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چکيده
 تجمع، پرولین، قند محلول، در اين آزمايش میزان رشد.تنظیمکنندههاي رشد گیاهي در شرايط تنشزا ميتوانند سبب بهبود رشد گیاه شوند
،5 ، تیمارها شامل چهار سطح شوري شاهد.يونهاي سديم و پتاسیم تحت تأثیر کاربرد ترينگزاپک اتیل در تیمارهاي مختلف شوري بررسي شد
100  میليگرم در240  و120 ،60 ،0  دسي زيمنس بر متر با استفاده از کلريد سديم و تیمارهاي ترينگزاپک اتیل در چهار سطح15  و10
 غلظت يون سديم، پرولین، شوري باعث افزايش معنيداري در میزان قندهاي محلول. روز يکبار اعمال شد14 مترمربع بود که سه مرتبه و هر
، غلظت يون پتاسیم اندامهاي هوايي شد ولي موجب کاهش میزان غلظت يون پتاسیم ريشه،و نسبت سديم به پتاسیم ريشه و اندامهاي هوايي
 قند، توسعۀ ريشه، محلولپاشي ترينگزاپک اتیل موجب افزايش محتواي نسبي آب برگ، همچنین.عمق توسعۀ ريشه و محتواي نسبي آب شد
 در شرايط شوري، بنابر نتايج مشخص شد. غلظت يون سديم و پتاسیم و نسبت سديم به پتاسیم در ريشه و اندامهاي هوايي شد، پرولین،محلول
تجمع میزان باالتر يون پتاسیم در اندامهاي هوايي و کاهش انتقال يون سديم از ريشه به اندامهاي هوايي ميتواند يک سازوکار مهم چمن
.آگروستیس براي تنظیم يوني و افزايش مقاومت به شرايط شوري باشد
. محتواي نسبي آب و قندهاي محلول، کلريد سديم، چمن، پتاسیم:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
Plant growth regulators can improve plant growth under environmental stress conditions. Effect of trinexapac-ethyl
(TE) on growth response, soluble sugars content (SSc), proline and ion regulation were investigated in creeping
bentgrass (Agrostis stolonifera L.) under salinity stress. The four salinity levels were applied at rate of control, 5, 10,
and 15 dS/m with NaCl and TE treatments were applied with a hand sprayer at three times, biweekly at rate of 0, 60,
120, and 240 mg/100 m-2. Salinity, significantly increased SSc, proline content, leaf and root Na+, leaf K+, leaf Na/K
and root Na/K rates but root K+, root length density and relative water content (RWC) decreased. Also, Foliar
application of TE increased RWC, root length density, SSc, proline, leaf and root Na+ and K+ concentrations, Na/K as
well as leaf and root ratios. Results indicated that taking up more of the K+, maintaining a high K+ concentration in
the leaves and reducing the Na+ being transferred from the roots to the shoots could be the mechanisms for Na+ and
K+ regulation for salinity tolerance in creeping bentgrass.
Keywords: Grass, potassium, RWC, sodium chloride, soluble sugars.
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مقدمه
تنش شوري موجب كاهش و نيز جلوگيري از رشد
بسياري از گياهان میشود و نزديك به  20درصد
زمينهاي زير كشت و نزديك به نيمی از زمينهاي
تحت آبياري جهان در معرض تأثير شوري هستند
( .)Sairam & Tyagi, 2004بهطورمعمول تنش شوري
توسط نمك سديم و بهويژه  NaClايجاد میشود .تأثير
تخريبی تنش شوري بر گياهان بهعلت كاهش پتانسيل
اسمزي محلول خاك (تنش آبی) ،تعادل نداشتن مواد
غذايی و تأثير يونهاي خاص (تنش شوري) است .در
فرايند تنش شوري در گياهان فرآيندهاي مهمی
همانند نورساخت (فتوسنتز) ،ساخت (سنتز) پروتئين
و سوختوساز(متابوليسم) چربیها تحت تأثير قرار
میگيرد .بهنظر میرسد كه گياهان با سازوكارهاي
پيچيدهاي كه در آنها بيان بسياري از ژنها و
سازوكارهاي فيزيولوژيکی دخالت دارد به تنش پاسخ
میدهند ( .)Parida & Das, 2005راهكارهاي
بيوشيميايی شامل انباشتن انتخابی يا دفع يونها،
كنترل جذب يون توسط ريشه و انتقال به برگها،
ذخيرهسازي يونها در بخشهاي غير حساس
(واكوئل) ،ساخت محلولهاي سازگار ،تغيير در مسير
نورساخت ،اصالح در ساختار غشاء ،القاي آنزيمهاي
پاداكسندگی (آنتیاكسيدانت) و القاي هورمونهاي
گياهی هستند .تنظيمكنندههاي رشد گياهی ،بهويژه
بازدارندههاي رشد ،بهطور گستردهاي در مديريت
چمنها و كنترل سرزنی آنها استفاده میشوند.
ترينگزاپك اتيل 1يکی از اين كندكنندههاي رشد است
كه بازدارندة زيستساخت (بيوسنتز) آخرين مرحلۀ
توليد جيبرلين میشود و منجر به كاهش رشد
اندامهاي هوايی گياه میشود .كاربرد ترينگزاپك اتيل
سبب افزايش ميزان سيتوكنين زآتين ريبوزيد در
گياهان میشود .سيتوكنين بهعنوان يك تأخيرانداز
پيري شناخته شده است و اين امر با سازوكارهاي
مختلفی مانند فعاليت پاداكسندگی ،كاهش تنفس،
كاهش آنزيمهاي درگير در تخريب غشاي ياختهاي
(ليپاز و ليپو اكسيژناز) و كاهش باز و بسته شدن
1. Trinexapac-ethyl

روزنهها انجام میپذيرد .اين پاسخهاي مثبت
فيزيولوژيکی سبب افزايش مقاومت چمنها به تنشهاي
محيطی میشود ( .)Pessarakli, 2007كاربرد ترينگزاپك
اتيل در چمن پوآ 2باعث افزايش كيفيت و ميزان سبزينه
(كلروفيل) و همچنين افزايش كارايی گياه در برابر تنش
خشکی ( )Roohollahi et al., 2010و تنش شوري
( )Arghavani et al., 2012میشود .همايستايی 3يونها
در گياه ،براي مقاومت گياه و حفظ حالت پايداري در
ياختههاي گياهی در برابر تنش شوري الزم است .در
شوري زياد ،يون سديم با ديگر يونها بهويژه پتاسيم
رقابت میكند و منجر به كاهش ميزان پتاسيم در گياه
میشود ( .)Parida & Das, 2005نسبت  K+/Na+در
مدت تنش شوري كاهش میيابد و اين كاهش در
گونههاي حساس به شوري بيشتر است .از سوي ديگر
وجود پتاسيم كافی براي زنده ماندن گياه در محيطهاي
شور ضروري است و اين بهدليل حفظ غلظت زياد بستره
ای (استرومايی) پتاسيم در چنين شرايطی است ( Uddin
.)& Juraimi, 2013
تجمع پرولين از جمله روشهاي سوختوسازي
(متابوليکی) است كه در پاسخ به تنش اسمزي و يا ديگر
تنشها توسط گياهان بهكار میرود (.)Hua et al., 1997
پرولين تجمع يافته ،نقشهايی مانند ايجاد تركيب
اسمزي ،تركيب ذخيرهاي نيتروژن ،جاروبكنندة
راديکالهاي هيدروكسيل ،تنظيم پتانسيل اكسايشی
(اكسيداسيون) ياختهاي ،تنظيم  pHو حفظ آماس
(تورژسانس) و نيز حجم ياخته را بهعهده دارد كه
درنهايت موجب سازش و تحمل در برابر تنش شوري
میشود ( .)Nakashima et al., 1998از ديگر موادي كه
در شرايط تنش در گياه تجمع میيابد ،قندهاي محلول
هستند كه در شرايط تنش بهعنوان عاملهاي اسمزي و
يا بهعنوان حفاظتكنندههاي اسمزي عمل میكنند.
افزايش قند طی تنش ،بهطور معنیداري با تنظيم
اسمزي و حفظ آماس همبستگی دارد و بهعنوان
حفاظتكنندة اسمزي ،باعث پايداري پروتئينها و غشاها
میشود ( .)Sánchez et al., 1998سازوكار جذب و
انباشتن يون در اندامهاي مختلف گياه ،عاملی بسيار مهم
2. Poa pratensis L.
3. Homeostasis
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در تعيين تحمل به شوري گياه عنوان شده است .تاكنون
پژوهشهاي بسيار اندكی در اين مورد روي چمنها انجام
شده است و با توجه به اينکه افزايش تحمل گياهان به
تنش شوري اهميت ويژهاي دارد ،پژوهشی با هدف
بررسی تأثير سطوح مختلف ترينگزاپك اتيل و تنش
شوري بر تجمع يونهاي كانی در اندامهاي مختلف چمن
آگروستيس ،1ميزان انباشت پرولين ،قند محلول ،محتواي
نسبی آب ،ميزان رشد اندامهاي هوايی و عمق توسعۀ
ريشه اجرا شد.
مواد و روشها
آزمايش بهصورت فاكتوريل در قالب طرح كامل
تصادفی در سه تکرار اجرا شد .گياهان بهمدت سه ماه
با آب آبياري معمولی بـدون نمـك آبياري شدند و
پس از استقرار كامل چمنها تيمارهاي آزمايشی
اعمال شد .تيمارهاي آزمايشی شامل آبياري در چهار
سطح شوري ( 1/4شاهد) 10 ،5 ،و  15دسی زيمنس بر
متر با استفاده از نمك كلريد سديم روي گونۀ چمن
آگروستيس ( )Agrostis stolonifera L.بود .محلولپاشی
با ترينگزاپك اتيل در چهار سطح  120 ،60 ،0و 240
ميلیگرم در  100مترمربع بهمدت  42روز و هر  14روز
يكبار بود .ترينگزاپك اتيل خريداريشده از شركت
سيگما آلمان ( Trinexapac-ethyl, 37898-Sigma
)Aldrich, active ingredient (a.i.): TE= 98%
بهصورت پودر بود كه پس از محاسبۀ سطح هر گلدان
و واسنجی (كاليبراسيون) مساحت مورد نظر با افشانه،
محلولهاي ذخيره از پودر ترينگزاپك اتيل تهيه و
بهصورت محلولپاشی در غلظتهاي مورد نظر اعمال
شد .گلدانهاي مورد استفاده به قطر  15و ارتفاع 60
سانتیمتر بود كه با خاك داراي بافت شنی لومی پر
شده بودند .ميزان رشد اندامهاي هوايی برحسب
ميلیمتر در هفته از هر واحد آزمايشی بهطور تصادفی
از سهنقطه از چمن اندازهگيري شد .پس از خارج
كردن ريشهها از گلدانها ،ريشهها بهطور كامل با آب
شستشو داده شد و روي كاغذ گراف ميلیمتري قرار
داده شد و ميانگين آنها بهعنوان ميزان عمق توسعۀ
1. Creeping bentgrass
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ريشه به روش اندازهگيري مستقيم با دقت  1ميلیمتر
محاسبه شد (.)Böhm, 2012
ريشه و اندامهاي هوايی چمنها پس از شستشوي
دقيق ،در آون با دماي  70درجۀ سلسيوس بهمدت 48
ساعت قرار داده و پس از خشك شدن با آسياب برقی
بهصورت پودر در آورده شدند .پس از تهيۀ خاكستر از
مواد گياهی در دماي  500درجۀ سلسيوس و
عصارهگيري ،غلظت يونهاي سديم و پتاسيم به روش
شعلهسنجی با استفاده از دستگاه شعلهسنج نوري
(فليم فتومتر مدل  )Elico CL 361اندازهگيري شد.
محتواي نسبی آب اندامهاي هوايی با رابطۀ زير
محاسبه شد.
= 𝑅𝑊𝐶 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡) %
()1
.

× 100

)𝑊𝐷(𝐹𝑊−
)𝑊𝐷(𝑆𝑊−

كه در آن  FWوزن تر DW ،وزن خشك و
وزن آماس برگ است (.)Smart & Bingham, 1974
براي اندازهگيري پرولين برگ 200 ،ميلیگرم از
نمونههاي برگ بهوسيلۀ هاون با نيتروژن مايع همگن
(هموژن) و به آن اسيد سولفوساليسيليك  3درصد
اضافه و عصارة بهدستآمده صاف شد 1 .ميلیليتر
اسيد استيك و  1ميلیليتر معرف ناين هيدرين به 1
ميلیليتر از عصارة صافشده باال اضافه شد .محلول
بهدستآمده به مدت يك ساعت در حمام آب در دماي
 100درجۀ سلسيوس قرار داده شد .پس از آن براي
پايان يافتن واكنش ،لولههاي آزمايش درون يك بستر
يخی قرار گرفت .سپس  2ميلیليتر تولوئن به محلول
اضافه شد و بهمدت  20ثانيه ورتکس شد .غلظت
پرولين نمونهها در تولوئن با استفاده از طيفسنج
نوري (اسپکتروفتومتر) در طولموج  520نانومتر و با
توجه به منحنی استاندارد بهدستآمده از غلظتهاي
مختلف پرولين ،برحسب ميلیگرم بر گرم وزن تر
محاسبه شد (.)Bates et al., 1973
همچنين اندازهگيري قند محلول به روش فنل-
سولفوريك اسيد انجام شد 100 .ميلیگرم برگ
خشك و سائيده شده درون ارلن قرار گرفت و 10
ميلیليتر اتانول  80درصد به آن اضافه شد .ارلن
بهمدت  15دقيقه درون حمام آب گرم قرار گرفت.
محلول بهدستآمده از كاغذ صافی واتمن عبور داده
SW
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شوري نيز بر همۀ شاخصهاي فيزيولوژيکی و رشدي و
پتاسيم ريشه در سطح احتمال  1درصد تأثير معنیدار
داشته است .اثر متقابل ترينگزاپك اتيل و شوري در
سطح احتمال  1درصد تأثير معنیداري بر ميزان رشد
اندامهاي هوايی نشان داده است (جدول .)1

شد و بهمنظور حذف رنگيزههاي موجود در عصاره،
 3/5ميلیليتر سولفات روي  5درصد و  3/5ميلیليتر
هيدروكسيد باريم  0/3نرمال به آن اضافه شد .محلول
بهدستآمده بهمدت  10دقيقه در سانتريفيوژ 3000
دور در دقيقه قرار گرفت .از محلول بهدستآمده 2
ميلیليتر جدا و  1ميلیليتر فنل  5درصد و  5ميلیليتر
اسيدسولفوريك با فشار به آن اضافه شد و بهمدت 30
دقيقه در دماي اتاق نگهداري شد تا خنك شود .سپس
ميزان جذب محلول در طولموج  490نانومتر ،با استفاده
از طيفسنج نوري خوانده شد .منحنی استاندارد با
استفاده از محلولهايی با غلظت  0تا  100ميلیگرم
گلوكز رسم شد (.)Hellebust & Craigie, 1978
تجزيۀ واريانس دادههاي بهدستآمده انجام گرفت
و براي مقايسۀ ميانگينها از آزمون توكی استفاده شد.
نرمافزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق نرمافزارهاي
آماري  SASو  Excelبودند.

رشد اندامهای هوایی

نتايج اثر متقابل تيمار ترينگزاپك اتيل و شوري بر
ميزان رشد چمن نشان داد ،در هر غلظت ترينگزاپك
اتيل ،با باال رفتن ميزان شوري ،ميزان رشد بهطور
مداوم كاهش يافت .در همۀ سطحهاي شوري ،افزايش
غلظت ترينگزاپك اتيل ميزان رشد را نسبت به شاهد
كاهش داد .بيشترين ميزان رشد مربوط به گياهان
شاهد بوده است (شکل  .)1شوري فعاليت
سوختوسازي گياه و تقسيم ياختهاي را كاهش داده
در نتيجه از رشد طبيعی جلوگيري میكند
( .)Sakihama et al., 2002كاهش ارتفاع رشد به
دنبال كاربرد ترينگزاپك اتيل بهدليل بازدارندگی فعاليت
آنزيم  3بتا هيدروكسيالز است كه در نتيجۀ آن از تبديل
جيبرليك اسيد از نوع ( )GA20به نوع ديگر ()GA1
جلوگيري میكند و سبب كاهش طويل شدن ياختهاي
میشود .كاربرد اين كندكنندة رشد گياهی باعث كاهش
رشد و در نتيجه كاهش هزينههاي سرزنی خواهد شد
(.)McCullough et al., 2004

نتايج و بحث
جدول تجزيۀ واريانس ( 1و  )2نشان میدهد ،تيمار
ترينگزاپك اتيل بر شاخصهاي فيزيولوژيکی (محتواي
نسبی آب ،قند محلول ،پرولين ،سديم و پتاسيم
اندامهاي هوايی ،سديم ريشه ،نسبت سديم به پتاسيم
ريشه و اندامهاي هوايی) و رشدي (عمق توسعۀ ريشه)
تأثير معنیداري در سطح احتمال  1درصد داشت .تيمار

جدول  .1تجزيۀ واريانس تأثير ترينگزاپك اتيل و شوري بر ميزان رشد و ويژگیهاي فيزيولوژيك چمن آگروستيس
Table 1. Analysis of variance of trinexapac-ethyl and salinity levels on growth and physiological characteristics of
creeping bentgrass
Proline
**1.22
**2.91
0.04 ns
10.10

Soluble sugar
**367.53
**2156.72
36.99 ns
14.48

Root length density
**30.61
**33.53
6.12 ns
16.48

Shoot growth
**178.19
**3750.91
**150.47
11.32

RWC
**125.76
**3394.43
138.30 ns
7.13

df
3
3
9
-

Source of Variation
Trinexapac-ethyl
Salinity
Trinexapac-ethyl × Salinity
)C.V. (%

** و  :nsاختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد و بدون اختالف معنیدار.
**, ns: Significant difference at 1% probability level and non significant difference, respectively.

جدول  .2تجزيۀ واريانس تأثير ترينگزاپك اتيل و شوري بر ميزان سديم و پتاسيم ريشه و اندامهاي هوايی چمن آگروستيس
Table 2. Analysis of variance of trinexapac-ethyl and salinity levels on leaf and root Na and K concentrations of
creeping bentgrass
Root Na/K
**51.77
**454.62
5.85 ns
14.84

Root Na
**533.83
**7956.65
153.79 ns
9.54

Root K
4.47 ns
**32.46
1.23 ns
21.13

Leaf Na/K
**0.09
**0.75
0.01 ns
8.68

Leaf Na
**583.21
**3825.57
7.48 ns
9.25

Leaf K
**147.50
**1301.73
11.24 ns
9.82

df
3
3
9
-

Source of Variation
Trinexapac-ethyl
Salinity
Trinexapac-ethyl × Salinity
)C.V. (%

** و  :nsاختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد و بدون اختالف معنیدار.
**, ns: Significant difference at 1% probability level and non significant difference, respectively.

1. 3β-hydroxylase
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شکل  .1مقايسۀ ميانگين اثر متقابل تيمار ترينگزاپك اتيل و شوري بر ميزان رشد اندامهاي هوايی چمن آگروستيس
Figure 1. Mean comparison of interaction of trinexapac-ethyl and salinity treatments on shoot growth in creeping bentgrass

محتوای نسبی آب

در تيمار  240ميلیگرم در  100مترمربع ترينگزاپك
اتيل ،ميزان محتواي نسبی آب نسبت به تيمار شاهد
افزايش معنیداري داشت كاربرد تيمار  60و 120
ميلیگرم در  100مترمربع ترينگزاپك اتيل موجب
افزايش محتواي نسبی آب نسبت به تيمار شاهد شد
(شکل  .)a-2در تيمارهاي شوري كاهش معنیداري در
محتواي نسبی آب نسبت به تيمار شاهد وجود داشت
و بيشترين ميزان در شاهد ( 91/83درصد) مشاهده
شد (شکل  .)a-3محتواي نسبی آب شاخصی مناسب
براي نشان دادن كمبود فيزيولوژيکی آب برگ است.
باال بودن محتواي نسبی آب شاخصی مهم براي نشان
دادن وضعيت آبی برگ و ميزان جذب آب توسط ريشه
در شرايط تنش است و همزمان شبکۀ ريشهاي قابليت
بااليی براي دريافت آب پيدا میكند ( Xu & Huang,
 .)2012بهبود محتواي نسبی آب با تيمار ترينگزاپك
اتيل احتمال دارد بهعلت كاهش توسعۀ برگ
( ،)McCann & Huang, 2007كاهش ميزان تبخير و
تعرق ( ،)Ervin & Koski, 2001و بهبود تنظيم
اسمزي باشد ( .)Bian et al., 2009كاهش محتواي
نسبی آب بهدليل تنش ناشی از آسيب ديدن به غشاي
ياختهاي است (.)Wilson & Jacobs, 2004
عمق توسعۀ ريشه :مقايسۀ ميانگين دادهها نشان

داد ،ترينگزاپك اتيل سبب افزايش معنیداري در عمق
توسعۀ ريشه نسبت به شاهد شد ،با افزايش غلظت
ترينگزاپك اتيل عمق توسعۀ ريشه در چمن افزايش
يافت (شکل  .)b-2شوري سبب كاهش معنیدار عمق
توسعۀ ريشه نسبت به شاهد شد .با باال رفتن ميزان
شوري عمق توسعۀ ريشه كاهش يافت (شکل  .)b-3بنا
بر يافتههاي اين پژوهش در گزارش ديگري بيان شد،
كاربرد ترينگزاپك اتيل در دورة شوري باعث افزايش
رشد ريشه در گونۀ برموداگراس 1نيز میشود .افزايش
ميزان توسعۀ ريشه با كاربرد ترينگزاپك اتيل يك
عامل مهم در افزايش مقاومت گياه به تنشهاي
محيطی است ( .)Baldwin et al., 2006در نتايج
برخی بررسیها گزارشهاي متفاوتی از تأثير كاربرد
ترينگزاپك اتيل بر رشد و نمو ريشه در گونههاي چمن
وجود دارد .كاربرد غلظت  0/2گرم در هکتار
ترينگزاپك اتيل در چمن پوآ موجب كاهش معنیداري
در ميزان توسعۀ ريشه شد ()Roohollahi et al., 2010
درحالیكه كاربرد ترينگزاپك اتيل در مرحلههای اوليۀ
2
رشد تأثير معنیداري بر ميزان طول ريشه در لوليوم
نداشت (.)Roohollahi & Kafi, 2010

1. Cynodon dactylon L.
2. Lolium perenne L.

...  بهAgrostis stolonifera L.  پاسخهاي رشدي و تنظيم يونی:رسولی و همکاران

a)

534

b)

c)

d)

) و محتوايc(  محتواي قند محلول،)b(  عمق توسعۀ ريشه،)a(  تأثير تيمار ترينگزاپك اتيل بر محتواي نسبی آب برگ.2 شکل
) چمن آگروستيسd( پرولين
Figure 2. Mean comparison of trinexapac-ethyl on RWC (a), root length density (b), soluble sugar (c) and proline (d)
in creeping bentgrass

a)

c)

b)

d)

)d( ) و محتواي پرولينc(  محتواي قند محلول،)b(  عمق توسعۀ ريشه،)a(  تأثير تيمار شوري بر محتواي نسبی آب برگ.3 شکل
چمن آگروستيس
Figure 3. Mean comparison of salinity on RWC (a), root length density (b), soluble sugar (c) and proline (d) in
creeping bentgrass
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ميزان قند محلول

نتايج نشان داد ،ميزان قند محلول چمن محلولپاشی
شده با ترينگزاپك اتيل بهطور معنیداري نسبت به
شاهد باالتر بود ،بهطوريكه با افزايش غلظت
ترينگزاپك اتيل ميزان قند محلول در چمن افزايش
نشان داد (شکل .)c-2افزايش ميزان شوري ميزان قند
محلول در چمن آگروستيس را افزايش داد ،در
غلظتهاي  10و  15دسی زيمنس بر متر (بهترتيب
 59/83و  53/91ميلیگرم بر گرم وزن خشك)
بيشترين ميزان اين صفت نسبت به شاهد مشاهده شد
(شکل  .)c-3تنش شوري باعث كاهش غلظت
كربوهيدراتهاي محلول برگ میشود ،همچنين القاي
تنش در درازمدت باعث انتقال دوباره شده و بههمين
دليل در شرايط تنش بهعلت كم بودن ميزان كربن
(بسته بودن روزنهها) محتواي قند در شرايط تنش
كمتر ديده میشود .افزايش محتواي قند در چمن
آگروستيس در هر دو تيمار شوري و ترينگزاپك اتيل
نسبت به شاهد مشاهده شد .تجمع كربوهيدراتهاي
محلول در برگ معرف انتقال نيافتن آنها به
مقصدهاي ديگر و بینيازي اين مقصدها به
كربوهيدراتهاي محلول يا باال بودن توان برگ در
توليد اين تركيبها و يا نياز به كربوهيدراتهاي
محلول در تنظيم اسمزي برگ است ( Hossain et al.,
 .)1990بهنظر میرسد تجمع كربوهيدراتهاي محلول در
برگ چمن آگروستيس در شرايط تنش بهدليل نياز به
آنها براي تنظيم فشار اسمزي برگ و پايداري غشاي
ياختهاي باشد .افزايش قند محلول با كاربرد ترينگزاپك
اتيل احتمال دارد بهدليل كاهش نياز قند براي رشد باشد
كه بهجاي آن قندها براي تعديل اسمزي در شرايط تنش
بهكار میروند (.)Bian et al., 2009
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( 2/40ميکرومول بر گرم وزن تر) در شاهد و بيشترين
آن در شرايط تنش و در شوريهاي  10و 15
دسیزيمنس بر متر بود (شکل  .)d-3تجمع زياد پرولين،
گياه را قادر میسازد كه پتانسيل اسمزي را حفظ كند.
همچنين میتواند بهعنوان يك جاروبكنندة گونههاي
واكنشپذير اكسيژن )ROS( 1و يك محافظ مولکولی
براي حفظ ساختار پروتئينی باشد ( & Verbruggen
 .)Hermans, 2008بنابر يافتههاي اين پژوهش ،كاربرد
ترينگزاپك اتيل در شرايط تنش باعث افزايش محتواي
2
پرولين در چمنهاي فستوكا پابلند ( Etemadi et al.,
 )2015و پوآ ( )Arghavani et al., 2012شد.
پتاسيم اندامهای هوایی

مقايسۀ ميانگين دادهها نشان داد ،ميزان جذب پتاسيم
تحت تأثير تيمار ترينگزاپك اتيل قرار گرفت .در تيمار
 240ميلیگرم در  100مترمربع بيشترين ميزان
پتاسيم جذبشده در نمونههاي مورد آزمايش مشاهده
شد (جدول  .)3افزون بر اين در نمونه در شرايط تنش
شوري  15دسیزيمنس بر متر بيشترين ميزان پتاسيم
( 52/43ميلیگرم بر گرم) مشاهده شد (جدول .)4
سدیم اندامهای هوایی

مقايسۀ ميانگين دادهها نشان داد ،سديم اندامهاي
هوايی با اعمال تيمار ترينگزاپك اتيل افزايش نشان
داد .تيمار شاهد با ديگر تيمارها بهجز تيمار 60
ميلیگرم در  100مترمربع اختالف معنیدار داشت
(جدول  .)3با اعمال شوري غلظت يون سديم
اندامهاي هوايی افزايش نشان داد .بيشترين ميزان از
اين صفت در تيمار شوري  15دسی زيمنس بر متر
( 61/41ميلیگرم در گرم مادة خشك) مشاهده شد
(جدول .)4

پرولين

نتايج نشان داد ،ترينگزاپك اتيل ميزان پرولين برگ را
افزايش داد ،بهطوريكه بيشترين ميزان پرولين (3/28
و  3/05ميکرومول بر گرم وزن تر) بهترتيب در
غلظتهاي  240و  120ميلیگرم در  100مترمربع
مشاهده شد (شکل  .)d-2تنش شوري غلظت پرولين
برگ را بهطور معنیداري افزايش داد كمترين پرولين

نسبت سدیم به پتاسيم اندامهای هوایی

مقايسۀ ميانگينها نشان داد ،با اعمال تيمار
ترينگزاپك اتيل نسبت سديم به پتاسيم اندامهاي
هوايی افزايش داشت و تنها در تيمار  240ميلیگرم
1. Reactive oxygen species
2. Festuca arundinacea L.
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در  100مترمربع ترينگزاك اتيل ،افزايش نسبت سديم
به پتاسيم نسبت به شاهد معنیدار بود (جدول  .)3با
افزايش شوري نسبت سديم به پتاسيم اندامهاي هوايی
افزايش يافت و بيشترين نسبت در تيمار  15دسی
زيمنس بر متر وجود داشت (جدول .)4
پتاسيم ریشه

نتايج نشان داد ،غلظت پتاسيم ريشه در تيمارهاي
شوري  10و  15دسیزيمنس بر متر بهطور معنیداري
كمتر از تيمار شاهد بود ولی بين تيمار شوري  5دسی
زيمنس و شاهد تفاوت معنیداري وجود نداشت.
سدیم ریشه

مقايسۀ ميانگين دادهها نشان داد ،ميزان غلظت يون
سديم ريشه تنها در تيمار  240ميلیگرم در 100
مترمربع تفاوت معنیداري را نشان داد (جدول .)3
همچنين با اعمال شوري غلظت يون سديم در ريشه
افزايش يافت ،ولی بين تيمارهاي شوري  10 ،5و 15
دسی زيمنس بر متر اختالف معنیداري مشاهده نشد
و تنها تيمار شاهد با تيمارهاي شوري باال اختالف
معنیدار نشان داد (جدول .)4
نسبت سدیم به پتاسيم ریشه

مقايسۀ ميانگينها نشان داد ،اين نسبت تنها تحت

تأثير بيشترين غلظت ترينگزاپك اتيل قرار گرفته و
تيمار  240ميلیگرم در  100مترمربع اختالف
معنیداري با شاهد و غلظتهاي  60و  120ميلیگرم در
 100مترمربع داشت (جدول  .)3با اعمال تيمار شوري
نسبت سديم به پتاسيم در ريشهها افزايش يافت و
پايينترين نسبت در تيمار شاهد بود (جدول .)4
با افزايش ميزان شوري ،مقدار پتاسيم اندامهاي
هوايی در چمن آگروستيس افزايش يافت (جدول .)4
با افزايش جذب مقدار پتاسيم ،باز و بسته شدن
روزنهها بهبوديافته و آنزيمهاي فعالشونده با پتاسيم
فعاليت مناسبی يافته و نقلوانتقال در آوندهاي آبکشی
گياه نيز مختل نمیشود .در نتايج بررسی ديگري
پيشنهاد شده است ،باال بودن پتاسيم در شاخساره
نسبت به ريشه در شرايط تنش شوري نوعی پاسخ
گياه نسبت به تجمع سديم زياد در برگ است .در
بافتهاي گياهی ،زياد بودن نسبت پتاسيم به سديم
بهعنوان يکی از سازوكارهاي فيزيولوژيك مهم در
ايجاد تحمل به شوري در برخی گونههاي گياهی مورد
توجه قرار گرفته است ( .)Chen et al., 2009در تأييد
اين موضوع بايستی توجه داشت ،اگرچه در اين
آزمايش نسبت سديم به پتاسيم اندامهاي هوايی چمن
آگروستيس افزايش داشت (جدول  )4ولی شوري نيز
موجب افزايش پتاسيم در اندامهاي هوايی چمن شد
(جدول .)4

جدول  .3مقايسۀ ميانگين تأثير ترينگزاپك اتيل بر ميزان سديم و پتاسيم (ميلیگرم بر گرم مادة خشك) اندامهاي هوايی و ريشه
و نسبت سديم به پتاسيم اندامهاي هوايی و ريشۀ چمن آگروستيس
Table 3. Mean comparison of trinexapac-ethyl on leaf and root Na and K concentration (mg/g DW), leaf Na/K and
root Na/K rates of creeping bentgrass
Root Na/K
15.5 b
16.46 b
16.36 b
20.17 a

Root Na
110.50 b
110.03 b
111.80 b
124.03 a

Leaf Na/K
1.05 b
1.04 b
1.11 b
1.23 a

Leaf Na
38.13 c
42.03 c
47.41 b
54.21 a

Leaf K
35.35 c
39.10 bc
41.63 ab
43.44 a

)Trinexapac-ethyl (mg.100 m2
0
60
120
240

جدول  .4جدول مقايسۀ ميانگين تأثير شوري بر ميزان سديم و پتاسيم (ميلیگرم بر گرم مادة خشك) اندامهاي هوايی و ريشه و
نسبت سديم به پتاسيم اندامهاي هوايی و ريشۀ چمن آگروستيس
Table 4. Mean comparison of salinity on leaf and root Na and K concentration (mg/g DW), leaf Na/K and root Na/K
rates of creeping bentgrass
Root Na/K
8.81 c
16.11 b
21.56 a
22.01 a

Root Na
75.54 b
126.51 a
129.08 a
125.23 a

Root K
9.19 a
8.08 a
6.07 b
5.74 b

Leaf Na/K
0.74 c
1.24 ab
1.28 a
1.17 a

Leaf Na
21.14 d
43.45 c
55.78 b
61.41 a

Leaf K
28.46 d
35.03 c
43.61 b
52.43 a

)Salinity (ds/m
Control
5
10
15
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با مقايسۀ جدولهاي  3و  4مشاهده میشود ،در
چمن آگروستيس نسبت سديم به پتاسيم در اندامهاي
هوايی كمتر و در ريشه بيشتر است .در واقع انتقال
كمتر يون سديم از ريشه به اندامهاي هوايی و در
عوض انتقال بيشتر يون پتاسيم به ساقه موجب كاهش
نسبت سديم به پتاسيم در اندامهاي هوايی و همچنين
تجمع بيشتر يون سديم در ريشه موجب افزايش
نسبت سديم به پتاسيم در ريشه شده است .بنابر
گزارشهاي پيشين ريشۀ گياه پاسپالوم 1نيز گرايش به
جذب يون پتاسيم و انتقال آن به اندامهاي هوايی
بهصورت انتخابی دارد ( .)Chen et al., 2009در اين
آزمايش نتايج نشاندهندة وجود پتاسيم كمتر در
ريشه نسبت به شاخساره بودند (جدول .)4با توجه به
اينکه تبادل سديم و پتاسيم در ريشه انجام میگيرد،
اين احتمال وجود دارد كه تأثير تنش شوري بر كاهش
پتاسيم ريشه ناشی از افزايش اين تبادل در ريشه
باشد .همچنين با توجه به اينکه در نتايج بررسیهاي
ديگر گزارش شده است ،بخش زيادي از سديم برگها
با بافت آوند آبکش به ريشه انتقال میيابد ( Duran et
 ،)al., 2003افزايش غلظت يون سديم ريشه كه در
ريشۀ چمن آگروستيس وجود داشت ،افزون بر جذب
توسط ريشه ،میتواند در نتيجۀ انتقال سديم از برگ
نيز باشد كه سازوكار تبادل پتاسيم و سديم در ريشه
را تحت تأثير قرار داده و در كاهش بيشتر يون پتاسيم
ريشه مؤثر باشد .نتايج اين آزمايش در مورد تغيير
نسبت پتاسيم به سديم چمن آگروستيس با نتايج
گزارش شده در زمينۀ گياه پاسپالوم همخوانی دارد
( .)Chen et al., 2009كاربرد غلظتهاي  240و 120
ميلیگرم در  100مترمربع ترينگزاپك اتيل باعث
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افزايش معنیداري در ميزان غلظت پرولين و قندهاي
محلول شد بهاحتمال اين ميزان افزايش باعث افزايش
تجمع يون سديم در بافتهاي گياهی نيز شده است.
در تأييد اين مطلب كاربرد ترينگزاپك اتيل با غلظت
 1/7گرم در  100مترمربع در چمن پوآ نيز سبب
افزايش غلظت پرولين و قندهاي غير ساختاري شده و
در گياهانی كه كمترين تجمع پرولين و قندها را
داشتند ميزان غلظت يون سديم نيز كمتر بود
(.)Arghavani et al., 2012
نتيجهگيری کلی

بهطوركلی میتوان گفت چمن آگروستيس گرايش
خوبی به تراكم يون پتاسيم در اندامهاي هوايی دارد و
در رويارويی با غلظتهاي مختلف شوري ،ميزان رشد
خود را كاهش میدهد تا بتواند شوري را پشت سر
بگذارد و با انباشتن كاتيونهاي كانی در اندامهاي
هوايی موجب سازگاري و آسانگري جذب آب در گياه
میشود .بنابر نتايج اين تحقيق بهنظر میرسد در
پتانسيلهاي رطوبتی  10و  15دسی زيمنس بر متر،
آگروستيس با سازوكار افزايش اسموليتها (پرولين و
قندهاي محلول) و با مشاركت در تنظيم اسمزي باعث
حفظ تماميت ياخته میشود .همچنين ميزان سديم و
پتاسيم با كاربرد ترينگزاپك اتيل بهشدت تنظيم
میشود كه میتواند بهدليل تنظيم شديد انتقال نمك
از ريشۀ توسعهيافته در نتيجه كاربرد ترينگزاپك اتيل
به اندامهاي هوايی باشد ،بهطوريكه مشاهده میشود
كاربرد غلظت  120ميلیگرم در  100مترمربع
میتواند شرايط رشدي و فيزيولوژيکی چمن
آگروستيس را در شرايط تنش شوري بهبود بخشد.
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