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تغییر در رنگیزه هاي فتوسنتزي و فعالیت آنتی اکسیدانی دو گونه کاسنی تحت تاثیر سطوح مختلف سولفات 
آمونیوم 
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مقدمه

و کل)، میزان کاروتنوئید و فعالیت a ،bدر این تحقیق اثر مقادیر مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه هاي فتوسنتزي (کلروفیل 
-آنتی اکسیدانی دو گونه کاسنی مورد مطالعه قرار گرفت. براي انجام این تحقیق، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوك

5تکرار در شرایط آب و هوایی جهرم اجرا شد. فاکتور اول غلظت سولفات آمونیوم شامل 3تیمار و 10هاي کامل تصادفی با 
کیلوگرم در هکتار و شاهد (خاك معمولی بدون کود دهی) و فاکتور دوم، دو گونه کاسنی شامل 200و 150، 100، 50سطح : 

بود. در پایان آزمایش قبل از مرحله گلدهی گیاه Cichorium pumilumپاکوتاه و کاسنیCichorium intybusکاسنی پابلند 
فاکتورهاي اندازه گیري شده بعضی برداشت شده و صفات مذکور اندازه گیري شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی داري تیمارها بر 

ر حالی که اثر ساده تیمار (سطوح سولفات آمونیوم) و . اثر ساده گونه در هیچ کدام از صفات تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت دبود
و کل معنی دار بود. در رابطه با کاروتنوئید نیز تنها اثر ساده تیمار معنی a ،bاثرات متقابل تیمار و گونه در رابطه با محتوي کلروفیل 

بیشتر موارد بجز میزان کاروتنوئید، باالترین . دردار بود. فعالیت آنتی اکسیدانی در دو گونه کاسنی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت
.کیلوگرم در هکتار مشاهده شد100سولفات آمونیوم به تیمارمیزان مربوط 

کلروفیل، کاروتنوئید، کاسنی پابلند، کاسنی پاکوتاه:يکلیدکلمات 

مقدمه

وکبديسیستمهايدرمان بیماريگیاه کاسنی عضوي از خانواده آستراسه است که به عنوان یک گیاه دارویی مهم در 
کاسنیکه دراصلی فعالترکیباتازبرخی).2013(زمان و نورال باصر، گیرد قرار میمورد استفادهکلیويسیستموصفراوي

در .)2003ها (کوکسس، فنلپلیواینولینفالونوئیدها،اسید، فروکتوالیگوساکاریدها،کافئیکمشتقاتعبارتند ازاندگزارش شده
شده است، به خصوص به اثر هاي عملکردي و بیوشیمیایی در گیاه کاسنی پرداختههاي محدودي به نقش تغذیه بر شاخصپژوهش

اسیدهاي، آمینهاسیدهايتمامجملهرود، ازبه کار میترکیباتاززیاديتعدادبیوسنتزدردو عنصر نیتروژن و گوگرد. نیتروژن
رشد،تعییندروگیاهمتابولیسم). بنابراین در1995کلروفیل (الم و همکاران،جملهازنیتروژنحاويترکیباتسایرو، نوکلئیک

مغذي موادسایربرايتقاضاافزایشنتیجه،درورشدافزایشموجبنیتروژنعرضههمچنین افزایش.کندمیبازياساسینقشی
آنها نقشفعالیتوهاپروتئیندرسازندههايبلوكعنوانبهتنهانه، آنمشتقاتومتیونینسیستئین،).2001شود (فاجریا، می

، هم، سیروهم، گوگرد-آهنهايگروهمانند(کوفاکتوربه عنوان)، GSH(گلوتاتیونسنتزهايمادهپیشعنوانبهبلکه، داشته
گوگردي نیز مشتقاتو) Aکوآنزیم(گوگردياسترهاي)، تیامین، بیوتینمانند(ضروريهايویتامین)، لیپوات، مولیبدنممراکز

فعالسولفاتومتیونینسیستئین،بامختلفسطوحدر، هاگلوکوزینوالتمانندايثانویههايمتابولیتبیوسنتز.کنندایفاي نقش می
Cichoriumسر قرمز (بر روي کاسنی ساله) طی یک مطالعه دو2003). کاستیک و همکاران (2004شود (درو، میانجامشده
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intybus var. foliosum L. در شمال غربی کرواسی، نشان دادند که در بین سطوح تیمارهاي کود حیوانی و کود (NPK-5:20:30
) اثر تغذیه با کود حیوانی، 2012را دارد. علی و همکاران (عملکردبیشترینNPK-5:20:30مربعمتربرگرم150و100تیمار

C. intybus، پتاسیم و گوگرد را بر روي عملکرد برگ و ماده موثره گیاه کاسنی (نیتروژن، فسفر L. در مراحل مختلف رشدي در (
کیلوگرم در 100و 120دهلی نو در هند بررسی کردند. طی این تحقیق مشخص شد که تیمار داراي فسفر و پتاسیم، به ترتیب 

کیلوگرم در 20و 40، 20هاي کیلوگرم در هکتار و گوگرد در نرخ60و 100، 80هاي هکتار در زمان کاشت، نیتروژن در نرخ
دهی بهترین عملکرد را در وزن خشک برگ و ماده اسکولین داشته و دهی و گلهاي کاشت، قبل از گلهکتار به ترتیب در زمان

نتایج تحقیق کایزل و .استسودمندعملکردبهبوددرگلدهیازقبلنیتروژنوکود گوگردازگزارش کردند که استفادههمچنین
کیلوگرم در هکتار) کود سولفات آمونیوم در 100(10kg/da) در ترکیه بر روي گیاه سر خارگل نشان داد که 2013تانسه (

خشک افزایش ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد گل، وزن تازه و خشک گل به طور معنی داري موثر بوده است. اما در وزن تازه و 
غلظت کلروفیل گزارش کردند که ) 1393آشناور و همکاران (ریشه و بوته اختالف معنی داري با تیمار شاهد مشاهده نشده است.

a)در تیمار کود شیمیایی  نسبت به شاهد به طور معنی دار بیشتر بوده است و در غلظت کلروفیل درمیلی گرم (گرم وزن ترb)میلی
به دلیل اهمیت نقش نیتروژن و ین تیمار کود شیمیایی و شاهد اختالف معنی دار مشاهده نشده است. گرم وزن خشک) بدرگرم

این تحقیق با ،هاي انجام شده در موضوع تغذیه عناصر معدنی بر روي گیاه کاسنیگوگرد در رشد، و نیز محدود بودن پژوهش
دو گونه کاسنی انجام گرفت.فعالیت آنتی اکسیدانیرنگیزه هاي فتوسنتزي وهدف بررسی اثر کود سولفات آمونیوم بر 

هامواد و روش

هاي کامل تصادفی در قالب فاکتوریل با ده تیمار بر پایه طرح بلوك1392-93این آزمایش در شهرستان جهرم در سال زراعی 
200، 150، 100، 50م با پنج سطح (و سه تکرار انجام شد. فاکتورها عبارتند از: فاکتور اول، سطوح کود شیمیایی سولفات آمونیو

Cichoriumکیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد (خاك معمولی بدون کود دهی) و فاکتور دوم، دو گونه کاسنی شامل کاسنی پابلند 

intybus و کاسنی پاکوتاهCichorium pumilum.مرحله در بذرها از استان فارس تهیه شده و در اواخر اسفند ماه کشت شدند. بود
) 27±2قبل از گلدهی که مصادف با زمان برداشت کاسنی می باشد، تیمارها برداشت گردید و در سایه در دماي آزمایشگاه (

خشک گردید و صفات زیر به روشهاي ذکر شده اندازه گیري شد.

و کل) و کاروتنوئیدb,aاندازه گیري محتوي کلروفیل (
لیتر میلی10تخراج با استفاده از و اسخشک، بصورت کامل پودر گردیدگرم برگ میلی100براي اندازه گیري میزان کلروفیل 

اسپکتروفتومتر انجام شد. دستگاه نانومتر با استفاده از 666و 653، 470هاي انجام شد. میزان جذب در طول موجدرصد80استون 
وئید محاسبه گردید.و کاروتنbو aدر نهایت نیز بر اساس روابط زیر مقدار کلروفیل 

Ch a = 15.65A666 - 7.34 A 653

Ch a محتوي کلروفیل :a

Ch b محتوي کلروفیل :b

Ch b = 27.05 A 653 -11.21 A 666

Ch total = Ch a + Ch b

Carotenoideمیزان کاروتنوئید :Carotenoide = 1000 A470 -2.86 Ch a -129.2 Ch b /245

وزنـی) بـا   -(حجمـی 1بـه  5توسط حالل متانولی بـه نسـبت   فعالیت آنتی اکسیدانی گیري ها جهت اندازهگیري از نمونهعصاره
انجام شد. ) 2007وجدي لو و همکاران (به روشدرصد70استفاده از حالل متانول 
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DPPHاکسیدانی با استفاده از آزمونتعیین میزان فعالیت آنتی

-DPPH)2,2اکسیدانی با استفاده از آزمون تعیین فعالیت آنتی diphenylpicrylhydrazyl, Sigma, Aldrich با استفاده از (
) با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:AOAاکسیدانی () با اندکی تغییر انجام شد. درصد فعالیت آنتی2009روش اك و همکاران (

اکسیدانی) درصد فعالیت آنتیAOA%عدد جذب شاهد) = (-جذب نمونهعدد جذب شاهد/ (عدد × 100

و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن انجام شد.Minitabآنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار 

نتایج و بحث

گونه در هیچ کدام از صفات تحت اثر ساده نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار تیمارها بر برخی صفات اندازه گیري شده بود. 
تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در حالی که اثر ساده تیمار (سطوح سولفات آمونیوم) و اثرات متقابل تیمار و گونه در رابطه با محتوي 

و کل معنی دار بود. در رابطه با کاروتنوئید نیز تنها اثر ساده تیمار معنی دار بود. فعالیت آنتی اکسیدانی در دو گونه a ،bکلروفیل 
1، همانطور که در جدول aکاسنی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و از نظر آماري معنی دار نگردید. در رابطه با محتوي کلروفیل 

کیلوگرم 100میلی گرم در گرم نمونه خشک) مربوط به تیمار 28/16وتاه کاسنی باالترین میزان (مشاهده می شود، در گونه پاک
کیلوگرم کود بود. در گونه 150مربوط به تیمار میلی گرم در گرم نمونه خشک)52/11کود سولفات آمونیوم و کمترین میزان (

میلی گرم در 40/11کیلوگرم و کمترین میزان (100ک) در تیمار میلی گرم در گرم نمونه خش56/16پابلند نیز باالترین میزان (
کیلوگرم کود اندازه گیري شد.150گرم نمونه خشک)  در تیمار 

bو aاثرات ساده و متقابل سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر محتوي کلروفیل -1جدول 

)mg/g dry weight(bکلروفیل )a)mg/g dry weightکلروفیل 
میانگینکاسنی بلندکاسنی پاکوتاهمیانگینکاسنی بلندکاسنی پاکوتاه

54/13شاهد b20/13 b37/13 C32/10 b44/9 bc88/9 C

38/12کیلوگرم کود50 bc78/11 c08/12 D76/8 bc77/7 c27/8 D

28/16کیلوگرم کود100 a56/16 a42/16 A08/14 a23/14 a16/14 A

52/11کیلوگرم کود150 c40/11 c46/11 D76/8 bc59/7 c17/8 D

43/13کیلوگرم کود200 b37/16 a90/14 B13/10 b86/12 a49/11 B

44/1386/1341/1038/10میانگین
اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی دار نمی باشند
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Abstract

In this research, the effect of different amount of Ammoniom sulphate on photosynthetic pigment
and antioxidant activity of two Chicory species were studied. The experience was conducted on
factorial (include two factors) based on randomized complete block design (RCBD) with 10
treatments and 3 replications in Jahrom climate conditions. The first factor, Ammoniom sulphate
concentration includes 5 levels: 50, 100, 150, and 200 kg/h and control (common soil without
fertilizer) and the second factor, two Cichorium species including Cichorium intybus and Cichorium
pumilum. At the end of experiment, before flowering stage (at September) the plant were harvested
and mentionedfactors were determined. The results showed significant effect on some measured
factors. Species didn’t affected by treatment while different concentration of Ammoniom sulphate had
significant effect on chlorophyll content (a,b and total). In relation to carotenoide content, treatment
had significant effect. Antioxidant activity on this species didn’t affect by treatment. In most cases,
expect, the maximum content related to 100 kg/h Ammoniom sulphate treatment.

Key word: Chicory species, Chlorophyll, Carotenoid, Ammoniom sulphate.
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