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چکيده
هدف اين تحقيق بررسي پاسخهای فيزيولوژيکي و موفولوژيکي نهالهای دو ساله ون ( Fraxinus excelsior

 )L.به شرايط غرقابي بود .بدين منظور نهالهای ون در طرحي کامال تصادفي به مدت  102روز تحت تاایير تيااار
غرقابي دائم ،غرقاب موقت (غرقاب بهمدت  00روز و به دنبال آن  22روز زهکشي) و شاهد قارار گرفنناد .ننااي
نشان داد در پايان دوره ،اگرچه کليه نهالها در هر سه شرايط آزمايش زنده ماندند اما در محيطهای غرقابي ،کااهش
تدريجي هدايت روزنهای ،تعرق و نرخ فنوسننز در طول تنش مشاهده شد .اين در حالي است کاه پا

از حا ف

عامل تنش (شرايط غرقاب موقت) ،نهالها توانسنند تا حد زيادی فعالياتهاای فيزيولاوژيکي خاود را احياا کنناد.
رويش قطری نهالها در تياار غرقابي موقت افزايش يافت اما مقادير رويش ارتفاعي ،طاول ريشاه ،ساطر بار و
وزن خشک اندامهای مخنلف نهالها در هر دو محيط غرقابي روند نزولي را طي ناود .بهطورکلي ،ميتاوان اههاار
داشت که نهالهای دوساله ون پاسخ مناسبي نسبت به تنش غرقاابي تاا روز 00ام داده و بعاد از  22روز زهکشاي،
مشخصههای فيزيولوژيکي آنها بازيابي شد .از اين تحقيق ميتوان اسننناج کرد که در شاال کشاور ،در منااطقي کاه
در معرض سيالبهای دورهای قرار دارند بنوان از نهال ون با اهداف احياء اراضي و توليد چوب اسنفاده کرد.
واژههای کليدی :احيای اراضي ،رويش قطری ،صفات مورفولوژيکي ،غرقابي موقت ،نرخ فنوسننز.

مقدمه

1

بارنادگيهااای بهاااره و وجاود ساايالبهااای دورهای،
معاوالً زادآوری طبيعي آن در شرايط غرقاابي موقات

ون با نام علاي  Fraxinus excelsior L.يکي از با

قرار ميگيرد (.)Parad et al., 2014a

ارزشتاارين گونااههااای صاانعني جنگاالهااای شاااال
بهحساب ميآيد که تقريباً  0/3درصاد حجام سارپای

در خاکهای با بافت سنگين و زهکشاي ضاعيف،

اين جنگلها را تشکيل ميدهد .اين درخات از جلگاه

بارندگيهاای شاديد و طاوالني مادت باعاا ايجااد

تا ارتفاعات فوقاني جنگلهاای کراناه درياای خازر و

شرايط مانادابي ياا غرقاابي خااک مايشاود .در ايان

روی خاکهای مرطوب سنگين تا نياه سنگين اننشاار

شرايط ،آبهای ماازاد باعاا اشاباد شادن فیااهای

دارد ( .)Sagheb Talebi et al., 2014در نقاط جلگاه-

خالي خاک شده و ميزان اکساينن در دسانرس ريشاه

ای ،با توجه به شرايط آب و هاوايي و برخاورداری از

گياهااان و ميکروارگانيساامهااا را کاااهش ماايدهااد .از
آنجايي که آب اضافي مانع اننشاار اکساينن مولکاولي
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جو (سرعت اننشار اکسينن در اين شارايط باه 10000

نسبت به آن ضخيمتر باوده و از فیاای باين سالولي

برابر سرعت اننشار در هوا کاهش ميياباد) مايشاود،

بيشنری نسبت به ريشهای که در شرايط زهکشي است

سطر اکسينن خاک به حدی کاهش مييابد که باعاا

برخوردار بوده که اين امار باعاا تباادالت گاازی باا

محاادود شاادن تاانف

هااوازی ريشااه و اخاانالل در

عالکاارد گياهااان ماايشااود (

محيط بيرون ميگردد (.)Kozlowski, 1997

Bailey-Serres and

توليد ريشاههاای نابجاا و منافا هاايپرتروفي در

 .)Voesenek, 2008کاااهش اکسااينن اطااراف ريشااه

مطالعااات منعااددی از جالااه  Paradو هاکاااران

باعا تغيير در فرآيندهای مخنلف از جاله ،بياان ژن،

( )2012bروی نهالهای يکسااله بلنادمازو ،هنناين

مصاارف اناارژی ،منابوليساام ساالولي ،رشااد و توسااعه

 Xiaolingو هاکاااران ( )2011و  Paradو هاکاااران

(

( )2013aبهترتيب روی نهالهای يکساله

Ismond et al., 2003; Bailey-Serres and Chang,

 ،)2005; Licausi et al., 2010و القااای تغيياارات

Distylium

 chinenseو  Pyrus boisserianaگزارش شده است.

فيزيولوژيکي در بر  ،نظيار بسانه شادن روزناههاا و

هاننااين شاارايط غرقااابي باعااا کاااهش رويااش

کاااهش ناارخ فنوسااننز و پنانساايل آبااي ماايگااردد

ارتفاعي و قطری ،سطر بر  ،طول ريشاه و بيومااس
اندامهای مخنلف گياه مايشاود

(.)Kozlowski, 1984, 1997; Chen et al., 2005

Imaz et al., 2015; Imaz et al., 2013; Parad et al.,
 .)2016البنه ،در برخي از گياهان مقاوم ،غرقابي باعا

در شرايط غرقاابي ،زنجيارهای از ساازگاریهاای
مورفولوژيک و فيزيولوژيک در گياه اتفاق ميافند کاه
منجر به ادامه رشد و حيات گياه ميشاود (

افاازايش رويااش قطااری نه االهااا شااده کااه در واقااع

Striker et

مکانيساي جهت افزايش تحال گياه به شرايط غرقابي

 .)al., 2005, 2008, 2012در پاسخ باه کااهش ميازان

محسوب ماي گاردد .ننااي مطالعاات  Liو هاکااران

اکسينن خاک در ایر شرايط غرقابي ،گياهان مقااوم باه

( )2002روی نهالهای  Du ،Salix nigraو هاکااران

غرقابي راهکارهاای مخنلفاي باه منظاور تحاال ايان

( )2012روی نهااااالهااااای  Populus deltoidesو

شرايط در پيش ميگيرند .از جاله ميتوان باه توساعه
بافتها ،سازگاریهايي نظير آئرانشيمها
 ،)1997ايجاد مناف هايپرتروفي (

 P. simoniiو هاننااين پاانوهش  Paradو هاکاااران

( Kozlowski,

( )2013aروی نهااالهااای گالبااي وحشااي حاااکي از

Colin-Belgrand et

 )al., 1991و توليد ريشههاای نابجاا (

کاهش رويش ارتفاعي و قطاری ،طاول ريشاه ،ساطر

McDonald et

بر

 )al., 2002اشاره کرد.

و بيوماس قساتهای مخنلف گيااه تحات تاایير

غرقابي است .در هاين راسنا نناي مطالعات

منافا هااايپرتروفي و آئرانشاايم عااالوه باار تاامين

Iwanaga

و  )2002( Yamamotoروی نهاااالهاااای

اکسينن مورد نياز ريشههاا ،ترکيباات سااي احنااالي

 japonicaنشان داد که غرقابي پ

ايجاد شده در ایر شرايط غرقابي اطاراف ريشاه ،نظيار

Alnus

از  22روز ،منجار

به افزايش روياش قطاری و کااهش روياش ارتفااعي

اتانول ،اسنالدئيد و دیاکسيدکربن را از محيط پيرامون
ريشه به بيرون اننقال مايدهناد (

( ;Kozlowski, 1997

نهالها شد.

;Kozlowski, 1997

بسنه شدن روزنهها و کاهش ميزان تعارق و نارخ

 .)Calvo-Polanco et al., 2012ريشههای نابجا نيز در

فنوسننز يکي از معاولترين پاساخ گياهاان باه تانش

قساتهای غرقاب شده ساقه و سيسنم ريشهای اصلي

غرقابي است که بسنه به تحاال گياهاان بعاد از چناد

ايجاد شده و جايگزين ريشه اصلي گياه مايشاود کاه

ساعت و يا چند روز اتفاق مايافناد (
2

Ortuño et al.,
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2005; Islam and
.)MacDonald, 2004

al.,

et

Striker

;2007

( .)Parad et al., 2013aدر ارتباط با تحال به غرقاابي

البنااه ،در گياهااان مقاااوم بااه

نهالهای يکسااله ايان گوناه ،پانوهشهاای  Paradو

غرقابي بعد از حا ف عامال تانش غرقاابي باه دنباال

هاکاران ( )2013 bروی نهالهای يکسااله ون نشاان

زهکشي خاک ،فرآيندهای فيزيولوژيک گياه بهتادري

داد که شرايط غرقابي باعا کاهش زندهماني نهاالهاا

احيا شده و وينگيهای رويشي گيااه بهباود مايياباد
(

شد و هاننين شادابي نهالها و بيوماس قسااتهاای

Striker, 2012; Parad et al., 2013a; Parad et al.,

مخنلف نهالها ،بهوينه در شرايط غرقابي دائم بهشدت

 .)2016نناااي مطالعااات  Paradو هاکااران ()2013a

کاهش يافت.

روی نهالهای گالبي وحشي نشاان داد کاه زهکشاي
خاک پا

با توجه به اهايت ون در جنگالکااریهاای کناار

از  12روز تحاال شارايط غرقاابي باعاا

رودخانهای و احيای عرصه های پسات شااال کشاور

احيااای فرآيناادهای فيزيولوژيااک گياااه نظياار هاادايت

که در اکثر مواقع سال در معرض سيالبهاای دورهای

روزنهای ،تعرق و به دنباال آن نارخ فنوساننز خاال

قرار ميگيرند ،هدف از اين پنوهش ارزيابي مقاومات

شد .هاننين ننااي پانوهش  Domingoو هاکااران
( )2002روی نهالهای زردآلو (

به غرقابي نهالهای دوساله ون تحت شارايط غرقاابي

Prunus armeniaca

دائم و غرقابي موقت (حا ف عامال تانش باه دنباال

 )L.نشان داد کاه هادايت روزناهای و نارخ فنوساننز
نهالهای غرقاب شده پ

غرقااابي) باار اساااس وينگاايهااای مورفولااوژيکي و

از  0روز غرقاب و به دنبال

فيزيولوژيکي نهال بود.

آن زهکشي کامال تاا روز  ،33تفااوت معنايداری باا
نهالهای کننارل نداشانه اسات در حاالي کاه در روز

مواد و روشها

ششم کاهش شديدی در ميزان هدايت روزنهای و نرخ

جهت انجام تحقيق ،در اواخر زمسنان سال ،1391

فنوسااننزی مشاااهده شااد .در اياان راساانا مطالعااات

 29اصاااله نهاااال ون ( )F. excelsiorاز بهنااارين و

 Schafferو  )1191( Ploetzروی نهااالهااای آوکااادو

هاسانترين نهالها از نهالسنان کلوده آمل تهيه گرديد

( )Persea americana Mill.نشان داد که غرقابي پ

(ب ر نهالهای م کور از ارتفاد  20منر از سطر دريا و

از  2روز باعا کاهش ميزان هدايت روزناهای و نارخ

طول و عرض جغرافياايي 36◦34'N, 52◦17'Eبرداشات

فنوسننز گشت.

شد) .سپ

عالوه بر نود گونه و مدت غرقابي ،سن گياه يکاي

ای به قطر  23ساننيمنار و ارتفااد  22سااننيمنار) باا

ديگر از فاکنورهای مویر در بازيابي و احيا فعاليتهای
فيزيولوژيک گياه محساوب مايشاود (

نهالها در گلدانهای پالسنيکي (اسانوانه-

خاک لومي-رسي-شني ( ،0/2 pHنيناروژن کال 0/12

Glenz et al.,

درصد ،کربن آلي  2/2درصاد و پناسايم قابال جا ب

 .)2006در بين مطالعات انجام شده در زمينه مقاومات

 320ميليگرم بر کيلوگرم) قرار داده و در فیاايي بااز

به شرايط غرقاابي گياهاان ،تعاداد بسايار کااي روی

در محوطه جنگال جلگاهای دانشاکده مناابع طبيعاي

نهالهای دوساله صورت گرفنه است که از جاله آنهاا

دانشگاه تربيت مدرس (واقع در نور) آبياری و وجاين

ميتاوان باه مطالعاات  Kai-yueو هاکااران ()2009

شاادند .بعااد از بازکاشاات و قباال از اعاااال سااطو

روی نهالهای  Quercus nuttalliiو  Q. falcateاشاره

غرقابي ،خاک گلدانها در حد هرفيت زراعي آبياری -

کرد .هاننين ،پنوهشگران اندکي به ارزيابي مقاومات

شدند .بهدليل سوراخ بودن گلدانها ،قبال نايلونهاايي

به غرقابي نهالها بعد از ح ف عامل تنش پرداخنهاناد
3

ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهالهای دوساله ون ()Fraxinus excelsior L.

بدون منف داخل گلدانها قارار داده شاد .اماا جهات

 )BioScientific Ltd., Hertfordshire, UKقابااال

زهکشي و خروج آب از گلدانها در ناونههای شاهد

حال ،اسنفاده شد .برای اين منظور از هر تکارار 3-0

و غرقاب دورهای مناف ی در ته نايلونها ايجاد شد.

بار

آزمايش در قالب طر کامالً تصادفي در سه تياار

از بااال تاارين و توسااعه يافناهتاارين باار هااا از

قساتهای باالی نهال اننخاب شد (

Xiaoling et al.,

و چهار تکرار چهار تايي (نهال) انجام شد .تياارهاای

 .)2011هاننااين ،از هاار تکاارار  2باار

غرقابي در سه سطر شامل )1 :شاهد  )2غرقاابي دائام

يافنهترين و بال ترين بار هاا اننخااب و باا دسانگاه

به مدت  102روز و  )3غرقابي به مدت  00روز و باه

Pressure chamber, Skye, SKPM 1400, UK

پنانسيل آبي اندازه گيری شد.

دنبااال آن  22روز زهکشااي (غرقااابي موقاات) اعاااال

اندازهگيری پارامهرهای مورفو وژی و رشد :در ايان

شدند .برای اعاال سطو غرقابي ،حوضنهای با سازه

تحقياق در ابنادای دوره ،پااارامنرهاای مورفولااوژی از

بنوني به ابعاد  10 × 10منر بارای هرياک از گوناههاا

جاله قطر و ارتفاد نهالها اندازهگيری شد که ميانگين

ايجاد و سطو جانبي داخلي آن با پالسانيک پوشايده
شد .سپ

قطر نهالها  9/9ميليمنر و ميانگين ارتفاد نهالهاا 21

نهالهای گلداني تياار غرقاب در داخل آن

ساننيمنر بود .قطر ،با اسنفاده از کولي

قرار داده شد .در هار دو رژيام غرقاابي باه انادازه 2

نواری تا دقت دسي منر اندازهگياری شاد .از تفاضال

است که در هر دو سطر غرقابي ،هر زماان کاه ميازان

قطر و ارتفاد در اننها و ابندای دوره بهترتياب روياش

آب حوضنه کاهش مييافت ،آبادهي تاا رسايدن باه

قطری و رويش ارتفاعي بهدست آمد .آنگاه ساه بار

سطر مورد نظر صورت ميگرفت .هانناين در طاول

کامال توسعه يافنه از باالترين قسات هر نهاال تهياه و

دوره آزمايش در فواصل يک ماه وجين علفهای هرز

با اسنفاده از دسنگاه  Leaf Area Meterسطر هر بر

صورت گرفت.

مشخ

ان دازهگي ری پارامهره ای فيزیو وژی :پارامنرهااای
،1

از

شسنشااوی خاااک اطااراف ريشااه ،ابناادا طااول ريشااه
اندازهگيری شد .سپ

بر  ،2در روزهای  90 ،00 ،30 ،12 ،2 ،2و  ،102پ

ريشه ،ساقه و بر

از اعاال تياارها در هوای آزاد ،تحت شارايط طبيعاي

هر يک از نهالها به سه قسات
جدا شدند و بعد از قرار گرفنن در

آون (دمای  20درجه ساننيگراد به مدت ساه روز) باا

دمااا ،نااور و رطوباات نساابي هااوا (ساااعت )1/2-11

ترازوی ديجينالي (با دقت  0/001گرم) توزين شادند.

Xiaoling et al., 2011; Parad et

آنگاه زيست تودههای ريشاه ،سااقه ،بار

 .)al., 2013a; Parad et al., 2016بارای انادازهگياری

و زيسات

توده کل (مجاود زيست توده سااقه ،ريشاه و بار )

فنوسننز ،تعرق و هادايتروزناهای از دسانگاه انادازه
گيااری تبااادالت گااازی (

شد (.)Yang et al., 2007

در مرحله بعد ،نهالها از خااک خاارج و پا

نرخ تعرق برگي ،2هدايت روزناهای 3و پنانسايل آباي

اندازهگيری شدند (

ديجينالي و باا

دقت يک صدم ميلي منر و ارتفااد باا اسانفاده از منار

سانني منر باالی سطر خاک غرقاب شد .الزم به ذکار

فيزيولوژی نهالها از جاله کارايي فنوساننز خاال

از توسااعه

تعيين گرديد.

Model LCpro+, ADC

1. Net photosynthesis rate
2. Leaf transpiration rate
3. Stomatal conductance
4. Leaf water potential

4

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال یازدهم ،شماره  ،14بهار  / 4931صفحات4-41 :

آزمايش و ایر منقابل تياار در زمان در هااه پارامنرهاا

ههور مناف هايپرتروفي روی ساقه غرقاب شده از

معنيدار گشت (جدول .)1

نخسنين روز آزمايش بهصورت روزانه کننارل شادند.
در اننهای دوره ،تعداد ريشه نابجا (تشکيل شاده روی

بررسي روند تغييرات هدايت روزناهای ،تعارق و

ريشاه و سااقه واقاع در آب) شااارش و در محاساابه

نرخ فنوسننز نهالهاای ون نشاان داد کاه باا افازايش
شدت تنش غرقابي ،در طاي آزماايش ،شااخ

زیتوده ريشه دخالت داده شدند.

م کور کاهش معنيدار يافنند .اما پ

تجزيه و تحليل دادهها با مدل خطي چندگانه و باا

هاای

از ح ف عامال

اسنفاده از نرمافزار  SPSS.17انجام شد و رسم نااودار

تاانش در روز 00ام در تياااار غرقاااب ک زهکشااي

بااا ناارمافاازار  GraphPad Prism 5انجااام گرفاات.

(غرقابي موقات) و قارار گارفنن نهاالهاا در شارايط

پارامنرهای فيزيولاوژی فنوساننز ،هادايت روزناهای و

زهکشي ،به تدري بر ميزان تباادالت گاازی گيااه تاا

تعرق با اسنفاده از آزمون مکرر در زمان ،1بين گروهها

پايان دوره آزمايش اضافه شد .با ايان وجاود ،در روز

و داخل گروهها انجام شاد .فارض کرويات مااتري

( 102پايان دوره) تفاوت معنايدای در تااام صافات

کوواريااان

از طريااق آزمااون ماااکي 2و مقايسااه بااين

فيزيولوژيک مورد مطالعه در اين تحقيق مشااهده شاد

تياارها با اسنفاده از آزمون توکي ماورد بررساي قارار

(شکل .)1

گرفت .برای بررساي نرماال باودن دادههاا از آزماون

صفات رویشي و مورفو وژی :غرقاابي باعاا ساياه

از آزمون

نهالهاای دو سااله ون

کولاوگروف-اسايرنوف و هاگني واريان

شدن ريشه و تغيير رنگ بر

لون اسنفاده شد.

شد در حالي کاه  100درصاد نهاالهاا در تياارهاای
غرقابي و شاهد زنده ماندند .ريشههای نابجاا و منافا

نهایج

هايپرتروفي تقريبا  12روز پ

صفات فيزیو وژی :کااهش تباادالت گاازی يکاي از

رژيم غرقابي تشاکيل شاد و در پاياان دوره در تيااار

راهکارهای مقاومت باه غرقاابي در نهاالهاای تحات

غرقابي موقت که نهالهاا در شارايط زهکشاي کامال

تنش ميباشد .نناي آزمون تکرار در زماان حااکي از

قرار گرفنند ناپدياد شاد (شاکل  .)2ننااي تجزياه و

آن بود که تایير تياارهای اعااال شاده روی فنوساننز،

تحليل دادهها نشان داد که غرقابي باعا تغيير معنيدار

تعرق و هدايت روزنهای و هاننين ایر زمان در طاول

در هاه پارامنرهای مورد مطالعه شد (جدول .)2

1. Repeated measures ANOVA
2. Mauchly’s test

5

از شارايط غرقااب ،در

ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهالهای دوساله ون ()Fraxinus excelsior L.

جدول  :1تایير شرايط غرقابي بر صفات فيزيولوژی نهالهای ون با اسنفاده از آزمون مکرر در زمان
منابع تغييرات

فنوسننز ()µmol m-2 s-1
df

MS

F

هدايت روزنهای ()mmol m-2 s-1
df

F

MS

-2 -1

تعرق ( )mmol m s
MS

df

F

بين گروهها
تياار

2

1113

*2132

2

10229

*020/01

2

120/22

*3022/21

داخل گروهها
زمان

0

2/29

*11/20

0

0220

*33/92

3/31

2/11

*22/21

زمان×تياار

12

2/20

*9/30

12

2221

*12/09

0/03

0/09

*0/31

 nsو * بهترتيب نشاندهنده عدم وجود اخنالف معنيدار و اخنالف معنيدار در سطر 2

شکل  :1مقايسه ميانگين فنوسننز ،هدايت روزنهای و تعرق نهالهای ون تحت شرايط غرقابي با اسنفاده از آزمون مکرر در زمان
(☉ تياار شاهد ● ،تياار غرقابي دائم و

تياار غرقابي موقت ميباشد .

حروف غير مشابه نشان دهنده وجود اخنالف معنيدار در سطر  2درصد است)
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شکل  :2تصوير (الف) ريشه نهال ون در شرايط کننرل ،تصوير (ب) ريشههای نابجا و سياه شدن ريشه در ایر
شرايط غرقابي ،و تصوير (ج) مناف هايپرتروفي در ساقه و باالی يقه نهال غرقاب شده.

سطر بر

نناي حاصل از مقايسه مياانگينهاا نشاان داد کاه

نهالها شد .سطر بار

نهاالهاای تيااار

غرقابي باعا کاهش ميزان روياش ارتفااعي نهاالهاا

غرقابي دائم نسبت باه شااهد کااهش  09درصادی را

شد ،طوری که ميزان اين کاهش در تياارهای غرقاابي

نشان داد ،در حالي که ايان کااهش در تيااار غرقاابي

دائم و غرقابي موقت ( 00روز غرقاب و باه دنباال آن

موقت  11درصد بود (شکل .)3
بررسااي تخصااي

 22روز زهکشي) نسبت به تياار شاهد بهترتيب  29و

وزن خشااک در اناادامهااای

 29درصد بود .غرقابي دائم باعا افزايش  22درصدی

مخنلف گياه نشان داد کاه وزن خشاک قسااتهاای

رويش قطری نهالها شد در حالي که در تياار غرقابي

مخنلااف گياااه تحاات تااایير تياارهااا دارای اخاانالف

موقت ،افزايش  01درصدی در ميازان روياش قطاری

معنيداری بود .وزن خشاک ريشاه تحات تياارهاای

مشاهده شاد .از لحاا طاول ريشاه اصالي ،کانارين

مخنلف غرقابي بيشنرين کاهش را نسبت به اندامهاای

مقادير یبت شده مربوط به نهاال هاای تيااار غرقاابي

ديگر نشان داد .کانرين مقادير یبت شده در رابطاه باا

دائم بوده که نسبت به تياار شاهد کاهش  22درصدی

وزن خشک اندامهای مخنلف گياه منعلاق باه غرقاابي

را نشان داد در حالي که اين کاهش در تيااار غرقاابي

دائم بود (شکل .)3

موقت  23درصد بود .هاننين غرقابي باعاا کااهش
جدول  :2تجزيه واريان
صفات

صفات اندازهگيری شده نهالهای ون در سطو مخنلف غرقابي
آماره F

درجه آزادی

مجاود مربعات

ميانگين مربعات

رويش ارتفاعي

2

220/2

300/2

رويش قطری

2

12/3

2/0

*29/2

طولريشه

2

9209/2

2202/3

*102/1

سطر بر

2

11202/0

2993/2

*

309/1

وزن خشک بر

2

921/1

231/1

*

209/2

وزن خشک ساقه

2

2113/0

2020/2

وزن خشک ريشه

2

30022/2

12332/9

*121/2

وزن خشک کل

2

21202/9

32991/2

*303/2

7

*

231/2

*

02/0
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شکل  :3ميانگين صفات اندازهگيری شده نهالهای ون تحت شرايط غرقاب
حروف غيرمشابه نشاندهنده وجود اخنالف معنيدار در سطر  2درصد است

به غرقابي گياهان بسيار مهم ميباشد (

بحث

Ortuño et al.,

طبق نناي بدست آمده ،يک هفناه بعاد از شارود

 .)2007; Striker 2008, 2012در واقع ،اين امر نشاان

تياار غرقابي ،روزنههای نهالهای تحت تنش بهمنظور

دهنده اين مهم است که در گياهان مقاوم باه غرقااب،

حفظ تعادل آبي گياه بسنه شدند کاه ايان امار ارتبااط

زماني که شرايط تنشزای محيطي ح ف شاد ،روزناه

داشات (شاکل )1

گياهان دوباره باز شده و ميزان تبادالت گازی گيااه باا

مسنقيم با کاهش ميزان تعرق بر

طوریکه بهدنبال آن نرخ فنوسننز گيااه کااهش يافات.

محيط اطراف افازايش مايياباد (

نناي مشابه در مطالعات  Larsonو هاکااران ()1111

;1986; Larson et al., 1991; Kozlowski 1997
;Schaffer et al., 2006; Xiaoling et al., 2011
 )Parad et al., 2013aاما هرفيت باز شادن روزناههاا

 )1111( Pezeshkiروی نهااال  Quercus nuttalliiو

بسنه به نود گونههاا و مادت زماان غرقاابي منفااوت

 Q. michauxiiو  Paradو هاکاااران ( )2013aروی

است .باهعناوان مثاال ،در مطالعاات  Daviesو

نهال  Pyrus boissierianaمشاهده شد .البنه ،روزنهها

( )1190گونااه  19 Vaccinium corymbosumروز و

هرگز بهطور کامل بسنه ناايشاوند و باه گيااه اجاازه

گونه  V. asheiبيش از  19روز نيااز دارد تاا تباادالت

تثبيت کربن حني به مقدار کم داده ميشود تاا از ايان

گازی خود را پ

از شرايط غرقااب باه مقادار یبات

طريق باعا کم شدن شدت کاهش تجاع وزن خشک

شده بارای تيااار کننارل نزدياک کناد .در مطالعاات

اندامهای گياه شود (.)Kozlowski, 1997

 Paradو هاکاران ( )2013aروی نهالهای ياکسااله

روی نهااااااال

indica

 Anderson ،Magniferaو

پايش پاسخ فيزيولوژياک گياهاان بعاد از حا ف

گالبي وحشي پ

شرايط غرقابي و در دوره زهکشي در ارزياابي تحاال

Davies and Flore

Flore

از  12روز غرقابي ،اين ميزان بيش

از  12روز گزارش شده است .يافنههای حاصل از اين
8
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به  102روز غرقابي و احيای پارامنرهای فيزيولوژياک

تحقيق نيز نشاان از بازياابي مناساب تباادالت گاازی

پ

نهالهای دو ساله ون بعد  22روز زهکشي مايباشاد.

از زهکشي نهالها باشد (.)Parad et al., 2013a

نناي حاصل از اين تحقيق ،گواهِ توانايي اين گوناه باه

 Iwanagaو  )2002( Yamamotoبااااا بررسااااي

تحال شرايط ماندابي تا دو ماه ميباشد که برای اولين

نهالهای  Alnus japonicaدريافنند که رويش قطاری
تا نقطهای از ساقه که در آب قارار داشات پا

بار در اين گزارش به آن اشاره شده است.

از 22

با توجه به نناي ذکر شده در باال ،اين اننظار منصور

روز افزايش اما رويش ارتفاعي کاهش يافت .آنها دليل

است کاه بارای احياا و جنگالکااری منااطق پسات و

افزايش رويش قطری نهالهاا را افازايش در تعاداد و

ماندابي شاال کشور که حداقل بهمدت دو مااه از ساال

اندازه سلولهای آوندهای چوبي دانسنه و بيان داشنند

در معرض شرايط غرقابي قارار مايگيرناد مايتاوان از

که تعداد الياف چوبي در نهالهای غرقابي بايش از دو

نهالهای دو ساله ون اسانفاده نااود .در واقاع ،تواناايي

برابر نهالهای شاهد بوده است .هاننين ،الياف چوبي

از ح ف شرايط

هم در جهت شعاعي و هم در جهت تااننانني بزرگنار

غرقابي و قرارگياری بسانر در حالات زهکشاي ،نشاان

از نهالهای شاهد بود .البنه ،برخي محققان علات ايان

دهنده مقاومات خاوب ايان گوناه باه غرقاابي موقات

افزايش را در افزايش مناف پوست در محادوده يقاه و

ميباشاد (.)Striker et al., 2005; Parad et al., 2013a

قساني از ساقه که در آب قرار دارد ميدانند که از اين

هنگامي که نهالها مدت بيشنری در شرايط غرقابي قرار

طريق تبادالت گازی ،بهوينه اننشار اکسينن باهراحناي

ميگيرند ،فعاليتهای فيزيولوژيکي کاهش بيشنری پيادا

صورت ميگيرد (.)Kozlowski, 1997

اين گونه در بهبود تبادالت گازی ،پ

کرده و روزنهها بهطور کامل بسنه شده که اين امر ماانع

شرايط غرقاابي باا محادود کاردن جا ب عناصار

تبادالت گازی بين اتاسفر و بر ها ميشود؛ در ننيجاه،

غ ايي و اکسينن و تجاع عناصر سااي خااک ماانع از

تا حد زيادی از ميزان فنوسننز کاسنه شده و به دنبال آن

رشد ريشه گيااه مايشاود ( )Parad et al., 2014aو باا

بر ها پنمرده ميشوند .در اين شرايط ،توانايي نهالهاا

طوالني شدن شرايط بيهوازی موجب افازايش شادت

در احيای فرآيندها باه شادت کااهش مايياباد و اگار

پوسيدگي و از بين رفنن کامل ريشه ميگردد .در واقاع،

بهمدت طوالنيتری در اين شرايط بااقي باانناد از باين

بهدنبال پوسيدگي و از بين رفنن سيسنم ريشهای گيااه و

Kai-yue et al., 2008; Farmer and

کاهش طاول ريشاه ،وزن خشاک ريشاه کااهش پيادا

ماايرونااد (

ميکند حني اگر ريشههای نابجا تشکيل شاوند ( Glenz

.)Pezeshki, 2004

.)et al., 2006

طبق نناي بدست آمده تنش غرقابي باعاا تغييار
وينگيهای ريخني نهالهای دو ساله ون شد ،بهطوری

هاننين نناي اين تحقيق نشان داد تانش غرقاابي

که نهالها در هر دو تياار غرقابي ،کوچکتار و دارای

منجر به کاهش وزن خشک بر  ،ساقه و وزن خشک

کانر اما اندازه رويش قطری بزرگنر نسبت

کل نهالهای دوساله ون شد که ايان کااهش در واقاع

به نهالهاای شااهد بودناد .در تيااار غرقااب موقات

در ایر بسنه شدن روزنهها و کاهش ميزان تثبيت کاربن

از  22روز زهکشاي

در اندامهای هوايي گياه رخ ميدهد .در ایر بسنه شدن

بزرگنار

روزنهها و کابود ميزان اکسينن و آب مورد نياز گيااه،

سطر بر

(غرقابکزهکشي) ،نهالهاا پا

دارای رويش ارتفااعي بيشانر و ساطر بار

نسبت به تياار غرقابي دائم بود که اين امر ميتواند به
دليل آسيب کانر نهالها پ

سوخت و ساز گياه از حالت تنف

از  00روز غرقابي نسبت

هوازی باه تانف

بيهوازی تغيير کرده و انرژی کانری توليد مايشاود؛
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در ننيجه ،گياه با کابود انرژی روبرو گشانه کاه بارای

های  Prunus cerasiferaو  Prunus munsonianaنياز

جبااران آن از کربوهياادرات ذخياارهای خااود اساانفاده

گزارش شده است.

ميکند که در نهايت منجر به کاهش وزن خشک اندام
هوايي گياه ميشود ( .)Striker et al., 2012يافنههاای

نهيجهگيری نهایي

ساير پنوهشاگران نظيار  Megonigalو )1112( Day

در مجاود ،با توجاه باه ننااي باهدسات آماده و

Yamamoto

مشاهدات بصری در پاياان آزماايش مايتاوان اههاار

( )2002روی نهااالهااای  Parad ،Alnus japonicaو

داشت که نهالهاای دوسااله ون ،واکانش مطلاوبي از

هاکاااران ( )2013aروی نهااالهااای گالبااي وحشااي،

لحا صفات فيزيولاوژيکي و ريخناي ماورد بررساي

 Kissmannو هاکااااران ( )2012روی نهاااالهاااای

نسبت به شرايط غرقابي موقت نشان دادند ،طوریکاه

 ،Styrax pohliiو  Paradو هاکاااران ( )2012bروی

قرارگيری نهالها در شرايط زهکشي طوالنيتر امکاان

نهالهای بلندمازو نياز حااکي از کااهش وزن خشاک

بازيابي کامل وينگايهاای رويشاي از جالاه روياش

اندامهای مخنلف گياه و طول ريشهدواني تحات تاایير

ارتفاعي و قطاری و هانناين زیتاوده قسااتهاای

شرايط غرقابي است.

مخنلااف گياااه را ماکاان ساااخت .از اياان رو ،اننظااار

روی نهااالهااای دارتاااالب Iwanaga ،و

در گياهان مقاوم به غرقابي ،به منظور کاهش ایارات

ميرود که در شاال کشاور ،در کراناه رودخاناههاا و

مخرب تنش ،ريشههای نابجا روی سيسانم ريشاهای و

عرصههای در معرض سايالبهاای دورهای بناوان از

ساقه گياه ايجاد ميشود که به هاراه منافا هاايپرتروفي

نهال ون با اهداف چندمنظوره از قبيل احياء اراضاي و

ايجاد شده روی ساقه قساتهای غوطهور گياه ،باعاا

توليد چوب اسنفاده کرد.

کاهش ایرات شرايط بيهوازی محيط ميشود .هانناين
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