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چکیده
 به همین. بررسی گردیدGF677 در این پژوهش آستانه تحمل به خشکی و رابطه بین برخی پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو پایه هستهدار کادامن و
 نهالهای ریشهدارشده یکساله این دو پایه با افزودن.منظور آزمایشی گلدانی در گلخانه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد
. مگاپاسکال) قرار گرفت-1/6  و-1/1 ،-0/6 ،) (شاهد-0/1(  به محلول غذایی هوگلند در معرض تنش خشکی6000-مقادیر متفاوتی از پلیاتیلن گلیکول
. مگاپاسکال اتفاق افتاد-1/1  و-0/6  بهترتیب در تنش خشکیGF677 افزایش معنیدار نشت یونی و کاهش محتوای نسبی آب برگ در پایههای کادامن و
 بهترتیب در تنشGF677 ) حساسیت کمتری به تنش داشته و در پایههای کادامن وFV/FM( IIغلظت رنگیزههای فتوسنتزی و عملکرد کوانتومی فتوسیستم
 زیر روزنهای و هدایت روزنهای در تنش خشکی شدید در پایهCO2 ، تعرق، کاهش در فتوسنتز. مگاپاسکال دچار کاهش معنیدار شد-1/6  و-1/1 خشکی
، فتوسنتز خود را چندان کاهش نداد، با وجود کاهش قابلتوجه در تعرقGF677  پایه، مگاپاسکال-1/6  در تنش. بودGF677 کادامن بسیار چشمگیرتر از
 زیر روزنهای بود و همین منجر بهCO2  مگاپاسکال بهمراتب بیشتر از کاهش نسبی تعرق و-1/6 درحالیکه در پایه کادامن کاهش نسبی در فتوسنتز در تنش
 بهنظر میرسد کاهش شدید فتوسنتز در پایه کادامن در کنار محدودیتهای. شدGF677 کاهش کارایی نسبی مصرف آب و هدایت مزوفیلی کادامن در مقایسه با
 کاروتنوئیدها و فلورسانس کلروفیل در این پایه،روزنهای تا حد زیادی ناشی از محدودیتهای غیر روزنهای مانند آسیب به غشای سلولی و کاهش کلروفیل
. تحمل باالتری به تنش خشکی شدید نسبت به کادامن داردGF677  یافتههای این پژوهش نشان داد که پایه.است
. نشت یونی، محتوای نسبی آب، فلورسانس کلروفیل، فتوسنتز، تعرق:کلیدواژهها
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Abstract

In this study, the drought tolerance threshold and relationships between some biochemical and physiological responses of two stone fruit rootstocks,
Cadaman and GF677, have been investigated. For this purpose, a pot experiment has been carried out in a greenhouse using factorial trial based on a
completely randomized design with three replications. One-year-old rooted cuttings of two rootstocks are exposed to drought stress (-0.1
(control), -0.6, -1.1, -1.6 MPa) by adding different amounts of polyethylene glycol-6000 to Hoagland nutrient solution. Significant increase in
electrolyte leakage and decrease in leaf relative water content of Cadaman and GF677 rootstocks has occurred at -0.6 and -1.1 MPa, respectively.
Concentration of photosynthetic pigments and quantum yield of photosystem II (FV/FM) are less affected by drought stress, decreasing significantly
in Cadaman and GF677 rootstocks at -1.1 and -1.6 MPa, respectively. Under severe drought stress, photosynthesis, transpiration, intercellular CO2
concentration, and stomatal conductance in Cadaman rootstock decline more considerably, compared to GF677. Moreover, at drought stress of -1.6
MPa, GF677 does not significantly reduce its photosynthesis, despite a substantial decrease in transpiration; however, the relative decrease in
photosynthesis of Cadaman at -1.6 MPa has been much greater than the relative decrease in its transpiration and intercellular CO2 concentration,
which, in turn, results in a drop in water use efficiency and mesophilic conductance of Cadaman leaves, compared to GF677. It seems that
considerable reduction in photosynthesis in Cadaman rootstock, along with stomatal limitations, is largely due to non-stomatal constraints such as loss
of cell membrane intact and reduction of chlorophyll, carotenoids and chlorophyll fluorescence. Results show that GF677 rootstock has higher
tolerance to severe drought stress, compared to cadaman.
Keywords: Chlorophyll fluorescence, electrolyte leakage, photosynthesis, relative water content, transpiration.
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طوالنی از اهمیت ویژهای برخوردار است (

تنش خشکی یکی از محدودیتهای عمده برای

 .)al., 2011تحت تنش خشکی عوامل محدودکننده

Waraich et al.,

روزنهای از طریق بستن روزنهها ،غلظت  CO2داخل برگ

 .)2011شناسایی راهبردهای مناسب برای بهبود تولید

و انتقال آن به کلروپالست را کاهش میدهند و از این

محصول در شرایط محدودیت آب از چالشهای مهم

طریق فتوسنتز را محدود میکنند .عوامل محدودکننده غیر

علوم گیاهی و کشاورزی است .توسعه مداوم نواحی

روزنهای شامل غلظت کلروفیل ،مقدار و فعالیت آنزیم

خشک و نیمهخشک جهان بهویژه در کشورهای درحال

روبیسکو ،انتقال الکترون فتوسنتزی ،فتوفسفوریالسیون و

توسعه یکی از مشکالت و خطرهای بزرگ در تولید

مقدار متابولیتها است (.)Seraa et al., 2013

کشاورزی در سراسر جهان است (

پایدار محصول است .عالوه بر این ،پیشبینیها نشاندهنده

 )2014( Shan et al.تأثیر تنش خشکی را بر دو رقم

تشدید شرایط خشک سالی در سالهای آتی است

سیب متحمل به خشکی کینگوان ( )QinGuanو حساس به

( .)Nawaz et al., 2012کمبود آب بر فرایندهای

خشکی ناگانوفوجی ( )Naganofujiبررسی نمودند .نتایج

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه اثر میگذارد و بهدنبال

نشان داد که تبادالت روزنهای ،هدایت مزوفیلی ،فتوسنتز و

کاهش میزان آب در دسترس گیاه ،محتوای نسبی آب و

فلورسانس کلروفیل در رقم حساس نسبت به رقم متحمل به

Bertamini et al.,

خشکی کمتر بوده است .اعمال تنش خشکی در درختان دو

 .)2006کاهش محتوای کلروفیل تحت تنش خشکی یک

ساله سیب رقم "گیلگاال" پیوندشده روی دو گونه سیب

عالمت معمول از تنش اکسایشی در نظر گرفته شده است

 Malus sieversiiو  Malus hupehensisنشان داد که

و ممکن است نتیجه اکسیداسیون نوری رنگدانهها و

محتوای نسبی آب برگ ،میزان کلروفیل ،فتوسنتز ،بیوماس

تجزیه کلروفیل باشد ( .)Farooq et al., 2009فلورسانس

کل و کارایی مصرف آب در نهالهای پیوندشده روی گونه

کلروفیل ( )FV/FMیک شاخص تهییج انرژی در

مقاوم  Malus Sieversiiبیش از گونه حساس

Malus

ساختارهای فتوسنتزی برگ و سیستم تشخیصی سریع و

 hupehensisبود (.)Liu et al., 2012

کلروفیل برگ نیز کاهش مییابد (

غیر مخرب برای تعیین تحمل گیاهان به تنشهای محیطی

بررسی تأثیر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و پتانسیل

است ( .)Percival & Henderson, 2009برخی از

آب برگ تعدادی از پایههای رویشی سیب نشان داد که

پاسخهای فیزیولوژیکی گیاهان در زمان مواجهشدن با

تحت شرایط تنش پتانسیل آب برگ و هدایت روزنهای در

تنش آبی شامل کاهش پتانسیل آب برگ ،هدایت

تمامی پایههای تحت آزمایش کاهش یافت ،اما پایههای پر

روزنهای ،غلظت  CO2داخلی ،فتوسنتز خالص و سرعت

رشد دارای پتانسیل آب برگ منفیتری نسبت به پایههای

رشد است (.)Shao et al., 2008

پاکوتاهکننده بودند (.)Atkinson et al., 2000

ازجمله عوامل محدودکننده فتوسنتز تحت تنش

امروزه استفاده از پایههای رویشی برای درختان هستهدار

خشکی میتوان به محدودیتهای روزنهای و غیرروزنهای

بهویژه بادام دارای اهمیتی روزافزون است .هیبریدهای هلو

اشاره کرد که محدودیتهای روزنهای در پاسخ به

بادام  GF677برای کشت در خاکهای آهکی و فقیر مناسب

تنشهای خفیف و کوتاهمدت اتفاق میافتد ،درحالیکه

بوده و دارای سازگاری بیشتری با ارقام هلو و بادام

محدودیتهای غیر روزنهای معموالً در تنشهای شدید و

میباشند .این پایه عملکرد امیدوارکنندهای هم در شرایط دیم
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بررسی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایههای هستهدار کادامن و  GF677به تنش خشکی

و هم آبی نشان داده است ،هیبریدهای مختلف جنس

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور و در

پرونوس مانند کادامن بهعنوان پایه برای بادام استفاده

سه تکرار ،در گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا

میشوند و دارای مزایای ویژهای مانند سهولت تکثیر ،تحمل

انجام گرفت .فاکتور اول نوع پایه  -1پایه -2 ،GF677

Zrig et al.,

پایه کادامن و فاکتور دوم تنش خشکی براساس پتانسیل

 .)2011گزارشهای مختلفی در مورد تحمل به خشکی باالی

اسمزی محلول غذایی ( )ΨSشامل ( -0/1شاهد)،-0/6 ،

پایه هیبرید هلو بادام  GF677در مقایسه با پایههای هلو و

 -1/1و  -1/6مگاپاسکال بود که با افزودن مقادیر متفاوتی

هیبریدهای آلو بادام ) (Jiménez et al., 2013و سایر

از پلیاتیلن گلیکول )PEG-6000( 6000-به محلول

Isaakidis et al., 2004; Ranjbar et

غذایی اعمال شد .نهالهای ریشهدار یکساله پایههای

به بیماریها و شرایط نامساعد خاک هستند (

هیبریدهای هلو بادام (

 GF677و کادامن از شرکت ایتاصدرا شیراز تهیه و در

 )al., 2019وجود دارد.
 (2006) Solari et al.طی بررسی اثر تنش خشکی بر

گلدانهای  10لیتری حاوی کوکوپیت و پرالیت به نسبت

Nemaguard, Hiawatha, K146-43

 1:1کاشته شدند .پس از کشت ،نهالها بهمدت  10هفته

گزارش کردند که بین کاهش پتانسیل آب پایهها و کاهش

با محلول غذایی هوگلند با نصف غلظت تغذیه شدند .این

در تعرق ،تبادالت گازی ،فتوسنتز و کاهش رشد گیاه در

عمل روزانه انجامشده و در هر نوبت بنا بر مرحله رشدی

شرایط تنش خشکی یک رابطه مستقیم وجود دارد .در

گیاه مقدار  300تا  500میلیلیتر محلول غذایی برای هر

شرایط کمبود آب ،پایه  GF677از طریق حفظ محتوای

گلدان استفاده شد .پس از رسیدن گیاهان به مرحله رشدی

آب در ساقه و برگها ) ،(Jiménez et al., 2013حفظ

مناسب ،تنش خشکی در اوایل مردادماه بهمدت یک ماه

فتوسیستمII

اعمال شد .برگهای سالم و بالغ هر نهال از گره سوم تا

) ،(Ranjbar et al., 2019سطح باالی تبادالت روزنهای و

ششم از رأس ساقه اصلی انتخاب و فلورسانس کلروفیل

فتوسنتز ( )Isaakidis et al., 2004و فعالیت باالی سیستم

( )FV/FMو صفات فتوسنتزی شامل فتوسنتز ،تعرق،

CO2

آنتیاکسیدانی و تجمع ترکیبات تنظیمکننده اسمزی

زیر روزنهای ،هدایت روزنهای ،کارایی مصرف آب و هدایت

( )Mashayekhi et al., 2014تحمل خود را به خشکی

مزوفیلی آنها ارزیابی شد ،همچنین از این برگها جهت

افزایش داده و رشد نسبی بهتری در این شرایط دارد.

اندازهگیری درصد نشت یونی ،محتوای نسبی آب و غلظت

سه پایه هستهدار

کلروفیل برگ و عملکرد باالی کوانتومی

یکی از سیاستهای مهم وزارت کشاورزی توسعه

کلروفیل کل و کاروتنوئیدها استفاده شد.

استفاده از پایههای رویشی برای درختان هستهدار مانند بادام
است .پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی پاسخهای

 .1 .2اندازهگیری نشت یونی

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو پایه هستهدار  GF677و

درصد نشت یونی با روش )1995( Lutts et al.

کادامن در شرایط تنش خشکی و ارتباط بین روند تغییرات

اندازهگیری شد .ابتدا شش عدد دیسک به قطر یک

در این شاخصها و تحمل به خشکی این پایهها انجام شد.

سانتیمتر از برگها تهیه شده و در لولههای آزمایش
حاوی  40میلیلیتر آب دو بار تقطیر بهمدت  24ساعت

 .2مواد و روشها

روی شیکر قرار داده شدند .سپس هدایت الکتریکی اولیه

این پژوهش در سال  1396با استفاده از یک آزمایش

محلولها ( )EC1با استفاده از دستگاه هدایتسنج (مدل
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 ،WTW CC-501آلمان) قرائت شد .پسازآن لولههای

طولموجها  664 ،645و  470نانومتر بهترتیب برای کلروفیل

آزمایش بهمدت  20دقیقه در اتوکالو با دمای  121درجه

کل و کاروتنوئیدها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

سلسیوس قرار داده شدند .بعد از خارجکردن لولهها از

(واریان ،استرالیا) اندازهگیری شد .غلظت کلروفیل کل و

اتوکالو و همدماشدن با محیط ،هدایت الکتریکی

کاروتنوئیدها براساس میلیگرم در لیتر محاسبه شد.

محلولها ( )EC2دوباره قرائت شد .درنهایت درصد نشت
 .4 .2فلورسانس کلروفیل ()FV/FM

یونی برگ با استفاده از رابطه ( )1تعیین شد.
()1

 = EC1÷EC2 × 100درصد نشت یونی

در یک روز با هوای کامالً صاف و آفتابی ،ابتدا سطح برگها
با فویل آلومینیومی بهمدت نیم ساعت پوشانیده شد .سپس
میزان فلورسانس کلروفیل مبدأ ( ،)F0فلورسانس ماکزیمم

 .2 .2محتوای نسبی آب
& Barrs

) ،)Fmفلورسانس متغیر ( )Fv= Fm -F0و شاخص

 )1962( Weatherleyاندازهگیری شد .از هر واحد

فلورسانس کلروفیل ( ،)FV/FMبا استفاده از دستگاه

آزمایشی شش عدد دیسک یک سانتیمتری از برگ نهال

فلوریمتر (مدل  ،OS-30Pامریکا) از ساعت  9تا  11صبح

توزین شد (وزنتر  .)FWسپس نمونههای برگ در

اندازهگیری شد.

محتوای نسبی آب برگها با استفاده از روش

لولههای آزمایش حاوی  40میلیلیتر آب دو بار تقطیر
قرارگرفته و بهمدت  24ساعت در شرایط تاریکی در
دمای چهار درجه سلسیوس قرار داده شدند و پس از
گرفتن آب سطح برگها ،دوباره توزین شدند (وزن اشباع
 .)TWبرگها بهمدت  48ساعت در دمای  72درجه
سلسیوس در آون قرار داده شده و سپس وزن آنها تعیین
شد (وزن خشک  .)DWدرصد رطوبت نسبی برگ با
استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد:
= محتوای نسبی آب

()2

(FW-DW) / (TW-DW) ×100

 .5 .2صفات فتوسنتزی

صفات فیزیولوژیکی شامل فتوسنتز (( )Aمیکرومول  CO2بر
مترمربع بر ثانیه) ،تعرق (( )Eمیلیمول آب بر مترمربع بر
ثانیه) ،هدایت روزنهای (( )gsمیلیمول بر مترمربع بر ثانیه)
در روزهای آفتابی (از ساعت  10تا  )12با استفاده از دستگاه
فتوسنتزمتر (مدل  ،LCIانگلستان) اندازهگیری و محاسبه
شدند .همچنین دو صفت کارایی مصرف آب با تقسیم
فتوسنتز بر تعرق ( )A/Eو هدایت مزوفیلی ( )MCاز تقسیم
مقدار فتوسنتز بر میزان  CO2زیر روزنهای محاسبه شد
(.)Carole, 2013

 .3 .2رنگیزههای فتوسنتزی

تجزیه آماری دادهها با استفاده از برنامه آماری

SAS

برای اندازهگیری غلظت کلروفیل از روش )2002( Porra

(نسخه  )9/4و مقایسه میانگینها با کمک آزمون

استفاده شد .مقدار  0/25گرم نمونه برگ تازه در هاون چینی

چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

با استفاده از نیتروژن مایع پودر شد و با  5میلیلیتر استون 80
درصد کامالً ساییده شد .عصاره حاصل بهمدت پنج دقیقه با

 .3نتایج و بحث

دور  1500سانتریفیوژ شد ،محلول رویی نگهداشته و رسوب

 .1 .3نشت یونی

آن دور ریخته شد .حجم نهایی عصاره گیاه با استون 80

درصد نشت یونی بهطور معنیداری ( )P≤0/01تحت تأثیر

درصد به  10میلیلیتر رسانده شد .سپس جذب نمونهها در

نوع پایه ،تنش خشکی و اثر متقابل پایه و تنش خشکی قرار
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گرفت (جدول  .)1تحت شرایط عدم تنش درصد نشت

 .2 .3محتوای نسبی آب

یونی پایهها تفاوت جزیی و غیر معنیدار داشت .عکسالعمل

اثر نوع پایه ،تنش خشکی و اثر متقابل پایه و تنش بر

پایهها به تنش خشکی متفاوت بود .تنش  -0/6مگاپاسکال

محتوای نسبی آب برگ معنیدار ( )P≤0/01شد

باعث افزایش جزیی و غیر معنیدار درصد نشت یونی در

(جدول .)1محتوای نسبی آب برگهای هر دو پایه تحت

پایه  GF677شد ،درحالیکه این سطح تنش باعث افزایش

تنش خشکی کاهش یافت ،اما عکسالعمل پایهها باهم

معنیدار درصد نشت یونی در پایه کادامن شد (جدول .)2

تفاوت چشمگیری داشت .در شرایط عدم تنش ،تفاوت در

تنش خشکی در سطوح  -1/1و  -1/6مگاپاسکال بهترتیب

محتوای نسبی آب پایهها غیر معنیدار بود .تنش -0/6

باعث افزایش نشت یونی برگهای کادامن به میزان 111

مگاپاسکال تأثیر معنیداری بر محتوای نسبی آب در پایه

درصد و  143درصد نسبت به عدم تنش شد ،درحالیکه در

 GF677نداشت ،درحالیکه این سطح تنش باعث کاهش

این شرایط نشت یونی در پایه  GF677بهترتیب  16درصد و

معنیدار محتوای نسبی آب در پایه کادامن شد .تنش

 76درصد افزایش یافت (جدول .)2

خشکی  -1/6مگاپاسکال باعث کاهش محتوای نسبی آب
برگهای کادامن و  GF677بهترتیب به میزان  41و 22

درصد نشت یونی شاخص فیزیولوژیکی مناسبی است

درصد شد (جدول .)2

که بهطور گستردهای برای ارزیابی تحمل به خشکی بهکار
میرود ( .)Premachandra et al., 1991تنش کمآبی باعث

تحت تنش خشکی ،محتوای نسبی آب یکی از

افزایش نشت الکترولیتها در برگ ارقام و گونههای بادام

مهمترین و قابلاطمینانترین شاخصهای فیزیولوژیکی

شد و ارقام اهلی بادام نسبت به گونههای وحشی مانند

است که با استفاده از آن میتوان میزان تحمل به خشکی

 Prunus crococcumنشت یونی بیشتری نشان دادند

گیاهان مختلف را ارزیابی کرد (

Hasheminasab et al.,

( .)Rouhi et al., 2007تحت تنش کمآبی پایه کادامن

 .)2014داشتن محتوای نسبی آب باالتر در شرایط تنش

افزایش بهمراتب بیشتری در نشت یونی در مقایسه با پایه

خشکی ممکن است منعکسکننده استحکام بیشتر

 GF677نشان داد .نشت یونی کم در ارقام متحمل

دیوارههای سلولی و توانایی آنها برای تحمل تخریب و

میتواند بهدلیل پایداری بیشتر فیزیکی و شیمیایی غشای

آسیبهای مکانیکی ناشی از اتالف آب بافتها باشد
(.)Ramanjulus et al., 1998

پالسمایی باشد (.)Turner et al., 1993

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس اثر تنش خشکی بر نشت یونی ،محتوای نسبی آب ،کلروفیل کل ،کاروتنوئید و فلورسانس کلروفیل
در پایههای  GF677و کادامن
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
نشت یونی

محتوای نسبی آب

کلروفیل کل

کاروتنوئید

فلورسانس کلروفیل

پایه

1

**1237/34

**912/15

**7/12

**0/149

**0/046

تنش خشکی

3

533/83

1126/01

4/65

0/046

0/045

پایه × تنش خشکی

3

خطای آزمایشی
ضریب تغییرات ()%

**

**

99/71

**

**

92/74

**
**

0/88

**
*

0/012

**
**

0/009

16

17/91

14/88

0/139

0/0037

0/0017

-

14/70

4/77

13/00

19/39

5/76

* و ** بهترتیب تفاوت معنیدار در سطح پنج و یک درصد.
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جدول  .2مقایسه میانگین اثرات متقابل پایه و تنش خشکی بر نشت یونی ،محتوای نسبی آب ،رنگیزههای فتوسنتزی و شاخص
فلورسانس کلروفیل در دو پایه  GF677و کادامن
تیمارها

نشت یونی

محتوای نسبی آب

کلروفیل کل

کاروتنوئید

فلورسانس کلروفیل

()%

()%

()mg/g

()mg/g

()FV/FM

R1D1

15/40e

95/70a

3/92a

0/44a

0/82a

R1D2

19/13ed

93/50a

3/75a

0/42a

0/80a

R1D3

24/53bcd

85/85b

3/23ab

0/37ab

0/76ab

R1D4

27/35bc

72/58c

2/75b

0/34ab

0/71b

R2D1

20/69cde

93/38a

3/77a

0/40ab

0/81a

R2D2

29/09b

83/64b

2/96b

0/29b

0/76ab

R2D3

43/74a

66/46c

1/42c

0/14c

0/62c

R2D4

50/33a

54/83d

1/14c

0/11c

0/54d

 =R2 ،GF677 =R1کادامن =D1 ،تنش خشکی  -0/1مگاپاسکال = D2 ،تنش خشکی  -1/1مگاپاسکال = D3 ،تنش خشکی  -1/1مگاپاسکال = D4 ،تنش خشکی
 -1/6مگاپاسکال .حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد است.

بین پتانسیل آب گیاه و محتوای نسبی آب برگ

آبی ،پایه  GF677از طریق حفظ محتوای آب ساقه و

همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد و گیاهانی که در

برگها رشد بهتری در مقایسه با پایههای آلو و هیبرید

پایان دوره تنش بتوانند محتوای نسبی آب برگ باالتری را

گوجه بادام ()Prunus cerasifera × Prunus dulcis

حفظ کنند به لحاظ مقاومت به تنش نیز برتر خواهند بود.

داشت ).(Jiménez et al., 2013

کاهش محتوای نسبی آب برگ باعث میشود که هدایت
روزنهای ،فتوسنتز و آسیمیالسیون دیاکسید کربن کاهش

 .3 .3رنگیزههای فتوسنتزی

پیدا کند (.)Joshi et al., 2007

غلظت کلروفیل کل و کاروتنوئیدها بهطور معنیداری

در پژوهشی روی برخی ارقام تاک مشخص شد که

( )P≤0/01تحت تأثیر نوع پایه و تنش خشکی قرار

در تنش خشکی مالیم ( -0/6مگاپاسکال) محتوای نسبی

گرفت .اثر متقابل پایه و تنش خشکی بر کلروفیل کل در

آب برگ در رقم عسکری کمتر از ارقام خوشناو و بیدانه

سطح یک درصد و بر کاروتنوئیدها در سطح پنج درصد

سفید بود اما در شرایط تنش شدید ( -1/5مگاپاسکال)

معنیدار شد (جدول  .)1در شرایط عدم تنش غلظت

محتوای نسبی آب برگ در هر سه رقم کاهش یافت

کلروفیل کل و کاروتنوئیدها در برگ هر دو پایه فاقد

( .)Ghaderi et al., 2011تحت تنش خشکی محتوای

اختالف معنیدار بود .تحت تنش خشکی غلظت

Malus

رنگیزههای فتوسنتزی در هر دو پایه کاهش یافت .پایه

 )prunifoliaو حساس به خشکی ()Malus hupehensis

کادامن در تنش  -1/1مگاپاسکال دچار یک کاهش شدید

بهترتیب  31/7و  40/9درصد کاهش یافت و پایه سیب

در غلظت کلروفیل کل و کاروتنوئیدها شد ،اما روند

متحمل به خشکی ظرفیت بیشتری برای حفظ آب در

کاهش در رنگیزههای فتوسنتزی در  GF677در این

این شرایط داشت ( .)Wang et al., 2012در شرایط کم

شرایط مالیمتر بود (جدول .)2

نسبی آب برگ در دو پایه سیب متحمل (
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غلظت کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی کاهش

خشکی موجب تولید گونههای اکسیژن واکنشگر در

مییابد و این پارامتر بهعنوان یک نشانگر جهت ارزیابی

تیالکوئیدها شده و تراکم کلروفیل و کاروتنوئیدها را کاهش

( Yanbao et al.,

میدهد ( .)Kiani et al., 2008در این پژوهش با افزایش

 .)2006بنا بهنظر  ،)2011( Ghaderi et al.کاهش کلروفیل

شدت تنش خشکی غلظت کاروتنوئیدها کاهش یافت که با

تحمل به تنش خشکی معرفیشده است

Hajlaoui

&

Boughalleb

()2011

روی

در شرایط تنش خشکی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم

نتایج

ایجاد میشود .در روش مستقیم ،تنش خشکی سبب

زیتون )2011(Khattab & Shaban ،روی انار مطابقت دارد.

تخریب کلروپالست و کاهش در غلظت کلروفیل میشود
و در شیوه غیرمستقیم ،تنش سبب بستهشدن روزنهها شده

 .4 .3فلورسانس کلروفیل ()Fv/Fm

درنتیجه جذب دیاکسیدکربن برای فعالیت کلروپالست

اثر تنش خشکی ،نو ع پایه و اثر متقابل تنش خشکی و پایه

کاهش مییابد .کاهش کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی

روی فلورسانس کلروفیل ( )Fv/Fmدر سطح یک درصد

نتیجه آسیب به کلروپالست است که ناشی از فعالیت

معنیدار شد (جدول  .)1تحت شرایط عدم تنش تفاوت در

گونههای اکسیژن واکنشگر است ( )Smirnoff, 1998و

فلورسانس کلروفیل هر دو پایه غیر معنیدار بود .در پایه

& Colom

 GF677فلورسانس کلروفیل تا سطح تنش  -1/1مگاپاسکال

 .)Vazzana, 2001رادیکالهای آزاد تولیدشده در شرایط

کاهش جزیی و غیر معنیدار یافت ولی تنش در سطح -1/6

تنش نقش بهسزایی در تخریب و کاهش مقدار کلروفیل

مگاپاسکال باعث کاهش نسبت  Fv/Fmدر برگ این پایه به

برگ دارند (.)Smirnoff, 1993

 0/71شد (جدول  .)2در پایه کادامن تنش  -1/1مگاپاسکال

این کاهش به ژنوتیپ گیاه بستگی دارد (

بنا به گزارش  )2006( Ghaderi et al.تنش خشکی

باعث کاهش قابل توجه فلورسانس کلروفیل شد و نسبت

میزان کلروفیل هر دو رقم تاک رشه و خوشناو را کاهش داد،

 Fv/Fmدر این پایه در شرایط تنش  -1/1و  -1/6مگاپاسکال

اما کاهش غلظت کلروفیل در رقم رشه نسبت به رقم

بهترتیب  0/62و  0/54بود (جدول .)2

خوشناو کمتر بود که میتواند بهدلیل کارایی فتوسنتز بهتر

بررسی اثر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل دو

رقم رشه تحت شرایط تنش خشکی باشد .غلظت

پایه هیبرید هلو بادام نشان داد که عملکرد کوانتومی

رنگیزههای فتوسنتزی در پایه  GF677نسبت به کادامن تحت

فتوسیستم IIدر پایه  GF677باالتر از پایه  GN22بود

تنش خشکی کاهش کمتری یافت که احتماالً دلیل آن قابلیت

) .(Ranjbar et al., 2019استفاده از فلورسانس کلروفیل

باالتر این پایه برای استفاده از  CO2واردشده به برگ بوده که

یک روش قابلاعتماد و غیر مخرب برای نشاندادن وقایع

بهنوبه خود ممکن است به افزایش کارایی یا میزان فتوسنتز

فتوسنتزی گیاه و ارزیابی در مورد وضعیت فیزیولوژیکی

در شرایط تنش منجر شود (.)Rezaee et al., 2008

گیاه در طول و بعد از تنش محیطی است (

Kocheva et

میزان کاروتنوئیدها با مکانیسمهای محافظت نوری در

 .)al., 2004شاخص فلورسانس نشاندهنده سالمت

ارتباط است .کاروتنوئیدها عالوه بر نقشهای ساختاری در

غشای تیالکوئیدی و عملکرد نسبی انتقال الکترون از

فعالیت ضد اکسیدانی ،جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها و

فتوسیستم IIبه فتوسیستم Iاست ( .)Sayar et al., 2008با

تثبیت غشا در کمپلکس برداشت و پراکنش نوری نیز نقش

قرارگرفتن گیاه در معرض تنش خشکی تغییرات ناشی از

ضروری دارند ( .)Munne-Bosch & Alegre, 2004تنش

فرایندهای فتوبیولوژیکی صورت میگیرد که درنتیجه آن
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محدودیتهای روزنهای و غیر روزنهای ایجادشده و با

تنش خشکی شدید اثر بیشتری بر کاهش تعرق در پایه

صدمه به مراکز واکنش فتوسیستمهای Iو  IIموجب

کادامن نسبت به  GF677داشت ،بهطوریکه تعرق در تنش

Angelopoulos et

 -1/6مگاپاسکال در برگهای کادامن و  GF677بهترتیب 61

میشود کارایی فتوسنتز به خطر افتد (

 .)al., 1996نسبت  Fv/Fmبرای اکثر گونههای گیاهی در

و  24درصد کاهش یافت (شکل .)2-1

شرایط معمولی محیطی حدود  0/83میباشد و در شرایط

غلظت  CO2زیر روزنهای بهطور معنیداری ()P≤0/01

تنش خشکی کاهش مییابد که نشاندهنده وجود پدیده

تحت تأثیر پایه ،تنش خشکی و اثر متقابل تنش خشکی و

ممانعت نوری است (.)Maxwell & Johnson, 2000

پایه قرار گرفت (جدول  .)3تنش خشکی  -0/6مگاپاسکال
باعث کاهش غیر معنیدار  CO2زیر روزنهای در هر دو پایه

 .5 .3صفات فتوسنتزی

شد ،درحالیکه در تنش  -1/1مگاپاسکال غلظت  CO2زیر

میزان فتوسنتز بهطور معنیداری ( )P≤0/01تحت تأثیر

روزنهای بهویژه در کادامن کاهش قابلتوجهی یافت (شکل

ژنوتیپ پایه ،تنش خشکی و اثر متقابل نوع پایه و تنش

 .)3-1تحت تنش  -1/6مگاپاسکال غلظت  CO2زیرروزنهای

خشکی قرار گرفت (جدول  .)3در شرایط عدم تنش

در پایههای کادامن و  GF677بهترتیب  41و  24درصد

تفاوت در میزان فتوسنتز دو پایه غیر معنیدار بود .تحت

کاهش یافت (شکل .)3-1

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی کاهش در میزان

هدایت روزنهای به طور معنی داری تحت تأثیر نوع

فتوسنتز پایه  GF677جزیی و غیر معنیدار بود ،اما در پایه

پایه و تنش خشکی ( ،)P≤0/01و اثر متقابل پایه و

کادامن میزان فتوسنتز در تنش  -1/1مگاپاسکال به طور

تنش خشکی ( )P≤0/05قرار گرفت (جدول  .)3کاهش

چشمگیری کاهش یافت .میزان فتوسنتز در پایه کادامن و

در هدایت روزنهای برگ ها در پایه  GF677تا تنش

 GF677در تنش  -1/6مگاپاسکال بهترتیب  73و 15

 -1/1مگاپاسکال غیر معنی دار بود و در تنش - 1/6

درصد کاهش نشان داد (شکل .)1-1

مگاپاسکال نسبت به شاهد  25درصد کاهش یافت

تعرق برگ بهطور معنیداری ( )P≤0/01تحت تأثیر نوع

(شکل  .)4هدایت روزنه ای برگ در پایه کادامن در

پایه ،تنش خشکی و اثر متقابل پایه و تنش خشکی قرار

تنش  -1/1مگاپاسکال بهشدت کاهش یافت و در تنش

گرفت (جدول  .)3تنش خشکی  -0/6مگاپاسکال باعث

 -1/6مگاپاسکال به میزان  67درصد کم تر از شرایط

کاهش غیر معنیدار تعرق در هر دو پایه شد (شکل .)2-1

عدم تنش بود (شکل .)4

جدول  .3نتایج تجزیه واریانس اثر تنش خشکی بر فتوسنتز ،تعرق CO2 ،زیر روزنهای ،هدایت روزنهای ،کارایی مصرف آب و
هدایت مزوفیلی در پایههای  GF677و کادامن
منابع تغییرات
پایه
تنش خشکی
پایه× تنش خشکی
خطای آزمایشی
ضریب تغییرات ()%

درجه
آزادی
1
3
3
16
-

فتوسنتز
**49/47
**16/82
**6/40
1/20
16/31

تعرق
**11/66
**12/05
**1/98
0/369
11/26

میانگین مربعات
 CO2زیر روزنهای هدایت روزنهای
**0/0065
**10752/66
**
0/0035
**10296/94
*0/0007
**1841/00
0/0002
339/33
16/97
7/18

* و ** بهترتیب تفاوت معنیدار در سطح پنج و یک درصد.
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کارایی مصرف آب
**0/36
*0/012
**0/098
0/003
4/81

هدایت مزوفیلی
**0/00044
**0/000082
**0/000095
0/000008
11/66
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اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب در سطح پنج

معنیداری ( )P≤0/01تحت تأثیر نوع پایه ،تنش خشکی و

درصد و اثر پایه و تأثیر متقابل پایه و تنش در سطح یک

اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول  .)3هدایت مزوفیلی در

درصد معنیدار شد (جدول  .)3عکسالعمل پایهها نسبت به

پایه  GF677تحت تأثیر تنش خشکی تغییر معنیداری

تنش خشکی کامالً متفاوت بود .در مقایسه کارایی مصرف

نداشت ،اما در پایه کادامن تنش  -1/1مگاپاسکال باعث

آب در شرایط عدم تنش و تنش  -1/6مگاپاسکال ،کارایی

کاهش شدید هدایت مزوفیلی شد .هدایت مزوفیلی برگ پایه

مصرف آب در  13 GF677درصد افزایش ولی در کادامن

کادامن در تنش  -1/6مگاپاسکال نسبت به عدم تنش 56

 28درصد کاهش یافت (شکل  .)5-1هدایت مزوفیلی بهطور

درصد کاهش یافت (جدول .)6-1

a

a

7

b

b

6

a

a
تعرق )(mmolm-2s-1

ab

5

c

4

c

3
2
GF677

cadaman

-1.6

b
b

4

0

-0.1

-1.6

a

0 14

d

c





0 04
0 02



GF677

cadaman

GF677

-0.6
-1.1
پتانسیل اسمزی مگاپاسکال



0

-0.1

پتانسیل اسمزی مگاپاسکال

6

0 035
هدایت مزوفیلی)(mmolm-2s-1

a

0 03

a

a
b

b

b

b

0 025

a

0 02

b

d
c

cadaman

GF677

-1.1

-0.6

-0.1

12
1
06

cadaman

0 005
0

14

08

0 015
0 01

16

-1.6

پتانسیل اسمزی مگاپاسکال

-1.1

04

GF677

-0.6

کارایی مصرف آب

b

a

5

2
18
)(mmol-1 co2.μmol-1 h2o

a

-.

-.

- .

- .

0 04
a



)(mmolco2

هدایت روزنهای )(mmolm-2s-1

c

d

ab

0 06

c

-1.6



bc
abc



 CO2زیر روزنه

b

01

a

ab

0 08

ab

cadaman

0

-0.1

-0.6

-1.1

3

0 12
ab

a

2

پتانسیل اسمزی مگاپاسکال

ab

-1.6

GF677

4

cadaman

پتانسیل اسمزی مگاپاسکال

ab

6

1

-0.6

-1.1

a

8

فتوسنتز) (μ mol co2m-2s-1

2

8

1

a

a

a

a

10

02
-0.1

0

پتانسیل اسمزی مگاپاسکال

شکل  .1میزان فتوسنتز  ، 1تعرق  CO2 ، 2زیر روزنه  ، 3هدایت روزنهای  ، 4کارایی مصرف آب  5و هدایت مزوفیلی
 6در دو پایه کادامن و  GF677تحت تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی
حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار در آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد میباشد.
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از اولین عکسالعملهای گیاهان به تنش خشکی

 GN22دارای باالترین میزان هدایت روزنهای ،فتوسنتز و

بستهشدن روزنهها و بهدنبال آن کاهش هدایت روزنهای

کارایی مصرف آب بودند ( .)Isaakidis et al., 2004علت

برگها است که درنهایت منجر به کاهش فتوسنتز میشود

افزایش معنیدار کارایی مصرف آب طی تنش خشکی در

( .)Farooq et al., 2009واکنش گیاهان به تنش خشکی

پایه  GF677را میتوان اینگونه توجیه کرد که این پایه با

متفاوت است ،برخی سریعاً واکنش نشان داده و روزنههای

وجود افزایش نسبی تعرق ،فتوسنتز خود را کاهش

خود را میبندند ،اما بعضی بهصورت تدریجی واکنش نشان

قابلتوجهی نداده است و لذا توانست کارایی مصرف آب

میدهند که تحت عنوان متحمل شناخته میشوند ( Atkinson

خود در سطح باالتری حفظ کند (.)Romero et al., 2004

Prunus

درحالیکه در پایه کادامن کاهش نسبی در تعرق در شرایط

 Prunus dulcis ،lycioidesو  Prunus scopariaنشان داد که

تنش خشکی همراه با کاهش شدید در فتوسنتز بود که

افزایش تنش سبب کاهش پتانسیل آب برگ در هر سه گونه

درنهایت به کارایی پایین مصرف آب در این پایه در شرایط

( Rouhi et

تنش خشکی شدید منجر شد .پایههای متحمل به خشکی در

 .)al., 2007درختان سیب رقم گیلگاال پیوندشده روی پایه

به حداقلرساندن اثرات کمبود آب با استفاده از بهبود کارایی

متحمل  M. sieversiiدارای کلروفیل و نرخ فتوسنتز باالتری

جذب و انتقال آب ،کنترل تبخیر و تعریق گیاهان از طریق

تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی نسبت به پایه حساس

سیگنالهای شیمیایی و هیدرولیکی کمک میکنند .تحت

 M. hupehensisبودند ( .)Liu et al., 2012بهنظر میرسد

تنش خشکی رقم سیب متحمل کوین گوان کارایی مصرف

یکی از اثرات پایههای متحمل به خشکی افزایش ظرفیت

آب باالتری در مقایسه با رقم حساس ناگانوفوجی داشت

فتوسنتزی در رقم پیوندک تحت تنش خشکی باشد.

(.)Shan et al., 2014

 .)et al., 2000اثر تنش آبی بر سه گونهی بادام

شده و فتوسنتز و هدایت روزنهای را کاهش داد

روزنهها نقش مهمی در تنظیم وضعیت آبی بهوسیله

در این پژوهش یک همبستگی منفی و معنیداری بین

کنترل تبخیر و تعرق ایفا میکنند .بستهشدن روزنهها طی

درصد نشت یونی با غلظت کلروفیل کل (،P≤0/01

تنش خشکی ممکن است باعث افزایش کارایی مصرف

 )r=-0/90و با میزان فتوسنتز ( ،)r=-0/86 ،P≤0/01و یک

آب شود مشروط بر اینکه میزان فتوسنتز را خیلی کاهش

همبستگی مثبت و معنیدار بین کلروفیل کل و فتوسنتز

ندهد .پایههای متحمل به خشکی ممکن است تراکم

( )r =0/85 ،P≤0/01مشاهده شد .درواقع هرچقدر نشت

روزنهای کمتری در برگهای خود در مقایسه با پایههای

یونی برگها افزایش پیدا کرد ،غلظت کلروفیل و فتوسنتز

حساس به خشکی داشته باشند (.)Seraa et al., 2013

نیز کاهش یافت .از طرفی کاهش در کلروفیل برگ در

میزان تلفات آب میتواند بهوسیله محدودکردن تعرق از

شرایط تنش خشکی منجر به کاهش فتوسنتز شد .کاهش

طریق تنظیم هدایت روزنه کاهش پیدا کند .تحت تنش

فتوسنتز در پایه کادامن تحت تنش احتماالً عالوه بر

خشکی پایههای حساس هدایت روزنهای کمتری دارند

محدودیتهای روزنهای ناشی از محدودیتهای غیر

که باعث کاهش نسبت جذب کربن فتوسنتزی در مقایسه

روزنهای مانند کاهش در غلظت رنگیزههای فتوسنتزی و

با پایههای متحمل میشوند (.)Seraa et al., 2013

عملکرد کوانتومی فتوسیستم دو است .تنش خشکی مالیم

مقایسه شش پایه هیبرید هلو بادام و دو پایه وحشی بادام

فتوسنتز را بهطور عمده از طریق عوامل قابلبرگشت

در شرایط تنش خشکی نشان داد که دو هیبرید  GF677و

روزنهای کاهش میدهد ،اما در شرایط تنش شدیدتر یا در
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تنشهای طوالنیمدت ،عوامل غیر روزنهای نیز مزید بر

در برگهای پایه کادامن شد ،درحالیکه پایه  GF677در

علت میشوند (.)Smirnoff, 1993

تنش نسبتاً شدید  -1/1مگاپاسکال شروع به واکنش

ژنوتیپهای که تحت تنش خشکی کارایی مصرف آب

محسوس به خشکی نمود .نشت یونی باالتر از  50درصد و

(نسبت فتوسنتز به تعرق) باالتری دارند برای تولید در مناطق

کاهش  41درصدی محتوای نسبی آب در پایه کادامن در

خشک مناسب هستند .درواقع طی تنش ژنوتیپهای متحمل

تنش  -1/6مگاپاسکال نشان داد که این پایه قادر به تحمل

یا با کاهش تلفات آب و یا حفظ نرخ فتوسنتز ،کارایی

تنش خشکی شدید نیست .در هیچکدام از دو پایه عملکرد

مصرف آب خود را حفظ میکنند (.)Anjum et al., 2011

کوانتومی فتوسیستم IIدر تنش خشکی مالیم تحت تأثیر قرار

پایههای متحمل اثرات منفی ناشی از کمآبی را از طریق بهبود

نگرفت و در پایه کادامن و  GF677بهترتیب تنش خشکی

کارایی جذب و انتقال آب و کنترل تبخیر و تعرق گیاهان از

 -1/1و  -1/6مگاپاسکال تأثیر قابلتوجهی بر فلورسانس

طریق سیگنالهای شیمیایی و هیدرولیکی محدود میکنند

کلروفیل داشت .کاهش در فتوسنتز ،تعرق CO2 ،زیر روزنه-

( .)Seraa et al., 2013کارایی مصرف آب زیتون رقم لسینو

ای و هدایت روزنهای در تنش خشکی شدید در پایه کادامن

تحت تنش خشکی بیشتر از رقم فرانتویو بود و تفاوت در

بسیار چشمگیرتر از  GF677بود .پایه  GF677علیرغم

کارایی مصرف آب بین ارقام همزمان وابسته به تفاوت در

کاهش در تعرق ،میزان فتوسنتز خود را در شرایط تنش

هدایت روزنهای و حداکثر میزان فتوسنتز در این شرایط بود

شدید چندان کاهش نداد ،درحالیکه در پایه کادامن کاهش

(.)Tognetti et al., 2002

نسبی در فتوسنتز در تنش شدید بهمراتب بیشتر از کاهش

هدایت مزوفیلی که از تقسیم فتوسنتز بر  CO2زیر

نسبی در تعرق و  CO2زیر روزنهای بود که منجر به کاهش

روزنهای بهدست میآید درواقع بیانگر هدایت گاز  CO2در

کارایی نسبی مصرف آب و هدایت مزوفیلی این پایه در تنش

میان سلولهای بافت مزوفیل است که بهدنبال آن میزان

 -1/6مگاپاسکال در مقایسه با  GF677شد .بهنظر میرسد در

فتوسنتز افزایش مییابد ( .)Carole, 2013با توجه به نتایجی

پایه حساس به خشکی کادامن در کنار محدودیتهای

که از تجمع  CO2زیر روزنه در هر دو پایه مشاهده شد

روزنهای کاهش شدید در فتوسنتز تا حد زیادی ناشی از

میتوان عنوان نمود که کاهش هدایت مزوفیلی در شرایط

محدودیتهای غیر روزنهای مانند کاهش قابلتوجه غلظت

تنش خشکی در پایه کادامن بهطور عمده بهدلیل کاهش

کلروفیل ،کاروتنوئیدها ،فلورسانس کلروفیل و آسیب به

شدت فتوسنتز بود تا تغییر در غلظت  CO2زیر روزنهای،

غشاءهای سلولی است .یافتههای این پژوهش نشان داد که

درحالیکه در پایه  GF677الگوی کاهش در میزان فتوسنتز و

پایه  GF677تحمل باالتری به تنش خشکی شدید نسبت به

 CO2زیر روزنه در شرایط تنش خشکی مشابه بود و همین

کادامن دارد.

به عدم تغییرات محسوس در هدایت مزوفیلی منجر شد
 .5تشکر و قدردانی

(شکل .)6-1

از معاونت پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا بهخاطر تأمین
 .4نتیجهگیری

هزینه انجام این پژوهش در قالب رساله دکتری و همچنین

تنش خشکی مالیم  -0/6مگاپاسکال باعث کاهش

از گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی بهخاطر

قابل توجه محتوای نسبی آب و افزایش درصد نشت یونی

همکاری در انجام این پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.
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