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بررسی برخی تغییرات عناصر پرمصرف و کممصرف در شاخساره
و خاک نهالهای گلدانی بلندمازو ()Quercus castaneifolia C.A.Meyer
تحت شرایط غرقابی
قاسمعلی پاراد ،1مسعود طبری کوچکسرایی 2و سید احسان ساداتی

3

 1کارشناس ارشد جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس
 2دانشیار گروه جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس
 3استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،مازندران
(تاریخ دریافت1311/6/22 :؛ تاریخ پذیرش)1312/8/12 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی برخی تغییرات عناصر پرمصرف و کممصرف در شاخساره و خاک نهالهاي گلدانی بلنددمازو
رشدیافته در شرایط غرقابی است .بدین منظور نهالهاي گلدانی در طرحی کامالً تصادفی در رژیم هاي غرقابی دائدم و
دورهاي و تیمار شاهد بهمدت  121روز بررسی شدند .نتایج نشان داد کده غرقدابی سدبک کداهش درصدد کدربن لیدی،
نیتروژن کل و پتاسیم قابل جذب خاک شد ،طوريکه در تیمار غرقابی دائم نسبت به شاهد غلظت پتاسیم قابل جذب
 41درصد کاهش و غلظت لهن و منگنز در دسترس خاک بدهترتیدک  42و  11درصدد افدزایش یافدت .در رژیدمهداي
غرقابی تجمع عناصر غذایی در برگ نهالها کاهش یافت و این کداهش بدراي نیتدروژن ،کلسدیم و منیدزیم در محدیط
غرقابی دائم بیشتر از محیط غرقابی دورهاي بود .غلظت روي در محیط غرقدابی دائدم کداهش یافدت .در هدر دو رژیدم
غرقابی دائم و دورهاي ،در مقایسه با تیمار شاهد غلظت منگنز در برگ نهالها حدود  2/1برابر و غلظت لهن به ترتیک
 2/1و  3/1برابر شد .بین اغلک عناصر خاک و برگ همبستگی مثبت و معنیداري وجدود داشدت .در مجمدو  ،عناصدر
پرمصرف در شاخساره و خاک نهالهاي غرقابی کاهش پیدا کرد اما عناصر کممصرف افزایش یافت .نظر بهاینکه برخدی
عناصر پرمصرف در خاک و برگ نهالهاي رشدیافته در محیط غرقابی دورهاي بیشتر از محیط غرقابی دائم بوده اسدت
این انتظار وجود دارد که وضعیت رویش نهال بلندمازو در محیط غرقابی دورهاي مطلوبتر از محیط غرقابی دائم شود.
واژههای کلیدی :بلندمازو ،تجمع عناصر غذایی ،عناصر کممصرف ،غرقابی دائم ،غرقابی دورهاي.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس11112246211 :

ایمیلmtabari@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
در طبیعدددت ،گیاهدددان در برابدددر تدددنشهددداي
محیطددددی میتلفددددی ماننددددد خشددددکی ،شددددوري
( )Bohnert et al., 1995و غرقابی قرار دارند که رشدد
لنها را محدود میکند ( .)Wilkinson, 2000بیتردیدد
شناخت جنبههاي میتلف عوامل تنشزاي محیطدی بدر
رشد و نمو ،فرایندهاي فیزیویوژیکی و بازتاب لنها در روند
حیددداتی گیاهدددان ضدددروري اسدددت .شدددرایط غرقدددابی
و ماندابی ،از اصلیترین عوامل تعیین پراکنش گونههدا در
مندداطج جنگلددی هسددتند ( ;Visser et al., 2003
.)Higa et al., 2011
در محیط غرقابی ،مقدار اکسیژن خاک با پر شددن
فضدداهاي خدداک از لب کدداهش مددییابددد و تنهددا در
قسمتهاي باالیی سطح خاک که در تماس با اتمسدفر
قرار دارند مقددار کمدی اکسدیژن وجدود دارد .در ایدن
شرایط ،جانداران هوازي جاي خود را به میکروبهدا و
باکتريهاي بدیهدوازي اوییده مدیدهندد کده موجدک
نیتراتزدایی و افزایش تجمع دياکسیدکربن در خاک
میشوند ( .)Kozlowski, 1997در ایدن شدرایط جدذب
عناصر پرمصرف اصلی خاک (نیتروژن و پتاسیم) ،بهویدژه
در گیاهان غیرمقاوم به غرقاب کداهش مدییابدد .نیتدرات
خاک در اثر نیتراتزدایدی تیلیده مدیشدود و جدذب لن
توسط ریشهها کاهش مییابد ( .)Kozlowski, 1997در
مقابل ،جذب لهن و منگنز اغلک افزایش مییابد ،زیدرا
در این وضعیت  Fe+++و  Mn+++به ترتیدک بده  Fe++و
 Mn++تبدیل میشوند که بهمراتک از حالییت بیشتري
برخوردارنددد ( .)Kozlowski, 1997ایددن تغییددرات در
نهایددت موجددک افددزایش یددونهدداي ایددن عناصددر
میشود کده بدراي بسدیاري از گیاهدان زیانبدار اسدت
(.)Crawford, 1989
در واقع ،شرایط غرقابی و بهتبع لن کمبود اکسیژن
اطددراف محددیط ریشدده (شددرایط بددیهددوازي) سددبک
لسیکدیددگی ریشدۀ گیداه مدیشدود و بدهدنبدال لن،
نشانههاي میتلدف تدنش شدامل کداهش رشدد انددام
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هددوایی ،بددرگ لوییتگددی (اپددیناسددتی ،)1پژمردگددی،
تغییرات عناصر غذایی و عناصر سدنگین بدرگ ،پیدري
زودرس برگهاي بایغ و نیدز کداهش جدذب و انتقدال
یددونهدداي معدددنی از طریددج ریشدده بددروز مددیکنددد
( .)Hocking et al. 1987گیاهان مقداوم بده غرقداب در
چنین شرایطی سازگاريهاي میتلفی را بهمنظور تحمدل
این شرایط بهکار میگیرند .یکی از این سازگاريها توییدد
ریشههداي نابجدا اسدت ( .)Kozlowski, 1997پد از
اینکه تحت شرایط غرقدابی ،سیسدتم ریشدهاي اصدلی
گیاه در اثر کمبود اکسیژن از بدین رفدت ،ریشدههداي
نابجا روي ریشههاي اصلی و قسمتهایی از سداقه کده
در لب غوطهورند بهوجود میلیند و موجک جذب لب،
اکسیژن و مواد غدذایی و در نتیجده حفد زنددهمدانی
نهددالهددا مددیشددوند ( .)Glenz et al., 2006منافددذ
هیپرتروفی 2یکی دیگر از سازگاريهایی اسدت کده در
شرایط غرقابی در گیاهان مقاوم به غرقاب پدید میلید
و موجک سهویت انجام تبادالت گازي ،بهویژه اکسیژن
و لزادسازي ترکیبدات سدمی از محدیط اطدراف ریشده
میشود (.)Kozlowski, 1997
در دنیددا تحقیقددات متعددددي دربددارۀ ت دأثیر تددنش
غرقددابی روي خدداک انجددام شددده اسددت .از جملدده
) Gilliam et al. (1999نشان دادند که غرقابی موجک
کاهش غلظت نیتروژن و کلسیم خاک شد ،درحاییکه
غلظت لهن و منگنز ( Fe+3و  Mn+3بهترتیک بده Fe+2
و  Mn+2که حالییدت بیشدتري دارندد تبددیل شددند)
افدددددزایش یافدددددت .همچندددددین یافتدددددههددددداي
) Gilmoure and Gale (1988حاکی است که در خاک
غرقابشده در مقایسده بدا خداک خدوب زهکشدی شدده،
مقدددار روي ،منیددزیم ،پتاسددیم و کلسددیم کدداهش یافددت.
همچنین ،یافتههاي ) Tremolieres et al. (1999نشان
داد که غرقابی سبک کاهش غلظت نیتروژن و پتاسدیم
خدداک در رویشددگاههدداي ،Fraxinus excelsior L.
 Ulmus minor Mill.و  Clematis vitalba L.شد اما
غلظت کلسیم و منیزیم تغییري نیافت .همچنین نتایج
Epinasty
Hypertrophy
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تحقیددج ) McKevlin et al. (1995روي نهددالهدداي
 Nyssa aquatica L.نشدان داد کده غرقدابی موجدک
افزایش غلظت لهن در خاک اطراف ریشۀ نهدالهدا در
مقایسه با نهالهاي شاهد و غرقداب دورهاي (ید مداه
غرقاب و سپ زهکشی کامل) شد .همچنین ،غلظدت
نیتروژن خاک تحت شرایط غرقابی کداهش یافدت .در
پژوهشی دیگر ) Hook and Shear (1987نشان دادند
که شرایط غرقابی سبک افزایش غلظت لهن خداک در
نهالهاي  Pinus taedaشد.
پژوهشهاي مرتبط با تأثیر تنش غرقابی بر نهالها
توسط ) Chen et al. (2005نشان داد که غرقابی پد
از  11روز سدبک کدداهش غلظدت نیتددروژن ،پتاسددیم و
روي در بدددرگ نهدددالهددداي Lapidium latifolium
(ترتیزک برگپهن) شد در حایی که غلظدت منگندز و
لهن به ترتیک هشت و دو برابر افزایش یافدت .در ایدن
راستا ،نتدایج سداداتی و همکداران ( )1311در زمیندۀ
نهالهاي سفیدپلت ) (Populus caspica Bornm.نیز
نشان داد که غرقابی موجک کاهش عناصر غذایی بدرگ
(نیتروژن و پتاسیم) نهالهدا شدد ،در حدایی کده مقددار
عناصر کممصرف مانند لهن و منگندز در بدرگ افدزایش
یافددت .در پددژوهشهدداي قنبددري ( )1311در مددورد
نهالهاي صنوبر دیتوئیدس و توسکاي ییالقی نیز لشکار
شد که غرقابی موجک کاهش غلظت پتاسیم و افدزایش
غلظت لهن و منگنز برگ شد .در مورد تغییرات غلظدت
برگ ،نتایج تحقیدج ) McKevlin et al. (1995نشدان
داد که غرقابی سدبک کداهش غلظدت پتاسدیم بدرگ و
افزایش لهن شد .مطایعدات )Hook and Shear (1987
درباره نهال  Pinus taedaنشان داد که شرایط غرقابی
موجک افزایش غلظت لهن شده است.
بلنددددمازو ( )Quercus castaneifoliaیکدددی از
گونههداي بدا ارزش جنگلدی شدمال ایدران اسدت کده
گسترشگاه طبیعی لن در مناطج جنگلی پایینبندد تدا
میانبند و در مناطقی تا باالبند است (ثدابتی.)1381 ،
رویشگاه این گونه در منداطج جلگدهاي در مدواقعی از
سال بهدییل بدارانهداي بهداره و زمسدتانه در معدر
شرایط ماندابی قرار میگیرد که ممکن است تغییراتدی
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در شیمی خاک و رویش گیاهدان ایدن منداطج بدهجدا
گدذارد .تدداکنون پدژوهش خاصددی در زمیندۀ تغییددرات
مربوط به عناصر پرمصرف و کممصرف خاک و گیاه در
پاسخ بده شدرایط غرقدابی در شدرایط جنگلدی شدمال
کشور بهویژه در رویشگاههاي بلندمازو صورت نگرفتده
است .این پژوهش در نظر دارد به این سؤالهدا پاسدخ
دهد :ایف) شرایط غرقابی چه تأثیري بدر غلظدتهداي
عناصر پر مصرف و کم مصرف خاک و برگ نهالهداي
بلندددمازو خواهددد داشددتب ب) لیددا ارتبدداطی بددین
غلظتهاي عناصر خاک و برگ نهالهدا پد از ایجداد
شرایط غرقاب وجود داردب

مواد و روشها
 -آزمایش گلخانهای

براي اجراي تحقیج ،در اواخر اسفند  ،1381تعدداد
 48اصله از بهترین و همسانترین نهدالهدا (میدانگین
قطر  8/4±1/3میلیمتر ،ارتفا  42±1/2سانتیمتر) از
نهایستان کلودۀ لمدل تهیده شدد .سدپ نهدالهدا در
گلدانهاي پالستیکی (با ابعاد  23 × 24سانتیمتر) بدا
خاک یومی -رسی -شنی تهیهشده از نهایسدتان (قدبالً
بدون افزودن کود به هدر دو واحدد خداک ید واحدد
خاک برگ اضافه شد) با  2/8 pHو درصدد لهد ،21
بازکاشت شده و در فضایی بداز تدا اواسدط اردیبهشدت
 1311لبیاري و وجین شدند .لزمایش در قایدک طدر
کددامالً تصددادفی در تیمارهدداي غرقدداب دائددم ،غرقدداب
دورهاي (تناوبی) و شاهد با  4تکرار  4تایی در ی بازۀ
زمانی 121روزه (اواسط خرداد تا اواسدط مهدر )1311
انجام گرفت .براي اعمال سطو غرقدابی ،حوضدچهاي
به ابعاد  8×1متر و بدا دیدوارۀ جدانبی بتندی و سدطو
تحتانی پوشیدهشده از پالستی نرم که دیوارۀ جدانبی
را هم در بر میگرفت (بدون سازۀ بتندی) ایجداد شدد.
حوضچۀ ایجادشده بهمنظدور تفکید تیمارهدا بده دو
قسمت تقسدیم شدد و نهدالهداي گلددانی تیمارهداي
غرقابی دائدم و دورهاي (تنداوبی) بدهطدور جداگانده در
داخل حوضچۀ مشدی قدرار داده شددند .در غرقداب
دائمی و تناوبی به انددازۀ  2سدانتیمتدر بداالي سدطح
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خاک ،غرقاب شد ،با این تفاوت که براي اعمال غرقابی
تناوبی بهمنظور زهکشی کامل هر دو هفته نهدالهدا از
محیط غرقداب بیدرون لورده شدده و در حدد ررفیدت
زراعی نگهداري میشدند ).(Li et al., 2005
 -اندازهگیری مشخصههای خاک و برگ

بددراي تعیددین بافددت خدداک از روش هیدددرومتري
بایکاس استفاده شد .براي این منظدور پد از تعیدین
درصد ذرات میتلدف خداک (رس ،سدیلت و شدن) ،از
طریددددج نددددرمافددددزار تعیددددین بافددددت خدددداک
( ،)Texture Autolookup tal 4.2بافت خاک با دقدت
زیاد در لزمایشگاه خداکشناسدی تعیدین شدد و بدراي
تعیین اسیدیتۀ خاک از دستگاه  pHمتر مدل  111بدا
میلوط خاک و لب مقطر بهنسبت  1بده  2/1اسدتفاده
شد .بدراي انددازهگیدري درصدد لهد خداک از روش
تیتراسیون استفاده شد (زرینکفش.)1322 ،
در پایان لزمایش ،بدراي انددازهگیدري عناصدر بدرگ،
نمونههاي برگ از قسمتهاي باالیی نهدال گرفتده شدد و
پ از شستوشو به مدت  48ساعت در دماي  68درجه
سلسیوس در لون خشد شدد (.)Bower et al., 1952
غلظت لهن ،منیزیم ،منگندز ،روي ،پتاسدیم و کلسدیم
کل برگ ،پ از هضم بهروش (Bower et al. (1952
بدددا اسدددتفاده از دسدددتگاه طیدددفسدددنج اتمدددی
( )PU 9400, PHILIPSاندددازهگیددري شددد .بددراي
اندازهگیري عناصر خاک ،از هر ی از تکرارهدا ،خداک
یکی از گلدانها بهدنبال خش کدردن ،بدا اسدتفاده از
ای  2میلیمتر غربدال شدد و پد از هضدم ،غلظدت
پتاسیم ،منیزیم و کلسیم قابدل جدذب و غلظدت روي،
منگنز و لهن در دسترس با استفاده از طیفسنج اتمی
اندازهگیري شدد ( ;Cappuyns and Swennen, 2009
 .)Jones and Case, 1990براي تعیین غلظت نیتروژن
برگ و خاک از دستگاه کجلدال (زرینکفدش)1322 ،
و بددراي تعیددین کددربن لیددی خدداک از روش وایکلددی
و بلدد اسدددتفاده شدددد ( ;Yanai et al., 2000
.)Xuluc-Tolosa et al., 2003
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 -تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیددهوتحلیددل دادههددا بددا نددرمافددزار  SPSS.17و
ترسیم نمودارها با نرمافزار  GraphPad Prism.5انجام
گرفت .بدراي بررسدی نرمدال بدودن دادههدا از لزمدون
کویموگروف-اسمیرنوف ،براي بررسی همگنی واریان
از لزمون یون ،براي تعیین سطح معنیداري از لزمدون
تجزیۀ واریان ی طرفه ،براي مقایسه میدانگینهدا از
لزمون  LSDدر سطح اطمینان  1درصد و براي تعیین
ارتباط بین عناصر خداک و بدرگ از رگرسدیون خطدی
استفاده شد.

نتایج
 -عناصر خاک

نتایج لزمون تجزیۀ واریان ی طرفه نشان داد که
شرایط غرقدابی تدأثیر معندیداري بدر غلظدت عناصدر
نیتروژن ،پتاسیم ،لهن و منگنز در تیمارهداي میتلدف
غرقابی داشت ،درحاییکه غلظت منیزیم ،روي ،کلسیم
و کربن لیی تحت تأثیر شدرایط غرقدابی قدرار نگرفدت
(جدول .)1
نتایج مقایسۀ میانگینها با استفاده از لزمون LSD
نشان داد که غلظت کربن لیی ،نیتروژن و پتاسیم قابل
جذب خاک نهالها در شدرایط غرقداب کداهش یافدت
بهطوريکه بیشترین کاهش مربدوط بده پتاسدیم بدود.
غلظت پتاسدیم قابدل جدذب خداک در تیمدار غرقدابی
دورهاي و غرقابی دائم بهترتیک  16و  41درصد نسبت
به تیمدار شداهد کداهش داشدت ،درحداییکده تفداوت
معنیداري بین شرایط غرقابی دائدم و غرقدابی دورهاي
وجود نداشت (شکل  .)1همچندین ،بدین غلظدتهداي
کلسیم ،منیزیم قابدل جدذب و روي خداک در سدطو
میتلف غرقابی تفاوت معنیداري وجود نداشت (شکل
 .)1غلظت لهن و منگنز در دسترس خاک هدم تحدت
شرایط غرقابی دائم در مقایسه با تیمار شاهد بهترتیدک
 42و  11درصد افزایش یافت (شکل .)1
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یکطرفۀ عناصر خاک در سطو میتلف تیمار

صفات
کربن لیی (درصد)
نیتروژن کل (درصد)
کلسیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)
پتاسیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)
منیزیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)
روي قابل دسترس (میلیگرم بر کیلوگرم)
لهن قابل دسترس (میلیگرم بر کیلوگرم)
منگنز قابل دسترس (میلیگرم بر کیلوگرم)

SS

d.f.

MS

1/113
1/112
116/24
18218/38
1141/11
1/161
21/128
21/632

2
2
2
2
2
2
2
2

1/112
1/111
18/12
21311/112
122/14
1/181
32/131
14/816

F- value
**

11/12
**13/31
1/12 ns
**131/12
1/36 ns
1/34 ns
**16/81
**24/2

** :معنیداري در سطح  :* .1/11معنیداري در سطح  :ns .1/11عدم تفاوت معنیدار

شکل  -1میانگین عناصر خاک تحت شرایط غرقابی
(حروف التین نشاندهندۀ معنیداري بین تیمارها با استفاده از لزمون  LSDاست).
 -عناصر برگ

نتایج تجزیهوتحلیل دادههدا بدا اسدتفاده از لزمدون
 LSDمؤید این است که غلظت عناصر نیتدروژن کدل،
کربن لیدی ،روي ،کلسدیم ،پتاسدیم و منیدزیم کدل در
برگ نهالهاي بلندمازو در سطو میتلف تیمار تحدت
تنش غرقابی بهطور معنیداري کاهش یافت (جدول 2
و شکل  .)2در مورد غلظتهداي درصدد کدربن لیدی و

منیزیم بین تیمار غرقابی تناوبی و غرقابی دائم تفداوت
معنیداري وجود نداشدت .تیمدار غرقدابی دائدم داراي
کمترین مقدار غلظت نیتروژن ،کلسیم و پتاسیم بود و
به ترتیک  13 ،33و  16درصد نسبت به تیمدار شداهد
کاهش داشت .غلظت روي در غرقابی دائم در کمترین
حد بود و در سدطو شداهد و غرقدابی تنداوبی تفداوت
معنیداري نداشت .غلظدت لهدن کدل ،در نهدالهداي
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غرقابی دائدم و غرقدابی دورهاي بده ترتیدک  2/1و 3/1
برابر تیمار شاهد افزایش داشت .همچنین مقدار منگنز
کل ،در برگ نهالهاي غرقابی دائدم و غرقدابی تنداوبی
بیشددتر از بددرگ نهددالهدداي شدداهد بددود ،امددا تفدداوت
معنددیداري از لن در دو تیمددار غرقددابی دیددده نشددد
(شکل .)2
شکلهاي  3و  4ارتباط عناصر غدذایی پرمصدرف و
جدول  -2نتایج تجزیۀ واریان
صفات
کربن لیی (درصد)
نیتروژن کل (درصد)
کلسیم کل (میلیگرم بر کیلوگرم)
پتاسیم کل (میلیگرم بر کیلوگرم)
منیزیم کل (میلیگرم بر کیلوگرم)
روي کل (میلیگرم بر کیلوگرم)
لهن کل (میلیگرم بر کیلوگرم)
منگنز کل (میلیگرم بر کیلوگرم)

کممصرف خاک و برگ نهدالهداي بلنددمازو را نشدان
میدهد .طوري که غلظت روي و پتاسیم خاک با لنهدا
در برگ همبستگی مثبت و معنیدار ،و غلظت کدربن،
نیتددروژن ،منگنددز و لهددن خدداک بددا لنهددا در بددرگ
همبستگی مثبت ویی ضعیف وجود دارد .این درحدایی
است که غلظت کلسیم و منیزیم خاک با لنها در بدرگ
همبستگی معنیدار وجود ندارد.

یکطرفۀ عناصر برگ در سطو میتلف تیمار
SS

df

MS

F- value

24/223
1/161
118111411/11
23331228/241
8111111/11
1118/114
312181/162
8811/142

2
2
2
2
2
2
2
2

32/361
1/131
11122211/11
11662631/121
4111111/11
121/142
118142/183
4442/221

**23/84
**16/22
**11/13
**61/88
**1/6
*1/81
**41/21
**31/14

** :معنیداري در سطح  :* .1/11معنیداري در سطح  :ns .1/11عدم تفاوت معنیدار

شکل  -2میانگین عناصر برگ تحت شرایط غرقابی
(حروف غیرمشترک التین نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بین تیمارها با استفاده از لزمون  LSDاست)

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال ششم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1313صفحۀ  23تا 34

21

شکل  -3ارتباط عناصر خاک و برگ نهالهاي بلندمازو تحت تنش غرقابی

شکل  -4ارتباط کربن لیی و نیتروژن خاک و برگ نهالهاي بلندمازو تحت تنش غرقابی

بحث
شرایط غرقابی اثر نامطلوبی بر وضعیت شیمی خداک
ایجاد میکند که بهصدورت کداهش جدذب لب و عناصدر
تغذیددهاي از طریددج ریشدده در گیدداه نمایددان مددیشددود
( .)Kozlowski, 1997ایددن کدداهش جددذب عناصددر
پرمصرف ( )NKو دیگر عناصر تغذیدهاي احتمداالً در اثدر
تیریک و نابودي ریشه ،از دست رفتن میکوریزها ،کاهش

متابوییسددم ریشدده و تعددرر ریشدده اتفددار مددیافتددد
( .)Kozlowski, 1997در این تحقیج نهالهاي بلندمازو
پ از چهار ماه تحمل شرایط ماندابی با کداهش غلظدت
نیتروژن ،کربن لیی و پتاسدیم و افدزایش غلظدت لهدن و
منگنز خاک مواجه شدند .این در حایی است کده غلظدت
روي ،کلسیم و منیدزیم خداک تغییدري نیافدت .بدهطدور
مشابه ،در تحقیقدات ) Gilliam et al. (1999مشدی
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شد که غرقابی سبک کاهش غلظت نیتروژن و پتاسیم و
افزایش غلظت لهن و منگنز خداک شدده اسدت .ایبتده،
) Gilmoure and Gale (1988در پدژوهشهداي خدود
دریافتند کده غرقدابی تدأثیر انددکی در کداهش غلظدت
نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،روي ،منیدزیم و مد داشدته
است .در پژوهشدی دیگدر (Good and Patrick (1987
نشان دادند که مقدار لهدن و منگندز در خداک اطدراف
ریشۀ درختدان  Fraxinus pennsylvanica Marsh.و
 Quercus nigra L.تحت شرایط غرقابی بسدیار زیداد
بود که با نتایج این تحقیج همیوانی دارد.
فرایندهاي فیزیویوژی در وضدعیت کمبدود کامدل
اکسیژن موجک میشود که تنف بهصورت بیهدوازي
درلید .در چنین وضعیتی اکسیداسیون نهدایی تدنف
انجام نمیگیرد کده بده تجمدع اسدتایویید و اتدانول ،و
افزایش تویید اسید لبسدزی ( )Glenz et al., 2006و
اتیلن و اغلک ریزش برگها و گلهدا منجدر مدیشدود
(حسنزاده قورتتپه و قیاسدی .)1382 ،همچندین ،در
2
این وضعیت ،قابلیت تراوایی 1و هددایت هیددروییکی
ریشه و بهدنبال لن مقدار هدایت روزنهاي گیاه کاهش
مییابد .در واقع ،غرقابی سبک افزایش تویید لبسدزی
اسید و انتقال لن به برگهدا ،بسدته شددن روزندههدا،
محدود شدن نرخ فتوسنتز و تعرر و همچنین ریدزش
بدددرگهدددا و کددداهش رشدددد گیددداه مدددیشدددود
( .)Mielke et al., 2003بسددته شدددن روزنددههددا
واکنشهاي فیزیویدوژیکی در گیداه ایجداد مدیکندد و
سبک کاهش جذب عناصر غذایی میشود و کمبود لن
را در گیاه ایقا میکند کده بده نظدر مدیرسدد کداهش
جذب عناصر غذایی در ایدن تحقیدج بده همدین علدت
بوده باشد (حسنزاده قورتتپده و قیاسدی .)1382 ،در
تحقیج پیش رو ،غلظدت نیتدروژن در شدرایط غرقداب
کاهش یافت که به دنبال لن برگها تغییر رنگ یافتند
و شرو به ریزش کردند که بهنظدر مدیرسدد یکدی از
عوامل این اتفار ،پدیدۀ نیتراتزدایی باشدد .بدهدنبدال
Permeability potential
Hydraulic conductivity

1
2

این فرلیند ،بیشی از نیتروژن خاک بدهصدورت گداز از
محیط خاک و از دسترس گیداه خدارم مدیشدود و در
نتیجه ،انتقال لن به اندام هوایی گیاه کاهش مییابد و
عالئم لن بهصورت تغییر رنگ برگهاي مسن گیاه بده
سبز روشن تا زرد کامل نمایان میشود .همچنین ،این
کاهش مقدار نیتروژن موجک کاهش رشد کلدی گیداه،
ریزش زودرس برگها و غیدرفعدال شددن جواندههداي
جانبی میشود (حسنزاده قورتتپه و قیاسی.)1382 ،
نیتروژن در ساختمان نوکلئوتیدها ،اسیدهاي لمینده
و کلروفیل وجود دارد و از اینرو در ایجاد پدروتئینهدا و
اسددیدهاي نوکلئی د دخایددت دارد (کددافی و همکدداران،
 .)1388کاهش مقددار نیتدروژن خداک در اثدر شدرایط
غرقابی ،کاهش محتواي پروتئین برگ را سبک میشدود
که از دالیل لن میتوان به تیریک پروتئینهدا در طدول
دورۀ تددنش اشدداره کددرد .یکددی از پددروتئینهددایی کدده
فعاییتش در طول جریان تنش کاهش مدییابدد ،لندزیم
روبیسددکو اسددت ()Schluter and Crawford, 2001
بهطوريکده  21درصدد کداهش در پدروتئین محلدول
برگددی ،مربددوط بدده کدداهش مقدددار روبیسددکو اسددت
(.)Schluter and Crawford, 2001
رادیکددالهدداي لزاد اکسددیژن ،موجددک تیریددک
اکسیداتیو پروتئینها میشوند .این تیریک در جایگداه
خاصی از لمینواسیدها در پروتئینها رخ میدهد و این
تغییرات در نهایت سبک میشود گیاه از روند طبیعدی
رشد خارم شده و نشانههاي کمبود از قبیل زرد شدن
برگهاي پیر و بهدنبال لن توقدف رشدد گیداه حداد
شود ( .)Banga et al., 1996همانند نتایج این تحقیج
) Dreyer et al. (1991در مورد نهالهداي گوندههداي
میتلف جن  Quercusدریافتندد کده غرقدابی تدأثیر
معنیداري بر جذب عناصدر غدذایی نهدالهدا نداشدته
اسدددددت .جدددددذب پتاسدددددیم ،روي و منیدددددزیم،
تحت تنش غرقابی در نهالهاي  Quercus nuttalliiو
 Quercus falcataکاهش جدذب منگندز در انددامهداي
هدددددوایی لنهدددددا افدددددزایش یافدددددت .همچندددددین،
) Hook et al. (1987پی بردندد کده غرقدابی موجدک
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کدداهش غلظددت نیتددروژن ،روي ،پتاسددیم ،منیددزیم و
کلسیم و افزایش غلظت منگنز در نهالهاي چهار ماهۀ
 Pinus taeda L.شددد ک ده در راسددتاي نتددایج ایددن
پژوهش است.
همانند یافتدههداي مدا ،در تحقیدج (Alam (1999
غلظت نیتروژن ،پتاسیم ،منیزیم و کلسیم در گونههاي
تحددددت تددددنش غرقددددابی ،Citrus sinensis L.
،Liquidambar styraciflua L. ،Celtis laevigata
 Festuca arundinaceaبدهطدور معندیداري کداهش
یافت .نتایج این پژوهش بیان میکند که غرقابی سدبک
کاهش غلظت عناصر غذایی پرمصرف (نیتدروژن ،کدربن
لیی و پتاسدیم) در خداک شدده ،امدا غلظدت کلسدیم و
منیزیم تغییر چندانی در خداک نداشدته اسدت .ایدن در
حایی است کده غلظدت لهدن و منگندز تحدت شدرایط
غرقابی بهشدت افزایش یافدت ویدی غلظدت روي تغییدر
چندانی در خاک نکرد.
همچنین ،غلظدت عناصدر غدذایی بدرگ (نیتدروژن،
کربن لیی ،پتاسیم ،کلسیم ،روي و منیدزیم) در شدرایط
غرقابی بهشدت کاهش یافت درحاییکه غلظدت لهدن و
منگنز در برگ نهدالهداي بلنددمازو فزوندی گرفدت .در
واقع ،عامل اصدلی تعیدینکننددۀ غلظدت عناصدر گیداه،
محتواي عناصر موجود در خاک اسدت ( Rattan et al.,
 .)2005نتدایج یافتدههداي )،Singh and Bhati (2005
) Rattan et al. (2005و )Gasco and Lobo (2007
نشان داد که بین غلظت اغلکِ عناصر موجدود در خداک
با عناصر برگ ،همبستگی مثبت و ضدعیفی وجدود دارد.
همچنین در راستاي نتدایج ایدن تحقیدجWang and ،
) Klinka (1997گددزارش کردنددد کدده بددین مقدددار
نیتروژن و پتاسیم برگ در تودههداي طبیعدی Picea
 glaucaبا مقدار این عناصر در خاک همبستگی مثبت
و معنیداري وجود دارد.
بهطورکلی ،حف تنو زیستی و مددیریت منداطج
جلگددهاي و کنددار رودخانددهاي کدده همددواره در معددر
شددرایط غرقددابی قددرار مددیگیرنددد بسددیار مهددم اسددت.
از اینرو براي حصول این مهدم ،داشدتن داندش کدافی
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دربارۀ تغییرات عناصر پرمصرف و کممصرف در برگ و
خاک گونههاي میتلف بهمنظور شناخت گونههایی که
میتوانندد چندین شدرایطی را تحمدل کنندد و پاسدخ
مناسبی بدهند ،بسیار اهمیت دارد که در این پژوهش
به لن اشاره شدده اسدت .پیشدنهاد مدیشدود مددیران
پروژههاي احیا و حفارت زیستی در تقویم کاري خدود
به این مهم توجه جدي مبذول داشته باشند.

سپاسگزاری
بدینوسیله از همکداري و مسداعدت لقایدان دکتدر
یحیی کوچ و مهنددس حامدد کدویلی و سدرکار خدانم
منظر حجدوست که در مراحدل میتلدف ایدن تحقیدج
نگارندگان را یاري کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the variation in concentration of macro- and micronutrients in soil and shoots of Quercus castaneifolia seedlings growing in flooded and nonflooded conditions. For this purpose, one-year old seedlings of this species were subjected for
120 days to three different conditions: (i) well-drained control (ii) permanent flooding and
(iii) periodic flooding in an experiment as a completely randomized design. The results
showed that flooding reduced the ratio of Organic carbon, Total Nitrogen and available
Potassium in the soil. Potassium concentration in permanent flooding was reduced to 49% in
comparison to control treatment. Also, in the permanent flooding, availability of Fe and Mn
increased to 42% and 51% with respect to controls, respectively. Under flooding conditions,
nutrient accumulation decreased in leaves of stressed seedlings. In addition, the reduction in
N, Ca and Mg in permanently flooded seedlings was greater than those in seedlings growing
under periodic flooding. The Zn concentration in leaves diminished as a result of the
permanent flooding. In both flooding regimes, Mn concentration in leaves with respect to
controls increased 2.5 times, whereas Fe concentration increased 2.5 and 3.5 times,
respectively. There was found a positive significant correlation between most of nutrient
concentrations of soil and leaf. In conclusion, macro-nutrients in soil and shoot of seedlings
under flooding stress were reduced whereas micro-nutrients increased. Taking into account
that some macro-nutrient concentrations in soil and leaf of seedlings grown in periodic
flooding were greater than those in permanent flooding, it is concluded that for growth of Q.
castaneifolia seedlings, periodic flooding is more favorable environment than permanent
flooding.
Keywords: Micro elemental nutrients, Nutrient accumulation, Periodic flooding, Permanent
flooding, Quercus castaneifolia
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