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تأثیر پیشتیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن
بنتگراس خزنده ( )Agrostis stolonifera cv. Palustrisو فستوکای پابلند
()Festuca arundinacea cv. Greystone
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چكيده
پيش تيمار خشکی ،اجرای آبياری با تکرار كم و در فواصل طوالنی ،به منظور توسعة سيستم ريشه و كاهش خسارت خشکی در گياهان
است .در پژوهش حاضر ،اثر پيش تيمار خشکی به مدت سی روز در افزايش تحمل به تننش خشنکی در دو گوننة چمنن بننتگنراس
خزنده و فستوكای پابلند ارزيابی شد .گياهان پيشتيمار شده و شاهد به مدت پنجاه روز تحت تأثير تننش خشنکی بنر اسناس سنطوح
مختلف نيروی مکش خاك ( 5٣-50 ،4٣-40 ،2٣-20و  7٣-70سانتیبار) قرارگرفتند .در پايان اين دوره ،به مدت پانزده روز به منظور
رشد مجدد ،رطوبت خاك در حد ظرفيت زراعی حفظ شد .نتايج نشان داد كه پيشتيمار خشکی به طور معناداری سبب كناهش طنول
شاخساره و افزايش طول ريشه در دو گونه چمن شد .گياهان پيشتيمار شده در مقايسه با گياهان شاهد وزن تنر و خشنک شاخسناره،
همچنين ميزان نشت الکتروليت كمتری را در هر يک از سطوح تنش خشکی نشان دادند .عالوه بنر اينن ،گياهنان پنيشتيمنار شنده در
مرحلة رشد مجدد از نظر نشت الکتروليت كاهش بيشتری نشان دادند .پيشتيمار خشکی در چمن فستوكای پابلند ميزان محتوای نسنبی
آب برگ را در پايان پنجاه روز تنش خشکی ،همچنين در مرحلة رشد مجدد كاهش داد ،اما در بنتگراس خزنده سبب حفنظ محتنوای
نسبی آب برگ تا سطح شاهد شد .در مجموع ،به نظر میرسد كه گياهان پيشتيمار شده با افزايش طول ريشه ،كاهش طول شاخسناره،
كاهش نشت الکتروليت و حفظ ميزان محتوای نسبی آب برگ ،تحمل به تنش خشکی را در دو گونه چمن افزايش داده است.
كلیدواژهها :تنش آب ،رشد مجدد ،كم آبی ،مقاومسازی ،نشت الکتروليت.

* نويسنده مسئول

Email: Zakizadeh@guilan.ac.ir
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 .1مقدمه

چمنی با پوشش يکنواخت بيشتر است كه بهطور مؤثری از

در نواحیای كه تأمين آب برای فضای سبز مشکل است،

آسيبهای ناشی از تنشهای اكسيداتيو بر ياختههای گياهی

تنش خشکی مهمترين عامل محدودكنندة رشد چمنهاست

جلوگيری و چمنها را در برابر تنشهای بعدی خشکی

[ .]١در واقع ،كمبود آب آبياری در مناطق خشک و

متحمل میكند [ .]2٣اين تيمار در ارقام مختلف چمن

نيمهخشک از بزرگترين مشکالت پيشروی صنعت

بدون ايجاد خسارت به مدت چهار تا پنج هفته يا بيشتر

چمنكاری است [ .]٣در شرايط تنش ،افزايش گونههای

انجام میشود [.]20

فعال اكسيژن )ROS( 1موجب تنش ثانوية اكسيداتيو

پیشتیمار خشکی در چمن لولیوم چندساله (یا چمن

میشود كه به تغييرات ياختهای و انواع آسيبها در گياهان

یارندی) رقم باکنر 3سبب افزایش مقاومت به یخبندان شده،

میانجامد [ .]27تيمارهای مختلفی برای افزايش مقاومت

اما تأثیری بر مقاومت به یخبندان رقم سانکیس 4نداشته

گياهان در برابر تنش خشکی گزارش شده است .كاربرد

است [ .]11همچنین ،پیشتیمار خشکی در چمن پوآ سبب

آبسيزيک اسيد سبب افزايش مقاومت برموداگراس در برابر

افزایش مقاومت به گرما ،طویلتر شدن ریشه ،تنظیم

تنش خشکی شده است [ .]22همچنين ،محلولپاشی با

اسمزی بیشتر ،افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و حفاظت

آسکوربيک اسيد ميزان مقاومت ذرت در برابر تنش خشکی

گیاه از آسیب سلولی ناشی از تنش گرمایی شده است [،13

را افزايش داده است [ .]2هماكنون توسعة تکنيکهايی

 .]19در گوجهفرنگی پیشتیمار خشکی مقاومت نشاها را

برای افزايش تحمل به كمآبی از موضوعات اصلی پژوهش

به تنشهای خشکی بهبود بخشیده است [ .]16این

در صنعت چمنكاری است [.]2١

تحقیقات نشان میدهند که واکنش گونههای مختلف چمن

راهکار ساده و كمهزينه برای بهبود و افزايش ميزان

به پیشتیمار خشکی متفاوت است.

مقاومت به خشکی در گياهان قراردادن گياهان در معرض

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر پیشتیمار

تنشهای ماليم خشکی (پيشتيمار خشکی) 2در دورة

خشکی در افزایش تحمل به تنش خشکی در دو گونه

زمانی معينی است ،بهطوری كه با ايجاد يک سری تغييرات

چمن بنتگراس خزنده رقم "پالوستریس" و فستوکای

مورفولوژيکی ،فيزيولوژيکی و بيوشيميايی در بافت و

پابلند رقم "گریاستون" است.

سلول گياهی تحمل به خشکی افزايش میيابد [.]١٩
پيشتيمار خشکی يک دوره تنش خشکی ماليم است

 .2مواد و روشها

كه سبب محدود كردن رشد و نمو گياه ،ايجاد خفتگی

اين آزمايش در خرداد سال  ١٣٩١در گلخانة تحقيقاتی

موقت و كاهش ميزان آب مصرفی در گياه میشود و به

دانشکدة علوم كشاورزی دانشگاه گيالن انجام شد .برای
5

اين منظور ،بذور دو گونه چمن شامل بنتگراس خزنده و

گياه اجازه میدهد تا يک دورة طوالنی در برابر خشکی

6

فستوكای پابلند در مخلوط خاكی با نسبت حجمی ١:١:٣

زنده بماند [ .]20در اين روش ،آبياری با تکرار كم و در
فواصل طوالنی ،به منظور توسعة سيستم ريشه و ايجاد

3. Buccaneer
4. Sunkissed
5. Agrostis stolonifera cv. Palustris
6. Festuca arundinacea cv. Greystone

1. Reactive oxygen species
)2. Drought pre- conditioning (DP
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از خاك سطحی ،ماسه و كود دامی در گلدانهايی با قطر

نوبت آبياری به گلدانها داده میشد با استفاده از روابط ١

 2٣و ارتفاع  27سانتیمتر كشت شد .پس از رشد و

و  2محاسبه و ميزان رطوبت خاك در حد ظرفيت زراعی با

استقرار كامل گياهچهها طی شصت روز ،به منظور اعمال

استفاده از دستگاه پرژر پليت اندازهگيری شد.

پيشتيمار خشکی ،چمنها به دو گروه تقسيم شد .گروه

()1

اول (شاهد) هر دو روز يکبار به طور سبک و مرتب

FC - ɵv

×Dr × MAD

100

=Dn

آبياری شد [ ،]١١بهطوری كه (2
رطوبت) خاك در حد ظرفيت

V = dn × A

زراعی حفظ شد .اما ،در گروه دوم (چمنهای پيشتيمار

 Dnمقدار آب آبياری است كه در هر نوبت آبياری

شده) به منظور مقاومسازی ،آبياری زمانی صورت

وارد گلدانها میشد FC ،مقدار رطوبت خاك در ظرفيت

میگرفت كه عاليم پژمردگی موقت را نشان میداد [،١١

زراعی ɵv ،درصد رطوبت حجمی خاك Dr ،عمق مؤثر

 .]١٣ميزان آب مصرفی هر گلدان در اين گروه براساس

ريشه MAD ،ضريب مديريت آبياری A ،متوسط مساحت

خروج آب از زهکش گلدانها بود .اين عمل به مدت سی

خاك در گلدان و  Vحجم آب (داده شده به هر گلدان)

روز با دور كم و در فواصل طوالنی صورت گرفت [.]20

است .برخی ويژگیهای مخلوط خاكی مورد استفاده در

پس از سی روز پيشتيمار خشکی ،گياهان شاهد و

اين پژوهش در جدول  ١آمده است.

پيشتيمار شده به مدت پنجاه روز تحت تأثير تنش خشکی

پس از پنجاه روز اعمال تنش خشکی ،نمونهبرداری از

براساس سطوح مختلف نيروی مکش خاك (،2٣-20

چمنها به منظور اندازهگیری صفاتی شامل طول شاخساره

 5٣-50 ،4٣-40و  7٣-70سانتیبار) با دستگاه تانسيومتر

و ریشه (با خطکش مدرج) ،وزن تر و خشک شاخساره (با

قرارگرفتند .در پايان اين دوره ،به منظور رشد مجدد ١پس

ترازوی حساس با دقت  ،)0/001نشت الکترولیت )EL( 2و

از تنش ،رطوبت خاك به مدت پانزده روز در حد ظرفيت

محتوای نسبی آب برگ )RWC( 3انجام شد .همچنین ،به

زراعی حفظ شد .كنترل سطح رطوبتی خاك با دستگاه

منظور بررسی رشد مجدد ،پانزده روز بعد از آبیاری،

تانسيومتر انجام گرفت .در هر نوبت آبياری ،خاك تا حد

دوباره ELو  RWCاندازهگیری شد.

ظرفيت زراعی آبياری شد [ .]4مقدار آب آبياری كه در هر

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاكی مورد استفاده در این آزمایش
هدايت
الکتريکی

اسيديته

)(ds/m

١/26

7/28

321

كربن آلی

نيتروژن

فسفر

پتاسيم

رس

سيلت

شن

نوع

وزن مخصوص

()%

()%

)(ppm

)(ppm

()%

()%

()%

بافت

ظاهری()g/cm3

/0١٩

0/١٣2

١87

١2

40

48

لومی

١/05

74/١

1. Recovery
2. Electrolyte leakage
)3. Relative Water Content (RWC
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 .1. 2طرح آزمایشی

()4

اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرحی كامالً

 WFوزن تر نمونههای برگی بالفاصله بعد از چيده

تصادفی با دو فاكتور شامل پيشتيمار خشکی در دو سطح

شدنWS ،وزن برگها بعد از خيساندن به مدت  24ساعت

(چمنهای پيشتيمار شده و چمنهای شاهد) و فاكتور

در آب و دمای اتاق و  WDوزن خشک برگها بعد از

تنش خشکی در چهار سطح ( 5٣-50 ،4٣-40 ،2٣-20و

خشکاندن به مدت  24ساعت در دمای  75درجة

 7٣-70سانتی بار) به طور جداگانه روی دو گونه چمن با

سانتیگراد در آون است.

چهار تکرار انجام شد.

در نهايت ،تجزية آماری دادههای حاصل از صفات
اندازهگيریشده با استفاده از نرمافزار آماری )،SAS (9.1

 .2. 2اندازهگيری نشت الكتروليت ()EL

مقايسة ميانگينها با نرمافزار  MSTAT-Cو رسم نمودارها

بهمنظور تعيين نشت الکتروليت از هر گلدان نه عدد برگ

با استفاده از نرمافزار اكسل انجام گرفت.

نمونهبرداری و از آنها برشهايی به طول  4ميلیمتر تهيه
شد .سپس ،برشها در لولههای آزمايش قرارگرفت و ١0

 .3نتایج و بحث

ميلیليتر آب مقطر ديونيزه به آنها اضافه شد .لولهها با

 .1. 3ارزیابی صفات در پایان پنجاه روز تنش

سرپوش پالستيکی بسته شد و در دمای ثابت  25درجة

خشكی

سانتیگراد قرارگرفت .پس از دوازده ساعت هدايت

 .1.1.3وزن تر و خشک شاخساره

الکتريکی اولية محيط ( )EC1با استفاده از دستگاه ECسنج

نتايج نشان داد كه با افزايش نيروی مکش خاك وزن تر و

(مدل  )Milwaukee Mi 306اندازهگيری شد .سپس،

خشک شاخسارة دو گونه چمن به طور معناداری كاهش

نمونهها در دمای  ٩5درجة سانتیگراد به مدت بيست دقيقه

پيدا كرد و وزن خشک ساقه در هر كدام از سطوح تنش،

جوشانده شد تا بافتها بهطور كامل تخريب و همة يونها

كاهش بيشتری نسبت به وزن تر شاخساره داشت.

آزاد شوند .سپس ،نمونهها تا دمای  25درجة سانتیگراد

چمنهای پيشتيمار شده هر دو گونه در مقايسه با شاهد،

خنک و هدايت الکتريکی ثانويه ( )EC2اندازهگيری شد.

در هر كدام از سطوح نيروی مکش خاك وزن تر

نشت الکتروليت به صورت درصد و از تقسيم هدايت

(شکلهای  ١و 2الف) و خشک (شکلهای  ١و 2ب)

الکتريکی اوليه بر هدايت الکتريکی ثانويه محاسبه شد

شاخسارة كمتری داشت.

[.]22
()3

)(wf  wd
 100
)(ws  wd

RWC 

با توجه به مصرف باالی آب در چمن ،با باالتر رفتن
EL = (EC1 / EC2) 100

سطوح مختلف نيروی مکش خاك ،كاهش وزن تر و
خشک در دو گونه چمن مشاهده شد .از جمله آثار

 .3. 2اندازهگيری محتوای نسبی آب برگ

فيزيولوژيکی خشکی روی گياهان ،كاهش رشد رويشی به

()RWC

ويژه رشد شاخساره و كاهش طويل شدن سلولهاست.

محتوای نسبی آب برگها به صورت درصد و بر اساس

كاهش سطح برگ در گياهان در معرض تنش خشکی

روش شايون و همکاران و طبق فرمول  4محاسبه شد

سودمند است ،زيرا به كاهش تعرق میانجامد .اين فرايند را

[.]22

تنظيم سطح برگ مینامند [.]١8
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a

شاهد
پیش تیمار شده

g

de

fg

50-53

70-73

fe

40-43

20-23

وزن تر شاخساره )(g

الف

dc

b

c

2.5
2
1.5
1
0.5
0

سطوح مختلف نیروی مکش خاک )(cbar

پیش تیمار شده

ab

0.4

ab
bc

bcd

0.3
0.2

dc

d

وزن خشک شاخساره )(g

شاهد

a

ب

b

0.5

0.1
0
70-73

20-23
40-43
50-53
سطوح مختلف نیروی مکش خاک )(cbar

شکل  .1تغییرات وزن تر (الف) و وزن خشك (ب) شاخسارة چمن بنتگراس خزندة پیشتیمار شده و شاهد در سطوح مختلف
نیروی مکش خاک .ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن را نشان نداد.
a

e

dc

پیش تیمار
شده

50-53

70-73

40-43

20-23

وزن تر شاخساره )(g

شاهد

dc

الف bc
de

bc

b

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

سطوح مختلف نیروی مکش خاک )(cbar

dc
شاهد

پیش تیمار شده

d

b

ب

dc

d

bcdc

1
0.5
0

70-73

50-53
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شکل  .2تغییرات وزن تر (الف) و وزن خشك (ب) شاخسارة چمن فستوكای پابلند پیشتیمار شده و شاهد در سطوح مختلف
نیروی مکش خاک .ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن را نشان نداد.
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اين امر منجر به كاهش رشد سلولی و نهايتاً كاهش وزن و

در مورد تأثير مديريت آبياری بر چمن گزارش شده است

ارتفاع رشد در بافت گياهی میشود [.]5

كه آبياری به مقدار زياد و در فواصل طوالنی باعث كاهش
رشد ،كاهش مواد خشک حاصل از سربرداری و افزايش
كيفيت ظاهری چمن میشود [ .]8بنابراين ،مطابق نتايج تحقيق

 .2. 1. 3طول ریشه و شاخساره

حاضر و ديگر گزارشها ،با ايجاد تنش و كاهش پتانسيل آب

نتايج نشان داد كه با افزايش نيروی مکش خاك در دو

در بافت گياهی گسترش و رشد سلولی به ميزان زيادی

گونه چمن ،طول ريشه و شاخساره به ترتيب افزايش و

كاهش يافت و ديوارههای سلولی گياهان انعطافپذيری خود

كاهش پيدا كرد (شکلهای  ٣و  .)4گياهان پيشتيمار شده

را از دست داد كه اين امر سبب كاهش وزن تر و خشک اندام

در مقايسه با گياهان شاهد كاهش بيشتری در طول

هوايی شد .همچنين ،باتوجه به آنکه در باريکبرگان تقسيم و

شاخساره و برعکس ،افزايش بيشتری در طول ريشه در هر

توسعة سلولی در قاعدة برگها صورت میگيرد [ ،]5در اثر

يک از سطوح تنش خشکی نشان داد (شکلهای  ٣و .)4

تنش خشکی منطقة رشد در قاعدة برگ كوچکتر است كه
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شکل  .3تغییرات طول ریشة چمن بنتگراس خزنده (الف) و فستوكای پابلند (ب) پیشتیمار شده و شاهد در سطوح مختلف
نیروی مکش خاک .ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن تفاوت معناداری نشان نداد.
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شکل  .4تغییرات طول شاخسارة گونة چمن بنتگراس خزنده (الف) و فستوكای پابلند (ب) پیشتیمار شده و شاهد در سطوح
مختلف نیروی مکش خاک .ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن تفاوت معناداری نشان نداد.

همچنين ،نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين طول

سطحی و خشکی كامل خاك در مقايسه با تيمار شاهد به

شاخساره به ترتيب مربوط به سطوح  4٣-40سانتیبار

طور معناداری كاهش يافت و مقدار اين كاهش در خشکی

گياهان شاهد و  7٣-70سانتیبار گياهان پيشتيمار شده

كامل بيشتر بود [ .]٩همچنين ،نتايج پژوهشها در زمينة

بود (شکل  .)4بيشترين و كمترين طول ريشه نيز به ترتيب

مديريت پوشش سبز چمن بنتگراس خزنده بيانگر اين

مربوط به سطوح  7٣-70و  2٣-20سانتیبار تنش خشکی

بود كه آبياری با فواصل طوالنی نسبت به آبياری هر روز يا

بود (شکل  .)٣بنابراين ،محدود ساختن آبياری تا حدی كه

دو روز يکبار ،طول ريشة بيشتری به همراه داشت كه با

سبب از بين رفتن گياه نشود ،يکی از مهمترين روشهای

نتايج بهدست آمده از تحقيق حاضر مطابقت دارد [.]١5

مديريتی برای مقابله با محدوديت آب در فضای سبز و

افزايش جذب آب در اثر افزايش اندازه و عمق ريشه يکی

بهخصوص در چمنكاری مطرح است.

از مهمترين سازوكارهای مطلوب تحمل به خشکی برای

اثر آشکار تنش خشکی همواره بهصورت كاهش رشد

چمنهاست كه به چمن اجازة استفاده از منابع آب در

بخش هوايی گياه ظاهر میشود [ .]6تحقيقات نشان داد كه

دسترس خاك را میدهد و مدت زمان نياز به آبياری

رشد طولی فستوكای بلند رقم ‘شرب’ 1تحت تنش خشکی

تکميلی را طوالنیتر میكند [ .]2١همچنين ،مطابق با نتايج
اين پژوهش ،گزارش شده است كه پيشتيمار خشکی در

1. Schreb
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پوآ پراتنسيس 1سبب افزايش بيشتر مقاومت به گرما (دمای

پيشتيمار خشکی در پوآ پراتنسيس سبب افزايش

باال) ،طويلتر شدن سيستم ريشهای ،كاهش رشد اندام

مقاومت به گرما (دمای باال) از طريق افزايش فعاليت

هوايی و تنظيم اسمزی بيشتر میشود [ .]١٣مطابق نتايج

آنتیاكسيدانی ،كاهش توليد گونههای فعال اكسيژن و

موجود و گزارشهای پيشين ،تنش خشکی سبب كاهش

حفاظت گياه از آسيب سلولی ناشی از تنش گرمايی شده

وزن بافت گياهی و كاهش محتوای نسبی آب برگها شد

است [ .]١٩افزايش نشت الکتروليت در پنج رقم چمن پوآ

كه كاهش رشد ساقه و افزايش طول ريشه را به دنبال

پراتنسيس تحت تنش همزمان گرما و خشکی گزارش شده

داشت كه يکی از مهمترين صفات در پاسخ گياه به تنش

است [ .]١7در شرايط تنش خشکی ،ارقام مقاوم ثبات

خشکی است .بنابراين ،كاربرد پيشتيمار خشکی سبب

غشای سلولی بيشتری نسبت به ارقام حساس دارد كه با
نشت الکتروليت كمتر مشخص میشود [ .]2١بيشترين

ايجاد سازگاری 2میشود و چمن با كاهش طول شاخساره

ميزان نشت الکتروليت غشای سلول برگی در پايينترين

و افزايش طول ريشه نسبت ريشه به شاخساره را به سمت

سطح آبياری (باالترين نيروی مکش خاك) خاك اتفاق

 ١ميل داده و توانايی گياه را برای حفظ تعادل مطلوب آبی

میافتد [ .]١2بنابراين ،پيشتيمار خشکی از طريق تقويت

حفظ كرده و نياز به آبياری تکميلی را از طريق افزايش

سيستم آنتیاكسيدانی سلول ،خسارت ناشی از گونههای

مقاومت به خشکی به حداقل رسانده است.

فعال اكسيژن را كاهش میدهد و ميزان آسيبديدگی غشای

 .3. 1. 3نشت الکترولیت ()EL

سلولی را كمتر و در نتيجه ميزان نشت الکتروليت كمتری

نتايج نشان داد كه در هر دو گونه چمن با افزايش نيروی

را نشان میدهد و از اين طريق ،سبب افزايش مقاومت به

مکش خاك ،ميزان نشت الکتروليت در گياهان پيشتيمار

خشکی میشود.

شده كاهش ،اما در گياهان شاهد افزايش يافت (شکل .)5

 .4 .1. 3محتوای نسبی آب برگ ()RWC

بنابراين ،كاربرد پيشتيمار خشکی در هر دو گونه چمن،

نتايج نشان داد كه با افزايش نيروی مکش خاك ،محتوای

ميزان نشت الکتروليت را به طور معناداری درمقايسه با

نسبی آب برگ كاهش پيدا كرد .بيشترين و كمترين

چمنهای شاهد كاهش داد .بيشترين و كمترين ميزان نشت

محتوای نسبی آب برگ به ترتيب مربوط به سطوح 2٣-20

الکتروليت در هر دو گونه چمن ،به ترتيب مربوط به سطح

و  7٣-70سانتیبار تنش خشکی بود (شکل  .)7در

 7٣-70سانتیبار آبياری گياهان شاهد و سطح 7٣-70

فستوكای پابلند گياهان پيشتيمار شده محتوای نسبی آب

سانتیبار آبياری گياهان پيشتيمار شده بود (شکل .)5

برگ كمتری در مقايسه با گياهان شاهد داشت (شکل ،)7

كاهش نشت الکتروليت را میتوان به مقاوم شدن بافت و
ياختههای برگی قبل از اعمال تنش خشکی نسبت داد كه

اما در بنتگراس خزنده هيچگونه اختالف معناداری در

پيشتيمار خشکی سبب افزايش ظرفيت تحمل چمنها در

محتوای نسبی آب برگ بين گياهان شاهد و پيشتيمار شده

برابر تنشهای بعدی خشکی شد .در واقع ،بافتهای

مشاهده نشد (شکل  .)6بنابراين ،میتوان گفت كه

گياهی با اعمال پيشتيمار خشکی ،خود را در برابر

پيشتيمار خشکی در بنتگراس خزنده سبب حفظ

تنشهای بعدی خشکی سازگار كردهاند [.]١٩

محتوای نسبی آب برگ تا سطح شاهد شد و ميزان از
دست دادن آب برگ را كاهش داد و از اين طريق ،مقاومت

1. Poa pratensis
2. Acclimation

گياه در مقابل صدمة ناشی از تنش خشکی را افزايش داد.

دوره   16شماره   3پاییز 1393
606

تأثیر پیشتیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده ...

الف

dbc

a
b
dc

bc

b
de

e
شاهد
پیش تیمار شده
70-73

40-43

50-53

)EL (%

70
60
50
40
30
20
10
0

20-23

)(cbarسطوح مختلف نیروی مکش

60

ب

a
b
c

b

40

c

30

d

d

شاهد

20

پیش تیمار شده

10

)EL (%

b

50

0

70-73

40-43

50-53

20-23

)(cbarسطوح مختلف نیروی مکش خاک

شکل  .5تغییرات میزان نشت الکترولیت ( )ELبرگ گونة بنتگراس خزنده (الف) و فستوكای بلند (ب)در سطوح مختلف نیروی
مکش خاک .ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن تفاوت معناداری نشان نداد.
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شکل  .6اثر پیشتیمار خشکی روی محتوی نسبی آب ( )RWCبرگ چمن بنتگراس خزنده
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شکل  .8تغییرات میزان محتوی نسبی آب ( )RWCبرگ گونة فستوكای پابلند در سطوح مختلف نیروی مکش خاک پس از رشد
مجدد .ستونهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن تفاوت معناداری نشان

نداد.

در چمن پوآ و فستوكای بلند رقم ‘شرب’ خشکی

بنتگراس خزنده تا سطح شاهد در اثر پيشتيمار خشکی

كامل خاك منجر به كاهش شديد محتوای نسبی آب برگ

بهدليل كاهش ميزان نشت الکتروليت ،افزايش نسبت ريشه

شده است [ .]٩تيمار خشکی ايجاد شده توسط پلیاتيلن

به شاخساره ،همچنين با توجه به ارتباط محتوای نسبی آب

گليکول اثری روی محتوای نسبی آب برگ در رقم متحمل

برگ با پتانسيل آب بافتها ممکن است ناشی از افزايش

به خشکی لوبيا نداشت ،اما ميزان محتوای نسبی آب برگ

مواد سازگار محلول ،قندها و افزايش پرولين باشد.

رقم حساس لوبيا را كاهش داد [ .]24كاهش تدريجی در
محتوای نسبی آب برگ در ارقام مقاوم و حساس به

 .2. 3ارزیابی صفات در مرحلة رشد مجدد پس از

خشکی شبدر در سطوح مختلف تنش خشکی ديده شده

تنش خشكی

است ،هرچند رقم مقاوم قادر به حفظ محتوای نسبی آب

 .1. 2. 3محتوای نسبی آب برگ )(RWC

برگ بيشتری در مقايسه با رقم حساس بوده است [.]26

نتايج نشان داد كه با افزايش نيروی مکش خاك ،ميزان

طبق ديگر گزارشها ،تنش خشکی سبب كاهش محتوای

محتوای نسبی آب برگ به طور معناداری در چمن

نسبی آب برگ میشود كه با نتايج تحقيق حاضر مطابقت

فستوكای پابلند به كندی كاهش پيدا كرد (شکل  ،)8اما در

دارد [ .]25بنابراين ،حفظ محتوای نسبی آب برگ در چمن

بنتگراس خزنده هيچ اختالف معناداری بين سطوح
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مختلف نيروی مکش خاك مشاهده نشد .همچنين ،در

گياهان شاهد در ميزان نشت الکتروليت در پانزده روز پس

فستوكای بلند گياهان پيشتيمار شده محتوای نسبی آب

از رشد مجدد كاهش بيشتری نشان داد (شکل  .)٩با اين

برگ كمتری در مقايسه با گياهان شاهد داشت ،در حالی كه

حال ،هيچ اختالف معناداری بين سطوح مختلف تنش

در بنتگراس خزنده اختالف معناداری بين ميزان محتوای

نسبت به هم مشاهده نشد .همچنين ،گونة فستوكای پابلند

نسبی آب برگ در گياهان پيشتيمار شده و شاهد مشاهده

به دليل نشت يونی كمتر ،توانايی بيشتری در حفظ ساختار

نشد .بنابراين ،گياهان پيشتيمار شده توانستند محتوای

غشا و جلوگيری از افزايش نفوذپذيری آن دارد .در واقع،

نسبی آب برگ خود را تا سطح شاهد افزايش دهند و

پايداری غشای سلولی معياری برای تشخيص گياهان

ظرفيت خود را در جذب آب و ايجاد آماس حفظ كنند.

متحمل به خشکی است.

رشد مجدد پس از تنش با توانايی هر چه بيشتر جذب

در بررسی ارقام حساس و مقاوم به خشکی شبدر

آب در اثر آبياری پس از يک دوره خشکی همبستگی دارد

تحت تأثير تنش خشکی نيز شش روز پس از رشد مجدد

[ .]١0در گياه شبدر تحت تنش خشکی ،محتوای نسبی آب

نشت الکتروليت كاهش يافت و اين كاهش نشت

برگ پس از رشد مجدد افزايش يافت ،به طوری كه ميزان

الکتروليت در رقم مقاوم به خشکی بيشتر بود [.]26

اين افزايش در رقم حساس به خشکی بيشتر از رقم مقاوم
به خشکی بود كه مطابق با نتايج بهدست آمده از تحقيق

.4نتيجهگيری

حاضر است [ .]26در بررسی انجام شده روی گياه ذرت

بهطور كلی ،كاربرد پيشتيمار خشکی در دو گونة چمن

گزارش شده كه محتوای نسبی آب برگ پس از رشد مجدد

فستوكای پابلند و بنتگراس خزنده سبب افزايش طول

در گياهان تنشديده به سطح گياهان شاهد رسيده است [.]7

ريشه ،كاهش طول شاخساره و نشت الکتروليت و حفظ
محتوای نسبی آب برگ شد و از اين طريق ،خسارت ناشی
از تنش خشکی را كاهش داد.

 .2. 2. 3نشت الکترولیت ()EL
در هر دو گونة چمن ،گياهان پيشتيمار شده در مقايسه با

شکل  .9تغییرات میزان نشت الکترولیت ( )ELبرگ گونة بنتگراس خزنده (الف) و فستوكای پابلند (ب) پیشتیمار شده و شاهد
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