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چکیده
برای توسعه پایدار و مصرف بهینه آب در فضای سبز تاثیر تنش خشکی بر دو نوع زمین پوش دم عقربی و گل
ناز بررسی شد .تیمار های آبیاری شامل  %92 ،%21 ،%22و  %911ظرفیت مزرعه بودند که یک ماه پس از کاشت گیاهان
در گلدان ها و مستقر شدن آنها با آبیاری عادی ،این تنش ها به مدت دو ماه اعمال شد .بعد از دو ماه اعمال تیمار ،صفات
رویشی اندازه گیری و در مورد گیاه گل ناز تعداد گل شمارش شد .نتایج نشان داد که گونه ،تیمارها و اثر متقابل آنها بر
صفات طول ساقه ،تعداد برگ ،وزن تر ،وزن خشک ،شاخص کلروفیل و تعداد گل (در مورد گل ناز) تاثیر معنی داری
داشتند .در بیشتر موارد گیاه دم عقربی در مقایسه با گل ناز کارایی بهتری داشت .همچنین اختالف معنیداری بین سطوح
مختلف آبیاری برای پارامترهای فوق ثبت شد .تعداد گل در گیاه گل ناز بطور معنی داری تحت تاثیر میزان آبیاری قرار
گرفت .هرچند تنش های شدید باعث کاهش معنی دار میزان رشد این گونه ها شد اما این گیاهان توانستند حتی تنش 22
درصد ظرفیت مزرعه را تحمل کرده و زنده باقی بمانند و در مواردی کاهش میزان آبیاری از  %92ظرفت مزرعه به %21
تفاوت معنی داری در نتایج ایجاد نکرد .لذا برای صرفه جویی در مصرف آب و داشتن منظری با گیاهان سالم و رشد
مناسب از لحاظ تامین رضایت کاربران می توان آبیاری این گیاهان را به میزان  22تا  21درصد ظرفیت مزرعه کاهش داد.
واژه های کلیدی :تحمل خشکی ،دم عقربی ،زمین پوش ،فضای سبز ،گل ناز

8931  بهار/ 8  شماره93  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

....  علیزاده و،یوسف زاده

871

Effects of Irrigation Levels on Growth and Development of the Groundcovers Moss Rose
(Portulaca grandiflora) and Ice Plant (Carpobrotus aciniformis)
Shima Yosefzadeh1, Saadollah Alizadeh2*, Mansor Matloobi3, Hasan Shirafkan Ajirlo4

Received: April 28, 2018 Accepted: January 9, 2019
1- Graduate Student, Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2- Assoc. Prof., of Green Space Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
3- Assoc. Prof., Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
4-PhD Student of Agriculture Dept. Parsabad Moghan branch, Islamic Azad Univeristy, Parsabad Moghan,
Iran.
*
Corresponding Author Email: azajirlo@tabrizu.ac.ir

Abstract
For sustainable development and optimized water use, effect of drought stress on two groundcovers
namely mose rose and ice plant was studied. Irrigation treatments were field capacities of 25, 50, 75 and 100
percent which were applied for two months on the established one month old plants. After the mentioned
period of time vegetative traits were measured and in case of mose rose number of flowers were counted and
ANOVA was conducted. The results indicated that the plant type (species), treatments (the applied drought
stress levels) and their interactions had significant effects on the traits of shoot length, leaf number, fresh
weight, dry weight, chlorophyll index and flower number (in case of mose rose). The ice plant was more
efficient than mose rose for the most of measured traits. Also significant differences were observed for these
parameters in applied irrigation levels. The flower number in mose rose was significantly affected by irrigation
level. Although the sever stresses caused significant decrease of growth rate in these groundcovers but they
tolerated and survived even at 25% FC of irrigation and in some cases there was not significant differences
between 50 and 75 percent of FC. So in order to water conservation and have a landscape with healthy and
acceptable plants from landscape users’ viewpoint the irrigation amount could be reduced to 50% of field
capacity for these plants.
Keywords: Drought Tolerance, Groundcover, Ice Plant, Landscape, Moss Rose

.)2113 سبز می گردد (خدمات ترویج کشاورزی تگزاس

مقدمه

امروزه دانشمندان و متخصصین حوزه علوم باغبانی و

به علت اهمیت اقتصادی و کشاورزی مقاومت به

مدیریت فضای سبز شهری در پی شناسایی و معرفی

 پژوهشگران زیادی برای درک واکنش گیاهان به،خشکی

گیاهان متنوع با ویژگی های متفاوت هستند که توانایی

خشکی تالش کرده و موفقیت هایی هم داشته اند ( چاوز

.سازگاری با محیط های مختلف شهری را داشته باشند

 گزارشات نشان داده.)2119 ؛ جانز2113 و همکاران

 جزء مهمی از گیاهان،زمین پوش ها با تنوع بسیار زیاد

 ازآب تامین شده برای%22 است در محیط شهر حدود

مورد کاربرد در فضای شهری می باشند (شوشتریان و

امور باغبانی و فضای سبز بکار می رود و در تابستان

 چمن از گیاهان، در طراحی منظر.)2119 تهرانی فر

 صرف آبیاری فضای، درصد آب مصرفی منازل01 تا
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پرتوقع در زمینه ی نگهداری است و نیازمند آب فراوان

دار طبیعت است که در آن از کودها و مواد شیمیایی

است .بنابراین در مناطق خشک و دچار کم آبی ،سطح

کمتری استفاده میشود و مزایای این منظر ،نیاز به

چمن کاری باید به کمترین میزان برسد (انجمن منابع

نگهداری حداقل ،نیروی کارگری ،وقت ،هزینه و تالش

غرب استرالیا 9780؛ وینداست  .)9772گزینه مناسب

کمتر بوده و جلوگیری از فرسایش خاک در طراحی منظر

جایگزین چمن ها زمین پوش ها 9هستند که همراه با

مصداق می یابد (وید و همکاران .)2112

شرایط آسان نگهداری ،نیاز آبی کمتری نسبت به چمن

انتخاب گیاهان مرحله مهمی درهر نوع برنامه ریزی

دارند .زمین پوشها بطور معمول در فضاهایی کاربرد

طراحی محیط است .در زمینه گیاهان مناسب برای

دارند که چمن توانایی رشد نداشته و نیاز به تنوع رنگ

طراحی منظر خشک مطالعات زیادی صورت گرفته است.

در طراحی فضای سبز وجود دارد (نامث و چاتفیلد

انتخاب گیاهان در هر نوع طراحی محیط باید سازگار با

 .)2119برخی از گونه های زمین پوشها دارای کارایی

شرایط اقلیمی ،نوع خاک و میزان نور منطقه باشد .تحمل

هستند که ضمن ایجاد

خشکی یکی از عوامل موثر در انتخاب گیاهان در منظر

گوناگونی بیشتر در فضای سبز شهری نیاز به مراقبت

در مناطق خشک می باشد .رمز اساسی موفقیت در منظر

کمتری دارند .به همین دلیل موجب کاهش هزینه ها در

خشک این است که نیازهای آبی گیاهان انتخاب شده را

اعتبارات شهرداری می شوند (مک کری  )2112و نیز در

تعیین کنیم و گیاهانی را که دارای نیاز آبی مشابه هستند

جایی که گلدهی چمن ها اهمیت و جذابیت چندانی ندارد،

به صورت گروهی کشت کنیم .با این کار آبیاری تکمیلی

استفاده از برخی زمین پوش ها که گل دارند می تواند در

از راندمان باالیی برخوردار خواهد شد و فقط برای

ایجاد فضای سبز لطیف تر و رنگینتر موثر باشد

گیاهانی که به آن نیاز دارند استفاده می شود (فرگوسن

(شوشتریان و تهرانی فر .)9388

 .)9789زمین پوش ها گونه هایی هستند که اغلب سرعت

باالتری نسبت به چمنها

واژه منظر خشک 2برای اولین بار در کلرادو در سال

رشد باالیی داشته و به ارتفاع حداکثر حدود نیم متر می

 9798و در عکس العمل به یک خشک سالی طوالنی مطرح

رسند (اینگلز  .)2119از زمین پوش ها برای طراحی باغ،

شد (وید و همکاران  )2112و به نوعی طراحی منظر

پارک و غیره می توان استفاده کرد و در این صورت در

اطالق می شود که در آن از آبیاری تکمیلی کمتری

انتخاب گیاه باید به خصوصیاتی از قبیل مشخصات

استفاده می شود .امروزه این نوع طراحی محیط در بیش

ظاهری مثل ارتفاع ،اندازه ،شکل ،رنگ ،فرم برگ و گل،

از  41ایالت از ایاالت متحده آمریکا به خصوص در

زمان گلدهی و نیازهای اکولوژیک آن و همچنین هماهنگی

کلرادو ،آریزونا و تگزاس در حال اجراست .برخالف

آنها با دیگر گیاهان توجه کرد (فرگوسن  .)9789با توجه

عقیده عمومی ،منظر خشک ،کاشت کاکتوس و یوکا در

به اهمیت کاهش مصرف آب در آبیاری فضای سبز هدف

بسترهای شنی یا باغات صخره ای نیست .بلکه این واژه

از این پژوهش بررسی تاثیر کاهش آب و میزان تنش

فن توسعه مفهومی از طراحی منظر است که باعث ذخیره

خشکی در رشد و نمو دو گونه زمین پوش مورد استفاده

سازی آب با استفاده از گیاهان می شود که تحمل به

در فضای سبز و امکان کاهش میزان آبیاری در نگهداری

خشکی ،یکی از ویژگی های خاص آن است .در طراحی

آنهاست.

منظر خشک ،بدون آسیب رساندن به کیفیت و زیبایی
محیط ،مصرف آب تا  21درصد کاهش می یابد (بوسمن
 .)2119این روش در طراحی محیط ،یک مفهوم دوست
Groundcovers

9

Xeriscape

2
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یوسف زاده ،علیزاده و ....

خاک باغچه  ،خاک برگ و ماسه کاشته شدند .در هر

مواد و روشها
این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده

گلدان به میزان 91کیلوگرم از خاک تهیه شده به صورت

کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در عرض جغرافیایی 28

همگن و الک شده استفاده شد .خصوصیات خاک مورد

درجه و  3دقیقه عرض شمالی و  49درجه و  29دقیقه

استفاده در جدول  9ارئه شده است .گلدان های مذکور از

طول شرقی اجرا شد .گیاهان استفاده شده شامل

اول اردیبهشت ماه تا تاریخ یکم خرداد به مدت یک ماه

گل ناز ( )Portulaca grandifloraو دم عقربی

در شرایط معمولی در گلخانه دانشکده و سپس در اول

( )Carpobrotus acinaciformisبودند که گیاهان

خرداد ماه به فضای باز منتقل شده و تا تاریخ  92خرداد

مذکور ابتدا به صورت نشاء خریداری شدند .سپس در

ماه در فضای باز نگهداری شدند .در تاریخ 92خرداد ماه

گلدان هایی با قطر دهانه  31سانتی متر و ارتفاع 22

تیمارهای آبیاری آغاز و به مدت دو ماه تیمارها اعمال

سانتی متر با ترکیب خاک حاوی نسبت های مساوی از

شد.

جدول-1برﺧی ﺧصوﺻیات فیزیکی و شیمیایی ﺧاك مورد اسﺘﻔاده در آزمایش
بافت خاک

pH

لومی شنی

9/2

قابلیت هدایت الکتریکی
-1

ازت
-1

فسفر
-1

پتاسیم
-1

) (dS.m

) (mg.kg

) (mg.kg

) (mg.kg

3/2

9

20

272

تیمار های آزمایش

اندازه گیری وزن ﺧشک :گیاهان پس از خارج شدن از

تنش خشکی در قالب  4تیمار بر روی گیاهان مورد نظر

گلدان به آزمایشگاه منتقل و به مدت چهار روز در آون

اعمال گردید که به صورت آبیاری به میزان ،%92 ،%911

در دمای  91درجه سانتی گراد قرار داده شد تا خشک

 %21و  %22ظرفیت مزرعه ای انجام شد .تعیین ظرفیت

شوند و سپس وزن خشک آنها با ترازو اندازه گیری شد.

مزرعه و میزان آب مورد نیاز هر گلدان در ظرفیت زراعی

شاﺧص کلروفیل :کلروفیل برگ ها با استفاده از دستگاه

خاک مورد نظر برای هر تیمار طبق روش (فاضلی کاخکی

کلروفیل سنج ) (SPAD 502ساخت کشور ژاپن اندازه

و همکاران  )2194محاسبه گردید.

گیری شد .از سه برگ جوان کامالً توسعه یافته و سبز
و از وسط برگ ها  2-4مرتبه اندازه گیری انجام شده و

اندازه گیری ها

از اعداد بدست آمده توسط خود دستگاه میانگین گرفته

اندازه گیری طول ساقه :طول ساقه ی هر یک از گیاهان

شد.

به وسیله ی خط کش قبل و بعد از تنش از طوقه گیاه تا

پس از اعمال دوماه تنش خشکی بر روی گیاهان،

جوانه انتهایی اندازه گیری و یادداشت شد.

صفات طول شاخه ،تعداد برگ ،تعداد گل ،وزن تر و وزن

شمارش تعداد برگ :تعداد برگ ها اعم از برگهای جوان

خشک (بعد از قرار دادن نمونه های گیاهی در آون با

و بالغ گیاهان قبل و بعد از اعمال تنش شمارش گردید.

دمای  94درجه سانتی گراد به مدت  48ساعت) اندازه

شمارش تعداد گل :تعداد گل در بوته های گلدار قبل و

گیری شد و داده ها توسط نرم افزار  SPSSآنالیز شد و

بعد از تنش شمارش شد.

سپس میانگین ها توسط آزمون دانکن مقایسه شد و

اندازه گیری وزن تر گیاهان :گیاهان پس از اعمال تنش

نمودارها توسط نرم افزار  Excelرسم شد.

از گلدان ها خارج و وزن هر کدام اندازه گیری گردید.
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احتمال  )%9تحت تاثیر تیمار ،گونه و اثر متقابل گونه و

نﺘایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان

تیمار قرار گرفت .بیشترین طول ساقه برای آبیاری با

داد که تیمارهای آبیاری اعمال شده بر صفات طول ساقه،

ظرفیت مزرعه ای  %911و کمترین طول ساقه در آبیاری

تعداد برگ ،وزن تر و وزن خشک در سطح احتمال  %9و

با ظرفیت مزرعه ای  %22برای هر دوگونه بدست آمد.

بر میزان کلروفیل در سطح احتمال  %2معنی دار شد

رفتار گونه ها برای صفت مذکور در این آزمایش متفاوت

(جدول .)2

بود بطوری که بیشترین میانگین طول ساقه در گیاه دم
عقربی و کمترین میانگین طول ساقه برای گیاه ناز ثبت

تاثیر شدت های مخﺘلف تنش ﺧشکی بر طول ساقه ناز

شد (جدول  .)3با افزایش شدت تنش خشکی طول ساقه

و دم عقربی

در هر دو گونه گل ناز و دم عقربی نسبت به شاهد کاسته

آنالیز واریانس داده ها نشان داد که میزان رشد طولی

شد .نتایج آزمون دانکن برای این صفت نشان داد که بین

ساقه گل ناز و دم عقربی بطور معنی داری (در سطح

سطوح مختلف آبیاری اختالف معنی داری وجود دارد
(شکل.)9

جدول  -2نﺘایج تجزیه واریانس اثر تنش ﺧشکی بر رشد گیاه ناز و دم عقربی
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

طول ساقه

تعداد برگ

وزن تر

وزن خشک

کلروفیل

گونه

1

**11/5

**77/76

**61151/40

**5552/17

4/165ns

تیمار

1

**

**

547/25

**

501/71

**

1140/15

52/41

**

572/151

اثر متقابل گونه Xتیمار

1

*5/51

**6/00

**612/55

**05/71

1/02ns

اشتباه

17

1/15

1/05

5/642

4/127

5/05

01/21

01/1

51/50

14/5

16/15

ضریب تغییرات ()%

*  ns, **,بترتیب بیانگراختالف معنی دار در سطح احتمال  %9 ،%2و عدم وجود اختالف معنی دار می باشد.

جدول -3مقایسه میانگین های ﺻﻔات مورد بررسی در گیاه ناز و دم عقربی
گونه های مورد بررسی
گل ناز
دم عقربی

طول ساقه
(سانتی متر)

تعداد برگ

11/07b

15/01a

a

b

11/65

15/42

وزن تر

وزن خشک

(گرم)

(گرم)

10/76b

5/05b

a

155/42

حروف مشابه از نظر آماری اختالف معنی داری (در سطح احتمال  )%72باهم ندارند.

a

51/25

شاخص کلروفیل
51/1a
a

51/7
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35
a

دم عقربی

30
گل ناز

b

20

c

c

15

d
e

e

10

f

میانگین طول ساقه )(cm

25

5
100% FC

50% FC

75% FC

0

25%FC

سطوح مخﺘلف آبیاری (ظرفیت مزرعه ای)

شکل  -1تاثیر سطوح مخﺘلف آبیاری بر طول ساقه گل ناز و دم عقربی

تاثیر شدت های مخﺘلف تنش ﺧشکی بر تعداد برگ

واکنش گل ناز و دم عقربی برای صفت مذکور در این

تشکیل شده در گیاه ناز و دم عقربی

آزمایش بطور معنی داری متفاوت بود بطوری که

همانطور که در جدول  2مالحظه می شود ،تیمار

باالترین میانگین تعداد برگ در گل ناز و پایین ترین

آبیاری ،گونه و اثر متقابل گونه و تیمار ،بر تعداد برگ

میانگین تعداد برگ برای گیاه دم عقربی مشاهده شد.

تشکیل شده در روی گیاهان گل ناز و دم عقربی در طی

بررسی نمودار اثر متقابل گونه و تیمار (شکل  )2نشان

مدت آزمایش معنی دار (در سطح احتمال  )%9بود .در

می دهد که در تیمار  %22ظرفیت مزرعه تعداد برگها

آبیاری با ظرفیت مزرعه ای  %911بیشترین تعداد برگ و

تقریباً برابر شد اما در تیمارهای دیگر این اختالف زیاد

در سطح آبیاری با ظرفیت مزرعه ای  %22کمترین تعداد

و معنی دار گردید .مقایسه میانگین ها با استفاده از

برگ برای هر دوگونه ثبت شد.

آزمون دانکن نشان داد که تعداد برگ در دو سطح  21و
 92درصد ظرفیت مزرعه ای در یک گروه می باشند.
a

25

دم عقربی

b

bc
c

20

گل ناز

d

15

d
e e

5

تعداد برگ

10

0
100% FC

75% FC

50% FC

25%FC

(سطوح مخﺘلف آبیاری (ظرفیت مزرعه ای

شکل  -2اثرسطوح مخﺘلف آبیاری بر میانگین تعداد برگ در گل ناز و دم عقربی

تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز ).... (Portulaca grandiflora
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بومادران ،0مریم گلی ،9همیشه بهار ،8بابونه ،7ریحان 91و

تنش خشکی به افت مقدار آب ،کاهش پتانسیل کل
آب ،پالسیدگی ،بسته شدن روزنه و کاهش ابعاد سلول و

مرزه99

رشد منجر می شود (سانگاوا و همکاران 9774؛ کوزاکا

گیاهان کاهش یافت (رضایی نژاد و همکاران .)2112

و همکاران  2112و سراج و سینکلیر  .)2112بطور کلی

هرچه شدت تنش خشکی شدید باشد اندام هوایی رشد

تنش خشکی به علت کاهش فشار تورژسانس مانع رشد طولی

کمتری پیدا می کند که این کاهش می تواند به علت افزایش

سلول شده و در نتیجه اولین واکنش به خشکی ،ممانعت از

آبسیزیک اسید در اندام هوایی باشد.

با افزایش تنش کمبود آب ،طول شاخساره

رشد ساقه است (بویر  ،9791هسیائو  ،9793ون وولکنبارگ

( .)9777زاده باقری و همکاران  )2194در مطالعه بر روی

تاثیر شدت های مخﺘلف تنش ﺧشکی بر وزن تر گیاه

اعمال تنش خشکی بر گیاه اطلسی نیز گزارش کردند که

ناز و دم عقربی

با کاهش میزان آبیاری طول شاخساره و نیز تعداد

همانطور که در جدول تحلیل داده ها مالحظه می

شاخساره در تیمارهای کاهش آب نسبت به شاهد

شود ،گونه ،تیمار و اثر متقابل آنها بر مقدار وزن تر

(آبیاری با ظرفیت مزرعه ای  )% 911بطور معنی داری

گیاهان گل ناز و دم عقربی بطور معنی داری (در سطح

کاهش یافت .تنش خشکی در سیب زمینی ،رشد و نمو

احتمال  )%9موثر بودند (جدول  .)2حداکثر و حداقل وزن

ساقه ها ،ریشه ها و غده را تحت تاثیر قرار داد و نیز

تر برای هر دو گونه به ترتیب در سطوح آبیاری %911

موجب کاهش سطح برگ شده و در بلند مدت ارتفاع ساقه

و  %22ظرفیت مزرعه ثبت شد .میانگین وزن تر دم عقربی

و اندازه تاج پوششی کاهش معنی داری یافت (اوجاال و

نسبت به گل ناز بسیار باال و بیش از  7برابر بود (جدول

همکاران .)9771

 )3که این اختالف به علت ماهیت گیاه می باشد.

در پژوهش انجام شده روی سیاه دانه( 3اکبری نیا
و همکاران  ،)2112دو گونه از گیاه علف لیمو ،4اسفرزه،2

دم عقربی

a
b

گل ناز

c

e

ef

100% FC

fg
50% FC

75% FC

g

وزن تر (گرم)

d

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

25%FC

سطوح مختلف آبیاری (ظرفیت مزرعه ای)

شکل  -3اثر سطوح مخﺘلف آبیاری بر میانگین وزن تر گل ناز و دم عقربی

Nigella sativa

3

Calendula officinalis

8

Cymbopogon martini

4

Matricaria chamomilla

7

Plantago

2

Ocimum sp.

Achilea

0

Satureja hortensis L.

Salvia

9

91
99
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تاثیر شدت های مخﺘلف تنش ﺧشکی بر وزن ﺧشک

ای  %22برای هر دوگونه بدست آمد .در گیاه دمعقربی

گل ناز و دم عقربی

بیشترین میانگین وزن خشک تولید شد و کمترین میانگین

با بررسی جدول تحلیل داده ها (جدول شماره

وزن خشک برای گیاه گل ناز ثبت شد (جدول  )2و مثل

 )9مالحظه می شود که صفت وزن خشک گل ناز و دم

وزن تر ،این برای صفت هم اختالف میانگین خیلی زیادی

عقربی بطور معنی داری (در سطح احتمال  )%9تحت تاثیر

بین دو گونه گل ناز و دم عقربی مالحظه می شود.

تیمار ،گونه و نیز اثر متقابل گونه و تیمار قرار گرفت.

مقایسه میانگین های وزن خشک برای اثر متقابل گونه و

بیشترین وزن خشک در آبیاری با ظرفیت مزرعه ای

تیمار با آزمون دانکن به  9گروه متفاوت منجر گردید

 %911و کمترین وزن خشک در آبیاری با ظرفیت مزرعه

(شکل  .)4نمودار وزن خشک برای گل ناز نسبت به دم
عقربی شیب خیلی کمی داشت.

دم عقربی

35

گل ناز

30

a

c
d

20
15

وزن خشک (گرم)

b

25

10
e

ef

g

g

5
0

100% FC

75% FC

25%FC

50% FC

(سطوح مختلف آبیاری (ظرفیت مزرعه ای

شکل  -4اثر سطوح مخﺘلف آبیاری بر میانگین وزن ﺧشک گیاه ناز و دم عقربی

در گیاهان بابونه ،مرزه ،مریم گلی ،همیشه بهار،

شرایط فشار پایین تورژسانس سلولی مرتبط باشد

بومادران ،اسفرزه و علف لیمو وزن تر و با کاهش

(شائو و همکاران  ،2118دامبرویل و همکاران .)2199

رطوبت خاک ،میزان ماده خشک گیاه نیز به طور معنی

تاثیر شدت های مخﺘلف تنش ﺧشکی بر شاﺧص

داری کاهش یافت .کم شدن وزن خشک کل گیاه ممکن

کلروفیل در گل ناز و دم عقربی با بررسی جدول تجزیه

است با افت شدیدی در رشد ،فتوسنتز ،پیری برگ ها و

واریانس (جدول شماره  )2مالحظه می شود که شاخص

ساختار شاخساره گیاه مرتبط باشد شرایط تنش

کلروفیل گل ناز و دم عقربی بطور معنی داری (در سطح

خشکی ،موجب تغذیه محدود و کاهش جذب فسفر،

احتمال  )%9تحت تاثیر تیمار قرار گرفت اما گونه و اثر

پتاسیم ،نیتروژن و کلسیم می گردد و رشد و سرعت

متقابل گونه و تیمار تاثیر معنی داری بر این صفت

توسعه ریشه را کاهش داده و متعاقب آن تولید اندام

نداشت .مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن

هوایی و انرژی حاصل از فتوسنتز کاهش می یابد (زاده

بین سطوح مختلف آبیاری از لحاظ میزان کلروفیل 4

باقری و همکاران  .)9373کاهش وزن ماده خشک تحت

گروه مستقل و اختالف معنی داری را نشان داد (شکل

تنش خشکی ممکن است با پیری سریع برگ ،کم شدن

.)2

تماس روزنه ای ،افت فتوسنتز و توقف رشد سلول در

تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز ).... (Portulaca grandiflora

877

70

a

60

b
c

50

30

شاخص کلروفیل

d

40

20
10
0
100% FC

75% FC

50% FC

25%FC

سطوح مختلف آبیاری (ظرفیت مزرعه ای)

شکل  -5تاثیر سطوح مخﺘلف آبیاری بر شاﺧص کلروفیل گل ناز و دم عقربی

تاثیر تنش آبی بر فتوسنتز در بین فیزیولوژیست های

عوامل بسیار محدود کننده تثبیت کربن در شرایط خشکی

گیاهی برای چندین سال مورد مجادله بوده است ونتایج

تلقی می شوند (کیم و یرسل .)2199

متناقضی بسته به مواد گیاهی و روش های ازمایش به

اسید ابسزیک و براسینولید دو هورمون مهم

کار رفته در تحقیق گزارش شده است (کومیک و ماساکی

تنش هستند که فرایندهای فیزیولوژیکی و رشد گیاه را

 .)9770فتوسنتز روند اساسی حفظ رشد و نمو گیاهان

در شرایط کم آبی تنظیم می کنند .براسینولید می تواند

بوده و در گیاهان عالی این سیستم به تنش خشکی کامالً

در شرایط تنش خشکی با افزایش فعالیت ها یا بیان آنزیم

حساس است .در گیاهانی که در معرض شرایط نامساعد

های محافظت کننده در برگ های گوجه فرنگی از سیستم

از قبیل کم آبی ،کمبود مواد مغذی ،عوامل آلودگی محیطی

فتوسنتز در برابر مسمومیت اکسیداتیو محافظت کرده و

و حمله عوامل بیماریزا قرار می گیرند فتوسنتز کاهش

پایداری کلروفیل را افزایش بدهد .استفاده از براسینولید

می یابد (رونگ هایو و همکاران  .)2110در پروانش و

به صورت برونزا موجب تحریک فعالیت های بیوسنتزی

مریم گلی (عبداله و خوشیبان  )2119تنش خشکی مقدار

کلروفیل و آنزیم های آنتی اکسیدانت کلروپالست می

کلروفیل گیاه و فتوسنتز را کاهش داد .آنالیز میزان

شود و بنابراین کلروپالست فتوسنتز کننده را در برابر

کلروفیل و پارامترهای مربوطه روشی مهم برای

عامل خشکی که مخرب رنگدانه است محافظت کرده و

تشخیص سریع و دقیق و کمی سازی تحمل تنش خشکی

میزان کلروفیل را بهبود می بخشد (چن و همکاران

مهیا می کند (رونگ هایو و همکاران  .)2110بسته شدن

.)2198

روزنه  ،به حداقل رساندن افت آب در اثر تنفس تحت
شرایط خشکی واکنشی معمول می باشد .در نتیجه بسته

تاثیر شدت های مخﺘلف تنش ﺧشکی بر گلدهی گل

شدن روزنه  ،تنفس کاهش یافته از دست دادن آب گیاه

نازبا توجه به اینکه فقط درگیاه گل ناز گلدهی انجام

را تسکین می دهد اما تماس برای انتشار دی اکسید کربن

گرفت بنابراین برای این صفت داده های مربوطه بطور

از هوا به برگ کم شده و موجب کاهش تثبیت کربن

مستقل تحلیل شد و نتایج نشان داد (جدول آنالیز ارائه

فتوسنتزی می شود .کاهش تماس روزنه و مزوفیل

نشده است) که سطوح مختلف تنش خشکی اعمال شده با

871

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  93شماره  / 8بهار 8931

یوسف زاده ،علیزاده و ....

احتمال  %9تاثیر معنی داری بر تعداد گل در هر بوته

خشکی در گیاه اطلسی نیز موجب شد که تعداد گل در

داشت.

ظرفیت مزرعه ای  %21 ، %92و  %22نسبت به ظرفیت
مزرعه ای  %911تعداد گل ها بطور معنی داری کاسته

نتایج آزمون دانکن برای این صفت  4گروه با

شود (زاده باقری و همکاران .)9373

اختالف کامالً معنی داری را معین کرد (شکل  )0و در
ظرفیت  %22مزرعه ای گلدهی انجام نشد .اعمال تنش

12

a

10
8

b

تعداد گل

6
4

c
2

d
0
100% FC

75% FC

50% FC

25%FC

سطوح مختلف آبیاری (ظرفیت مزرعه ای)

شکل  -6تاثیر سطوح مخﺘلف آبیاری بر تعداد گل در گل ناز

واکنش های گیاهان به تنش خشکی به گونه و ژنوتیپ،

توان با کاشت این دو گونه میزان آبیاری را تا %21

مدت و شدت تنش ،سن و مرحله نمو و سابقه تنش در

ظرفیت مزرعه کاهش داد بدون اینکه در طول ساقه ،تعداد

گیاهان بستگی دارد (کیم و یرسل  .)2199گیاهان گوشتی

برگ ،وزن تر و خشک ،سبزینگی و تعداد گل افت بسیار

از قبیل آگاو و کاکتوس ها با ترکیب سازگاری های

شدیدی اتفاق بیفتد .همانطور که در این تحقیق مالحظه

موفولوژیکی و فیزیولوژیکی از جمله ذخیره مقدار زیادی

شد حتی در ظرفیت مزرعه  %22گیاهان زنده ماندند و

آب در بافت ها و بکارگیری متابولیسم اسیدی ذخیره آب

رشد و نمو بطور کامل متوقف نشد و تا حدودی هم رشد

کراسوالسه ها ( )CAMمی توانند در مناطق خشک برای

وجود داشت .بنابرین در فضاهای سبز می توان این دو

مدت های طوالنی زنده بمانند (نرد و نوبل  .)9779دم

گونه را با کاهش آبیاری به میزان  %21با موفقیت و

عقربی و گل ناز نیز با استفاده از همین مکانیزم می توانند

بدون افت قابل مالحظه ای در رشد و نمو و زیبایی

میزان آب مناسبی را در برگ خود ذخیره کنند و در برابر

شناسی کشت کرد.

تنش آبی مقاومت کنند .در این تحقیق نیز مشاهده شد می
منابع مورد اسﺘﻔاده
Abdalla MM and El-Khoshiban NH, 2007. The influence of water stress on growth, relative water content,
photosynthetic pigments, some metabolic and hormonal contents of two Triticum aestivum cultivars.
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