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رابطۀ توسعۀ ریشه با میزان مقاومت به خشکی در دو گونۀ اکالیپتوس
( Eucalyptus microtheca Muellو )Eucalyptus sargentii Maiden

3

محمدهادی راد ،*1محمدحسن عصاره 2و مهدی سلطانی

 5استادیار پژوهشی بخش تحقيقات منابع طبيعی ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی،
استان یزد ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،یزد
 2استاد گروه زیستفناوري مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،تهران
 3ك ارشناس پژوهش بخش تحقيقات منابع طبيعی ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی ،استان یزد،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،یزد
(تاریخ دریافت5331/5/51 :؛ تاریخ پذیرش)5331/7/21 :

چکیده
تنش خشکی از مهمترین عوامل كاهش رشد و عملکرد گياهاان محساو مایشاود باا توجاه باه پيیيادگی عوامال
تأثيرگذار بر ميزان تحمل یا مقاومت به خشکی در گياهان ،دستيابی باه ساازوكارهاي مرباو  ،محققاان را باا ااا ش
مواجه كرده است مطا عۀ گسترش ریشه میتواند بهعنوان یک شاخص مهم در این زمينه مطرح شود بر ایان اسااس،
در این تحقيق اگونگی گسترش ریشۀ دو گونۀ اكا يپتوس تحت تأثير تانش خشاکی و در اعمااخ مختلاک خاا در
شرایط الیسيمتري مورد توجه قرار گرفت تنش خشکی در سه ساط آبيااري كامال ( 544درصاد ررفيات زراعای)،
تنش مالیم ( 74درصد ررفيت زراعی) و تنش شدید ( 44درصد ررفيت زراعی) در سه تکارار اعماال و تاأثير آن بار
توسعۀ وزنی ریشه در شش عمق  04-544 ،14-04 ،44-14 ،24-44 ،4-24و  544-524سانتیمتري بررسای شاد
نتایج نشان داد كه با افزایش تنش خشکی ،ریشۀ تو يدشده در هر دو گونه كاهش معنیداري داشت ریشۀ تو يدشاده
در سطوح مختلک تنش خشکی در  E. microthecaبيشتر از  E. sargentiiبود در شرایط تنش خشکی ،نفوذ عمقای
ریشه در  E. microthecaبيشتر از  E. sargentiiبود ،بهگونهاي كه مقاومت بيشتر آنرا به تانش خشاکی نسابت باه
 E. sargentiiنشان داد  E. microthecaمیتواند با سازوكار توسعۀ ریشه در اعماخ خا  ،با خشکی مقابله كند
واژههای کلیدی :تنش خشکی ،ریشهEucalyptus sargentii ،Eucalyptus microtheca ،
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مقدمه و هدف
جذ آ توسط ریشههاي عمياق از كارامادترین
عوامل مقاومت به خشکی در جنگلهاي گرمسايري و
نيماااهگرمسااايري در نگااار گرفتاااه مااایشاااود
( )Yang et al., 2015توسعۀ ریشههاي گياه عالوه بار
اینکه یک خصوصيت ژنتيکی است ،به وضعيت محيط
رشد از جمله مقدار رطوبات خاا نياز بساتگی دارد،
و ی موضوع مهم این است كه گسترش ریشه گياهاان
اغلب بيش از حد تصور است گياهانی كه ریشۀ عميق
دارند ،قادرند آ را از اعمااخ زیااد جاذ كنناد و در
اختيار بخشهاي هاوایی قارار دهناد مقادار رطوبات
خا به سه صورت بر رشد ریشه مؤثر است :گسترش
ریشهها ،نفاوذ عمقای ریشاه و گساترش جاانبی آن و
نسبت وزن ریشه به سااقه یاا اناداه هاوایی (عليازاده،
 )5304طبيعی است كه تأثير ریشاه در جاذ آ و
مواد غذایی ،به انتشار سيستم ریشه و كارایی هر یاک
از ریشهها بستگی كامل دارد ریشهها در طای مرحلاۀ
رشد ،تحت تغييرات آناتوميکی زیادي قرار مایگيرناد
كه تا حد زیادي به نفوذپذیري ریشه در خا و جذ
آ و امااالح بسااتگی دارد (علياازاده )5304 ،اگراااه
تعداد ریشههاي ناز و كواک با افازایش عماق كام
میشود ،این ریشهها تأثير بسيار مهمی در جاذ آ
در طاااای دورههاااااي خشااااک سااااال دارنااااد
( )Talsma and Gardner, 1986تأثير تانش خشاکی
بر كااهش رشاد ریشاه كمتار از اناداه هاوایی اسات
( ،)Hsiao and Xu, 2000با وجود این موجب كااهش
وزن خشک آن در تمامی افاقهااي خاا مایشاود
تغييرات طول ریشه متأثر از تنش خشکی به نوع گونه
گياهی وابسته است در برخی گياهان ،تانش خشاکی
موجب افزایش طول و نفوذ عمقی بيشاتر و در برخای
موجب كاهش طول ریشه بهویژه در افقهاي ساطحی
خا میشود.
) Silva et al. (2004با مطا عۀ تأثير تنش خشکی
بر كلنهاي مختلک  E. globulusبه این موضوع اشاره
داشتهاند كه تنش خشکی موجب افزایش طول ریشاه

شد ،هراند این افزایش در كلنهاي مختلک متفااوت
بود راد و همکااران ( )5303باا مطا عاه تاأثير تانش
خشاااکی بااار ویژگااایهااااي مورفو اااوژیکی ریشا اۀ
 E. camaldulensisدر شاارایط الیساايمتريگاازارش
كردند كه تنش خشکی موجب كااهش وزنای و طاول
ریشۀ درختان سهسا ه شد آنها بياان داشاتند كاه باا
افزایش عمق خا  ،طول ریشه افزایش یافت ،هراناد
از نگر وزنی كاهش معنایداري مشااهده شاد برخای
گياهان منااطق خشاک از جملاه گوناههااي ساازگار
اكاااا يپتوس ،ریشاااههااااي انااادكی در بااااالتر از 24
سااانتیمتااري سااط خااا دارنااد و بيشااتر آنهااا در
عمق 24تا  74ساانتیمتاري از ساط خاا توساعه
مییابد در عمقی كه ریشهها به مناابع آ زیرزمينای
ماایرسااند ،ریشااههاااي جااانبی بيشااتري را باهوجااود
ماایآورنااد ( )Knight, 1999ریشااههاااي درختااان
اكا يپتوس بهطور معمول دو شاکل دارناد :متشاکل از
یک سيستم جاانبی و یاک سيساتم ریشاهاي عمياق
( Christina et al. (2011) )Knight, 1999بيااان
داشتند كه گونههااي مختلاک اكاا يپتوس و باهویاژه
 E. grandisریشااههاااي كاامعمااق بااا تااراكم زیاااد و
ریشههاي عميق با عمق بيش از  50متار (در صاورت
نبود مانع فيزیکی) دارند كه میتوانند آ را از اعمااخ
خا دریافت كنند عمق ریشاه در  E. marginataدر
جنگلهااي غار اساترا يا تاا بايش از  24متار نياز
گاازارش شااده اساات ( )Carbon et al., 1980بااا
اندازهگيري شيرۀ سلو ی درختان سهسا ۀ E. grandis
در طی یک دورۀ خشک براي بررسای بايالن آبای در
یااک آبخيااز در منطقااۀ بيناادابال در شاارخ اسااترا يا
مشخص شد كه مقدار شايرۀ سالو ی روناد تصااعدي
داشت كه این بياانگر جاذ آ توساط ایان گوناه از
اعماخ حدود  0متري باود درختاانی كاه بايش از ناه
سال داشتند ،حتی توانستند آ را از اعماخ بيش از 0
متري نيز بهدست آورند ( )Dye, 1966در حفاريهاي
عميق نشان داده شده است كه ریشههااي اكاا يپتوس
تا  20متر هم پاایين مایرود )Wang and Li (2002
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با بررسی واكنش باه تانش خشاکی در ساه جمعيات
 E. microthecaگزارش كردهاناد كاه تانش خشاکی
موجب توسعۀ بيشتر ریشه در مقایسه با اناداه هاوایی
شد و از این طریق نسبت ریشه به انداه هاوایی بهباود
یافاات آنهااا همینااين تفاااوت معناایداري را بااين
جمعيتهاي مختلک در این زمينه گزارش كردهاند
) Christina et al. (2016با بيان این موضاوع كاه
ریشههاي عميق ،یک راهکار بسيار مهم در تاأمين آ
مورد نياز براي تعرخ در گونههاي مختلک اكا يپتوس و
بهویژه  E. grandisاست ،تاكيد كردند كه بخش زیااد
آ مورد نياز در فصول گره ساال ،از آ ذخيارهشاده
در اعماخ خا یا سطوح منابع آ زیرزمينای تاأمين
میشود آنها اشااره داشاتند كاه عملکارد گوناههااي
مختلک اكا يپتوس بهطور كامل به ميزان توسعۀ ریشۀ
آنها بستگی دارد
 E. sargentiiاز گونههاي مهم اكا يپتوس و داراي
مقاومت بهنسبت زیاد به خشکی و شوري اسات (راد و
همکاران )Archibald et al., 2006 ;5332 ،مقاومات
آن به سرما كم است و در مناطقی از اساترا يا رویاش
دارد كه كمينۀ دما به كمتر از اهار درجۀ سانتیگاراد
كاهش نمییابد ( )Douglas et al., 2006این گياه در
خا هاي شنی و شور نواحی جنوبی و شارخ اساترا يا
با ارتفااع  344-244متار از ساط و مياانگين باارش
ساالنۀ  334تا 404ميلیمتر انتشار دارد او  ،پوست
و برگهاي آن سرشار از تانن و اسانس بوده و اگاا ی
اااو آن  5444كيلااوگره باار متاار مکعااب اساات
()Douglas et al., 2006
 E. microthecaیکاای دیگاار از گونااههاااي مهاام
اكا يپتوس است كاه از مقاومات زیاادي باه شاوري و
خشکی آ و خا برخاوردار اسات (راد و همکااران،
 )5332تيپ بارشهاي محال رویاش آن در اساترا يا
عمدتاً تابستانه است و مقدار سااالنۀ آن از  524ميلای
متر تا  5144ميلیمتر متفااوت اسات عمادۀ منااطق
پراكنش این گونه در استرا يا مناطق شما ی باهسامت
شرخ ،غر و مركز با ارتفااع از صافر تاا  744متار از
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سااط دریاساات اگااا ی اااو آن  304تااا 5534
كيلااوگره باار متاار مکعااب گاازارش شااده اساات
()Douglas et al., 2006
این پژوهش با هدف بررسی توان توسعۀ ریشاه در
شرایط تنش خشکی براي دو گونۀ فوخ انجااه گرفات
تااا گونااۀ برتاار بااراي كاشاات در مناااطق خشااک و
نيمهخشک معرفی شود
مواد و روشها
مکان ،شرایط اقلیمی و وضعیت خاک

از سااایت تحقيقاااتی آزمااایشهاااي الیساايمتري
ایستگاه تحقيقاتی بيابانزدایی شهيد صدوقی یازد كاه
داراي عدد الیسيمتر وزنی زهکاشدار باا ارتفااع 514
سانتی متر و قطر  525سانتیمتر است ،اساتفاده شاد
جنس الیسيمترها ،آهن گا وانيزه باود و بدناۀ آنهاا باا
فوه و پشم شيشه براي كاهش تبادل حرارت ،پوشانده
شد كک الیسيمترها از شيب ساانتیمتاري برخاوردار
بود و آ اضافی باه و اهاي كاه باراي خاروب آ در
نگرگرفتااه شااده ،منتهاای ماایشااد بااهمنگااور بهبااود
وضعيت زهکش الیسيمترها از ماسه درشت به ارتفااع
 54سانتی متر و ماسۀ ریز به ارتفااع  1ساانتیمتار در
كک آنها استفاده شد
شاارایط اكو ااوژیکی حاااكم باار سااایت تحقيقاااتی
ذكرشده عبارت است از :طول جغرافيایی "،14o 55' 3
عاارج جغرافيااایی " ،32o 4' 34ميااانگين بارناادگی
ساالنه  74ميلیمتار ،بيشاينۀ سارعت وزش بااد 524
كيلومتر در سااعت ،مياانگين سااالنۀ سااعات آفتاابی
 3412ساااعت ،ميااانگين ساااالنۀ تعااداد روزهاااي
یخبندان  73روز ،مياانگين سااالنۀ تبخيار از تشاتک
تبخير كالس  3247/4 Aميلیمتار ،مياانگين دمااي
ساالنۀ  50درجاۀ ساانتیگاراد ،كميناۀ مطلاق دمااي
ساالنه  -53/1درجۀ سانتیگاراد مرباو باه دي مااه،
بيشينۀ مطلق دماي ساالنه  41/1درجاۀ ساانتی گاراد
مربو به تيرماه؛ اقليم منطقه براساس روش دوماارتن
اصالحشده فراخشک سرد است
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شرح جدول  5است

بااراي پاار كااردن الیساايمترها از خااا مناسااب
استفاده شد مشخصات فيزیکی خا استفادهشده باه
جدول  -5برخی ویژگیهاي فيزیکی خا

استفادهشده در الیسيمترها

وزن مخصوص
راهري

رطوبت حجمی
(درصد)

رطوبت وزنی
(درصد)

شن
(درصد)

سيلت
(درصد)

رس
(درصد)

5/15

27/01

57/34

04/4

3/1

54/5

بافت خا
وه شنی

با آماده شدن الیسيمترها و فاراهم شادن شارایط
براي كاشت نهال در آنها ،نسبت به غارس یاک اصاله
نهااال از گلخاناۀ مركااز تحقيقااات كشاااورزي و منااابع
طبيعی یزد تهيه شده بود نهالها در شروع فصل بهاار
سال  5303غرس و بهمدت شش ماه به فاصلۀ  51روز
یکبار با  14يتر آ  ،آبياري شدند

كردن قسمت هوایی ،نسبت به برداشت خا و ریشاه
اقداه شد و با ا ک كردن و سپس شستوشوي خاا ،
ریشه هاي ضخيم و مویين جدا و با قراردادن در كاوره
و در دماي  71درجۀ سانتیگراد باهمادت  24سااعت
(عليزاده )5304 ،وزن خشک آنهاا باهدسات آماد باا
اندازه گيري ميزان وزنی ریشه ،تاأثير ساطوح مختلاک
تنش خشکی بر توسعۀ ریشه ارزیابی شد.

اعمال تیمارها

تجزیهوتحلیل دادهها

تيماااارهااااي ماااورد نگااار شاااامل ناااوع گوناااه
( )E. microtheca, E. sargentiiدر دو ساط  ،تانش
خشکی در سه سط آبياري كامل (بادون تانش)74 ،
درصااد ررفياات زراعاای (تاانش مالیاام) و  44درصااد
ررفيت زراعی (تنش شدید) و عمق توساعۀ ریشاه در
شاااااش ساااااط ،14-04 ،44-14 ،24-44 ،4-24
 04-544و  544-524سااانتیمتااري خااا در قا ااب
آزمایش فاكتوریل با طرح پایۀ كامالً تصادفی و در ساه
تکاارار اعمااال شااد بااا توجااه بااه سااطوح تيمارهاااي
اعمالشده و تعداد تکرار از  50عدد الیسيمتر استفاده
شد اندازهگيري رطوبت خاا باهوسايله  TDRمادل
تاارایم 5انجاااه گرفاات رطوباات خااا در پاانج عمااق
 04،14،44،24و 544سااانتیمتااري اناادازهگيااري و
ميااانگين آنهااا مبناااي آبياااري قاارار گرفاات آبياااري
برحسب نياز و در زمان مقرر انجاه گرفت پس از جادا

براي تجزیاۀ آمااري دادههاا و همیناين مقایساۀ
مياانگين دادههااا و بررساای همبساتگی صاافات مااورد
اندازهگيري از نارهافازار آمااري  SPSSاساتفاده شاد
مقایسۀ ميانگين داده ها نيز بهروش دانکن و در ساط
آماري  1درصد انجاه گرفت براي بررسی رابطۀ صفات
بااا یکاادیگر و رساام نمااودارهااا از محاايط ناارهافاازاري
 EXCELاستفاده شد

کاشت و مراقبت از نهالها

)TDR (Time Domain Reflectometry- Train

1

نتایج
بررسیهاي باهعمالآماده نشاان داد كاه ساطوح
مختلک تانش خشاکی و همیناين ناوع گوناه تاأثير
معنیداري ( )P<0.01بر ریشۀ تو يدشده داشت مقدار
ریشه تو يدشده در اعماخ مختلک خاا نياز اخاتالف
معنیداري ( )P<0.01بود اثر متقابل تنش خشکی باا
نوع گونه و همینين نوع گونه با عمق خاا اخاتالف
معنیداري را نداشت اثر متقابل تنش خشکی با عماق
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توسعۀ ریشه از اختالف معنیداري در سط آمااري 5
درصد ( )P<0.01برخوردار شد با بررسی اثار متقابال
تنش خشکی با گونه و عمق توسعۀ ریشه نيز مشخص
شد كاه مقادار رطوبات خاا  ،تاأثير مساتقيمی بار
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پااراكنش ریشااه در اعماااخ مختلااک و در هاار یااک از
گونههاي مورد آزمایش داشت ،باهطاوريكاه اخاتالف
آنهااا از نگاار آماااري در سااط  5درصااد ()P<0.01
معنیدار بود (جدول )2

جدول  -2تجزیۀ واریانس دادههاي مربو به پراكنش وزنی ریشه در اعماخ مختلک خا
منابع تغييرات

درجۀ آزادي

تنش خشکی
گونه
عمق خا
تنش خشکی×گونه
گونه×عمق خا
تنش خشکی×عمق خا
تنش خشکی×گونه×عمق خا
خطا

ميانگين مربعات وزن خشک ریشه
**

245317/27
**570232/44
**514145/33
0313/30ns
1143/57 ns
**24213/31
*21102/11
1125/72

2
5
1
2
1
54
54
72

** * ،و  nsبهترتيب معنیدار در سط آماري  1 ،5درصد و نبود اختالف معنیدار

تو يدشده مربو به گوناۀ  E. microthecaباا 5114/1
گره و كمتارین آن مرباو باه گوناۀ  E. sargentiiباا
 043/14گره بود مقایسۀ ميانگين دادههاي مربو باه
عمق توسعۀ ریشه نشان داد كه بيشترین ریشۀ تو يادي
در بخش رویی (صفر تا 24سانتیمتري سط خاا ) و
كمترین مقدار آن مربو به عمق  14تا 04سانتیمتري
سط خا بود ،هراند بين عماق هااي -04 ،44-14
 04-544 ،14و  544-524اخااااتالف معناااای داري
مشاهده نشد (شکل)5

با مقایسۀ ميانگين دادههاي مربو باه تاأثير تانش
خشکی بر ميزان ریشۀ تو يدشده مشاخص شاد كاه باا
افزایش تنش خشکی ،مقدار ریشه كاهش یافت ،هراند
بين تيمار رطوبتی شاهد با  74درصاد ررفيات زراعای،
اختالف معنیداري مشاهده نشد بيشترین مقدار ریشاۀ
تو يدشااده ( 5234گااره) مربااو بااه تيمااار شاااهد و
كمترین آن ( 211/41گره) مربو به تيمار  44درصاد
ررفيت زراعی بود مقایسۀ ميانگين دادههاي مربو باه
ناوع گونااه نيااز نشااان داد كااه بيشااترین مقاادار ریشاۀ

a

400

200

b
c

c

c

c

100
0

14 - 04 04 - 544 544 - 524

44 - 14

24 - 44

4 - 24

عمق توسعه ریشه ( سانتی متر )
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وزن خش ک ریشه ( گره )
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با بررسی اثر متقابل تنش خشکی با عماق توساعۀ
ریشه مشخص شد كه با تغيير در مقدار رطوبت خا ،
پراكنش ریشه در اعماخ مختلک خا رفتاار متفااوتی
را نشان داد بيشترین مقادار ریشاه باا  152/21گاره
مربو به عمق صفر تا  24سانتیمتر در تيمار شاهد و
04- 544

544- 524

14- 04

كمترین آن مربو به تيمار  44درصد ررفيت زراعای
با  51/40گره در عمق  544تا 524سانتیمتاري باود
(شکلهاي  2و  )3بهعبارتی با افزایش عماق خاا و
كاهش رطوبت خا در پروفيالهااي زیارین ،مقادار
ریشۀ تو يدشده كاهش اشمگيري داشت

44- 14

4- 24

24- 44

a

144

144
b

c

c

d

g g

344
244

e
e e e

fg
g g g

544

h h h

وزن خشک ریشه (گره)
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4
40%FC

100%FC

70%FC

تيمارهاي رطوبتی

شکل  -2پراكنش وزنی ریشه در تيمارهاي رطوبتی (اعماخ مختلک خا )

40%FC

a

70%FC

4- 24

d
c
c

24- 44

gh
e
e
e
e

ef

44- 14

gh
gh
g
f

h

04- 544

h

544- 524

h
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وزن خشک ریشه (گره)

14- 04

عمق توسعه ریشه (سانتی متر)

b

100%FC

0

شکل  -3مقایسۀ ميزان وزنی ریشه در اعماخ مختلک مربو به هر یک از تيمارهاي رطوبتی

نتایج حاصل از بررسی اثر متقابل عمق خا و نوع
گونه بر اگونگی پراكنش وزنی ریشهها نشاان داد كاه
بيشترین مقدار ریشه با 377/72گره مربو باه عماق
صفر تا  24ساانتیمتاري در گوناۀ  E. microthecaو

كمتااارین ميااازان ریشاااه نياااز مرباااو باااه گونا اۀ
 E. sargentiiبا وزن  34/54گره و مرباو باه عماق
 544-524سااانتیمتااري سااط خااا ماایباشااد
(شکل )4
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شکل  -4اثر متقابل گونه و عمق توسعه ریشه بر پراكنش وزنی ریشه

مقایسۀ ميانگين دادههاي مرباو باه اثار متقابال
سطوح مختلک تنش خشاکی باا ناوع گوناه و اعمااخ
مختلک خا بر نحوۀ پاراكنش ریشاه نشاان داد كاه
بيشترین وزن خشک ریشه مربو به شاهد و در عمق
صفر تا  24سانتیمتاري در گوناۀ  E. microthecaباا
وزن  137/43گره بود ،در حا یكه با اعمال تيماار 44
درصد ررفيات زراعای در گوناه  E. sargentiiریشاۀ
اندانی حتی در بخشهاي فوقانی خا تو يد نشاد و
گياه را براي دریافت آ از خا داار محدودیت كرد
از نکات برجستۀ دیگر در این خصوص ،تغييرات ریشه
در دو گونه و در اعمااخ مختلاک خاا  ،تحات تاأثير
سطوح مختلک تنش خشکی بود باهعباارتی پاراكنش
ریشه در گونۀ  E. microthecaاز توزیع متعاادلتاري
در تمامی اعماخ خا نسابت باه گوناۀ E. sargentii
برخااوردار بااود در شاارایط تاانش مالیاام ،گون اۀ E.
 microthecaميااازان ریشا اۀ بيشاااتري را در عماااق
 544 -524سانتیمتري خا نسبت به سطوح بااالتر
تو يااد كاارد شااکل  1وضااعيت پااراكنش ریشااه را در
سطوح مختلک تنش خشکی و در اعماخ مختلک خا

بهصورت مجزا براي هر یک از گونههاي آزماایششاده
نشان میدهد
بحث
یکی از مهمترین سازوكارهاي گياهان در مقابله باا
تنش خشکی ،افازایش مقادار ریشاه از نگار طاو ی و
وزنی بهویژه در اعماخ خا براي برداشات آ بيشاتر
است اهميت بررسی ميزان طو ی ریشه براي مطا عات
مربو به تأثير تنش خشکی بيشتر از بررسی وزنی آن
است ،با وجاود ایان توساعۀ ریشاه از نگار وزنای كاه
شاخصی براي تعيين نسبت ریشه به انداه هوایی است
نيز در این خصوص كارامد باوده و باهعناوان شااخص
مهم مطرح و اجراي آن بهویژه در گونههاي اوبی نياز
آسانتر است بررسیها در این خصوص نشان داد كاه
سطوح مختلک تنش خشکی توانست تأثير متفاوتی بر
زيتودۀ ریشه داشته باشد باهعباارتی تانش خشاکی
موجااب كاااهش وزناای ریشااه در هاار دو گونااۀ تحاات
آزمایش شد

رابطۀ توسعۀ ریشه با ميزان مقاومت به خشکی در دو گونۀ اكا يپتوس

444

-

-

700
)(a

600

200
300
400
500
وزن خشک ریشه (گره)

100

0

120-100

)(b

-

600

500

400

300

200

0

100

وزن خش ک ریشه ( گره )

4-24

عمق توسعه ریشه (سانتی متر)

80-60
100-80

700

-

24-44

44-14
14-04
04-544
544-524

700
)(b

0

600

500

400

300

200

100

0

وزن خشک ریشه (گره)

14-04
04-544
544-524

100 200 300 400 500 600 700
وزن خشک ریشه (گره)

0

عمق توسعه ریشه (سانتی متر)

44-14

4-24
24-44
44-14
14-04
04-544

544-524

700

)(c

)(c

عمق توسعه ریشه (سانتی متر)

4-24
24-44

عمق توسعه ریشه (سانتی متر)

60-40

600

-

)(a

40-20

200 300 400 500
وزن خشک ریشه (گره)

-

700

20-0

100

عمق توسعه ریشه ( سانتی متر)

-

-

عمق توسعه ریشه ( سانتی متر )

-

-

600

500

400

300

200

100

0

وزن خشک ریشه (گره)

شکل  -1وضعيت پراكنش وزنی ریشه (راست) ( E. sargentiiاپ) E. microtheca

در تيمارهاي ( )aشاهد ( 74)bدرصد ررفيت زراعی و ( 44)cدرصد ررفيت زراعی

ریشه به انداه هوایی میشود تأثير تنش خشاکی بار
 E. sargentiiنسبت باه  E. microthecaبيشاتر باود،
ضمن اینکه در تمامی سطوح تانش خشاکی از جملاه
شاهد ،عملکرد كمتري نيز داشت این موضاوع نشاان
میدهد كه هراند شرایط محيطی ،عاملی براي تغيير
مقدار ریشۀ تو يدشده توسط گياه است ،توان ژنتيکای
گياه ،موضوع مهمتري است كه باید در انتخاا  ،باراي

مطا عات متعدد ،بيانگر كااهش وزن خشاک تمااه
انااااداههاااااي گياااااه از جملااااه ریشااااه در اثاااار
افاازایش تاانش خشااکی اساات ( ;Hamada, 1996
 ،)Abdalla and El-Khoshiban, 2007امااااا
) Kameli and Losel (1996گزارش كردهاناد كاه در
اثر تنش خشکی ممکن است وزن ریشه افزایش و وزن
قسمت هوایی كاهش یابد كاه موجاب بهباود نسابت
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گونه مشاهده كردند
راد و همکاااران ( )5303بااا مطا ع اۀ تااأثير تاانش
خشکی بر اگونگی توسعه ریشه در درختان ساهساا ۀ
 E. camaldulensisگاازارش كردنااد كااه بااا كاااهش
رطوبت خا از ررفيت زراعی به  44درصاد ررفيات
زراعی ،ميزان ریشه از  4200/3گاره باه  121/7گاره
كاهش یافت كه از تأثير بسيار زیاد تانش خشاکی بار
كاهش عملکرد ریشه در این گونه حکایت دارد
برخی محققان نسبت بازرگ ریشاه باه شااخه را
نشاندهندۀ مقاومت گياه به تنش خشاکی مایدانناد
( ;Li and Wang, 2003; Gazal and Kubiske, 2004
 )Bargali and Tewari, 2004آنها بر این نکته تأكيد
دارند كه او ين و عمومی تارین ویژگای رشاد گيااه در
مناطق خشک فزونی نسابت ریشاه باه اناداه هاوایی
است عليزاده ( )5304اشاره دارد كه نباید تصور كارد
كه ریشۀ بعضی گياهان در پی آ به اعماخ فرو مای-
رود ،بلکه رشد ریشه تابع موجودیت آ بوده و عمياق
شاادن ریشااههااا در بعضاای گياهااان یااک خصوصاايت
ژنتيکی است
) Susiluoto and Berninger (2007گااازارش
كردهاند كه در منااطق خشاک ،ریشاههااي درختاان
اكا يپتوس براي مقابله با فصاول خشاک ،باا نفاوذ باه
اعماخ خا از آبهاي ذخيرهشاده اساتفاده مایكنناد
علیرغم این موضوع ،در ایان تحقياق تانش خشاکی
شدید نتوانست تأثيري بر نفوذ عمقی ریشه در هار دو
گونۀ آزمایششده داشته باشد ،هراناد شارایط باراي
گونۀ  E. microthecaمناسبتر بود و مقادار زیاادتري
از ریشه در شرایط تنش خشکی در اعماخ خا نفاوذ
یافت براي بيشتر گياهاان در حا ات معماول و بادون
محاادودیت بااراي توسااعۀ ریشااه ،حاادود  44درصااد
ریشههاي گياه در الیه یک اهاره سطحی 34 ،درصاد
در الیۀ یکاهاره دومی 24 ،درصد در الیۀ یکاهاره
سومی و  54درصد در الیۀ یکاهارمی آخر گساترش
مااییابااد (علياازاده )5304 ،تغيياار مقاادار ریشااه در
افقهاي ذكرشده ،بيانگر تغيير ملموس وضعيت خاا

445

كاشت در شارایط خشاک حااو شاود تو ياد ریشاۀ
بيشتر ،امکان برداشت آ  ،توساط ساط بيشاتري از
خا فراهم میكند مقدار ریشۀ تو يدشاده در تيماار
شاهد و در شرایطی كه آ كاافی باراي هار دو گوناه
فااراهم بااود ،بااراي  5114/40 ،E. microthecaگااره
انادازهگياري شاد ،درحاا ی كاه باراي ،E. sargentii
 043/41گره بود تفاوت در مقدار ریشۀ تو يدشده در
سایر ساطوح تانش خشاکی نياز نشااندهنادۀ تاوان
ژنتيکی  E. microthecaدر تو يد ریشۀ بيشتر است با
افزایش تنش خشکی ،توسعۀ ریشاه در اعمااخ خاا
براي  E. microthecaشرایط مناسبتري را نسبت باه
 ،E. sargentiiنشاان داد باه نگار مایرساد یکای از
ساااازوكارهایی كاااه  E.microthecaدر مقایساااه باااا
 E. sargentiiباراي مقابلاه باا تانش خشاکی باهكاار
میگيرد ،افزایش ریشه در اعماخ خا و برداشات آ
بيشتر است بررسیها نشان داد كه با كااهش رطوبات
خا از ررفيت زراعی به  44درصاد ررفيات زراعای،
ریشۀ تو يدشاده توساط  10 ،E. microthecaدرصاد
كاااهش یافاات ،درحااا ی كااه ایاان مياازان بااراي
 73 ،E. sargentiiدرصد بود كاهش بيشتر ریشاه در
 ،E. sargentiiدر اثر وقوع تنش خشکی ،نشاندهنادۀ
حساسااايت بيشاااتر ایااان گوناااه در مقایساااه باااا
 E. microthecaاست
گازارشهاایی مبنای بار معرفای E. microtheca
بااهعنااوان گونااۀ مقاااوه بااه خشااکی وجااود دارد
( )Susiluoto and Berninger, 2007آنها به این نکته
اشاره داشتهاند كه این گونه از اكا يپتوس میتواناد باا
افزایش نسبت ریشه به شاخه و برداشت آ بيشاتر از
اعماخ خا در برابر تنش خشاکی مقاومات كناد باا
بررساای واكاانش بااه تاانش خشااکی در سااه جمعياات
 E.micrthecaمشخص شد كه تنش خشکی میتواناد
موجب توسعۀ بيشتر ریشه در مقایسه با اناداه هاوایی
شد و از این طریق نسابت ریشاه باه اناداه هاوایی را
بهبود بخشد ( ،)Li and Wang, 2003آنهاا همیناين
تفاوت معنیداري را بين جمعياتهااي مختلاک ایان
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و از جمله موجودیت آ است در پایان میتوان بياان
داشت كه دو گونۀ مورد مطا عه از مقاومات خاوبی باه
)5332 ،تاانش خشااکی و شااوري (راد و همکاااران
برخوردارند و بهد يل ویژگیهاي مثبات زیباشاناختی
امکان كاربرد آنها در توساعۀ فضااي سابز در منااطق
E. microtheca  اماا،اكو اوژیکی مناساب وجاود دارد
 از جمله كمباود آ را، میتواند شرایط سختتر خا
تحمل كند یکی از راهکارهاي مقابله با تنش خشاکی
 توسعه بيشتر ریشه در اعماخ خا است،در این گونه
منابع
 محماااااد حسااااان عصااااااره و، محمااااادهادي،راد
 واكااانش ریشاااه اكاااا يپتوس5303 ،مهااادي سااالطانی
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Abstract
Drought stress is one of the most important factors reducing the plant growth and yield. Due
to the complexity of factors affecting the drought tolerance or resistance in plants and access
to relevant mechanisms, researchers are faced with challenges. Studying the root development
can be considered as an important indicator in this regard. On the basis of this study how the
development of two species of Eucalyptus roots under drought conditions and at different
depths in lysimetric conditions were taken into account. Drought stress was applied in three
irrigation levels, including: 100% field capacity (control), 70% field capacity (moderate
stress) and 40% field capacity (sever stress) in three replicates. Effects of drought stress on
root weight development were studied in six deeps, including: 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80100 and 100-120 cm. The results showed that increasing drought stress reduced the roots
development in both species significantly. E. micortheca produced more roots than E.
sargentii in varying levels of drought stress. The roots of E. microtheca had more deep
penetration than E. sargentii in all drought stress treatments. Due to the reasons mentioned, E.
microtheca is more resistant to drought stress than E. sargentii.
Keywords: Drought stress, Eucalyptus microtheca, Eucalyptus sargentii, Root.
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