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آثار غرقابی طوالنیمدت خاک بر تبادالت گازی برگ و
رشد نهالهای صنوبر دلتوئیدس و دارتاالب
 احسان قنبری؛ وارشنا ارشد جنگلداری ،دااشگاه ت بی ردر  ،اور ،ای اح
جنگلداری ،دااشگاه ت بی ردر  ،اور ،ای اح
 مسعود طبری کوچکسرایی؛

چکیده
آثار غرقابب بر وییگب ای هورفولوژیکب و تباادچت گاایی نهاال اای صانوبر دلتوئیاسن کلان  77/51و
در این پیو
دارتاچب در یک دورۀ  450رویه در هنطقهای با اقلیم خیلب هرطوب برریب شس .نهال ا تح شرای غرقابب  3یانتبهتار
و  15یانتبهتر باچی یطح خاو و تیمار شا س (آبیاری بر ایان ظرفی یراعب خاو) در یک آیهای صحرایب برریاب
شسنس .در پایان دوره ،ینسههانب و روی ارتفاعب نهال ای دارتاچب تح تن غرقابب تغییاری نکارد ( ،)P<0/01اهاا در
یاف ( .)P<0/01تح تیثیر غرقابب ،روی قطری در گونۀ دارتااچب افازای و در
صنوبر در تیمار غرقابب عمقب کا
یاف  .یطح برد ،تجم یی توده ،و تبادچت گایی (فتوینتز ،سای روینه ،و تعرق) برد در ر دو گوناه
صنوبر کا
ب پاراهتر اای هورفاو ا
یاف  .به طور کلب ،اگرچه در شارای غرقاابب در ار دو گوناه در اغلا ِ
در شرای غرقابب کا
فیزیولوژی هیزانب اف هشا سه هبشود ،بهعل رضای بخ بودن برخب دیگار ای پاراهتر اا مانناس یناسههاانب ،رویا
ارتفاعب ،و یی تودۀ یاقه در دورۀ  450رویه ،هبتوان انتظار داش که اهکان روی و هانسگاری ر دو گوناه در شارای
غرقابب برای یال ای آینسه هتیور باشسا
واژگان کلیدی :تعرق ،ینسههانب ،یطح برد ،فتوینتز ،سای

 اوی ند ر ئو تلفق09112246250 :

فکم01144553499 :

روینهای.

Email: mtabari@modares.ac.ir
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بسیاری ای فراینس ای فیزیولوژیکب درختاان اثرگادار

مقدمه
غرقابب ای تن

تن

ای هحیطب هتساول برای بسیاری

ای اکوییستم ای طبیعب و هینوعب در یرایار جهاان
[ .]1طب این تان  ،غلظا

ای

اکسایین ،دیاکسایس

کربن ،و اتیلن فعال در یطح گیااه تغییار هابکناس [.]2

غرقابب فشار انتخابب 1شسیسی بر گیاه وارد هبکنس کاه
عمستا بهیبب وجود آب اضافب در هحی اطرا
ای

گیااه

و هبتوانس آن را ای برخب نیای ای ایایاب هانناس

اکسیین ،دیاکسیس کربن ،و نور برای فتویانتز هحارو
کنااس [ .]3مچنااین باعااث ظهااور گرو ااب ای گیا ااان
هتمایز هبشود که توانایب رشس ،تکایر ،و رقاب
در هحی

بااچیب

ای غرقابب دارنس [.]4

درجۀ هقاوه

به غرقابب بهطور هحسویاب باین

گونه ای گیا ب هتغیر ای

و باه عواهال گونااگونب

بستگب دارد که ههمترین آن ا عماق و دورۀ غرقاابب
ای

[ .]4این هسنله باهویایلۀ پاراکن

گوناه اا در

اهتااساد شاایب ااای اکولااوژیکب کنااار کانااال ااای
رودخانهای تیییس شسه ای  ،بهطوری کاه گوناه اای
هقاو نزدیک به کانال و گونه ای حساان دورتار ای
آن قرار گرفتهانس [ .]6 ،5هرور هناب نشان هبد س کاه
غرقاببِ دورهای برای رشاس درختاان هفیاس ایا  ،در
حالب که غرقاببِ طوچنبهست آثاار ییاانآوری دارد و
فق تعساد کمب ای گونه ای درختب هبتوانناس بارای
هست طوچنب ،تح

شرای غرقابب دائمب ینسه بماننس

[ .]5بیشتر درختان هبتواننس دوره ای کوتااه غرقاابب
را در فیاال رشااس تحماال کننااس ،اهااا اگاار غرقااابب
طوچنبتر باشس و حالا

اشابا خااو حفاظ شاود،

آییب ای وارده بیشتر هابشاود و همکان ایا

باه

هرد گیاه هنجر شاود [ .]7غرقااببِ طاوچنبهاست ای
طریق حد

گونه ای با هقاوه

کمتر ،هوجب تغییر

در ترکیب گونه ای درختاب باه نفا گوناه اایب باا
هقاوه

به غرقابب بیشاتر هابشاود [ .]8غرقاابب بار
1. Selection Pressure

ای

[ .]9 ،4ای ههمترین آن ا هبتوان به کا

فتوینتز خالص ،سای

نرخ

رویناهای ،تعارق و اسای
رشاس ،و تشاکیل

یسرولیکب ،تجما اتایلن ،کاا
ریشه ای نابهجا اشاره کرد [.]10

بهرهبرداری ای غیر اصولب و عس تجسیس حیات
طبیعب در هناطق گوناگون جنگل اای شامال کشاور
این اکوییستم ا را در هعرض تهسیس قارار هابد اس

بسینترتیب هبتوان با انجا عملیات جنگلکاری 2باه
احیای این اکوییستم ا کمک کرد .ههمتارین ا اسا
ای جنگلکاری ،افزای

فعالی

در واحس یطح ،افازای

تولیس کمّاب و کیفاب

تناو هحیاوچت ،افازای

تنو ییستب در جنگل اای فعلاب ،و احیاای اراضاب
هخروبه در جنگل ای  .ای گونه ای هاورد ایاتفاده
برای جنگلکاری در اراضب جلگاهای شامال کشاور
صنوبر دلتوئیسن ( )Populus deltoidesو دارتااچب
( )Taxodium distichumسااتنس کااه باارای احیااای
اراضب تخریبیافته و تولیس چوب ایتفاده هابشاونس.
بنابراین هطالعۀ هقاوه

این گونه ا به تان

غرقاابب

ضرورت دارد .اگرچه تحقیقات هتعسدی در رابطاه باا
برریااب هقاوه ا

بااه غرقااابب صاانوبر دلتوئیااسن و

دارتاااچب در دنیااا صااورت گرفتااه ایاا

[،]15-11

هطالعات انجا یافته در داخل کشور بر جانس صانوبر
(گونۀ  )Populus caspicaنیز در طب یک دورۀ کوتاه
 4ها ه صورت گرفته ای

[ ]16بهطوری که در طب

این هست اغلبِ پاراهتر ای انسایهگیریشسه ،نهال ای
تح

تن

خاو) نسب

غرقابب (ارتفا  3یانتبهتار بااچی یاطح
به شا س کا

در ایاان تحقیااق هقاوهاا
دلتوئیسن و دارتاچب به تن

نشان داده بودنس.
گونااه ااای صاانوبر
غرقابب طوچنب هست و

طب دو فیل رویشب به هست  450روی برریب شاسه
ای  .آگا ب ای اینکه غرقابب طوچنبهست چه تیثیری
2. Reforestation

آلار ر ژابی طوالایرد خاک ب تبادال بازی ب

و رشد اها های ننوب دلاوئید

بر ینسههانب ،رشس ،و تبادچت گایی برد این گونه اا
دارد و آیا این دو گونه پتانسیل هقاوها

باه غرقاابب

دائمب با آب یاکن را در طول دو فیل روی
ای ا سا

دارنس،
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نیز رطوب

در حس ظرفی

یهان شرو آیهای

یراعب خااو حفاظ شاس.

در اواخر خردادهاه بود و تا پایان

شهریورهاه یال بعس اداهه داش .

این تحقیق ای .
A

روش پژوهش
برای اجرای این پیو

 ،نهال ای بایکاشتب صانوبر

دلتوئیسن (هیانگین قطر و ارتفا  ،باه ترتیاب  7/26و
 84/04یانتب هتر) و دارتاچب (هیانگین قطر و ارتفا ،
بااهترتیااب  6/7و  55/4یااانتبهتاار) در قالااب طاار
آیهای

کاهال تیادفب در یاه یاطح تیماار و چهاار

تکرار آیهای

شسنس .هحل آیهای  ،دانشاکسۀ هنااب

طبیعب دانشگاه تربی

B

هسرن واق در شهریتان ناور

با هیاانگین دهاای یاالیانه  13/4درجاۀ یاانتبگاراد،
هیانگین حساکار دهای یالیانه  20/5درجۀ یانتبگراد،
و هیانگین بارنسگب یالیانه  1286هیلبهتر ای  .اقلیم
این هنطقه ای نظر شاخص دوهارتون در کالیۀ خیلاب
هرطوب قرار هبگیرد (شاخص دوهاارتون شهریاتان
نور .)54/9

C

خاااو هااورد ایااتفاده در گلااسان ااا (عاارض 20
یانتبهتر و ارتفا  23یانتبهتر) دارای باف

لاوهب ا

شنب و  8/4 pHبوده ای  .تیمار غرقابب در یه یطح
شا س (آبیاری بر حسب ظرفی

یراعب نهال) ،غرقابب

یطحب (غرقابب با عماق  3یاانتبهتار بااچی یاطح
خاااو) ،و غرقااابب عمقااب (غرقااابب بااا عمااق 15
یانتبهتر باچی یطح خااو) بارای دو گوناۀ صانوبر
دلتوئیسن و دارتاچب در یاک دورۀ  450رویه اجارا
شااس (شااکل  .)1باارای اعمااال غرقااابب بااه عمااق 15

شکل  .1نمایی از طرح آزمایش A :غرقابی عمقی B ،غرقابی
سطحی ،و  Cسطح شاهد

اندازهگیری رویش و صفات مورفولوژی

یانتبهتر یک حوضچه با ایتفاده ای بلوو یاخته شس

در ابتسای دورۀ غرقابب ،پاراهتر ای هورفولوژی نهال،

و یطو داخلب آن باا کیساۀ پالیاتیکب پوشاانیسه و

ای جمله قطر (با ایتفاده ای کالیپر دیجیتالب) و ارتفاا

نهال ای گلسانب در آن ا قرار داده شاس .بارای حفاظ

(در یک یانتبهتر باچی یطح خاو) انسایهگیری شس.

غرقابب یطحب و عمقب ،ر روی تا رییسن باه یاطح

در پایان دوره نیز پاراهتر اای یاادشاسه و یناسههاانب

و برای تیمار شا س

نهال ا ارییابب شس .برای انسایهگیری یطح بارد ،در

هورد نظر آبد ب صورت گرف
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 ADCانگلیس هاسل  LCP+انجاا پادیرف .

گونۀ صنوبر ای ر واحس آیهایشب ،چهار بارد کااهال

شرک

تویعهیافتاه ای یاطو بااچیبِ نهاال انتخااب شاس و

هحفظۀ برد در ر انسایهگیری در جهتب قرار گرفا

مچنین برای یطح برد گونۀ دارتاچب ای ر واحاس

هستقیم نور خورشیس را در شرای

که حساکار دریاف

آیهایشب ،دو گر برد خشک وین شس [ ]17و یطح

هزرعااه داشااته باشااس .قرائا

باارد بااا ایااتفاده ای دیااتگاه Leaf Area Meter

آفتابب و ای یاع

هحایبه شس .در پایاان ،ای ار واحاس آیهایشاب یاک
خاو اطرا

ریشه ،یاقه ،و بارد

تقسیم شسنس و در دهای  70درجۀ یانتبگراد به هست
 48یاع

نتایح آیهون تجزیۀ واریاانس یاکطرفاه ( One-way

تااهپوشا

 )ANOVAنشان هبد اس کاه باین اکاار پاراهتر اای

انتخاب شس و انسایهگیری هیزان تبادچت گاایی بارد

هورد انسایه گیری در این آیهای

روینه ،و تعرق) در اوای آیاد

شرای طبیعب دها ،نور ،و رطوب

ایتفاده شس.

نتایج و بحث

در پایان دوره در ر نهال 5-3 ،برد باال و یاالم ای

و تح

ایمیرنو

و مگنب واریانس ای آیهون لاون ایاتفاده

آیهون دان

اندازهگیری تبادالت گازی برگ

(نرخ فتوینتز ،سای

برای تس

نرهالبودن داده ا ای آیهون کولموگرو

تجزیۀ واریانس یکطرفه و برای هقایسۀ هیانگین ا ای

برد ،و نیز بیوهان کل تعیین شس.

بخ

ا

شس .برای تعیین یاطح هعنابداری داده اا ای آیهاون

[ ]18خشک شسنس و بیوهان ریشه ،یاقه،

اای بااچیب شااخه اای اطارا

 11تا  13انجا شس [.]10

تجزیه و تحلیل آماری

نمونه ای خاو خااره شاس و پاس ای شسا وشاوی
ریشه ،به یه بخ

پاراهتر ااا در یااک روی

تح

تیثیر غرقاابب

تفاوت هعنبداری وجود دارد (جسول .)1

نسبب اوا

با دیتگاه قابال حمال اناسایهگیاری تباادچت گاایی
جدول  .1تجزیۀ واریانس یکطرفۀ ( )One-way ANOVAصفات مورفولوژیکی و تبادالت گازی در دو گونۀ صنوبر دلتوئیدس و دارتاالب

صفات

دارتاالب

صنوبر
d.f.

F- value

P - value

d.f.

F- value

P - value

3

1

0/251ns

3

1

0/381ns

روی

قطری

3

14/18

0/005

3

0/375

0/702ns

روی

ارتفاعب

3

17/24

0/003

یطح برد

3

10/82

*0/010

3

7/07

0/022

3

6/11

یی تودۀ برد

3

13/63

0/006

یی تودۀ یاقه

3

18/09

**0/003

3

7/42

3

0/68

0/538ns

یی تودۀ ریشه

3

525/49

0/000

یی تودۀ کل

3

241/22

**0/000

3

7/79

0/021

3

5/71

نرخ فتوینتز

3

14/79

0/005

3

23/11

3

9/10

0/015

3

9/57

3

29/14

0/001

3

8/85

ینسههانب

سای

روینهای
تعرق

**
**

**

**

**
*

**

** :معنیداری در سطح 0/01؛* :معنیداری در سطح 0/05؛  :nsعدم تفاوت معنیدار

*

*0/036
*

*

0/024

*0/041

**
*
*

0/002

0/014
0/016

و رشد اها های ننوب دلاوئید

آلار ر ژابی طوالایرد خاک ب تبادال بازی ب

در پایان دورۀ آیهای  ،هیزان ینسههانب نهال اای

افزای
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روی

قطری اغلب در گوناه اای هقااو باه

صنوبر دلتوئیسن در یاطح غرقاابب عمقاب باهطاور

غرقابب هشا سه هبشود بهطوری که ایان گیا اان در

هعنبداری ای یطو شا س و غرقاابب یاطحب کمتار

شرای غرقابب با تولیاس بافا

اای آئرانشایم اهکاان

بود ( )P<0/01بهطوری کاه ایان هیازان در غرقاابب

انتقال اکسیین ای انسا ای وایب به ریشه ا را فارا م

عمقب  86درصس و در دو یطح دیگر  100درصس بود

هبکننس که به ینسههانب و روی

گیاه کمک هابشاود

و درصس یناسههاانب دارتااچب در تماا یاطو 100

[ .]21-19در واقااا تشاااکیل بافااا

درصس بود (شاکل  .)2باا توجاه باه یناسههاانب 100

وییگاب اای ههاام گیا اان هقااو بااه غرقاابب باارای

درصس دارتاچب در تمااهب یاطو تیماار طاب دورۀ

[ .]2در ایان

آیهای

یایگاری در شارای باب اوایی ایا

آئرانشااایم ای

هبتوان این گونه را هقاو به غرقابب دانس .

تحقیق ماننس یافته ای یایر هحققاان [،]22 ،13 ،11

مچنین گونۀ صنوبر دلتوئیسن نیز با ینسههانب باچی

در یطح برد ،هیزان یی

 86درصس هقاوه

خوبب به غرقابب نشان داد .روی

ارتفاااعب نهااال ااای دارتاااچب تحا

تودۀ برد ،یی تودۀ ریشه ،و یی تودۀ کل نهاال اای

غرقااابب

غرقابب در ر دو گونۀ هورد هطالعاه شاس (شاکل .)3

تغییری نکرد ،اها در صنوبر در یاطح غرقاابب عمقاب

هیزان یی تودۀ یاقۀ نهال گونۀ صنوبر دلتوئیاسن در

کا

یاف

تاان

تن

غرقابب هوجب کا

(شکل .)2

یااطح شااا س بیشااترین ،و در یااطح غرقااابب عمقااب

قطااری در دو گونااه بااهصااورت کاااهال

کمترین هقسار بود ،اها در گونۀ دارتاچب تفااوتب باین

هتفاوتب تغییر کرد بهطوری که در شرای غرقاابب در

()P<0/01

روی ا
صاانوبر کااا

و در دارتاااچب افاازای

یافتااه بااود.

یااطو گوناااگون تیمااار وجااود نساش ا
(شکل .)3

شکل  .2مقایسۀ میانگین رویش ارتفاعی و قطری ،سطح برگ ،و درصد زندهمانی در سطوح گوناگون تیمار با استفاده از آزمون دانت در
گونههای دارتاالب و صنوبر دلتوئیدس (حروف کوچک میزان معنیداری بین سطوح را نشان میدهد).
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شکل  .3مقایسۀ میانگین زی تودة اندامهای متفاوت نهال در سطوح گوناگون تیمار با استفاده از آزمون دانت در گونههای دارتاالب و
صنوبر دلتوئیدس (حروف کوچک میزان معنیداری بین سطوح را نشان میدهد).

بسیاری ای گوناه اا تحا

تایثیر غرقاابب هیازان

هعنبداری دیسه نشس (( )P<0/01شکل .)4

اختال

در هناب آهسه ای

تخییص یی تودۀ خود را بین اناسا اای گونااگون

کاه باه دنباال غرقاابشاسن

تغییر هبد نس [ .]23 ،18در واق تغییار اختیاصاات

خاو ،کا شب یریعب در نرخ فتوینتز اتفاق هابافتاس

یی توده بین انسا ا (ای جمله برد ،یااقه ،و ریشاه)

روینهای

یک ایاتراتیی بارای هقابلاه باا تان

اای هحیطاب

[ ،]5 ،4که این حال
و در نتیجه کاا

هحسوب هبشاود [ .]18در ایان تحقیاق ،در ار دو

برد ای

گونه ،هیزان یی توده در اناسا اای گونااگون تحا

طوچنب ،کا

تیثیر غرقابب کا

یافا

اگرچاه هیازان یی تاودۀ

بهیبب کا

سای

جادب دی اکسایس کاربن تویا

[ .]24 ،7با این حال ،در دوره اای نسابتا
فتوینتز همکن ای

غیاار ای ااسای

بهدلیال عاواهلب

روینااهای [ ]25هاننااس تغییاارات در

یاقه چنسان تح

تیثیر غرقابب قرار نگرف  .هطالعات

کربوکسیلدارشسن آنزیم ا ،تخریب رنگسانه [،]23 ،4

پیشین نیز کا

تجم یی توده در گونۀ دارتاچب و

هیاازان جاادب کااربن باشااس [ .]26برخااب

صنوبر دلتوئیسن را تح

تیثیر غرقابب نشان دادهاناس

و کااا

هحققان بستهشسن روینه ا در گیا اان غرقاابب را باه
یافتن سای

یسرولیکب [ ]28 ،27یاا کاا

[ .]22 ،13در ر دو گوناه ،هیازان فتویانتز ،اسای

کا

روینه ،و تعارق در نهاال اای شاا س در هقایساه باا

پتانسیل آبب نسب

نهال ای غرقابب بیشتر بود و باین دو یاطح غرقاابب

فرضیه نیز وجود دارد که بستهشسن روینه اا هوجاب

هبد نس [ .]29عالوه بر ایان ،ایان

آلار ر ژابی طوالایرد خاک ب تبادال بازی ب

و رشد اها های ننوب دلاوئید

پااایینآهااسن هیاازان تعاارق و در نتیجااه جلااوگیری ای
آبیدایب برد [ ]31 ،30و کاا

جادب کاربن در

بسیاری ای گیا ان چوبب هبشود [.]24

569

و دارتاالب

نتیجهگیری
بهطور کلب ،نتایح این تحقیاق نشاان داد کاه غرقاابب
باعااث تغییاار در برخااب خیوصاایات هورفااو ا
فیزیولوژیکب نهال ای دو گونه شس و با تغییر در ایان
صفات و ایجاد یایگاری ای جسیاس اهکاان ییسا
آن ا در این شرای رویشب فرا م شسه بود .در واقا
گونه ای هورد هطالعه با کا
یی توده ،و کا

اختیاصاات رشاس و

نرخ تبادچت گایی هیازان انارژی

خود را حفظ کرده و پتانسیل ینسههانب را در شارای
کمبود اکسیین ناشب ای تن

غرقاابب تحمال کردناس
و یناسههاانب

بهطوری که در طول  450روی هقاوها
نسبتا خوبب را در هقابل غرقابب باهنماای

گداشاتنس.

بهطور کلب ،اگرچه در شرای غرقابب ،در ر دو گونه
اغلبِ پاراهتر ای هورفو ا فیزیولاوژی دچاار کاا
شااسنس ،بااهیاابب قاباال قبااول بااودن برخااب دیگاار ای
پاراهتر ا ،نظیر ینسه هانب ،روی

ارتفاعب ،و یی تودۀ

یاقه در طول دورۀ هطالعه ،هبتوان پی بینب کرد کاه
ییس

و ایتقرار ر دو گونه در شرای غرقابب برای

آینسه نیز همکن باشس .ای طر
داش

در هناطقب ای طبیع

دیگر ،هبتاوان انتظاار
که یطح یافرۀ آب بااچ

بوده و شرای غرقاابب حاادش شاسه ایا  ،ایان دو
گونه ،به وییه دارتاچب ،توانایب رشس و یناسههاانب در
ایاان شاارای را داشااته باشاانس .مچنااین در حاشاایۀ
رودخانه ا و دش

ای ییالبب که به طور اتفااقب یاا

فیلب غرقاب هبشونس ،اهکان روی

هنایب صانوبر

دلتوئیسن نیز هتیور ای  .البته ،باا انجاا هطالعاات
پیویاااته در دوره اااای طاااوچنبتااار در طبیعاا

و

رویشگاه ای هشابه با شرای هحیطاب ایان آیهاای ،
تیمیمگیری دقیقتر انتخاب این گونه ا برای کاشا
شکل  .4مقایسۀ میانگین تبادالت گازی در سطوح گوناگون تیمار با
استفاده از آزمون دانت در گونههای دارتاالب و صنوبر دلتوئیدس
(حروف کوچک میزان معنیداری بین سطوح را نشان میدهد).

و تویعۀ نهالکاری هیسر خوا س شس.
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