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مقاله پژوهشی

اثر تنش خشکی بر روی رشد اندامهای هوایی و زیرزمینی کوشیا ) (Kochia scoparia L.تحت
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چکیده
مطالعهای با هدف بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه و اندامهای هوایی در گیاه کوشیا در قالب طرح کاامً تااادفی باا  0تکارار در گخااناه
تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال  1031-37اجرا شد 3 .تیمار خشکی شامل :شاهد (بدون تنش) ( %133ظرفیت زراعای) ،تانش مًیا (%23
ظرفیت زراعی) در مرحخه رویشی ،تنش شدید ( %03ظرفیت زراعی) در مرحخه رویشی ،تنش مًی در مرحخه زایشی ،تنش شدید در مرحخه زایشی ،تانش
مًی در مرحخه رویشی و تنش شدید در مرحخه زایشی ،تنش شدید در مرحخه رویشی و تنش مًی در مرحخه زایشی ،تنش مًیا در کال دوره رشاد و
تنش شدید در کل دوره رشد گیاه بودند .نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین ارتفاع بوته ،سطح برگ ،وزن تر و خشک برگ ،ساقه و کل اندام هاوایی
بهترتیب در تیمارهای شاهد و تنش شدید در کل دوره رشد گیاه مشاهده شد .همچنین بین تیمارهای خشکی از نظر طول ،سطح ،حج  ،وزن تر و خشک
ریشه و نسبت طول ریشه به ارتفاع بوته تفاوت معنیداری مشاهده شد .تیمار شاهد و تیمار تنش شدید خشکی در کل دوره رشاد باهترتیاب بیشاترین و
کمترین میزان را در سطح ،حج  ،وزن تر و خشک ریشه دارا بودند .بین تیمارهای ماتخف خشکی از نظر تعداد شاخه جانبی و نسبت وزن خشک ریشاه
به اندام هوایی تفاوت معنیداری وجود نداشت .در کل رشد اندام هوایی و زیرزمینی در شرایط خشکی بسته به مرحخه رشدی گیاه ،شادت و مادت تانش
کاهش یافت اما همواره و تحت هر شرایطی یک تناسب یکسان بین این دو باش گیاه وجود داشت.
واژههای کلیدی :ریاتشناسی ریشه ،ک آبیاری ،گیاه شورزیست ،مطالعه گخدانی

مقدمه
یکی از ﭼالشهای پیش روی آیندهی ﺻنعت کشاورزی افزایش
تولید محاول کشاورزی در شرایط کاهش شدید منابﻊ آب است
( )Demirevska et al., 2008و عاوامخی نظیار افزایش هزینههای
بهکارگیری سیست های پیشرفتاااااااهی آبیاری ،کاهش کیفیت آب و
افزایش هزینههای پمﭙاژ نیز بااااااااااار نیاز مبرم کشاورزان در زمینه
باهکاارگیری هدفمند روشهای ک آبیاری تأکیاد میکند ( Li et al,
 .)2011از طرفی با توجه به نیاز روزافزون کشور به تأمین ﻏذا و تولید
فرآوردههای دامی باید مطالعات بیشااتری بااار روی گیاهان عخوفهای
جدید با عمخکرد باﻻ ،کیفیت مطخوب و نیاز آبی ک انجام شود و
استفاده از آنها در تﻐذیه دام مورد بررسی و ارزیابی بیشااااااتری قرار
گیرد.
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بوتههای گیاهان مقاوم به شوری (شورزیستهاا) مایباشند که از نظر
کمیت و ارزش ﻏذایی نسبتا خوب هستند و با مدیریت بهینه میتوانند
نقش مهمی در تأمین عخوفهی دامهای اهخاای خاوﺻا در فاول پاییز
و زمستان ایفا نمایناد ( )Ahmadi, 2003و به دلیل هزینه جایگزینی
کمتر نسبت به گیاهان زراعی ماایتواننااد باعﺚ بهبود بازده اقتاادی
گردند .از جمخه این گیاهان شورزیست میتوان به کوشیا اشااره کارد.
کوشیا ) (Kochia scoparia L.گیاهی عخفی ،یک ساله و از خاانواده
ﭼخیﭙاییان است که دامنه گسترش آن وسیﻊ است و سازگاری زیادی با
دماها و اقخی های متفااوت دارد ( .)Friesen et al., 2009بناابراین از
جمخه گیاهانی است که قابخیت رشد در محیطهای ماتخف را داشاته و
امکان بهرهبرداری از آن بهعنوان یک گیاه ارزشمند جهت تولید عخوفه
وجود دارد .مطالعات ماتخفی در ارتباط با کیفیت عخوفه کوشایا انجاام
گرفته است که حاکی از کیفیت عخوفاهای مناساب آن مای باشاد باه
طوری که مراحل اولیه رشد تا مرحخه گخدهی ،عخوفه ایان گیااه ارزش
ﻏذایی مناسبی دارد و بهﺻورت عخوفاه خشاک و یاا ﭼارای مساتقی
میتوان از آن اساتفاده کارد ( Nabati et al., 2011; Riasi et al.,
 .)2008ترکیب شیمیایی کوشیا تقریباا مشاابه یونجاه اسات ،از نظار
میزان مواد معدنی باﻻتر ،از نظر فیبر پایینتر و از نظر پروتئین تقریباا
مساوی است (( .Waldron et al., 2010بهعاًوه کوشایا ،گوناهای
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بسیار متحمل به شوری و خشکی است .رشد سریﻊ و تولیاد عمخکارد
عخوفهای نزدیک به یونجه آن ه تنها با ناف میازان آب ماورد نیااز
برای تولید این گیاه ،حاکی از آن است که کوشیا پتانسیل باﻻیی برای
معرفی بهعنوان یک گیاه عخوفهای مه بهویاﮋه در منااطخ خشاک و
نیمهخشک را دارد (.)Jami Al-Ahmadi and Kafi, 2007
خشکی یکی از مه ترین تنشهای محیطی است که آثار مارب
و زیانآوری روی مراحل ماتخف رشدی گیاه ،ساختار انادام و فعالیات
آنها دارد ( .)Siddique et al., 2016تنش خشکی بر کخیه جنبههای
رشد و نمو گیاه ،به میزان مساوی اثر نمیگذارد .انادامهاوایی گیااه از
مه ترین و محسوسترین باشها در شرایط تنش ک آبی محساوب
میشود .به طوری که در پﮋوهشهای بسیاری کاهش در ارتفاع بوته،
تعداد شاخه جانبی ،تعداد و اندازه برگ ،وزن تار و خشاک انادامهاای
هوایی و به طور کخی کاهش ویﮋگیهای کمی و کیفی بااش هاوایی
گیاه در شرایط تنش گزارش شده است ( Fang et al., 2017; Cai et
al., 2017; Siddique et al., 2016; Mousavi Fazl et al.,

 .)2015تاانش خشااکی سبب میشااود کااه فااشار تورژسااانﺲ در
ساخولهاا کاهش یابد ،این کاااهش فااشار موجااب میشود تا آب
کمتری در درون سخولها باقی بماناااا اد و در نتیجه از حج سخولها
کاسته شود کاه آن نیز سبب کاهش وزن سخولها و به تبﻊ آن کاهش
اندازه یا توقف رشد برگ سطح فتوسنتزکننده گیاه مایشاود و از ایان
طریخ تولید مواد فتوسنتزی جهت رشد و در نهایت عمخکارد رویشای
گیاااه کاااهش مااییابااد )Kafi et al., 2010b(.پااایرو و همکاااران
( )Payero et al., 2006کاهش رشد را از عًی آشاکار تانش آبای
دانستند و بیان کردند که کاهش رشد و عمخکرد گیاه به خاطر کااهش
ارتفاع گیاه و کاهش شاخص ساطح بارگ گیااه مایباشاد .از طرفای
اندامهای هوایی گیاه کامً با ریشه در ارتباطناد و ایان دو بااش باه
همدیگر وابستهاند.
ریشه ،اﺻخیترین کانال ارتباطی گیاه با آب و مواد ﻏاذایی اسات و
لذا در بررسی روابط آب و گیاه باید به سیست ریشهی گیاه و نقش آن
در جذب آب و مواد ﻏذایی توجه داشت .نسبت ریشه و اندامهای هوایی
در گیاهان همواره متناسب اسات ( .)Muller et al., 2011افازایش
نسبت ریشه به اندام هوایی (با اختااص ماواد فتوسانتزی بیشاتر باه
سمت ریشهها) و کااهش شااخص ساطح بارگ ،باهعناوان یکای از
مکانیس های مه سازگاری در شرایط تنش خشکی مطرح است .زیرا
در ﭼنین شرایطی میزان رشد ریشه به طور قابل مًحظهای بیشاتر از
اندام هوایی بوده و بدین ترتیب سطح تعرق کاهش مییابد ( Alizade,
2009; Fang et al., 2017; Shan et al., 2015; Muller et al.,
; .)2011اما مطالعهی ریشه و اندازهگیری پارامترهای آن به دلیل عادم

سهولت در دسترسی و مشاهدهی آن ،کاری دشوار ،وقتگیر و پرهزینه
است و همین امر سبب شده است که با وجود نقش حیاتى ریشههاا در
گیاه در بسیارى از موارد به حساب نیایند (.)Eric and Robert, 2007

از میان روشهاای متعاددی کاه بارای مطالعاهی ریشاه وجاود دارد،
روشهایی که در آنها بتوان به ریشه باهطاور کامال و بادون آسایب
دسترسی پیدا کرد ،دارای دقت و اعتبار بیشتری هستند و در این میاان
روش گخدانی به دلیل آنکه میتوان به کل ریشاه بارای دادهبارداری
دست یافت ،از دقت باﻻتری برخوردار است ( Mousavi Fazl et al.,
 .)2015در شرایط تنش ،ریشه گیاهان به نقاط عمیاختار خاا کاه
دارای آب قابل دسترس بیشتری است ،نفوذ میکند .این موﺿوع یکی
از دﻻیل افزایش طول ریشهها و یکی از سااز و کارهاای تحمال باه
خشاکی اسات ( .)Correa de Souza et al., 2016کااهش حجا ،
سطح و وزن تر و خشک ریشه بسته به شادت تانش خشاکی توساط
محققان زیادی گزارش شده است ( Shan et al., 2015; Cai et al.,
.)2017; Kulkarni and Swati, 2009; Salehpour et al., 2009
مطالعات ماتخف نشان میدهد کاه شارایط تانش خشاکی سانگین،
عمخکرد این گیاه را به شدت کاهش میدهاد ( ;Kafi et al., 2010a
 .);Solaimani et al., 2008 Masumi, 2011; Salehi, 2011باه
طوری که در مطالعه کافی و همکاران ( )Kafi et al., 2010با اعمال
تنش سنگین و کاهش  13درﺻدی نیاز آبی کوشیا ،عمخکرد این گیااه
نسبت به گیاهان شاهد ( 133درﺻد نیاز آبی گیاه)  03درﺻاد کااهش
یافت .در مطالعه سخیمانی و همکاران ( )Solaimani et al., 2008در
تنش شدید خشکی بر کوشیا نیز کاهش در وزن عخوفهی تر و خشاک
بهترتیب نسبت به شرایط بدون تانش  21و  93درﺻاد گازارش شاد.
تنش خشکی سنگین در کوشیا عًوه بار کااهش وزن انادام هاوایی
سبب کاهش وزن تر و خشک ریشه نسبت به گیاهان بادون تانش و
تحاات تاانش مًی ا بااه دلی ال کاااهش می ازان فتوساانتز م ایشااود
(.)Masoumi, 2011
با توجه به کمبود عخوفه در ایران جهت تﻐذیه دامهای اهخی ،یکی
از پایدارترین روشها جهت حفظ اکوسیسات هاای منااطخ خشاک و
نیمهخشک استفاده از گیاهانی با تحمل به شوری و خشکی باﻻ نظیار
کوشیا است که میتواند مکمل ﻏذایی مفیاد بارای دام در ایان گوناه
مناطخ باشد .از طرفی نحوه تاایص ماده خشاک در شارایط تانش
بین دو باش هوایی و زمینی نیز در این گیاه بسایار مها مایباشاد.
بنابراین هدف این مطالعه گخاانهای بررسی رشد ریشه و اندام هاوایی
کوشیا تحت شرایط تنش خشکی است.

مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر سطوح ماتخاف تانش خشاکی در مراحال
رشد رویشی و زایشی بر رشد ریشه و اندامهاای هاوایی گیااه کوشایا
توده محخی سبزوار آزمایشی در قالب طرح کامً تاادفی با سه تکارار
در گخاانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد از  1031-37انجام شاد.
نه تیمار خشکی در نظر گرفته شده شامل :وﺿعیت رطاوبتی مطخاوب

موسویفر و همکاران ،اثر تنش خشکی بر روی رشد اندامهای هوایی و زیرزمینی کوشیا...

( 133درﺻد ظرفیت زراعی خا ) در کل دوره رشد گیاه (شاهد) ،تنش
مًی خشکی ( 23درﺻد ظرفیت زراعای خاا ) در مرحخاه رویشای،
تنش شادید خشاکی ( 03درﺻاد ظرفیات زراعای خاا ) در مرحخاه
رویشی ،تنش مًی در مرحخه زایشی ،تنش شدید در مرحخاه زایشای،
تنش مًی در مرحخه رویشی و تنش شدید در مرحخاه زایشای ،تانش
شدید در مرحخه رویشی و تنش مًی در مرحخه زایشی ،تانش مًیا
در کل دوره رشد گیاه ،تنش شدید در کل دوره رشد گیاه بودند.
برای انجام آزمایش از گخدانهای سطخی بزرگ با قطر دهاناه ،03
قطر کف  71و ارتفاع  91سانتیمتر با وزن  303گرم استفاده شد که با
 03کیخوگرم خا لومی شنی پر شدند .در  10اسفند در هر گخدان پنج
بذر با فواﺻل یکسان بهﺻورت ساطحی کشات شاد و پاﺲ از آن در
همه گخدانها در حد ظرفیت زراعی آبیاری انجاام شاد .پاﺲ از سابز
شدن (در  12اسفند ماه) و استقرار کامل ( 11فروردین ماه کاه ارتفااع
گیاه بهطور متوسط  13سانتیمتر بود) تعداد دو گیاه را باقی گذاشاته و
بقیه بوتهها حذف شدند .برای تعیین میزان آب مورد نیاز هر گخدان در
هر بار آبیاری ،در ابتدای آزماایش ظرفیات زراعای خاا ماورد نظار
مشاص شد .بدین منظور  0گخدان با وزن و اندازه یکسان انتاااب و
درون تمام آنها به میزان مساوی از خا تهیه شده برای آزمایش پر
شد .سﭙﺲ با محاسبه تاخال خا که در مطالعات فیزیک خاا باا
رطوبت اشباع خا برابر است ( )Kirkham, 2005گخدانها از میزان
آب کافی اشباع شدند و بعد در زیر نایخون قرار گرفتناد تاا آب تنهاا از
طریخ ثقخی خارج شود و وزن آنها هر هشت سااعت یادداشات شاد.
زمانی که منحنی خروج آب ثابت شد با توزین گخدانها میازان آب در
ظرفیت زراعی مشاص گردیاد و دو ساطح دیگار تانش بار مبناای
درﺻدی از ظرفیت زراعی اعمال شد که با توجه باه اهمیات موﺿاوع
این کار سه نوبت تکرار شد .سﭙﺲ بهﺻاورت روزاناه گخادانهاا وزن
گردید تا در ﺻورت کمتر بودن وزن آنها از حاد معاین و بار اسااس
کمبود آب نسبت به سطح مورد نظر ،میزان آب مورد نیاز جهت تأمین
رطوبت مورد نظر ،به هر گخدان اﺿافه شود .در این میان  2نمونهگیری
تاریبی (به فواﺻل  19روز از  11فاروردین تاا  11مردادمااه) جهات
اندازهگیری زیستتوده گیاهی انجام شد تا در محاسبه آب ماورد نیااز
هر تیمار خخخی ایجاد نکند .در مجماوع هار تیماار دارای  1گخادان (2
گخدان جهت نمونهگیری تاریبی و یک گخدان عمخکرد عخوفه در نظار
گرفته شد) در هر تکرار و تعداد کل گخدانهای آزمایش  711عدد بود.
تنش رویشی از زمان استقرار گیاه تا آﻏاز ایجااد گال آذیان در سااقه
اﺻخی و تنش زایشای از آﻏااز ایجااد گال آذیان در سااقه اﺻاخی تاا
گردهافشانی در نظر گرفته شد.
برای اندازهگیری پارامترهای اندام هوایی ،ابتدا ارتفاع بوته و تعداد
شاخههای جانبی ثبت شد و سﭙﺲ بوتهها از سطح خاا جادا شادند.
پﺲ از تفکیک برگ و ساقه ،وزن تر آنها با ترازوی دیجیتالی با دقت
 3/331اندازهگیری شد و از مجموع آنها وزن تر اندام هوایی بهدست
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آمد .در نهایت برگ و ساقه بوتههای برداشت شاده در آون در دماای
 20درجه سانتیگراد به مدت  91ساعت قرار گرفتند و پاﺲ از تاوزین
وزن خشک آنها یادداشت شد .سطح برگ نیز با اساتفاده از دساتگاه
اندازهگیری سطح برگ (مدل  )LI-CORتعیین شد .سﭙﺲ اقدام به در
آوردن کامل ریشه شد .برای خارج کردن ریشاه از خاا  17 ،سااعت
قبل از آن برای خیﺲ شدن کامل خا گخدان ،آبیاری به طور کامال
انجام شد .پﺲ از خیﺲ شدن کامل ،هر گخدان باه روی یاک ﺻافحه
فخزی توری در سکویی که برای شستشوی گخدانها تعبیاه شاده باود
منتقل شد و محتویات گخدان و ریشه به آهستگی با آب شسته شدند و
ریشه به طور سال از خا جادا و وزن شاد .ساﭙﺲ مساتقیما طاول
ریشهها بر حسب سانتیمتر اندازهگیاری شاد .حجا ریشاه باا روش
ﻏوطهوری در آب مقطر در درون استوانه مدرج و وزن تار باا تارازوی
دیجیتالی با دقت  3/331اندازهگیری شد .سطح ریشهها با اساتفاده از
روش اتکینسون از فرمول عخیزاده ( ),Alizadeh 7333محاسبه شد:
{3/0طول ریشهها (سانتیمتر) ××0/19حج ریشهها (سانتیمتار
مکعب)}× =7سطح ریشهها (سانتیمتر مربﻊ)
وزن خشک ریشه ،پﺲ از قرار دادن ریشهها در دماای  20درجاه
سانتیگراد به مدت  91ساعت و توزین آنها بهدست آماد .در نهایات
نسبت طول ریشه به ارتفاع اندام هوایی و نسبت وزن خشک ریشه به
وزن خشک اندام هوایی محاسبه شدند .تمامی اندازهگیریها در مرحخه
گردهافشانی که گیاه دارای نسبت مناسبی از برگ و ساقه است و هنوز
ساقه خشبی نشده بود ( 11مرداد ماه) انجام شد .برای تجزیاه آمااری
دادهها و تعیین روابط ﺻفات با یکدیگر از نرمافزار  SAS 9.1اساتفاده
شد و مقایسه میانگینها باا اساتفاده از  LSDدر ساطح احتماال پانج
درﺻد انجام گرفت.

نتایج و بحث
ارتفاع بوته ،طول ریشه و نسبت طول ریشه به ارتفاع
بوته :اثر تنش خشکی بر میانگین ارتفاع بوته کوشیا از لحاظ آمااری
در سطح احتمال یک درﺻد معنیدار بود (جدول  .)1بیشاترین ارتفااع
بوته را تیمار شاهد داشت و بین این تیمار با تیمار بدون تنش -مًی
و بدون تنش-شدید تفاوتی از نظر آماری مشاهده نشاد (شاکل.)a-1
کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار تنش شدید خشاکی در کال دوره
رشد گیاه بود که نسبت به تیمار شااهد  91/3درﺻاد کااهش داشات
(شکل  .)a-1در مطالعهی معاومی ( )Masoumi, 2011و کریمیاان
و همکااران ( )Karimian et al., 2015نیاز تانش خشاکی باعاﺚ
کاهش ارتفاع بوته کوشیا شد .مریست های انتهایی ،سخولهاای جدید
را در انتهااای ساقه یا ریشه تولید میکنند که سبب افزایش ارتفاع یا
طول گیاه میشود .در شاارایط تاانش خشااکی ،کاهش پتانساایل آب
بافتهای مریستمی باعﺚ کاهش فشار تورژسانﺲ ساخولهاای سااقه
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ارتفاع بوته از جمخه ﺻفاتی است که در گیاهان عخوفهای همواره ماورد
توجه بوده است و افزایش آن بهعنوان ﺻافتی در ارتبااط باا عمخکارد
میتواند محققان را در جهت افزایش میزان عخوفه تولیدی کمک کناد
(.)Solaimani et al., 2008; Nabati et al., 2011

که در حال ازدیاد طول میباشاند ،مایشاود و از طرفای تولیاد ماواد
فتوسنتزی نیز در گیاه کاهش مییابد که این امر موجب کااهش سنتز
پروتئااین و تنزل رشد و بزرگ شدن سخول ماایشااود کااه در نهایاات
کاهش ارتفاع بوتاه در گیااه اتفااق مایافتاد (.)Kafi et al., 2010b

جدول  -میانگین مربعات اثر تنش خشکی بر ویژگیهای اندام هوایی کوشیا
Table 1- Mean Squares of the effect of the drought stress on foliage parameters of Kochia
تعداد
وزن تر بوته ()Fresh weight
وزن خشک بوته ()Dry weight

اندام
هوایی

ساقه

برگ

Stem

Leaf

اندام
هوایی

ارتفاع

سطح

شاخه

ساقه

برگ

برگ

Stem

Leaf

Leaf area

جانبی
Branch
number

درجه

بوته

آزادی

Plant
height

d.f

**137.66

**19.33

**50.99

**1385.43

**202.16

**529.13

**34347561

1.60 ns

**1395.64

8

3.65

0.58

1.42

38.45

5.61

14.68

477.06

0.02

11.44

18

6.4

5.8

4.3

8.5

9.1

7.4

6.3

7.4

5. 9

Total

Total

26

منابع تغییر
S.O.V

Drought

خشکی
 Errorخطا
 Totalکل
C.V

)(%ﺿریب
تﻐییرات

 nsو ** بهترتیب نشانگر عدم معنیداری و معنیداری اثر عامل آزمایشی در سطح احتمال  1درﺻد میباشد.
ns and ** are no-Significant, Significant at the 0.01 level of probability, respectively.
جدول  -2میانگین مربعات اثر تنش خشکی بر ویژگیهای ریشه کوشیا
Table 2- Mean Squares of the effect of the drought stress on root traits of Kochia

حجم ریشه
Root
volume

نسبت طول

وزن تر

نسبت وزن

وزن خشک

خشک ریشه به

ریشه

اندام هوایی
Root/Shoot

Root dry
Weight

Root
fresh
weight

ریشه

سطح ریشه
Root area

ریشه به

طول ریشه

درجه

ارتفاع اندام

Root
length

آزادی

هوایی

** 345.13
9.28

0.05 ns
0.009

** 3.59
0.10

** 93.62
2.51

**4588.42
56.58

Root/Shoot
**0.081
0.001

**44.91
5.51

5.7

8.7

3.1

9.4

9.1

6.2

5.4

d.f
8
18
26

منابع تغییر
S.O.V

 Droughtخشکی
 Errorخطا
 Totalکل
) C.V (%ﺿریب
تﻐییرات

 nsو ** بهترتیب نشانگر عدم معنیداری و معنیداری اثر عامل آزمایشی در سطح احتمال  1درﺻد میباشد.
ns and ** are no-Significant, Significant at the 0.01 level of probability, respectively.

بیشترین طول ریشه در تیمار تنش مًی در کل دوره رشاد گیااه
مشاهده شد و بین این تیمار با تیمارهای شاهد ،مًی  -بادون تانش،
بدون تنش-مًی تفااوت معنایداری از نظار آمااری مشااهده نشاد
(جدول  7و شکل  .)b-1نتایج حاﺻل از اندازهگیاری طاول ریشاه در
بررسی) Niakan and Ghorbanli (2007در گیاه سویا ( Glaycine
 )maxو ) Cai et al. (2017در گیاه ذرت ( )Zea maysنشان داد که
هیچگونه اختًف معنیدار بین گیاهان شاهد و تحت تنش مًی وجود
ندارد .طول ریشه بهواسطهی قدرت جذب آب از قسامتهاای پاایین
خا که در تنش خشکی نسبت به سطح خا دارای رطوبت بیشتری
است ،بسیار اهمیت دارد و گیاه در برابر خشکی ،ترجیح میدهد بیشاتر

تولید فتوسنتز خود را به تجمﻊ مادة خشک در ریشه اختااص دهد تاا
این ماده را در ساقه و اندام هوایی ذخیره کند ،زیرا با این کاار تواناایی
خود را برای جذب مقدار بیشتری از آب موجود در خاا حفاظ خواهاد
کرد ( .)Li et al., 2011بنابراین بهطور معماول ریشاههاا عمیاختار
میشوند و سرعت رشد ریشه افزایش مییابد ،که این کار باا افازایش
جذب آب ،عمخکرد را در گیاهان افزایش میدهد ( Correa de Souza
 .)et al., 2016بسیاری از محققین نیاز نتاایج مشاابهی را مبنای بار
افزایش طول ریشه بر اثر تانش خشاکی و محادودیت آب در گیاهاان
ماتخف گزارش کردهاند ( ;Kargar et al., 2004; Li et al., 2011
.)Shan et al., 2015; Correa de Souza et al., 2016

موسویفر و همکاران ،اثر تنش خشکی بر روی رشد اندامهای هوایی و زیرزمینی کوشیا...
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شکل  -مقایسه میانگین ارتفاع بوته ( )aو طول ریشه ( )bکوشیا در تیمارهای مختلف تنش خشکی .شاهد ( ،(NS= No Stressتنش مالیم 01
درصد ظرفیت زراعی ( (MS =Moderate Stressو تنش شدید  31درصد ظرفیت زراعی ( .(SS= Serious Stressاولین حروف اختصاری از پایین
مربوط به تیمار در دوره رویشی و دومین حروف اختصاری بعد از خط فاصله بیانگر تیمار در مرحله زایشی میباشد .ستونهایی که دارای حداقل یک
حرف مشترک هستند بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی داری ندارد.
Figure 1- Mean comparison of height plant (a) and length root (b) of Kochia under different drought stress treatments. (No
Stress =NS), (Moderate Stress= MS) and (Serious Stress= SS). The first acronyms from the bottom are related to the
treatment in the vegetative period and the second acronyms after the distance line indicate the treatment in the reproductive
stage. Columns that have at least one common letter are not significantly different at the 5% probability level based on the
LSD test.

بهعًوه کمترین میزان طول ریشه نیز در تنش شدید در کل دوره
رشد گیاه مشاهده شد (شکل )b-1که با نتایج معاومی ( Masoumi,
 )2011در کوشیا مطابقت دارد .ساکی نﮋاد و همکااران ( Saki nejad
 )et al., 2010گزارش کردند که تنش خشاکی مًیا باه افازایش
طول ریشه و تنش شدید کاهش در رشد ریشاه را موجاب مایشاود.
وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2009در بررسیهای خود اظهاار
داشتند که در اثر تنش آبی ،طول ریشه اﺻخی باه دلیال تانش شادید
بهطور معنیداری کاهش یافت .بهعًوه با توجه به اینکه محاوﻻت
یک ساله معموﻻ حداکثر طول ریشهی خود را در زمان گاردهافشاانی
تکمیل میکنند ( )Aliabadi farahani et al., 2008بناابراین وقاوع
تنش ﭼه در مرحخه رویشی و ﭼه در مرحخه زایشی بر روی طول ریشه
مؤثر بود (شکل.)b-1
اثر تنش خشکی بر روی نسبت طاول ریشاه باه ارتفااع بوتاه در
سطح یک درﺻد معنیدار بود (جدول  .)7بیشترین نسبت طول ریشاه
به ارتفاع بوته در تیمار تنش مًی در کل دوره گیااه مشااهده شاد و
بین این تیمار با تیمارهای مًی  -بدون تنش و مًی  -شدید از نظر
آماری اختًف معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)7تیمارهاای شااهد و
بدون تنش -مًی هر دو با  10/01درﺻد کااهش نسابت باه تیماار
مًی در رتبه دوم قرار گرفتناد (شاکل  .)7تیمارهاای بادون تانش-

شدید و شدید -مًی در رتبه بعدی و شدید -بدون تانش و شادید-
شدید در رتبه ﭼهارم قرار گرفتند (شاکل  .)7شارایط تانش خشاکی
نسبت ریشه به اندام هوایی را در ﻏالب گیاهان افزایش میدهد ( Kafi
et al., 2010b; Asghari et al., 2014; Shan et al., 2015; Cai
 .)et al., 2017افزایش نسبت طول ریشه به ارتفاع بوته را میتاوان

به توسعه بیشتر ریشه در مراحل اولیه رشد برای جذب حداقل آب قابل
دسترس و کمبود فشار تورگر برای گسترش و توسعه اندامهای هوایی
در تیمار تنش خشکی مربوط دانست.
از طرفی افزایش این نسبت منجر به کاهش سطح تعارق از گیااه
میشود .بنابراین افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی ،یکی از راههاای
سازگاری گیاهان به شرایط خشک می باشد ( .)Cai et al., 2017این
در حالی است که فراهمای رطوبات در تیماار شااهد باعاﺚ افازایش
بیوماس اندامهای هوایی نسبت به ریشه و در نتیجاه کااهش نسابت
ریشه به اندام هوایی در مقایسه با شرایط تنش مًی در کل دوره شده
است .از آنجایی که نسبت باﻻتر ریشه به انادامهاای هاوایی باعاﺚ
بهبود توان گیاه برای افزایش تحمل به خشاکی مایشاود ،لاذا اﻏخاب
متاااین فیزیولوژی این نسبت را بهعنوان یک معیار مناسب بارای
گزینش گیاهان و نیز ژنوتیپهای مقاوم به خشکی معرفی ماینمایناد
(.)Alizadeh, 2009; Kafi et al., 2010b
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شکل  -2مقایسه میانگین نسبت طول ریشه به ارتفاع بوته کوشیا در تیمارهای مختلف تنش خشکی .شاهد ( ،(NS= No Stressتنش مالیم01
درصد ظرفیت زراعی ( (MS =Moderate Stressو تنش شدید  31درصد ظرفیت زراعی ( .(SS= Serious Stressاولین حروف اختصاری از پایین
مربوط به تیمار در دوره رویشی و دومین حروف اختصاری بعد از خط فاصله بیانگر تیمار در مرحله زایشی میباشد .ستونهایی که دارای حداقل یک
حرف مشترک هستند بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارد.
Figure 2- Mean comparison of root/shoot ratio of Kochia under different drought stress treatments. (No Stress =NS),
(Moderate Stress= MS) and (Serious Stress= SS). The first acronyms from the bottom are related to the treatment in the
vegetative period and the second acronyms after the distance line indicate the treatment in the reproductive stage. Columns
that have at least one common letter are not significantly different at the 5% probability level based on the LSD test.

سطح برگ و سطح ریشه در اثار تانش خشاکی در ساطح
احتمال یک درﺻد معنیدار بود (جداول  1و  7و شاکل .) 0در تیماار
شاهد ،سطح برگ در سرتاسر فال رشد به دلیل فراهمای رطوبات و
تأمین فشار تورگر ﻻزم برای رشد و توسعه بارگ ،بیشاتر از تیمارهاای
دیگر بود (شکل .)a-0تیمارهای مًی  -بادون تانش ،بادون تانش-
مًی  ،مًی  -مًی  ،مًیا  -شادید ،شادید -بادون تانش ،بادون
تنش -شدید ،شدید -مًی  ،بهترتیب ،73/07 ،10/92 ،17/07 ،2/71
 90/99 ،00/31 ،79/17درﺻااد نساابت بااه شاااهد کاااهش داشااتند
(شکل .)a-0اما در تیمار تنش شدید در کل دوره رشد گیااه ،کمتارین
سطح برگ مشاهده شد که این کاهش نسبت به شاهد  11/19درﺻاد
بود (شاکل .)a-0در ابتدای رشد در گیاه آﻏاازههاای زیاادی از بارگ
شکل میگیارد که در شرایط مطخوب و ایادهآل هماه آنهاا پتانسایل
ایجاد برگ را دارند ،اما شارایط نامناسب رشدی و تنشهای محیطای
سابب مرگ آﻏازههای برگها مایشاوند .تانش خشاکی در گیاهاان
باعﺚ میشود کاهش محتوای نسبی آب و به تباﻊ آن کوﭼاک شادن
اندازه سخولها ،کاهش تقسی سخولهای مریساتمی و در نتیجاه کناد
شدن رشد برگ ،توقف تولید برگ ،تسریﻊ پیری و ریزش برگها اتفاق
بیفتاااااااد و در نتیجه از تعداد برگ و همچنین از سطح برگ گیاهان
کاسته شاود ) .)Kafi et al., 2010b; Cakir, 2004کااهش ساطح
برگ کوشیا تحت تنش خشکی توسط دیگر محققین نیز گزارش شده
اسات ( Solaimani et al., 2008; Masoumi, 2011; Salehi,

.)2011
بیشترین سطح ریشه در تیمار شاهد مشاهده شد و بین این تیماار
با تیمارهای تنش مًی  -بدون تنش و بدون تنش -مًی تفااوتی از
نظر آماری وجود نداشت (شکل .)b-0از طرفای مقایساه میاانگینهاا
نشان داد که این دو تیمار با تیمار تنش مًی در کل دوره رشد گیااه
نیز تفاوت معنیداری از نظر آماری ندارند (شاکل  .)b-0تیماار بادون
تنش -شدید و تیمار تنش مًی  -شدید نیاز در رتباه بعادی از نظار
سطح ریشه قرار گرفتند .تیمارهای تنش شدید -بدون تانش و بادون
تنش -مًی بهترتیب با  00/1و  01/1درﺻد کاهش نسبت به شااهد
در رتبه ﭼهارم جای گرفتند .کمترین سطح ریشه نیاز در تیماار تانش
شدید در کل دوره رشد با  91/0درﺻد کاهش نسبت به شاهد مشاهده
شد (شکل  .)b-0کاهش سطح ریشه در شرایط تنش خشاکی توساط
دیگر محققین نیز بیان شده است ( Asghari et al., 2014; Musavi
 .)fazl et al., 2015; Cai et al., 2017در هنگاام وقاوع خشاکی
محتوای رطوبتی خا باه شادت کااهش ماییاباد ،بناابراین اناد
مولکولهای آب موجود در خا تحت این شارایط باهوسایخه نیاروی
مکش زیادی از طرف ذرات ریز خا (پتانسایل ماتریاک خاا ) باه
شدت جذب میشوند .از اینرو جهت قابل دسترس ساختن این مقادار
آب برای گیاهان که بسیار حیاتی است باید سطح تماس بین ریشههاا
و ذرات خا افزایش یابد (.)Alizadeh, 2009

موسویفر و همکاران ،اثر تنش خشکی بر روی رشد اندامهای هوایی و زیرزمینی کوشیا...
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شکل  -3مقایسه میانگین سطح برگ ( )aو سطح ریشه ( )bکوشیا در تیمارهای مختلف تنش خشکی .شاهد ( ،(NS= No Stressتنش مالیم 01
درصد ظرفیت زراعی ( (MS =Moderate Stressو تنش شدید  31درصد ظرفیت زراعی ( .(SS= Serious Stressاولین حروف اختصاری از پایین
مربوط به تیمار در دوره رویشی و دومین حروف اختصاری بعد از خط فاصله بیانگر تیمار در مرحله زایشی میباشد .ستونهایی که دارای حداقل یک
حرف مشترک هستند بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارد.
Figure 3- Mean comparison of leaf area (a) and root area (b) of Kochia under different drought stress treatments. (No Stress
=NS), (Moderate Stress= MS) and (Serious Stress= SS). The first acronyms from the bottom are related to the treatment in
the vegetative period and the second acronyms after the distance line indicate the treatment in the reproductive stage.
Columns that have at least one common letter are not significantly different at the 5% probability level based on the LSD
test.

بنابراین بسیاری از گیاهان ،ریشههای فرعی تولید مایکنناد کاه
سطح این ریشهها کوﭼک بوده و شامل تارهای کشانده تاک ساخولی
میباشند .وجود این ریشههای فرعی به توسعه سیست ریشهای کمک
نموده و موجب افزایش توانایی آن در جذب آب میشود ( Asghari et
 .)al., 2014اما در مجموع تحت شرایط تانش خشاکی ریشه گیاه به

عخت از دست دادن اتساع سخولی و کاهش فعالیت میتوزی یا مهار
طویل شدن سخولها دﭼاار کااهش ساطح مایشاود ( Shah et al.,
 .)2008همبستگی مثبت بین سطح برگ و سطح ریشه مشااهده شاد
(شکل  .)9هرﭼه سطح برگ بیشتر شود به تبﻊ آن ساطح ریشاه نیاز
بیشتر میشود.

شکل  -0رابطه بین سطح برگ و سطح ریشه کوشیا
Figure 4- The relationship between leaf area and root area of Kochia

تعداد شاخه جانبی و وزن تر و خشک بررگ و سراقه:
افزایش تنش خشکی تأثیر معنیداری بر تعداد شااخه جاانبی در بوتاه

کوشیا نداشت (جدول  .)0گزارشها حاکی از آن اسات کاه کوشایا در
شرایط ماتخف محیطی تواناایی بااﻻیی در تولیاد شااخه جاانبی دارد
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 .)0کمترین میزان وزن تر و خشک برگ در تیمار تنش شدید در کال
دوره گیاه مشاهده شد (جدول  .)0سخیمانی و همکااران ( Solaimani
 .)et al., 2008نیز کاهش وزن تر و خشک سااقه و بارگ در کوشایا
تحت شرایط تنش خشکی را گزارش کرد .یکی از اولاین نشاانههاای
کمبود آب ،در تیمارهای تحت تنش کاهش آماس ساخولی اسات .این
کاااهش فشااار تورژسااانﺲ موجااب ماایشااود تا آب کمتری در درون
سخولها باقی بماناااد و در نتیجه سبب کاهش وزن و حجاا ساااخول
بهویﮋه در ساقه و برگها میشود .بهطاور کخای کاهش مقادار تولیاد
مادهی تر و خشک در اندامهاای گیااهی تحت تنش خشکی از طریخ
سه مکانیس کخی کاهش جذب تشعشﻊ فعال فتوسنتزی ،کاهش
کارآیی مارف نور و کاهش در تبادل گازکربنیک به ازای واحد نور
جذب شده قابل بیان است ( Waldron et al., 2010; Karimian et
.)al., 2015

( Soleimani et al., 2008; Ziaee et al., 2008; Salehi, et al.,

 .)2009; Karimian et al., 2015تعاداد شااخه جاانبی در کوشایا
میتواند بهعنوان ﺻفتی جهت افزایش درﺻد برگ و افازایش خاوش
خوراکی این عخوفه مطرح باشد ،زیرا این شاخهها نسبت به ساقه اﺻخی
در استحکام و نگهداری گیااه نقاش کمتاری داشاته و از بافاتهاای
خشبی کمتری نیز برخوردارند (.)Nabati et al., 2011
وزن تر و خشک برگ و سااقه تحات تاأثیر تانش خشاکی قارار
گرفت (جدول  .)1بیشاترین میازان ایان ویﮋگایهاا در تیماار شااهد
مشاهده شد و بعد از شاهد  0تیمار تنش مًی  -بادون تانش ،بادون
تنش -مًی و تنش مًیا در کال دوره رشاد گیااه بادون تفااوت
معنیدار در رتبه دوم بودند (جدول  .)0در تیماار شااهد بیشاترین وزن
برگ بهدست آمد که به فتوسانتز بیشاتر و در نتیجااه تولیااد مااواد
فتوسنتزی بیشتر جهت رشد دیگر اندامها مانند ساقه منجر شد (جدول

جدول  -3مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر تعداد شاخه جانبی و وزن تر و خشک برگ و ساقه کوشیا
Table 3- Mean comparison of the effect of the drought stress on number of lateral branches and leaf and stem fresh and dry
weight of kochia
تیمار خشکی Drought stress

تنش

تنش شدید در

تنش مالیم

مالیم

مرحله رویشی

در مرحله

کل دوره

و تنش مالیم

رویشی و

رشد

در مرحله

شدید در

SS-SS

MSMS

زایشی

زایشی

SS-MS

MS-SS

2.24

32.50

33.06

32.76

33.43

33.53

6.57

40.88

67.53

50.16

57.65

63.87

72.46

4.06

25.26

41.74

31

35.64

39.48

44.79

32.72

2.04

12.98

21.37

15.94

18.40

20.29

23.15

16.70

22.77

1.31

8.05

13.27

9.89

11.44

12.53

14.24

10.38

14.07

تنش
LSD
0.05

شدید
کل دوره
رشد

تنش

تنش

تنش

تنش

شدید در

مالیم در

شدید در

مالیم در

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

زایشی

زایشی

رویشی

رویشی

NS-SS

NS-MS

SS-NS

MS-NS

32.96

33.86

32.50

34.16

52.94

72.36

83.78

44.73

51.78

26.14

16.22

شاهد
Control
(No
)stress

صفات
Traits

تعداد شاخه
جانبی
Branch
number
)(g.plant

وزن تر برگ
Leaf fresh
weight
)(g.plant

وزن تر ساقه
Stem
fresh
weight
)(g.plant

وزن خشک
برگ
Leaf dry
weight
)(g.plant

وزن خشک
ساقه
Stem dry
weight

(No Stress =NS), (Moderate Stress= MS) and (Serious Stress= SS).
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وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و نسبت ریشره
به اندام هوایی :بین تیمارهاای تانش خشاکی از نظار وزن تار و
خشک اندام هوایی اختًف معنایداری در ساطح یاک درﺻاد وجاود
داشت (جدول  .)1بیشترین وزن تر اندام هوایی در تیمار شاهد مشاهده
شد و میزان کاهش این ﺻافت در تیمارهاای مًیا  -بادون تانش،
شدید -بدون تنش ،بدون تنش -مًی  ،بدون تنش -شدید ،مًیا -
شدید ،شدید -مًی  ،تنش مًی در کل دوره رشاد گیااه باهترتیاب
 93/10 ،01/11 ،70/21 ،10/01 ،01/11 ،10/17و  13/03درﺻاااااد
نسبت به شاهد بود (شکل .)a-0میزان وزن خشک در شاهد ،مًیا -
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بدون تنش ،شدید -بدون تنش ،بدون تانش -مًیا  ،بادون تانش-
شدید ،مًی  -شدید ،شدید -مًی  ،تنش مًی در کل دوره رشاد و
تنش شدید در کل دوره رشد گیاه باهترتیاب ،72/33 ،01/20 ،97/30
 09/13 ،70/21 ،73/27 ،07/13 ،02/73و  71گرم در بوته بود که در
شاهد بیشترین بود (شکل  .)c-0کمترین میزان وزن تر و خشک اندام
هوایی در تیمار تنش شدید در کل دوره رشد مشاهده شاد کاه میازان
این کاهش نسبت به شاهد در وزن تار و خشاک باهترتیاب  01/71و
 03/00درﺻد بود (شکلهای  a-0و .)c-0

شکل  -5مقایسه میانگین وزن تر و خشک اندام هوایی ( aو  )cو ریشه ( bو  )dکوشیای تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی .شاهد (No Stress

= ،(NSتنش مالیم 01درصد ظرفیت زراعی ( (MS =Moderate Stressو تنش شدید  31درصد ظرفیت زراعی ( .(SS= Serious Stressاولین
حروف اختصاری از پایین مربوط به تیمار در دوره رویشی و دومین حروف اختصاری بعد از خط فاصله بیانگر تیمار در مرحله زایشی میباشد.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارد.
Figure 5- Mean comparsion of fresh and dry weight of shoot (a, c) and root (b, d) of Kochia under different drought stress
treatments. (No Stress =NS), (Moderate Stress= MS) and (Serious Stress= SS). The first acronyms from the bottom are
related to the treatment in the vegetative period and the second acronyms after the distance line indicate the treatment in the
reproductive stage. Columns that have at least one common letter are not significantly different at the 5% probability level
based on the LSD test.
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با توجه به اینکه میزان فتوسنتز تنش خشاکی شادید کال دوره
نسبت به تیمارهای بدون تنش -شدید و مًی  -شدید بیشتر بود اماا
میزان زیستتوده نهایی آن به دلیل تاایص بیشتر مواد فتوسنتزی و
ﺻرف هزینه مازاد انرژی جهت تولید ترکیبات محاافظ در گیااه نظیار
کاروتنوئیدها ،اسمولیتها ،آنتیاکسیدانتها و ﻏیره به کااهش میازان
وزن خشک این تیمار انجامید .در مطالعه دیگار محققاین نیاز اعماال
تنش خشکی شدید ،عمخکرد این گیاه را نسابت باه شااهد باه شادت
کااهش داد ( Masoumi, 2011; Salehi, 2011; Kafi et al.,
 .)2010a; Solaimani et al., 2008; Karimian et al., 2015باه
طوری که در مطالعه ( .)Kafi et al., 2010aبا اعمال تنش سنگین و
کاهش  13درﺻدی نیاز آبای کوشایا ،عمخکارد ایان گیااه نسابت باه
گیاهان شاهد ( 133درﺻد نیاز آبی گیاه)  03درﺻد کااهش یافات .در
مطالعاه ساخیمانی و همکااران ( .)Solaimani et al., 2008بار روی
تنش شدید خشکی در کوشیا نیز کاهش در وزن عخوفهی تر و خشک
بهترتیب نسبت به شرایط بدون تانش  21و  93درﺻاد گازارش شاد.
تنش خشکی سنگین در کوشیا باعﺚ کاهش شدید وزن تار و خشاک
اندام هوایی نسبت به گیاهان بادون تانش باه دلیال کااهش میازان
فتوساانتز ماایشااود ( .)Masoumi, 2011کریمیااان و همکاااران
( )Kariminan et al., 2015نیز کااهش  00/02درﺻادی در تیماار
تنش شدید (  33درﺻد تاخیه مجاز رطوبتی) نسبت به شاهد گازارش
کردند .بهطور کخی کمبود آب در هر دو مرحخه رویشی و زایشی موجب

کاهش وزن تر و خشک نسبت به شاهد شد .زیرا زمانی که در شرایط
تنش خشکی محدود شدن فتوسنتز ،کاهش ارتفاع بوته ،ساطح و وزن
برگ و وزن ساقه ﺻورت میگیرد متعاقب آن کاهش وزن تر و خشک
اندام هوایی اتفاق میافتد.
وزن تر و خشک ریشه در تیمار شاهد بیشترین بود (شکلهای -0
 bو  .)d-0تیمار مًی  -بدون تنش در رتبه دوم قارار گرفات و باین
این تیمار با دو تیمار بدون تنش -مًی و تنش مًیا در کال دوره
رشد گیاه تفاوتی مشااهده نشاد کاه باهترتیاب  17/1 ،10/9و 13/0
درﺻد نسبت به شاهد در وزن تر ریشاه کااهش داشاتند .رتباه ساوم
مربوط به تیمار بدون تنش -شدید بود که حادود  70درﺻاد کااهش
نسبت به شاهد داشت .تیمارهای تنش مًی  -شادید ،تانش شادید-
بدون تنش و شدید -مًی بهترتیب در رتبههای بعدی قارار گرفتناد.
کمترین میزان این ﺻفات نیز در تیمار تنش شدید در کال دوره رشاد
گیاه با حدود  01درﺻد کاهش نسبت به شاهد مشاهده شد (شکلهای
 b-0و  .)d-0نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داده است که باا محادود
شدن مقدار آب درون خا  ،رشد ریشه و در نتیجهی آن ،وزن ریشه در
گیاهان ماتخف کاهش ماییاباد ( Shan et al., 2015; Cai et al.,
 .)2017; Fang et al., 2017معااومی ( )Masoumi, 2011نیاز
کاهش وزن تر و خشک ریشه تحت شرایط تنش خشکی در کوشایا را
گزارش کرده است.

شکل  -6رابطه بین وزن تر ( )aو خشک ( )bاندام هوایی و ریشه کوشیا
Figure 6- The relationship between shoot and root fresh (a) and dry (b) weight of kochia

در شرایط تنش خشکی و تداوم آن ،کااهش رطوبات در منطقاه
ریشه بهوجود میآید که به دنبال آن کاهش سطح برگ ،بساته شادن
روزنهها و کاهش جذب و انتقال آب و عناﺻر ﻏاذایی اتفااق مایافتاد.
سﭙﺲ مکانیس های تحمل و مقاومت به خشکی توساط گیااه باهکاار
گرفته میشود و در نتیجه افزایش نیاز به قناد بارای تنظای اسامزی
سخول رخ میدهد که منجر به کاهش دسترسی به ماواد فتوسانتزی و
انتقال آنها به ریشهها میشود .بنابراین وزن تر و خشک ریشه کاهش

مییابد که البته میزان این کاهش متأثر از شدت تنش ،گونه گیاهی و
مرحخاه فنولاوژی گیااه اسات ( Saxena, 2003; Fageria et al.,
 .)2006; Kafi et al., 2010bهمچنین همبستگی مثبت بین وزن تر
و خشک اندام هوایی و ریشه در شکل  a-1و  bمشاهده شد .که هار
ﭼه وزن تر و خشک اندام هوایی افزایش یاباد باه تباﻊ آن وزن تار و
خشک ریشه نیز افزایش مییابد.
نسبت وزن خشک ریشه به وزن اندام هوایی معنیدار نشد (جدول
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 7و شکل  .)a-2این نسبت نشان میدهد که خشکی اندامهای هوایی
و زیرزمینی را بهطور یکسان تحت تأثیر قارار مایدهاد .زیارا ایان دو
باش از جهات ماتخف با یکدیگر در ارتبااط مایباشاند و همبساتگی
مثبت و معنیداری بین آنها وجود دارد ﭼنانچه در رشد یکی از آنهاا
تﻐییری ایجاد شود در دیگری نیز ﭼنین خواهاد شاد (شاکل  .)a-2از
آنجایی که رشد بستگی باه تاأمین کربوهیادراتهاای ماورد لازوم از
شاخهها دارد عوامل از قبیل تنش خشکی ،نور ،سایه و سطح بارگهاا
که موجب کاهش فتوسنتز میگردند رشد ریشه را نیز تقخیل مایدهناد
( .)Alizadeh, 2009در شرایط تنش خشکی ،تاور میشود با توجاه
به اینکه ریشهها نسبت به اندامهای هوایی به منبﻊ رطوبت نزدیکتار
هستند بنابراین کمبود فشار تورگر برای توسعه اندامهای هوایی نسبت
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به ریشهها سریﻊتر رخ دهد زیارا ابتادا ریشاههاا نیااز خاود را تاأمین
مینماید و در نتیجه افت وزن آنها نبایستی نسبتا شدید باشد .اما این
نسبت نشان میدهد که ایان تااور نادرسات اسات و تﻐییارات وزن
خشک ریشه از سطح آبی ( 03تانش شادید) باه ( 133بادون تانش)
درﺻد نیاز آبی گیاه حدود  01درﺻاد اسات (شاکل  .)d-0کاه نشاان
میدهد که همواره و تحت هر شرایطی یک تناسب یکسان بین انادام
هوایی و زیرزمینی گیااه وجاود دارد کاه باا نتاایج ماولر و همکااران
( ،)Muler et al., 2011موسوی فاﺿل و همکااران ( Musavi fazl
 )et al., 2013و کاای و همکااران ( )Cai et al., 2017همااوانی
دارد.

شکل  -0مقایسه میانگین نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی ) (aو حجم ریشه ) (bکوشیای تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی .شاهد ( No

 ،(NS= Stressتنش مالیم 01درصد ظرفیت زراعی ( (MS=Moderate Stressو تنش شدید  31درصد ظرفیت زراعی (.(SS= Serious Stress
اولین حروف اختصاری از پایین مربوط به تیمار در دوره رویشی و دومین حروف اختصاری بعد از خط فاصله بیانگر تیمار در مرحله زایشی میباشد.
Figure 7- Mean comparison of root dry weight/ shoot dry weight ratio (a) and root volume (b) of Kochia under different
drought stress treatments. (No Stress =NS), (Moderate Stress= MS) and (Serious Stress= SS). The first acronyms from below
are related to the treatment in the vegetative period and the second acronyms after the distance line indicate the treatment in
the reproductive stage.

حجم ریشه :با اعمال تنش خشکی ،حج ریشه در تیمارهاای
ماتخف نسبت به شاهد کااهش یافات (جادول  7و شاکل  .)b-2باه

طوری که میزان آن در تیمار تنش مًیا در کال دوره رشاد 13/71
درﺻد کمتر از شاهد بود اگرﭼه تفاوت معنیداری باین ایان تیماار باا
تیمارهای مًی  -بدون تنش ،بدون تانش -مًیا و بادون تانش-
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درﺻد نیاز آبی در کل دوره رشد گیاه) و کمتارین آن133( تیمار شاهد
 با توجه به.در تیمار تنش شدید در کل دوره رشد گیااه باهدسات آماد
نتایج بااهدست آمده از آزمایش میتوان اظهار نمود که اعمال هر گونه
تنش در تولید عخوفااا اه سبب کاهش کمیت و برخی از ﺻفات زراعی
 بیشترین مقدار عخوفه در شرایطی باهدسات.عخوفااه تولیدی میشود
میآید کاه آب کاافی در اختیاار گیااه قارار بگیرد تا گیاه ﺿمن جذب
آب و با استفاده از رواباااااط سخولی تعداد و اندازه سخولها و در نتیجه
 درﺻاادی آب03  امااا در نهایاات بااا کاااهش.عمخکرد را افزایش دهد
 تانش مًیا در،آبیاری در تیمارهای تنش مًی در مرحخاه رویشای
،10/17 مرحخه زایشی و تانش مًیا در کال دوره رشاد باهترتیاب
 درﺻد کاهش عمخکرد عخوفه در ایان گیااه مشااهده13/03  و10/01
شد که عًوه بر ﺻرفهجویی در مارف آب و عمخکارد خاوب عخوفاه
.میتوان سطح بیشتری از زمینها را نیز زیر کشت برد
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 کمترین میازان حجا.)b-2 شدید از نظر آماری وجود نداشت (شکل
ریشه نیز در تیمار تنش شدید در کل دوره رشد گیاه مشاهده شاد کاه
 سایر.)b-2  درﺻد نسبت به شاهد کاهش داشت (شکل01/79 حدود
،تحقیقات نیز نشان دادهاند که در اثر تنش خشکی و محدود شدن آب
Saki nejad et ( مقدار ریشه در واحد حج خا کاهش پیدا میکند
)Masoumi, 2011(  معاومی.)al., 2010; Asghari et al., 2014
نیز کاهش حج ریشه کوشیا در اثر تنش خشکی را نسبت به شارایط
.بدون تنش گزارش کرد

نتیجهگیری
بهطور کخی رشد ریشه و اندام هوایی در شرایط کا آبای کااهش
مییابد اما همواره و تحت هر شرایطی یک تناسب یکسان بین این دو
 بیشترین مقدار کمی ﺻافات ماورد مطالعاه در.باش گیاه وجود دارد
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The Effect of Drought Stress on Root and Shoot Growth of Kochia (Kochia
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Introduction: Drought is undoubtedly one of the most important environmental stresses limiting the
productivity of crop plants around the world. An optimal partitioning of dry matter between root and shoot,
therefore is of crucial importance for crop yield under drought stress. Deficit irrigation strategy and planting
crops with low water requirements and low expectations, for example, Kochia is very important under drought
stress. Kochia is a salt- and drought-tolerant species that can be grown on drought soils, yielding fodder in
quantities approaching that produced by alfalfa. The aim of this greenhouse study was investigating root and
shoot growth of Kochia under drought stress conditions.
Materials and Methods: To study the effects of drought stress on root and shoot growth of kochia, a pot
experiment was carried out as completely randomized design with three replications in University of Ferdowsi in
2013. There were 9 treatments included control (no stress) (NS-NS=100% field capacity (FC)), moderate
drought stress (70% FC) during the vegetative phase (MS-NS), severe drought stress (30% FC) during the
vegetative phase (SS-NS), moderate drought stress during the reproductive phase (NS-MS), severe drought stress
during the reproductive phase (NS-SS), moderate drought stress during the vegetative phase and severe drought
stress during the reproductive phase (MS-SS), severe drought stress during the vegetative phase and moderate
drought stress during the reproductive phase (SS-MS), moderate drought stress during total growth period (MSMS) and severe drought stress during total growth period (SS-SS). At the beginning of anthesis, plant height and
branch number were recorded. Then plants were harvested and leaves, stems, and roots were separated. The
fresh weight of the organs was recorded. Root volume was measured. Leaf area measured using a leaf area meter
(LI-COR model) and root area was measured by Atkinson method. Then, leaves, stems, and roots dried in an
oven at 75°C for 48 hours until mass reached and dry weight was recorded. For statistical analysis, analysis of
variance (ANOVA) and LSD test were performed using SAS ver. 9.1 software.
Results and Discussion: Results showed that the highest and lowest plant height, leaf area, leaf, stem and total
fresh and dry weight observed in control and severe drought stress during growth period, respectively.
Significance of traits related to plant aerial parts due to morphological changes of root plants, which is actually a
plant response to drought stress. Also, effect of drought stress was significant on root length, area and volume,
fresh and dry weight, root length ratio to plant height. The highest and lowest of these traits were observed in
control and severe drought stress during growth period, respectively. Drought stress thereby mostly reduced
plant height and increased at least root length, leading to higher root/shoot ratio. Most importantly, the length of
root was greater in the moderate drought-treated plants than the control plants at the end of the drought and
recovery periods. Number of lateral branches and root dry weight/shoot dry weight ratio did not differ
significantly with control. Generally, root and shoot growth under drought stress conditions is reduced that the
amount of reduction depends on the growth stage of the plant, intensity and duration of the stress.
Conclusions: Finally, this study showed that the maximum amount of Kochia forage was obtained when the
water is 100% FC to increase the number and size of the cells and, consequently, increase the yield. However,
Kochia forage decreased 19% by decreasing 30% of irrigation water in treatments of moderate stress during total
growth period in compared to the control plants. In addition to saving water, more land can be cultivated.
Keywords: Deficit irrigation, Halophyte, Potted study, Root morphology
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