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پاسخ شاخصهای رشد نهال ارغوان معمولی ()Cercis siliquastrum L.

به سطوح مختلف آبیاری
ناصر نوروزی هارونی ،1مسعود طبری کوچکسرایی 2و سید احسان ساداتی

3

1

9

کارشناس ارشد دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

 2استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار پژوهش ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ساری ،ایران
(تاریخ دریافت5932/52/1 :؛ تاریخ پذیرش)5931/2/55 :

چکیده
ارغوان معمولی ( )Cercis siliquastrum L.گونهای مناسب برای بهبود تثبیت ازت خاك و ایجاد چشممانمداز طبیعمی
برای پاركها و حاشیه جادهها است .این پژوهش به بررسی رشد ،توسعه و مقاومت به خشکی نهال ارغوان معمولی بما
اعمال تیمارهای مختلف آبیاری میپردازد .بدین منظور در گلخانۀ تحقیقاتی ،ابتدا طی  34روز مبادرت به تولید نهمال
(ارتفاع حدود  94سانتیمتر) بذرهای تهیه شده ارغوان شد .سپس نهمالهما در سموو آبیماری  52 ،8 ،4و  51روزه
بهمدت  04روز در قالب طر کامالً تصادفی (با سه تکرار) قرار گرفتند .آبیماری ارمر معنمیدار بمر کلیمۀ شماخ همای
مورفولوژیکی نهال ارغوان داشت ،طوریکه طول ساقه ،طول ریشه ،سوح ویژۀ برگ ،زیتودۀ خشك سماقه و بمرگ در
سوح  1درصد و سایر شاخ های مورفولوژی در سموح  5درصمد در بمین سموو مختلمف آبیماری متفماوت بودنمد.
بزرگترین اندازۀ طول ساقه ،قور یقه ،تعداد برگ ،سوح برگ ،زیتودۀ ساقه و بمرگ ،رویمش ارتفماعی و قومری یقمه و
زندهمانی در نهالهای با دورۀ آبیاری  4روزه مشاهده شد .نهالهای با دورۀ آبیاری  8روزه دارای بیشترین مقدار حجمم
ریشه و زیتودۀ ریشه بودند ،درحالی که بزرگترین اندازۀ طول ریشه ،سوح ویژۀ برگ و نسبت طول ریشه به سماقه در
دورۀ آبیاری  51روزه حاصل شد .نتایج بیانگر این است که اگرچه دورۀ آبیاری  4روزه مناسبترین دوره برای پمرورش
نهال ارغوان است ،با این وجود دورۀ آبیاری  8روزه بهدلیل تامین مناسب نرخ زندهممانی و شماخ همای رشمد ،و نیمز
کاهش هزینه و سهولت رویش نهال ،میتواند گزینۀ خوبی برای پرورش نهال ارغوان باشد.
واژههای کلیدی :ارغوان ،تنش آبی ،جوانهزنی بذر ،رویش ارتفاعی ،زیتوده ریشه

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس43552241214 :

ایمیلmtabari@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
اگرچه ،امروزه محدودیت منابع آبی ،عاممل اصملی
تأریرگمممذار بمممر رشمممد و عملکمممرد گیاهمممان اسمممت
( ،)Vinocur and Altman, 2005موالعممۀ واکممنش
گیاهان به کمبود آب و مشمخ شمدن نموع عملکمرد
آنها در مواجهه با تنش خشمکی ممیتوانمد بمه بهبمود
مدیریت در تولید نهال و عرصۀ جنگلکاری کمك کند.
گیاهممان پاسممخهممای متعممددی بممه کمبممود آب نشممان
مممیدهنممد کممه از آن جملممه مممیتمموان پاسممخهممای
مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکمولی را
بیان کرد که در مقابمل تمنش خشمکی دچمار کاسمتی
مممیشمموند ) .(Lowlor and Cornic, 2002اولممین
واکنش گیاهان در برابر تنش خشکی کاهش تبخیمر و
تعرق از طریق بستن روزنههاسمت کمه سمبب کماهش
رشد و عملکردهای مورفولوژی از جمله کماهش رشمد
ارتفاع ،زی توده ،تعداد و سوح بمرگ گیماه ممیگمردد
(کافی و همکاران5988 ،؛ .)Dichio et al., 2002
به طور کلی ،کاهش رشد قوری اندام های مختلمف
در گیاهممان تحممت تممنش خشممکی ،بیشممتر وابسممته
بممه زمممان اعمممال تممنش اسممت ،تمما طممول دورۀ تممنش
) .(Li et al., 2000همچنین ،محدودیت رطوبت خاك
از طریممق کمماهش هممدایت روزنممهای و سمموح بممرگ و
متعاقب آن ،کاهش فتوسنتز ممیتوانمد سمبب کماهش
رویش اندام های مختلف در گیاهان شمود (سمرمدنیا و
کوچکی .)5988 ،از دیگر عالئم تنش خشکی میتموان
به کاهش وزن (تمر و خشمك) انمدامهمای مختلمف در
گیاهان اشاره کمرد ( .)Farooq et al., 2009عمالوهبمر
این ،تنش خشکی سبب کاهش زیتودۀ انمدام هموایی
در مقایسه با زیتودۀ ریشه ،تراکم زیاد طمول ریشمه و
ریشههای نازك می شود ،که ایمن اممر سمبب افمزایش
قممدرت جممذب آب و مممواد غممذایی در شممرای تممنش
خشکی میگردد ( .)Boot et al., 1986موالعات راد و
همکاران ( )5983نیز در زمینۀ واکنش ریشه درختمان
سهساله  Eucalyptus canadensisتحت تنش خشکی
( 04 ،544و  44درصد ظرفیت زراعی) آشکار سماخت
که با افزایش تنش خشمکی از میمزان وزنمی و طمولی

پاسخ شاخ های رشد نهال ارغوان معمولی به...

ریشه در عمقهای باال کاسمته و در عممقهمای پمایین
افزوده میشود.
تحقیمممق حارمممر روی نهمممال ارغممموان معممممولی
( ،)Cercis siliquastrum L.از زیممممر خممممانواده
 Caesalpinioideaeو خممانوادۀ  Fabaceaeکممه بممومی
سممرزمینهممای گممرم و مدیترانممهای اروپممای جنمموبی و
آسیای مرکمزی و غربمی اسمت ()Davis et al., 2002
صورت گرفت .این گونه ،در ایمران بمهصمورت خمودرو
است و قابلیت تحمل و رشد در مناطق خشمك را دارد
( .)Rechinger, 1986ارغمموان معمممولی در بیشممتر
خاكها قابلیت رشدونمو دارد ،ولی بهترین رشد آن در
خمممماكهممممای بمممما  pHبیشممممتر از  0/1اسممممت
( .)Sternberg, 2011ایممن درخممت عممالوه بممر بهبممود
ورعیت خاك مناطق جنگلکاری از طریق تثبیت ازت،
میتواند چشماندازی طبیعی برای پماركهما و حاشمیۀ
جادهها ایجاد کند.
اگرچممه در زمینممۀ پاسممخ بممه خشممکی نهممالهممای
چنممد گونممه از جممنس ارغمموان (،Cercis griffithii
)C. canadensis ،C. occidentalis ،C. siliquastrum
Sternberg
تحقیقمی در قالمب رسماله دکتمرا توسم
) (2011نگممارش و معلمموم شممد کممه گونممههممای C.
 siliquastrumو  C. occidentalisدر مقایسممه بمما دو
گونه دیگر عملکرد بهتری نشان میدهند ،امما سموو
تممنش در تحقیممق فمموق فق م بممه دو تیمممار "کمبممود
آبیاری" و "آبیاری مناسب" ختم شده بود .با توجه به
اینکه تعیین میزان تحمل و بردباری نهال گونه ارغوان
معممولی بممه تممنش خشمکی و معرفممی دور آبیمماری در
ارتباط با شمناخت اکولوژیمك نهمال ایمن گونمه حمائز
اهمیت است ،دستاورد این تحقیق در راسمتای کماربرد
تنمموعی از سمموو کمممآبممی یمما دور آبیمماری ممیتوانممد
راهنمممایی بممرای مممدیریت اسممتفاده از منممابع آب در
پرورش نهال آن باشد.
مواد و روشها
بذرهای استفادهشده در این آزمایش از مرکمز بمذر
درختان جنگلی آمل (خزر) با مشخصمات ذکرشمده در
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جدول  5تهیه شدند .بذرها ابتدا توزین شمدند و بمرای
شکست خمواب پوسمته در آب جموش (بما دممای 04
درجه) قرار گرفتند و تا سمرد شمدن آب بمهممدت 24
سماعت خیسمانده شمدند؛ آنگماه ،بمهمنظمور تحریممك
جوانممهزنممی و رفممع کمممون جنممین ،در قالممب تکنیممك
هالوپرایمینگ (نوروزی و همکماران )5939 ،بمهممدت
 48ساعت در محلول  544میلی موالر نیترات پتاسمیم
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( )KNO3قرار گرفتند .پس از شسته شدن مواد ارافی
روی بذر و ردعفونی آنها با استفاده از قارچکش تیمرام
به نسمبت  4/43بمرای همر کیلموگرم ،در دممای اتماق
نگهداری و خشك شدند تا به وزن اولیه (قبل از پمرایم
شدن) برسمند )(Farooq et al., 2006؛ بمدین ترتیمب
پرایمینگ بذر پایان یافت.

جدول  -5خصوصیات منوقۀ جمعآوری بذر و شاخ های اندازهگیریشدۀ بذور ارغوان
مبدأ بذر

عرض
جغرافیایی

طول
جغرافیایی

قوۀ نامیه
(درصد)

رطوبت
(درصد)

تعداد در
کیلوگرم

وزن هزاردانه
(گرم)

خلوص
(درصد)

زنجان

"N 91' 11

"E 48' 48

81

4/4

91194

20/9

30

در مرحلۀ بعمد ،بمرای بررسمی گلخانمهای (بما شمرای
دمایی  21 ± 54ºcو رطوبمت  41 ± 24درصمد) ،سمه
عدد بذر در گلمدانهمای پالسمتیکی بما ابعماد 21×51
سانتیمتر در خاکی با وزن متوسم  9/4کیلموگرم بما
نسممبت  5:5:5شممامل ماسممه ،رس و الی کاش مته شممد.
نهالها پس از جوانهزنمی ،همر دو روز یمكبمار در حمد
ظرفیت زراعی خاك (به روش وزنی) بمهممدت  34روز
آبیاری شدند .سپس نهالهای  34روزۀ تولیمدشمده در
هر گلدان ،به یك نهال ،تنك شدند .آنگاه ،نهال همای
با ارتفماع  94± 9سمانتیمتمر و قومر یقمۀ 2/1 ±4/2
میلیمتر برای موالعمۀ تمنش خشمکی در قالمب طمر
کامالً تصادفی بما چهمار دورۀ آبیماری ( 52 ،8 ،4و 51
روز) در قالب سمه تکمرار (در همر تکمرار پمنج گلمدان)
کاشته شدند .به طور کلی ،دورۀ آزممایش بمرای تمنش
خشکی  04روز بود.
شایان ذکر اسمت ،پمس از اینکمه ظرفیمت زراعمی
( )FCو نقوۀ پژمردگمی ( )PWPخماك در آزمایشمگاه
تعیین شد و درصد رطوبت خاك (وزن خاك خشمك)،
وزن نهال ،وزن گلدان و وزن مرجع در ظرفیت زراعمی
مشخ شد ،به هر گلدان تا رسیدن رطوبت خاك بمه
ظرفیت زراعی و براسماس تیممار دور آبیماری آب داده
شممد .البتممه قممبالً بافممت خمماك ،رطوبممت خمماك و وزن

مخصوص ظاهری تعیین شد و منحنی رطوبتی خماك
که رابوۀ بین پتانسیل ماتریك آب خاك و رطوبمت را
مشمممممخ ممممممیکنمممممد از طریمممممق فرممممممول
) Saxton et al. (1986یا رابوۀ  5ترسیم شد.
رابوۀ 5

B

m  A v

در رابوۀ فوق  mپتانسیل ماتریك خاك برحسمب
کیلو پاسکال  v ،مقدار رطوبت حجمی خاك برحسمب
متر مکعب بر متر مکعب و  Aو  Bررایبی هستند کمه
ممیتمموان آنهمما را بممه ویژگمیهممای خمماك ارتبمماط داد
(جدول .)2
اندازهگیریها

در ابتدای تنش ،ارتفاع ،قومر یقمه و تعمداد بمرگ
نهال های حاصل ،و بعد از  04روز تنش خشکی ارتفاع
نهال و طول ریشه توس خ کش (با دقت سانتیمتر)
و قور یقۀ نهال با اسمتفاده از کمولیس دیجیتمالی (بما
دقت  4/45میلی متر) اندازهگیمری شمد .میمزان رشمد
ارتفاع و قوریقه نهالهما در دورۀ تمنش بما اسمتفاده از
رابوۀ  2بهدست آمد.
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میزان رشد در اول دوره  -میزان رشد در آخر دوره = رویش قوری (ارتفاعی)

رابوۀ 2

جدول  -2مشخصات خاك گلدانهای مورد استفاده برای کاشت بذر ارغوان
pH

EC
)(dS/m

N
))%

P
))ppm

K
)(ppm

C
))%

clay
))%

silt
))%

sand
))%

نوع
بافت

وزن ظاهری
خاك
()g/cm3

ظرفیت
زراعی
()FC

نقوۀ
پژمردگی
()PWP

1/5

4/91

4/59

59

94

4/41

22

52

11

شنی
لومی

5/15

51/9

3

سمموح بممرگ بمما دسممتگاه سمموح بممرگسممنج
( )Leaf Area Meterمدل CI202اندازهگیری شد؛ 41
برگ از هر تیمار (سه برگ از هر نهال در سمه تکمرار)
انتخاب شد و سمپس سموح ویمژۀ بمرگ از رابومۀ  9و
نسبت سوح برگ از رابوۀ  4با محاسبه شد:
رابوۀ 9

رابوۀ 4

سوح برگ)سانتی متر مربع(
وزن برگ)گرم(

سوح برگ سانتیمتر مربع
زیتودۀ خشك گیاه)گرم(

آزمایش تنش خشکی) برای هر تیمار ( ،)SIبمهصمورت
درصمممد زنمممدهممممانی (( )SPرابومممۀ  )1منظمممور و
تجزیهوتحلیل شد.
رابوۀ 1

SP= (S/SI)×100

تجزیهوتحلیل دادهها
سوح ویژۀ برگ

= نسبت سوح برگ

برای اندازه گیری حجم ریشه ،پس از شستن خاك
گلدان ها در سوح شیبدار ،ریشهها از خاك جدا و پس
از چند بار شستشو در داخل استوانۀ مدرج بما میمزان
مشخ آب ،گذاشته شد و با توجه به باال آممدن آب،
حجم ریشه (برحسب سانتی متر مکعب) بمرآورد شمد.
وزن تر اندام هوایی و ریشه پس از قوعه قوعه کمردن
نهال ها با ترازویی با دقت  4/445گرم اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری وزن خشك اندامهای زمینی و هوایی
نهالها ،نمونهها بهمدت  48ساعت در آون (دممای 01
درجممه) قممرار داده شممد و دوبمماره انممدازهگیممری شممد
(.)Yin et al., 2005
بهمنظور بررسی زندهمانی ،در هر یك از دورههمای
آبیاری نسبت تعمداد نهمالهمای بماقیمانمده در پایمان
بررسی ( )Sبه تعداد نهالهای اولیه (آماده شمده بمرای

پممس از برداشممت دادههمما ،تجزیممهوتحلیممل آممماری
دادههما بما اسمتفاده از نمرمافمزار  SPSS 16.0صمورت
گرفت .ابتمدا توسم آزممون کولمموگرو -اسممیرنو
نرمال بمودن داده هما و توسم آزممون لموِن ،همگنمی
واریانس داده ها بررسی شد؛ سپس با استفاده از تجزیۀ
واریانس یكطرفه ( )One-way ANOVAمعنمیداری
ارر آبیاری بر هر یك از شاخ ها تعیین شد .مقایسمۀ
میانگین بین تیمارها با استفاده از آزمون چنمد دامنمۀ
دانکن 5انجام گرفت.
نتایج
دورۀ آبیاری ارر معنمی دار بمر کلیمۀ شماخ همای
مورفولوژی نهال ارغوان داشمت ،بمه طموری کمه طمول
ساقه ،طول ریشه ،سوح ویژۀ بمرگ ،زیتمودۀ خشمك
ساقه و زیتودۀ خشمك بمرگ (در سموح  1درصمد) و
سایر شاخ همای مورفولموژیِ انمدازهگیمریشمده (در
سوح  5درصد) در بین سوو مختلف آبیاری متفاوت
1

Duncan's Multiple Range Test
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بودند (جدول .)9
نهممالهممای بمما دورۀ آبیمماری  4روزه بعممد از 04روز
آبیاری با زندهمانی  544درصد نسبت به نهالهمای بما
دورۀ آبیاری  51روزه 01 ،درصمد افمزایش زنمده ممانی
داشتند .نهالهمای آبیماری  8روزه کماهش زنمدهممانی
حدود  51درصدی را در مقایسه با نهالهای آبیماری 4
روزه نشان دادنمد ،امما ایمن کماهش بمهلحما آمماری
معنممیدار نبممود (شممکل  .)5موممابق نتممایج شممکل 2
بزرگترین اندازۀ رویش ارتفماعی و قومری متعلمق بمه
دورۀ آبیاری  4روزه بود که نسبت به دورۀ آبیماری 51
روزه به ترتیمب  24/01سمانتیمتمر و  5/40میلمیمتمر
بیشتر بود .کمترین میزان سموح ویمژۀ بمرگ (حمدود
 554سانتی متر مربع) اختصاص به دور آبیاری  4روزه
داشت (جدول .)4
بزرگترین اندازۀ طول ساقه متعلق به نهالهمای بما
دورۀ آبیمماری  4روزه بممود کممه بممهطممور متوس م 59/4
سانتیمتر بزرگتر از آنها در دورۀ آبیماری  51روزه بمود.
طول ریشه نهالهای با دورۀ آبیاری  51روزه بما آنهما در
تیمارهای  8و  52روزه به لحا آماری فرقی نکرد ،ولی
 0/1سانتیمتر بزرگتر از تیمار  4روزه بود (جدول .)4
با افمزایش دور آبیماری ،قومر یقمه و تعمداد بمرگ
کاهش یافت ،امما بمین سموو  52و  51روزه تفماوت
معنیداری مشاهده نشد .اندازۀ قور یقه و تعداد بمرگ
در دورۀ آبیاری  51روزه نسمبت بمه  4روزه بمهترتیمب
 5/91میلیمتر و  54/2عمدد کمتمر بمود .بمزرگتمرین
اندازۀ سوح برگ را نهال های آبیاری  4روزه بمه خمود
اختصاص دادند که  8/9سانتیمتر مربع بیشتر از آنهما
در آبیاری  51روزه بود .نسبت وزن خشمك ریشمه بمه
ساقه برای دورۀ آبیاری  8روزه بیشترین مقدار را نشان
داد که  2/28برابر دورۀ آبیاری  4روزه بمود .بیشمترین
وزن خشك ساقه و وزن خشمك بمرگ تعلمق بمه دورۀ
آبیاری  4روزه داشت که بهترتیمب  5گمرم و 4/3گمرم
نسممبت بممه آنهمما در دور آبیمماری  51روزه بیشممتر بممود
(جدول .)4
در نهممالهممای بمما دورۀ آبیمماری  8روزه مقممدار وزن
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خشك ریشه ،حجم ریشه و وزن تمر نهمال در مقایسمه
با تیمار  51روزه بهترتیب  2/21گرم 1/32 ،سانتیمتر
مکعب و  54گرم افزایش داشت (شکل .)2
بحث
تاکنون موفقیتهای کمی در تشخی بهبود کمارایی
گیاهان در برابر تنش خشکی حاصل شده که دلیل آن را
میتوان ناآگاهی از سازوکارهای خسارت تنش و مقاوممت
گیاهان دانست .یکی از عوامل مؤرر در موفقیت نهالکماری
در مناطق خشك و نیممهخشمك اسمتفاده از نهمالهمای
سالم و قوی است .اولین و حساسترین واکنش گیماه بمه
کمبود آب ،کاهش تورژسانس سملولی ،تقسمیم سملولی و
کاهش فتوسنتز است که بهدلیل بسته شدن روزنمههمای
بممرگ (بممرای جلمموگیری از دسممت دادن آب) بممه کمماهش
رویش گیاه منجر میشود (کافی و همکاران.)5988 ،
در تحقیق حارمر مشماهده شمد دورۀ آبیماری ارمر
معنیداری بر کلیه شاخ های رشمدی نهمال ارغموان
داشمممت .هماننمممد یافتمممههمممای ایمممن تحقیمممق،
) Chunying et al.(2005مشاهده کردند کمه افمزایش
تنش خشکی با اعمال آبیماری در سموو  14 ،544و
 24درصد ظرفیت زراعی خاك ،سبب کماهش رویمش
نهممالهممای  Populus kangdingensisشممد .ایممن
میتوانست نتیجمۀ آرمار تمنش خشمکی باشمد کمه بمه
کاهش آماس سلولی ،کاهش رشد و تقسیم سملولی در
پالسمولیز سلول ها بهخصوص بافت ساقه و میانگرهها
و در نهایممت کمماهش رویممش منجممر شممده اسمممت
(.)Rao et al., 2008; Shao et al., 2008
در موالعۀ پیش رو ،با افزایش دورۀ آبیماری ،طمول
ریشه و نسبت طول ریشه به ساقه در نهالهای ارغوان
افزایش یافت .موابق با یافتههای (Boot et al. )1986
نسبت بزرگ طول ریشه به طول ساقه و نفوذ عمیقتر
ریشه به الیههای پمایین خماك در شمرای کممآبمی را
می توان از قابلیمت همای گیماه بمرای مقابلمه بما تمنش
خشکی تلقی کرد .با افزایش دورۀ آبیاری تعمداد بمرگ
کاهش یافت .دلیل احتمالی آن ،کاهش رطوبت خاك،
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نتایج با یافتههای ) Sternberg (2011که براسماس آن
بمما افممزایش تممنش خشممکی ،از تعممداد و سمموح بممرگ
گونههای جنس  Cercisکاسته شمد موابقمت دارد .در
حقیقت ،کاهش سموح بمرگ همبسمتگی مسمتقیم بما
کاهش فتوسنتز در گیاهان دارد و متعاقب آن کماهش
فتوسنتز سبب کاهش رویش و زیتودۀ اندام هوایی در
گیاهمممان ممممیشمممود (.)Sanchez et al., 2004
در تحقیقممممی دیگممممر ،روی دو واریتممممۀ ارغمممموان
آمریکمممایی ( C. canadensis var. canadensisو
 ،)C. canadensis var. mexicanaمعلوم شمد همر دو
واریتممه از مقاومممت خمموبی در برابممر تممنش خشممکی
برخوردار بودند ).(Griffin, 2002

و در پی آن پیمری زودرس بمرگ گیماه و تجممع زیماد
اتیلن است که برای کاهش تعمرق و فمرار از تمنش رخ
ممیدهمد (.)Blum, 1996; Al-Juburi et al., 2009
کاهش سوح برگ نهال در دوره های طوالنیترِ آبیاری
را ممیتمموان عملکممردی بمرای کمماهش تعممرق در گیمماه
دانست که کاهش آن در شرای خشکی ممکمن اسمت
بهدلیل کاهش تقسیم سلولی و طویل شدن سلولهای
سوح برگ باشد (.)Al-Juburi et al., 2009
افزایش سموح ویمژۀ بمرگ در نهمال همای بما دورۀ
آبیاری  52و  51روزه را میتوان بهدلیمل کماهش وزن
خشك و نمازك شمدن بمرگ نهمالهمای تحمت تمنش
خشکی دانسمت ( .)Wu et al., 2006همچنمین ،ایمن

جدول  -9تجزیۀ واریانس یكطرفۀ صفات اندازهگیریشدۀ نهالهای ارغوان در دورههای مختلف آبیاری
صفات

میانگین مربعات

F
9/40

طول ساقه (سانتیمتر)

d.f.
9

485/9

طول ریشه (سانتیمتر)

9

23/03

1/8

معنیداری
*

4/424

*

4/424

قور یقه (میلیمتر)

9

1/51

51/3

4/44

**

رویش ارتفاعی (سانتیمتر)

9

5522/05

51/2

4/44

**

رویش قوری (میلیمتر)

9

1/591

54/22

4/44

**

تعداد برگ

9

244/8

94/9

4/44

**

سوح برگ (سانتیمتر مربع)

9

48/31

24/0

4/44

**

سوح ویژۀ برگ (سانتیمتر مربع بر گرم)

9

4542/91

1/0

4/422

*

نسبت سوح برگ (سانتیمتر مربع بر گرم)

9

4/50

24/9

4/44

**

زیتودۀ تر ساقه (گرم)

9

1/40

94/0

4/44

**

زیتودۀ تر ریشه (گرم)

9

15/91

25/1

4/44

**

زیتودۀ تر برگ (گرم)

9

9/48

1/8

4/44

**

زیتودۀ خشك ساقه (گرم)

9

4/18

94/0

4/459

زیتودۀ خشك ریشه (گرم)

9

9/08

99/8

4/44

زیتودۀ خشك برگ (گرم)

9

4/48

4/1

4/490

**

**
*

نسبت طول ریشه به ساقه

9

4/43

54/1

4/444

**

نسبت وزن خشك ریشه به ساقه

9

2/31

58/1

4/445

**

حجم ریشه (سانتیمتر مکعب)

9

94/41

08/8

4/44

**

زیتودۀ تر کل نهال (گرم)

9

81/19

48/0

4/44

**

زیتودۀ خشك کل نهال (گرم)

9

1/1

48/1

4/44

**

زندهمانی (درصد)

9

2318/01

52/4

4/442

** و * بهترتیب نشاندهندۀ اختال معنیدار در سوح  5و  1درصد است.

**
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a

a
b

زنده مانی (درصد)

c

1۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
3۰
2۰
1۰
۰
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شکل  -5میانگین درصد زندهمانی نهال های ارغوان در سوو مختلف آبیاری
(حرو متفاوت التین نشاندهندۀ وجود اختال معنیدار بین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن است).

جدول  -4مقایسۀ میانگین (انحرا معیار) صفات رویشی و پارامترهای مورفولوژی نهالهای ارغوان در سوو مختلف آبیاری
 4روز

 8روز

 52روز

 51روز

صفات
طول ساقه (سانتیمتر)

15/5 )54/1(a

42/5 )51/3(ab

98/1 )8/1(b

90/0 )54/0(b

طول ریشه (سانتیمتر)

53 )9/1(b

29/4 )4/1(a

29/3 )2/4(a

21/1 )4/8(a

4/91 )4/9(a

9/11 )4/0(b

2/31 )4/1(c

2/33 )4/1(c

50 )4(a

55/5 )2/0(b

8/1 )5/1(c

1/8 )2/9(c

سوح برگ (سانتیمتر مربع)

59/4 )5/1(a

59/5 )2(a

52/0 )5(a

1/5 )4/5(b

نسبت سوح برگ (سانتیمتر مربع بر گرم)

2/3 )4/2(b

2/1 )4/2(bc

4/05 )4/8(a

2 )4/5(c

زیتودۀ تر ساقه (گرم)

4/33 )4/92(a

9/1 )4/10(b

2/14 )4/94(c

5/3 )4/93(c

زیتودۀ تر ریشه (گرم)

1/8 )5/08(b

52/39 )5/50(a

4/50 )4/81(b

4/51 )2/41(b

زیتودۀ تر برگ (گرم)

9/49 )5/2(a

5/54 )4/92(b

4/33 )4/14(b

4/11 )4/29(b

زیتودۀ خشك برگ (گرم)

5/95 )4/1(a

4/11 )4/5(b

4/11 )4/58(b

4/45 )4/52(b

نسبت طول ریشه به ساقه

4/93 )4/49(b

4/49 )4/5(b

4/49 )4/41(b

4/00 )4/54(a

نسبت وزن خشك ریشه به ساقه

4/02 )4/51(b

9 )4/0(a

5/51 )4/99(b

5/44 )4/52(b

قور یقه (میلیمتر)
تعداد برگ

(حرو متفاوت التین نشاندهندۀ وجود اختال معنیدار بین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن است).
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2.4
b

b

5.1
5.4
4.1

رویش قوری (میلی متر)

a

2.1

a
b
bc

c

4.4

8
1

c

c

4
2
4

وزن خشك کل نهال

c
c

c
a
c

b

وزن تر و خشك کل نهال (گرم)

وزن تر کل نهال

a

a

وزن خشك ساقه
وزن خشك ریشه

a
b

b

c

bc

b

b

4.4
9.1
9.4
2.1
2.4
5.1
5.4
4.1
4.4

شکل  -2مقایسۀ میانگین صفات رویش ارتفاعی ،قوری ،سوح ویژۀ برگ ،وزن تر و خشك کل نهال،
حجم ریشه ،وزن خشك ساقه و ریشه نهالهای ارغوان در سوو مختلف آبیاری.
(حرو متفاوت التین نشاندهندۀ وجود اختال معنیدار بین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن است).

وزن خشك ساقه و ریشه (گرم)

a
b

24
58
51
59
54
8
1
9
4

حجم ریشه (سانتی متر مکعب)

54

سوح ویژه برگ (سانتی مترمربع بر گرم)

a

b

52

b

b

b

221
244
501
514
521
544
01
14
21
4

رویش ارتفاعی (سانتی متر)

a

9.4

44
91
94
21
24
51
54
1
4
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پاسخ های مورفولوژیکی نهال به تمنش کمبمود آب
بهعنوان مهمترین سمازوکار بمرای پرهیمز از خشمکی و
سازگاری با شمرای تمنش اسمت کمه موجمب کماهش
رویممش ارتفمماعی ،قوممری و زیتممودۀ کممل مممیشممود
( .)Lei et al., 2006; Xiao et al., 2008کماهش وزن
ساقه و برگ نهالهای تحت تنش خشکی در این تحقیق
در دورههای طوالنی آبیاری ممکن اسمت بمهدلیمل نبمود
توسعه و رویش مناسب این اندامها در مواجهمه بما تمنش
کمبمممود آب باشمممد (میرزایمممی و همکممماران5934 ،؛
.)Myers and Landsberg, 1989; Zhang et al., 2005
در موالعۀ پیش رو ،همچنین ،کاهش رشمد سماقه
و بممرگ ،بممه تقلیممل زیتممودۀ انممدام همموایی ،و نسممبت
زیتودۀ خشك ریشه به زیتودۀ خشمك سماقه تحمت
تممنش کمممآبممی منجممر شممد .ایممن ،بمما یافتممههممای
( Li et al. )2000موابقمت دارد؛ آنمان بما تحقیمق در
نهال  Eucalyptus microthecaمشماهده کردنمد کمه
میزان زیتوده با افزایش خشکی خاك (از  544درصد
به  14و  21درصد ظرفیت زراعی) کاسته میشمود .در
تحقیق ما همچنین افزایش دورۀ آبیاری سبب کماهش
معنیدار رویش قوری و ارتفاعی ،حجم ریشه ،زیتودۀ
ریشه و نسبت وزن خشك ریشه به سماقه شمد کمه بما
نتایج ) Sternberg (2011در گونههای مختلف ارغموان
همسوست.
بهطور کلی ،توانایی یك گیماه بمه زنمده مانمدن در
دورههممای بممدون بممارش و تحمممل آن بممه کمماهش آب
دریممافتی ،رابوممۀ مسممتقیم بمما تنظممیم اسمممزی دارد
( .)Jarrett, 1991تنش خشمکی بما محمدودیت جمذب
عناصر اولیه رشمد ممیتوانمد سمبب رمعف اسمتقرار و
کاهش زندهممانی شمود ( .)Shao et al., 2008در ایمن
زمینه ،میتوان اظهمار داشمت کمه در تحقیمق حارمر،
کاهش زندهمانی نهال ارغوان در دورههای آبیماری 52
و  51روزه بهدلیمل کماهش جمذب آب در گیماه بموده
است .البته ( Sternberg (2011مشاهده کرد که نهمال
ارغوان توانایی زیادی در مقابل کمبود آب دارد؛ اگرچه
اندامهای گیاه در شرای خشکی دچار رعف میشوند،
ریشه نسبت به سماقه از انمدازۀ بمزرگتمری بهمرهمنمد
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میشود .این در حالی است کمه ایمن گیماه بمه عنموان
گونهای مقاوم و انعوا پذیر بمرای کاشمت در شمرای
مختلممممف رویشممممگاهی شممممناخته شممممده اسممممت
(.)Robertson, 1976
با توجه به نتایج این تحقیق ،میتوان جمعبندی کمرد
که اگرچه نهمال ارغموان در دورۀ آبیماری  4روزه شمرای
رویشی و زندهمانی بهتری نسبت به سایر دورههای تحمت
تنش کسب کرد ،لیکن به زندهمانی و رشمد قابمل قبمولی
در دورۀ آبیمماری  8روزه نایممل شممد کممه نشممان از تحمممل
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Abstract
Judas tree (Cercis siliquastrum L.) is a suitable species for improving the soil nitrogen
fixation and creating the natural landscape in parks and roadsides. This study was aimed to
investigate the growth, development and drought resistance of Cercis seedlings by applying
different irrigation periods. First, the seeds of Cercis were treated to germinate and reach to
seedling phase (30 cm in height) for 90 days. Then, the seedlings were examined in a
completely randomized design with four irrigation periods (4, 8, 12, and 16 days) and three
replicates for 70 days. Irrigation significantly affected all morphological characters whereas
stem length, root length, specific leaf area, shoot dry mass, leaf dry mass (p≤ 5%) and other
characters (p≤ 1%) were different among the irrigation periods. The highest stem length,
collar diameter, leaf number, leaf area, shoot dry mass, leaf dry mass, collar diameter growth,
height growth and survival rate were observed in 4-day irrigation period. Seedlings with 8day irrigation period had the greatest root volume, root dry mass and plant dry mass. This is
while that, the 8-day irrigation period induced the greatest root length, specific leaf area and
root/shoot ratio. The results revealed that the 4-day irrigation period was suitable for raising
the Cercis seedlings; however, due to the satisfactory survival and growth, as well as the low
cost and easy maintenance of seedlings, the 8-day irrigation period can be a good alternative
for seedling production of this species.
Keywords: Cercis siliquastrum, Height growth, Irrigation period, Root dry mass, Seed
germination, Water stress.
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