فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

بررسی وضعیت عناصر غذایی در خاک و گیاه برخی رویشگاههای طبیعی

*

اسماء رئیسی منفرد و علیرضا یاوری

گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
(تاریخ دریافت ،1399/05/12 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/07/22 :

چکیده
مریمگلی خلیجی ( )Salvia santolinifolia Boiss.گیاهی چندساله و معطر از خانواده نعناع است که بهصورت خودرو در ایران میروید .در
این پژوهش ،بهمنظور بررسی وضعیت عناصر غذایی پرمصرف (کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و فسفر) و کممصرف (مس ،آهن ،منگنز ،روی،
مولیبدن ،کبالت ،نیکل و کروم) خاک و برگ مریمگلی خلیجی در چهار رویشگاه در استان هرمزگان شامل آبماه ،قطبآباد ،دو راهی میمند
و سیرمند در سالهای  1396تا  ،1397آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت .تعداد  30گیاه بهصورت تصادفی
از هر رویشگاه تهیه و پس از جداسازی برگ از سایر قسمتها ،به سه گروه  10تایی جهت آزمایش تقسیم شدند .همراه با نمونهبرداری از
گیاهان ،نمونههای خاک از محدوده اطراف ریشه جمعآوری و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و عناصر غذایی هر نمونه با استفاده از دستگاه
پالسمای جفتشده القایی ( )ICP-OESدر آزمایشگاه تعیین گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه میانگینها
با استفاده از نرمافزار آماری  SAS ver. 9.4انجام شد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس عناصر پرمصرف و کم مصرف غذایی در خاک و برگ
رویشگاههای مورد مطالعه نشان داد که از نظر چهار عنصر پرمصرف و هشت عنصر کممصرف ،در سطح یک درصد اختالف معنیداری بین
رویشگاههای مختلف وجود دارد .در پژوهش حاضر ،با تغییر بافت خاک رویشگاههای مورد مطالعه از لومی شنی به لومی سیلتی تجمع
عناصر پرمصرف و کممصرف در خاک و برگ افزایش نشان داده است؛ بهطوریکه رویشگاههای قطب آباد و سیرمند بیشترین انباشت
عناصر را داشتند .تجمع عناصر پرمصرف در هر چهار رویشگاه در برگ بیشتر از خاک بوده و از نظر عناصر کم مصرف ،عکس این وضعیت
مشاهده گردید .ارزیابی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در خاک و برگ رویشگاههای طبیعی گونه  S. santolinifoliaدر استان
هرمزگان نشان داد تغییر غلظت عناصر غذایی در رویشگاه های مختلف به شرایط محیطی منطقه از جمله نوع سنگ مادری ،خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک ،وضعیت و شکل پستی بلندی ،ارتفاع از سطح دریا ،شرایط اقلیمی و سایر عوامل بستگی دارد که اطالع یافتن
نسبت به این عوامل ،میتواند در انتخاب رویشگاه ثانویه جهت تسریع فرآیند اهلیسازی این گونه کمک کند.
واژگان کلیدی :استان هرمزگان ،رویشگاه طبیعی ،عناصر غذایی ،مریمگلی خلیجی

مقدمه

صحیح میتوانند در موارد دارو و درمان ،صنایع غذایی ،صنایع

گیاهان دارویی از منابع عظیم الهی هستند که با برنامهریزی

آرایشی -بهداشتی و بهویژه موارد اقتصاد جایگاه ویژهای داشته

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيyavari@hormozgan.ac.ir; yavari313@gmail.com :
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هوایی آن ،امکان رشد گونههای مختلف گیاهی را در این

مختلف ،باید از طریق رژیم غذایی برای بدن تأمین گردند

سرزمین فراهم کرده که میتواند در تولید و پرورش گیاهان

( Emsley, 2011; Selvaraju et al., 2009; Chaturvedi et al.,

دارویی نقش اساسی داشته باشد (جمشیدی و همکاران،

.)2004

 .)1385میزان متابولیتهای ثانویه و ترکیبات زیست فعال

امروزه با توجه به رویکرد عموم مردم نسبت به استفاده از

گیاهان دارویی اگر چه تحت کنترل عوامل و فرآیندهای

منابع برآمده از طبیعت ،گیاهان دارویی یکی از بخشهای تأمین

ژنتیکی قرار دارند اما در عین حال تولید این مواد تحت تأثیر

کننده عناصر غذایی مختلف برای انسان است

( Rajana et al.,

عوامل محیطی نیز قرار دارند؛ بهطوریکه با بهینهسازی عوامل

 .)2014تودههای بومی گیاهان دارویی بهویژه جمعیتهای

محیطی میتوان کمیّت و کیفیت را بهطور چشمگیری کنترل

وحشی از نظر ویژگیهای فیتوشیمیایی ناهمگن هستند.

نمود (.)Zlatic and Stankovic, 2017

بنابراین در صورت بهرهبرداری و واردکردن یک گونه دارویی

تغذیه گیاه ،از عوامل مهم تأثیرگذار در بهبود عملکرد کمی

به صنعت ،هر استراتژی که در نظر گرفته شود ،اعم از

و کیفی محصول به شمار میآید .تمامی موجودات زنده از

بهرهبرداری از رویشگاههای طبیعی یا اهلی کردن جمعیتهای

جمله گیاهان برای رشدونمو نیاز به غذا دارند .خاک تأمین

وحشی و یا اصالح انواع کشتشده ،نیازمند شناسایی

کننده اکثریت قریب به اتفاق عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

ویژگیهای "شیمیایی -تولیدی" ژرمپالسم گونه دارویی مورد

است .بجز کربن ،اکسیژن و هیدروژن که بهطور معمول از

نظر میباشد تا منبع گیاهی دارویی اولیهای ،با ایمنی ،پایداری و

طریق آبوهوا تأمین میگردند ،منبع اصلی بقیه عناصر غذایی

کارآیی مناسب تأمین شود (نعمت الهی و همکاران.)1396 ،

مورد نیاز گیاه ،محلول خاک است .در خاک تقریباً تمام عناصر

جنس مریمگلی ( )Salviaاز مهمترین جنسهای تیره نعناع

غذایی که در جدول تناوبی وجود دارد ،موجود میباشد .بخش

( )Lamiaceaeاست که بیش از  1000گونه در دنیا دارد .به

اعظم این عناصر نیز در گیاه قابل اندازهگیری هستند اما گیاه

تازگی ،عالقه به گونههای مختلف این جنس بهدلیل خواص

برای جذب این عناصر حالت انتخاب ندارد و بدون در نظر

دارویی و معطر برگهای آنها ،نقش این گونهها در صنایع

گرفتن مفید یا مضر بودن ،آنها را جذب میکند (جعفری

غذایی و کاربرد آنها بهعنوان گیاهان زینتی افزایش یافته است

میدانی و مزینانی .)1396 ،بدن انسان برای برخورداری از

( .)Clebsch, 2003این جنس دارای تنوع بسیار باالیی در جهان

سالمتی ،نیازمند دارابودن مقادیر مشخصی از عناصر غذایی

است؛ بهطوریکه  58گونه گیاه علفی یکساله و چندساله را

میباشد .گروهی از عناصر غذایی ضروری موجود در رژیم

شامل میشود که در سراسر کشور پراکنده بوده و  17گونه آن

غذایی انسان ،از گیاهان تأمین میگردد که آنها نیز این عناصر

انحصاری ایران میباشد ( .)Rechinger, 1982نسبت گونههای

معدنی ضروری را جهت رشد از محیطی که در آن پرورش

اندمیک جنس مریمگلی در ایران  29درصد میباشد (مظفریان،

مییابند جذب و در اندامهای مختلف خود ذخیره مینمایند

 .)1386مریمگلی خلیجی با نام علمی

( .)Dushenkov et al., 1995تحقیقات مختلف نشان داده است

 Boiss.گیاهی چندساله است .نام محلی آن «بوئینگ» بوده که

بدن انسان جهت درمان بیماریهای پوستی و تقویت سیستم

از نظر دامنه پراکنش عالوه بر جنوب ایران (استانهای فارس،

ایمنی ،به مقدار اندکی از عناصر کممصرف نیاز دارد؛ این

کرمان ،هرمزگان و سیستان بلوچستان) ،در کشورهای افغانستان

عناصر در دفاع از عوامل بیماریزا و التیام یافتن سریع از انواع

و پاکستان نیز میروید .این گیاه از گیاهان پرمصرف در استان

عفونتها به بدن کمک میکند .آهن ،روی ،مس ،منگنز ،کبالت

هرمزگان و صادراتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای

و وانادیم از عناصر غذایی ریزمغذی هستند که جهت انجام

عمان بوده و بهصورت بومی برای مقاصد مختلفی از جمله

Salvia santolinifolia
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درمان بواسیر ،چربی خون باال ،ضدالتهاب و ضداسهال،

نمونهبرداری گیاه و خاک :جهت تعیین نقاط پراکنش،

بهصورت برداشت از عرصه ،مورد استفاده قرار میگیرد .ماده

ابتدا محدوده رویشگاههای طبیعی  S. santolinifoliaبا استفاده

مؤثره غالب این گیاه ،ابتدا اسانس و سپس ترکیبات فنولی

از منابع اولیه موجود از جمله فلورا ایرانیکا (

گزارش شده است (سلطانیپور1383 ،؛ .)Rechinger, 1982

 ،)1982بررسی منابع علمی ،گزارشهای کارشناسی و مصاحبه

اسانس این گیاه غنی از ترکیب آلفا -پنین است که کاربرد

با کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

فراوانی در صنایع داروسازی و تولید سموم کشاورزی دارد

طبیعی استان هرمزگان و مشاهده مستقیم مشخص گردید .پس

(رئیسی منفرد و همکاران.)1398 ،

از مشخصکردن محدوده رویشگاههای مریمگلی خلیجی،

Rechinger,

مصرف و کم مصرف اغلب بهکار برده میشود میتوان به

در مرحله تمام گل از ارتفاعات مختلف چهار رویشگاه در

دستگاه طیفسنج جذب اتمی ( ،)AASدستگاه طیفسنج

استان هرمزگان شامل آبماه ،قطب آباد ،دو راهی میمند و

نشری پالسمای جفتشده القایی ( )ICP-OESو دستگاه

سیرمند در سالهای  1396تا  1397صورت گرفت .تعداد 30

طیفسنج جرمی پالسمای جفتشده القایی ( )ICP-MSاشاره

گیاه بهصورت تصادفی از هر رویشگاه تهیه و پس از جداسازی

کرد ( .)Qing-hua et al., 2012در پژوهشی اقدام به بررسی

برگ از سایر قسمتها ،به سه گروه  10تایی جهت آزمایش

Zataria

تقسیم شده و به آزمایشگاه فناوری گیاهان دارویی دانشگاه

 )multifloraجمعآوریشده از چهار رویشگاه مختلف بهوسیله

هرمزگان جهت خشککردن در سایه و دمای اتاق ( 24درجه

دستگاه  ICP-OESشد .نتایج نشان داد مقدار عناصر سنگین

سانتیگراد) انتقال یافتند .شناسایی نمونهها با استفاده از فلورا

تجمعیافته در گیاهان ،بسیار پایینتر از حد مجاز گزارش شده

ایرانیکا در هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

توسط سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبود (نجفپور نوایی و

منابع طبیعی استان هرمزگان انجام شده ( )Rechinger, 1982و

شریعت.)1396 ،

این گونه با کد هرباریومی  3067ثبت گردید.

 17عنصر معدنی در گیاه آویشن شیرازی (

مطالعات و بررسیهای انجامشده نشان میدهد که

اطالعات رویشگاهی هر منطقه شامل طول و عرض

سلطانیپور ( )1383به بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با

جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از دستگاه مکانیاب

پراکنش و فراوانی این گیاه در استان هرمزگان پرداخته است؛

جهانی (( )GPSمدل  )Garmin eTrex 30x GPSو نیز جهت

ولی تاکنون مطالعهای برای ارزیابی میزان عناصر معدنی

و درصد شیب با استفاده از دستگاه شیبسنج (مدل

پرمصرف و کم مصرف در گیاهان و خاک در شرایط

 )R8078 digital inclinometerمشخص شد .دادههای اقلیمی

رویشگاههای طبیعی گیاه دارویی مریمگلی خلیجی در ایران

مربوط به  18سال گذشته هر رویشگاه از جمله متوسط دمای

انجام نشده است .بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی

سالیانه ،کمینه و بیشینه دما و نیز متوسط بارندگی سالیانه از

مقایسهای کیفیت گونه دارویی  S. santolinifoliaدر

ایستگاههای هواشناسی منطقه جمعآوری گردید .در مواردی که

رویشگاههای مختلف از نظر تجمع عناصر غذایی پرمصرف و

ایستگاههای هواشناسی مربوط به منطقه نمونهبرداری وجود

کم مصرف در گیاه و خاک محل رویش است تا این مطالعات

نداشت ،دادههای اشارهشده از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی

گامی برای الگوگرفتن جهت اهلیکردن ،کشت ،تولید محصول

استخراج گردید (جدول .)1

سالم و حفاظت از ژرمپالسم آن در کشور باشد.

Fadak

بهمنظور بررسی و تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک ،از هر رویشگاه سه نمونه خاک ،بهصورت

مواد و روشها

جداگانه ،از عمق  30-0سانتیمتری نزدیک ریشه گیاهان
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جدول  -1برخی از مشخصههای رویشگاههای گونه  Salvia santalinifoliaدر استان هرمزگان
طول

عرض

متوسط دمای

ارتفاع از

جغرافیایی

جغرافیایی

سالیانه

(درجه-شرقی)

(درجه-شمالی)

(سانتیگراد)

آبماه

761

کمتر از 10

'56˚ 01

'27˚ 47

27/2

+4/0

قطب آباد

908

صفر تا 20

'55˚ 58

'28˚ 50

29/9

+5/0

+50/5

دو راهی میمند

1140

دشت

'56˚ 10

'28˚ 10

25/4

-3/8

+46/6

188/9

سیرمند

1210

دشت

'56˚ 05

'27˚ 59

24/9

-3/6

+46/8

167/6

محل جمعآوری

سطح دریا
(متر)

شیب
()%

متوسط بارندگی

کمینه دما

بیشینه دما

(سانتیگراد)

(سانتیگراد)
+47/2

125/6
133/4

سالیانه
(میلیمتر)

دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان تحویل داده شد.

 HClO4و  HFبه نسبت  10:4در ظروف تفلونی مربوط به

عصارهگیری و تعیین غلظت عناصر :پس از خشککردن

حجم چهار اسیدی مخلوط کرده و روی دستگاه گرمکن به

نمونههای خاک در هوای آزاد ،کوبیده و از الک دو میلیمتری

مدت  48ساعت قرار داده شدند .پس از شکستن بافت نمونهها

عبور داده شدند .نمونههای آمادهشده ،مطابق روشهای

توسط این دو اسید محلول ژلهای شفافی بهدست آمد .در

استاندارد تجزیه شیمیایی شد .برای تعیین نوع بافت خاک و

مرحله بعد ،دومین هضم اسیدی بعد از خنکشدن کامل این

درصد مواد تشکیلدهنده خاک ،از روش هیدرومتری  Kluteو

محلول ژلهای بهوسیله دو اسید  HNO3و  HClO4به نسبت 4:2

 )1986( Driksenو برای تعیین هدایت الکتریکی و اسیدیته

بهمدت دو ساعت در دمای  150-170درجه سانتیگراد در

( )pHنمونههای خاک ،از روش عصاره گل اشباع  Corwinو

دستگاه گرمکن انجام گرفت که نتیجه این هضم ،ماده شفاف

 ،)1996( Yemotoاستفاده گردید .بهوسیله دستگاه هدایتسنج

رنگی است که رنگ آن بسته به نوع عنصر موجود در نمونه

الکتریکی ( ،)WTW, EC Meter, LF 197, Germanyمیزان

متفاوت است .در ادامه ،پس از خنکشدن در بالنهای 50

هدایت الکتریکی ( )ECبه شرایط استاندارد  25درجه

میلیلیتری و عملیات رقیقسازی با آب ،ماده به حجم 50

سانتیگراد برحسب دسیزیمنس بر متر ( )dS/mتعیین گردید.

رسانده و با کاغذ صافی واتمن  42صاف گردید؛ سپس

Hanna

بالفاصله نمونهها برای خواندن با دستگاه  ICP-OESبه

جهت سنجش اسیدیته ( )pHاز دستگاه  pHمتر (
 )Instruments, HI 2211, USAاستفاده شد.

فالکونها منتقل شدند .در بخش آمادهسازی نمونههای خاک ،از

جهت آگاهی از عناصر معدنی پرمصرف شامل چهار عنصر

خاک استاندارد استفاده گردید که بهصورت ( OREAS CRMs,

کلسیم ( ،)Caمنیزیم ( ،)Mgپتاسیم ( )Kو فسفر ( )Pو هشت

 CRM )Australiaخریداری شده و مطابق مراحل قبل

عنصر معدنی کم مصرف شامل مس ( ،)Cuآهن ( ،)Feمنگنز

آمادهسازی کار انجام شد (.)Westerman, 1990

( ،)Mnروی ( ،)Znمولیبدن ( ،)Moکبالت ( ،)Coنیکل ( )Niو

دادههای حاصل از عناصر پرمصرف و کم مصرف غذایی

کروم ( )Crدر نمونههای خاک و برگ ،از دستگاه پالسمای

اندازهگیری شده از نظر نرمالبودن توسط آزمون کولموگروف-

(Agilent Technologies, 700 series ICP-

اسمیرنوف بررسی گردید .جهت ارزیابی تفاوت معنیدار

 )OES, USAاستفاده گردید .بهمنظور حداقلکردن تأثیر اندازه

غلظت عناصر غذایی در خاک و گیاه مناطق مختلف مورد

ذرات روی خصوصیات اندازهگیری شده ،تمامی نمونهها پس

بررسی ،تجزیه واریانس در قالب طرح کامالً تصادفی با سه

از آسیاب ،از الک  63میکرومتر عبور داده شد و مراحل

تکرار و مقایسه میانگین صفات براساس آزمون مقایسه میانگین

آمادهسازی و اندازهگیری عناصر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

چند دامنهای دانکن ( )DMRTدر سطح احتمال  5درصد ،با

جفتشده القایی
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مقایسه میانگینهای عناصر غذایی پرمصرف نشان داد
بیشترین غلظت کلسیم ( 16664/30میکروگرم بر گرم) و
منیزیم ( 2587/15میکروگرم بر گرم) در رویشگاه قطب آباد،

نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای خاک رویشگاههای مورد

گرم) و فسفر ( 940/04میکروگرم بر گرم) در رویشگاه سیرمند

مطالعه در استان هرمزگان نشان داد که اکوتیپهای مختلف

مشاهده گردید .در مقابل ،خاک رویشگاه آبماه کمترین غلظت

مریمگلی خلیجی ( )S. santolinifoliaدر خاکهایی با

عناصر غذایی منیزیم ( 2176/29میکروگرم بر گرم) ،پتاسیم

بافتهای لومی شنی و لومی سیلتی که متمایل به قلیایی

( 12174/92میکروگرم بر گرم) و فسفر ( 337/58میکروگرم

ضعیف (اسیدیته  7/91تا  )8/13هستند ،رویش دارد .از این

بر گرم) را دارا بود .همچنین کمترین غلظت عنصر کلسیم

گذشته ،مشخص شد این گونه در خاکهای غیرشور (هدایت

( 10536/49میکروگرم بر گرم) در رویشگاه دو راهی میمند

الکتریکی  0/39تا  0/74دسیزیمنس بر متر) پراکنش دارد.

بهدست آمد (جدول .)5

بیشترین و کمترین مقدار هدایت الکتریکی خاک بهترتیب در

بیشترین غلظت عناصر غذایی کم مصرف شامل منگنز

رویشگاه سیرمند ( 0/74دسیزیمنس بر متر) و رویشگاه دو

( 842/29میکروگرم بر گرم) ،نیکل ( 124/75میکروگرم بر

راهی میمند ( 0/39دسیزیمنس بر متر) مشاهده گردید

گرم) ،کروم ( 128/54میکروگرم بر گرم) و مس (37/58

(جدول .)2

میکروگرم بر گرم) در خاک اطراف ریشه رویشگاه سیرمند

نتایج حاصل از تجزیه واریانس عناصر پرمصرف و کم

حاصل شد .بیشترین غلظت چهار عنصر مولیبدن (8/43

مصرف غذایی در خاک و گیاه رویشگاههای مورد مطالعه نشان

میکروگرم بر گرم) ،آهن ( 734/14میکروگرم بر گرم) ،کبالت

داد که از نظر چهار عنصر پرمصرف و هشت عنصر کم

( 20/49میکروگرم بر گرم) و روی (104/21میکروگرم بر گرم)

مصرف ،در سطح یک درصد اختالف معنیداری بین

در خاک اطراف ریشه رویشگاه قطب آباد مشاهده شد .از

رویشگاههای مختلف وجود دارد (جدولهای  3و .)4

طرف دیگر ،کمترین غلظت عناصر غذایی کم مصرف در خاک

از آنجا که ضریب تغییرات واحد ویژهای ندارد ،جهت

اطراف ریشه رویشگاههای مورد بررسی مریمگلی جنوبی شامل

بررسی دقت آزمایش یا تکرارپذیری آن ،معیار مناسبی

منگنز ( 376/61میکروگرم بر گرم) ،مولیبدن ( 1/41میکروگرم

محسوب میشود .در بین نمونههای خاک و گیاه چهار

بر گرم) ،نیکل ( 65/29میکروگرم بر گرم) ،کروم (65/55

رویشگاه مورد مطالعه در استان هرمزگان ،عددهای مربوط به

میکروگرم بر گرم) و مس ( 15/49میکروگرم بر گرم) در

ضریب تغییرات بهدستآمده برای  12عنصر پرمصرف و کم

رویشگاه آبماه بهدست آمد .کمترین غلظت عنصر آهن

مصرف مورد بررسی ،کمتر از  10است که نشاندهنده دقت

( 218/83میکروگرم بر گرم) در رویشگاه سیرمند و دو عنصر

باالی این آزمایش میباشد (جدولهای  3و  .)4با این حال،

روی ( 48/52میکروگرم بر گرم) و کبالت ( 17/68میکروگرم

کمترین و بیشترین ضریب تغییرات در بین عناصر موجود در

بر گرم) در رویشگاه دو راهی میمند مشاهده گردید

خاک بهترتیب مربوط به عنصر مس ( 0/38درصد) و عنصر

(جدول .)5

کبالت ( 2/67درصد) بود .درحالیکه در بین عناصر موجود در

مقایسه میانگینهای عناصر غذایی پرمصرف نشان داد

گیاه ،کمترین ضریب تغییرات مربوط به عنصر فسفر (0/05

بیشترین غلظت کلسیم ( 26956/48میکروگرم بر گرم) ،پتاسیم

درصد) و بیشترین آن مربوط به عنصر کبالت ( 8/31درصد)

( 18686/25میکروگرم بر گرم) و فسفر ( 1070/93میکروگرم

بهدست آمد.

بر گرم) از نمونههای برگ جمعآوری شده از رویشگاه قطب
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بیشترین میزان دو عنصر پتاسیم ( 15438/12میکروگرم بر
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جدول  -2برخی از خصوصیات فیزیکی -شیمیایی خاک رویشگاههای گونه  Salvia santalinifoliaدر استان هرمزگان
رس

سیلت

شن

(درصد)

(درصد)

(درصد)

آبماه

11/5

20

68/5

لومی شنی

قطب آباد

7/5

56

36/5

لومی سیلتی

7/98

دو راهی میمند

13/5

32

54/5

لومی شنی

7/91

0/39

سیرمند

11/5

56

32/5

لومی سیلتی

8/13

0/74

محل جمعآوری

هدایت الکتریکی

بافت خاک

اسیدیته
7/94

0/51
0/55

(دسیزیمنس بر متر)

منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

کلسیم

منیزیم

پتاسیم

فسفر

منگنز

مولیبدن

رویشگاه

3

**2927020/10

**99328/15

**46274/61

**60774/45

**11646/48

**31/72

خطای آزمایش

8

0/78

0/05

0/01

8/87

5/36

0/05

1/33

2/10

1/08

1/66

0/40

1/96

ضریب تغییرات ()%
** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد
ادامه جدول -3
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

نیکل

آهن

کروم

کبالت

روی

مس

رویشگاه

3

**2033/04

**15207/75

**2137/59

**5/07

**15174/10

**84/04

خطای آزمایش

8

0/14

0/07

0/22

0/25

3/77

5/69

0/39

1/45

0/47

2/67

0/47

0/38

ضریب تغییرات ()%
** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد

جدول  -4تجزیه واریانس میانگین مربعات عناصر موجود در خاک بین رویشگاههای مختلف مریمگلی خلیجی ()Salvia santolinifolia
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

کلسیم

منیزیم

پتاسیم

فسفر

منگنز

مولیبدن

رویشگاه

3

**2316214/25

**88421/53

**62421/22

**79625/27

**269/24

**7/94

خطای آزمایش

8

101/56

2/58

78/64

0/20

0/78

0/01

0/07

0/07

0/06

0/05

1/65

1/86

ضریب تغییرات ()%
** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد

آباد مشاهده گردید .عنصر منیزیم ( 4030/24میکروگرم بر

مشخص شد سه عنصر منیزیم ( 2216/37میکروگرم بر گرم)،

گرم) در نمونههای برگ جمعآوری شده از رویشگاه سیرمند

پتاسیم ( 14306/53میکروگرم بر گرم) و فسفر (768/77

حاصل شد .از نظر کمترین غلظت عناصر غذایی پرمصرف

میکروگرم بر گرم) از رویشگاه آبماه و عنصر کلسیم
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ادامه جدول -4
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

رویشگاه

3

**121/40

**66735/53

**653/12

**1/84

**8700/23

**45/36

خطای آزمایش

8

0/22

1/41

0/46

0/01

3/71

0/01

2/45

0/31

3/8

8/31

1/56

0/76

ضریب تغییرات ()%
** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد

جدول  -5مقایسه میانگین اثر رویشگاه بر انباشت عناصر (برحسب میکروگرم بر گرم) موجود در خاک بین رویشگاههای مختلف مریمگلی
خلیجی ()Salvia santolinifolia
عناصر غذایی
پر مصرف
رویشگاه
آبماه

کلسیم
c

11205/67

منیزیم
c

2176/29

کم مصرف
پتاسیم

d

فسفر
d

12174/92

منگنز
d

337/58

مولیبدن
c

376/61

1/41

قطبآباد

16664/30a

2587/15a

14376/87b

587/29b

573/96b

8/43a

دو راهی میمند

10536/49d

2436/39b

13245/67c

472/18c

498/45c

2/08b

b

a

a

a

a

b

سیرمند

15786/45

2531/26

15438/12

940/04

842/29

2/46

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد با استفاده از آزمون
دانکن هستند.
ادامه جدول -5
عناصر غذایی
کم مصرف
رویشگاه

نیکل

آهن

کروم

کبالت

روی

مس

آبماه

65/29d

533/35b

65/55d

18/16abc

48/54c

15/49c

قطبآباد

109/14b

734/14a

98/90c

20/49a

104/21a

24/84b

دو راهی میمند
سیرمند

c

86/43

124/75a

c

398/21

218/83d

b

111/88

128/54a

bc

17/68

18/51ab

c

48/52

70/97b

b

25/16

37/58a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد با استفاده از آزمون
دانکن هستند.

( 17032/10میکروگرم بر گرم) از رویشگاه دو راهی میمند،

( 52/62میکروگرم بر گرم) ،آهن ( 545/37میکروگرم بر گرم)،

میانگین حداقلی را در نمونههای برگی دارا بودند (جدول .)6

روی ( 197/28میکروگرم بر گرم) و مس ( 18/68میکروگرم

از نظر حداکثر غلظت عناصر غذایی کم مصرف در برگ

بر گرم) ،سه عنصر مولیبدن ( 7/68میکروگرم بر گرم) ،نیکل

گونه  S. santolinifoliaمشخص شد چهار عنصر منگنز

( 14/34میکروگرم بر گرم) و کروم ( 38/47میکروگرم بر گرم)
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آزادی

نیکل

آهن

کروم

کبالت

روی

مس
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر رویشگاه بر انباشت عناصر (برحسب میکروگرم بر گرم) موجود در گیاه بین رویشگاههای مختلف مریمگلی
خلیجی ()Salvia santolinifolia
عناصر غذایی
پر مصرف
رویشگاه
آبماه
قطبآباد

a

دو راهی میمند

d

سیرمند

b

18074/02
26956/48
17032/10
21684/15

c

2216/37

b
a
a

3248/52

3952/71
4030/24

پتاسیم
d
a
c

فسفر
d

14306/53

a

18686/25

b

c

17177/47

768/77

a

1070/93

b

15896/69

منگنز
d

c

982/16

c

30/94

4/28

b

52/62

d

35/15

b

811/36

مولیبدن

a

42/11

5/11
3/87

7/68

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد با استفاده از آزمون
دانکن هستند.
ادامه جدول -6
عناصر غذایی
کم مصرف
رویشگاه
آبماه

نیکل
c

9/39

آهن
d

180/39

کروم

کبالت

c

b

9/47

1/28

روی
c

87/48

مس
c

10/59

قطبآباد

11/23b

545/37a

18/16b

1/09c

197/28a

18/68a

دو راهی میمند

6/71d

264/34c

5/28d

1/86a

79/66d

9/32d

سیرمند

a

14/34

b

475/54

a

d

38/47

0/58

b

129/57

b

12/81

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد با استفاده از آزمون
دانکن هستند.

و تک عنصر کبالت ( 1/86میکروگرم بر گرم) بهترتیب در

مشاهده گردید .کمترین غلظت عنصر کبالت ( 0/58میکروگرم

نمونههای گیاهی جمعآوری شده از رویشگاههای قطب آباد،

بر گرم) را نمونههای گیاهی حاصل از رویشگاه سیرمند دارا

سیرمند و دو راهی میمند وجود داشت .در مقابل ،نمونههای

بودند.

گیاهی جمعآوری شده از رویشگاه آبماه دارای کمترین غلظت
دو عنصر منگنز ( 30/94میکروگرم بر گرم) و آهن (180/39

بحث

میکروگرم بر گرم) بودند .از این گذشته ،غلظت پنج عنصر

یکی از مراحل مطالعاتی مهم در اهلیسازی یک گیاه دارویی و

غذایی کم مصرف شامل مولیبدن ( 3/87میکروگرم بر گرم)،

معطر وحشی ،عالوه بر بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی ،بررسی

نیکل ( 6/71میکروگرم بر گرم) ،کروم ( 5/28میکروگرم بر

عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشدونمو آن از یک سو و از طرف

گرم) ،روی ( 79/66میکروگرم بر گرم) و مس (9/32

دیگر تأثیر این عوامل بر تولید مواد مؤثره ،در رویشگاههای

میکروگرم بر گرم) در نمونههای گیاهی جمعآوری شده از

طبیعی آن گیاه دارویی و معطر است تا از این طریق الگویی

رویشگاه طبیعی دو راهی میمند بهصورت حداقل میانگین

مناسب جهت مهیاکردن شرایط الزم در رویشگاه ثانویه جهت
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فراهم گردد (جهان تیغی و همکاران1398 ،؛ امیدبیگی.)1386 ،

نشان داده که رویشگاههای گیاه دارویی مریمگلی خلیجی در

از عوامل محیطی مهم تأثیرگذار بر استقرار و تولید

استان هرمزگان در مناطقی قرار دارند که از نظر ارتفاع ،میزان

متابولیتهای ثانویه در یک گیاه دارویی ،میتوان به خاک (از

بارندگی و درجه حرارت تفاوت داشتهاند؛ لذا تغییر در

نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی) و مواد غذایی موجود در

ویژگیهای رویشگاه سبب تغییر در وجود عناصر غذایی در

آن اشاره کرد ( .)Barra, 2009گیاهان دارویی ،نه تنها برای

خاک و جذب آن توسط گیاه میشود .نتایج حاصل از بررسی

رشد طبیعی خود به عناصر غذایی احتیاج دارند بلکه این

انباشت عناصر غذایی در خاک رویشگاههای مورد مطالعه،

گیاهان میتوانند با جذب انتخابی و ذخیرهکردن برخی عناصر

نشان میدهد در بین عناصر پرمصرف ،سه عنصر کلسیم،

غذایی کم مصرف از بستر کاشت که برای سالمتی انسان و

منیزیم و پتاسیم نسبت به سایر عناصر ،سهم بیشتری را به خود

مهمتر از آن بهعنوان ماده اصلی برای پیشگیری و درمان

اختصاص داده است؛ بهطوریکه در بین رویشگاهها ،دو

بیماریها مفید باشند ،ایفای نقش کنند (.)Fu et al., 2004

رویشگاه قطب آباد و سیرمند نسبت به سایر رویشگاهها،

نتایج این پژوهش نشان داد بین رویشگاههای طبیعی مریمگلی

افزایش بیشتری نشان دادهاند .با در نظر گرفتن تأثیر بافت خاک

خلیجی مورد مطالعه در استان هرمزگان ،از نظر انباشت عناصر

که هر چقدر اندازه ذرات خاک ریزتر باشد (سیلتی و رس)،

غذایی در خاک و برگ ،اختالف معنیدار وجود دارد.

ظرفیت جذب عناصر غذایی بهدلیل سطح ویژه بیشتر ،باالتر

خاک رویشگاههای مورد بررسی مریمگلی خلیجی در

میرود و هر چه به سمت شن پیش برود کم و کمتر خواهد

پژوهش حاضر ،دارای بافت لومی شنی و لومی سیلتی بودند.

شد ( ،)Pepper and Brusseau, 2019باالبودن غلظت این

این نوع خاک یک نوع بافت متوسط تا سبک محسوب میشود.

عناصر در رویشگاههای قطب آباد و سیرمند را میتوان به باال

از این گذشته ،بررسی خصوصیات شیمیایی خاک رویشگاههای

بودن میزان سیلت در بافت خاک این دو منطقه نسبت داد.

مختلف نشان داد این گیاه سازگاری زیادی برای رشد در

فسفر از عناصر ماکرو است که با توجه به میزان وجود مجموع

خاکهای غیرشور و کمی قلیایی دارا است .نتایج حاصل از این

سیلت و رس در خاک توسط آنها جذب شده و میزان آن

پژوهش با یافتههای قبلی در زمینهی  pHو  ECخاکهای

افزایش مییابد که در منطقه سیرمند بهدلیل بهتربودن شرایط،

رویشگاههای مریمگلی خلیجی در استان هرمزگان مشابهت

افزایش آن مشاهده میشود .بهطورکلی ،این عنصر در

دارد (سلطانیپور .)1383 ،در پژوهشهای مختلف صورت

خاکهای سنگین بیشتر از خاکهای سبک بوده و بهصورت

گرفته روی گونههای دیگر جنس مریمگلی ()Salvia sp.

فعال و غیرفعال (تبادل یونی) بهوسیلهی گیاه جذب میشود

مشخص شده این گونهها توانایی رشد در خاکهای با

(.)Adams et al., 2017

بافتهای مختلف ،ویژگیهای شیمیایی متفاوت و نیز قلیایی را

نتایج بهدستآمده از این بررسی نشاندهنده اثر تغییر درجه

Ebrahimi and

حرارت و ارتفاع رویشگاه گونه  S. santolinifoliaبر مقدار

دارا هستند (یوسفی و همکاران1392 ،؛

عناصر غذایی خاک در رویشگاههای مختلف استان هرمزگان

.)Ranjbar, 2016
بررسیها نشان داده که تفاوت غلظت عناصر غذایی

میباشد .بر این اساس ،غلظت عناصر منیزیم ،پتاسیم و فسفر

موجود در خاک تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی

موجود در خاک رویشگاه با افزایش ارتفاع از سطح دریا

رویشگاههای مورد مطالعه نظیر سازند زمینشناسی ،ویژگیهای

افزایش پیدا کرده است و در رویشگاه سیرمند بیشترین مقادیر

فیزیکی و شیمیایی خاک ،ارتفاع از سطح دریا ،بارندگی و سایر

را دارا بودند .از طرف دیگر ،مقدار کلسیم بهطور تقریبی با

Said et

افزایش متوسط درجه حرارت سالیانه در رویشگاه افزایش

عوامل قرار دارد (کرامتی جبهدار و همکاران1392 ،؛

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 8:45 IRST on Saturday February 27th 2021

اهلیسازی و سازگاری و درنهایت کشتوکار آن گونه دارویی

 .)al., 2019; Bryanin and Sorokina, 2019جدول شماره 1

224

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39سال 1399

رویشگاه است ،دارا بود .بررسیهای انجامشده توسط سایر

عنصر برای گیاه دارد .با توجه به تأثیر میزان آهن پایین و

پژوهشگران نیز نشان داده که ارتفاع از سطح دریا و درجه

ظرفیت باالی منگنز در رویشگاه سیرمند که در ارتباط با

حرارت از عوامل تأثیرگذار بر ویژگیهای و ترکیب خاک

یکدیگرند و همچنین افزایش منگنز در خاکهایی با  pHبیشتر،

رویشگاههای گیاهان است که میتواند بر ترکیب و مواد معدنی

این روند منطقی به نظر میرسد (.)Havlin et al., 1999

گیاهان مؤثر باشد (کرامتی جبهدار و همکاران.)1392 ،

بهطورکلی ،ارتباطی که بین  pHو عناصر غذایی قابل

عناصر غذایی کم مصرف ،پس از متعادلسازی مصرف

دسترس وجود دارد به این صورت است که در pHهای کم،

کودهای نیتروژندار ،فسفاته و پتاسیمی نقش خود را در

عناصر میکرو نظیر آهن ،مس ،منگنز ،بُر ،روی و در pHهای

افزایش تولید نشان میدهند .بهعبارت دیگر اگر گیاهی از

خنثی ،فسفر و نیتروژن و در pHهای باال ،پتاسیم ،گوگرد،

کمبود هر یک از عناصر غذایی اصلی نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،

کلسیم ،منیزیم و مولیبدن میتواند دست یافتنیتر باشد (

کلسیم ،منیزیم و گوگرد رنج ببرد تا رفع آن عامل محدودکننده

 .)et al., 1998سایر عناصر کم مصرف ،نظیر آهن نیز در

رشد ،مصرف کودهای محتوی عناصر کم مصرف سبب افزایش

باالتر شرایط محلولیت کمتری پیدا نموده و تجمع آنها کاهش

تولید نخواهد گشت ( .)Gupta et al., 2008ارزیابی نتایج

مییابد .منطقه سیرمند از نظر تجمع عنصر آهن کمترین میزان

حاصل از تجمع عناصر غذایی کم مصرف در خاک

را در بین چهار رویشگاه دارا بود که نمونههای خاک این

رویشگاههای مورد بررسی مریمگلی خلیجی نشان میدهد

رویشگاه باالترین میزان  pHرا داشت .برخی تحقیقات نشان

غلظت این عناصر در دو رویشگاه قطب آباد و سیرمند که

میدهد آهن قابل جذب بهطور غالب تحت تأثیر فاز آلی خاک

دارای بافت خاک ریزتر (غنی از سیلت) هستند بیشتر بود .این

و بالتبع آن میزان  pHخاک است (

وضعیت سبب ایجاد سطح ویژه بیشتر برای قرارگرفتن عناصر

 .)Havlin et al., 1999بیشترین غلظت روی و مس بهترتیب

غذایی میکرو بیشتر روی آنها میشود (فتحی و همکاران،

در خاک رویشگاههای قطب آباد و سیرمند که از نظر بافت

 .)1395فرآیندهای مختلف دیگری در خاک از قبیل ایجاد

خاک غنی از سیلت بودند ،مشاهده شد .انباشت و قابل جذب

کمپلکس با لیگاندهای آلی و معدنی ،تبادل یونی ،جذب و دفع

بودن عناصر روی و مس در خاک ،تحت تأثیر واکنش خاک و

سطحی ،رسوب ،انحالل از فاز جامد و تعادلهای اسید و باز بر

جذب بر سطوح کلویید میباشد .قابلیت دسترسی عنصر روی

توزیع عناصر کم مصرف مؤثر است ( .)Shuman, 2005یکی از

و مس در خاک با افزایش میزان مواد آلی و ذرات کلوییدی

عوامل مهم تأثیرگذار دیگر بر جذب عناصر میکرو ،اسیدیته

خاک ،افزایش نشان میدهد .غلظت کاتیون سدیم که در خاک

( )pHخاک میباشد؛ بهطوریکه  pHنامناسب ،سبب کاهش

رویشگاههای سیرمند و قطب آباد از مقدار کمتری برخوردار

برخی عناصر میشود ( .)Hamilton and Gilbert, 1992در

است ،بر افزایش جذب و آزادسازی مس و روی از سطوح

رویشگاههای مورد مطالعه گونه  ،S. santolinifoliaبا افزایش

کلوییدی و پایداری کمپلکسهای این عنصر با مواد آلی خاک

میزان  pHخاک ،عنصر منگنز نیز افزایش یافت؛ بهنحویکه

مؤثر است (

بیشترین تجمع عنصر منگنز مربوط به منطقه سیرمند بود .منگنز

 .)1999با این حال ،حاللیت و فراهمی مس در خاک بهصورت

در خاک به اشکال محلول ،تبادلی ،قابل احیا و فعال وجود

غالب تحت تأثیر جذب سطحی بر روی کلوییدهای خاک

دارد .منگنز دو ظرفیتی بهطور عمده بهصورت جذب شده بر

میباشد ( .)Wu et al., 2006درنهایت باید در نظر داشت که

روی سطوح ریز (رس و سیلت) و مواد آلی دیده میشود.

کمبود عناصر کم مصرف در برخی موارد بهدلیل اثرات متقابل

فرآیندهای اکسیداسیون و احیا ،تأثیر قابل توجه بر وضعیت

عناصر موجود در خاک و عوامل محیطی بوده و به خصوصیات

Hue
pH

;Sharma et al., 2004

Ghasemi-Fasaei et al., 2006; Havlin et al.,
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اندازه کافی وجود داشته باشد ،ولی بهدلیل عدم شرایط

گیاه شرکت میکند ( Marschner, 2002; Poirier and Bucher,

اکولوژیک الزم ،جذب عنصر صورت نگیرد .در برخی مناطق

 .)2002همچنین این عنصر ،در تولید متابولیتهای ثانویه

نیز کمبود یا سمیّت عناصر کم مصرف ناشی از وضعیت مواد

بهویژه تولید ترکیبات فنولی مانند فنیل پروپانوئیدها و

Antoniadis et al., 2017; Nael et al.,

فالونوئیدها گزارش شده است ( .)Pant et al., 2015بررسی

 .)2009این مسائل نشاندهنده پیچیدگی شناخت وضعیت

میزان فسفر در نمونههای برگ هر چهار رویشگاه نشان داد

عناصر کم مصرف در خاک و روابط آن با عوامل محیطی است.

غلظت فسفر برگ در دامنه  768میکروگرم بر گرم در رویشگاه

نتایج بهدستآمده از تجزیه برگ گیاه دارویی مریمگلی

آبماه (حداقل مقدار) تا  1070میکروگرم بر گرم در رویشگاه

خلیجی نشان داد عناصر جذبشده توسط گیاه در

قطب آباد (حداکثر) قرار داشت .با توجه به نیاز گیاهان به این

رویشگاههای مختلف با هم تفاوت دارند .تحرکپذیری عناصر

عنصر پرمصرف ،میزان فسفر جذبشده در این گونه

خاک در شرایط رویشگاهی متفاوت از قبیل :بافت خاک،

 S. santolinifoliaدر حد پایینی قرار دارد .این امر ممکن است

اسیدی یا قلیاییبودن ،شوری ،میزان آهک و گچ ،ماده آلی و

بهدلیل تثبیت فسفر توسط اجزای ریز خاک (سیلت و رس) در

سایر شرایط تغییر میکند که این موضوع بر میزان تجمع آنها

رویشگاههای مورد مطالعه باشد .از طرف دیگر ،بهدلیل آهکی

در اندامهای گیاهی اثر میگذارد (نویدشاد و جعفریصیادی،

بودن خاکهای رویشگاههای مورد مطالعه (ملکوتی،)1389 ،

 .)1391در پژوهش حاضر ،با تغییر بافت خاک رویشگاههای

فسفر با کلسیم بهصورت فلورآپاتیت و هیدروکسی آپاتیت

مورد مطالعه از لومی شنی به لومی سیلتی تجمع عناصر

رسوب میکند .درنتیجه فسفر قابل استفاده برای گیاه کم

پرمصرف و کم مصرف در برگ افزایش نشان داده است؛

خواهد بود.

مادری خاک است (

بهطوریکه رویشگاههای قطب آباد و سیرمند بیشترین انباشت

نقش منگنز در گیاه ،مشارکت آن در سیستمهای ترکیبی

عناصر را داشتند .منیزیم قسمت مهم از مولکول کلروفیل بوده

است .منگنز در واکنشهای انتقال الکترون در گیاه دخالت و در

و برای عملکرد بسیاری از آنزیمها شامل مراحل شکستن پیوند

تولید کلروفیل نیز نقش دارد .مانند آهن و سایر عناصر گروه

 ATPو همچنین برای حفظ ساختار ریبوزومها ضروری است

فلزهای سنگین ،منگنز همراه با سایر فلزها در فعالسازی

( .)Guo et al., 2016مقدار منیزیم تجمعیافته در نمونههای

آنزیمهای متعددی که با متابولیسم کربوهیدراتها ،واکنشهای

برگ رویشگاههای مختلف در محدوده  2216تا 4030

فسفریلشدن و چرخهی اسید سیتریک سر و کار دارند ،اثر

میکروگرم بر گرم بود .غلظت  2000میکروگرم بر گرم منیزیم

دارد ( .)Dalcorso et al., 2014در پژوهش حاضر مقدار منگنز

در گیاهان بهعنوان حداقل در رژیم غذایی حیوانات در نظر

از  30تا  53میکروگرم بر گرم متغیر بود .محدوده نرمال منگنز

میشود که نمونههای رویشگاه سیرمند بهطور تقریبی غلظت

در گیاه  20-1000میکروگرم بر گرم وزن خشک گیاه در نظر

دو برابر را دارا بودند ( .)Imelouane et al., 2011در این

گرفته میشود ()Alloway, 1995؛ بنابراین مقدار منگنز در گیاه

تحقیق غلظت منیزیم در مقایسه با پتاسیم موجود در گیاهان،

رویشگاههای مختلف مریمگلی خلیجی در محدوده نرمال و به

سطح بسیار پایینتری را دارا بود .جذب پایین منیزیم نسبت به

مقدار اندک است .بهنظر میرسد با افزایش کلسیم و منیزیم که

پتاسیم توسط سلولهای ریشه یکی از عوامل اثرگذار در این

شاخصه خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک آهکی میباشد و

رابطه میتواند باشد (نجفپور نوایی و شریعت .)1396 ،فسفر

وجود آهک ،جذب عناصر میکرو را کاهش داده است .کاهش

در نقلوانتقاالت انرژی ،ساختار اسیدهای نوکلئیک ،فرآیندهای

در فراهمی و جذب آهن با وجود آهک ممکن است ناشی از

متابولیسمی گیاه ،رشد و تکامل ریشههای فرعی و مویین و

تغییر و تبدیل آهن محلول به اکسیدها و هیدروکسیدهای
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(قرشی و همکاران1391 ،؛ )Singh and Dahiya, 1976؛

انتخاب رویشگاه ثانویه جهت اهلیسازی این گونه ارائه داد.

بنابراین سبب کاهش جذب عناصر کم مصرف توسط گیاه شده

در این بررسی مشخص شد تجمع عناصر پرمصرف در هر

و درنتیجه مقدار این عناصر نیز در برگ گیاه کاهش پیدا کرده

چهار رویشگاه در برگ بیشتر از خاک بوده و از نظر عناصر کم

است .از طرفی عنصر مولیبدن با افزایش ارتفاع از سطح دریای

مصرف ،برعکس این وضعیت مشاهده گردید .چون عناصر

رویشگاه و افزایش  pHبهعلت حاللیت بیشتر این عنصر در

پرمصرف پر تحرک بوده و گیرنده و ناقلهای بیشتری برای

شرایط قلیایی بیشتر ،جذب این عنصر و بهدنبال آن مقدار آن

انتقال به اندام هوایی دارند ،درنتیجه به برگ منتقل میشوند تا

در گیاه نیز افزایش پیدا کرده است .دامنه نرمال عناصر روی و

فرآیند چرخه فتوسنتر تکمیل گردد؛ این در حالی است که

مس در گیاه بهترتیب  1-400و  5-20میکروگرم بر گرم وزن

عناصر کم مصرف عکس این وضعیت را دارا هستند.

خشک گیاه گزارش شده است ( )Alloway, 1995که با توجه

رویشگاههای سیرمند و قطب آباد بهدلیل برخورداری از اندازه

به دامنه غلظت روی در این تحقیق که از  79تا  198میکروگرم

ذرات خاک ریزتر ،ظرفیت جذب عناصر غذایی باالتر بهدلیل

بر گرم و محدوده غلظت مس از  9تا  19میکروگرم بر گرم

سطح ویژه بیشتر دارا بودند .در حالت کلی ،این گونه میتوان

متغیر بود ،میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که گیاهان بررسی

بیان کرد که تغییر غلظت عناصر غذایی در رویشگاههای

شده در رویشگاههای مختلف در محدوده نرمال قرار دارند.

مختلف به شرایط محیطی منطقه از جمله نوع سنگ مادری،
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،وضعیت و شکل پستی

نتیجهگیری

بلندی ،ارتفاع از سطح دریا ،شرایط اقلیمی و سایر عوامل

ارزیابی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در خاک و برگ

بستگی دارد.

رویشگاههای طبیعی گونه  S. santolinifoliaدر استان هرمزگان
منابع
امیدبیگی ،ر )1386( .تولید و فرآوری گیاهان دارویی .جلد اول ،انتشارات بهنشر ،مشهد.
جعفری میدانی ،ع .و مزینانی ،م )1396( .مبانی تغذیه گیاهی .انتشارات علوم و تحقیقات جهان.
جمشیدی ،ا ،.امینزاده ،م ،.آذرنیوند ،ح .و عابدی ،م )1385( .تأثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه آویشن کوهی (مطالعه
موردی منطقه دماوند ،زیرحوضه دریاچه تار) .فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی .17-22 :18
جهان تیغی ،ح ،.مقدم ،م .و ولیزاده ،م )1398( .بررسی برخی ویژگیهای آتاکولوژی گونه انار شیطان (

Tecomella undulata

 )(Roxb.) seemدر استان سیستان و بلوچستان .مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .98-108 :35
رئیسی منفرد ،ا ،.یاوری ،ع .و مرادی ،ن )1398( .بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اکوتیپهای مختلف مریم گلی خلیجی

( Salvia

 .)santolinifolia Boiss.علوم باغبانی ایران .745-754 :50
سلطانیپور ،م )1383( .بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانسدار استان هرمزگان .مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
.547-560 :20
فتحی ،م ،.لندی ،ا .و طهرانی ،م )1395( .ارتباط عناصر کممصرف با برخی خصوصیات خاک و لندفرم در اراضی آهکی دشت
گلپایگان .نشریه آب و خاک .892-903 :30
قرشی ،ل ،.حقنیا ،غ ،.لکزیان ،ا .و خراسانی ،ر )1391( .تأثیر آهک ،ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت .نشریه آب و
خاک .818-825 :26
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.330-343 :7  نشریه مرتع.)در استان اردبیل
. تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.) فرهنگ نامهای گیاهان ایران1386( . و،مظفریان
.133-151 :16  اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.) رابطه مصرف بهینه کود و تولید محصوالت کشاورزی سالم1389( . م،ملکوتی
 مجله. بومی ایرانZataria multiflora Boiss. ) بررسی شاخصهای یونومیک در گیاه دارویی1396( . ا، و شریعت. م،نجفپور نوایی
.812-819 :33 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
) ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیتهای طبیعی گیاه مورتلخ در1396( . و یوسف زادی. ج، هادیان،. م، میرجلیلی،. ع،نعمت الهی
.1-16 :17  نشریه فنآوری تولیدات گیاهی.ایران
. تهران، انتشارات حقشناس.) تغذیه دام1391( . ع، و جعفری صیادی. ب،نویدشاد
Salvia (

 مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه نوروزک،) بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک1392( . م، و میرزا. و، ناظری،. م،یوسفی
.157-175 :29  مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.)leriifolia Benth.
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Abstract
Salvia santolinifolia Boiss. is a perennial aromatic plant from Lamiaceae family that grows wild in Iran. The current
study was conducted in a completely randomized design (CRD) with three replications in four habitats of Hormozgan
province including Abmah, Ghotbabad, Dorahi-Meymand and Sirmand in 2018 to investigate some of the highconsumption elements (including calcium, magnesium, potassium and phosphorus) and the micronutrient elements
(including copper, iron, manganese, zinc, molybdenum, cobalt, nickel and chromium) in soil and plants. 30 leaf samples
were randomly collected from each habitat and divided into three groups of 10 for analyzing. Soil samples were
collected from the area around the root of collected plants. In addition, soil physico-chemical characteristics and
nutritional elements were measured by using an inductively coupled plasma measuring apparatus (ICP-OES) in lab.
Data analysis was conducted by the analysis of variance and means comparision in SAS 9.4 software. The results of
analysis of variance showed a significant difference among habitats for the high-consumption and the micronutrients
elements (P <0.01). Also, the results revealed that in the present study, by changing the soil texture of the studied
habitats from sandy loam to silty loam, the accumulation of high and low consumption elements in the soil and leaves
has increased; Ghotbabad and Sirmand habitats had the highest accumulation of elements. The accumulation of highconsumption elements in all four habitats in the leaves was higher than in the soil, and in terms of low-consumption
elements, the opposite was observed. Evaluation of high and low consumption nutrients in soil and leaves of natural
habitats of S. santolinifolia in Hormozgan province showed that the concentration of nutrients in different habitats
depended on changes of the environmental conditions of the region, including the type of parent rock, physical and
chemical properties of soil, the status and shape of the elevation, altitude, climatic conditions and other factors, and
knowing about these factors can help in choosing a secondary habitat to accelerate the process of domestication of this
species.
Keywords: Hormozgan provive, Natural habitat, Nutrient elements, Salvia santolinifolia.
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