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بررسی اثر تنش غرقاب روی خصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گیاه
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
عبدالخالق قوجق دردی ،1مجید محمداسمعیلی ،1علی ستاریان ،2علی راحمی کاریزکی
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 1گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس
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گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس

گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس

پژوهشی

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  6تکرار در گلخانه دانشگاه گنبد کاووس در
سال  1392 -1391بر روی گونه  Schoenoplectus triqueterاجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل ،ارتفاع
غرقاب در چهار سطح (شاهد ،هم سطح آب 10 ،سانتیمتر زیر سطح آب و 20سانتیمتر زیر سطح آب) و
دوره غرقاب در سه سطح (  10روزه20 ،روزه و  30روزه) بود .در این تحقیق صفات مرفولوژیک (طول و
حجم ریشه ،تعداد ریزوم ،طول ریزوم ،تعداد میانگره ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک ریزوم ،تعداد
ساقههای هوایی و وزن خشک اندام هوایی) و صفات فیزیولوژیک (میزان پرولین و کلروفیل) مورد
اندازه گیری قرار گرفت .نتایج نشان داد که اثر متقابل دوره غرقاب در ارتفاع غرقاب روی تمام صفات مورد
مطالعه به غیر از صفت حجم ریشه در سطح یک درصد معنیدار بود .همچنین بیشترین طول ریشه و
وزن خشک ریشه ،تعداد ریزوم ،طول ریزوم ،تعداد میانگره ،وزن خشک ریزوم و تعداد ساقههای هوایی در
تمام دورههای غرقاب در تیمار  10سانتیمتر غرقاب مشاهده شد .همچنین بیشترین میزان پرولین و
کلروفیل به ترتیب در تیمارهای شاهد و  10سانتیمتر غرقاب مشاهده گردید .بنابراین میتوان این گونه را
به عنوان یک گونه مقاوم به غرقاب معرفی کرد.
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مقدمـه
غرقاب 1به شرایطی گفته می شود که قسمتی از ساقه گیاه در زیر سطح آب باشد ،اما در صورتی که فقط منافذ بزرگ خاک اشباع از
آب باشد آبماندگی 2اتفاق میافتد .غرقابی تنشی است که بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی را در گیاهان مختل
میکند ( .)Ashraf, 2003این تنش زمانی ایجاد میشود که خاک با یک دوره طوالنی آبیاری یا بارندگی بیش از حد و یا زهکشی
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ضعیف روبه رو شده باشد ( .)Kafi and Mahdavi Damghani, 2001معمولترین مانع برای انتشار گاز ،آب است که محیط ریشه را
اشباع میکند .در خاک های غرقاب فضای مخصوص هوا از آب پر شده و چون انتشار گاز در آب دههزار مرتبه کاهش مییابد ،در
این حالت اکسیژن موجود در ریزوسفر توسط ریشه تخلیه شده و خاک دارای مشکل کاهش اکسیژن 3و یا فقدان اکسیژن 4میشود.
تخلیهی اکسیژن محلول در خاکهای غرقاب بسته به دما ،فعالیت تنفسی گیاهان و میکروارگانیسمها و نیز فراوانی و تداوم اشباع
بودن خاک منجر به کاهش یا عدم وجود اکسیژن طی چند ساعت الی چند روز میشود ( .)Galeshi et al., 2009تخلیه اکسیژن در
خاکهای غرقاب به عواملی چون دما مربوط است .فعالیت های زیستی و متابولیسمی به شدت تحت تاثیر دما میباشند .به طوری
که اگر دمای هوا و محیط خاک کم باشد ،به تبع آن شدت فرآیندهای زیستی خاک از جمله فعالیت میکروارگانیسمها کاهش یافته
و د ر نتیجه نیاز به اکسیژن به میزان قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت اما با افزایش دما و شدت یافتن تنفس هوازی ریشه و
میکروارگانیسم های زنده خاک عمل تخلیه اکسیژن را با شدت بیشتری ادامه خواهند داد .برای مثال زمانی که دمای خاک فراتر از
 20درجه سانتیگراد باشد در کمتر از  24ساعت کل اکسیژن موجود در خاک تخلیه شده و تنها موجوداتی قادر به ادامه زیست
خواهند بود که امکان تنفس بی هوازی را دارا باشند .در نتیجه عاملی که به دنبال ایجاد غرقاب باعث تنش در گیاهان میشود تخلیه
اکسیژن در اثر عواملی همچون افزایش دما است (.)Hasanzadeh Gorttapeh, 2009
به طور کلی ،غرقاب شدن خاک از طرق مختلف بـر رشـد گیاه اثر میگذارد که عبارتاند از )1 :اثر بر قابلیت جذب و انتقال عناصر
غذایی به اندامهای هوایی ،بـرای مثـال کاهش قابلیت جذب نیتروژن بـرای گیـاه در خـاک بـه دلیـل هدر رفتن آن از طریق
فرآینـد نیتـرات زدایـی و بـروز کمبـود نیتروژن در گیاه )2 ،تولید اتانول و متابولیتهای سمی بـرای گیاه پس از غرقاب شدن
خاک .بـر اثـر کمبـود اکـسیژن ،در ریشههای گیاه متابولیسم بـیهـوازی (فراینـد تخمیـر) انجـام میشود و سـبب تـشکیل و
انباشـته شـدن اتـانول و الکتـات میگردد که به رشد گیـاه آسـیب مـیزنـد )3 ،در متابولیـسم بیهوازی (فرآیند تخمیر) انرژی
کمتـری تولیـد مـیشـود کـه سبب مختل شدن وﻇایف سلولهای گیاه میگردد )4 ،کاهش تولید کلروفیل یا تجزیه آن سـبب
کـاهش شـدت فتوسـنتز و بروز کمبود کربوهیدراتها در گیاه میگردد که رشد گیـاه را کم میکند و غرقــاب شــدن خــاک از
ســاخت و انتقــال هورمــونهــای سیتوکینین و جیبرلین به اندامهای هوایی جلوگیری مـیکنـد؛ در نتیجــه رشــد گیــاه
کــاهش مــییابــد ( .)Bernardino and Carvalho, 2000میزان تحمل یا سازگاری گیاهـان به شرایط غرقاب به نوع گیاه ،اندام
گیاه ،مرحله رشد گیاه ،مدت غرقاب شدن خاک و ویژگیهای خاک نظیـر اسیدیته ،مواد آلی و دما بستگی دارد ( Malik et al.,
 .)2002کمبود مواد غذایی و ﻇهور عالئم سمیت برخی عناصر ،عامل اصلی کاهش رشد گیاهان در خاک های غرقاب محسوب
میشود (.)Steffens et al., 2005
کمبود اکسیژن هوا در خاک در شرایط غرقابی باعث عدم دسترسی گیاه به اکسیژن کافی برای رشد ریشه میشود بنابراین سیستم
ریشهای دچار اختالل شده و گیاه نمیتواند آب را به خوبی جذب کند و در نتیجه باعث پژمردگی و کاهش نرخ فتوسنتز گیاه
میشود ( .)Acosta et al., 2005در حالت غرقابی اگرچه فقط ریشه گیاهان خشکیزی در معرض کمبود اکسیژن محیطی قرار
میگیرند ولی به کل اندامهای گیاه آسیب میرسد .از عوارض آن میتوان به کاهش رشد ریشه و در نهایت کاهش رشد اندام هوایی،
عملکرد و اجزای عملکردی اشاره نمود ( .)Ghobadi et al., 2006فرآیندهای فیزیولوژیـک در شـرایط کمبود کامل اکسیژن باعث
میشود که تنفس به صورت بیهوازی درآید .اکسیداسیون نهـایی تـنفس در چنین شرایطی انجام نمیشود که این عمل منجر به
تجمـع اسـتالدئید و اتـانول ،افزایش تولید اسید آبسزیک ( )Li et al., 2004و اتیلن ،بسته شدن جزئی روزنهها و اغلب ریزش
برگها و گلها میشود (.(Li et al., 2004; Kocheki et al., 2007
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گیاه  Schoenoplectus triqueterگیاهی چندساله با ریزوم خزنده از خانواده  Cypraceaeاست که در حوالی برکهها و آبگیرها
رویش دارد هم چنین این گیاه نقش حفاﻇتی برای خاک و نقش تغذیهای برای دامها تا قبل از خشبی شدن دارد .اکثر مطالعات
موجود روی گیاهان مربوط به عکسالعملهای این گیاهان به نور ،مواد غذایی ،خشکی و شوری و چرا میباشد اما در زمینهی
غرقاب و اثرات آن بر روی این گیاهان مطالعات کمی صورت گرفته است .همچنین با توجه به اینکه در مواقعی از سال سطح آب
رویشگاه این گیاه باال و پایین می آید این مسئله (افزایش یا کاهش سطح آب) بر روی رشد و پراکنش این گیاهان تاثیر داشته و
میتواند باعث کاهش رشد اندامهای هوایی و زیرزمینی و در نتیجه کاهش زیستتوده و پراکنش آنها شود .این آزمایش با هدف
تعیین تحمل این گونه گیاهی نسبت به شرایط غرقاب (ارتفاع و طول دوره غرقاب) روی خصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک آن
انجام گرفت.
مواد و روشها
مشخصات منطقه جمعآوری گونه
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اینچه برون در شمال استان گلستان و در مرز بین ایران و ترکمنستان قرار دارد .وسعت این منطقه  4902کیلومتر مربع میباشد و
زمینهای اطراف اینچه برون بیشتر شورهزار است .اینچه برون در مختصات جغرافیایی  37درجه 7 ،دقیقه عرض شمالی و 54
درجه 29 ،دقیقه طول شرقی واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد  10متر است .بارندگی متوسط سالیانه منطقه حدود 300
میلیمتر است .اقلیم منطقه به روش آمبرژه ،نیمه بیابانی است .بافت خاک از متوسط تا نسبتاً سنگین تغییر نموده و قابلیت نفوذ
خاک متوسط است .همچنین خاک این مرکز دارای شوری و قلیاییت خیلی زیاد است .پوشش گیاهی اراضی منطقه به عنوان مرتع
طبیعی با پوشش نباتات شور روی و شورپسند و گراسهای یکساله میباشد .تیپ غالب مراتع منطقه Halocnemum-Salicornia
میباشد (.)Eteraf et al., 2012
آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح ارتفاعی و دوره غرقابی بر روی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونه  S. triqueterانجام
پذیرفت .تیمارهای آزمایش شامل ارتفاع غرقاب در چهار سطح (شاهد ،هم سطح 10 ،سانتیمتر زیر سطح آب و  20سانتیمتر زیر
سطح آب) و دوره غرقاب در سه سطح ( 10روزه20 ،روزه و  30روزه) بود .سطوح غرقابی آزمایش با توجه به نوسانات سطح آب
رویشگاه گیاه مورد نظر و شبیه سازی این شرایط در گلخانه انتخاب و اجرا شد .آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً
تصادفی در  6تکرار در سال  1392-93در گلخانه دانشگاه گنبد کاووس با عرض جغرافیایی 37درجه و  26دقیقه شمالی و طول
جغرافیایی  55درجه و  21دقیقه شرقی از نصفالنهار گرینویچ به صورت گلدانی اجرا شد و در طول دوره آزمایش یک سری
اندازهگیریها بر روی صفات اکولوژیک و فیزیولوژیک انجام شد .گیاه  S. triqueterدر اوایل مرحله رشد رویشی در تاریخ
( )1392/2/1از منطقه اینچه برون جمعآوری شد .گلدانها از جنس پالستیک ،با قطر دهانه  20سانتیمتر ،به ارتفاع  22سانتیمتر
و دارای زهکش مناسب بودند .خاک مورد استفاده در گلدان ها از خاک مزرعه پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس دارای بافت سیلتی،
رسی ،لوم بود .درون هر گلدان دو سوم خاک زراعی مزرعه و یک سوم کود حیوانی استفاده شد و تمام ارتفاع گلدان از خاک پر شد
و در داخل هر گلدان یک عدد پایه سالم از این گیاه کاشته شد.
گیاهان بعد از کاشته شدن جهت سازگاری به مدت یک ماه تحت شرایط مناسب نور ،درجه حرارت و رطوبت کافی قرار گرفتند .به
منظور اعمال تیمارهای غرقاب ،حوضچهای به عمق  60سانتیمتر و عرض  150سانتیمتر و طول 400سانتیمتر ایجاد شد .داخل
حوضچه به منظور عدم نفوذ آب با پال ستیک عایق گردید و گودال از آب پر شد .گلدانهای مورد نظر ،برای اعمال تیمار غرقابی ،در
زمان مشخص ،در چهار سطح (شاهد ،بیرون از آب ،تیمار هم سطح آب (غرقاب تا سطح طوقه گیاه) 10 ،سانتیمتر و  20سانتیمتر
زیر سطح آب حوضچه قرار گرفتند و در این حالت خاک گلدانها از آب اشباع شد .تیمار شاهد در بیرون از گودال و به دور از تنش
غرقاب قرار گرفت و روزانه یک بار آبیاری میشد .بعد از اتمام هر دوره غرقاب ،گلدانها از گودال خارج شدند (گلدانهای دوره اول،
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دوم و سوم به ترتیب؛ پس از  10،20و  30روز غرقابی) .سپس برای انجام اندازهگیریها ،گیاه با خاک از داخل گلدان بیرون آورده
شد و پس از شستشو ،ریشهها جدا و اندازهگیریهای مربوطه انجام شد.
نحوه اندازه گیری صفات مورد بررسی

در این بررسی صفات وزن تر ،تعداد ساقههای هوایی ،میزان کلروفیل ،میزان پرولین ،طول ریشه اصلی ،حجم ریشه ،تعداد ریزوم،
طول ریزوم ،تعداد میانگره ،وزن خشک اندام هوایی ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک ریزوم پس از پایان هر دوره ،در تیمارهای مورد
نظر مورد اندازهگیری قرار گرفت .اندازهگیریها به شرح زیر میباشد:
طول ریشه اصلی و طول ریزوم با استفاده از خطکش میلیمتری مورد اندازهگیری قرار گرفت .حجم ریشه با قرار دادن ریشهها در
یک استوانه مدرج با حجم مشخص و اختالف حجم آب قبل و بعد از قرار دادن ریشه اندازهگیری شد .تعداد جوانههای جانبی،
تعداد میانگره و تعداد ریزوم نیز به طور دقیق شمارش شد .وزن خشک اندام هوایی ،وزن خشک ریشه و وزن خشک ریزوم به طور
دقیق با ترازوی  0/001اندازهگیری شد .برای سنجش پرولین از روش  Battesو همکاران ( )1973استفاده شد .میزان کلروفیل این
گیاه به صورت غیرمستقیم با استفاده از دستگاه کلروفیل متر Hansatech Instruments ،مدل  CL-01اندازهگیری شد .به این
ترتیب که با استفاده از گیرههای این دستگاه میزان کلروفیل را از سه قسمت فوقانی ،میانی و تحتانی اندام هوایی اندازهگیری و
میانگین این سه عدد به عنوان عدد جذب قرائت گردید.
دادههای به دست آمده حاصل از اندازه گیریها و آزمایشات مختلف در محیط  Excelپردازش شده و سپس در محیط نرم افزار
 SAS5و با رویه  GLM6مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .در صورت مشاهده تفاوت معنیدار بین مشاهدات ،مقایسه
میانگینها با روش آزمون حداقل تفاوت معنیدار  )LSD(7و در سطح احتمال  5درصد آنالیز شد.
نتایـج
ارزیابی صفات مرفولوژی گونه S. triqueter

5

Statistical Analysis System
GLM Procedure
7
Least Significant Difference
6

4
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با توجه به نتایج جدول ( ) 1اثر متقابل دوره غرقاب در ارتفاع غرقاب روی تمام صفات (طول ریشه اصلی ،تعداد ریزوم ،طول ریزوم،
تعداد میانگره ،تعداد ساقه های هوایی ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک ریزوم و وزن خشک اندام هوایی) به غیر از حجم ریشه در
سطح یک درصد معنیدار بودند .اثر متقابل دوره غرقاب در ارتفاع غرقاب روی حجم ریشه اثر معنیداری از خود نشان نداد اما
ارتفاع غرقاب بر روی این صفت معنیدار بود .جدول ( )1نشان میدهد که صفت حجم ریشه تحت تاثیر دوره غرقاب و اثر متقابل
دوره در ارتفاع قرار نگرفته است .طول ریشه اصلی و وزن خشک ریشه ،در دورههای  20 ،10و  30روزه بیشترین میزان خود را در
تیمار  10سانتیمتر و کمترین را در تیمار شاهد نشان میدهد (جدول  .)2تعداد ریزوم ،طول ریزوم ،تعداد میانگره و وزن خشک
ریزوم در تیمارهای  10سانتیمتر و  20سانتیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را به خود اختصاص دادهاند .این روند در
دورههای غرقابی 20و  30روزه نیز قابل مشاهده است.
اختالف قابل مالحظه ای در روند افزایش یا کاهش صفات ریشـه و ریـزوم در دورههـای غرقـابی ،در تیمارهـای هـم سـطح آب10 ،
سانتیمتر و  20سانتیمتر زیر سطح آب مشاهده نشد .نتایج نشان میدهد کـه در سـه دوره غرقـابی  20 ،10و  30روزه ،تیمـار 10
سانتی متر زیر سطح آب ،دارای بیشترین ساقه هوایی و تیمار  20سانتیمتر زیر سطح آب دارای کمترین تعداد سـاقه هـوایی اسـت.
بیشترین تعداد ساقه هوایی نیز در این سه دوره در تیمار  10سانتیمتر زیر سـطح آب (بـا میـانگین  )15/83پـس از  30روز تـنش
غرقاب مشاهده شد .وزن خشک اندام هوایی جدول ( )2نشان میدهد که در دورههای غرقابی  20 ،10و  30روزه بیشـترین میـزان
وزن خشک اندام هوایی در تیمار هم سطح آب و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد.
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جدول  .1تجزیه واریانس صفات ریشه ،ریزوم ،تعداد ساقه هوایی و وزن خشک اندام هوایی در گونه S. triqueter

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

(سانتیمتر)

طول ریشه اصلی

(سانتیمترمکعب)

حجم ریشه

تعداد ریزوم

**0/62

**18/31

**55/45

**54/16

**53/38

**0/018

**0/011

**13/18

**14/88

**50/01

**62/48

**69/57

**0/009

**0/039

**20/74

61/75

5/27

3/39

0/0016

0/00054

0/168

25/94

27/84

35/77

25/18

24/63

29/62

(در پایه گیاه)

طول ریزوم (سانتیمتر)

تعداد میانگره

(در پایه گیاه)

(تعداد در پایه گیاه)

تعداد ساقه هوایی

در پایه گیاه)

ضریب تغییرات

وزن خشک ریشه (گرم

26/93

24/84

29/78

در پایه گیاه)

خطا

55

19/22

0/425

1/13

وزن خشک ریزوم (گرم

دوره× ارتفاع

6

0/69ns

(گرم)

ارتفاع غرقاب

3

وزن خشک اندام هوایی

دوره غرقاب

2

**/93
303
**/25
212
**281/63

0/48ns

**43/62

**79/9353

**32/04

**26/635

**0/034

**0/009

**27/29

 ،nsو ** به ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد میباشد.
جدول  .2مقایسه میانگین صفات ریشه ،ریزوم ،تعداد ساقه هوایی و وزن خشک اندام هوایی در گونه S. triqueter

(سانتیمتر)

طول ریشه اصلی

(گرم)

وزن خشک ریشه

پایه گیاه)

تعداد ریزوم (تعداد در

(سانتیمتر)

طول ریزوم

در پایه گیاه)

تعداد میانگره (تعداد

(تعداد در پایه گیاه)

هم سطح
10سانتیمتر
20سانتیمتر
شاهد

b

0/02
a
0/04
b
0/024
b
0/022

ab

2/16
a
2/83
b
1/5
b
1/66

8
a
9/16
a
6/16
a
7

5/5
a
6/16
b
1/83
b
2/66

4/07

0/0076

0/764

4/32

1/43

0/828

a

ab

b

b

ab

12/50
19/83
b
12/33
b
11/16
a

18/5
20/83
b
10/5
b
8/16

a

3/79
هم سطح
10سانتیمتر
20سانتیمتر
شاهد

b

0/23
0/248
b
0/188
c
0/1
a

0/054

ab

a

a

a

22/66
27/83
cb
18/66
c
12/33
7/72

b

a

4/5
a
8
c
2/83
c
2/83

47
62/5
d
11/83
c
38/33

1/48

7/11

a

ab

a

11/5
a
16
d
6
c
8/83
2/41

a

ab

a

a

a

5/16
6/33
c
3/5
bc
4/66
1/64

0/15
0/17
c
0/071
b
0/125
0/04

1/94
1/89
b
0/915
b
0/76
a

0/389

ab

a

a

a

ab

0/285
0/288
a
0/266
b
0/191
0/071

1/52

15/16

3/95

5

0/0057

0/173

b

5
5/5
c
2/66
cb
3/5

حروف مشابه نشانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد .آزمون  Lsdدر سطح پنج درصد میباشد.

1/3
a
2
b
1
b
1/16

ab

48/66
50/5
b
31/66
ab
42/66

a

0/027
a
0/031
b
0/018
b
0/02

0/481
ab
0/345
cb
0/283
c
0/17

a

12/33
12/5
c
7/16
cb
8/5

a

ab

a

a

11/16
15/83
c
3/16
c
6/5
3/66

0/143
0/168
c
0/08
b
0/135
0/027

3/18
2/56
cb
2/35
c
1/7
0/771
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Lsd

تعداد ساقه هوایی

هم سطح
10سانتیمتر
20سانتیمتر
شاهد

Lsd
 30روز

(گرم)

ارتفاع غرقاب

Lsd
 20روز

وزن خشک ریزوم

 10روز

هوایی (گرم)

دوره
غرقاب

وزن خشک اندام

تیمار

دانشگاه هرمزگان
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ارزیابی صفات فیزیولوژیک گونه S. triqueter

نتایج تحقیقات بر روی صفات فیزیولوژیک میزان پرولین و میزان کلروفیل نشان دهنده این موضوع است که این دو صفت کامالً
تحت تاثیر متقابل دوره در ارتفاع غرقاب در سطح یک درصد قرار گرفتهاند.
جدول  .3تجزیه واریانس صفات میزان پرولین و میزان کلروفیل گونه S. triqueter

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

دوره غرقاب
ارتفاع غرقاب
دوره در ارتفاع غرقاب
خطا

2
3
6
55

ضریب تغییرات

میزان پرولین
(میلی گرم بر گرم)

میزان کلروفیل
(عدد جذب)

**0/0125
**0/0115
**0/0003
0/00015

0/00065ns
**0/00056
**0/00041
0/00045

20/33

29/69

 ** ،nsبه ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد میباشد.

جدول ( )4نشان می دهد در سه دوره غرقابی ،بیشترین میزان پرولین در تیمار شاهد و کمترین در تیمار  20سانتیمتر میباشد و
میزان پرولین از تیمار شاهد به  20سانتیمتر یک روند کاهشی را از خود نشان میدهد .در دورههای  20 ،10و  30روزه غرقابی
تیمار هم سطح آب بیشترین میزا ن کلروفیل را به خود اختصاص داده است و کمترین میزان کلروفیل نیز مربوط به تیمار 20
سانتیمتر زیر سطح آب است.
جدول  .4مقایسه میانگین صفات میزان پرولین و میزان کلروفیل گونه S. triqueter

تیمار

میزان پرولین (میلی گرم بر گرم)

6

a

0/126
b
0/081
c
0/055
c
0/055
0/025
a
0/11
b
0/07
c
0/023
b
0/073
0/02
a
0/1
b
0/056
c
0/023
b
0/04
0/027
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ارتفاع غرقاب
دوره غرقاب
12/33
هم سطح
b
 10روز
12/01
 10سانتی متر
c
8/45
 20سانتی متر
a
19/56
شاهد
LSD
20/68
b
10/48
هم سطح
b
9/9
 10سانتی متر
 20روز
c
7/87
 20سانتی متر
a
15/54
شاهد
LSD
13/54
b
8/59
هم سطح
b
8/25
 10سانتی متر
 30روز
c
3/42
 20سانتی متر
a
14/35
شاهد
LSD
10/5
حروف مشابه نشانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد Lsd .در سطح پنج درصد میباشد.
b

میزان کلروفیل (عدد جذب)
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بحث
تحلیل صفات اکولوژیک گونه S. triqueter

 -2صفات ریزوم (تعداد ریزوم ،طول ریزوم ،تعداد میانگره و وزن خشک ریزوم)
بنا به نتایج به دست آمده برای صفت ریزوم در گونه  S. triqueterطی دورههای غرقابی  20 ،10و  30روزه تیمار  10سانتیمتر
بیشترین مقدار را در چهار صفت مربوط به ریزوم به خود اختصاص داد و همچنین کمترین مقادیر نیز برای تیمار  20سانتیمتر
مشاهده شد در تیمار  10سانتیمتر ریزوم این گیاه به دلیل افزایش تعداد میانگره که دارای قدرت جوانهزنی هستند تعداد بیشتری
جوانه جانبی تحت شرایط تنش تولید نموده است که باعث پایداری هر چه بیشتر گیاه در این سطح از آب شده است .همچنین
هنگامی که گیاه مادر در شرایط تنش قرار میگیرد ،ریزومها به جای نقش ذخیرهسازی میتوانند در درجه اول عملکرد رویشی
برای گیاه داشته باشند.
7
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با توجه به نتایج به دست آمده در سطوح مختلف آماری در این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1طول ریشه اصلی و وزن خشک ریشه
نتایج نشان میدهد که اثرات متقابل طول ریشه اصلی و وزن خشک ریشه کامالً معنیدار است و بیشترین طول ریشه اصلی و وزن
خشک آن در تیمار  10سانتیمتر زیر سطح آب در دورههای  20 ،10و  30روزه غرقاب مشاهده میگردد .این امر نشان دهنده آن
است که سیستم ریشه ای این گیاه به دلیل دارا بودن آئرانشیم قادر به رشد و رویش در این سطح از آب است و کارایی سیستم
ریشه ای آن به دلیل دارا بودن آئرانشیم با این سطح از آب سازگار شده است و در این سطح از آّب باالترین کارایی را دارد .افزایش
عمق غرقاب و همچنین در تیمار بیرون غرقاب میتواند رشد و عملکرد این گیاه را کاهش دهد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
تیمار شاهد کمترین میزان طول و وزن خشک ریشه را دارا است ،لذا این گیاه برای رشد مطلوب و حداکثری نیازمند آن است در
محیط مغروق با عمق آب  10سانتیمتری قرار داشته باشد.
 Daviesو همکاران ( ،)2000در بررسی اثر تنش غرقابی بر گونههای مختلف بیان کردند که وزن خشک و طول ریشه نسبت به
وزن خشک اندام هوایی کاهش بیشتری یافت و در تیمار شاهد ،نسبت وزن خشک ریشه به ذیتوده گیاه معادل  0/4بود ،در حالی
که این نسبت در شرایط تنش غرقابی 40 ،درصد کاهش یافتVisser .و  ،)2004( Voesenekبیان نمودند که در شرایط تنش
غرقابی تولید کربوهیدرات در برگ و انتقال آن به ریشه کاهش مییابد ،در این شرایط وزن ریشه به شدت کاهش و در صورت تداوم
دوره تنش ممکن است ریشه کامالً از بین برود .در آزمایشی که  Alikhaniو  ،)2010( Esfahaniبر روی تﺄثیر مصرف
تریسیکالزول بر رویگیاهچههای کلزا در شرایط تنش غرقابی انجام دادند نشان داده شد که کلیه صفات چگالی سطح ریشه (در
سطح  1درصد) و طول ریشه ،سطح ریشه ،حجم ریشه ،وزن خشک ریشه و قطر ریشه (در سطح  5درصد) تفاوت معنیداری با
یکدیگر دارند و اعمال تنش غرقابی باعث کاهش کلیه صفات ریشه در گیاهچههای کلزا گردید .نتایج به دست آمده از این تحقیق
با یافتههای آنان مطابقت نداشت.
در شرایط غرقابی ،در ریشه اتیلن سنتز شده و از طریق مرگ سلولهای پارانشیم پوست ریشه ،آئرانشیم تولید میشود
) .(Drew et al., 1979این سازگاری مورفولوژیکی باعث انتقال اکسیژن از اندام هوایی به ریشه میشود .مکانیسم تشکیل آئرانشیم
در زمانی که ریشه توسعه بیشتری دارد ،فعالتر دیده میشود این امر سبب میشود که میزان خسارت غرقابی ،در مراحل پایانی
رشد ،کمتر باشد .یکی از راههای مقابله گیاهان در برابر تنش غرقابی تشکیل ریشه های نابهجا و آئرانشیم در ریشه و ساقه میباشد.
 ،)2007( Ghobadiدر بررسی ژنوتیپ های گندم به این نتیجه رسیدند که در شرایط غرقابی ،آئرانشیم به عنوان یکی از مهمترین
مکانیسمهای تحمل تنش میباشد Malek Ahmadi .و  ،)2010( Farhangian Kashaniدر بررسی اثر تنس غرقابی بر روی برخی از
پارامترهای مورفولوژیکی گیاه فلفل بیان نمودند که در ساقه نمونههای تحت تیمار  5و  7روزه غرقابی آئرانشیم تشکیل شده است.
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در این راستا  Stoyanو همکاران ( ،)2013بیان میکنند که بیشترین جوانهزنی جوانههای جانبی در ریزومهایی اتفاق میافتد که
باالترین تعداد میانگره را دارا میباشند .هم چنین در تحقیقی که  Stoyanو همکاران ( ،)2013بر روی گونههای شندوست و
ساحلی  Racemosus sub sp. sabulosusو  Ammophila arenariaانجام دادند به این نتیجه رسیدند که گونه های مورد نظر با
داشتن ریزومهای طویل که میانگره های آنها از قدرت جوانه زنی باالیی در شرایط باال و پایین آمدن آب دریا و طوفانهای ساحلی
برخوردارند میتوانند به عنوان گونه کلیدی برای تثبیت تپه های ماسه ای و شنی به کار روند که با نتایج این تحقیق همخوانی
دارد Mony .و همکاران ( ،)2010گزارش دادند که در همه گونههای مورد آزمایش (Ranunculus ( ،)Ranunculus sardous
 )Agrostis stolonifera( ،)Glyceria fluitans( ،)Juncus articulatus( ،)ophioglossifoliusبه جز گونه Eleocharis palustris
طی تنش غرقاب طول و تعداد ریزومها حفظ شد که نشان دهنده مقاومت گیاهان چند ساله به تنش غرقاب است .به نظر میرسد
تنش غرقابی هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی را تحت تﺄثیر قرار میدهد .تکثیر غیرجنسی تحت شرایط تنش غرقابی
می تواند در گیاهان صورت بگیرد اما به عنوان یک استراتژی کارآمد جهت تحمل شرایط غرقابی محسوب نمیشود ( Mony et al.,
 Benot .)2011و همکاران ( ،)2011در بررسی راهکارهای رشد گونههای کلونال تحت تنش غرقاب موجود در چراگاههای حاشیه
ا قیانوس اطلس به این نتیجه رسیدند که تحمل پوشش گیاهی نسبت به چرا در درجه اول تحت تاثیر تنش غرقابی است.
 -3تعداد ساقههای هوایی
تعداد ساقههای هوایی در سه دوره غرقابی بیشترین میزان را در تیمار  10سانتیمتر به خود اختصاص داد و با افزایش طول دوره،
گیاه تعداد ساقههای هوایی بیشتری تولید کرد .تولید ریشهها و جوانههای جانبی یکی از مکانیسمهای سازشی گیاهان غرقابی است
که برای جایگزینی ریشهای که از بین رفته است تشکیل میشود و تولید این جوانههای جانبی در بسیاری از گونهها تحت شرایط
غرقابی افزایش مییابد ( Malek Ahmadi .)Chen and Qulls, 2003و  ،)2010( Farhangian Kashaniبیان نمودند که در گیاه
فلفل تحت دورههای  5و  7روزه تنش غرقابی ریشههای نابه جا ایجاد شد .زمانی که ریشههای گیاهان غرقاب از بین بروند ،در
گیاهان ریزومدار از طریق میانگرههای ریزوم جوانههای جانبی ایجاد میشود ( )Kozlowski, 1997که نتایج حاصل از پژوهش حاضر
نیز با آن مطابقت دارد .با افزایش عمق آب تعداد ساقههای هوایی کمتر شد کما اینکه تیمار  20سانتیمتر کمترین تعداد ساقههای
هوایی را به خود اختصاص داده است این امر نشان میدهد که باالتر از یک سطح معین تولید ساقههای هوایی بر اثر غرقابی متوقف
میشود Lakzadeh .و همکاران ( ،)2003بیان کردند افزایش سطوح غرقابی باعث کاهش در تعداد پنجههای گیاه گندم شد که
نشاندهنده تایید مطلب فوق میباشد.
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 -4وزن خشک اندام هوایی
در هر سه دوره غرقابی بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی برای گونه  S. triqueterدر تیمار هم سطح مشاهده شد .در این
گیاه به دلیل اینکه تجزیه کلروفیل و کاهش رنگیزه های فتوسنتزی در تیمار هم سطح اتفاق نیافتاده است ،فرآیند فتوسنتز به خوبی
رخ میدهد و برگها و ساقه های این گیاه یا به طور کلی اندام هوایی باالترین کارایی را در این سطح داشته است .تیمار شاهد در
هر سه دوره کمترین میزان وزن خشک اندام هوایی را به خود اختصاص داده است این امر نشان میدهد که اگر سطح آب پایینتر
بیاید و گیاه در معرض خشکی قرار بگیرد به دلیل نیاز آبی این گیاه وزن خشک اندام هوایی کاهش مییابد Zhou .و ،)1995( Lin
گزارش کردند که بـروز تـنش غرقـابی بـه مـدت  3هفته ،منجر به کاهش وزن خشک کـل اندام هوایی گیاهچـههـای کلزای
زمستانه شد .هم چنین در تحقیقی  Issarakraisilaو همکاران ( ،)2007گزارش کردند که غرقابی سطح برگها ،تعداد برگ و وزن
خشک کل اندام هوایی را در کلم معمولی کاهش داد که نتایج فوق با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت نداشت.

بررسی اثر تنش غرقاب ...

قوجق دردی و همکاران

تحلیل صفات فیزیولوژیک گونه S. triqueter

 -1میزان پرولین
در گیاه  S. triqueterاثرات متقابل دوره در ارتفاع برای میزان پرولین معنیدار شد و در سه دوره غرقابی بیشترین میزان پرولین در
تیمار شاهد به دست آمد .این نتیجه نشان دهنده این موضوع است که افزایش سطوح غرقابی تاثیری بر روی میزان پرولین در این
گونه ندارد و همانطور که مشاهده می شود فقط در تیمار بیرون از آب (شاهد) که گیاه روزانه یک بار آبیاری میشد و گیاه در
معرض خشکی بیشتری بود بیشترین میزان پرولین به دست آمد .افزایش پرولین در تیمار شاهد نشان دهنده نقش این اســید
آمینه در تنظیم فشــاراســمزی میباشــد .تنظیم اســمزی درگیاهان مکانیســم عمده اجتناب از تنشهای کم آبی درمحیطهای
خشــک و شور اســت و به طور کلی به کاهش پتانسیل اسمزی در اثر تجمع مواد محلول در شرایط تنشهای خشکی و شــوری
اطالق میگردد و شدت انجام آن به سرعت و میزان توســعه تنش ،نوع و سن اندام گیاهی و تنوع ژنتیکی درون و بین گونهای
بستگیدارد ( .)Bajji et al., 2001عالوه بر تنظیم اسمزی ،پرولین بــه عنوان یک محافظ در برابر تنش عمل میکند به این ترتیب
که به طور مســتقیم با ماکرومولکولها اثر متقابل داشــته و از این طریق به حفظ شکل و ساختار طبیعی آنها تحت شرایط تنش
کمــک میکند (.)Kuznetsov and Shevyakova, 1999
 Shvalevaو همکاران ( ،)2005به بررســی عکــسالعمل متابولیکی دو کلــون  Eucalyptus globulusدر مقابــل کمبود آب
پرداختند .آنها نشــان دادنــد که با افزایــش تنش خشکی ،قندهای محلــول و پرولین در برگها و در ریشــه افزایش یافت.
 Abbaszadehو همکاران ( ،) 2008گزارش دادند که گیاه باد رنجبویه تحت شرایط تنش خشکی جهت مقاومت به خشکی مقدار
پرولین و قندهای محلول را افزایش میدهد.

منابـع
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 -2میزان کلروفیل
در هر سه دوره غرقاب در تیمار هم سطح بیشترین میزان کلروفیل در مقایسه با سایر سطوح مشاهده شد ،این نتیجه نشان دهنده
این موضوع است که در برگهای این گیاه روند شکسته شدن و تخریب سریع رنگیزههای کلروفیلی دیر اتفاق میافتد همین امر
باعث می شود که فرآیند فتوسنتز در این سطح از آب دچار اختالل نشود و به طبع آن کربوهیدراتها نیز به خوبی تامین شود ،تا
گیاه کارایی خود را حفظ کند .هم چنین به هنگام وقوع تنش در ریشههای این گیاه آئرانشیم تشکیل میشود که همین امر باعث
میشود کربوهیدرات ها به خوبی برای گیاه تامین و گیاه در این شرایط خود را حفظ کند .ولی نتایج زیر نشان میدهد که تنش
غرقابی میزان کلروفیل را کاهش میدهد .بررسیهای انجام شده در گیاه ذرت نشان داده است که تنش غرقابی مقدار کلروفیل  aو
 ،bبه ویژه کلروفیل  bرا کاهش میدهد (.)Yordanova et al., 2003
 Sairamو همکاران ( ،)2009در ماش تحت تنش غرقابی مشاهده نمودند که نسبت کلروفیل  aبه  bدر این گیاه کاهش مییابد.
مطالعه بر روی گیاهان مختلف از جمله ژنوتیپهای مختلف ذرت نشان میدهد که کلروفیل  bنسبت به کلروفیل  aحساسیت
بیشتری نسبت به تنش غرقابی دارد ( .)Ashraf, 2003; Zaidi et al., 2003تیمار  20سانتی متر کمترین میزان کلروفیل را به خود
اختصاص داده است ،این امر به این دلیل است که میزان کلروفیل در این سطح از آب به شدت کاهش یافته است .که این نتیجه با
تحقیقات باال همخوانی دارد.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که گونه  S. triqueterبه دلیل مقاوم بودن ریشه و ریزومهایش نسبت به شرایط غرقابی تا ارتفاع
 10سانتیمتر می تواند به عنوان یک گونه مهم جهت حفاﻇت خاک و رویشگاه در این سطح از آب انتخاب شود چرا که رشد و
توسعه و پراکنش این گیاه تحت این شرایط دچار اختالل نمیشود.
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