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پیشگفتار
مسئلهء تغذیهء جمعیت رو به افزایش جهان ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،یکی از چالشهای
اساسی جامعهء علمی کشاورزی امروز است .پیشبینی میشود جمعیت جهان تا سال  2050به بیش
از نه میلیارد نفر برسد که مردم کشورهای در حال توسعه سهم بزرگی از جمعیت جهان را شامل
میشوند .تقاضای جهانی برای غذا احتماالً در  30سال آینده  50درصد افزایش خواهد یافت .این
افزایش در تقاضا در درجهء اول ناشی از انفجار احتمالی جمعیت جهان خواهد بود و این در حالی است
که تولید غالت کاهش یافته است .اُفت عملکرد دانه محصوالت مهم غذایی طی سالیان اخیر در
کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای در حال توسعه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی کمک
شایانی کرده است .از این رو ،نیاز است در آینده جهت تغذیهء جمعیت رو به افزایش جهان عملکرد
دانهء محصوالت زراعی افزایش یابد .عالو بر این ،اختصاص زمین برای تولید سوختهای زیستی عملکرد
دانهء بیشتری نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز جمعیت رو به افزایش جهان باشد .اگر تقاضا برای غذا
برای مدت طوالنیتری ادامه یابد ،ممکن است باعث بحران جدی در سرتاسر جهان گردد .از این رو،
افزایش تولید مواد غذایی در سراسر جهان در قرن بیست و یکم به یک مسئلهء مهم تبدیل شده است.
کاهش تولید مواد غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی باعث نگرانی دانشمندان و اقتصاددانان بخش
کشاورزی میشود چرا که این عامل ممکن است در افزایش ساالنهء  2/5درصدی تولید مواد غذایی
مورد نیاز برای تغذیهء جمعیت رو به رشد جهان ،افزایش درآمد و کاهش سوءتغذیه جهانی ناموفق
باشد .برای برطرف کردن این معضل ،فناوریهایی که بهرهوری را افزایش میدهند ،ایمنی محیط
زیست را تضمین میکنند و باعث صرفهجویی در مصرف منابع طبیعی میگردند ،مورد توجه ویژه قرار
میگیرند.
افزایش جمعیت و باالرفتن سطح تغذیه سبب افزایش تقاضا برای تولید محصوالت کشاورزی
گردیده است ،در حالیکه سطح اراضی زراعی دنیا بهدلیل شهرسازی و تخریب محیط زیست ،کاهش
یافته است .عملکرد محصوالت زراعی بایستی از طریق بهبود کارایی استفاده از منابع مانند آب و عناصر

غذایی با هدف برآورد نیاز جوامع کشاورزی افزایش یابد .در حال حاضر ،تقریباً یک میلیارد نفر از
جمعیت دنیا در فقر کامل بهسر میبرند که از این میزان 800 ،میلیون نفر تحت شرایط ناامنی غذایی
زندگی میکنند و عملکرد محصوالت زراعی در کشورهای توسعهیافته به سطح ثابتی رسیده است.
بنابراین ،در کشورهای در حال توسعه سطح باالتری از بهرهوری بهدست خواهد آمد و این امر از طریق
مدیریت بهتر منابع طبیعی و بهزراعی صورت خواهد گرفت .بهرهوری برای رشد اقتصادی طویلالمدت
ضروری است اما در کوتاهمدت اهمیت این بهرهوری برای حفظ ذخایر غذایی کافی برای جمعیت در
حال افزایش جهان ،بیشتر است .سطح اراضی قابل کشت دنیا بهدلیل تخریب محیط

پیشگفتار
زیست و شهرسازی در حال کاهش است که این روند کاهشی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه
با کشورهای توسعهیافته قابل توجه است.
کتاب حاضر مرجع کاملی برای نشان دادن دانش فعلی ما پیرامون نقش عوامل محیطی در رشد
و نمو ریشه و نیز اثرات این عوامل بر بهبود عملکرد گیاهان زراعی یکساله میباشد .من معتقدم که
این کتاب برای دانشمندان گیاهی در سطح جهان مثمر ثمر خواهد بود و مورد اقبال دانشمندان علوم
زراعت ،باغبانی ،فیزیولوژی گیاهی ،خاک ،اصالح نباتات ،گیاه پزشکی و نیز دانشمندانی که روی
گیاهان زراعی یکساله تحقیق میکنند ،قرار خواهد گرفت .بهعالوه ،این کتاب مجموعهای متشکل از
موضوعات و فناوریهای پیشرفتهای است که رشد ریشه را تحت تأثیر قرار میدهند و مرجع کاملی
برای تسهیل فرآیند تولید محصوالت زراعی بهشکل اقتصادی ،پایدار ،کارآمد و همسو با طبیعت
میباشد .قسمت اعظم کار حرفهای من در مرکز ملی تحقیقاتی برنج و لوبیا  Empresa Brasileriaدر
برزیل سپری شده است ،یعنی جاییکه من اختیار ادامه مطالعات خود در زمینهء تغذیهء معدنی گیاهان
زراعی را داشتم .من حجم زیادی از اطالعات در زمینهء رشد ریشه در گیاهان برنج ،لوبیا ،ذرت ،گندم،
سویا و لگومهای پوششی مناطق گرمسیری جمعآوری نمودم .این اطالعات کمک شایانی در تدوین
فصول این کتاب به من نموده است .من از تمام کارکنان مرکز ملی تحقیقاتی Empresa Brasileria
که با همکاری صمیمانهء خود محیط کاری دلنشینی را برای من فراهم نمودند تا بتوانم کار تحقیقاتی
خود را انجام دهم و کتاب حاضر را به رشته تحریر درآورم ،کمال قدردانی را دارم .همچنین ،از شورای
تحقیقات علمی و فناوری برزیل بهدلیل حمایت مالی دو پروژهء تحقیقاتی اینجانب سپاسگزاری
مینمایم .بسیاری از نتایج این پروژههای تحقیقاتی در فصول مختلف این کتاب گنجانده شدهاند .از
آقایان رندی لیگبرم و دیوید فوسل بهخاطر تقبل زحمات فراوان مربوط به چاپ با کیفیت این کتاب
تشکر صمیمانه دارم.
در پایان ،از همسرم شانتی ،دخترم ساویتا ،عروسم نیرا ،پسرانم راجش و ساتیاپال و نوههایم صوفیا،
مایا و آنجیت بهخاطر صبر ،تشویق و درک عمیقشان تشکر میکنم ،چرا که بدون حمایت آنها ،بنده
انرژی و زمان الزم برای نگارش کتاب حاضر را نداشتم.
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انواع ریشه در گیاه ،اندازهگیریهای مربوط به ریشه و ارتباط ریشه با عملکرد گیاه
 1-1مقدمه
ریشه اندام مهمی است که نقش بهسزایی در رشد و نمو گیاهان بازی میکند .ریشه ،نهتنها آب و مواد غذایی را تأمین میکند،
بلکه نقش حفاظت از گیاه را از دوران گیاهچه تا رسیدگی و نمو ایفا میکند .بهعالوه ،هورمونهای رشد توسط ریشه در اختیار
گیاه قرار میگیرند تا به رشد و نمو بهتر آن کمک کنند .همچنین ،ریشهها با تقویت میزان مادهء آلی خاک ،سبب بهبود
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک میگردند که نتیجهء آن ،افزایش عملکرد گیاه زراعی است .باربر ( )1979برآورد
کرد که  8الی  11درصد بقایای ساقهء ذرت بهصورت کربن آلی وارد خاک میگردد .آلماراس و همکاران ( )2004نشان دادند
که تنها اندازهگیری کمیت ریشهء گیاه ،نقش آن را در تشکیل کربن آلی خاک کمرنگ میکند .آنها خاطر نشان کردند که
بقایای ریشه در مزرعه ،سهم زیادی در چرخهء کربن کل دارد و باید در آنالیز سطح مزرعه گنجانده شود .جانسون و همکاران
( )2006مشارکت بخشهای مختلف گیاه از گونههای مختلف گیاهی را در محتوای کربن آلی بررسی نمودند و راهنمای کاملی
از سهم ریشهء گیاه و بقایای آن در چرخهء کربن کل را در صورت آنالیز تغییرات کربن آلی خاک ،ارائه دادند .منبع مهم تجمع
کربن آلی ،احتماالً تهنشستهای زیرزمینی کربن تثبیتشده در زیستتودهء ساختار ریشه ،ترشحات ،موسیالژ و سلولهای
پوسیده باشد (بوتنر و همکاران ،1999 ،آلماراس و همکاران .)2004 ،بنجامین و همکاران ( )2011عنوان کردند که سهم
سیستم ریشه در تشکیل و افزایش کربن آلی خاک در زمان انتخاب تناوب در سیستم کشت ،مهم است.
تأثیر ریشهها در مخازن کربن آلی خاک بهعلت آزادسازی مداوم کربن از ریشه و پیچیدگیهای ذاتی اثر متقابل ریزوسفر با
خاک ،میتواند تا حدودی نسبت به تأثیر ورودیهای کربن باالی سطح زمین بیشتر باشد (میچالماس و همکاران1985 ،؛ بون،
1994؛ نوروی و کوترافو .)1998 ،پاجت و درینکواتر ( )2001بهمنظور تشخیص عوامل مؤثر بر هر گونه تفاوت در حفظ
ورودیهای کربن سطح باال و پایین زمین ،سرنوشت کربن منشأ گرفته از ریشهء ماشک ( )Vicia villosaرا با کربن منشأ گرفته
از اندام هوایی مورد مطالعه قرار دادند .در پایان فصل رشد ،نزدیک به نصف کربن منشأ گرفته از ریشه در خاک موجود بود ،در
حالیکه تنها  13درصد از کربن منشأ گرفته از اندام هوایی ،باقی مانده بود .تفاوت در سرعت تجزیهء مشتقات ریشه و اندام
هوایی تا حدودی به قابلیت تجزیهپذیری بر میگردد .بقایای بخش هوایی ماشک با نسبت لیگنین به نیتروژن  1:1در مقایسه با
بقایای ریشه با نسبت لیگنین به نیتروژن  6:1بسیار سریعتر و به مقدار بیشتری معدنی میشود (پاجت و درینک واتر.)2001 ،
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ریشهها بهطور مستقیم با تلفیق با اجزای خاک و بهطور غیرمستقیم با تحریک زیستتودهء میکروبی که سبب ساخت پلیمرها و
پیوستگی خاک میشود ،در پایداری توده خاک نقش دارند (تیسدال و ادز1979 ،؛ جاستراو و همکاران.)1998 ،
خاکها ،بزرگترین مخزن کربن در جهان هستند (اسلسینجر1990 ،؛ جوباگی و جکسون2000 ،؛ اینتری و همکاران.)2002 ،
مقدار کربن ذخیره شده در خاک ،دو برابر مقدار آن در اتمسفر و سه برابر کربن ذخیره شده در گیاهان زنده است (اسلسینجر،
 .)1990بنابراین ،تغییر در اندازهء مخزن کربن خاک میتواند بهطور عمده ،غلظت دیاکسیدکربن اتمسفر را تغییر دهد (وانگ و
همکاران .)1999 ،چندین مطالعه گزارش نمودهاند که ریشهها تأثیر نسبی بیشتری بر مخزن کربن خاک نسبت به اندام هوایی
دارند و تا حدودی نگهداری بیشتر کربن منشأ گرفته از ریشه را به حفاظت فیزیکی در داخل تودهء خاک نسبت دادهاند (گاله و
همکاران2000 ،؛ واندر و یانگ2000 ،؛ پاجت و درینکواتر2001 ،؛ کانگ و سیکس .)2010 ،پاجت و درینکواتر ()2001
پیشنهاد کردند در سیستمهای مبتنی بر لگوم ،سهم کربن منشأ گرفته از ریشه در مقایسه با ذرات مواد آلی ،سیلت و رس ،بیشتر
است که این امر نشاندهندهء ماندگاری بیشتر کربن ریشهای در خاک است .گال و همکاران ( )2000گزارش نمودند نقش مادهء
آلی نشأت گرفته از بقایای ریشه نسبت به کربن نشأت گرفته از بقایای گیاهی در پایداری خاکدانههای خاک تحت شرایط بدون
شخم ،مهم بود .بهعالوه ،وندر و یانگ ( )2000گزارش نمودند مواد ریشهای نسبت به مواد باالی خاک در سیستم بدون شخم و
خاکهای شخمخورده با گاوآهن برگرداندار بهسرعت در تودهء خاک تثبیت میشوند .کانگ و سیکس ( )2010در مرحلهء
برداشت ذرت ،مقدار کربن ریشهای موجود در خاک را  52درصد در مقابل  4درصد کربن اندام هوایی گزارش نمودند .بالسدنت
و باالبان ( )1996نیز اعالم کردند با اینکه ورودیهای سطح باالی زمین ( 345گرم کربن در متر در سال) نزدیک به  3/3برابر
بیش از زیر زمین ( 152گرم کربن در متر در سال) است ،ولی سهم بخش زیرزمینی در انباشت مواد آلی 57( ،گرم کربن در متر
در سال) بود.
همچنین ،ریشهها به ترسیب کربن ،که یک بحث داغ در قرن بیستویک بهدلیل تغییر اقلیم و اثرات مخرب آن روی محیط
و بهتبع آن ،سالمت انسان و حیوان میباشد ،کمک میکند .کربن آلی خاک بهعنوان مؤلفهء کلیدی در کاهش دیاکسیدکربن
اتمسفر و جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تعدیل تغییرات جهانی اقلیم لحاظ میشود (کریستوفر و همکاران.)2009 ،
هینسینگر و همکاران ( )2009گزارش نمودند که ریشهء گیاهان عالی بهعنوان مرکز ثقل تنوع زیستی اکوسیستمهای زمینی
تأمینکننده مقدار زیادی کربن برای تقویت خاک اکوسیستمها میباشد .تولید ریشه منشعب بهخصوص تحت شرایط استرسهای
محیطی ،مثل خشکی و مواد غذایی ،بسیار مهم است (فاگریا و همکاران2006 ،؛ جلیل و همکاران .)2009 ،ثابت شده است که
رشد اولیهء ریشههای قوی می تواند یک عامل مهم در افزایش جذب نیتروژن در گندم باشد (لیو و همکاران2004 ،؛ نوالس و
همکاران .)2010 ،سیستم ریشهای گستردهتر سبب افزایش تماس ریشه با خاک میگردد که بهخصوص در جذب فسفر ،بسیار
مهم است (گاهونیا و نیلسون .)2004 ،مواد غذایی متحرک مثل نیترات میتواند در تراکم اندک ریشهها ،تخلیه شود ،در حالیکه
برای عناصر کم تحرکی مثل فسفر و پتاسیم ،میزان تخلیه ،اغلب ارتباط نزدیکی با طول ریشه دارد (اتکینسون.)1991 ،
برای سالهای طوالنی (از اواسط قرن گذشته) ،ریشهها بهعنوان نیمهء پنهان گیاه در نظر گرفته میشدند (وایسل وهمکاران،
 )2002و همواره کمبود چشم گیری در تحقیقات در این زمینه در کل دنیا وجود داشته است (اتو و همکاران .)2009 ،علت
فقدان اطالعات در این زمینه ،بهدلیل مشکالتی که در روش انجام کار بهدلیل غیرقابلدسترس بودن سیستم ریشه بهعنوان هدف
تحقیق ،پیچیدگی سهبعدی آن و تنوع زمانی و مکانی قابل توجه آن وجود دارد ،نهفته است (وان نور ویج .)1993 ،مطالعهء
سیستم ریشه ،بسیار دشوار و زمانبر است .به عالوه ،زمان الزم برای ارزیابی کمی ریشه و عدم قطعیت نتایج ،از عوامل
مأیوسکنندهء تحقیقات ریشه است (زونتا و همکاران .)2009 ،در حال حاضر ،توافق بر اهمیت مطالعهء سیستم ریشه ،انواع
مختلف ریشههای گیاهی ،اندازه گیری آن و ارتباط با عملکرد که از ضروریات افزایش تولید است ،وجود دارد .این اقدام میتواند
منجر به استفادهء مؤثر از مواد غذایی و آب توسط محصوالت زراعی و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست شود .با وجود این
پتانسیل ،ریشهها در زمینههای ساختاری ،تغذیهای و هیدرولوژیکی ،کمتر مورد توجه واقع شدهاند .بخش هوایی گونههای گیاهی
احتماالً بهدلیل قابلمشاهده بودن و سهولت اندازهگیری نسبی آن ،بیشتر مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد ،در حالیکه
قسمتهای زیرزمینی ،مورد غفلت واقع میشوند (فاگریا و همکاران .)2006 ،بخشی از این غفلت ،از غیر قابلدسترس بودن
سیستم ریشه در زیر سطح خاک نشأت میگیرد .بهعالوه ،تشکیل و از بین رفتن سریع سسیتم ریشهای از عوامل پیچیدگی
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مطالعهء ریشه است .ریشهها ،بهطور مداوم رشد میکنند ،میمیرند و تجزیه میشوند (جونز .)1985 ،بهاین دالیل ،اطالعات در
مورد ساختار ریشه و دینامیک رشد آن به عنوان تابعی از عوامل محیطی در گیاهان زراعی ،نادر و پراکنده است .در اوایل سال
 ،1926ویور ( )1926در گزارشی ،تفسیر اطالعات ریشه را دشوار اعالم کرد .اندازهگیری واقعی سیستم ریشهای مشکالت عملی
زیادی دارد ،بهطوریکه بسیاری از محققان این زمینه را به چالش کشیدهاند (هود و همکاران .)2001 ،اگر چه در حال حاضر،
روشهای مناسبی برای اندازهگیری ریشه با استفاده از هستهها یا لولههای قابلدسترس دائمی وجود دارد ،اما ممکن است
اطالعات جمعآوریشده بیانگر کل محصول نباشد (هود و همکاران .)2001 ،بهعالوه ،این روشها (منافذ خاک ،چالهها و گودالها)
با در نظر گرفتن حجم خاک و سطح منطقهای که میتواند ارزیابی شود ،تخریبی هستند و نیازمند کاربر و دارای محدودیتاند.
همچنین ،دادههای بهدست آمده از اینروشها ،اطالعات مربوط به توزیع ریشه در خاک را تأمین نمیکنند ،ولی اطالعاتی در
مورد میانگین زیستتوده ریشه در کرتها یا تیمارها را بهدست میدهد (بوتنر و همکاران.)2003 ،
این فصل ،دانش کنونی را در مورد ریشهء غالت ،لگومها و گراسها ،نسبت ریشه به اندام هوایی ،سهم ریشه در وزن کل گیاه،
طول ریشه ،وزن مخصوص ریشه ( ،)SRLوزن خشک ریشه ،عمق ریشهدهی و تراکم ،ارتباط رشد ریشه با عملکرد را خالصه
میکند .بیشتر بحثها با نتایج تحقیقات محققان دیگر ،تأیید میشود که میتواند برای کسانی که در زمینهء تغذیه گیاه ،استفاده
آب ،اصالح و فیزیولوژی گیاهی مطالعه میکنند و کسانی که عالقمند به دستورزی سیستم ریشهای جهت رسیدن به عملکردهای
بیشتر هستند ،مفید باشد.

 2-1ریشهء غالت ،لگومها و گراسها
دانهء غالت و لگومها ،حاوی ذخایر زیادی از کربوهیدراتها و مواد غذایی است که سبب رشد اولیهء سریع سیستم ریشهای تا
عمق قابلمالحظهای میشود (مارشنر .)1998 ،انشعاب ریشهها قبل از باز شدن برگها صورت میگیرد که ناشی از برخورد با
خاک مرطوب است و نتیجهء آن استقرار گیاه است (هود و همکاران .)2001 ،در حالت کلی ،ریشهها به چهار گروه ریشهء عمودی،
ریشهء اصلی ،ریشهء جانبی و ریشهء ساقهزاد یا ریشههای نابهجا تقسیم میشوند (زوبل .)2005 ،زمانی گیاهان شاخههای ثانویه
(پنجهها) یا شاخههای ساقه تولید میکنند که ریشهها توسعه یافته باشند که این ریشهها معموالً ریشههای نابهجا نامیده
میشوند .برای نشان دادن منشأ صحیح این واژه ،گاهی واژهء ساقهزاد استفاده میشود (زوبل .)2005a ،نخستین عمل ریشههای
عمودی ،اصلی و نابهجا استقرار بهترین چارچوب میباشد که بر آغازش ریشههای جانبی کوچک که بر جذب آب و مواد غذایی
تأثیر میگذارد (زوبل .)2005a ،ریشهء عمودی برای اطمینان از منبع کافی آب خاک ،نسبتاً عمیق نفوذ میکند .ریشهء اصلی
برای اطمینان از ساختار ریشههای جانبی که در جذب فسفر و دیگر مواد غذایی که در سطوح پایین پروفیل خاک کمتر هستند،
بهصورت جانبی گسترش مییابند (زوبل )2005a ،و مقاومت تحمل بار ،زمانیکه گیاه بالغ شده یا تولید دانه میکند ،ایجاد
میکند (استوفال و همکاران1979،؛ بارلو .)1979 ،برای بسیاری از گراسها و دیگر گونهها که ضخیمشدن ریشه ثانویه مهم
نیست ،ریشههای ساقهزاد نقش ریشههای اصلی را ایفا میکنند .ریشهء ساقهزاد ،ساخت چارچوب ریشه را با بزرگتر شدن
ریشههای هدایتکننده ادامه میدهد که سبب افزایش اندازه گیاه میشود (زوبل .)2005b،ریشههای اصلی و ساقه زاد احتماالً
مقدار کمی آب و مواد غذایی را جذب میکنند (اس تی ابین و همکاران.)1986 ،
سیستم ریشهای تکلپهایها و دو لپهایها متفاوت است .سیستم ریشهای در تکلپهایها افشان و در دو لپهایها اغلب
عمودی است .سیستم ریشه در تکلپهایها شامل ریشهء اصلی ،گرهای و جانبی است .ریشهء اصلی از پریموردیای داخل بذر و
ریشههای گرهای بهصورت نابهجا از گرههای پایین ساقه ،منشعب میشوند .برای تشخیص تمامی ریشههای نابهجای ساقهزاد از
ریشههای بهوجود آمده از مزوکوتیل یا سایر بخشهای گیاه ،این ریشهها ریشهء گرهای نامیده میشوند .ریشههای گرهای توسط
شماره گرهای که از آن منشأ گرفتهاند ،مشخص میشوند .ریشههای گرهای ممکن است دارای کارکرد یا بدون کارکرد باشند
(توماس و کاسپار .)1997 ،ریشههای گرهای دارای کارکرد ،بهعنوان ریشههایی که از گرههای ساقه منشأ گرفته و داخل خاک
میروند و ریشههای جانبی یا تارهای کشنده را توسعه میدهند ،شناخته میشوند .ریشههای گرهای بدون کارکرد ،از گرههای
ساقه روی خاک تشکیل میشوند و داخل خاک نمیروند و ریشههای جانبی تولید نمیکنند (توماس و کاسپار.)1997 ،
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ریشههای اولیه یا ریشههای گرهای ،ریشههای جانبی را گسترش میدهند که ریشههای درجهء اول نامیده میشوند .ریشههای
منشأگرفته از ریشههای درجه اول ،تحتعنوان ریشههای درجه دوم و ریشههای جانبی بعدی بهترتیب سومین و چهارمین درجهء
ریشه را تشکیل میدهند (یاماچی و همکاران b ،و  .)1997 aهمچنین ،ریشههای گرهای بهعنوان ریشههای نابهجا ،تاجی یا
طوقهای شناخته میشوند .ریشهء غالتی مثل برنج شامل مزوکوتیل ،رادیکال ،گره و ریشههای نابهجا است .ریشههای مزوکوتیل
از محور بین گره کولئوپتیل و پایه رادیکال منشأ میگیرند و معموالً زمانیکه بذرها بسیار عمیق کشت شوند یا توسط مواد
شیمیایی تیمار شوند ،گسترش مییابند (یوشیدا .)1981 ،تا زمان گسترش ریشههای نابهجا گیاهچهها ناگزیر باید از ریشههایی
که از میانگرههای زیر کلئوپتیل روی بذر یا ریشههای اولیه زیر بذر آغازش مییابند ،استفاده کنند .ریشههای نابهجا بهدلیل
توانایی هدایت آب بیشتر نسبت به ریشههای اصلی کم قطر ،در استقرار گیاهچه نقش مهمی دارند .ریشههای نابهجا میتوانند
کمتر از دو هفته قبل از کاشت گسترش یابند .در صورتیکه دسترسی به آب بیشتری توسط افزایش ریشههای نابهجا فراهم
شود ،بقای گیاهچه ممکن است با افزایش عمق کشت افزایش یابد (فاگریا و همکاران.)2006 ،
ریشههای پنجهای در غالت تا زمانیکه پنجهها دو یا سه برگ داشته باشند ،تشکیل نمیشوند (کلپر و همکاران )1984 ،و
تا زمان توسعهء این ریشهها ،ساقهء مولد ،وظیفه تأمین آب و مواد غذایی را بهعهده دارد .عالوهبر این ،ساقههای مادری ممکن
است کنترل هورمونی نیز داشته باشند که برای بقای پنجهها ضروری است .ریشهدهی دیر هنگام پنجهها ممکن است دلیل عدم
بقای پنجههای آخری را توضیح دهد (کلپر و همکاران . )1984 ،شکل  1-1ریشهچه و سیستم ریشه نابهجا را در برنج دیم
مناطق مرتفع نشان میدهد (( )Oryza sativa L.غالت) و شکل  2-1ریشهء عمودی را در لوبیا نشان میدهد ( Phaseolus
( )vulgaris L.لگوم).

شکل 1 -1سیستم ریشهای گیاهچهء برنج دیم مناطق مرطوب
(فاگریا ،ان .کی .جی .مجلهء تغذیهء گیاهی)2007 ،843، 30،.

الگوی ریشهدهی بین غالت و لگومها متفاوت است که میتواند سبب شناسایی حجم خاک در سیستمهای کشت مخلوط
غله– لگوم شود (آنیل و همکاران .)1998 ،با اینحال ،زمانیکه محدودیت نیتروژن وجود دارد ،تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ،منبع
مهم این عنصر در سیستمهای کشت مخلوط غله– لگوم است (فوجیتا و همکاران ،)1992 ،اما مقدار نیتروژن تثبیتی توسط
لگومها عموماً با افزایش دسترسی به نیتروژن خاک کاهش مییابد (آنیل و همکاران )1998 ،و اگر لگومها دائماً قابلیت تثبیت
نیتروژن را کاهش دهند ،آسیب بیشتر خواهد شد (وایلی1979 ،؛ سامیگالسکی و آکر .)2006 ،استفاده از یک گیاه همراه دانههای
غله در کشت ثابت لگوم در طول تاریخ در مراکز شمالی ایاالت متحده مرسوم است و در  85درصد مزارع یونجه ایالت آیوا )(Iowa
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استفاده میشود (بلسر و همکاران .)2006 ،جو دو سر بهاره گزینه دیگری برای گیاه همراه در این منطقه است .بهعالوه ،استفاده
از یک غلهء دانهای /شبدر قرمز در تناوب ذرت -سویا یک سیستم تولیدی با محصوالت جایگزین ایجاد میکند که سبب تنوع
درآمد (اکسنر و کروز ،)2001 ،افزایش عملکرد کشتهای پی در پی همراه با کاهش نهادههای ورودی (سینگر و کوکس،)1998 ،
بهبود کیفیت خاک (ریکوسکی و فرسال )1998 ،و اختالل در چرخهء زیستی آفات میشود (کوک ،1988 ،بلسر و همکاران،
 .)2006تمامی این تغییرات میتوانند سبب بهبود رشد ریشهء گیاهان در تناوب و کشت مخلوط شوند و کارایی استفاده از منابعی
مثل آب و مواد غذایی را افزایش دهند .ریشهء لگومهای دانه ای در مقایسه با غالتی مثل گندم و ذرت ،قدرت کمی دارد .شکل
 3-1رشد ریشهء لوبیا سفید و شکل  4-1رشد ریشهء برنج دیم مناطق مرتفع را در سطوح حاصلخیزی باال و پایین نشان
میدهند.

شکل 2 -1سیستم ریشهای گیاهچهء لوبیا
(فاگریا ،ان .کا ،.و سانتوس ،ای ،بی ،.مجلهء تغذیهء گیاهی)2007 ،983 ،31 ،.

رشد ریشهء هر دو گونهء گیاهی در مرحلهء بلوغ فیزیولوژیکی در حاصلخیزی باال در مقایسه با سطوح حاصلخیزی پایین،
قویتر بود .با اینحال ،رشد ریشه در برنج دیم مناطق مرتفع در سطح حاصلخیزی پایین مشابه حاصلخیزی باال ،بود و در هر
دو سطح ،بیشتر بود .معموالً لگومها در مقایسه با غالت عملکرد پایینی دارند .رشد ضعیف ریشه لگومها در مقایسه با غالت یکی
از فاکتورهای مرتبط با عملکرد پایین لگومها میباشد .عامل دیگری که عملکرد پایین لگومها را باعث میشود ،تنفس نوری باالی
آنها در مقایسه با غالت است (فاگریا .)2009 ،به عالوه ،تثبیت مقدار زیادی از نیتروژن اتمسفر توسط لگومها و تبدیل بخش
زیادی از این انرژی در این مرحله ،دلیل کاهش عملکرد لگومها میباشد .این توضیحات در خصوص پایین بودن رشد ریشهء
لگومها در مقایسه با غالت تنها در مورد لگومهای پوششی گرمسیری صحیح است.
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شکل  3 -1رشد ریشهء لوبیا سفید رقم پرالو در سطوح حاصلخیزی باال
و حاصلخیزی پایین در مرحلهء رسیدگی فیزیولوژیکی

شکل  4 -1رشد ریشهء برنج دیم مناطق مرتفع ژنوتیپ بی آر ای 2535
در سطوح حاصلخیزی پایین و باال

ن
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شکل  5 -1رشد ریشهء گیاه پوششی لوبیا گرمسیری در سطوح
حاصلخیزی باال و پایین

شکل  5-1ریشهء لوبیا چیتی را که یک لگوم گرمسیری پوششی است و در سطوح حاصلخیزی باال و پایین دارای سیستم
ریشهای قوی است ،نشان میدهد.
عالوهبر تفاوتهای مورفولوژیکی آنها ،ریشهء غالت و لگومها خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوتی دارند .سطح ریشهء گیاهان
بهدلیل وجود گروههای کربوکسیل در پکتین دیواره ،دارای بار الکتریکی منفی است .اندازهء این بار منفی بهعنوان ظرفیت تبادل
کاتیونی تعریف میشود (( )CECتاکناگا CEC .)1995 ،غالتی مثل برنج ،جو و ذرت معموالً پایینتر از  CECلگومهایی مثل
لوبیا سفید و باقال است .ریشههایی با  CECباال کاتیونهای دو ظرفیتی مثل کلسیم و منیزیم را بیش از کاتیونهای تکظرفیتی
مثل پتاسیم و آمونیم جذب می کنند .بنابراین ،در کشت مخلوط غله -لگوم ،لگومها معموالً بهعلت جذب باالی پتاسیم توسط
گراسها ،از کمبود این عنصر رنج میبرند .ایسو ( ،)1977کلپر ( ،)1992لسکوارانت و استوفال ( ،)1995اتل و بلند ( ،)1987زوبل
( b،1991و )2005 aو فاگریا و همکاران ( )2006بهطور گسترده با انواع ریشههای دو لپهایها ،تکلپهایها ،ریشههای مویی و
رشد و مورفولوژی آنها سر و کار داشتند.
گراسها ،مهمترین منبع علوفه در مراتع دنیا هستند .در کل دنیا ،مراتع بهصورت قابلمالحظهای با زمینهای کشاورزی
مقایسه میشوند Brachiaria spp. .مهمترین گراس علوفهای در مراتع برزیل است .گراسهای علوفهای مهمترین منبع سلولزی
برای توسعهء صنعت انرژی زیستی هستند (کولینز و همکاران .)2010 ،از مهمترین گراسهای مولد انرژی زیستی ،میتوان علف
( ،)Pennisetum purpureum Schumach.علف قناری ( ،)Miscanthus spp.( ،)Phalaris arundinacea L.ریشهآبی
فیل
بزرگ ( ،)Andropogon gerardii Vitmanعلف هندی ( ،)Panicum maximum( ،)Sorghastrum nutans L.سوئیچگراس
( )Punicum virgatum L.را نام برد .گراسهای دائمی مولد انرژی زیستی ،سبب بهبود کیفیت خاک ،تقویت چرخههای غذایی،
بهبود زیستگاههای حیات وحش و ترسیب کربن میشوند (لموس و همکاران2005 ،؛ مک الگلین و کوزوس .)2005 ،سیستم
ریشهای گراسهای علوفهای افشان و حجیم است .از آنجایی که سیستم ریشهء گراسها اندامهای غیرانتهایی هستند و آزادانه
شاخهدهی میکنند در شرایط مطلوب محیطی ،بسیار سریع رشد میکنند (جونز .)1985 ،مکگالین و والش ( )1998گزارش
نمودند سیستم ریشهای گراسهای فصل گرم با سیستم ریشهای توسعهیافتهتر و بیوماس ریشهای که با زیستتودهء تولیدی
ساالنهء باالی سطح زمین ،قابلمقایسه است ،مشخص میشوند .ما و همکاران ( )2000گزارش نمودند که  50درصد توزیع ریشهء
سوئیچگراس 6 ،سال پس از رشد در عمق  30سانتیمتری خاک متمرکز بودند .زان و همکاران ( )2001گزارش نمودند که
سوئیچگراس ،بیوماس ریشهای  4-5برابر ذرت داشت و  2/2تن کربن در هکتار در سال را ذخیره کرد .تفکیوگال و همکاران
( )2003متوجه شدند که در ریشهء سوئیچگراس بالغ 6-7 ،برابر کربن نسبت به ذرت وجود دارد .کالینز و همکاران ( )2010طی
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گزارشی اعالم کردند مجموع کربن آلی خاک حاصلشده از ریشههای سوئیچگراس با احتساب کربن ذخیره شده در ریشه ،یک
منبع زیرزمینی  6/5-8تن در هکتار بسته به نوع رقم را ایجاد میکند.

 3-1نسبت ریشه به اندام هوایی
نسبت ریشه به اندام هوایی بهصورت وزن ریشه تقسیم بر اندام هوایی تعریف میشود .اطالع در مورد این نسبت برای اظهار نظر
در مورد توزیع محصوالت فتوسنتزی در ریشه و بخش هوایی گیاه اهمیت دارد .بهعالوه ،نسبت زیستتودهء ریشه به اندام هوایی
بهعنوان بخشی ضروری برای ارزیابی و مقایسهء زیستتودهء زیرزمینی ،شامل ترشحات ریشه و دیگر مواد تهنشینشدهء ریشه
بهعنوان کارکرد بخش هوایی مثل دانه بیان میشود (آلماراس و همکاران .)2004 ،بهعالوه ،نسبت باالی ریشه به اندام هوایی
در ژنوتیپهای گیاهان اصالحی بهعنوان فاکتور مقاومت به خشکی استفاده میشود (بونس و همکاران2004 ،؛ کرکر و همکاران،
 .)2008بونس و کوواکر توانستند بهترتیب به  81و  33درصد نسبت ریشه به اندام هوایی در دو نسل واریتههای فستوک بلند
( )Festuca arundinacea Schrebو علف قناری دائمی ( )Lolium perenne L.دست یابند.
چمنی
بسته به کارکرد ،ریشهها آب و مواد غذایی را جذب میکنند و لنگرگاه گیاه هستند ،در حالیکه ،بخش هوایی ،فتوسنتز و
تعرق انجام میدهد و محل تولید مثل جنسی است (گروف و کاپلن .)1998 ،گیاهان معموالً هماهنگی تنگاتنگی از نظر تقسیم
زیستتوده بین ریشه و اندام هوایی دارند (داویدسن1969 ،؛ ماکال و سیوانن .)1987 ،پورتر و ناگل ( )2000تخصیص زیستتوده
بین ریشه و اندام هوایی را چنین توضیح دادند که نسبت زیستتودهء اندام هوایی به ریشه پس از هرس بخش بزرگی از ریشه یا
برگها ،ترمیم میشود .تخصیص مادهء خشک در ریشه نسبت به اندام هوایی در مرحله جوانهزنی و استقرار گیاه بیشتر میباشد
و در طول نمو کاهش مییابد (ایوانز و واردال .)1976 ،بهطور کلی ،نسبت ریشه به اندام هوایی با افزایش سن گیاه کاهش مییابد
که نشاندهندهء انجام بخش عمدهء فتوسنتز در اندام هوایی است .در اوایل رشد رویشی  10درصد آسمیالسیون کربن به ریشهها
انتقال مییابد که از این مقدار  50درصد آن صرف تنفس ریشه میگردد و یا بهصورت ترشحات گیاه و مواد ریشهای از دست
میرود (گرگوری .)1994 ،تخصیص منابع با کاهش قابلمالحظهای در انتقال آسمیالتها به ریشه در مرحلهء گلدهی کاهش
مییابد .بعد از گلدهی مقدار آسمیالتهای انتقالی به ریشه بسیار اندک است و اندازهء واقعی ریشه بهندرت افزایش مییابد و
حتی کاهش به حدی است که بهنظر میرسد ریشه در حال مرگ میباشد (گرگوری .)1994 ،فاگریا ( )1992کاهش نسبت
ریشه به اندام هوایی را با افزایش سن گیاه در لوبیا سفید ،برنج ،گندم و لوبیا چشم بلبلی گزارش نمود .عوامل محیطی مثل دما،
تابش خورشیدی ،محتوای رطوبتی خاک ،حاصل خیزی ،شوری ،بافت و ساختمان خاک بر نسبت ریشه به بخش هوایی تأثیر
میگذارند (واردال .)1990 ،عالوهبر این ،گونههای گیاهی و ژنوتیپهای درونگونهای نیز بر این نسبت تأثیر گذارند (فاگریا و
همکاران.)2006 ،
مواد غذایی معدنی مثل نیتروژن و پتاسیم تأثیر بهسزایی روی مواد فتوسنتزی و تخصیص مادهء خشک بین ریشه و اندام
هوایی دارند (کوستا و همکاران .)2002 ،گیاهانی که با کمبود این عناصر مواجه هستند ،توزیع مادهء خشک آنها در ریشه ،بیش
از بخش هوایی است که احتماالً این امر بهدلیل افزایش سرعت فتوسنتز ریشه باشد .بهخوبی مشخص شده است که توسعهء برگ
به تجمع کم فسفر در بافت حساس میباشد که این امر بهدلیل کاهش تقاضا در برگهای دارای کمبود فسفر است که سبب
تجمع باالی نشاسته و ساکارز میشود (فریدین و همکاران .)1989 ،بنابراین ریشه برای بهدست آوردن مواد فتوسنتزی با بخش
هوایی رقابت میکند که نتیجهء آن صدور کربوهیدرات به ریشهها و کاهش وزن خشک اندام هوایی نسبت به ریشه خواهد بود
(رافتی و همکاران .)1993 ،کاکمک و همکاران ( )1994عنوان کردند که توزیع مادهء خشک بین اندام هوایی و ریشه در لوبیای
معمولی به گونهای متفاوت از کمبود منابع فسفر ،پتاسیم و منیزیم تأثیر میپذیرد .اگر چه کل تولید مادهء خشک در گیاهان
دارای نیتروژن ،پتاسیم و منیزیم ،کم و بیش مشابه بود ،در شرایط کمبود فسفر سهم بیشتری از ماده خشک به ریشهها اختصاص
یافته بود ،در حالیکه در گیاهان دارای کمبود پتاسیم و بهخصوص کمبود منیزیم بخش هوایی رشد بیشتری نسبت به ریشه
نشان داد (کاکمک و همکاران .)1994 ،نسبت وزن اندام هوایی به ریشه در گیاه با کمبود فسفر ،1/8در شاهد  ،4/9در گیاه با
کمبود پتاسیم  6/9و در گیاه با کمبود منیزیم  10/2بود .یاسین و مالهی ( )2011گزارش نمودند که ژنوتیپهای گندم بهطور
قابلمالحظهای در توزیع مادهء خشک بین ریشه و بخش هوایی متفاوت عمل میکنند ،بخشی از این تفاوت ممکن است بهدلیل
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تفاوتهای ژنتیکی باشد .همچنین ،آنها عنوان کردند که نسبت ریشه به اندام هوایی در ژنوتیپهای گندم تحتتأثیر ژنوتیپ،
مقدار فسفر و اثر متقابل بین آنها میباشد .این مطلب ،الگوی توزیع زیستتوده بین ریشه و اندام هوایی را نشان میدهد.
تفاوتهای عمدهای در نسبت ریشه به اندام هوایی در تیمار تنش فسفر مشاهده شده است .این تفاوتها کماهمیت هستند و در
تیمار فسفر کافی ،معنیدار نبودند (یاسین و مالهی .)2011 ،نسبت ریشه به اندام هوایی در تنش فسفر حدود  4برابر بیشتر از
فسفر کافی بود ،که میتوان نتیجه گرفت رشد باالی ریشه در کمبود فسفر اتفاق میافتد .احتماالً دلیل کاهش نسبت ریشه به
اندام هوایی با افزایش سطح فسفر ،انتقال محصوالت فتوسنتزی بیشتر به بخش هوایی در سطوح باالی فسفر میباشد.
تنشهای محیطی مثل آب و نیتروژن ،وزن نسبی ریشهها را در مقایسه با بخش هوایی افزایش میدهد (ویلسون1988 ،؛
اقبال و ماران ویل .)1993 ،افزایش رشد ریشه در تنش آبی در آفتابگردان (طاهر و همکاران )2002 ،و گیاه پیچتلگرافی (جلیل
و همکاران )2009 ،گزارش شدهاست .افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی در شرایط خشکی ،بستگی به محتوای اسید آبسیزیک
ریشه و اندام هوایی دارد (شارپ و لی نوبل2002 ،؛ مانیوانان و همکاران .)2002 ،نسبت ریشه به اندام هوایی  14گیاه لگوم
گرمسیری که در شرایط کمبود فسفر قرار گرفتهاند ،در جدول  1-1آورده شده است .تأثیر معنیداری در سطوح فسفر ،گیاهان
پوششی و اثرات متقابل آنها وجود داشت .نسبت ریشه به اندام هوایی تا  100میلیگرم فسفر در کیلوگرم افزایش و سپس
کاهش یافت .این موضوع بیانگر افزایش وزن ریشه تا  100میلیگرم فسفر و سپس کاهش آن است.
جدول  1-1نسبت ریشه به اندام هوایی  14لگوم گرمسیری پوششی تحتتأثیر کود فسفر
میانگین

گیاهان پوششی

 200میلیگرم فسفر

 100میلیگرم فسفر

صفر میلیگرم فسفر

در کیلوگرم

در کیلوگرم

در کیلوگرم

0/21a

0/27ab

0/12d

0/25ab

0/17ab

0/14bc

0/25abcd

0/14 abc

Sunn hemp

0/18ab

0/30ab

0/24abcd

0/04c

Crotalaria

0/18ab

10c

0/33a

0/13abc

0/18ab

0/21abc

0/29ab

0/05c

0/20ab

0/34a

0/14cd

0/13abc

Calopogonium

0/12b

0/09c

0/21abcd

0/07bc

Pueraria

0/20ab

0/07c

0/27abcd

0/28a

)Pigeon pea (black

0/21a

0/16bc

0/29abc

0/20abc

)Pigeon pea (mixed color

0/20ab

0/17abc

0/29abc

0/15abc

Lablab

Crotalaria
)(Crotalaria breviflora

(Crotalaria
mucronata
Crotalaria
)(Crotalaria spectabilis
Crotalaria
)(Crotalaria ochroleuca

ص

فهرست
0/19ab

0/15bc

0/18bcd

0/25ab

Mucuna bean ana

/23a

0/20abc

0/34a

0/17abc

Black mucuna bean

0/16ab

0/20abc

0/16bcd

0/13abc

Gray mucuna bean

0/12b

0/10c

0/13d

0/13bc

White jack bean

0/18

0/18b

0/23a

0/15b

میانگین

آزمون F

**

سطوح فسفر ()P

**

گیاهان پوششی ()C

**

P×C

**

** در سطح احتمال  1درصد معنیدار میباشد .میانگینهای دارای حروف مشابه در همان ستون یا ردیف در سطح احتمال  5درصد توسط آزمون
توکی معنیدار نشدهاند.

کاهش وزن ریشه گیاهان در سطوح باالی مواد غذایی توسط فاگریا ( )2009و فاگریا و موریرا ( )2011نیز گزارش شدهاست .در
تمام سطوح فسفر ،نسبت ریشه به اندام هوایی در محدودهء  0/12-0/23با مقدار میانگین  0/18معنیدار و متفاوت بود .در اینجا
میتوان وجود تغییرات معنیدا ر در وزن خشک ریشه همانند ساقه بین گیاهان پوششی را نتیجهگیری کرد .شکل  6-1و 7 -1
رشد بخش هوایی گیاهان پوششی لوبیای سودانی و لوبیا چشمبلبلی را در سه سطح فسفر نشان میدهد .هر دو گونهء گیاهی به
کود فسفر واکنش نشان دادند.

شکل  6-1رشد اندام هوایی گیاه پوششی لوبیا سودانی در سه سطح فسفر

فهرست
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شکل  7 -1رشد اندام هوایی گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی در سه سطح فسفر

با اینحال ،تولید زیستتودهء هوایی در سه سطح فسفر متفاوت بود .مشابه آن گیاهان پوششی،
 ،Crotalaria Calopogonium ،و باقالی هندی سفید در سه سطح متفاوت فسفر رشد کردند (شکلهای  8-1تا  .)10-1گیاه
پوششی  C. ochroleucaکمترین رشد ریشه را در مقایسه با دو گونهء دیگر در سطح صفر میلیگرم فسفر در کیلوگرم داشتند.
فاگریا و موریرا ( )2011تفاوت معنیدار رشد بخش هوایی و ریشه را در گیاهان پوششی در سطوح مختلف فسفر گزارش نمودند.
این محققان نسبت ریشه به اندام هوایی در برنج دیم مناطق مرتفع ،ذرت ،گندم ،سویا و لوبیای سفید را در طول چرخهء رشد
این گیاهان که در خاکهای اُکسیسول برزیل رشد کرده بودند ،مطالعه کردهاند (جدول  .)2-1نسبت ریشه به بخش هوایی هر
پنج گیاه تحتتأثیر سن گیاه قرار گرفت .مقادیر بهدستآمده در مرحلهء رشد رویشی ،بیشتر بودند و در مرحلهء زایشی و پر شدن
دانه کاهش یافتند .باالترین نسبت ریشه به بخش هوایی در اوایل رشد گیاه ( 21-40روز دوره رشد) نشان میدهد که تولیدات
فتوسنتزی بیشتری به ریشهها انتقال یافته است .پس از این مرحله بهدنبال افزایش سرعت کسب مادهء خشک بیشتر توسط
بخش هوایی ،نسبت ریشه به بخش هوایی کاهش مییابد .کاهش نسبت ریشه به بخش هوایی در مرحلهء تولید مثلی و پر شدن
دانه ،ممکن است بهعلت انتقال مواد فتوسنتزی بیشتر به بخش هوایی در مقایسه با ریشه باشد.
هنگین و فوکاس ( )1997تنها با اندازهگیری زیستتودهء ساختمانی ریشه ،نسبت ریشه به اندام هوایی را در ذرت  0/25و
باینواسکی و وانگر ( )1997این نسبت را برای گندم  ،0/028ذرت  0/021و سویا  0/023محاسبه نمودند .همچنین ،باینواسکی
و وانگر ( )1997نسبت ریشه به اندام هوایی (مرحلهء رویشی  +دانهبندی) را  0/035 ،0/048و  0/038بهترتیب برای گندم ،ذرت
و سویا بههمراه مواد تهنشستشدهء ریشه اعالم کردند .بولیندر و همکاران ( )1999نسبت میانگین  0/019را برای ذرت فقط در
صورت محاسبهء زیستتودهء گیاه در مرحلهء رویشی و دانهبندی و نسبت  0/038با لحاظ کردن کربن زیر زمین ،بهدست آوردند.
نسبت ریشه به اندام هوایی در برنجهای آبی کشتشده در مناطق سیلگیر با رشد گیاه کاهش چشمگیری داشت ،بهطوریکه
نسبت ریشه به اندام هوایی 0/023در طول رشد رویشی و  0/013در  0/05درصد خوشهدهی بود (تئو و همکاران.)1995b ،
نسبت ریشه به بخش هوایی در تککشتی مزارع برنج در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی  0/014بود (اسالتون و بیروتی.)1992،
نسبت ریشه به اندام هوایی ،عالوهبر فاکتورهای محیطی ،تحت کنترل عوامل ژنتیکی قرار دارد (فیشر و دانهام .)1984 ،همچنین،
تفاوتهای بین نسبت ریشه به اندام هوایی توسط محققان مختلف در بین همین گونههای گیاهی گزارش شده است ،که علت
این تفاوتها ممکن است به عوامل فوق بستگی داشته باشد.
Ochroleuca
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شکل  8 -1رشد ریشهء گیاه پوششی  Crotalariaدر سه سطح فسفر

شکل  9 -1رشد ریشهء گیاه پوششی  Calopogoniumدر سه سطح فسفر

جدول  2 -1نسبت ریشه به اندام هوایی در برنج دیم مناطق مرتفع ،ذرت ،گندم ،سویا و لوبیا سفید در طول چرخهء رشد
لوبیا سفید

سویا

گندم

ذرت

برنج دیم مناطق مرتفع

سن گیاه به روز

0/11

0/20

0/57

0/26

0/04

21

0/39

0/13

0/29

0/27

0/31

40

0/16

0/08

0/11

0/20

0/28

61

0/06

0/07

0/08

0/09

0/23

78

فهرست
0/05

0/08

ش
0/05

0/11

0/21

97

0/08

0/16

118

تجزیهء رگرسیونی
 (Y) = −0.0926 + 0.0106X − 0.000073X 2,سن گیاه برنج دیم مناطق مرتفع در مقابل نسبت ریشه به اندام هوایی
**R2 = 0.5757

 (Y) = 0.3482 − 0.0031X + 0.0000064X 2, R2 = 0.سن ریشهء گیاه ذرت در مقابل نسبت ریشه به اندام هوایی
**7588

=  (Y) = 0.9625 − 0.0215X + 0.00013X 2, R2سن ریشهء گیاه گندم در مقابل نسبت ریشه به اندام هوایی
**0.9357

=  (Y) = 0.3075 − 0.0060X + 0.000038X 2, R2سن ریشهء گیاه ذرت در مقابل نسبت ریشه به اندام هوایی
**0.9626

=  (Y) = 0.0460 + 0.0082X − 0.000089X 2, R2سن ریشهء گیاه ذرت در مقابل نسبت ریشه به اندام هوایی
*0.4018

پنج آزمایش بهطور همزمان اجرا شدند و گیاهان در مرحلهء رسیدگی فیزیولوژیک برداشت شدند .برنج دیم مناطق
مرتفع و ذرت پس از  118روز و سایر گیاهان پس از  97روز پس از کاشت برداشت شدند.
* و ** بهترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  1درصد و  5درصد را نشان میدهند.

 4-1سهم ریشه ،اندام هوایی و دانه در مجموع وزن گیاه
سهم ریشه ،اندام هوایی و دانه در کل وزن گیاه ،یک ویژگی مهم در توزیع مواد فتوسنتزی است که عملکرد اقتصادی گونههای
زراعی را تعیین میکند .یک سیستم ریشهای قوی و بزرگ نهتنها در جذب آب و مواد غذایی نقش عمدهای دارد ،بلکه بهدلیل
زیستتوده باالیی که پس از برداشت محصول بهجا میگذارد ،کیفیت خاک را بهبود میبخشد .همچنین ،وزن باالی اندام هوایی
در صورتی که بقایا پس از برداشت وارد خاک شوند ،در بهبود کیفیت خاک مؤثر است .اطالعات جدول  3-1سهم ریشه ،اندام
هوایی و دانه را در وزن گیاه در  20ژنوتیپ برنج دیم مناطق مرتفع در خاکهای اُکسیسول برزیل نشان میدهد .سهم ریشه
بین  11/59درصد تا  30/46درصد در میزان نیتروژن پایین با مقدار میانگین حدود  22درصد و در میزان نیتروژن باال بین
 20/48درصد تا  20/28درصد با مقدار میانگین حدود  14درصد متغیر است .سهم اندام هوایی در میزان نیتروژن پایین بین
 35/68 -75/78درصد و با مقدار میانگین  49درصد و بین  33/05 -56/44درصد با مقدار میانگین  39درصد در میزان نیتروژن
باال بود .سهم دانه در کل وزن گیاه بین  8/27 -41/04درصد و میانگین  29درصد در میزان نیتروژن پایین و بین -62/34
 22/28درصد با مقدار میانگین  48درصد در میزان نیتروژن باال متغیر بود.
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شکل 10-1رشد ریشهء گیاه پوششی لوبیا جک سفید
در سه سطح فسفر
جدول 3-1سهم ریشه ،اندام هوایی و دانه در وزن کل گیاه در  20ژنوتیپ برنج دیم مناطق مرتفع تحتتأثیر کود نیتروژن
وزن ریشه (درصد)
ژنوتیپ

وزن اندام هوایی (درصد)

وزن دانه (درصد)

N0

N300

N0

N300

N0

N300

BRA01506

17/56a-d

2/48g

43/01e

35/17cd

39/44ab

62/34a

BRA 01596

18/08a-d

2/78g

46/18de

35/19cd

35/7a-c

62/03a

BRA 01600

23/06a-d

5/87fg

42/93e

35/74cd

34a-d

58/38ab

BRA 02535

24/63a-d

14/37c-e

54/63cd

44/02bc

20/74d-f

41/61d

BRA 02601

22/76a-d

18/55a-d

54/34de

38/07cd

31/90a-d

43/38cd

BRA 032033

20/36a-d

15/29b-e

42/25e

36/28cd

37/40ab

48/43b-d

BRA 032039

14/29cd

20/55ab

73/23ab

51/97ab

12/49ef

27/48e

ادامه جدول 3 -1
BRA 032048

11/59d

19/44a-c

66/01abc

32/70d

22/40c-f

47/86b-d

BRA 032051

23/39a-d

14/05c-e

45/70de

32/56d

30/92a-d

53/40a-cd

BRA 042094

25/12a-d

12/28e

45/83de

40/40cd

29/05a-d

47/32b-d

BRA 042094

23/62a-d

14/66c-e

45/21de

37/06cd

31/16a-d

48/28b-d

ث
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BRA 042160

27/54a-c

14/59c-e

46/35de

40/68cd

26/10b-e

44/72cd

BRA 052015

16/78a-d

13/34de

62/38bc

33/05d

20/83d-f

53/60a-d

BRA 052023

15/95b-d

21/28a

75/78a

56/44a

8/27f

22/28e

BRA 052033

22/28a-d

15/31b-e

35/68e

38/72cd

41/04a

45/97cd

BRA 052034

30/46a

12/33e

39/60e

37/51cd

29/94a-d

50/16a-d

BRA 052045

26/83a-c

16/66a-e

30/69e

33/84d

33/48a-d

49/50b-d

BRA 052053

29/38ab

11/04ed

41/42e

33/41d

29/20a-d

55/54a-c

BRS Primavera

27/54a-c

30/71a-d

53/15a-d

BRS Sertaneja

25/63a-c

13/63de

42/94e

43/97bc

31/43a-d

42/40d

22/34a

13/54b

48/85a

38/57b

28/81b

47/89a

میانگین
آزمون

12/23e

41/75e

34/62cd

F

سطوح نیتروژن
ژنوتیپ

)(N

)(G

نیتروژن × ژنوتیپ

*

*

*

**

**

**

**

**

**

سطوح نیتروژن صفر و  300میلیگرم در کیلوگرم خاک بود.
* و ** بهترتیب در سطح احتمال  1درصد و  5درصد معنیدار بود .میانگینهای مشابه در همان ستون یا ردیف در سطح
احتمال  5درصد در آزمون توکی معنیدار نبود .مقادیر میانگینها در همان ردیف با پارامترهای سطوح باال و پایین نیتروژن
مقایسه شدند.

اثر متقابل معنیدار ژنوتیپ× نیتروژن در صفات وزن ریشه ،وزن ساقه و وزن دانه ،پاسخ متفاوت ژنوتیپها را به دو سطح
نیتروژن نشان میدهد .کاهش سهم ریشه و اندام هوایی در میزان باالی نیتروژن نشاندهندهء انتقال مواد فتوسنتزی به دانه با
بهبود جذب نیتروژن میباشد .عالوهبر این ،وزن ریشه و اندام هوایی بهطور معنیداری در میزان نیتروژن باال در مقایسه با میزان
نیتروژن پایین ،بیشتر است که این امر ممکن است دلیل سهم کم آنها باشد .این یافتهها مورد تأیید فاگریا و بالیکو ( )2005و
فاگریا ( )2009نیز میباشد که در صورت جذب نیتروژن کافی توسط گیاه ،قسمت عمدهء مواد فتوسنتزی به دانه میرود .شکل
 11-1و  12-1رشد ژنوتیپهای  BRA2601و  BRA032039ب رنج دیم مناطق مرتفع را در میزان نیتروژن باال و پایین نشان
میدهد .مشابه آن شکل  13-1تا  15-1رشد سه ژنوتیپ برنج دیم مناطق مرتفع را تحتتأثیر کود نیتروژن نشان میدهد.
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شکل  11 -1رشد اندام هوایی برنج دیم مناطق مرتفع ژنوتیپ
بی آر ای  2535در دو سطح نیتروژن

شکل  12 -1رشد اندام هوایی برنج دیم مناطق مرتفع ژنوتیپ
بی آر ای  32039در دو سطح نیتروژن

