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بنت قنسول با نام علمی  Euphorbia pulcherrima Willd. Ex Klotzchمتعلق به تیره  Euphorbiaceaeو بومی مکزیک
میباشد ( .)2بنت قنسول یک گیاه روز کوتاه بوده و دارای گلهای واقعی با نام  Cyathiumمیباشد .برگک بزرگ رنگین ،با
منشا برگی بخش زینتی این گیاه را تشکیل میدهند ( .)12تغذیه گیاه مسئله مهمی در مدیریت تولید گیاهان است که باعث
بهبود کمیت و کیفیت گل و گیاهان میشود ( .)24 ،16در میان عنصرهای ضروری پر مصرف ،نیتروژن به دلیل تاثیر چشمگیر
بر رشد و نمو گیاه از اهمیت بیشتری برخوردار است ( .)26نیتروژن با تغییر روابط منبع و مخزن و در نتیجه توزیع جذب بین
اندامهای رویشی و زایشی ،میتواند عملکرد و کیفیت تولید گیاهی را زیر تأثیر قرار دهد ( .)4افزایش نیتروژن منجر به بهبود
برخی ویژگیهای مورفولوژیک (مانند ارتفاع ،قطر تاج ،تعداد و طول برگک) ،فیزیولوژیک (مانند نیتروژن بافت برگی و غیره) و
توانایی فروش بنت قنسول شده است ( .)2استفاده بیش از حد نیتروژن تاثیر منفی بر عملکرد یا رشد رویشی محصولها دارد.
همبستگی منفی بین غلظت نیتروژن برگی با ویژگیهای رشدی در دو گونه آکاسیا ) Acacia sieberianaو (Acacia senegal
وجود داشت ،به طوری که گیاهچههای شاهد غلظت نیتروژن برگی کمتر و میزان رشد باالتری (ارتفاع ،طول نسبی برگ ،رشد
زیست توده برگ و ساقه) نسبت به گیاهچههای تیمار شده با کود نیتروژن داشتند (.)22
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مدیریت مادههای غذایی و محیط کشت ریشه از مهمترین عوامل محیطی موثر در رشد گیاهان میباشد .پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثر غلظتهای مختلف نیتروژن ( 280 ،230 ،180و 330میلیگرم در لیتر) و ترکیب بسترهای کشت شامل
نسبتهای حجمی مشخص از پیت ماس ( + )2پرالیت ( )1و کوکوپیت ( + )2پرالیت ( )1بر برخی شاخصهای مورفولوژیک و
فیزیولوژیک گیاه بنت قنسول رقم نوئل رد مورد بررسی قرار گرفت .این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بهطورکامل
تصادفی با  3تکرار اجرا گردید .نتیجهها نشان دادند که غلظت  230میلیگرم در لیتر نیتروژن و بستر کوکوپیت  +پرالیت باعث
افزایش میزان ارتفاع ،قطر تاج بوته ،پروتئین و میزان نیتروژن بافت برگی شد .غلظت  230میلیگرم در لیتر نیتروژن همچنین
سبب افزایش سطح برگ (به میزان  1237/1سانتیمتر مربع) و برگک (به میزان  2226/3سانتیمتر مربع) نسبت به سایر
تیمارها شد .غلظت  280میلیگرم در لیتر نیتروژن و کوکوپیت  +پرالیت باعث بیشترین میزان منیزیم ( 0/88درصد) بافت
گیاهی شد .بهطور کلی نتیجههای پژوهش حاضر نشان داد که غلظت  230و  280میلیگرم بر لیتر نیتروژن و بستر ترکیبی
کوکوپیت و پرالیت موجب بهبود شاخصهای رشدی و ویژگیهای کیفی بنت قنسول شد.

کاتبی و همکاران

به طور کلی شیوه رشد و میزان محصولدهی گیاهان توسط دو گروه عوامل ارثی و پدیدههای محیطی (بیشتر محیط کشت)
کنترل میشود ( .)1در بین مادههای آلی متعدد ،پیت ماس مطلوبترین شکل ماده آلی مورد استفاده در بستر کشت بنت
قنسول میباشد ( .)8کوکوپیت یک ترکیب حاصل از فراوری پوست میوه نارگیل میباشد ( .)24 ،7کوکوپیت اغلب به صورت
منفرد و یا در ترکیب با دیگر مادههای خنثی به عنوان یک بستر آلی برای گیاهان زینتی و سبزیها مورد استفاده قرار میگیرد
و نشان دهندهی کارایی رشد مشابه پیت میباشد ( .)10 ،7پرالیت ،سیلیکات آلومینیوم با منشاء آتشفشانی است (.)16
نتیجههای آزمایش  )7( Fascellaنشان داد که جذب آب و مادههای غذایی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بسترهای کشت
مرتبط بوده و همچنین ،عملکرد رشدی مشابه از بنت قنسول هیبرید ) (Euphorbia × lomiدر پیت ماس و کوکوپیت را نیز
بیان کرد.
انتخاب یک بستر رشد مناسب برای گونههای گیاهی معین و همچنین مدیریت صحیح مادههای غذایی تاثیر زیادی در
کمیت و کیفیت تولید در کشت بیخاک دارد .بر اساس آمارهای موجود ،گیاه بنت قنسول در سال  2015رتبه اول فروش و
رتبه دوم را بین تمام گیاهان زینتی گلدانی در ایالت متحده آمریکا به دست آورده است ( .)8لذا پژوهش حاضر با توجه به
ارزش اقتصادی گیاه بنت قنسول و گسترش روز افزون کشتهای گلخانهای جهت تعیین بستر جایگزین پیت ماس و تعیین
غلظت بهینه مصرف نیتروژن انجام گردید.

مواد و روشها

جدول  -1برنامه غذایی برای تهیه محلولهای غذایی با غلظتهای مختلف نیتروژن (مقادیر بر حسب گرم در  1000لیتر آب
میباشند.).
Table 1. Fertilizer recipe for preparation of nutrient solutions with different nitrogen concentrations (Values are
in grams per 1000 L of water).
مقدار مصرف
Concentration
)(g/1000 L

عنصرهای کم مصرف
Micro Elements

0.4
5.5

(NH4)2MoO4
Mn SO4

0.3
0.3
2.86

ZnSO4.7H2O
CuSO4.5H2O
H3BO3

مقدار مصرف

عنصرهای پر مصرف

)Concentration (g/1000 L

Macro

] [ Downloaded from journal-irshs.ir on 2023-01-10

این پژوهش در واحدهای گلخانهای دانشگاه ارومیه ،بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بهطورکامل تصادفی با  8تیمار و 3
تکرار انجام گرفت .نشاءهای  3تا  4برگی گیاه بنت قنسول رقم نوئل رد از شرکت  Selectaتهیه گردیدند و در مرداد سال
 1397در گلدانهای سایز ( 17دهانه باال 17سانتیمتر ،دهانهی پایین  12/5سانتیمتر و ارتفاع  15/5سانتیمتر) حاوی دو نوع
بستر کشت شامل پیت ماس  +پرالیت ( 2به  1نسبت حجمی) و کوکوپیت  +پرالیت ( 2به  1نسبت حجمی) کشت شدند .در
این آزمایش از پیت اسفاگنوم  Novarboو کوکوپیت  Sri Lankaاستفاده گردید .به منظور افزایش رشد رویشی و جلوگیری از
گلدهی زودرس ،با کاهش طول روز طبیعی از مهر تا آذر در ساعات  22:30تا  2صبح از المپهای تنگستن به منظور انجام
عملیات شبشکنی استفاده شد .براساس محاسبههای انجام شده برای تعیین میزان غلظت عنصر مورد نظر در محلول غذایی،
 4غلظت متفاوت نیتروژن در نظر گرفته شد و مقادیر کودهای کاربردی محاسبه گردیدند .اعمال تیمارهای کودی دو هفته بعد
از سربرداری ،بر اساس جدول  1بر پایهی نیاز آبی و  2بار در هفته انجام گرفت .پیاچ محلولهای غذایی در محدوده  6تا 6/2
تنظیم شد.

Elements
780

780

780

780

600
175
550
392.5
0
15

600
175
550
255
0
15

600
175
384.5
165
151
15

600
175
0
165
500
15

3

2.8

2.7

2.5
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)330 (mg L-1

)280 (mg L-1

)230(mg L-1

)180 (mg L-1

Nitrogen
Ca (NO3)2.
NH4.10 H2O
MgSO4. 7 H2O
MKP KH2PO4
KNO3
NH4NO3
K2SO4
FeEDDHA
chelate 6%
)EC(mS/cm

اثر غلظتهای مختلف نیتروژن و ترکیب بسترکشت بر برخی ...

در انتهای آذر ماه پس از رشد رویشی جوانههای جانبی به اندازهی مطلوب ،شبشکنی متوقف شد .پس از رنگگیری و
توسعهی کامل برگکها اندازهگیری ویژگیهای مورد بررسی انجام گردید .ارتفاع بوته (از سطح گلدان تا مرکز  )Cyathiumو
قطر تاج بوته به وسیله خط کش اندازهگیری شدند .کل سطح برگ و برگک هر گلدان توسط دستگاه سطحبرگسنج (Leaf
) Area Meter, AM 200اندازهگیری شد .اندازهگیری میزان کلروفیل کل به روش  )17( Lichtenthalerانجام گرفت .میزان
جذب نور با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موجهای  663نانومتر 645 ،نانومتر و  470نانومتر تعیین شد .محتوای کلروفیل
کل طبق رابطه  1محاسبه گردید.
رابطه :1
)Chl a = (19.3 ×A663 – 0.86 ×A645
)Chl b = (19.3×A645 – 3.6 ×A663
Chl total= Chla + Chlb

استخراج عصاره گیاهی با روش خشکسوزانی صورت گرفت و جهت اندازهگیری میزان غلظت عنصرهای پتاسیم ،کلسیم و
منیزیم در برگها مورد استفاده گردید ( .)27میزان پتاسیم توسط دستگاه شعله سنج ( )Flame photometer, 405اندازهگیری
شد ( .)20اندازهگیری میزان کلسیم و منیزیم برگی با دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد ( .)34 ،23درصد عنصرها از رابطه 4
محاسبه گردید:
رابطه :4
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 :aغلظت عنصر در نمونه رقیق شده بر حسب میلیگرم در لیتر :b ،غلظت عنصر در شاهد بر حسب میلیگرم در لیتر : V،حجم
عصاره حاصل از هضم بر حسب میلیلیتر : W ،وزن نمونه گیاه در هضم بر حسب گرم و  :D.Mدرصد ماده خشک .برای انجام
تجزیه واریانس ویژگیهای مورد بررسی ،از نرم افزار  SASنسخه  9/1استفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از روش چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  1و  5درصد انجام گرفت .برای رسم نمودار از نرمافزار ) Excel (2016استفاده گردید.
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محتوای آنتوسیانین برگک با روش  )1979( Wagnerاندازهگیری شد .در نهایت ،میزان جذب محلول با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  550نانومتر تعیین شد ( .)33میزان آنتوسیانین بر اساس رابطه  2محاسبه گردید.
A= εbc
رابطه :2
در این رابطه  : Aجذب نمونه : b ،عرض کوت برابر با  1سانتی متر :c ،غلظت آنتوسیانین (میلی گرم بر گرم وزن تر) و  :εضریب
خاموشی برابر با  33000 mol-1 cm-2است .برای اندازهگیری قندهای محلول ،به  0/1میلیلیتر از عصاره الکلی ( 0/5گرم از بافت
برگی با  5میلیلیتر اتانول  95درصد)  3میلیلیتر آنترون تازه تهیه شده ( 150میلیگرم آنترون  100 +میلیلیتر اسید
سولفوریک  72درصد) اضافه شد .میزان جذب آنها در طول موج  625نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد ( .)11برای
سنجش میزان پروتئین از روش  )1976( Bradforadاستفاده گردید ( .)3در این روش  0/2گرم نمونه تازه گیاهی به وسیله بافر
استخراج شامل  0/607گرم  HClتریس و  0/05گرم پلیوینیلپیرولیدن در  100میلیلیتر آب مقطر حل کرده و پی اچ آن بین
 7/5تا  8به صورت کامل یکنواخت گردید .برای تهیه معرف برادفورد مقدار  0/01گرم کومایسی بریلیانت بلوجی  250در 5
میلی لیتر اتانول  96درصد و  10میلیلیتر اسید فسفریک  85درصد استفاده شد .میزان جذب نمونهها در طول موج 595
نانومتر خوانده شد .جهت رسم منحنی استاندارد از پروتئین استاندارد آلبومن گاوی استفاده گردید .اندازهگیری محتوای
نیتروژن با استفاده از روش  )21( Kjeldahlو در سه مرحله هضم ،تقطیر و تیتراسیون انجام گرفت .در نهایت طبق رابطه 3
میزان نیتروژون محاسبه گردید (.)21
رابطه:3
( × 100حجم کل عصاره × جرم مولکولی نیتروزن × نرمالیته اسید مصرفی × حجم اسید مصرفی = درصد نیتروژن برگ
 × 1000وزن پودر برگ × محلول هضم استفاده شده در تقطیر

کاتبی و همکاران

نتایج و بحث
ارتفاع و قطرتاج بوته
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که برهمکنش غلظتهای مختلف نیتروژن و بستر کشت بر ارتفاع بوته و قطر تاج بوته
تاثیر معنیداری داشتهاند به طوری که بیشترین میزان ارتفاع بوته ( 31/667سانتیمتر) در غلظتهای  230و  280میلی گرم
بر لیتر نیتروژن به ترتیب در بستر کوکوپیت  +پرالیت و پیت ماس  +پرالیت بوده است و بیشترین قطر تاج بوته در غلظت
 280میلیگرم در لیتر نیتروژن در هر دو بستر بود (جدول .)2
جدول -2تاثیر غلظتهای مختلف نیتروژن و انواع بستر کشت بر برخی شاخصهای رشدی و فیزیولوژیک بنت قنسول رقم نوئل
رد.
Table 2. Effect of different nitrogen concentrations and potting media on some growth and physiological traits of
poinsettia cv. Noel Red.
غلظتهای نیتروژن
بستر کشت
ارتفاع
قطر سایهسار بوته
آنتوسیانین
پروتئین
Nitrogen
Potting media
Plant
Canopy
Anthocyanin
Protein
concentrations
(height )cm
(diameter )cm
((mg gFW-1
((mg gFW-1
-1
( (mg L
180
28 ab
30.8 b
4.49 c
5.90 ab
پیت ماس( + )2پرالیت ()1
Peat moss (2) +
)Perlite (1
230
28.33 ab
31.3 ab
6.78 ab
2.68 cd

3.63 bcd

8.34 a

31.8 ab

25.66 b

330

4.75 bcd

5.25 bc

31 b

30.33 ab

7.41 a

5.85 bc

31.5 ab

31.66 a

کوکوپیت ( + )2پرالیت ()1
Cocopeat (2) +
)Perlite (1

180

230

280
26 b
32.5 a
5.97 bc
5.71 ab
ab
ab
bc
330
29
31.8
4.68
2.41 d
In each column, means with the same letters are not significantly different at 5% (Canopy diameter) and 1%
(Plant height, Anthocyanin and Protein) levels of probability using Duncan's multiple range tests.
در هر ستون میانگینهایی که دارای حرفهای مشابه هستند ،در سطح احتمال ( %5قطر تاج بوته) و ( %1ارتفاع ،آنتوسیانین و پروتئین) با آزمون چند
دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند.

Low affinity transport -2

High affinity transport -1
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نیتروژن با تنظیم غلظت هورمونهای درون زا مانند اکسین و سایتوکینینها ،متابولیسم و نمو گیاه را تنظیم میکند (.)35
کمبود میزان نیتروژن در گیاهان از راه افزایش بازدارندههای رشد ،کاهش میزان جیبرلین ،اکسین و سایتوکینین منجر به
کاهش تولید فعالیتهای مریستمی ،میانگرههای کوتاه و متراکم ،کاهش تعداد شاخههای جانبی و قطر تاج بوته میشود (،9
 .)12نتیجههای پژوهش حاضر در راستای نتیجههای  Jujharو همکاران ( )13در مورد گیاه آلسترومریا
)(Alstroemeria hybrida L.میباشد .یافتههای پژوهش حاضر با نتیجههای تاثیر افزایش میزان جذب نیتروژن بر افزایش
ارتفاع گیاه بنت قنسول ( )2و گیاه گوجهفرنگی ( )6همسو است .از آنجا که فعالیت ناقلین مادههای غذایی با توجه به غلظت
عنصرهای غذایی در محیط ریشه متغییر است ( ،)9به نظر میرسد در شرایط کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی در محیط
ریشه ،مکانیسم(1 HATخود تنظیمی مثبت) داخل گیاه فعال شده و سبب افزایش میزان جذب این عنصر میشود .از طرف
دیگر ،غلظت بیش از حد نیتروژن در محیط ریشه ،از راه فعالیت مکانیسم ( 2LATخود تنظیمی منفی) ( ،)30باعث کاهش
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4.99 bc

5.69 bc

32.3 a

31.66 a

280
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جذب نیتروژن و کاهش هورمون های رشدی و در نتیجه منجر به کاهش ارتفاع و قطر تاج بوته شده است .با کاهش نیتروژن
بافت گیاهی ،ساقه و شاخهها باریکتر شده و به طور معمول با زاویه بستهتری نسبت به ساقه اصلی قرار میگیرند (.)4
سطح برگ و برگک
نتیجههای حاصل از تاثیر غلظت های مختلف نیتروژن و بسترهای کشت بیانگر این موضوع است که اثر اصلی نیتروژن بر
سطح برگ و سطح برگک معنیدار بوده است .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان سطح برگ (1237/1
سانتیمتر مربع) و سطح برگک ( 2226/3سانتیمتر مربع) در غلظت  230میلی گرم بر لیتر نیتروژن حاصل شده است (شکل
.)1
)(B

)(A

عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد (سطح برگ) و  5درصد (سطح برگک) در بین میانگینها با آزمون دانکن
میباشد.

کلروفیل کل
نتیجههای حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که کلروفیل کل زیر تأثیر غلظتهای مختلف نیتروژن و انواع محیط
کشت قرار نگرفت.
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از آنجا که نیتروژن جزء بسیاری از اجزاء یاخته شامل اسیدهای آمینه ،پروتئینها ،اسید نوکلئیک ،کلروفیل ،اکسین و
سایتوکینین میباشد ( ،)1به نظر میرسد که میزان بهینه آن در بافت گیاهی از راه افزایش میزان ساقهزایی و برگزایی باعث
تسریع رشد رویشی بافت گیاهی و رشد بوته در پژوهش حاضر شده است .تاثیر دیگر نیتروژن ،حفظ طول عمر برگ میباشد که
با تاثیر بر تعداد برگ ،باعث افزایش سطح برگ کل گیاه میشود ( .)1به احتمال ،کمبود نیتروژن با افزایش بازدارندههای رشدی
و کاهش میزان اکسین ،سایتوکینین و جیبرلین ( )25 ،4 ،14در بافت گیاهی ،منجر به کاهش تقسیم یاختهای ،رشد طولی
یاخته و در نتیجه کاهش سطح برگ و برگک شده باشد .غلظت باالی نیتروژن در محیط کشت به دلیل تولید اسید آبسیزیک
( )26و برهمکنش منفی باعث کاهش میزان هورمونهای اکسین ،جیبرلین ،سیتوکینین و افزایش ریزش برگها میشود
( .)1،26به احتمال به دلیل بیانشده ،نیتروژن بیش از حد در محلول غذایی پژوهش حاضر باعث کاهش تعداد و سطح برگ و
برگک ،کاهش تعداد و سرعت رشد شاخهها ،فتوسنتز (تابعی از سطح برگ) و کربوهیدرات برگ (شکل  )3شده است.
نتیجههای پژوهش حاضر ،هم راستای نتیجههای  Matsumotoو همکاران ( )18در مورد گیاه ریحان میباشد.
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Fig. 1. Effect of different nitrogen concentrations on leaf and bract area of poinsettia cv. Noel Red. Means with
the same letters are not significant at the 1% (leaf area) and 5% (bract area) level of probability using
Duncan's multiple range tests.
شکل  -1اثر غلظتهای مختلف نیتروژن بر سطح برگ ) (Aو سطح برگک ) (Bگیاه بنت قنسول رقم نوئل رد .حروف مشابه نشاندهنده

کاتبی و همکاران

آنتوسیانین برگک
نتیجههای به دست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که غلظتهای مختلف نیتروژن و انواع بستر کشت و
برهمکنش آنها تاثیر معنیداری بر میزان آنتوسیانین داشتند .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان آنتوسیانین
( 8/343میلی گرم بر گرم وزن تر) در غلظت  330میلی گرم بر لیتر نیتروژن در بستر کشت پیت ماس  +پرالیت حاصل شد
(جدول  .)2در گیاهان ،تولید آنتوسیانین زیر تاثیر عوامل داخلی و خارجی مانند انباشت قندها و کربوهیدرات ،تنش مادههای
غذایی (به ویژه نیتروژن) ،هورمونهای گیاهی ،تن ش آبی ،دمای کم و شدت نور قرار میگیرد ( .)32با توجه به افزایش غلظت
نیتروژن در محلولهای غذایی پژوهش حاضر ،به احتمال کاهش پتانسیل اسمزی در منطقه نزدیکی ریشه منجر به کاهش
تعرق ،میزان جذب نیتروژن ،فتوسنتز و مصرف فرآوردههای فتوسنتزی ( )31در برگهای در حال رشد گردد .در شرایط کاهش
جذب یا کمبود نیتروژن ،کربوهیدراتها نمیتوانند برای تولید اسیدهای آمینه یا سایر ترکیبهای نیتروژنی مورد استفاده قرار
گیرند .کربوهیدراتهایی که در متابولیسم نیتروژن استفاده نمیشوند ممکن است در ساخت آنتوسیانین به کار روند که این امر
موجب تجمع آنتوسیانین و بروز رنگ ارغوانی در برگ گیاهان دچار کمبود نیتروژن میشود ( .)31این مورد به احتمال بتواند
دلیلی بر افزایش میزان آنتوسیانین برگک در غلظتهای کم نیتروژن در بافت گیاهی باشد .بستر پیت ماس  +پرالیت به احتمال
به دلیل ظرفیت تبادل کاتیونی باال و جذب بیشتر برخی عنصرها مانند کلسیم (از راه تاثیر بر ژنهای موثر در مسیر ساخت
آنتوسیانین و آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز) بتواند باعث افزایش میزان ساخت فنلها و آنتوسیانین شود .میزان نیتروژن قابل
دسترس گیاه در بستر کشت ممکن است توسط تعداد زیادی از عوامل محیطی موثر بر تثبیت نیتروژن مانند وضعیت رطوبتی،
پی اچ ،اکسیژن و دما محدود شود ( .)1بازدارندههای تنفسی و کاهش تهویه در منطقه نزدیکی ریشه بستر پیتماس  +پرالیت
( ،)31شاید دلیل احتمالی بر افزایش تجمع کربوهیدراتها و افزایش آنتوسیانین برگک در این پژوهش باشد.
نتیجههای به دست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی نیتروژن و بستر کشت بر میزان کربوهیدرات برگ
معنیدار شدند .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان کربوهیدرات در غلظت  180میلیگرم بر لیتر نیتروژن
( 14/826میلیگرم در گرم وزن تر) و در بستر کشت پیت ماس  +پرالیت ( 12/249میلی گرم بر گرم وزن تر) به دست آمد
(شکل .)2
)(B

)(A

شکل  -2اثر غلظتهای مختلف نیتروژن ) (Aو نوع بستر کشت ( )Bبر میزان کربوهیدرات گیاه بنت قنسول رقم نوئل رد .حروف مشابه
نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد در بین میانگینها با آزمون دانکن میباشد.
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Fig. 2. Effect of different nitrogen concentrations (A) and potting media (B) on carbohydrate of poinsettia cv.
Noel Red. Means with the same letters are not significant at the 1% level of probability using Duncan's
multiple range tests.
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کربوهیدرات و پروتئین کل
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محتوای عنصرهای غذایی
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نتیجههای به دست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر برهمکنش غلظتهای مختلف نیتروژن و انواع بستر
کشت بر میزان نیتروژن ،پتاسیم و منیزیم برگ معنی داری بود و اثر اصلی نیتروژن و بستر کشت بر میزان کلسیم معنیدار شد.
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان نیتروژن بافت برگی ( 3/67درصد) در غلظت  230میلیگرم بر لیتر
نیتروژن و بستر کشت کوکوپیت  +پرالیت ،بیشترین میزان پتاسیم ( 8/2درصد) در غلظت  330میلی گرم بر لیتر نیتروژن و
بستر کشت پیتماس  +پرالیت ،بیشترین میزان منیزیم در غلظت  280میلی گرم بر لیتر و کوکوپیت  +پرالیت و بیشترین
میزان کلسیم ( 2/65درصد) در غلظت  280میلی گرم بر لیتر نیتروژن و ( 2/7درصد) در بستر کشت پیت ماس  +پرالیت به
دست آمدند (جدول  3و شکل .)3
فعالیت ناقلین با توجه به غلظت عنصرهای غذایی در محیط ریشه متغیر است ( .)26 ،25انتقال دهندههای نیتروژن توسط
پروتئینها و  RNAهای کوچک در پاسخ به سطح داخلی و خارجی نیتروژن ،وضعیت کربن و هورمونهای گیاهی کنترل
میشوند .پروتئین  NLP7که به شدت در ریشههای جانبی بیان میشود ،در بیان ژنهای دخیل در فعالسازی جذب نیتروژن و
همچنین در کنترل باز شدن روزنه ها نقش دارد .کاهش بیان یا جهش در این نوع پروتئین منجر به اختالل در جذب و
آسیمیالسیون نیتروژن میشود .نیتروژن بیش از حد به واسطه تاثیر فیتوهورمونهایی مانند اسید آبسیزیک ،اکسین و اتیلن
تاثیر بازادرندهای بر میزان توسعه ریشه جانبی دارد ( .)26بنابراین ،کاهش سطح تماس ریشه با عنصرهای غذایی ،ممکن است
دلیلی بر کاهش جذب و غلظت نیتروژن و منیزیم بافت گیاهی در شرایط تامین نیتروژن بیش از حد در محلول غذایی باشد.
بستر پیت ماس  +پرالیت ،در شرایط کمبود اکسیژن  ،ممکن است به دلیل کاهش سطح  ،ATPفعالیت آنزیم  ATP aseو پمپ
پروتون منجر به کاهش  pHسیتوزولی و اختالل در جذب مادههای غذایی مانند نیتروژن شود ( .)19در بستر پیت ماس +
پرالیت به دلیل بیش بود میزان ظرفیت تبادل کاتیونی و میزان کلسیم در بافت گیاهی رشد کرده در این بستر شاید از راه
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مقایسه میانگین دادهها نشان داد که اثر نیتروژن و برهمکنش نیتروژن و بستر کشت بر میزان پروتئین معنیدار بودند به
طوری که بیشترین میزان پروتئین ( 7/14میکروگرم بر گرم وزن تر) در غلظت  230میلی گرم بر لیتر و کوکوپیت  +پرالیت به
دست آمد (جدول  .)2فراهمی نیتروژن با مصرف کربوهیدرات رابطهی معکوس دارد ( .)15بستر پیت ماس  +پرالیت به احتمال
به دلیل دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر ،باعث افزایش غلظت کلسیم و آنزیم آمیالز در بافت برگی شود که در نتیجه
منجر به شکستن نشاسته و افزایش میزان قند و آنتوسیانین میشود ( .)5افزایش میزان قند باعث کاهش میزان رونویسی و
بیان ژن در بسیاری از آنزیمهای فتوسنتزی میشود ( .)19بر اساس یافتههای  Shinو همکاران ( ،)28ارتباط کلسیمی بین
یاختهها منجر به جذب قندها در یاختهها و تجمع آن و در نهایت تبدیل آنها به آنتوسیانین میشود .کلسیم تولید ترکیبهای
فنولی و آنتوسیانین را در حضور گلوکز تحریک کرده و از تجزیه آنها جلوگیری میکند .در پژوهش حاضر به احتمال با بهبود
شرایط محیطی ریشه و تهویه بهینه در بستر کوکوپیت  +پرال یت ،با افزایش نیتروژن در محلول غذایی ،کربوهیدراتهای
تولیدی صرف ساختن پروتئین و افزایش آن شده باشند ( .)4افزایش غلظت نیتروژن و هدایت الکتریکی در محلول غذایی ،به
احتمال با غیرفعال کردن فعالیت آنزیمها ،باعث کاهش پروتئینسازی در یاختههای بافت گیاهی ( (3شده باشد .در شرایط
تهویه کم در بستر پیت ماس  +پرالیت ،به احتمال به دلیل کاهش تنفس یاختهای ،کمبود انرژی و سیستم ریشهای ضعیف،
میزان جذب عنصرهای یونی مانند نیتروژن و منیزیم کاهش مییابند ( .)25از آنجایی که یون منیزیم در یاختههای گیاهی
نقش ویژهای در فعالسازی آنزیمهای دخیل در فرایندهای تنفس ،H+-ATP ase ،فتوسنتز (آنزیم روبیسکو) ،ساخت  DNAو
 RNAدارد ،شاید دلیل احتمالی بر کاهش میزان کربوهیدرات و پروتئین بافت گیاهی باشد .آنزیم گلوتامین سینتتاز ()GS
سبب پیوستن آمونیوم به گلوتامات و شکلگیری آمینواسید گلوتامین میشود که این فرآیند به هیدرولیز یک  ATPو یک
کاتیون دو ظرفیتی مانند  Mg2+به عنوان کوفاکتور نیاز دارد ( )19و منیزیم همچنین واحدهای ریبوزوم را برای شکلگیری
پروتئین تثبیت میکند ( .)12در شرایط تهویه کم در محیط ریشه ،پروتئینسازی به جز ساخت حدود  20پلی پپتید (گروه
متنوعی از پروتئینها شامل آنزیمهای متابولیسم کربوهیدراتها در مسیرهای گلیکولیز و تخمیر ،متابولیسم چربیها ،تولید
اتیلن ،فرایند تنظیم اکسین ،خنثی کنندههای اکسیژن فعال و پیامرسانهای کلسیمی) کاهش مییابند ( )3که میتواند دلیل
احتمالی بر کاهش میزان پروتئین در گیاهان کشت شده در بستر پیتماس  +پرالیت باشد.

کاتبی و همکاران

کاهش فعالیت آنزیم  ATP aseبتواند دلیلی بر کاهش جذب نیتروژن باشد ( .)19مادههای تشکیل دهنده محیط کشت ریشه
مانند پیت ماس به دلیل ظرفیت نگهداری آب باال و بار الکتریکی منفی ( ،)7به احتمال مانع آبشویی و بهبود جذب یونهای
دارای بار مثبت (کاتیون) در محلول آب محیط کشت (مانند کلسیم) در این پژوهش باشد .سطح  ECبر غلظت کلسیم در
اندامهای مختلف تاثیر معکوس دارد که میتواند باعث افزایش میزان آن در برگها و مانع انتقال به اندامهای هوایی شود (.)29
جدول -3تاثیر غلظتهای مختلف نیتروژن و انواع بستر کشت بر غلظت عنصرهای غذایی برگ بنت قنسول رقم نوئل رد.
Table 3. Effect of different nitrogen concentrations and types of potting media on the nutrients concentration in
the leaves of poinsettia cv. Noel Red.
غلظتهای نیتروژن
بستر کشت
نیتروژن
پتاسیم
منیزیم
Nitrogen
Potting media
(N (%
(K (%
(Mg (%
concentrations
180
3.43 bcd
6.95 c
0.58 d
پیت ماس  +پرالیت
Peat moss + Perlite
0.59 dc
0.64 dc
0.66 c

6.97 c
7.24 bc
8.2 a

3.56 abc
3.4 dc
3.28 d

0.74 b

6.32 d

3.45 bcd

0.83 a

6.86 c

3.67 a

230

0.88 a

7.54 b

3.34 d

280

0.75 b

8.08 a

3.63 ab

330

230
280
330
کوکوپیت  +پرالیت
Cocopeat + Perlite

180

In each column, means with the same letters are not significant at the 5% (N) and 1% (K and Mg) level of
probability using Duncan's multiple range tests.
در هر ستون میانگینهای که دارای حرفهای مشابه هستند ،در سطح احتمال ( %5نیتروژن) و ( %1پتاسیم و منیزیم) با آزمون دانکن تفاوت معنیداری
ندارند.
)(B
)(A

] [ Downloaded from journal-irshs.ir on 2023-01-10

Fig. 3. Effect of different nitrogen concentrations (A) and types of potting media (B) on Ca (%( of Poinsettia cv.
Noel Red leaf. Means with the same letters are not significant at the 1% level of probability using
Duncan's multiple range tests.
شکل  -3اثر غلظتهای مختلف نیتروژن ( )Aو نوع بستر کشت ) (Bبر درصد کلسیم برگ گیاه بنت قنسول رقم نوئل رد .حروف مشابه

] [ DOR: 20.1001.1.16807154.1400.22.4.9.6

نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد در بین میانگینها با آزمون دانکن میباشد.

عنصرها با همدیگر و با سایر شرایط بستر کشت ،برهمکنش دارند .این برهمکنش میتوانند نشانههای کمبود را در شرایط
طبیعی زیر تاثیر قرار دهند ( .)25از آنجایی که منیزیم و کلسیم محیط ریشه به شدت با هم ناهمساز هستند ،در بیشتر موارد
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 پرالیت به دلیل ظرفیت+ با همدیگر مورد توجه قرار می گیرند که در این پژوهش افزایش میزان کلسیم در بستر پیت ماس
 در دسترس بودن مادههای.)12 ،16( تبادل کاتیونی باال شاید دلیلی بر کاهش میزان غلظت منیزیم در این بستر کشت باشد
 بلکه به توانایی ذرات کلوئیدی خاک در حفظ غلظت،غذایی نه تنها به غلظت ماده های غذایی محلول خاک در هر زمان معین
 پرالیت را شاید بتوان به ظرفیت+  کاهش میزان پتاسیم در ابتدا در بستر کوکوپیت.)19( مادههای غذایی نیز بستگی دارد
.)25( تبادل کاتیونی پایین و افزایش آبشویی پتاسیم در این بستر نسبت داد

نتیجه گیری
 محلول غذایی درNPK  مقدار دقیق.جنبههای کیفی گیاهان زینتی به طور مستقیم زیر تاثیر تعادل مادههای غذایی میباشد
 بستر کشت مناسب باید دارای برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مانند ظرفیت.درجه اول به نوع بستر کشت بستگی دارد
 غلظت، براساس نتیجههای مطالعه حاضر. در دسترس و ارزان باشد، هوادهی مناسب و ظرفیت نگهداری آب،تبادل کاتیونی باال
 میلیگرم در لیتر نیتروژن باعث افزایش ارتفاع گیاه بنت قنسول و قطر تاج بوته و در نتیجه کیفیت بنت قنسول280  و230
 میلیگرم بر لیتر نیتروژن موجب بهبود شاخصهای میزان سطح برگ و برگک و در نتیجه230  در پژوهش حاضر غلظت.شد
 باعث افزایش جذب مادههای مغذی و، کوکوپیت به دلیل تهویه بهتر ریشه، همچنین.بهبود ویژگیهای کیفی بنت قنسول شد
 مقایسه رشد و نمو بنت قنسول در بسترهای مبنی بر پیت ماس و کوکوپیت نشان.بهبود ویژگیهای رشدی بنت قنسول شد
داد که کیفیت گیاهان بنت قنسول رشد یافته در کوکوپیت کم هزینه نه تنها با بنت قنسولهای رشد یافته در پیت ماس گران
 قابلیت دسترسی بیشتر و، بلکه با کوکوپیت مزیتهای دیگری از جمله تهویهی بهینه در بستر کشت،قیمت قابل مقایسه بود
.هزینه کمتر نیز داشت
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To investigating the effects of various concentrations of nitrogen (180, 230, 280 and
330 mg L-1) and potting media composition (peat moss:perlite or cocopeat:perlite as 2:1
V/V) on some growth traits of Euphorbia pulcherrima, a factorial experiment was
conducted based on a completely randomized design with 8 treatments and 3
replications. The results showed that the highest height, plant canopy diameter and
protein content eamed by using of were observed in plants grown at the concentration of
230 mg L-1 N in cocopeat and perlite media. The concentration of 230 mg L-1 N
increased the bract and leaf area in comparison with the other treatments. The
concentration of 280 mg L-1 of nitrogen with cocopeat and perlite media caused the
maximum amount of the Mg content in plant leaves tissue. Using of peat mass and
perlite and 330 mg L-1 of nitrogen resulted in the highest bract anthocyanin and
potassium content. Generally, the results of the study showed that the concentrations of
230 and 280 mg L-1 nitrogen and the combination of cocopeat and perlite as a media
improved the growth indices and qualitative characteristics of Poinsettia.
Keywords: Alternative substrate, Anthocyanin, Bract, Nitrate, Nutrition, Quality.
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