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ویژگیهای رویشی و فیزیولوژی نهالهای محلب ()Prunus mahaleb L.
و زالزالک زرد ( )Crataegus aronia L.تحت تنش کمآبی
پیمان اشکاوند ،1مسعود طبری کوچکسرایی 2و مهرداد زرافشار

3

 1کارشناسارشد  ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تربيت مدرس
 7استاد گروه جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تربيت مدرس
 3استادیار بخش تحقيقات منابع طبيعی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی فارس ،سازمان تحقيقات،
آموزش و ترویج کشاورزي ،شيراز
(تاریخ دریافت1333/5/1 :؛ تاریخ پذیرش)1331/2/12 :

چکیده
کمآبی از مهمترین عاملهاي محيطی است که فتوسنتز و عملکرد رویشی گياهان را تحت تأثير قرار میدهدد در ایدن
مطالعه اثر کمبود آب بر مشخصههاي رویشدی و فيزیولدو ي دو گونده محلد ( )Prunus mahaleb L.و زالزالد زرد
( )Crataegus aronia L.در مدت  06روز ارزیابی شد براي این منظور ،آزمایشی در قال طرح کدام ا تصدادفی در دو
سطح کمآبی (آبياري به اندازۀ  56درصد ظرفيت زراعی) و کنترل (آبياري در حد ظرفيدت زراعدی) بدا  5تکدرار انجدا
گرفت نتایج نشان داد در طول مدت کمآبی ،در نهالهاي هر دو گونه و بهویژه محل  ،نرخ فتوسنتز ،هدایت روزندهاي
و تعرق با افزایش زمان کاهش یافت (بهترتي براي زالزال  07 ،08 ،01درصد و بدراي محلد  01 ،12 ،01 ،درصدد)
این در حالی است که در پی کاهش محتواي نسبی رطوبت برگ ،در هر دو گونه درصد نشت الکتروليت افزایش یافدت
(براي زالزال  31درصد و محل  73درصد) تنش کمآبی موج کاهش رویش طولی ( 11درصدد) و رویدش قطدري
( 33درصد) نهالهاي آن نسبت به شاهد شد چنين روندي کم و بيش در نهالهاي زالزالد مشداهده شدد بدرعک
زالزال  ،در محل همبستگی معنیداري بين مشخصههاي فيزیولو ي و زيتودۀ کل نهال مشاهده شد در کدل ،بایدد
گفت که با تنش خشکی اعمالشده ،اغل مؤلفههاي مرفو -فيزیولو ي نهال هر دو گونه دچار تنزل شد
واژههای کلیدی :پتانسيل آبی ،زالزال  ،زيتوده ،محتواي نسبی رطوبت ،محل

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس63117710756 :

ایميلmtabari@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
در اکوسيستمهاي خش  ،گياهدان بدا پاسدخهداي
اکوفيزیولو ي مناس همانند کاهش تبادالت گدازي و
جذب کربن ،کاهش پتانسيل آبدی ،بسدتن روزندههدا و
تنظيم نرخ فتوسنتز ،تعرق و بهرهوري فتوسيسدتم ،II
خددود را بددا شددرای محيطددی سددازگار مددیکننددد
) (Ranjbar fordoei et al., 2013تددنش خشددکی
نسددبت بدده سددایر تددنشهددا مخددربتددرین تددنش
زیستمحيطی است که بدهشددت بدر رشدد ،توسدعه و
عملکددرد گياهددان بدده شدددت تددأثير مهارکننددده دارد
) (Mahajan and Tuteja, 2005بددهطددور کلددی ،در
گياهان سه نوع مکانيز مقاومدت بده خشدکی ،شدامل
اجتناب از خشکی( 1مانند افزایش طول ریشه) ،تحمل
به خشکی( 7مانند تجمدع مدوادي کده موجد حفد
تعادل اسمزي 3میشود) و فرار از خشکی( 1مانند طدی
کددردن فنولو ی د و رس ديدگی ،قبددل از اینکدده تددنش
خشکی بهصورت عامل محددودکننددۀ جددي درآیدد)
مشاهده میشود )(Bassett, 2013
از پيامدهاي تنش خشکی ،کداهش رطوبدت قابدل
دسترس براي ریشه ،افزایش تبخير و تعرق نسدبت بده
جددذب آب ،افددزایش تددنف سددلولی و خسددارت بدده
فرایند هاي متابوليکی و ساختمانی سلول ،بازدارنددگی
نوري ،اکسيداسيون نوري و سدرانجا مدرگ بدرگهدا
است همچنين ،افزایش سفتی خاک ناشدی از خشد
شدن و اثر آن بر رشد ریشه ،کاهش رشدد بدرگهدا و
فتوسنتز ،غير قابدل دسدترس شددن مدواد غدذایی در
محي ریشه ،تجمع نم در الیههاي بداالیی خداک و
اطراف ریشهها و مسدموميت عناصدر غدذایی ،از دیگدر
خسارات ناشی از تنش خشکی است (کافی و دامغانی،
)1380
مستندات زیادي تأثير تنشهداي محيطدی را روي
توقف رشد گياهان و فرایندهاي فيزیولو ید  ،کداهش
1

Drought avoidance
Drought tolerance
3
Osmoprotectants
4
Drought escape
2

زرد

بازدهی گياهان و مرگومير گياهان تأیيد کدردهاندد از
جمله ،جوادي و بهرا ندژاد ( )1383بدا آزمایشدی روي
سه نوتيد گ بدی وحشدی در چهدار ر یدم آبيداري،
کاهش نرخ تبادالت گدازي و کداهش محتدواي نسدبی
رطوبددت بددرگ ( )RWCرا مشدداهده کردنددد نوتي د
"کویله" در مقایسه با دو نوتي دیگر بهعلت داشدتن
 RWCباال در طول تنش خشکی و عدد کداهش وزن
خش در تيمارهاي تدنش م یدم نسدبت بده شداهد،
تحمددل بيشددتري نسددبت بدده خشددکی نشددان داد در
تحقيقی دیگر Jie ،و همکاران ( )7613پد از اعمدال
خشکی (در دو سطح کنترل و قطع آبيداري بده مددت
شدددددش هفتددددده) روي نهدددددالهددددداي سدددددي
( ،)Malus domesticaکداهش ندرخ فتوسدنتز ،تعدرق،
محتدددواي نسدددبی رطوبدددت بدددرگ ( ،)RWCمقددددار
کربوهيدرات ،رویش طولی ،رویش قطري ،تعداد بدرگ
و متوس سطح برگ را مشاهده کردندد در تحقيقدی،
) Rieger et al. (2003نهددالهدداي دو گوندده آلوچدده
( Prunus ferganensisو  )Prunus persicaو هيبرید
آنها را بهمدت  75روز در دو سدطح آبيداري (ظرفيدت
زراعی و  75-56درصد ظرفيت زراعدی) قدرار دادندد و
دریافتند که تنش خشدکی موجد کداهش پتانسديل
آبی ،فتوسنتز و تعرق نهالها شد
تنش خشکی در حقيقت ،ناشی از کاهش پتانسيل
رطوبتی خاک است که رشد و عمکرد گياهان را تحدت
تأثير قدرار مدیدهدد ) (Cruz de Carvalho, 2008در
تحقيقددددی )Echevarria-Zomeño et al. (2009
نهالهاي بلوط سبز ( )Quercus ilexرا در سده سدطح
آبياري شامل ظرفيدت زراعدی ،آبيداري  2روزه و قطدع
آبياري قرار دادند در نهالهداي تحدت تدنش خشدکی
شدید (قطع آبياري) ،کاهش در پتانسديل آبدی بدرگ،
رطوبت نسبی ساقه و محصول کوانتدو فتوسيسدتم II
مشاهده شد ،اما در هيچ ید از ایدن مشخصدههدا در
نهالهایی که هر  2روز آبياري مدیشددند ،بدا گياهدان
کنترل اخت ف معنیداري دیده نشد
محل یدا آلبدالو تلخده ( )Prunus mahaleb L.از
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جددن  Prunusو تيددرۀ  Rosaceaeاسددت (ثددابتی،
 )1381معمددولتددرین کدداربرد ایددن گوندده ،اسددتفاده
بهعنوان پایه بدراي گدي س و آلبدالو اسدت (قدارونی و
همکاران )1331 ،بهدليل مقاومت آن به انواع بيماري
(گنجیمقد و ط یی )1385 ،و دارا بودن شاخههداي
آویزان زیبا ،اهميت خاصی در جنگدلکداري شدهري و
پارکسازي دارد (آقابيگی )1321 ،از ميوۀ محلد در
توليد محصوالت فرعی (جزیرهاي و ابراهيمی رستاقی،
 )1387و از برگ و ميدوۀ آن در صدنایع رندو و عطدر
(سددخاوتی و همکدداران )1336 ،و از نهددال آن بددراي
بازسازي و احياي جنگلهاي غرب استفاده میشود
جددن زالزالدد ( )Crataegusداراي پراکندددگی
زیادي است از  71گونۀ موجود آن در کشور ،ندهتنهدا
در باغها ،مزارع و حاشيۀ جادهها ،بلکه بهدليل داشدتن
گل و ميدوۀ زینتدی در فاداي سدبز شدهري اسدتفاده
می شود (ميرزاده واقفی و همکداران )1388 ،زالزالد
زرد ( )Crataegus aronia L.بهدليل توليد ميوۀ قابل
مصرف و نيز بدهعندوان گوندۀ چنددمنظوره در احيداي
جنگلهاي مخروبۀ زاگرس مورد توجه است؛ بهعد وه،
خاردار بودن آن ،اهميت آن را بهعندوان گوندۀ پرسدتار
دوچندان کرده است
شایان ذکر است که هر دو گونۀ مدورد بررسدی در
رویشددگاه جنگددلهدداي زاگددرس پددراکنش دارنددد
 )Khatamsaz,و در
(ثددددددددابتی1381 ،؛ 1992
نهالستانهاي غرب کشور به تعدداد مدورد نيداز توليدد
میشوند با توجه به کندي رشدشان و اینکده بدهطدور
معمول  7-3سال طول میکشد تا در نهالسدتان بدراي
انتقال به عرصه آماده شوند و نيز نظدر بده محددودیت
منابع آب در برخی نهالستانهاي غرب کشور ،در ایدن
تحقيق سعی شد بدا انجدا آزمایشدی ،مقاومدت اوليدۀ
نهالهاي این دو گونه در برابر کمآبی سدنجيده شدود
در این زمينه ،به این پرسش که آیا نهالهاي محل و
زالزال زرد با دریافت نصف آب ظرفيت زراعدی خداک
مدددیتوانندددد چددده تغييدددري در صدددفات رویشدددی و
فيزیولو يشان ایجاد میشود ،پاسخ داده خواهد شد

723

مواد و روشها
در این تحقيق ،ابتدا خاکی با ترکي سيلت -شن-
رس ( )1 :7 : 1تهيه شدد پديش از اجدراي آزمدایش،
بافت ،وزن مخصوص ظداهري و رطوبدت خداک مدورد
استفاده در آزمایشگاه خاکشناسی انددازهگيدري شدد
پد از مشدخش شددن مشخصدات مدذکور و ترسديم
منحنی مشخصۀ رطوبتی خاک که رابطۀ بين پتانسيل
ماتری خاک با مقدار آب آن را مشخش مدیکندد ،بدا
استفاده از فرمول ) Saxton et al. (1986یدا رابطدۀ ،1
ظرفيت زراعی ( )FCخاک تعيين شدد همچندين وزن
مرجع ،که مجموعی از وزن خاک خش داخل گلدان،
وزن گلدان ،وزن نهال و وزن آب (براي نقطه پتانسيلی
در  )FCاست ،محاسبه شد تا مقدار آبی که الز اسدت
در قال هر سطح تيمار به هدر گلددان داده شدود (بدا
توجه به  FCمورد نظر) معين گردد
B

رابطۀ 1

m  A v

در این رابطه  mپتانسيل ماتری خاک برحس
کيلوپاسکال  v ،مقدار رطوبت حجمی خاک برحسد
متر مکعد رطوبدت بدر متدر مکعد خداک و  Aو B
ضرایبی هستند که میتوان آنها را به ویژگیهاي خاک
ارتباط داد (رابطههاي  7و )3
رابطۀ 7
A = exp[-4.396 - 0.0715 (c) - 4.88 *10 4 (s) 2 - 4.285 *10 -5 (s) 2 (c)]100

رابطۀ 3
B= -3.14 – 0.00222c – 3.14*10 s c
-5 2

2

در رابطههاي  7و  exp ،3عدد نپر C ،درصد رس و
 Sدرصد شن خاک است
سپ نهالهاي ی سداله محلد و زالزالد زرد در
اواخر اسفند  1331در گلدانهاي منفذدار شش ليتدري
پ ستيکی کاشته شدند آنگاه ،در فصل رشد بدهمنظدور
جلوگيري از تبخير سطحی خاک ،پ از مسدود کردن
منفذ گلدانها با چس پ ستيکی و پوشدشدار کدردن
سطح بيرونی گلدانها با کاغذ آلومينيومی ،تيمار تدنش
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بهصورت طرح کام ا تصادفی ( )CRDدر قال آزمدایش
فاکتوریل با دو گونه و دو سطح خشکی و پنج تکدرار در
شرای گلخانه انجا گرفت تيمارهداي خشدکی شدامل
 :)1شاهد (آبياري هر سه روز ی بار براسداس ظرفيدت
زراعی) و  :)7کمآبی( 1آبياري هر سده روز ید بدار بده
اندازۀ  56درصد ظرفيت زراعدی براسداس وزن مرجدع)
بود مدت آزمایش  06روز در نظر گرفته شد
در ابتددا و انتهدداي دوره ،ویژگددیهدداي مورفولددو ي
نهال ها از جمله قطر ،با استفاده از کدولي دیجيتدالی
(با دقت  6/61ميلی متر) ،ارتفاع با استفاده از خ کش
مدرج (با دقت  6/1متدر) انددازهگيدري شدد در طدول
آزمایش در روزهاي  31 ،13 ،2 ،1و ( 57بهدليل ابري
بودن هوا در روز  06از دادههاي آن روز استفاده نشد)،
از هر تکرار  3-0برگ از بالغترین و توسعهیافتدهتدرین
برگ از ی پنجم باالیی نهدال )(Gulias et al., 2002
انتخدداب شددد تبددادالت گددازي 7ميددزان تعددرق بددرگ،3
هدایت روزنهاي 1و نرخ فتوسدنتز خدالش 5بدا دسدتگاه
پرتابل اندازهگيري شد
در پایان دورۀ آزمایش ،با استفاده از دستگاه بمد
فشار قابل حمل ،0پتانسيل آبی آوند چدوبی سده نهدال
در هر تيمار اندازهگيري شد ميزان نشدت الکتروليدت
نيز بهعندوان شداخش آسدي غشدایی براسداس روش
) Campos et al. (2003اندازهگيري شدد بدراي ایدن
منظور از هر تکرار  3برگ بهطور تصادفی انتخاب شد
سپ برگها با تيغ به تکههاي مساوي تقسيم شددند
و پ از آبکشدی بدا آب مقطدر ،در  16سدیسدی آب
مقطر در ظروف فالکون به مددت  71سداعت غوطدهور
شدددند پ د از  77سدداعت هدددایت الکتروليددتهددا بددا
استفاده از دستگاه هدایتسنج ( ECمتر) اندازهگيدري
و بهعنوان هدایت الکتریکدی  )EC 71( 71ثبدت شدد
آنگاه نمونهها در حما آب گدر بدا دمداي  36درجدۀ
سانتیگراد به مدت  7ساعت جوشانده شدند و پد از
Water Deficit

1

Model LCpro+, ADC BioScientific Ltd., Hertfordshire, UK

2

زرد

رسدديدن دمدداي نمونددههددا بدده دمدداي اتدداق ،هدددایت
الکتروليتها مجددداا انددازهگيدري و حدداک ر هددایت
الکتریکی ( )EC Maxآنها ثبدت شدد نسدبت هددایت
الکتریکی  71به حداک ر (برحس درصدد) ،بدهعندوان
ميزان نشت الکتروليت محاسبه شدد محتدوي نسدبی
رطوبت برگ 2نيز با انتخاب جوانترین برگ کام ا بداز
(بدراي هدر تکددرار  3بدرگ) از رابطدۀ  1محاسدبه شددد
( )Yang et al., 2007در ایدن رابطده  FWوزن بدرگ
تازه SW ،وزن آماس بدرگ و  DWوزن بدرگ پد از
خش شدن است
رابطۀ 1

*100

FW  DW
SW  DW

RWC 

آنگاه از هر تکرار ی نهال از خداک خدارج شدده و
پ از شستوشوي خاک اطدراف ریشده ،طدول ریشده
اندازهگيري شد سپ هر ی از نهالها به سه قسدمت
ریشه ،ساقه و برگ جدا شدند و پ از قدرار گدرفتن در
آون (دماي  26درجۀ سانتیگراد به مدت  18ساعت) با
ترازوي دیجيتالی (با دقت  6/661گر ) توزین شددند و
زيتودههاي ریشه ،ساقه و برگ تعيين شد
تجزیهوتحلیل آماری
ندر افدزار Excel

دادههاي بهدستآمده در محي
سازماندهی و نمودارهداي مربدوط بدا اسدتفاده از ایدن
نر افزار ترسديم شدد تجزیدهوتحليدلهداي آمداري بدا
اسددتفاده از نددر افددزار آمدداري  SPSSانجددا گرفددت
داده هاي تبدادالت گدازي کده در طدول آزمدایش و در
روزهاي مختلف ثبت شده بودند ،تحدت آزمدون تکدرار
در زمان 8بررسی شدند دادههداي کمدی فيزیولدو ي و
رشد پ از آزمون نرماليتی و همگندی بدا اسدتفاده از
آزمون تجزیۀ واریان  3و مقایسه ميانگينها با استفاده
از آزمون دانکدن 16تجزیدهوتحليدل شدد همچندين بدا
استفاده از آزمون پيرسدون روابد همبسدتگی برخدی
صفات اندازهگيريشده مورد توجه قرار گرفت

3

7

4

8

Transpiration
Stomata Conductance
5
Net Photosynthesis Rate
6
Pressure Chamber, Skye, SKPM 1400, UK

Relative Water Content
Two-way Repeated Measure
9
One-Way ANOVA
10
Duncan
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محل  10/36درصد و در زالزال  08/25درصدد بدود
(شکل  )1بهطور کلی ،با گذشت زمان ،نرخ فتوسدنتز،
تعرق و هدایت روزنهاي در هر دو گونه بهطدور جددي
کاهش یافت ،درحالی که این مشخصهها در نهالهداي
شداهد (آبيدداريشددده در حدد ظرفيددت زراعددی خدداک)
کاهش محسوسی نيافتند (شکل )1

نتایج
تغییرات مشخصههای فیزیولوژی در طول دوره

آزمددون تکددرار در زمددان حدداکی از آن اسددت کدده
مشخصههاي فتوسنتز ،هدایت روزنهاي و تعدرق تحدت
تأثير کمآبی (اثر اصلی) و زمان آزمدایش (اثدر دروندی)
قرار گرفتند از طرف دیگر ،تقابدل ایدن دو نيدز تدأثير
معنیداري بر تبادالت گازي نهالهاي دو گونه داشدت
(جدول  )1کمآبی پ از ی هفتده موجد کداهش
ميددزان فتوسددنتز بددهترتي د  13/81و  72/26درصددد
نسبت به نهالهاي کنترل محلد و زالزالد شدد بدا
ادامۀ تنش خشکی ،سير نزولی فتوسنتز ادامه داشدت،
بددهطددوريکدده پد از گذشددت حدددود دو مدداه ميددزان
فتوسنتز مقادیر ناچيزي را نشان داد (شکل  )1اگرچه
در ابتداي دوره ،ندرخ فتوسدنتز در نهدالهداي محلد
بيشتر از نهالهاي زالزال بدود ،در پایدان دوره ميدزان
این اخت ف تحت تأثير کمآبدی کمتدر بدود و بدهنظدر
میرسد نهالهاي محل بيشتر تحت تأثير کمآبی قرار
گرفتهاند تاثير منفی کمآبدی بدر رفتدار روزنده نيدز در
طول مدت آزمایش بر نهالها مشداهده شدد در پایدان
دورۀ خشکی ،نهالهاي تنشیافته بديش از  01درصدد
در گونۀ زالزال و  01درصد در گوندۀ محلد هددایت
روزنهاي خود را نسدبت بده نهدالهداي شداهد کداهش
دادند در شرای کمآبی با گذشت زمان ميدزان تعدرق
کاهش یافت ،طوريکه در پایان دوره ،ایدن کداهش در

مشخصههای فیزیولوژی در انتهای دوره

پتانسيل آبی آوند چوبی بهطور جداگانه تحت تأثير
گونه و تنش کمآبی قرار گرفت (جددول  )7در نتيجدۀ
کمآبی ،کداهش پتانسديل آبدی در نهدالهداي محلد
بيشتر از زالزال در مقایسه بدا نهدال شاهدشدان بدود
(شکل  )7محتواي رطوبت نسبی برگ بهطدور بسديار
معنیداري تحت تأثير تنش کمآبی قرار گرفت (جدول
 )7ميزان کاهش محتواي نسبی رطوبت بدرگ در هدر
دو گونه شبيه هم بود ،با این حال اثر متقابل گونده در
کمآبی معنیدار بود (شکل  )7درصد نشت الکتروليت
که شاخصی براي بررسی ميزان تخری سلول گيداهی
است ،در دو گونه تحت تأثير تنش کمآبی قرار گرفدت
(جدول  ،)7با این حال ،اثر متقابل گونه و کمآبی روي
نشت الکتروليت معنیدار نبود (جدول  )7بهع وه ،دو
گونه پاسخ یکسانی از نظر آماري در این مشخصده بده
تنش کمآبی نشان دادند (شکل )7

جدول  -1تأثير تنش کمآبی و گذشت زمان بر تبادالت گازي نهالهاي زالزال
فتوسنتز

)(µmol m-2 s-1

تأثیرات اصلی

تأثیرات درونی
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زرد و محل با استفاده از آزمون تکرار در زمان
هدایت روزنه

1

2

) (mmol m- s-

1

تعرق

2

) (mmol m- s-
*

کمآبی

*6/666

*

6/666

گونه

*

6/666

*

6/666

*

6/662

گونه × کمآبی

6/383

6/553

6/713

زمان

*

*

6/661

*

6/666

زمان× کمآبی

*

6/666

*

6/666

*

6/666

زمان× گونه
زمان× کمآبی× گونه

6/135
6/781

6/233
6/373

6/766
6/356

توضيح :اعداد گزارششده مرتب با  P-valueاست * ،معنیداري در سطح %5

6/666

6/666
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شکل  -1روند تغييرات فتوسنتز ،هدایت روزنهاي و تعرق در نهالهاي زالزال
تنش کمآبی در طول دورۀ آزمایش

جدول -7نتایج تجزیۀ واریان

زرد

زرد و محل تحت

دوطرفۀ مشخصههاي فيزیولو ي در دو سطوح تيمار کمآبی در پایان دورۀ آزمایش

فتوسنتز

هدایت روزنه

تعرق

)(µmol m-2 s-1

)(mmol m-2 s-1

)(mmol m-2 s-1

رطوبت نسبی
برگ (درصد)

نشت الکتروليت
(درصد)

پتانسيل آبی آوند
چوبی ()Mpa

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

کمآبی

067/71

***

530/08

***

218/678

***

171/03

***

31/75

***

83/15

***

گونه

80/32

***

16/511

***

35/611

***

3/231

NS

1/101

NS

13/37

***

گونه× کمآبی

0/661

*

6/171

NS

17/130

***

0/360

*

1/272

NS

1/156

NS

Sig.
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شکل  -7مشخصههاي فيزیولو ي تحت تأثير تنش کمآبی و مقایسۀ ميانگين با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمينان %35
حروف مشابه نشاندهندۀ عد اخت ف معنیدار در هر دو گونه است

مشخصههای رویشی در انتهای دوره
1

نتایج حاصل از آزمدون تجزیدۀ واریدان دوطرفده
(شکل  )3نشان داد که در طول مدت آزمایش ،کمآبی
بر ميزان رویش قطري ،رویش ارتفاعی ،زي تودۀ بدرگ
و در نهایت ميزان زيتودۀ کل نهالها تأثير معنیداري
گذاشت تأثيرات مادر تدنشکدم آبدی در نهدالهداي
محل سب کاهش رشد ارتفاعی و قطري نسدبت بده
نهالهاي کنترل بهترتي بده مقددار  11و  33درصدد
شد اگرچه اثر گونه در مشخصدههداي رویدش طدولی،
طول ریشه و زيتودۀ برگ معنیدار بود ،تأثير متقابدل
گونه و کمآبدی در هديچکددا از مشخصدههداي مدورد
بررسی معنیدار نبود

Two- Way ANOVA

1

بررسی رواب بين صفات اندازهگيريشده نشان داد
که بين پتانسيل آبی گياه و محتدواي نسدبی رطدوبتی
برگ همبستگی م بت و قدوي وجدود دارد (r2=6/85
براي زالزال و  r2=6/88براي محلد )؛ از طدرف دیگدر،
همبستگی منفی بين محتواي نسبی رطدوبتی بدرگ و
نشت الکتروليت مشاهده شد ( r2=6/8بدراي زالزالد و
 r2=6/51براي محل ) (جدول  )3در نهال محل  ،بين
هر ی از مشخصههاي فيزیولو ي با زيتودۀ کل نهال
همبستگی معنی داري مشاهده شد (جدول  )3این در
حددالی اسددت کدده در هدديچ کدددا از مشخصددههدداي
فيزیولددو ي بددا زيتددودۀ کددل گيدداه نهددال زالزالدد
همبستگی معنیداري مشاهده نشد
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زرد

ویژگیهاي رویشی و فيزیولو ي نهالهاي محل و زالزال

شکل  -3مشخصههاي رویشی تحت تأثير تنش کمآبی و مقایسۀ ميانگين با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمينان %35
حروف مشابه نشاندهندۀ عد اخت ف معنیدار در هر دو گونه است خ صه نتایج تجزیۀ واریان دوطرفه مشخصههاي رویشی
در دو سطوح تيمار کمآبی (* ** ،بهترتي معنیداري در سطح  5و  1درصد و  NSعد معنیداري را نشان میدهد)

جدول -3رواب همبستگی مربوط به بعای صفات بررسیشده در تحقيق
گونه

صفات

محتواي نسبی رطوبت برگ

r2
زالزال
زرد
محل

محتواي نسبی رطوبت برگ
پتانسيل آبی آوند چوبی
نشت الکتروليت
زيتودۀ کل

1
6/85
6/8
6/70

محتواي نسبی رطوبت برگ
پتانسيل آبی آوند چوبی
نشت الکتروليت
زيتودۀ کل

1
6/88
6/51
6/02

P
**

پتانسيل آبی آوند چوبی

r2

6/666
**6/666
6/687

1
6/83
6/76

**

1
6/21
6/21

6/667
*6/615
**6/661

* و ** بهترتي نشاندهندۀ معنیداري در سطح  5و  1درصد است

P

**

6/666
6/181

**

6/666
**6/667

نشت الکتروليت

r2

1
6/33

1
6/23

زيتودۀ کل

r2

P

6/178

**

6/661

1

1

P
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بحث
تغییرات مشخصههای فیزیولوژی در طول دوره

در این پژوهش ميزان فتوسنتز در نهالهاي هر دو
گونه تحت تنش کمآبی با مرور زمان کاهش یافت اثر
تنش خشکی بر فتوسنتز خالش در بررسیهاي Jie et
) al. (2013روي گونده سدي (،)Malus domestica
جددوادي و بهددرا نددژاد ( )1383روي گ بددی ( Pyrus
 Rieger et al. (2003) ،)syriacaروي دو گونه آلوچه
( Prunus ferganensisو  )Prunus persicaو Quero
) et al. (2006روي دو گونه  Quercus canariensisو
 Q. pyrenaicaنيز گزارش شد کده بدا دسدتاورد ایدن
تحقيق مطابقت دارد
کاهش ندرخ فتوسدنتز در اثدر کدمآبدی ،در نتيجدۀ
بستن روزنهها براي جلدوگيري از شددت تعدرق اسدت
) (Ranjbar fordoei et al., 2013کده در ایدن حالدت
ميزان هدایت روزنه اي بهشددت تحدت تداثير رطوبدت
خاک قدرار مدیگيدرد ) (Jones, 1992در ایدن زمينده
میتوان گفت که با گذر زمان و کاهش هرچده بيشدتر
رطوبت خاک در مطالعدۀ حاضدر ،هدر دو گوندۀ مدورد
بررسی ميزان هدایت روزنهاي خدود را کداهش دادندد،
طوري که این کاهش ،در محل بيشدتر از زالزالد در
مقایسه با نهال شاهد آنها بوده است
کاهش هدایت روزنهاي تحت تأثير تنش کمآبی در
تحقيقددات جددوادي و بهددرا نددژاد ( )1383روي گ بددی
( Jie et al. (2013) ،)Pyrus syriacaروي گونۀ سي
( Rao et al. (2008( ،)Malus domesticaروي
گونددههدداي ،Dalbergia sissoo ،Albizzia lebbek
 Shorea robusta ،Leucaena leucocephalaو
 Tectona grandisو ) Quero et al. (2006روي
گوندههداي  Quercus canariensisو Q. pyrenaica
نيز گزارش شده است
از راهکارهاي گياهان در مقابله با تحمدل خشدکی،
کدددددددداهش نددددددددرخ تعددددددددرق اسددددددددت
) .(Wikbergi and Ogreni, 2007ایددن سددازوکار در
نهالهاي هر دو گونه تحت تدنش نيدز م حظده شدد
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کاهش تعرق در نهالهاي زالزال پد از گذشدت 18
روز از زمان تنش با شي تندتري نسبت به نهالهداي
محل بود ،اما با گذشت زمان شي آن کاهش یافت
مشخصههای فیزیولوژی در انتهای دوره

واکنشهاي فيزیولو ي در برابر تنش خشکی نقش
مهمی در ماندگاري گياه دارد ))Zhang et al., 2004
محتواي نسدبی رطدوبتی بدرگ ( ،)RWCدر حقيقدت
شاخصی است که براساس آن وضعيت آب سلول برگ
ارزیدابی مدیشدود ) (Fu et al., 2004و بدیشد بدا
کاهش مقددار رطوبدت بدرگ در طدی تدنش خشدکی
کاهش آماس سلولی و در پی آن کاهش زيتودۀ برگ
اتفدداق مددیافتددد ) (Wang et al., 2012هماننددد
پژوهشها روي گ بی وحشدی (جدوادي و بهدرا ندژاد،
 ،)1383بددادا ) (Barzegar et al., 2012و سددي
( ،)Jie et al., 2013در پژوهش پيش رو نيز در شرای
کم آبی رطوبت نسبی بدرگ نهدالهداي مدورد مطالعده
کاهش یافت
گياهان در مقابل تنش خشکی پتانسيل آبی خدود
را کدداهش مددیدهنددد ( )Gindaba et al., 2004و
گونههاي مقاو تدر ثبدات و پایدداري بيشدتري در ایدن
خصددوص نشددان داده و پتانسدديل آبددی خددود را کمتددر
کاهش میدهندد (کدافی و دامغدانی )1383 ،همانندد
نتایج تحقيدق ) Rieger et al. (2003روي گوندههداي
آلوچددده ( Prunus ferganensisو  )P. persicaو
) Ranjbar fordoei et al. (2013روي گوندۀ قديچ
) ،(Calligonum comosumدر تحقيدددق حاضدددر در
شرای کمآبی کاهش پتانسيل آبی در نهال هر دو گونده
مشاهده شد و این کاهش در نتيجۀ کدمآبدی در محلد
بيشتر از زالزال بود
نشت الکتروليت پدارامتري مناسد جهدت بررسدی
ميزان تخرید غشداي سيتوپ سدمی در پدژوهشهداي
فيزیولدددو ي اسدددت (اعتمدددادي و همکددداران1337 ،؛
 )De Diego et al., 2012طوري که در تحقيق پديش
رو بهعنوان شداخش آسدي سدلولی ،در هدر دو گونده
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محل و زالزال با تنش کمآبی افزایش یافت ،اما بدين
دو گوندده تغييددري نکددرد هماننددد تحقيددق زرافشددار و
همکاران ( )1331روي گونه گ بی وحشی ،در تحقيق
حاضر بين درصد محتواي نسدبی رطوبدت و پتانسديل
آبی گياه و همچنين بدين محتدواي نسدبی رطوبدت و
نشددت الکتروليددت هددر دو گوندده رابطددۀ مسددتقيم و
معنی داري وجود داشته است این در حالی اسدت کده
در نهددال محلدد  ،بددين هددر یدد از مشخصددههدداي
فيزیولو ي با زيتودۀ کدل گيداه همبسدتگی معندیدار
مشاهده شد کده نشدان از ارتبداط تنگاتندو و م بدت
مشخصههاي فيزیولو ي با زيتودۀ گياه دارد
مشخصههای رویشی در انتهای دوره

بستن روزنههدا عد وه بدر کداهش ندرخ فتوسدنتز،
غلظت  CO2را در فااي بينسلولی برگ کاهش مدی-
دهد که این خود سب جلدوگيري از متابوليسدم و در
نهایت کاهش یا توقف رشد گياه مدیشدود (جدوادي و
بهرا نژاد )Tang et al., 2013 ;1383 ،از طرف دیگر،
میتوان گفت که گياه بهمنظور مقابله و تحمل شرای
خشکی ،بهسب کاهش فشار تور سان  ،رشد و تک ير
سلولهاي آن آسي می بيند و در رویش ساقه ،برگ و
زي تودۀ اندا ها رکود ایجاد میشود (کافی و همکاران،
 )1388در تحقيق حاضدر نيدز تحدت تدأثير کدمآبدی،
رویش قطري ،رویش طولی ،زي تدودۀ بدرگ ،زي تدودۀ
ساقه و زيتودۀ کدل در هدر دو گونده کداهش یافدت و
کاهش در رویش ارتفاعی و زيتدودۀ محلد بيشدتر از
زالزال بود
نتایج این پژوهش نشان داد که نهدال زالزالد زرد
نسبت به نهال محل تحمل بيشتري به تنش کمآبدی
دارد ،ليکن در شرای تدنش کدمآبدی ،هدر دو گونده از
طریق کاهش هدایت روزنهاي ،پتانسيل آبی ،محتدواي
نسبی رطوبت برگ و نيز بهواسطۀ بدرگریدزي ميدزان
تعرق خود را به حداقل رسداندند و در کدل بدا کداهش
رشد مواجه شدند
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Abstract
Drought stress is one of the most important environmental factors affecting the photosynthesis
and plant growth performance. This study aims at evaluating the effects of water deficit on
growth and physiological characteristics of mahaleb (Prunus mahaleb L.) and hawthorn
(Crataegus aronia L.) seedlings in 60 days. For this purpose, an experiment was performed as
completely randomized design in two irrigation treatments (50% field capacity, and control
based on field capacity) with 5 replicates. In both species, water stress decreased the
photosynthesis, stomatal conductance and transpiration rate (respectively, 64%, 68%, 62% for
Crataegus, and 61%, 47%, 61% for Prunus). This is while that, in both species, particularly
Crataegus, the electrolyte leakage increased (31% for Crataegus and 23% for Prunus)
following the decrease of relative water content of leaf. Water deficit caused the decrease of
stem growth (44%) and diameter growth (39%) in Prunus compared to control. Such a trend
more or less was found with Crataegus seedlings. Contrary to Crataegus, in Prunus,
significant correlation was detected between physiological parameters and total plant
biomass. Likewise, in both species the most morpho-physiological characteristics of seedlings
were declined under drought stress.
Keywords: Biomass, Hawthorn, Mahaleb, Relative water content, Water potential.
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