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ABSTRACT
Water stress is the most important non-living factor in reducing plant growth and production. In order to
investigate the effect of different levels of irrigation and manure on biochemical properties and nutrient uptake
of chicory, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications.
Experimental treatments included moisture levels (50, 70 and 90% of field capacity moisture) and doses of
rotten cow manure (zero, 10, 20 and 30 tons per hectare of manure). The results of analysis of variance showed
that the content of phosphorus and potassium, soluble sugars, proline, glycine betaine, glutathione and ascorbic
acid of chicory were affected by different levels of irrigation and fertilizer consumption at a probability level
of 1 %. Interaction of experimental treatments (moisture levels× amounts of manure consumption) on the
uptake of trace nutrients (zinc, copper and manganese) and relative moisture content at a probability level of
1%, catalase enzyme activity at a probability level of 5%, glutathione reductase and ascorbate peroxidase and
forage yield of chicory were also significant at the level of 1% probability. The results showed that with
increasing water stress, the content of phosphorus, potassium, glutathione and ascorbic acid significantly
decreases. While the highest amount of total soluble sugars, proline and glycine betaine was obtained under
conditions of severe water stress. Consumption of 30 tons per hectare of manure the amount of phosphorus,
potassium, total soluble sugars, glutathione and ascorbic acid increased by 44, 42, 27, 26 and 41%, respectively,
compared to the control. Increasing the consumption of livestock manure played an effective role in the
absorption of micronutrients (zinc, copper and manganese with values of 2.57, 0.74 and 1.72 mg/kg,
respectively) and improving the relative moisture content (83.54%) and yield of chicory biomass (250/83 kg/ha)
at each irrigation level. Therefore, in different stress treatments, the use of manure by reducing the oxidative
damage caused by dehydration improves the absorption of nutrients and some biochemical characteristics of
chicory plant for sustainable agriculture.
Keywords: Ascorbic Acid, Antioxidant, Organic Fertilizer, Irrigation Deficiency.
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تأثير کود دامی و تنش کمآبی بر جذب عناصر غذايی و برخی ويژگیهای بيوشيميايی در گياه کاسنی
()Cichorium intybus L.
*4

سعيد حيدرزاده ، 1امير رحيمی ،2عبداهلل حسن زاده قورت تپه ،3رضا اميرنيا ،2رقيه واحدی

 .1گروه علوم زراعی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .2گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .3بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران
 .4گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/7/30 :تاریخ بازنگری -1400/11/15 :تاریخ تصویب)1400/12/1 :

چکيده
تنش کمآبی مهمترین عامل غیرزنده در کاهش رشد و تولید گیاهان محسوب میشود .بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف
آبیاری و کود دامی بر ویژگیهای بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی کاسنی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل سطوح رطوبتی ( 70 ،50و 90
درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای) و مقادیر مصرفی کود گاوی پوسیده (صفر 20 ،10 ،و  30تن در هکتار کود دامی) بودند.
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که محتوای فسفر و پتاسیم دانه ،قندهای محلول ،پرولین ،گالیسین بتائین ،گلوتاتیون
و اسید آسکوربات گیاه دارویی کاسنی در سطح احتمال یک درصد تحتتأثیر سطوح مختلف آبیاری و مقادیر مصرفی کود
دامی قرار گرفت .اثر متقابل تیمارهای آزمایشی (سطوح رطوبتی × مقادیر مصرفی کود دامی) بر میزان جذب عناصر غذایی
کم مصرف (روی ،مس و منگنز) و محتوای رطوبت نسبی در سطح احتمال یک درصد ،فعالیت آنزیمی کاتاالز در سطح
احتمال  5درصد ،گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز و عملکرد علوفه گیاه دارویی کاسنی نیز در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش تنش کمآبی محتوای فسفر ،پتاسیم ،گلوتاتیون و
آسکوربیک اسید به طور معنیداری کاهش مییابد .درحالیکه بیشترین میزان قندهای محلول کل ،پرولین و گالیسین
بتائین در شرایط تنش شدید آبی به دست آمد .مقادیر مصرفی  30تن در هکتار کود دامی در مقایسه با شاهد ،میزان فسفر،
پتاسیم ،قندهای محلول کل ،گلوتاتیون و اسید آسکوربات را به ترتیب  26 ،27 ،42 ،44و  41درصد افزایش داد .افزایش
مقادیر مصرفی کود دامی نقش مؤثری در جذب عناصر ریزمغذی (روی ،مس و منگنز به ترتیب با مقادیر  0/74 ،2/57و
 1/72میلیگرم بر کیلوگرم) و بهبود محتوای رطوبت نسبی ( 83/54درصد) و عملکرد بیوماس کاسنی ( 2506/83کیلوگرم
در هکتار) در هر یک از سطوح آبیاری شد؛ لذا ،در تیمارهای مختلف تنش ،استفاده از کود دامی با کاهش آسیب اکسیداتیو
ناشی از کمآبی سبب بهبود جذب عناصر غذایی و برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه کاسنی در راستای کشاورزی پایدار
میباشد.
واژه های کليدی :اسید آسکوربات ،آنتیاکسیدان ،کود آلی ،تنش رطوبتی.

مقدمه
کاسـنی گیاهی از خـانواده آستراسه است .برگهای این گیاه
دارای گلیکوزید تلخی به نام سیکورین ،مقداری موسیالژ ،پکتین
و اسانس میباشد ( .)Perović et al., 2021زراعت گیاهان دارویی
در کشور میتواند نقش مهمـی در تـأمین سـالمت جامعـه،
اشـتغالزایـی ،جلـوگیری از فرسایش ژنتیکی گونههـای دارویـی
داشته باشد ( .)Mosavi et al., 2012از طرفی ،گرایش روزافزون
به سمت طب گیاهی در درمـان بیماریها چه در سطح جهانی و
* نویسنده مسئول:
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چه در داخل کشور لـزوم تولید این محصوالت را اجتنابناپذیر
مینماید ( .)Perović et al., 2021ترکیب اصلی مواد مؤثره گیاه
کاسنی فالونوئید کامفرول میباشد (.)Basaran et al., 2021
فالونوئیدها دارای خواص دارویی متفاوتی هستند و برای مقابله با
ویروسها و سلولهای سرطانی به کار میروند .همچنین کاسنی
یک گیاه اقتصادی مهم بهعنوان منبع خام استخراج اینولین از
ریشههایش میباشد ( .)Basaran et al., 2021خاکهای لیمونی
سبک دارای مقدار زیادی مواد آلی بهترین و مناسبترین زمین

(علمی  -پژوهشی)

برای این گیاه میباشد ( .)Bahlgerdy, 2017کاسنی در درمان
التهابات معده و پاککردن مجـاری ادراری مـؤثر است .ریشه
کاسنی در باز کردن و روان شـدن اخـالط بسـیار مـؤثر اسـت.
مجـاری گوارشـی را پـاک مـیکنـد و بهتـرین تصفیهکننده خون
است (.)Gredelj et al., 2020
خشکی یکی از مهمترین تنشهای محیطـی اسـت کـه
مراحل مختلف رشد و نمو گیاه ماننـد مرحلـه جوانـهزنـی،
استقرار گیاهچـه و تولیـد محصـول را در سرتاسـر جهـان
تحتتأثیر قرار میدهد (.)Sarabi and Arjmand-Ghajur, 2021
لنگرودی و همکاران ( )2020در بررسی اثر تنش خشکی بر
کاسنی نشان داد که کمبود رطوبت گیاه را وادار به واکنشهای
مختلـف مورفولـوژیکی ماننـد کـاهش سطح برگ ،خزان زودرس،
کاهش اندام هوایی ،افزایش رشد ریشه ،بستهشدن روزنهها،
کـاهش در سـرعت رشد ،تجمع آنتیاکسیدانت و مواد محلول و
فعالیت ژنهـای خاص و غیره مـیکنـد .در سالهای اخیر ،به
علـت تغییرات شرایط آب و هوائی تنش خشکی بسیار شـدیدتـر
شده است .برایناساس بررسی سازوکارهایی کـه گیاهـان را قادر
میسازد تا با تـنش خشـکی سـازش پیـدا کننـد و رشدشان را
تحت آن شرایط حفظ نمایند ،در نهایـت مـیتواند به تولید
گیاهان مقاوم به تنش برای کشت در منـاطق خشـک و
نیمهخشک کمـک نمایـد .یکی از کارهایی که گیاه دارویی کاسنی
در مواجه با تـنش خشـکی انجـام مـیدهنـد سـنتز و تجمـع
ترکیبـات محافظتکنندههای اسمزی شامل قندهای محلول،
اسیدهای آمینـه ،بتایین و غیره میباشد ( Langeroodi et al.,
 .)2020معموالً اکثر گیاهان در مقابله با تنشها از جمله تنش
شوری ،خشکی ،دمای باال و کمبود مواد غذایی ،پرولین را افزایش
میدهند .تجمع پرولین آزاد ،پاسخی به تنش خشکی در گیاهان
میباشد ( .)Raesi et al., 2019همچنین یکی دیگر از اثرات منفی
تنش خشکی بر هم زدن تعادل تغذیهای در گیاهان میباشد و از
این طریق باعث اختالل در رشد گیاهان میگردد که با تأمین
عناصر موردنیاز از طریق خاک میتوان وضعیت رشد را در این
شرایط تا حدی بهبود بخشید (.)Heydarzadeh et al., 2021
نتـایج آزمـایشهـای درکاســنی نشان داده شد که تنش کمآبی
موجـب کاهش فتوسنتز و کاهش تولید مواد پرورده و عملکرد
زیستی گیاه کاسنی نسبت به شرایط بدون تنش میشود ( Gredelj
 .)et al., 2020بهطوریکه تأمین آب و عناصر غذایی موردنیاز گیاه
دارویی کاسنی  ،رشد رویشی مطلوب گیاه را به دنبال داشته و از
این طریق سبب افزایش تولید ماده خشک میشود ( Raesi et al.,
.)2019
امروزه استفاده از انواع کودهای آلی و دامی بهخصوص در
خاکهای فقیر از عناصر غذایی ،ضـرورتی اجتنابناپذیر برای
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حفظ کیفیت خاک است .نتایج بررسیها نشان داده است که
کودهای آلی سبب بهبـود خـواص فیزیکـی ،شیمیائی و
بیولوژیکی خـاک شـده و عملکـرد محصـول را افزایش دادهاند
( .)Rahimi et al., 2019کود دامی یکی دیگر از منابع کود آلی
است که استفاده از آن در سامانههای مدیریت پایدار خاک مرسوم
میباشد .در مطالعهای بر روی گیاه دارویی کاسنی گزارش کردند
که کاربرد کود دامی ،عالوه بر بهبود جمعیت میکروبـی فعالتر و
غنیتر خاک ،سبب افزایش جذب عناصر پرمصرف و کممصرف
توسط گیاه نسبت به خاکهای که با کودهای غیرآلی تغذیه شده
که همین امر سبب افزایش عملکرد زیستی گیاه کاسنی میشود
( .)Bahlgerdy, 2017کود دامی با افزایش مواد آلی خاک سبب
افزایش درصد خللوفرج خاک و در نهایت رشد و گسترش بیشتر
ریشه گیاه کاسنی در خاک شده که باعث بهبود جذب آب توسط
گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه کاسنی در شرایط تنش
کمآبی میشوند (.)Vanitha and Kathiravan, 2016
باتوجهبه شرایط خشک و نیمهخشک منطقه ارومیه و
ضرورت معرفی مناسبترین روشهایی که بتوانند باعث بهبود
عملکرد گیاه دارویی کاسنی در شرایط تنش کمآبی گردد ،این
آزمایش با هدف بررسی تأثیر کود دامی در سطوح مختلف آبیاری
بر ویژگیهای بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی
کاسنی انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  1397در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة
کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد .در این تحقیق اثر دو عامل،
مقادیر مختلف کود دامی و سطوح رطوبتی بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح پایة بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد.
فاکتورهای آزمایش شامل :تأمین رطوبت در سه سطح (70 ،50
و  90درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای) و کود دامی در چهار سطح
(صفر 20 ،10 ،و  30تن در هکتار کود دامی) بودند .بهمنظور
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک موردمطالعه ،نمونه
خاک از عمق  0-30سانتیمتری برداشت و به روش استاندارد
اندازهگیری شد (جدول  .)1همچنین برخی از پارامترهای کود
گاوی پوسیده مورداستفاده اندازهگیری شد (جدول .)2
خاک موردمطالعه با بافت لوم رسی ،غیر شور و اسیدیته
نسبتاً زیاد بود .خاک مورداستفاده به لحاظ حاصلخیزی خاک از
لحاظ عنصر پتاسیم مطلوب ،ولی از لحاظ عناصر نیتروژن و فسفر
با کمبود مواجه بود .کود دامی نیز با نسبت  )14/50( C/Nمناسب
برای مصرف در مزرعه مورداستفاده قرار گرفت .روش اندازهگیری
مقادیر کربن و نیتروژن طبق روش استاندارد اندازهگیری شده
است ( .)Macias-Corral et al., 2019کود دامی مورداستفاده نیز
به لحاظ مواد آلی و معدنی حاوی مقادیر مناسبی از مواد تغذیهای
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تغذیهای کاسنی را تأمین کرده است (جدول .)2

بود .بهطوریکه میتوان گفت بهعنوان کود کامل بخشی از نیاز

جدول  -1برخی ويژگیهای فيزيکوشيميايی خاک منطقۀ موردمطالعه
بافت خاک

کربن آلی

کربنات کلسیم معادل

0/98

15/85

()%
لوم رسی

نیتروژن
-1

) )mg kg

پتاسیم

فسفر

اسیدیته

قابلیت هدایت الکتریکی

-1

) )dS m
297

0/14

9/1

0/83

7/81

 -2برخی از ويژگیهای شيميايی کود گاوی پوسيده مورداستفاده در اين مطالعه
کربن آلی
18/60

نیتروژن

فسفر

)(%

))mg kg-1

1/28

1/14

آهن

پتاسیم

روی

بر

منگنز

اسیدیته

هدایت الکتریکی

))dS m-1
1/1

پس از خاکورزی با گاوآهن برگرداندار و دو بـار دیسک
عمود برهم بر اساس تیمارهای آزمایشی در کرتها مصرف کود
دامی در نیمه دوم مهرماه بهصورت دستی در هر واحد آزمایشی
اعمال شد .هـر کـرت آزمایشـی دارای  6ردیـف کاشت بـا فاصـله
ردیـف  50سـانتیمتـر و فاصـله روی ردیـف  20سانتیمتر فاصله
بین کرتها از هم  180سانتیمتر بود .بذر کاسنی از مؤسسه
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شد .کاشت بذر با
دست در عمق  1-2سانتیمتری خاک و بهصورت ردیفی در نیمه
دوم اسفندماه انجـام شـد و بالفاصـله آبیـاری صـورت گرفـت و
آبیاریهای بعدی هر هفت روز یکبار بهصورت نشتی تا استقرار
گیـاه انجام شد .برای سنجش میزان رطوبت خاک از دستگاه
 TDRمدل  TRASE SYSTEبا نشان  ،TRASEمدل،X1 6050
ساخت شرکت  Moisture Soilاستفاده شد ( Kamali and
 .)Mahdian, 2009فرمول ( )1برای محاسبه مقدار آب موردنیاز
هر کرت باتوجهبه بیالن رطوبتی خاک استفاده شد.
رابطه (IRRI= Drz (FC-Ө )/ Ei )1
که در آن  = Өدرصد حجمی رطوبت قبل از آبیاریIRRI ،
= مقدار آبی که در موقع آبیاری برحسب سانتیمتر به زمین داد
شد = Ei ،راندمان آبیاری = FC ،درصد حجمی رطوبت در حد
ظرفیت زراعی و  = Drzعمق توسعه ریشه (سانتیمتر) میباشد.
در مجموع تعداد دفعات آبیاری و مقدار آب مورداستفاده به
ترتیب در تیمارهای آبیاری  70 ،50و  90درصد رطوبت ظرفیت
مزرعهای 8 ،بار آبیاری ( 130مترمکعب در کل دوره رشد)11 ،
بار آبیاری ( 155مترمکعب در کل دوره رشد) و  16بار آبیاری
( 200مترمکعب در کل دوره رشد) بود .در مرحله گلدهی کامل
( 120روز پس از کاشت) از هر کرت آزمایشی 5 ،بوته به طور
تصادفی نمونهبرداری شده و برگهای بخش باالیی بوتهها در فویل
آلومینیومی بستهبندی شد و درون نیتروژن مایع فریز شده و تا
زمان اندازهگیری پارامترهای فیزیولوژیک در دمای  -80درجه

380/23

67/84

1/87

98/76

7/57

6/30

سلسیوس در فریزر نگهداری شد (.)Rahimi et al., 2019
برای سنجش فعالیت آنزیم 0/25 ،گرم برگ تازه در  4میلی
لیتر بافر فسفات پتاسیم  0/05موالر ( )pH =7/5حاوی پلی وینیل
پیرولیدین  (PVP) 1درصد و  EDTE 2/0میلیموالر ،ساییده شد.
تمام مراحل استخراج در یخ انجام شد .سپس عصارهها به مدت
 20دقیقه در  15000دور و در دمای  4درجه سلسیوس
سانتریفیوژ شدند؛ و از محلول شفاف رویی برای سنجش فعالیت
آنزیمها استفاده شد .فعالیت کاتاالز از روی تغییرات غلظت H2O2

در طول موج  240نانومتر ارزیابی شد

( Maehly and Chance,

 .)1959برای اندازهگیری فعالیت آسکوربات پراکسیداز،
اکسیداسیون آسکوربات توسط کاهش در میزان جذب در 240
نانومتر تعیین شد ( .)Chen and Asada, 1989اندازهگیری فعالیت
آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز بر اساس احیا گلوتاتیون اکسید شده
( )GSSGتوسط آنزیم گلوتاتیون ردوکتار با مصرف

NADPH

انجام شد (.)Sgherri et al., 1994
برای سنجش محتوای آسکوربیک اسید برگ ،جذب
نمونهها با اسپکتروفتومتر در طول موج  525نانومتر قرائت شد
( .)Law et al., 1983همچنین برای اندازهگیری گلوتاتیون،
تغییرات جذب با اسپکتروفتومتر در  412نانومتر ثبت شد
( .)Smith, 1985برای اندازهگیری گالیسین بتائین ،جذب نمونهها
در  365نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری
شد ( .)Grieve and Grattan, 1983اندازهگیری قندهای محلول
برگ بر اساس روش فنل سولفوریک اسید تعیین شد .جذب
محلولهای توسط اسپکتروفتومتر در طول موج  485نانومتر
قرائت گردید ( .)56Dubois et al., 19پرولین برگ با روش معرف
نینهیدرین با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 520نانومتر تعیین شد (.)Bates et al., 1973
برای تعیین محتوای نسبی آب برگ از روش )1980( Levitt
استفاده شد .پس از اتمام دوره رشد گیاه و برداشت آن ،میزان

حيدرزاده و همکاران :تأثير کود دامی و تنش کمآبی بر جذب ...

(علمی  -پژوهشی)

عناصر غذایی پرمصرف (فسفر و پتاسیم) و کممصرف (روی ،مس
و منگنز) دانه گیه دارویی کاسنی ،به ترتیب با روش رنگسنجی
در طول موج  410نانومتر ،دستگاه فلیم فتومتر به روش نشر شعله
ای و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شدند
( .)Chapman and Pratt, 1961برای اندازهگیری عملکرد علوفه،
پنج بوته از هر کرت از مساحت یک مترمربع در مرحله گلدهی
کامل (نیمه دوم خردادماه) با رعایت اثرات حاشیه بهصورت
تصادفی انتخاب و عملکرد بوته بر حسب کیلوگرم در هکتار تعیین
گردید.
دادههـای حاصـل بـا اسـتفاده از نرمافزار  SAS 9.1تجزیه
و با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکـن در سطح احتمال پنج
درصد مقایسه میانگینها انجام گرفت.
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نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که محتوای فسفر و پتاسیم
دانه ،قندهای محلول ،پرولین ،گالیسین بتائین ،گلوتاتیون و اسید
آسکوربات گیاه دارویی کاسنی در سطح احتمال یک درصد
تحتتأثیر سطوح مختلف آبیاری و مقادیر مصرفی کود دامی قرار
گرفت .اثر متقابل تیمارهای آزمایشی (سطوح رطوبتی × مقادیر
مصرفی کود دامی) بر میزان جذب عناصر غذایی کممصرف (روی،
مس و منگنز) و محتوای رطوبت نسبی در سطح احتمال یک
درصد ،فعالیت آنزیمی (کاتاالز در سطح احتمال  5درصد،
گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز در سطح احتمال یک
درصد) و عملکرد علوفه گیاه دارویی کاسنی نیز در سطح احتمال
یک درصد معنیدار بود (جدول .)3

جدول  - 3تجزيه واريانس برخی صفات گياه دارويی کاسنی تحتتأثير سطوح رطوبتی و مقادير مصرفی کود دامی
درجه
آزادی

منابع تغییرات
تکرار
سطوح رطوبتی
کود دامی
رطوبت × کود
اشتباه آزمایشی

روی

0/0004 2
1/11** 2
0/58** 3
0/06** 6
0/0005 22

ضریب تغییرات ()%

قندهای
پتاسیم
محلول کل

مس

منگنز

فسفر

0/00001
**0/009
**0/04
**0/005
0/00005

0/002
**0/12
**0/17
**0/01
0/002

0/001
**0/008
**0/04
0/00003ns
0/0004

3/94 1/50

1/33
ns

* ،و

**

پرولین

محتوای
رطوبت
نسبی

اسید
گالیسین
گلوتاتیون
آسکوربات
بتائین

گلوتاتیون آسکوربات
ردوکتاز پراکسیداز

کاتاالز

0/002 0/0009 2/04
3/72
2/14
3/70
1/70
0/003
**1/77** 11/28** 235/30** 291/78** 1464/63** 375/86** 134/05** 0/51
**1/80** 19/52** 103/87** 89/07** 1409/31** 136/21** 40/88** 0/11
0/07* 0/00002ns 10/82ns 1/92ns 105/19** 9/20ns 0/88ns 0/00009ns
0/02
0/57
5/19
4/29
18
3/85
1/97
0/007

7/72

5/75

`9/04

7/57

8/11

9/10

8/54

12/51

3/53

0/007
**7/48
**0/36
**0/06
0/0005
1/94

0/01
**0/52
**0/78
**0/07
0/01

عملکرد علوفه
639/55
**610831/95
**605720/45
**33440/10
7485/88
4/64

3/13

به ترتیب نشانگر عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.

عناصر غذايی پرمصرف

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با افزایش تنش کمآبی غلظت
فسفر و پتاسیم دانه کاسنی به طور معنیداری کاهش یافت
(جدول  .)4درحالیکه مقادیر مصرفی کود دامی در مقایسه با
شاهد تأثیر معنیداری در افزایش غلظت فسفر و پتاسیم دانه
داشت (جدول  .)5بهطوریکه بیشترین غلظت فسفر و پتاسیم
دانه به ترتیب  0/36و  1/90درصد در اثر مصرف  30تن در هکتار
کود دامی مشاهده شد ،درحالیکه کمترین غلظت میزان فسفر و
پتاسیم دانه به ترتیب  0/20و  1/10درصد در تیمار شاهد به
دست آمد (جدول  .)5برای توجیه کاهش جذب عناصر غذایی
تحت تنش کمآبی دالیل مختلفی ارائه شده است .کاهش
دسترسی آب در خاک مقدار جذب آن را محدود میسازد .عالوه

بر این با کاهش رطوبت خاک امکان حاللیت عناصر غذایی پرمصرف
را نیز کاهش مییابد .همچنین کاهش جذب آب از نظر فیزیولوژیکی
منجر به کاهش فتوسنتز و تعرق میگردد .در چنین شرایطی
سیستمهای انتقال فعال نیز به دلیل صرفهجویی در مصرف انرژی
زیستی با اختالل روبرو میشوند .مجموعه این شرایط منجر به کاهش
معنیدار روی جذبکنندگی ریشه و در نتیجه کاهش جذب عناصر
غذایی پرمصرف میگردد ( Shabani et al., 2015; Chen et al.,
 .)2017گزارش کردند که کاربرد کود دامی از طریق بهبود اسیدیته
خاک ،تهویه خاک ،فراهم نمودن متعادل اکثر عناصر غذایی پرمصرف
و کممصرف ،جلوگیری از آبشویی و افزایش حاللیت عناصر غذایی
باعث تسریع و بهبود جذب عناصر غذایی پرمصرف توسط ریشهها
میشود (.)Zamil et al., 2004

جدول  -4مقايسه ميانگين صفات کيفی گياه دارويی کاسنی تحتتأثير سطوح رطوبتی
سطوح رطوبتی

فسفر ()%

پتاسیم ()%

 90درصد ظرفیت زراعی
 70درصد ظرفیت زراعی
 50درصد ظرفیت زراعی

0/29 a
0/26 b
0/23 c

1/68 a
1/47 b
1/27 c

قندهای محلول
)(μmol g-1 FW

11/79 c
16/51 b
18/25 a

پرولین

گالیسین بتائین

(μmol g-1
)FW
19/46 b

(μmol g-1
)FW
17/40 c

28/64 a
29/60 a

24/37 b
26/93 a

گلوتاتیون (mg g-
1
)FW

31/18 a
26/52 b
22/32 c

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

اسید آسکوربات
(μmol g-1
)FW
7/04 a

6/07 b
5/10 c
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تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،2ارديبهشت ( 1401علمی  -پژوهشی)
جدول  -5مقايسه ميانگين صفات کيفی گياه دارويی کاسنی تحتتأثير مقادير مصرفی کود دامی
مقادیر کود دامی

فسفر ()%

پتاسیم ()%

0
10
20
30

0/20 c
0/23 b
0/24 b
0/36 a

1/10 d
1/30 c
1/59 b
1/90 a

)(μmol g-1 FW

پرولین (μmol
)g-1 FW

)(μmol g-1 FW

گلوتاتیون (mg
)g-1 FW

)(μmol g-1 FW

13/06 d
14/61 c
16/47 b
17/93 a

31/09 a
20/35 b
24/16 c
22/00 d

26/47 a
24/30 b
21/56 c
19/27 d

22/40 c
25/74 b
28/29 a
30/26 a

4/42 c
5/26 b
7/04 a
7/55 a

قندهای محلول

گالیسین بتائین

اسید آسکوربات

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
( Vanitha and

عناصر غذايی کممصرف

نتایج (جدول  )6نشان دادند که کاربرد  30تن در هکتار کود
دامی در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف کود) ،میزان جذب
عناصر ریزمغذی را در هر سه سطح آبیاری افزایش داد .بیشترین
غلظت روی ،مس و منگنز به ترتیب  0/74 ،2/57و  1/72میلیگرم
بر کیلوگرم در اثر کاربرد  30تن در هکتار کود دامی و شرایط
آبیاری  90درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای بود .اما ،کمترین
غلظت روی ،مس و منگنز به ترتیب  0/37 ،1/30و  1/09میلیگرم
بر کیلوگرم در شرایط آبیاری  50درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای
و عدم مصرف کود حاصل شد .کاهش میزان جذب عناصر غذایی
کممصرف را میتوان به محدودیتهای زیادی آب ،کاهش تأمین
اکسیژن ریشهها که به نوبه خود تنفس ،جذب عناصر غذایی و
سایر اعمال ریشه را کاهش میدهند ،نسبت داد .همچنین با
کاهش رطوبت خاک ،سرعت انتشار مواد غذایی از محیط خاک به

سطح جذبکننده ریشه کاهش مییابد
 .)Kathiravan, 2016کارآیی سیستم ریشه گیاه نیز ممکن است
در نتیجه کمبود میزان رطوبت خاک کاهش یابد ( Vanitha and
 .)Kathiravan, 2016گزارش کردند که کاربرد کود دامی موجب
افزایش فعالیت اسید فسفاتاز و الکالین فسفاتاز توسط
میکروارگانیسمهای خاکزی در اطراف ریشه گیاه داوریی کاسنی
شده و سبب بهبود جذب عناصر ریزمغذی روی ،مس و آهن نسبت
به تیمار شاهد در شرایط تنش کمآبی شد (.)Bahlgerdy, 2017
به نظر میرسد که کاربرد کود دامی در تشکیل و ثبات
خاکدانههای خاک نقش مهمی را داشته و در نتیجه هدایت
هیدرولیکی خاک بهبودیافته و باعث توسعه سیستم ریشهای و
بهبود جذب آب و عناصر غذایی کممصرف در گیاه دارویی کاسنی
تحت تنش کمآبی شده است.

جدول  -6مقايسه ميانگين صفات کمی و کيفی گياه دارويی کاسنی تحتتأثير اثر متقابل سطوح رطوبتی و مقادير مصرفی کود دامی
سطوح
رطوبتی

 90درصد
ظرفیت
زراعی
 70درصد
ظرفیت
زراعی
 50درصد
ظرفیت
زراعی

مقادیر
کود دامی

0
10
20
30

روی

مس

(mg kg)1

(mg kg)1

)(mg kg-1

منگنز

محتوای رطوبت
نسبی ()%

( μmol g-1

گلوتاتیون
ردوکتاز
(μmol g-
)1 FW

کاتاالز
)FW

آسکوربات
پراکسیداز
( μmol g-1

عملکرد علوفه
)(kg ha-1

)FW

g1/56

h0/45

de1/27

fgh42/88

fgh4/21

f2/44

e3/20

gh1604/58

c2/10

c0/60

cd1/35

de53/91

de4/54

c3/30

cd3/42

de1910/82

b2/20

b0/63

c1/38

b72/59

ab5/18

b3/37

b3/76

b2257/89

a2/57

a0/74

a1/27

a84/53

a5/43

a 3/55

a4/19

a2506/83

0

gh1/52

i0/43

ef1/21

hi37/56

hi3/89

f2/44

f2/97

hi1550/70

10

e1/83

f0/53

cd1/34

efg47/46

ef4/30

e2/77

de3/28

fg1723/83

20

e1/87

e0/54

cd1/37

cd57/76

cd4/68

e2/77

c3/55

cd1985/30

30

d1/98

d0/57

b1/51

c64/78

bc4/92

d2/83

bc3/58

bc2118/54

0

i1/30

j0/37

g1/09

i32/19

i3/66

i1/57

f2/97

i1419/55

10

h1/51

i0/43

fg1/16

ghi39/73

gh3/99

h1/70

de3/25

fgh1676/01

20

h1/52

hi0/44

cd1/36

fgh45/16

fg4/21

h1/70

de3/30

ef1776/61

30

f1/67

g0/48

cd1/37

ef48/15

ef4/34

g1/78

cd3/44

ef1798/78

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

قندهای محلول

طبق نتایج مقایسه میانگین دادهها ،با افزایش تنش کمآبی میزان
قندهای محلول به طور معنیداری افزایش نشان داد (جدول .)4

درحالیکه افزایش مقادیر مصرفی کود دامی نقش مؤثری در
کاهش میزان قندهای محلول کل نشان داد ،مقادیر مصرفی 30
تن در هکتار کود دامی در مقایسه با شاهد ،میزان قندهای محلول

(علمی  -پژوهشی)

کل  27درصد افزایش داد (جدول  .)5علت زیادشدن قندهای
محلـول در اثر تنش زیاد این است که گیاه از طریق باالبردن فشار
اسمزی داخلـی خـود ،سبب جذب مواد غذایی و آب از خاک
میشود .تجمع قندهای محلول در پاســخ به تنشهای کمآبی
سبب تنظیم اســمزی و یا محافظت غشاهای ســلولی میشود.
بهطوریکه ،عمل فیزیولوژیک این قندها منجر به ممانعت از اتصال
بین غشاهای مجاور هم در طول دوره تنش و پایداری پروتئینها
از طریق ایجاد پیوندهای هیدروژنی با دنبالههای خطی پروتئینها،
تنظیم ژن و تنظیم اسمزی میشود (.)Langeroodi et al., 2020
گزارش شده است که کاربرد کود دامی بر محتوای قندهای محلول
گیاه کاسنی در تحت شرایط تنش کمآبی معنیدار بود و بیشترین
محتوای قندهای محلول از تیمار کاربرد کود دامی در مقایسه با
شاهد به دست آمد ( .)Bahlgerdy, 2017افـزایش کـاربرد کود
دامی به سبب رهاسـازی آسـان و سریعتر عناصـر غذایی موردنیاز
در طول دوره رشد گیاه منجـر بـه شـکلگیـری کارآمـد
مولکولهای نیتروژندار مسئول برای ساخت پروتئینهـا و
آنـزیمهـا میشـود کـه در فتوسـنتز ،انتقـال آسیمیالتها از
آونـد آبکشی بـه دیگـر قسمتهای گیاه برای مصرف و ذخیره
انرژی مصرفی به شکل  ،ATPسبب بهبود جذب مواد غذایی و آب
بیشتری از خاک شده و در نتیجه گیـاه بـا اثرات سوء تنش
کمتری مواجه میگردد (.)Sarabi and Arjmand-Ghajur, 2021
محتوای پرولين

نتایج حاصل نشان داد که میزان پرولین با اختالف معنیداری در
شرایط آبیـاری  90درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای کمتر بود
(جدول  .)4در مقادیر مصرفی کود دامی ،بیشترین و کمترین
میزان پرولین به ترتیب  31/09و  22میکرو مول در گرم وزن تر
در تیمار شاهد (عدم مصرف کود دامی) و تیمار کاربرد  30تن در
هکتار کود دامی به دست آمد (جدول  .)5پـرولین از جمله
اسـیدهای آمینه ذخیره شده در سیتوپالسم ،نقش مؤثری در
محافظـت از ساختمان ماکرومولکولهـای درونسلولی در طـی
تـنش کمآبی دارد .پرولین از طریق تنظیم اسمزی ،جلوگیری از
تخریب آنزیمها و پاککردن رادیکالهای هیدروکسیل ناشی از
کمبود آب ،بردباری و تحمل گیاه را در برابر تنشهای محیطی
افزایش میدهد و حاللیت پروتئینها و آنزیمهای مختلف را
تحتتأثیر قرار میدهد و از تغییر ماهیت آنها جلوگیری میکند
( .)Rezaienia et al., 2017بهطوریکه اثر تنظیمی  ABAبر
فرآیندهای نوری در سوختوساز پرولین و وجود ترکیبات پرانرژی
حاصل از فتوسنتز سبب تحریک سنتز پرولین در گیاه میشود
( ،)Sarabi and Arjmand-Ghajur, 2021که احتماالً میزان
پرولین گیاه کاسنی به دالیل ذکر شده در شرایط محدودیت آبی
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افزایش داشته باشد .مصرف کود دامی شرایط مناسب و ایدهآل (با
استفاده از روابط آبی و تغذیه بهتر) برای رشد گیاه فراهم میآورد،
لذا قادرند از شرایط تنش کمآبی به طور موقت فرار کنند و کمتر
دچار آسیب شوند و در نتیجه میزان پرولین نسبت به گیاهان
بدون کاربرد کود (شاهد) افزایش کمتری نشان میدهد
(.)Kalanaki et al., 2020
محتوای رطوبت نسبی

بیشترین محتوای رطوبت نسبی ( 84/53درصد) در کاربرد 30
تن در هکتار کود دامی در شرایط آبیاری  90درصد رطوبت
ظرفیت مزرعهای به دست آمد .درحالیکه کمترین محتوای
رطوبت نسبی ( 32/19درصد) در شرایط آبیاری  50درصد رطوبت
ظرفیت مزرعهای و عدم مصرف کود دامی مشاهده شد (جدول
 .)6طبق نتایج ،محتوای رطوبت نسبی برگ افزایش  49درصدی
در شرایط  90درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای و  42درصدی در
شرایط  70درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای و  34درصدی در
شرایط  50درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای در گیاهان تیمار شده
با مقادیر  30تن در هکتار کود دامی نسبت به تیمار شاهد داشت
(جدول  .)6احتماالً با کاهش فشار تورگر سلولهای برگ ،پتانسیل
آب سلولهای برگ نیز به مقدار زیادی کاهش یابد که با افزایش
غلظت مواد محلول در بافتها ،پتانسیل آب بافتها نیز کاهش
مییابد .کاهش محتوای نسبی آب برگ و بستهشدن روزنهها اولین
اثر تنش کمآبی بوده که از طریق اختالل در ساخت مواد
فتوسنتزی و آسیمیالت ،موجب کاهش میزان عملکرد گیاه
میشود ( .)Li et al., 2018بررسی نتایج این پژوهش نشان داد
که با افزایش مقادیر مصرفی کود دامی از اثرات تنش کمآبی
کاسته شده است ،چرا که کاربرد کود دامی از طریق بهبود خواص
فیزیکی خاک ،ایجا د فضای بیشتر برای نفوذ آب با اصالح و
دانهبندی خاک و همچنین با برقراری پیوند با مولکولهای آب
برای ممانعت از تبخیر آب منجر به افزایش محتوای نسبی آب
برگ در شرایط تنش کمآبی میشود (.)Khadem et al., 2010
گاليسين بتايين

نتایج نشان داد که با افزایش تنش کمآبی میزان گالیسین بتایین
به طور معنیداری افزایش یافت (جدول  .)4درحالیکه افزایش
مقادیر مصرفی کود دامی در مقایسه با شاهد تأثیر معنیداری در
کاهش میزان گالیسین بتایین نشان داد.بهطوریکه مقادیر
مصرفی  30تن در هکتار کود دامی در مقایسه با شاهد 27 ،درصد
کاهش در میزان گالیسین بتایین نشان داد (جدول  .)5گالیسین
بتایین بهعنوان یک عامل موثر سازگار در محافظت از دستگاه
فتوسنتزی و افزایش توان فتوسنتزی گیاه تحت شرایط تنش
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کمآبی تجمع مییابد ( .)Ali and Ashraf, 2011گالیسین بتایین
ممکن است به حفظ تورگر و آب پتانسیل سیتوپالسمی در گیاهان
تحت شرایط تنش کمآبی ایفای نقش کند ( Ashraf and Foolad,
 .)2007باتوجهبه نتایج حاصل ،افزایش گلیسین بتائین تحت
استفاده از مصرف کود دامی کاهش یافت .این نشان میدهد که
مصرف کود دامی در تعدیل تنش کمآبی نسبت به تیمار بدون
مصرف کود دامی (شاهد) نقش مؤثری داشته استEl Sabagh .
 )2018( et alگزارش کردند که میزان گالیسین بتایین تحت
مصرف کود آلی در گیاه سویا کاهش یافت.
محتوای گلوتاتيون و اسيد آسکوربات

نتایج دادهها حاصل نشان داد که با افزایش تنش کمآبی میزان
گلوتاتیون و اسید آسکوربات به طور معنیداری کاهش یافت
(جدول  .)4بهطوریکه افزایش مقادیر مصرفی کود دامی سبب
افزایش غلظت گلوتاتیون و اسید آسکوربات در برگها نسبت به
تیمار شاهد شد ،همچنین کاربرد  20و  30تن در هکتار کود دامی
از نظر آماری اختالف معنیداری در میزان گلوتاتیون و اسید
آسکوربات نشان ندادند .درحالیکه کمترین میزان گلوتاتیون
( 4/42میکرو مول بر گرم وزن تر) و اسید آسکوربات (22/40
میلیگرم بر گرم وزن تر) در گیاهان بدون کاربرد کودهای کود
دامی (شاهد) مشاهده شد (جدول  .)5بیان بیش از حد گلوتاتیون
ردوکتاز در کلروپالست باعث افزایش غلظت گلوتاتیون در برگها
شده و مقاومت به تنش اکسیداتیو را افزایش دهد .کاهش غلظت
گلوتاتیون و اسید آسکوربات باعث افزایش پراکسیداسیون لیپید
در تنش کمآبی میشود ( .)Taïbi et al., 2016گزارش شده است
که افزایش آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی مانند گلوتاتیون و اسید
آسکوربات در گیاهان عالی نقش کلیدی در اجتناب از تنش
اکسیداتیو ناشی از کمبود آب بازی میکند ()Taïbi et al., 2016؛
لذا افزایش مقادیر مصرفی کود دامی با بهبود خواص فیزیکی و
شیمیایی خاک ،از طریق افزایش گلوتاتیون و اسید آسکوربات
بهعنوان ترکیبات حفاظتی برای مقابله با اثرات ناشی از کمبود آب
باعث تحمل گیاه کاسنی در شرایط تنش خشکی شده باشد.
فعاليت آنزيم کاتاالز

طبق نتایج ،بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ( 5/43میکرو
مول بر گرم وزن تر) در تیمار مصرفی  30تن در هکتار کود دامی
تحت شرایط آبیاری  90درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای به دست
آمد .بهطوریکه با افزایش تنش کمآبی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
به طور معنیداری کاهش یافت ،درحالیکه کاربرد کود دامی در
مقایسه با شاهد تأثیر معنیداری در افزایش میزان فعالیت آنزیم
کاتاالز در هر یک از سطوح آبیاری نشان داد .درحالیکه کمترین

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ( 3/66میکرو مول بر گرم وزن تر) در
تیمار عدم مصرف کود تحت شرایط آبیاری  50در صد رطوبت
ظرفیت مزرعهای مشاهده شد (جدول  .)6کاهش فعالیت آنزیم
کاتاالز بهعنوان یک پاسخ کلی به کمبود آب ممکن است بهعنوان
نتیجهای از مهار سنتز آنزیم و غیرفعالشدن نوری آنزیم یا تخریب
ناشی از پروتئازهای پراکسزومی القا شده باشد ( Liu et al.,
 .)2008; Heydarzadeh et al., 2021در شرایط تنش کمبود آب،
افزایش متوسط فعالیت کاتاالز برگ با افزایش مقادیر مصرفی کود
دامی نشان میدهد که کاربرد کود دامی قادر به افزایش فعالیت
این آنزیم برای مقابله با خسارت اکسیداتیو ناشی از کمبود آب
است؛ لذا ،کاربرد کود دامی قادر به تنظیم واکنشهای اکسیداتیو
و دفاع آنتیاکسیدانتی میباشد (.)Jasim et al., 2018
فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز با افزایش تنش کمآبی به طور
معنیداری کاهش یافت .بهطوری که بیشترین فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز با مقدار  4/19میکرو مول بر گرم وزن تر در
تیمار مصرفی  30تن در هکتار تحت شرایط آبیـاری  90درصد
رطوبت ظرفیت مزرعهای به دست آمد .اما ،کمترین مقدار صفت
مذکور با مقدار  2/97میکرو مول بر گرم وزن تر در شرایط آبیـاری
 50درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای و عدم مصرف کود مشاهد شد
(جدول  .)6آسکوربات پراکسیداز بهعنوان یک آنزیم کلیدی در
گروه مهار آنزیمی گونـههــا اکســیژن فعــال قادر است
هیدروژن پراکسید تولید شده در کلروپالست را تحت تنش
اکسیداتیو ناشی از کمبود آب از بین ببرد (.)Miller et al., 2010
باتوجهبه کاهش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در گیاهان
کاسنی تحت تنش کمآبی ،گزارش شده است که در شرایط تنش
شدید آب ،سطوح باالی هیدروژن پراکسید میتواند فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدانی را مهار یا کاهش دهد ( Fouad et al.,
 .)2014بهطوری که کاربرد کود دامی ،تولیدات آنتیاکسیدانتی را
افزایش داده که نتیجه این افزایش آنتیاکسیدانتی موجب
کمکردن گونـههــا اکســیژن فعــال ناشی از کمبود آب و
محافظــت ســلولها در برابر خسارت تنش اکسیداتیو میشود
(.)Jasim et al., 2018
فعاليت آنزيم گلوتاتيون ردوکتاز

نتایج حاصل نشان داد که کاربرد کود دامی در تمام سطوح آبیاری
بیشترین تأثیر را در افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز نشان
داد .بیشترین ( 3/55میکرو مول بر گرم وزن تر) و کمترین (1/57
میکرو مول بر گرم وزن تر) میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز
به ترتیب در اثر کاربرد  30تن در هکتار کود دامی و تیمار عدم

(علمی  -پژوهشی)

مصرف کود (شاهد) در شرایط آبیاری  90و  50درصد رطوبت
ظرفیت مزرعهای به دست آمد (جدول  .)5تحقیق حاضر نشان
داد که فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز تحت تنش اکسیداتیو
ناشی از کمبود آب کاهش یافت .افزایش فعالیت آنزیمی در اثر
افزایش مقادیر مصرفی کود دامی نشان داد که کاربرد کود دامی
خسارت تنش اکسیداتیو ناشی از تنش کمآبی را کاهش میدهند.
گزارش شده است که مصرف کود دامی به گیاهان کمک میکند
تا با تنش کمآبی از طریق حفظ فرآیندهایی فتوسنتزی در اثر
افزایش فعالیتهای آنتیاکسیدانتی محافظت کند ( Jasim et al.,
.)2018
عملکرد زيستتوده

با افزایش تنش خشکی مقدار عملکرد زیستتوده کاهش یافت.
بیشترین عملکرد زیستتوده ( 2506/83کیلوگرم در هکتار) در
تیمار مصرفی  30تن در هکتار کود دامی تحت شرایط آبیاری 90
درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای حاصل شد .درحالیکه تیمار
شاهد در شرایط آبیاری  50در صد رطوبت ظرفیت مزرعهای با
مقدار  1419/55کیلوگرم در هکتار دارای کمترین مقدار عملکرد
زیستتوده بود (جدول  .)5طبق نتایج ،عملکرد زیستتوده افزایش
 36درصدی در شرایط  90درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای و 27
درصدی در شرایط  70درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای و 21
درصدی در شرایط  50درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای در گیاهان
تیمار شده با مقادیر  30تن در هکتار کود دامی نسبت به تیمار
شاهد داشت (جدول  .)6پژوهشگران گـزارش کردنـد کـه کمبـود
آب باعث کاهش عملکـرد دانـه و همچنـین ،کـاهش تعـداد و
قطر ساقه ،طول میـانگره و انـدازه بـرگ در گیـاه کاسنی
مـیشـود ( .)Langeroodi et al., 2020فراهم بودن آب و عناصر
غذایی ،رشد رویشی مطلوب گیاه را به دنبال داشته و شرط اساسی
جهت تولید عملکرد باال ،تولید ماده خشک بیشتر میباشد .کاربرد
کودهای آلی از طریق افزایش راندمان مصرف آب و بهبود جذب
و دسترسی به عناصر غذایی موجب افزایش زیستتوده ریحان شد
( .)Sirousmehr et al., 2014افزایش عملکـرد گـل در تیمار کود
دامـی در گیـاه کاسنی در سـطوح بـاالی تنش خشـکی
مـیتوانـد مربـوط بـه تأثیر کـود دامـی در افـــزایش
نگهـــداری آب در خـــاک باشـــد .در ایـــن شرایط ،کاربرد
کود آلی عـالوه بـر تأمین عناصـر غـذایی الزم برای گیاه باعث
بهبود خللوفرج خاک ،تعادل نیتروژن و افــزایش کــارایی
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جــذب فسفر در گیــاه مــیشــود .نتایج پژوهشها نشان داده
است که زیستتوده گیـاه کاسنی در شرایط کاربرد کودهای آلی
افزایش یافت ( .)Vanitha and Kathiravan, 2016آنها دلیل این
امر را افزایش راندمان مصرف آب و بهبود جذب و دسترسی به
عناصر غذایی برای گیاه تحت شرایط تیمار با کودهای آلی ذکر
کردند ( .)Vanitha and Kathiravan, 2016نتایج مطالعات نشان
میدهد که کاربرد کودهای آلی در طی دوره تنش کمآبی با
افزایش پتانسیل آب برگ ،افزایش سرعت مصرف دیاکسیدکربن
و افزایش میزان تعرق و نیز افزایش میزان جذب آب در واحد زمان
و در واحد طول ریشه گیاه میزبان ،قادر است اثرات تنش خشکی
در گیاه را کاهش دهند (.)Mandal et al., 2007

نتيجهگيری
بر اساس نتایج این پژوهش ،افزایش پرولین ،قندهای محلول و
گلیسین بتائین در شرایط تنش محدودیت آب بهعنوان ترکیبـات
محافظتکنندههای اسمزی از گیاه کاسنی در برابر تنش کمآبی
محافظت میکنند .با افزایش مقادیر مصرفی کود دامی خسارت
ناشی از صفات مذکور کاهش یافت .تیمار مصرفی کود دامی در
مقایسه با شاهد تأثیر معنیداری در افزایش محتوای گلوتاتیون و
آسکوربیک اسید داشت .کاربرد کود دامی در مقایسه با تیمار
شاهد (عدم مصرف کود) نقش مؤثری در بهبود ویژگیهای
آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی و عملکرد زیستتوده
کاسنی در تمام سطوح رطوبتی داشت .طبق نتایج ،مقادیر عناصر
روی ،مس ،منگنز ،محتوایی رطوبت نسبی و عملکرد زیستتوده
افزایش  49 ،26 ،23 ،39و  36درصدی در شرایط  90درصد
رطوبت ظرفیت مزرعهای و  42 ،20 ،24 ،23و  27درصدی در
شرایط  70درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای و  34 ،20 ،23 ،22و
 21درصدی در شرایط  50درصد رطوبت ظرفیت مزرعهای در
گیاهان تیمار شده با مقادیر  30تن در هکتار کود دامی نسبت به
تیمار شاهد داشتند؛ بنابراین ،باتوجهبه نیاز آبی گیاه کاسنی تحت
شرایط تنشهای کمآبی ،کاربرد کود دامی با کاهش خسارت
اکسیداتیو ناشی از تنش کمآبی و تنظیم سامانههای آنتیاکسیدان
(آنزیمی و غیرآنزیمی) ،بهعنوان یک راهکار مؤثر در جهت
اصـــالح حاصـــلخیزی خاک و افزایش جذب عناصـر غذایی در
شرایط تنش محدودیت آب ،باعث بهبود بسـیاری از ویژگیهای
بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی کاسنی میشود.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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