری بود.

وزن خشک بخش هوایی و ریشه ،نمونهها در داخل دستگاه

فاکتور نیتروژن شامل سه سطح (صفر 111 ،و 211

خشککن با دمای  71درجه سانتیگراد قرار گرفته و  42ساعت

میلیگرم در کیلوگرم خاک) و از منبع کود اوره (حاوی 41

نگهداری شدند .سپس وزن خشک آنها با ترازو تعیین گردید.

درصد نیتروژن خالص) بود .کود نیتروژنی پس از اینکه بهصورت

میزان کلروفیل  aو  bبا روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری

کامل نرم و آسیاب شد ،به خاک گلدانها اضافه گردید .مصرف

گردید ( )Harmut and Lichtenthaler, 1987و محتوای نسبی

کود بهصورت تقسیط انجام شد ،بهنحویکه  51درصد کود اوره

آب برگ ( )RWCبراساس رابطه ( )1بدست آمد ( Ritchie et al,

قبل از کشت و مابقی حدود دو هفته پس از کشت (همراه آب

.)1990

آبیاری) به خاک گلدانها اضافه گردید .کمبود برخی از عناصر

(رابطه )1

غذایی در هر دو خاک مورد آزمایش وجود داشت که برای تأمین
و همچنین جلوگیری از کمبود احتمالی عناصر غذایی (به علت

× 111

= RWC

در این رابطه؛  :FWوزن تر برگ :DW ،وزن خشک برگ و
 :TWوزن آماس برگ میباشد.

باال بودن  pHخاکها) ،کودهای حاوی عناصر غذایی فسفر و

تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار ،SAS

پتاسیم به ترتیب از منابع سوپر فسفات تریپل (حاوی  21درصد

مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

فسفر خالص) و سولفات پتاسیم (حاوی  44درصد پتاسیم

احتمال پنج درصد انجام و برای رسم نمودارها از برنامه

خالص) بر مبنای  11میلیگرم فسفر در کیلوگرم خاک و 51

استفاده شد.

Excel
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جدول  .3ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد مطالعه

خاک شماره 1
شن ()%
سیلت ()%
رس ()%

13/44
15/51
21

خاک شماره 2

کربنات کلسیم معادل (2/75 )%
1/142
نیتروژن کل ()%
فسفر قابلجذب (4/25 )mg kg-1

شن ()%
سیلت ()%
رس ()%

73/12
14/32
12

کربنات کلسیم معادل ()%
نیتروژن کل ()%
فسفر قابلجذب ()mg kg-1

 Sandy Clayپتاسم قابلجذب (372/22 )mg kg-1

کالس بافت

Sandy
Loam

پتاسم قابلجذب (315/17 )mg kg-1

کالس بافت

Loam

 pHعصاره اشباع
 ECعصاره اشباع ()dS m-1
ماده آلی ()%
)cmol+kg-1(CEC

2/1
1/25
1/42
1/45

آهن قابلجذب (2/17 )mg kg-1
مس قابلجذب (1/52 )mg kg-1
روی قابلجذب (1/52 )mg kg-1
منگنز قابلجذب (2/21 )mg kg-1

نتايج و بحث
اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر ارتفاع گندم

خالصه تجزیه واریانس اثر  ،CO2نیتروژن و بافت خاک بر ارتفاع
گندم معنیدار بود (جدول  .)2نتایج نشان داد میزان افزایش
ارتفاع در تیمارهای  111و  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم
خاک نسبت به تیمار شاهد برای خاک لوم رسی شنی به ترتیب
 13/2و  13/2درصد و برای خاک لوم شنی به ترتیب  21و
 25/3درصد بود (جدول .)3
در هر دو سطح  ،CO2افزایش مقدار کود مصرفی (نسبت
به تیمار شاهد) سبب افزایش معنیدار ارتفاع گیاه شد (شکل -1
 .)Aمیزان افزایش ارتفاع در تیمارهای  111و  211میلیگرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار شاهد به ترتیب در
غلظت  411پیپیام  21/1 CO2و  13/1درصد و در غلظت 251
پیپیام  24/1و  24/7درصد بود (شکل  .)A-1افزایش غلظت
 CO2نسبت به غلظت شاهد ( 411پیپیام) در هر یک از
تیمارهای  111و  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک،
موجب افزایش معنیدار ارتفاع گیاه شد .تأثیر مثبت  CO2بسته
به غلظتهای متفاوت نیتروژن متفاوت بود .میزان افزایش ارتفاع
درنتیجه افزایش غلظت  CO2در سطوح  111 ،1و 211
میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک به ترتیب  3/1 ،1/5و 5/3
درصد بود (شکل  .)A-1بیشترین ارتفاع گیاه در غلظت 251
پیپیام  CO2و تیمار  211میلی گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک
و کمترین ارتفاع در غلظت  411پیپیام و تیمار شاهد به دست
آمد (شکل .)A-1
ارتفاع گیاه صفت مؤثری در توزیع سطح برگ و به دنبال
آن بهبود جذب نور توسط تاج گیاه است (.)Shoor et al., 2012
بهطورکلی بر اساس نتایج بهدستآمده افزایش غلظت  CO2باعث
افزایش ارتفاع گیاه شد .این نتیجه ممکن است به افزایش تولید

2/54
 pHعصاره اشباع
 ECعصاره اشباع (1/111 )dS m-1
1/41
ماده آلی ()%
5/25
)cmol+kg-1( CEC

آهن قابلجذب ()mg kg-1
مس قابلجذب ()mg kg-1
روی قابلجذب ()mg kg-1
منگنز قابلجذب ()mg kg-1

2/73
1/137
4/11
1/21
1/44
1/12
2/21

ماده خشک نسبت داده شود و درنتیجه نشاندهنده افزایش
سهم مواد فتوسنتزی در رشد بخش هوایی باشد .در پژوهشی
مشابه نیز افزایش غلظت  CO2از  411به  121پیپیام منجر به
افزایش معنیدار ارتفاع گیاه برنج شد (.)Zhu et al., 2013
استدالل شده که نیتروژن نیز از طریق بهبود فرآیندهای مؤثر در
تقسیم و طویل شدن سلولهای سازنده ساقه (

Shoor et al.,

 )2012منجر به افزایش ارتفاع گیاه گردید .بهطورکلی این عنصر
بهواسطه تحریک بیوسنتز سیتوکینین و انتقال آن از ریشه به
بخشهای هوایی گیاه سبب افزایش تقسیمات سلولی و متعاقب
آن افزایش ارتفاع گیاه میشود ( .)Marschner, 2003در مطالعه
دیگری نیز افزایش مصرف کود نیتروژنی از سطح  31به 151
کیلوگرم در هکتار موجب افزایش معنیدار ارتفاع گیاه گندم شد
( .)Abbas et al., 2017با توجه به نتایج حاصلشده اثرات
افزایش غلظت  CO2بر ارتفاع گیاه در شرایط مصرف کود
نیتروژنی نسبت به شرایط عدم مصرف کود بیشتر بود .این
موضوع نیز به عدم محدودیت نیتروژن در شرایطی که به علت
افزایش غلظت  CO2و بهتبع آن افزایش فعالیتهای فتوسنتزی،
تقاضا برای جذب آب و عناصر غذایی افزایش مییابد ،مربوط
میشود .در چنین شرایطی اگر عرضه و تقاضای آب و عناصر
غذایی از حالت تعادل خارج شود ،افزایش یک عامل رشد مانند
 CO2از کار آیی کافی برخوردار نخواهد بود (

Shoor et al.,

 .)2012محققان در بررسی برهمکنش سطوح مختلف  CO2و
نیتروژن بر روی گیاهان برنج و جو گزارش نمودند که اثر افزایش
غلظت این گاز بر عملکرد و رشد اندامهای هوایی گیاه (مانند
ارتفاع) در شرایط مصرف کود نیتروژنی افزایش مییابد و علت
این موضوع را بهبود وضعیت تغذیهای گیاه و تقاضای بیشتر
عناصر غذایی درنتیجه افزایش غلظت  CO2عنوان کردند
.)et al., 2003; Manderscheid et al., 2009

( Kim

ميرسيدحسينی و همکاران :تاثير غلظتهای اکسيد کربن و فراهمی نيتروژين ...

CO2+

b

c

c

()A
a

a

b

100

CO2

b

c

ارتفاع گیاه ()cm

سطح برگ گیاه ()cm2

(a )B
b

a

CO2

500

CO2+

c

50

0

0
200

100

غلظت نیتروژن ()mg kg-1

200

0
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غلظت

100
نیتروژن (kg-1

)mg

0

شکل  .3اثر غلظت  CO2بر ارتفاع بخش هوايی ( )Aو سطح برگ ( )Bدر سطوح مختلف نيتروژن .ميانگينهای دارای حداقل يک حرف التين مشترک در سطح
احتمال پنج درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند CO2 .و  CO2+به ترتيب غلظتهای طبيعی و افزايشيافته  CO2میباشند.
جدول  .2ميانگين مربعات اثر دیاکسيد کربن ،نيتروژن و بافت خاک بر شاخصهای رويشی گياه

درجه
آزادی

ارتفاع بخش
هوایی

سطح برگ

وزن خشک بخش
هوایی

وزن تر بخش
هوایی

وزن خشک
ریشه

R/S

دیاکسید کربن
خطای اول
خاک
نیتروژن
دیاکسید کربن × خاک
دیاکسید کربن × نیتروژن
خاک × نیتروژن
دیاکسید کربن × خاک × نیتروژن
خطای دوم

1
1
1
2
1
2
2
2
31

**42/11
1/2343
**7/32
**522/24
1/1212
**1/4112
**7/1352
1/1125
1/3511

**21131/12
152/1233
**3351/31
**422217/23
13/3122
**4131/24
111/5
1/2521
231/1277

**2/2212
1/1435
**1/4241
**55/37
1/1115
*1/2312
1/1537
1/1117
1/4321

**237/27
1/1422
**21/5513
**4721/72
1/2112
**34/77
**2/32
1/1222
1/5113

**1/2223
**1/1114
**1/1111
**1/14
1/1137
**1/12
**1/1223
*1/1175
1/1112

**1/112
1/11112
**1/1133
**1/1144
1/1112
1/1111
**1/1127
1/1112
1/1112

ضریب تغییرات

-

1/23

5/13

3/31

1/22

4/54

7/12

منابع تغییرات

نسبت

* و ** به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  5و  3درصد
جدول  .1مقايسه ميانگين برهمکنش سطوح مختلف نيتروژن و بافت خاک بر شاخصهای رويشی گندم
غلظت نیتروژن ()mg kg-1

شاخصهای رویشی گندم

بافت خاک

ارتفاع بخش هوایی
()cm

لوم رسی شنی
لوم شنی
میانگین

47/53b
45/13c
41/31B

سطح برگ
()cm2

لوم رسی شنی
لوم شنی
میانگین

125/11b
114/24b
114/35B

333/11a
321/72a
332/37A

وزن تر بخش هوایی
()g/pot

لوم رسی شنی
لوم شنی
میانگین

13/11c
17/17c
12/14C

43/25a
43/31a
43/11A

47/1ab
45/17b
41/13B

وزن خشک بخش هوایی
()g/pot

لوم رسی شنی
لوم شنی
میانگین

3/14b
3/31b
3/47C

1/21a
1/75a
1/21A

1/13a
1/53a
1/11B

5/73A
5/53B

وزن خشک ریشه
()g/pot

لوم رسی شنی
لوم شنی
میانگین

1/23c
1/11ab
1/35B

1/31bc
1/1a
1/11A

1/2c
1/24c
1/22C

1/27B
1/32A

R/S

لوم رسی شنی
لوم شنی
میانگین

1/24b
1/3a
1/27A

1/13d
1/11c
1/15B

1/12d
1/13d
1/12C

1/17B
1/21A

نسبت

میانگین

1

111

211

51/37a
51/34a
51/35A

51/13a
51/13a
51/11A

53/73A
52/32B

413/27a
323/23a
333/55A

311/51A
233/42B
32/15A
37/17B
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اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر سطح برگ گندم

تجزیه واریانس اثر  ،CO2نیتروژن و بافت خاک بر سطح برگ
گندم معنیدار بود (جدول  .)2سطح برگ گیاهان رشد کرده در
خاک لوم رسی شنی بیشتر از خاک لوم شنی بود (جدول .)3
افزایش مقدار نیتروژن مصرفی نسبت به تیمار شاهد در هر دو
غلظت  ،CO2سطح برگ گیاه را بهطور معنیداری افزایش داد
(شکل  .)B-2میزان سطح برگ در تیمارهای  111و 211
میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار شاهد در
غلظت  411پیپیام  CO2به ترتیب  234/1و  224/7درصد و
در غلظت  251پیپیام به ترتیب  243/1و  213/1درصد
افزایش نشان داد (شکل  .)B-1افزایش غلظت  CO2تا 251
پیپیام نسبت به غلظت طبیعی این گاز (در سطوح یکسان
نیتروژن) ،موجب افزایش معنیدار ( )P<1/15سطح برگ گیاه
شد .تأثیر مثبت  CO2بر سطح برگ در سطوح مختلف کود
نیتروژنی یکسان نبود .افزایش غلظت  CO2محیط موجب
افزایش  11 ،1/2و  21/7درصدی سطح برگ به ترتیب در
تیمارهای  111 ،1و  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک
شد .بهطورکلی بیشترین سطح برگ در غلظت افزایش یافته
 CO2و در تیمار  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک و
کمترین سطح برگ گیاه در غلظت طبیعی ( 411پیپیام) و در
شرایط عدم مصرف کود به دست آمد (شکل .)B-1
افزایش سطح برگ در غلظتهای افزایشیافته  CO2ناشی
از بهبود میزان فتوسنتز خالص و میزان ماده خشک
اختصاصیافته به تولید برگها است .اختصاص بیشتر ماده
خشک به تولید و گسترش برگها در شرایط افزایش غلظت این
گاز با توجه به کاهش میزان تنفس نوری در گیاهان  C3همچون
گندم دور از ذهن نیست .به طور مشابه ،افزایش حدود 33/4
درصدی سطح برگ گیاه سویا در شرایط افزایش غلظت  CO2از
 321به  741پیپیام گزارش شد ( .)Li et al., 2013تأمین
نیتروژن کافی برای گیاه سبب افزایش میزان شاخص سطح برگ
میگردد که زمینه تولید و تجمع ماده خشک است .افزایش
شاخص سطح برگ درنتیجه افزایش مصرف کود نیتروژنی به
دلیل تأثیر این عنصر بر تقسیم سلولی و بزرگ شدن آنها است
( .)Malakooti and Homaee, 2004اثر افزایش مقدار کود
مصرفی بر سطح برگ گیاه در غلظتهای باالتر  CO2بیشتر بود.
در شرایطی که محدودیت عناصر غذایی بهخصوص نیتروژن برای
گیاه وجود نداشته باشد ،افزایش غلظت  CO2تأثیر بیشتری بر
افزایش سطح برگ گیاه دارد ،زیرا در صورتی گیاه میتواند از
شرایط مساعد محیطی فراهمشده در اطراف خود بهترین

بهرهبرداری را داشته باشد که تمامی عوامل مؤثر در رشد آن
مانند نور ،آب و عناصر غذایی در محدوده مطلوب فراهمی خود
وجود داشته باشند .سطح برگ گیاه یک عامل مؤثر در میزان
جذب نور و افزایش تولید ماده خشک است ،لذا سطح برگ زیاد
از طریق جذب بیشتر نور منجر به فتوسنتز بیشتر و درنتیجه
آن افزایش رشد و عملکرد گیاه میشود .در پژوهشی اثر افزایش
غلظت  CO2و مقدار نیتروژن خاک بر سطح برگ گیاه
بادرنجبویه مثبت و معنیدار بود ،بهنحویکه در هر سه سطح
 ،CO2کمترین میزان سطح برگ گیاه در شرایط عاری از کود و
بیشترین آن در شرایط مصرف کود نیتروژنی به دست آمد
(.)Shoor et al., 2012
اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر وزن تر و خشک بخش هوايی
گندم

خالصه تجزیه واریانس اثر  ،CO2نیتروژن و بافت خاک بر وزن تر
و خشک بخش هوایی گندم معنیدار بود (جدول  .)2در هر دو
خاک ،افزایش مقدار کود نیتروژنی نسبت به تیمار شاهد موجب
افزایش معنیدار وزن تر بخش هوایی گیاه شد (جدول  .)3میزان
افزایش وزن تر بخش هوایی در تیمارهای  111و  211میلیگرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار شاهد برای خاک لوم
رسی شنی به ترتیب  112/2و  147/7درصد و برای خاک لوم
شنی به ترتیب  123/1و  114درصد بود (جدول  .)3در هر یک
از سطوح  ،CO2افزایش مقدار کود مصرفی نسبت به تیمار شاهد
باعث افزایش معنیدار ( )P<1/15وزن تر و خشک بخش هوایی
گیاه شد (شکل  .)2میزان افزایش وزن تر بخش هوایی در
سطوح  111و  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت
به عدم مصرف آن در غلظت  411پیپیام  CO2به ترتیب
 171/2و  144/1درصد و در غلظت  251پیپیام به ترتیب
 177/7و  115/5درصد بود (شکل  .)A-2وزن خشک بخش
هوایی گیاه نیز با کاربرد سطوح  111و  211میلیگرم نیتروژن
در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  33/7و 21/3
درصد در غلظت  411پیپیام  CO2و  32و  34/1درصد در
غلظت  251پیپیام افزایش یافت (شکل  .)B-2اثر مثبت CO2
بر وزن تر و خشک بخش هوایی گیاه در سطوح مختلف کود
نیتروژنی یکسان نبود .افزایش  11/1 ،7/7و  17درصد در وزن
تر و  2/3 ،1/5و  11/1درصد در وزن خشک بخش هوایی گیاه
به ترتیب در تیمارهای  111 ،1و  211میلیگرم نیتروژن در
کیلوگرم خاک و در شرایط غنیسازی  CO2به دست آمد.
بنابراین بیشترین وزن تر و خشک بخش هوایی گیاه در غلظت
افزایش یافته  CO2و در سطح دوم تیمار کودی و کمترین وزن
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تر و خشک بخش هوایی در غلظت معمولی  CO2و در سطح اول
تیمار کودی به دست آمد (شکل  .)2صرفنظر از شرایط کودی،
با افزایش غلظت  CO2تجمع ماده خشک اندام هوایی بهطور
معنیداری افزایش یافت .بهاحتمالزیاد ،جذب بیشتر CO2
توسط گیاه گندم از طریق افزایش میزان فتوسنتز منجر به تولید
بیشتر ترکیبات فتوسنتزی و در نتیجه تجمع ماده خشک می-
گردد .میزان تجمع زیستتوده گیاهی برآیند سه عامل طول
دوره رشد ،شاخص سطح برگ و کارایی فتوسنتزی گیاه است.
افزایش غلظت  CO2بر کارایی فتوسنتزی و سطح برگ گیاه
اثرات مثبتی دارد ( .)Schahczenski and Hill, 2009در همین
رابطه در پژوهشی مشخص گردید که با افزایش غلظت  CO2تا
سطح  111پیپیام نسبت به غلظت طبیعی این گاز ،وزن تر و
خشک ساقه گیاه شبدر به ترتیب با افزایش حدود  73و 77
درصدی مواجه شدند ( .)Pal et al., 2004افزایش غلظت  CO2از
 351به  711پیپیام سبب افزایش حدود  23و  53درصدی
وزن خشک بخش هوایی گیاه گندم در رژیمهای آبیاری مختلف
شد ( .)Wu et al., 2004نتایج نشان داد با مصرف کود نیتروژن
(سطح  111میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک) وزن خشک
اندام هوایی گیاه افزایش یافت ،اما در سطح  211میلیگرم
نیترو ژن در کیلوگرم خاک وزن ماده خشک کاهش پیدا کرد که
دلیل این موضوع احتماالً بر هم خوردن تعادل مناسب میان
عناصر غذایی در گیاه است .تأثیر مصرف نیتروژن بر افزایش
رشد گیاه بهوسیله تغییر دادن موازنه هورمونهای گیاهی در
بخشهای رویشی حاصل میشود .مصرف نیتروژن با کاهش
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نسبت اسید آبسیزیک به جیبرلین باعث افزایش رشد رویشی
گیاه میگردد ( .)Marschner, 2003به طور کلی کمبود نیتروژن
سبب تحریک کاهش مقدار کلروفیل میشود ،در نتیجه منجر به
کاهش شاخص سطح برگ و زیستتوده گندم خواهد شد .از
طرفی افزایش فراهمی نیتروژن ،با افزایش غلظت کلروفیل و
شاخص سطح برگ همراه است که این موضوع باعث بهبود
جذب نور و تولید زیستتوده بیشتر میگردد ( Johnson and
 .)Mattern, 1987با توجه به نتایج بهدستآمده ،در شرایط
مصرف کود نیتروژن اثرات افزایش غلظت  CO2بر وزن خشک
اندام هوایی گیاه نسبت به عدم مصرف کود ،بیشتر بود .به نظر
میرسد که در شرایط افزایش غلظت  CO2اثرات کود نیتروژنی
تشدید گردد .این نتیجه را میتوان به مصرف بیشتر عناصر
غذایی در پاسخ به افزایش تقاضا درنتیجه بهبود میزان فتوسنتز
خالص تحت شرایط غنیسازی  CO2مرتبط دانست .بهطورکلی،
همبستگی مثبت بین غلظت نیتروژن و تبادل خالص  CO2در
گیاه ،بیانگر این است که افزایش نیتروژن برای تولید ماده
خشک ضروری است ( .)Murata, 1961بهعنوانمثال در
پژوهشی ،افزایش غلظت  CO2از  375به  551پیپیام و
همچنین افزایش مقدار نیتروژن مصرفی ،تأثیر مثبت و
معنیداری بر وزن خشک اندام هوایی گیاه جو داشت و میزان
افزایش وزن خشک اندام هوایی گیاه در سطوح مختلف تیمار
کودی به ترتیب حدود  13و  27درصد بود ( Manderscheid et
.)al., 2009

شکل  .2اثر غلظت  CO2بر وزن تر ( )Aو وزن خشک ( )Bبخش هوايی گياه در سطوح مختلف نيتروژن .ميانگينهای دارای حداقل يک حرف التين مشترک در
سطح احتمال پنج درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند CO2 .و  CO2+به ترتيب غلظتهای طبيعی و افزايشيافته  CO2میباشند.

اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر وزن خشک ريشه گندم

بر اساس خالصه تجزیه واریانس اثر  ،CO2نیتروژن و بافت خاک
بر وزن خشک ریشه گندم معنیدار بود (جدول  .)2نتایج نشان
داد بیشترین مقدار وزن خشک ریشه گیاه ( 1/1گرم در گلدان)
در خاک لوم شنی و در تیمار  111میلیگرم نیتروژن در
کیلوگرم خاک و کمترین مقدار آن ( 1/2گرم در گلدان) در

خاک لوم رسی شنی و در تیمار  211میلیگرم نیتروژن در
کیلوگرم خاک به دست آمد (جدول  .)3تأثیر مقدار نیتروژن
مصرفی بر وزن خشک ریشه گیاه در سطوح مختلف CO2
یکسان نبود .در غلظت طبیعی  ،CO2افزایش مقدار کود مصرفی
تا سطح  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به
سطح اول و دوم بر وزن خشک ریشه گیاه تأثیر معنیداری نشان
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داد (شکل  .)A-3در غلظت افزایشیافته این گاز ،تأثیر کاربرد
سطح  111میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار
شاهد بر وزن خشک ریشه گیاه معنیدار ( )P<1/15بود .افزایش
غلظت  CO2نسبت به غلظت طبیعی آن (در غلظتهای یکسان
نیتروژن) ،موجب افزایش معنیدار ( )P<1/15وزن خشک ریشه
گیاه گردید (شکل  .)A-3افزایش غلظت  CO2محیط موجب
افزایش  21/2 ،2/2و  21درصدی وزن خشک ریشه گیاه به
ترتیب در سطوح  111 ،1و  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم
خاک شد.
با افزایش غلظت  ،CO2رشد و فعالیت متابولیسمی گیاه
زیاد شد و این موضوع سبب تولید زیستتوده بیشتر و درنتیجه
آن افزایش وزن خشک ریشه گردید .محققان دیگر نیز دلیل
افزایش وزن خشک ریشه گیاه را تحت شرایط غنیسازی ،CO2
افزایش طول ریشه و نفوذ بیشتر آن در خاک ذکر کردند
( )Vanaja et al., 2007; Benlloch-Gonzalez et al., 2014که
این موضوع تحت شرایط آب و هوایی خشک امتیاز مهمی برای
گیاه محسوب میشود .در توافق با این نتایج ،افزایش غلظت
 CO2تا  721پیپیام نسبت به غلظت طبیعی آن موجب افزایش
حدود  41درصدی وزن خشک ریشه گیاه پنبه شد ( Reddy
 .)and Zhao, 2005افزایش حدود  45درصدی زیستتوده ریشه
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گیاه برنج نیز درنتیجه افزایش غلظت  CO2از  351به 551
پیپیام گزارش شده است ( .)Yang et al., 2007با کاربرد سطح
 211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک ،وزن خشک ریشه
گیاه کاهش یافت .بهطورکلی کاربرد کود (نیتروژنی) در بسیاری
از خاکها سبب افزایش قابلتوجه در رشد و عملکرد بخش
هوایی گیاه میگردد ،درحالیکه پاسخ اندام زیرزمینی به مصرف
کود اغلب کمتر بررسیشده است .واکنش گیاهان به کمبود
نیتروژن تا حدودی شبیه واکنش آنها به کمبود آب است .در
شرایط کمبود نیتروژن ،رشد ریشه ثابت میماند و یا افزایش
مییابد ،ولی رشد برگها کم میشود .تحت این شرایط گیاهان
ماده پرورده کمتری را به برگها و بخش بیشتری را به ریشهها
اختصاص میدهند ( Cooper et al., 1987; Shepherd et al.,
 .)1987بر اساس نتایج حاصلشده ،تأثیر  CO2بر وزن خشک
ریشه گیاه در سطوح باالی نیتروژن خاک بیشتر بود .بهطورکلی
در شرایط بدون محدودیت منابع (آب و عناصر غذایی) ،رشد
ریشه اغلب گونههای گیاهی با افزایش غلظت  CO2افزایش
مییابد .اما تحت شرایط محدودیت آب خاک و یا فراهمی عناصر
غذایی ،پاسخ گیاهان به غلظتهای باالی  CO2متغیر است
(.)Madhu and Hatfield, 2013
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شکل  .1اثر غلظت  CO2بر وزن خشک ريشه در سطوح مختلف نيتروژن ( )Aو اثر غلظت  CO2بر نسبت  .)B( R/Sميانگينهای دارای حداقل يک حرف التين
مشترک در سطح احتمال پنج درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند CO2 .و  CO2+به ترتيب غلظتهای طبيعی و افزايشيافته  CO2میباشند.

اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر نسبت وزن خشک ريشه به
بخش هوايی ( )R/Sگندم

تجزیه واریانس اثر  ،CO2نیتروژن و بافت خاک بر نسبت
گندم نیز معنیدار بود (جدول  .)2غلظت افزایش یافته CO2
نسبت به غلظت طبیعی موجب افزایش  5/5درصدی نسبت R/S
شد (شکل  .)B-3بهطورکلی نسبت  R/Sدر شرایط عدم مصرف
کود (تیمار شاهد) بیشترین و در شرایط مصرف کود (211
میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک) کمترین مقدار را به خود
اختصاص داد .بنابراین با کاربرد سطوح  111و  211میلیگرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار شاهد نسبت  R/Sبه
R/S

ترتیب  44/4و  55/5درصد کاهش یافت (شکل  .)B-3نسبت
 R/Sدر خاک لوم شنی بیشتر از خاک لوم رسی شنی بود که
تفاوت در دو خاک حدود  15درصد ( )P<1/15بود (جدول .)3
در هر دو خاک ،افزایش مقدار کود نسبت به تیمار شاهد سبب
کاهش معنیدار ( )P<1/15نسبت  R/Sشد .میزان کاهش R/S
در سطح دوم و سوم کود نیتروژنی نسبت به تیمار شاهد برای
خاک لوم رسی شنی به ترتیب  42/1و  55/5درصد و برای
خاک لوم شنی  42/2و  53/5درصد بود (جدول .)3
با توجه به نتایج حاصلشده ،ازدیاد غلظت  CO2تأثیر
بیش تری بر وزن خشک ریشه گیاه داشت و درنتیجه آن نسبت
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 R/Sگیاه که نشاندهنده توزیع ماده خشک بین اندامهای
هوایی و زیرزمینی است ،افزایش یافت .تغییرات نسبت  R/Sدر
شرایط افزایش غلظت  CO2متفاوت است .بهطورکلی افزایش
غلظت  CO2سبب افزایش نسبت  R/Sشد .دلیل این موضوع
افزایش تخصیص کربن فتوسنتزی به ریشهها تحت شرایط
غنیسازی  CO2است که منجر به افزایش رشد و متابولیسم
ریشه نسبت به سایر اندامهای گیاه میشود (Benlloch-
 .)Gonzalez et al., 2014مطابق با این نتایج ،مشاهده شد که
تحت شرایط افزایش غلظت  CO2نسبت  R/Sدرخت چنار
( )Hodge and Millard, 1998و ژنوتیپهای کنجد ( Zavareh,
 )2005افزایش یافت .در این تحقیق با افزایش مقدار کاربرد کود
نیتروژنی نسبت  R/Sگیاه کاهش یافت .کاهش نسبت R/S
علی رغم افزایش وزن خشک ریشه با افزایش مقدار نیتروژن
خاک بیانگر تأثیر بیشتر نیتروژن بر رشد اندامهای هوایی در
مقایسه با ریشه گیاه است .به طور مشابه ،با افزایش مقدار
نیتروژن مصرفی رشد ریشه و بخش هوایی گیاه افزایش یافت،
اما این افزایش رشد در مورد بخش هوایی گیاه بیشتر از ریشهها
بود و درنتیجه آن نسبت  R/Sافزایش یافت ( Lucas et al.,
 .)2000نسبت  R/Sگیاه گندم در پاسخ به کمبود نیتروژن
افزایش یافت ( .)Schuller and Cu, 2001مطالعات انجامشده بر
روی گندم نشان داد که افزایش غلظت  CO2میتواند باعث
افزایش یا کاهش نسبت  R/Sگردد که این امر به مقدار فراهمی
عناصر غذایی بستگی دارد ( .)Wolf, 1996در شرایط محدودیت
)(A

اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر محتوای کلروفيل  aو  bبرگ
گندم

افزایش غلظت  CO2و بافت خاک تأثیر معنیداری بر محتوای
کلروفیل  aو  bبرگ نداشت در حالی که اثر کاربرد نیتروژن بر
محتوای کلروفیل  aبرگ معنیدار بود (جدول  .)4کلروفیل  aدر
تیمار شاهد کمترین ( 1/2میلی گرم در گرم وزن تر برگ) و در
سطح سوم تیمار کود نیتروژنی ( 211میلیگرم نیتروژن در
کیلوگرم خاک) بیشترین ( 2/1میلیگرم در گرم وزن تر برگ)
مقدار را به خود اختصاص داد .کاربرد سطوح  111و 211
میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به تیمار شاهد باعث
افزایش  11/7و  21/1درصدی میزان کلروفیل  aدر برگ گیاه
شد (شکل .)B-4
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آب و عناصر غذایی برای رشد ،میزان تخصیص ماده خشک
تولیدی به ریشهها (ناشی از غنیسازی  )CO2متغیر است.
بااینحال ،افزایش در نسبت  R/Sاغلب در شرایط محدودیت آب
و یا عناصر غذایی مشاهده شده است ،زیرا افزایش رشد ریشه
ناشی از افزایش غلظت  CO2به گیاه اجازه میدهد تا حجم
بیشتری از خاک را در برگرفته و آب و عناصر غذایی بیشتری
را از خاک تخلیه نماید .بهعنوانمثال ،افزایش حدود  1درصدی
نسبت  R/Sدر شرایط غنیسازی  CO2با حضور تنش ناشی از
کمبود عناصر غذایی مشاهده شد (.)Norby, 1994

شکل  .9اثر مقدار نيتروژن مصرفی بر نسبت  )A( R/Sو مقدار کلروفيل  .)B( aميانگينهای دارای حداقل يک حرف التين مشترک در سطح احتمال پنج درصد
فاقد تفاوت معنیدار هستند.

بر اساس نتایج بهدستآمده در این تحقیق غلظت افزایش
یافته  CO2تأثیر معنیداری بر مقدار کلروفیل  aو  bبرگ گیاه
نداشت .دلیل این موضوع این است که مقدار ساخت کلروفیل
متناسب با رشد و توسعه برگها (ناشی از افزایش غلظت )CO2
بوده و غلظت  CO2اثر جداگانهای بر آن نداشته است .در مورد

تأثیر افزایش غلظت  CO2بر میزان کلروفیل برگ نتایج متفاوتی
در مطالعات گذشته گزارششده است .بهعنوانمثال ،افزایش
غلظت  CO2تا سطح  121پیپیام تأثیر معنیداری بر محتوای
کلروفیل برگ پرچم گیاه گندم نداشت ( Donnelly et al.,
 .)2000در مقابل ،افزایش غلظت  CO2از ( 371شاهد) به 551
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پیپیام منجر به افزایش معنیدار میزان کلروفیل برگ در گیاه
پنبه شد ( .)Pinter et al., 1994در مطالعهای دیگر ،افزایش غلظت
 CO2از  411به  311پیپیام میزان کلروفیل  b ،aو کل برگ
پرچم گندم دوروم را بهطور معنیداری کاهش داد ( Balouchi et
 .)al., 2008افزایش غلظت  CO2از  317به  151پیپیام موجب
افزایش سرعت تجزیه کلروفیل  aو درنتیجه کاهش سریع مقدار
کلروفیل در برگهای پرچم گیاه گندم شد .محققان دلیل این
موضوع را تسریع و یا آغاز پیری برگها تحت شرایط غنیسازی
 CO2ذکر نمودند (.)Schütz and Fangmeier, 2001
بررسی نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار کاربرد کود
نیتروژن بر میزان کلروفیل  aدر برگ گیاه است .با توجه به نقش
ساختاری نیتروژن در مولکول کلروفیل و اینکه نیتروژن جزء
اصلی ترکیبات پروتئینی اعم از آنزیمها ،تنظیمکنندههای
اسمزی ،هورمونها و دیگر ترکیبات سلولی بهحساب میآید،

بنابراین افزایش رنگدانههای فتوسنتزی درنتیجه افزایش مصرف
کودهای حاوی نیتروژن منطقی است ( .)Khan, 1995محتوای
کلروفیل در برگها بسیار وابسته به غلظت نیتروژن خاک در
ریزوسفر ریشه است و افزایش مقدار نیتروژن خاک منجر به
سنتز بیشتر کلروفیل میشود ( .)Ahmadi et al., 2006افزایش
مصرف کود نیتروژنی موجب افزایش محتوای کلروفیل در برگ
گیاه ذرت ( )Varvel et al., 1997و برگ گیاه برنج ( Peng et
 )al., 1999شد .بهطورکلی  75درصد از نیتروژن برگ در
کلروپالست وجود دارد ،بنابراین پایین بودن میزان فتوسنتز
تحت شرایط محدودیت نیتروژن در خاک اغلب به کاهش میزان
کلروفیل مربوط است ،در نتیجه با افزایش مقدار نیتروژن خاک
میزان کلروفیل برگ و به دنبال آن فعالیت فتوسنتزی گیاه
افزایش مییابد.

جدول  .9ميانگين مربعات اثر دیاکسيد کربن ،نيتروژن و بافت خاک بر شاخصهای فيزيولوژيکی گياه

منابع تغییرات

درجه آزادی

دیاکسید کربن
خطای اول
خاک
نیتروژن
دیاکسید کربن × خاک
دیاکسید کربن × نیتروژن
خاک × نیتروژن
دیاکسید کربن × خاک × نیتروژن
خطای دوم
ضریب تغییرات

1
1
1
2
1
2
2
2
31
-

محتوای کلروفیل

a

محتوای کلروفیل
1/133
1/1211
1/1117
1/1727
1/115
1/113
1/111
1/1142
1/1335
11/12

1/1312
1/1157
1/1125
**1/5311
1/1113
1/1132
1/1117
1/1115
1/1223
14/73

b

محتوای نسبی آب برگ
**57/32
1/1111
1/27
**17/31
1/1132
1/1423
4/1713
1/3321
1/3117
1/42

* و ** به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  5و  3درصد

اثر  ،CO2نيتروژن و بافت خاک بر محتوای نسبی آب برگ

تجزيه واريانس اثر  CO2و نيتروژن بر  RWCگندم معنیدار بود (جدول 9

( )RWCگندم

جدول  .)4نتایج نشان داد که  RWCدر شرایط عدم مصرف کود
نیتروژنی ،کمترین و در شرایط مصرف کود (تیمار  111میلیگرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک) بیشترین مقدار را دارا است .کاربرد
سطوح  111و  211میلیگرم نیتروژن در کیلوگرم خاک نسبت به
تیمار شاهد RWC ،را به ترتیب  2/2و  1/5درصد افزایش داد
(شکل  .)A-5با افزایش غلظت  CO2تا سطح  251پیپیام نسبت
به غلظت طبیعی آن 2/3 RWC ،درصد ( )P<1/15افزایش یافت
(شکل .)B-5
افزایش  RWCدر بافتهای گیاهی درنتیجه غنیسازی
 CO2توسط محققان دیگر نیز گزارش شده است .بهعنوانمثال،

افزایش غلظت  CO2از  351به  711پیپیام RWC ،گیاه جو
رشد کرده تحت این شرایط را بهطور معنیداری افزایش داد
( )2015( Kamali et al .)Perez-Lopez et al., 2009نیز
گزارش کردند که افزایش غلظت  CO2تأثیر معنیداری بر RWC
گیاه زلف عروس داشت .بهنحویکه صرفنظر از تنش شوری،
بیشترین  RWCدر غلظت  711پیپیام  CO2به دست آمد.
بهطورکلی افزایش غلظت  CO2عالوه بر تأثیر مثبت بر رشد و
عملکرد ،روابط آبی گیاه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مطالعات انجامشده کاهش میزان تعرق و هدایت روزنهای و
بهتبع آن افزایش راندمان مصرف آب در شرایط غنیسازی CO2
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100
80
60
40
20
0

b

a

 محققان دلیل این.)Shams et al., 2015( را نیز گزارش کردهاند
موضوع را بسته شدن نسبی روزنهها و بهتبع آن کاهش خروج
بخار آب از برگ و درنتیجه آن کاهش میزان تبخیر و تعرق گیاه
 افزایش مصرف.)Li et al., 2013( تحت این شرایط ذکر کردند
 نیتروژن از. گیاه داشتRWC کود تأثیر مثبت و معنیداری بر

(B)
RWC (%)

RWC (%)

طریق افزایش میزان سنتز پروتئینها و افزایش ضخامت دیواره
سلولی باعث جذب بیشتر آب توسط پروتوپالسم سلول شده و
Malakooti and (  گیاه را بهبود میبخشدRWC درنتیجه آن
.)Homaee, 2004

100
80
60
40
20
0

b

0

400
850
)ppm( CO2 غلظت

a

a

(A)

100
200
)mg kg-1( غلظت نیتروژن

 ميانگينهای دارای حرف التين مشترک در سطح احتمال پنج.)RWC( ) بر محتوای آب نسبی برگB( ) و مقدار نيتروژن مصرفیA( CO2  اثر غلظت.5 شکل
.درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند

 این امر سبب افزایش یا کاهش نیاز کودی گیاهان در.یابد
 با توجه به نتایج این.زیستبومهای زراعی مختلف خواهد شد
آزمایش و تحقیقات مشابه درصورتیکه محدودیتی از نظر تامین
،آب و عناصر غذایی ضروری گیاه بهویژه نیتروژن وجود نداشته باشد
 رشد و عملکرد کمی گیاه گندم،CO2 در شرایط افزایش غلظت
 از این نتایج میتوان در جهت مدیریت مصرف.افزایش خواهد یافت
.کودهای نیتروژنی استفاده نمود

نتيجهگيری
 جو و نیتروژن برCO2 در این تحقیق اثرات بالقوه افزایش غلظت
، بهطورکلی.رشد و مورفولوژی گندم به روشنی مشخص شد
پیشبینی میشود که تغییرات اقلیمی در آینده سبب افزایش
 بر این. در جو و در محیط رشد طبیعی گیاهان گرددCO2 غلظت
اساس میزان مصرف کودهای شیمیایی و بهویژه نیتروژن و برقراری
تعادل تغذیهای برای گیاه نیز باید بر اساس شرایط اقلیمی تغییر
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