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تقديم هب
پدران و ماردان گرانقدر
آانن هک وجودمان ربايشان همه رنج بوده و وجودشان ربايمان همه ِمهر
توانشان رفت ات هب تواانيي ربسيم و مويشان سپيد گشت ات رو سپيد بمانيم
آانن هک فروغ ن گاهشان ،گرمي کالمشان و روشني رويشان
سرماهياهي جاوداني زندگي ماست.
رد ربارب وجود گراميشان زانوي ادب رب زمين زده و با دلي مملو از
عشق ،محبت و خضوع رب دستانشان بوهس ميزنيم.
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پیشگفتار مؤلفان
اکوفیزیولوژی برهمکنشهای گیاه و فسفر هفتمین کتاب از مجموعۀ اکوفیزیولوژی گیاهی محسوب
میشود که تاکنون انتشار یافته است .این کتاب جایگاه دانش ،مفاهیم و تحقیقات فعلی برهمکنشهـای
گیاه و فسفر را در طبیعت و زیستبومهای مدیریت شده ،همــراه با جنبههای تغذیۀ فسـفر در گیاهـان
زراعی بررسی میکند.
فسفر یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان اسـت .گیاهـان فسـفر را بـه صـورت ارتوفسـفات از
محلول خاک جذب میکنند .از آنجایی که در بسیاری از خاکها ارتوفسفات بسیار کمی بـرای گیاهـان
در دسترس است ،در گیاهان سازوکارهایی برای به دست آوردن و مصرف فسفر به طور کارآمدتر تکامل
یافته است .روابط همزیستی برای کمک به گیاهان به منظور به دست آوردن فسـفر از منـابعی فراتـر از
حجم در دسترس گیاه ،از آن جمله محسوب میشوند .در سیستمهای کشاورزی محدودیتهـای فسـفر
با کـــاربرد کودهای فسفر جبران میشود .این امر موجب آلودگی محیط زیست و مصـرف ارتوفسـفات
غیرپایدار خواهد شد .تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی موجود در بین گیاهـان سـازگار بـه زیسـتبـومهـایی بـا
فراهمی فسفر پایین فرصتی را برای بهبود درک ما از پاسخ گیاهان به محدودیت فسفر فراهم مـیکنـد.
این دانش شاید به منظور ایجاد ارقام زراعی با قابلیت مصرف بهتر فسفر استفاده شود.
در فصل اول این کتاب ،هولم تیسن به فسفر از لحـا مفهـوم کلـی آن مـیپـردازد .وی ژئوشـیمی
فسفر ،چرخۀ فسفر در محیط زیست ،اثرات بشر بر چرخۀ فسفر و توالیهای آن را بررسـی مـیکنـد .در
فصل دوم ،کارل نیکالس در زمینۀ روابط آلومتری بین غلظــتهای فسـفر ،نیتـروژن و کـربن بافـت در
بین و درون گونههای گیاهی بحث میکند .وی به بررسی پیامدهای این پدیدههـای مختلـد در زمینـه
فیزیولوژیکی ،بومشناسی و محیطی میپردازد .گابریل تیبوت در فصل سوم چگـونگی بـه دسـت آوردن
فسفر توسط گیاهان آبزی را توضیح میدهد و تأثیر نوسانهای فصـلی و عرضـه فسـفر را بـر فراوانـی و
توزیع گونههای آبزی بررسی میکند .در حالی که فیلیپ وایت و جان هاموند به صورت خالصه نیازهـا و
کارکردهای فسفر در گیاهــان خشکیزی و تأثیر فراهمی فسفر بر زیستبوم را بررسـی کـردهانـد .آنهـا
همچنین به خصوصیات بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی و موروفولوژیکی میپردازند کـه گیاهـان را قـادر بـه
جذب و استفادۀ بیشتر از فسفر میکند.
جانتان لینچ و کاتلین براون روی خصوصیاتی از ریشه تمرکز دارند کـه راهبـردی تطبیقـی را بـرای
بهدست آوردن فسفر توسط گیاهان فراهم میآورند .این راهبردها شامل تخصیص بیشتر زیتـودۀ ریشـه،
تغییر در ساختمان ریشه برای بهرهبرداری از ذرات فسفر محلـی ،افـزایش تـراکم طـولی ریشـه ،تکثیـر
ریشههای مویین ،همزیستی با قارچهای میکوریزی و ترشح اسیدهای آلی و فسفو هیدروالزها است.

پیشگفتار مؤلفان
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کارول ونس سازگاری و مصرف فسفر در گــیاهان فاقد همزیستی میکوریزی را نشـان مـیدهـد و
روی گونههای گیاهی دارای ریشههای تخصصی (خوشهای و هویجی شکل) و آرابیدوپسیس توجه دارد.
مباحث مطرح شده در این فصلها ،توسط خوزه بارئا و همکاران با بررسی ماهیت همزیستی میکـوریزی
و گیاهان و تأثیر آن روی بهرهوری گیاه ،ساختار جمعیتی گیاه و چرخۀ فسفر در محیط کامل میشـود.
پترا مارشنر نمایی کلی از تأثیر ریزموجودات محیط اطراف ریشه را بر رشد و جذب فسفر توسط گیاهان
ارائه میدهد .این فصلها دربارۀ تأثیر عمدهی گونههای گیاهی بر ترکیب جمعیتـی ریشـهگـاه و دالیـل
موجود برای این امر را بحث و بررسی میکنند .همچنین در این فصول به اهمیت کـاربرد زادمایـههـای
میکروبی برای بهبود بهرهروری گیاه نیز پرداخته میشود.
نقش کودهای فسفر در کشاورزی توسط ارنسـت کرکبـی و جـانی جانسـون بـا تأکیـد بـر ضـرورت
کودهای فسفر برای تولید محصوالت زراعی و بازتاب آنها بر محیط زیست و زیستبـوم بحـث و بررسـی
خواهد شد .این امر در برابر کاهش ذخایر ارتوفسفات در جهـان و لـزوم امنیـت غـذایی جهـانی و ارائـۀ
راهبردهای الزم برای افزایش کارایی مصرف فسفر کود و خاک بر مبنای دانـش رفتـار فسـفر در خـاک
بررسی میشود .این راهبردها در فصلهای بعدی توسط جان هاموند و فیلیپ وایت با توصید چگـونگی
بهینهسازی مصرف کودهای فسفر برای گیاهان زراعی با نظارت و مدلسازی وضعیت فسفر خاک و گیاه
و توسط تیم گئورگ و آلن ریچاردسون از طریق بهینهسازی جذب فسفر توسط گیاهان با اصالح نباتات
و انتقال ژن نقد و بررسی خواهد شد .در پایان تمام دیدگاهها توسط جان راوان با رویکرد تغذیـه فسـفر
گیاه در گذشته و آینده جمعبندی و فهرستی از اولویتهای الزم برای اقدامات فوری به منظور پیشـبرد
تأمین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد بشر ،ارائه خواهد شد.
امید است این کتاب در تمام زمینههای برهمکنشهای فسفر و گیاه مورد توجه و عالقۀ دانشـجویان
و محققان قرار گیرد.

جان پي .هاموند
فیلیپ جي .وايت
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اکوفیزیولوژی برهمکنشهای فسفر و گیاه
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اهمیت کشاورزی در جهان امروزی به حدی رو به افـزایش اسـت کـه ابعـاد اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی جوامع را در نوردیده و حتی در عرصۀ برنامهریزیها و سیاستهـای کـالن جوامـع یکـه تـازی
میکند.
فسفر یکی از عناصر ضروری در سیستمهای زیستی است .این عنصر بخشی از مادۀ تشکیل دهنـدۀ
ژنتیکی است و پیوند استر فسفات اغلب برای واکنشهای انتقال انرژی در موجـودات زنـده استفــــاده
میشود .بسیاری از زیستبومهای طبیعی و کشاورزی در سراسـر دنیـا از نظـر حاصـلخیزی بـا مشـکل
کمبود فسفر مواجه هستند .در کشور ما نیز به دلیل قلیایی بودن بیشتر خـاکهـا و واکـنش فسـفر بـا
کلسیم ،این عنصر سریعاً به فـرم فسفاتهای نامحلول و غیر قابل دسترس تبدیل میشـود و در نتیجـه
کمبود فسفر از عوامل مهم محدودکننده رشد موجودات زنده خاکزی و گیاهان به شمار میآید .ایـن در
حالی است که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی فسفر برای رفع ایـن مشـکل نـه تنهـا سـبب افـزایش
تولید نخواهد شد ،بلکه موجب ایجـاد اشـکال در جـذب عناصـر غـذایی کـم مصـرف توسـط گیاهـان و
ریزموجودات خاکزی به ویژه در خاکهای آهکـــی میشود.
امروزه سیستمهای کشاورزی کم نهاده مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است که دلیـل آن
عالقۀ فزاینده به حفاظت از منابع طبیعی ،کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش هزینۀ کودها اسـت.
در این زمینه شناخت روابط پیچیده و متعدد موجود بین گیاه و محیط زیست آن بدون تردید به بهبود
وضعیت گیاهان در زیستبومهای خاص خود کمک بسزایی خواهد کرد.
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