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اثر تنش شوری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و پارامترهای

4

نصراله سوری 1و  ،2داود بخشی*  ،1عبدالحسین رضایینژاد 3و محمد فیضیان

 1گروه علوم باغبانی دانشگاه گیالن ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران 2 ،مربی گروه کشاورزی ،دانشگاه
پیام نور 3 ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران 4،گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/09/25 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/11/11 :

چکیده
بهمنظور بررسی تحمل به شوری شش ژنوتیپ انار تجاری ایرانی شامل ملس دانه قرمز اصفهان ،ملس یزدی ،شیرین شهوار ،میخوش یزد،
ملس ساوه و ملس یوسفخانی ،پژوهشی گلخانهای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در پنج سطح
شوری صفر 75 ،50 ،25 ،و  100میلیموالر کلریدسدیم در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال  1394انجام گرفت .نتایج نشان داد
که با افزایش شوری سرعت فتوسنتز ،سرعت تعرق ،هدایت روزنه ای ،محتوای نسبی آب برگ ،محتوای کلروفیل نسبی و هدایت مزوفیلی
(کارآیی کربوکسیالسیون) به طور معنیداری کاهش و میزان دیاکسیدکربن زیرروزنهای و کارآیی مصرف لحظهای آب برگ به طور
معنیداری افزایش یافت .همچنین مقایسه میانگینها نشان داد که تفاوت معنیداری بین ژنوتیپها در فاکتورهای اندازهگیری شده وجود
دارد .در نهایت ،یافتههای پژوهش نشان داد که ژنوتیپ ملس یوسفخانی به دلیل برتری در بیشتر صفات مرتبط با تحمل به شوری در
مقایسه با سایر ژنوتیپها ،تحمل بیشتری نسبت به شوری کلریدسدیم دارد.
واژگان کلیدی :سرعت تعرق ،سرعت فتوسنتز ،غلظت دیاکسیدکربن زیرروزنهای ،کارآیی مصرف آب ،هدایت روزنهای ،هدایت مزوفیلی

مقدمه

()Tanji, 2002؛ به طوریكه هزینه جهانی شوری زمینهای

شوری یكی از گستردهترین تهدیدات محیطی برای تولید

زراعی بیش از  12میلیارد دالر در سال است (

محصوالت كشاورزی جهان بهویژه در مناطق خشك و

 .)2008از این رو ،آینده تولید محصوالت كشاورزی به طور

نیمهخشك است كه امروزه در كنار تخریب زمین ،كمبود آب و

فزایندهای به توانایی ما در رشد گیاهان در زمینهای شور و

Munns and Tester,

حاشیهای با استفاده از آبهای كم شور یا حتی شور وابسته

 .)2008با توجه به روشهای آبیاری نامناسب و ناپایدار ،در

است ( .)Rozema and Flowers, 2008مؤثرترین راهكار برای

طول هر سال حدود  1/6میلیون هكتار زمینهای تحت آبیاری،

مدیریت شوری ،شناسایی و انتخاب ارقام متحمل به شوری و

شور و از چرخه تولید خارج میشوند (شور شدن ثانویه)

استفاده از آنها در مناطق شور است .بنابراین ،لزوم بكارگیری

رشد جمعیت یك نگرانی عمده است (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيbakhshi-d@guilan.ac.ir :

Qadir et al.,
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معیارهای مناسب جهت گزینش ژنوتیپهای مقاوم به شوری

به این كه ثابت شده است پارامترهای فتوسنتزی (علیایی و

ضروری است (حیدری شریفآباد.)1380 ،

همكاران1394 ،؛  )Tattini et al., 1997و فیزیولوژیكی

میگذارد ،شامل مهار فتوسنتز ( ،)Sharma et al., 2005كمبود

مناسب و مفید در تعیین مقاومت به شوری گونههای گیاهی

آب ( ،)Suárez and Medina, 2008سمیت یونی مرتبط با

باشند ،این پژوهش با هدف بررسی اثرات غلظتهای مختلف

افزایش یونهای كلر و سدیم ( )Patel and Pandey, 2008و

تنش شوری كلریدسدیم بر پارامترهای فتوسنتزی و

دخالت تغذیهای است كه منجر به عدم تعادل مواد مغذی

فیزیولوژیكی شش ژنوتیپ انار و انتخاب ژنوتیپ

میشود ( .)Misra et al., 1997كاهش رشد در شرایط شور

(ژنوتیپهای) متحمل به شوری انجام گردید.

نتیجه چندین پاسخ فیزیولوژیكی است و به نظر میرسد كه
فتوسنتز مهمترین فرآیند است (.)Stepien and Klbus, 2006

مواد و روشها

كاهش فتوسنتز ناشی از تنش شوری میتواند به دلیل هدایت

این پژوهش روی شش ژنوتیپ انار ایرانی شامل ملس دانه

روزنهای پایینتر ،كاهش فرآیندهای متابولیكی بویژه در جذب

قرمز اصفهان ،ملس یزدی ،شیرین شهوار ،میخوش یزد ،ملس

كربن ،بازدارندگی ظرفیت فتوسنتزی و یا آمیزهای از موارد

ساوه و ملس یوسفخانی در گلخانه پژوهشی دانشكده

نامبرده باشد ( .)Jamil et al., 2007محدودیت فتوسنتزی ناشی

كشاورزی دانشگاه لرستان با متوسط دمای روزانه  32و شبانه

از شوری نه تنها به بسته شدن روزنه كه منجر به كاهش غلظت

 25درجه سانتیگراد در سال  1394انجام شد .آزمایش به

دیاكسیدكربن زیرروزنهای میگردد وابسته است ،بلكه به

صورت فاكتوریل بر پایه طرح بلوکهای كامل تصادفی با پنج

عوامل غیرروزنهای نیز مربوط میشود (.)Misra et al., 1997

سطح شوری و شش ژنوتیپ در سه تكرار انجام شد .قلمههای

اگر چه بررسیهای انجام شده در دنیا و ایران بر روی ارقام

یكساله ریشهدارشده ارقام انار یاد شده كه از لحاظ قطر ،سن و

مختلف انار نشان داده كه عكسالعمل آنها به شوری از حساس

اندازه یكسان بودند ،از مراكز تحقیقاتی انار كشور واقع در

تا نسبتاً مقاوم متفاوت است و به طور كلی گیاه انار دارای

شهرستانهای ساوه و یزد تهیه گردید .سپس نهالها در

مقاومت متوسط به شوری میباشد (شیردلی و طهماسبی،

گلدانهای پالستیكی  12كیلویی حاوی تركیب خاک زراعی،

 ،)1392اما خشكسالیهای اخیر و كاهش كیفیت آب آبیاری

ماسه و كود حیوانی ضدعفونیشده توسط بنومیل به نسبت

سبب كاهش عملكرد این گیاه بهویژه در مناطق خشك و

 1:1:2كاشته شدند .پس از استقرار نهالها و سبز شدن برگها،

نیمهخشك كشور شده است .در سالهای اخیر فعالیتهای

تیمارهای مورد نظر در اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستان

زیادی جهت افزایش عملكرد و سطح زیركشت انار در ایران

(خرداد ،تیر و مردادماه) اعمال گردید .اعمال تیمارهای آزمایش

صورت گرفته است ،به طوریكه یكی از ملزومات توسعه كشت

با آب آشامیدنی (به عنوان تیمار شاهد) و غلظتهای ،50 ،25

این محصول معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی،

 75و  100میلیموالر كلریدسدیم (نمك هامر با درجه خلوص

آبی و خاكی هر منطقه میباشد .از طرفی ،از آنجا كه كشت و

 99/2درصد) كه به ترتیب هدایت الكتریكی (توسط

پرورش عمده درختان انار در مناطق خشك و نیمهخشك

هدایتسنج رومیزی مدل  Jenway- 4510ساخت انگلستان

كشور صورت میپذیرد و در این مناطق در كنار تنش خشكی،

اندازهگیری شدند)  9/72 ،6/21 ،3/35 ،0/66و 14/35

مشكالت شوری نیز بسیار قابل توجه است ،لذا شناسایی و

دسیزیمنس بر متر را دارا بودند آبیاری شدند .تیمارهای

معرفی گیاهان متحمل به شوری میتواند یك روش مؤثر و

شوری با توجه به دمای گلخانه هر هفته دو نوبت و هر نوبت

عملی جهت مقابله با پدیده شوری آب و خاک باشد .با توجه

به مقدار یك و نیم لیتر به ازای هر گلدان و به مدت سه ماه تا
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( )Dadashi et al., 2007میتواند از جمله معیارهای گزینش
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ظهور عالئم ناشی از تنش كه شامل كلروز و نكروزه شدن
برگها بود ادامه یافت (علیایی و همكاران .)1394 ،برای اعمال
تیمار شوری ،به منظور اجتناب از ایجاد شوک ناگهانی و
پالسمولیز ،افزودن نمك كلریدسدیم به صورت تدریجی
با تیمار  25میلیموالر نمك كلریدسدیم آبیاری شدند و در

شماره ( )2محاسبه شد (:)Ahmed et al., 2002
(2): WUE = Pn / Tr

 :Pnسرعت فتوسنتز؛  :Trسرعت تعرق
اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ از طریق رابطه شماره ()3
محاسبه گردید (:)Younis et al., 2000
(3): %RWC = (FW - DW)/(MFW - DW) × 100
 :RWCمحتوای نسبی آب برگ؛  :FWوزن تر نمونه؛ :DW

مراحل بعدی در گیاهانی كه باید تیمار شوری باالتر اعمال

وزن خشك نمونه؛  :MFWوزن نمونه برگی در حالت

میگردید ،به تدریج افزایش غلظت نمك صورت گرفت تا

تورژسانس كامل

اینكه در نهایت به سطح شوریهای مورد نظر رسانده شد.

در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

همچنین با توجه به وجود زهكش ،تیمارهای شوری طوری

آماری ( SASنسخه  )9/2و مقایسه میانگین تیمارها بر اساس

اعمال گردید كه مقدار یك سوم آب از طریق زهكش گلدان

آزمون چنددامنهای دانكن در سطح احتمال پنج درصد انجام

خارج شود تا از تجمع بیش از حد نمك در گلدانها ممانعت

گردید.

گردد.
در پایان آزمایش صفات مربوط به پارامترهای فتوسنتزی

نتایج و بحث

( :Pnسرعت فتوسنتز؛  :Ciغلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای و

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای این پژوهش (جدول

 :Trسرعت تعرق) توسط دستگاه قابل حمل سنجش فتوسنتز

 )1نشان داد كه اگر چه اثرات شوری ،ژنوتیپ و اثرات متقابل

(مدل LCA4؛  )ADC BioScientific Ltd, Englandبر روی

شوری و ژنوتیپ بر شاخص كلروفیل ،سرعت فتوسنتز،

برگهای جوان بالغ (دارای سطح برگ حدود حداقل 80

سرعت تعرق ،هدایت روزنهای ،غلظت دیاكسیدكربن

درصد برگ كامل) و در حالت اتصال به گیاه در یك روز

زیرروزنهای ،كارآیی مصرف لحظهای آب برگ و هدایت

صاف و آفتابی ،بین ساعات  10تا  13انجام شد (علیایی و

مزوفیلی (كارآیی كربوكسیالسیون) اثر معنیداری داشت ،اما در

همكاران1394 ،؛  .)Bastam et al., 2013اندازهگیری میزان

مورد صفت محتوای نسبی آب برگ ،برهمكنش شوری و

شاخص كلروفیل نسبی برگ نیز پس از پایان اعمال تیمارهای

ژنوتیپ معنیدار نبود ولی اثرات شوری و ژنوتیپ هر كدام به

آزمایش با استفاده از دستگاه كلروفیلسنج (

SPAD 502,

 )Minolta, Japanانجام شد .دادههای مربوطه با میانگینگیری
از سه قرائت ثبت گردید .اندازهگیریها در شرایط تابش فعال
فتوسنتزی  840تا  880میكرومول بر مترمربع بر ثانیه و دمای
سطح برگ بین  27تا  32درجه سانتیگراد انجام گردید .به
منظور تعیین كارآیی كربوكسیالسیون ( )CEكه برخی از
پژوهشگران آن را معادل هدایت مزوفیلی ( )Gmمیدانند از
رابطه شماره ( )1استفاده گردید

( Fisher et al., 1998; Tiwari

:)et al., 1998
(1): CE (Gm) = Pn / Ci

 :Pnسرعت فتوسنتز؛  :Ciغلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای
كارآیی مصرف لحظهای آب برگ ( )WUEنیز از طریق رابطه

تنهایی در مورد آن معنیدار بود.
شاخص کلروفیل :نتایج تجزیه واریانس حاصل از این
پژوهش نشان داد كه شوری ،ژنوتیپ و اثرات متقابل آنها بر
شاخص كلروفیل نسبی برگ ژنوتیپهای انار اثر معنیداری
( )P≥0/01داشت (جدول  ،)1به طوریكه با افزایش غلظت
كلریدسدیم ،شاخص كلروفیل نسبی برگ به طور معنیداری
كاهش یافت .كمترین میزان شاخص كلروفیل نسبی برگ
مربوط به باالترین غلظت كلریدسدیم ( 100میلیموالر) بود كه
باعث كاهش  48/1درصدی میزان شاخص كلروفیل نسبی برگ
نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز اثر معنیداری
بر میزان شاخص كلروفیل نسبی برگ داشتند ،به طوریكه
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فتوسنتزی شش ژنوتیپ انار
میانگین مربعات

بلوک

2

0/60ns

شوری

4

**767/41

**225/65

ژنوتیپ

5

**

**

**65/93

**10/12

**0/0023

**47/06

**0/0067

**

**

248/19

114/17

24/47

0/0023

شوری × ژنوتیپ

20

**8/91

5/44ns

*0/17

**0/0001

خطای آزمایشی

58

0/69

4/36

0/09

0/00001

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطوح  1و  5درصد و بدون اختالف معنیدار
ادامه جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فتوسنتزی شش ژنوتیپ انار
منابع

درجه آزادی

بلوک

2

شوری

4

ژنوتیپ

5

شوری × ژنوتیپ

20

خطای آزمایشی

58

میانگین مربعات
غلظت  CO2زیرروزنهای

هدایت مزوفیلی

سرعت تعرق

كارآیی مصرف آب

**4934/68

**0/231

**0/54

**0/161

**

**

**

**

12862/46

**3231/38
**

12/81

**5/12

124/29

*

20/61

0/013

0/025

6/76

**1/52
**

0/029

0/005

0/387

**1/92
**

0/093

0/019

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطوح  1و  5درصد و بدون اختالف معنیدار

كمترین مقدار شاخص كلروفیل مربوط به ژنوتیپ ملس یزدی

كلروفیل) در مسیر سنتز پرولین باشد كه در تنظیم اسمزی به

بود كه كاهش  30/6درصدی نسبت به ژنوتیپ ملس

كار میروند ( .)Rosa- Ibara and Maiti, 1995كاهش محتوای

یوسفخانی داشت .به طور كلی در غلظتهای مختلف

كلروفیل برگهای انار كه در شوری باال پرورش مییابند ممكن

كلریدسدیم ،بیشترین میزان شاخص كلروفیل نسبی برگ در

است به دلیل بازدارندگی جذب ،انتقال و یا استفاده یونهای

ژنوتیپهای ملس یوسفخانی و ملس ساوه و كمترین میزان

مغذی منیزیم و نیترات در گیاهان باشد (.)Ibrahim, 2016

آن در ژنوتیپ ملس یزدی مشاهده گردید (جدول  .)2برخی از

بررسیها نشان داده كه مقدار كلروفیل در ارقام حساس در

محققین عقیده دارند كه كاهش غلظت كلروفیل برگها در اثر

شرایط تنش شوری مقدار كاهش بیشتری را نسبت به ارقام

تنش شوری میتواند ناشی از افزایش فعالیت آنزیم تجزیهكننده

مقاوم نشان میدهند كه این امر با میزان مقاومت ارقام نسبت به

كلروفیل (كلروفیالز) باشد ( .)Rao and Rao, 1981همچنین

تنش شوری مرتبط است .كاهش میزان كلروفیل سبب

بعضی از مواد تنظیمكننده رشد نظیر آبسیزیك اسید و اتیلن

ناكارآمدی برگها در انجام فتوسنتز و تشدید آسیبهای مرتبط

موجب تحریك فعالیت این آنزیم میشوند و در شرایط تنش،

با تنش شوری میشود كه با نتایج تحقیقات انجام شده در انار

غلظت آنها افزایش مییابد ( .)Drazkiewice, 1994كاهش

( )Ibrahim, 2016و مركبات (خوشبخت و همكاران)1393 ،

میزان كلروفیل میتواند به دلیل تغییر متابولیسم نیتروژن و

نیز هماهنگ است .پس میتوان بیان نمود گیاهانی كه تحت

استفاده بیشتر از گلوتامات (به عنوان ماده اولیه سنتز پرولین و

شرایط شوری قرار میگیرند ،محتوای كلروفیل آنها تحت تأثیر
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جدول  -2مقایسه میانگین برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی شش ژنوتیپ انار ایرانی در سطوح مختلف شوری
كلریدسدیم
(میلیموالر)

ژنوتیپ
ملس دانه قرمز
اصفهان

ملس یزدی

شیرین شهوار

میخوش یزد

ملس ساوه

ملس

میانگین

یوسفخانی

0
25
50
75

30/70e
f

28/39

26/91gh
i

23/33

32/09de
i

23/59

32/02de

33/07d

40/80b

43/16a

35/31A

fg

de

c

c

B

28/17

21/67jk

26/27h

m

kl

18/90

21/16

32/07

28/52f
lm

20/01

35/49

36/00

30/62

31/99de

31/31e

27/78C

fg

f

D

28/32

28/67

100

16/31n

15/79n

16/89n

15/63n

23/06ij

22/39i-k

میانگین

25/13C

22/41D

24/90C

25/86B

31/93A

32/30A

0

74/14b

73/63bc

70/42b-f

70/38b-f

bc

a

23/40

18/34E

محتوای نسبی آب برگ ()%
73/60

78/41

A

73/43

25

70/67b-e

72/17b-d

67/06e-h

66/95e-h

72/01b-d

73/38bc

70/37B

50

66/50f-h

71/31b-d

66/63e-h

65/63g-j

70/58b-e

71/45b-d

68/68C

75

i-l

d-g

h-k

h-k

c-g

b-f

D

100
میانگین

62/41

69/27

64/43

64/89

69/59

70/35

60/07l

66/07g-i

61/46kl

62/11j-l

66/51f-h

68/20d-h

C

66/76

B

C

C

B

A

70/49

66/00

65/99

70/46

66/82

64/07E

72/36

سرعت فتوسنتز (میكرومول  CO2بر مترمربع بر ثانیه)
0

7/79e

9/16cd

9/33cd

10/17b

10/63b

11/30a

9/73A

25

6/72g

7/76e

8/05e

8/85d

9/45c

10/19b

8/50B

50

h

g

g

e

d

cd

C

6/03

6/98

6/92

7/94

8/87

9/19

7/66

75

4/98i

5/81h

5/63h

6/77g

7/79e

7/90e

6/48D

100

3/97j

4/52i

4/51i

6/08h

7/21fg

7/54ef

5/64E

E

D

D

C

B

A

میانگین

5/90

6/85

6/89

7/96

8/79

9/22

هدایت روزنهای (مول  CO2بر مترمربع بر ثانیه)
0/080fg

0/087ef

0/110c

0/090e

0/120b

0/130a

0/103A

25

hi

fg

e

fg

d

cd

B

0

0/070

0/080

0/093

0/080

0/103

0/107

0/089

50

0/060jk

0/073gh

0/080fg

0/073gh

0/080fg

0/087ef

0/076C

75

0/050lm

0/063ij

0/073gh

0/057jk

0/070hi

0/077gh

0/065D

m

kl

jk

m

jk

ij

E

100
میانگین

0/040

0/060E

0/053

0/071D

0/060

0/083C

0/047

0/069D

0/060

0/087B

0/063

0/054

0/093A

اعداد در هر ردیف یا ستون که در یک حرف التین مشترک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.

قرار میگیرد و در بیشتر آنها محتوای كلروفیل كاهش مییابد.

میتوانند این كاهش محتوای كلروفیل را تعدیل كنند .پایداری

در این میان ،آن دسته از گیاهانی كه به شوری متحمل هستند،

كلروفیل به عنوان شاخصی از مقاومت گیاه به تنش است ،به
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

ارقام حساس پایینترین میزان پایداری را نشان میدهند

( .)Cicek and Cakirlar, 2002كاهش در محتوای نسبی آب

( .)Modhan et al., 2000بررسی برخی دیگر از ارقام مقاوم و

برگ میتواند به علت كاهش دسترسی به آب در شرایط تنش

حساس گیاهان ،این مطلب را تأیید كرد كه مقدار كلروفیل با

باشد ،یا اینكه سیستمهای ریشهای بهدلیل كاهش سطح جذب،

افزایش غلظت نمك در هر دو گروه ارقام مقاوم و حساس

قادر به جبران آب از دسترفته توسط تعرق نباشند

كاهش مییابد اما میزان كاهش با مقاومت آنها در ارتباط است

(.)Farkhondeh et al., 2012

( )Lu et al., 2009كه با نتایج این پژوهش نیز هماهنگی دارد.

كاهش محتوای نسبی آب برگ باعث بسته شدن روزنهها و

محتوای نسبی آب برگ :نتایج تجزیه واریانس نشان داد

كاهش هدایت روزنهای برای ورود دیاكسیدكربن به مزوفیل

اگر چه اثرات متقابل شوری و ژنوتیپ بر محتوای نسبی آب

برگ شده و در نهایت راندمان فتوسنتزی گیاه كاهش مییابد و

برگ معنیدار نگردید ،اما اثرات هر كدام از آنها به تنهایی

عالوه بر این ثابت شده است كه در اكثر گونههای گیاهی،

معنیدار ( )P≥0/01بود (جدول  .)1با افزایش تنش شوری و

هنگامی كه محتوای نسبی آب برگ به  60تا  70درصد برسد،

غلظت كلریدسدیم ،محتوای نسبی آب برگ در تمام ژنوتیپها

فتوسنتز به طور برگشتناپذیری كاهش مییابد (

به طور معنیداری كاهش یافت .كمترین میزان محتوای نسبی

 .)Cornic, 2002محتوای نسبی آب باالتر در برگها ممكن

آب برگ مربوط به بیشترین غلظت نمك كلریدسدیم (100

است از طریق قابلیت تنظیم اسمزی و یا توانایی ریشه در

میلیموالر) بود كه سبب كاهش  12/75درصدی محتوای نسبی

جذب آب حاصل شود ( .)Schonfeld et al., 1988ارقامی كه

آب برگ نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز اثر

قادرند در شرایط كاهش میزان آب خاک ،محتوای نسبی آب

معنیداری بر محتوای نسبی آب برگ داشتند ،به طوریكه

برگ بیشتری را حفظ نمایند مقاومت بیشتری در مقابل از

كمترین مقدار آن مربوط به ژنوتیپ میخوش یزد بود كه

دست دادن آب خواهند داشت (حسنیمقدم و همكاران،

كاهش  8/80درصدی نسبت به ژنوتیپ ملس یوسفخانی

 .)1394بنابراین ژنوتیپ ملس یوسفخانی با میانگین محتوای

داشت .البته ژنوتیپهای شیرین شهوار و ملس دانه قرمز

نسبی آب  72/36درصد نسبت به سایر ژنوتیپها دارای

اصفهان نیز از این نظر در كنار ژنوتیپ میخوش یزد از نظر

مقاومت بیشتری به تنش شوری بود و ژنوتیپهای میخوش

آماری در یك گروه قرار گرفتند (جدول .)2

یزد ،شیرین شهوار و ملس دانه قرمز اصفهان به ترتیب با

Lawlor and

علت كاهش مقدار آب نسبی ،كاهش جذب آب از خاک

میانگین محتوای نسبی آب  66 ،65/99و  66/76درصد

به علت محدودیت آب ناشی از شوری در خاک است كه

ژنوتیپهای حساس محسوب شدند .باال بودن میزان درصد

باعث به هم خوردن تعادل بین دو فرآیند جذب آب و تعرق

محتوای آب نسبی در ژنوتیپهای متحمل به تنش میتواند به

میشود و در نتیجه آب گیاه كاهش مییابد (فالح و همكاران،

دلیل وجود برخی عوامل كمكننده تلفات آب از طریق بستن

 .)1394كاهش محتوای نسبی آب برگ یك پاسخ عمومی به

روزنهها و یا جذب بیشتر آب از طریق گسترش ریشه باشد

شرایط تنش اسمزی میباشد .محتوای آبی برگها بهعنوان

(.)Cornic and Massacci, 1996

فاكتوری برای تعیین سطح آب گیاه شناخته شده است كه

سرعت فتوسنتز :نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه شوری،

منعكسكننده فعالیتهای متابولیكی در بافتها است .كاهش

ژنوتیپ و اثرات متقابل آنها بر میزان سرعت فتوسنتز

در محتوای نسبی آب برگ نشانگر یك كاهش فشار تورگر

ژنوتیپهای انار اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت (جدول ،)1

میباشد كه سبب كاهش آب مورد نیاز برای فرآیندهای

به طوریكه با افزایش غلظت كلریدسدیم ،سرعت فتوسنتز به

مورفولوژیكی و فیزیولوژیكی از قبیل طویل شدن سلولی ،باز

طور معنیداری كاهش یافت .كمترین میزان سرعت فتوسنتز
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باعث كاهش  42/03درصدی میزان سرعت فتوسنتز نسبت به

هدررفت آب صورت میگیرد ،اما به واسطه جلوگیری از ورود

تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز اثر معنیداری بر میزان

 CO2میتواند فتوسنتز را به كمتر از نقطه جبرانی كاهش دهد

سرعت فتوسنتز داشتند ،به طوریكه كمترین میزان سرعت

( .)Ashraf and Harris, 2004كاهش شدت فتوسنتز ناشی از

فتوسنتز مربوط به ژنوتیپ ملس دانه قرمز اصفهان بود كه

تنش شوری به دلیل عوامل متعددی مانند دهیدراسیون غشاء

كاهش  36درصدی نسبت به ژنوتیپ ملس یوسفخانی

سلول و در نتیجه كاهش نفوذپذیری  ، CO2سمیت ناشی از

داشت .به طور كلی در غلظتهای مختلف كلریدسدیم،

نمك ،كاهش میزان  CO2به دلیل بسته شدن روزنهها ،تسریع در

بیشترین و كمترین میزان سرعت فتوسنتز به ترتیب در

فرآیند پیری در نتیجه نمك ،تغییر فعالیت آنزیمها به دلیل

ژنوتیپهای ملس یوسفخانی و ملس دانه قرمز اصفهان

تغییرات ساختاری در سیتوپالسم و بازخورد منفی به دلیل

مشاهده گردید (جدول .)2

كاهش فعالیت منبع میباشد .كاهش در فتوسنتز به خاطر تنش

مطالعات صورت گرفته نشان داده است كه تنش شوری،

شوری میتواند به خاطر هدایت روزنهای پایینتر ،كاهش در

میزان فتوسنتز را كه یكی از مهمترین فرآیندهای فیزیولوژیكی

جذب كربن و متابولیسم ،كاهش توانایی فتوشیمیایی یا تركیبی

گیاه محسوب میگردد تحت تأثیر قرار میدهد .تنش شوری،

از همه این فاكتورها باشد (.)Cornic and Massacci, 1996

فتوسنتز را با تأثیر بر عوامل روزنهای و غیرروزنهای كاهش

همچنین تنش شوری باعث جلوگیری انتقال الكترون

( James et al., 2002; James et al., 2008; Rahnama

فتوسنتزی ،كاهش هدایت روزنهای و افزایش تولید انواع

 ،)et al., 2010اگر چه مشاركت محدودیتهای این دو عامل

اكسیژن فعال شده كه باعث آسیب اكسیداسیونی به فتوسیستمها

بر فتوسنتز ممكن است در سطوح مختلف تنش شوری متفاوت

میگردد ( .)Munns, 2002الزم به ذكر است كه تنوع ژنتیكی

باشد .تحقیقات انجام شده نشان میدهد كه میزان كاهش

بین گیاهان سبب اختالف در میزان فتوسنتز گونههای مختلف

فتوسنتز تحت تنش شوری به نوع شوری ،مدت زمان

و حتی ارقام درون یك گونه میگردد (

قرارگیری تحت تنش شوری ،سن و نوع گیاه ارتباط دارد

 )1989كه نتایج به دست آمده در این پژوهش نیز مؤید همین

( .)Garcia-Sanchez and Syvertsen, 2006تنش شوری باعث

مطلب است.

میدهد

Bongi and Loreto,

كاهش محتوای كلروفیل ،كاهش انتقال الكترونهای فتوسنتزی

هدایت روزنهای :نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه

و كاهش كارآیی فتوسیستم  IIدر گیاه به وسیله تجمع یونهای

شوری ،ژنوتیپ و اثرات متقابل آنها بر میزان هدایت روزنهای

Lopez-Climent et al.,

ژنوتیپهای انار اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت (جدول ،)1

 .)2008شوری ناشی از نمك كلریدسدیم باعث كاهش

به طوریكه با افزایش غلظت كلریدسدیم ،میزان هدایت

كربوهیدراتهایی میشود كه برای رشد سلولها و مراحل

روزنهای به طور معنیداری كاهش یافت .كمترین میزان هدایت

اصلی فرآیند فتوسنتز و سرعت آن ضروری است.

روزنهای مربوط به باالترین غلظت كلریدسدیم (100

كربوهیدراتها مراحل اصلی فرآیند فتوسنتز و سرعت فتوسنتز

میلیموالر) بود كه باعث كاهش  47/57درصدی میزان هدایت

را حمایت میكنند و معموالً پایینترین سرعتهای فتوسنتزی

روزنهای نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز اثر

در گیاهان تحت تنش شوری بهخصوص شوری با كلریدسدیم

معنیداری بر میزان هدایت روزنهای داشتند ،به طوریكه

مشاهده شده است (.)Parida and Das, 2005

كمترین میزان هدایت روزنهای مربوط به ژنوتیپ ملس دانه

سمی در پروتوپالست میگردد (

كاهش میزان فتوسنتز را میتوان به كاهش هدایت روزنهای

قرمز اصفهان بود كه كاهش  35/48درصدی نسبت به ژنوتیپ

نسبت داد كه تحت تنش شوری كاهش مییابد .اگر چه بسته

ملس یوسفخانی داشت .به طور كلی در غلظتهای مختلف
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كلریدسدیم ،بیشترین و كمترین میزان هدایت روزنهای به

با تنش است كه این همراه با كاهش ورود دیاكسیدكربن به

ترتیب در ژنوتیپهای ملس یوسفخانی و ملس دانه قرمز

درون برگها و متعاقب آن كاهش فتوسنتز میباشد (علیایی و

اصفهان مشاهده گردید (جدول .)2

همكاران .)1394 ،همچنین بررسیهای انجام گرفته در رابطه با

هدایت روزنهای در مقایسه با اجزای غیرروزنهای فتوسنتز

اثر تنش شوری روی پایه رنگپورالیم مركبات (

Melgar et

شدن روزنه اغلب پاسخ سریع اولیه به تنش شوری است و

نشان داده است كه در شرایط تنش شوری میزان هدایت

كاهش هدایت روزنهای مهمترین دلیل كاهش فتوسنتز در

روزنهای و فتوسنتز كاهش مییابد كه با نتایج این پژوهش

شرایط تنش است كه بالفاصله با آغاز تنش شوری رخ میدهد

مطابقت دارد.

( )James et al., 2008; Rahnama et al., 2010و تنها با

غلظت دیاکسیدکربن زیرروزنهای :نتایج تجزیه واریانس

گذشت زمان پس از تنش شوری ،كاهش میزان فتوسنتز ناشی

این پژوهش نشان داد كه شوری ،ژنوتیپ و اثرات متقابل آنها

از هر دو عامل روزنهای و غیرروزنهای خواهد بود ،به عبارتی،

بر میزان غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای ژنوتیپهای انار

عوامل غیرروزنهای در دورههای زمانی درازمدت (هفتهها) و

اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت (جدول  .)1با افزایش تنش

James et al.,

شوری و غلظت كلریدسدیم ،غلظت دیاكسیدكربن

 .)2002از دالیل كاهش در هدایت روزنهای در شرایط تنش

زیرروزنهای در تمام ژنوتیپها به طور معنیداری افزایش

شوری میتوان به وجود سیگنالهایی از طریق ریشه گیاهان

یافت .بیشترین میزان غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای مربوط

تحت تنش مانند تولید آبسیزیك اسید در ریشه و انتقال آن به

به باالترین غلظت نمك كلریدسدیم ( 100میلیموالر) بود كه

شاخهها ،تجمع كربوهیدراتها ،پتاسیم ،كلسیم و كلر در

سبب افزایش  27/42درصدی غلظت دیاكسیدكربن

Paranychianakis and

زیرروزنهای نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز

 .)Chartzoulakis, 2005از جمله علل دیگر كاهش تبادالت

اثر معنیداری بر غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای داشتند ،به

گازی در شرایط شوری میتوان به كاهش در فشار تورگر ،وارد

طوریكه بیشترین مقدار آن مربوط به ژنوتیپ شیرین شهوار بود

آمدن آسیب به چرخه كلوین و ایجاد سمیت توسط تجمع

كه افزایش  15/04درصدی نسبت به ژنوتیپ ملس

یونهای سدیم و كلر اشاره نمود (.)Storey and Walker, 1999

یوسفخانی داشت .به طور كلی در غلظتهای مختلف

به دنبال تجمع نمك در برگها رخ میدهد (

سلولهای نگهبان روزنه نسبت داد (

آنچه مشخص گردیده این است كه هدایت روزنهای به

كلریدسدیم ،بیشترین و كمترین غلظت دیاكسیدكربن

سرعت به تغییرات پتانسیل آب پاسخ میدهد كه مهمترین

زیرروزنهای به ترتیب در ژنوتیپهای میخوش یزد و ملس

محدودیت برای رشد و فتوسنتز است (.)Munns et al., 2010

یوسفخانی مشاهده گردید (جدول .)3

محققین اظهار نمودهاند كه با افزایش شوری ،هدایت روزنهای

مطالعات صورتگرفته روی بعضی از گیاهان نشان داده

و سرعت تعرق در پاسخ به تنش شوری در ژنوتیپها كاهش

است كه غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای با افزایش شوری

مییابد ،اما میزان كاهش در ژنوتیپ متحمل به شوری كمتر است

باید همراه با نقصان هدایت روزنهای روند كاهشی داشته باشد

( .)Walia et al., 2005بررسیهای صورت گرفته روی تبادالت

اما در این پژوهش با آنكه با افزایش غلظت نمك كلریدسدیم،

گازی دو رقم زیتون ثابت كرده كه كاهش تثبیت دیاكسیدكربن

میزان هدایت روزنهای كاهش یافته ولی غلظت دیاكسیدكربن

و هدایت روزنه ای در رقم مقاوم به شوری نسبت به رقم حساس

زیرروزنهای به طور معنیداری افزایش یافت كه این مطلب

به شوری كمتر است ( .)Tattini et al., 1997كاهش هدایت

میتواند بیانگر اثرات نامطوب نمك بر روی دستگاه فتوسنتزی

روزنهای ،راه اصلی كاهش هدررفت آب از برگها در مواجهه

باشد ( .)Fisher et al., 1998تجمع دیاكسیدكربن در برگ در
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جدول  -3مقایسه میانگین برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی شش ژنوتیپ انار ایرانی در سطوح مختلف شوری
ژنوتیپ

كلریدسدیم
(میلیموالر)

ملس دانه قرمز اصفهان

ملس یزدی

شیرین شهوار

میخوش یزد

ملس ساوه

ملس یوسفخانی

میانگین

غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای (میكرومول  CO2بر مول)
25

265/0mn

273/0j-m

269/3lm

277/7i-k

247/3o-q

243/7p-r

262/7D

50

h-j

h-k

fg

ef

j-l

75
100
میانگین

280/3

279/3

289/7

296/7

273/7

o

252/0

C

278/6

305/0cd

296/0ef

306/7c

309/0c

287/0gh

271/7k-m

295/9B

b

a

b

b

de

g-i

A

324/0

282/9C

335/0

288/7B

327/3

288/8B

323/0

294/5A

298/7

268/6D

282/7

315/1

256/0E

درصد هدایت مزوفیلی (كارآیی كربوكسیالسیون) (مول  CO2بر مترمربع بر ثانیه)
0

3/24f

25

j-l

2/52

3/51e
g-i

2/84

3/71d

3/82d

4/49b

4/92a

3/95A

g

f

d

c

B

2/99

3/18

3/82

4/19

3/26

50

2/15mn

2/50kl

2/39l

2/67i-k

3/24f

3/64de

2/77C

75

1/63p

1/96no

1/83o

2/19m

2/71h-j

2/91gh

2/21D

q

q

q

o

i-k

E

100

1/22

میانگین

2/15E

0

1/35

2/43D

1/38

2/46D

1/88

2/75C

l

2/41

3/33B

2/67

1/82

3/67A

سرعت تعرق (میلیمول  H2Oبر مترمربع بر ثانیه)
3/10d

2/97e

3/27c

2/93e

3/41b

3/67a

3/23A

25

gh

hi

e

ij

cd

c

B

50

2/39jk

75

o

2/66

1/76

2/55

2/25l
pq

1/51

2/89

2/50

3/15

3/23

2/83

2/47ij

2/32kl

2/76fg

2/86ef

2/51C

m

n

ij

hi

D

2/06

1/93

2/48

2/55

100

1/45q

1/30r

1/57p

1/48pq

2/05m

2/24l

میانگین

2/27D

2/12E

2/45C

2/23D

2/77B

2/91A

2/05

1/68E

كارآیی مصرف لحظهای آب برگ (میكرومول  CO2بر میلیمول )H2O
0

2/50l

3/09f-h

2/85h-k

3/47c

3/12e-g

3/09f-h

3/02C

25

2/51l

3/05f-i

2/78jk

3/53c

2/99f-j

3/16ef

3/00C

50

2/51l

3/10f-h

2/80i-k

3/42cd

3/22d-f

3/21d-f

3/04C

kl

c

ef

f-h

B

75
100
میانگین

i-k

2/83

b

3/86

2/72

3/50

3/14

3/10

2/73j-l

3/47c

2/87g-k

4/13a

3/51c

3/37c-e

E

B

D

A

C

C

2/62

3/31

2/80

3/61

3/20

3/19

3/35A

3/19

اعداد در هر ردیف یا ستون که در یک حرف التین مشترک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.

شرایط تنش نشاندهنده عدم توانایی گیاه در فرآوری

بنابراین ،در صورتی كه كاهش فتوسنتز با افزایش یا ثبات

دیاكسیدكربن علیرغم عبور آن از مقاومت روزنهای است.

غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای همراه باشد ،میتوان گفت
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Halder

كلروپالستها محدود نماید ،هدایت مزوفیلی میباشد كه در

كه عوامل غیرروزنهای محدودكننده فتوسنتز هستند (

 .)and Burrage, 2004البته كاهش غلظت دیاكسیدكربن

شرایط تنش و بهخصوص تنش شوری كاهش یافته كه این

زیرروزنهای در شرایط تنش مالیم و افزایش آن در تنشهای

عدم انتقال دیاكسیدكربن به مكانهای تثبیتكننده كربن باعث

شدید در گیاهان گزارش شده است (.)Siddique et al., 1999

كاهش فتوسنتز و كاهش هدایت روزنهای میگردد (

افزایش غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای با وجود كاهش شدید

 .)and Loreto, 1989بنابراین كاهش هدایت روزنهای و هدایت

در هدایت روزنهای را میتوان به كاهش ظرفیت فتوسنتزی

مزوفیلی ،عوامل مؤثر در نقصان فتوسنتز تحت تنشهای شوری

كلروپالستها و یا كاهش بازده كربوكسیالسیون نسبت داد

و خشكی میباشند و میتوان گفت كه مقاومت بیشتر به این

( )Luo, 1991كه با نتایج این پژوهش نیز سازگار است.

تنشها با مقادیر باالتر هدایت مزوفیلی و تا حدی هدایت

واریانس حاصل از این مطالعه نشان داد كه شوری (،)P≥0/01

روزنهای مرتبط است (سی و سه مرده و همكاران )1383 ،كه
با یافتههای این مطالعه هماهنگی دارد.

ژنوتیپ ( )P≥0/01و اثرات متقابل آنها ( )P≥0/05بر میزان

سرعت تعرق :نتایج تجزیه واریانس حاصل از این تحقیق

هدایت مزوفیلی ژنوتیپهای انار اثر معنیداری داشت (جدول

نشان داد كه شوری ،ژنوتیپ و اثرات متقابل آنها بر میزان

 ،)1به طوریكه با افزایش غلظت كلریدسدیم ،میزان هدایت

سرعت تعرق ژنوتیپهای انار اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت

مزوفیلی به طور معنیداری كاهش یافت .كمترین میزان هدایت

(جدول  ،)1به طوریكه با افزایش غلظت كلریدسدیم ،سرعت

مزوفیلی مربوط به بیشترین غلظت كلریدسدیم (100

تعرق به طور معنیداری كاهش یافت .كمترین میزان سرعت

میلیموالر) بود كه باعث كاهش  53/92درصدی میزان هدایت

تعرق مربوط به باالترین غلظت كلریدسدیم ( 100میلیموالر)

مزوفیلی نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز اثر

بود كه باعث كاهش  47/99درصدی میزان سرعت تعرق

معنیداری بر میزان هدایت مزوفیلی داشتند ،به طوریكه كمترین

نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار نیز اثر معنیداری

میزان هدایت مزوفیلی مربوط به ژنوتیپ ملس دانه قرمز

بر میزان سرعت تعرق داشتند ،به طوریكه كمترین میزان

اصفهان بود كه كاهش  41/42درصدی نسبت به ژنوتیپ ملس

سرعت تعرق مربوط به ژنوتیپ ملس یزدی بود كه كاهش

یوسفخانی داشت .به طور كلی در غلظتهای مختلف

 27/15درصدی نسبت به ژنوتیپ ملس یوسفخانی داشت .به

كلریدسدیم ،بیشترین و كمترین میزان هدایت مزوفیلی به

طور كلی در غلظتهای مختلف كلریدسدیم ،بیشترین و

ترتیب در ژنوتیپهای ملس یوسفخانی و ملس دانه قرمز

كمترین میزان سرعت تعرق به ترتیب در ژنوتیپهای ملس

اصفهان مشاهده گردید (جدول .)3

یوسفخانی و ملس یزدی مشاهده گردید (جدول .)3

مجموعه مكانیسمهای درونی برگ كه به فرآوری

به طور كلی گیاهان با بستن روزنهها از تنش پرهیز میكنند

دیاكسیدكربن میانجامد ،هدایت مزوفیلی نامیده میشود.

و معموالً كاهش هدایت روزنهای با كاهش میزان تعرق همراه

گزارش شده است كه عامل اصلی محدودكننده فتوسنتز كاهش

است كه این امر از نقصان بسیار آب برگ ممانعت نموده و

هدایت مزوفیلی میباشد .میزان كمتر فتوسنتز و فرآوری

یكی از اولین پاسخهای گیاهان برای جلوگیری از دست دادن

دیاكسیدكربن در حضور مقادیر باالی دیاكسیدكربن

آب میباشد (حسنیمقدم و همكاران .)1394 ،از آنجا كه تنش

زیرروزنهای به مفهوم پایین بودن میزان هدایت مزوفیلی و عدم

شوری ،باعث القای خشكی فیزیولوژیك در گیاهان میشود كه

توانایی سلولهای مزوفیل در استفاده از دیاكسیدكربن میباشد

نتیجه آن بسته شدن نسبی روزنهها و كاهش اتالف آب از

( .)Fisher et al., 1998یكی از عواملی كه میتواند توزیع

روزنهها است ( )Raschke, 1976و از طرفی بسته شدن روزنهها

دیاكسیدكربن را به سمت مكانهای تثبیت آن یعنی

برای مدت طوالنی میتواند منجر به تخریب كلروپالست ( Jones
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سانتیگراد شود ()Rawson et al., 1978؛ لذا گفته میشود كه

طور كلی از نظر میزان كارایی مصرف آب فتوسنتزی (برگ)،

بسته شدن روزنهها در واكنش به تنش ،یك فرآیند حفظ آب

تیمارهای شاهد 25 ،و  50میلیموالر نمك كلریدسدیم در یك

نیست بلكه با كاهش تورژسانس سلولهای روزنه مرتبط است

گروه آماری قرار گرفتند اما با افزایش كلریدسدیم از غلظت 75

( .)Verona and Calcagno, 1991همچنین گزارش شده كه

میلیموالر ،میزان كارآیی مصرف آب برگ بتدریج افزایش

گیاه باید طی تنش ،روزنهها را باز نگه دارد به طوریكه آب و

یافت .بیشترین میزان كارآیی مصرف آب مربوط به باالترین

مواد غذایی را بهتر از خاک جذب كند و در چنین حالتی،

غلظت كلریدسدیم ( 100میلیموالر) بود كه باعث افزایش

Verona

 10/93درصدی نسبت به تیمار شاهد گردید .ژنوتیپهای انار

)and Calcagno, 1991؛ این در حالی است كه سی و سه مرده

نیز اثر معنیداری بر میزان كارآیی مصرف آب داشتند ،به

و همكاران ( )1383بیان داشتهاند كه بسته شدن روزنه برخالف

طوری كه كمترین میزان كارآیی مربوط به ژنوتیپ ملس دانه

آنچه كه اظهار میدارند ( ،)Verona and Calcagno, 1991یك

قرمز اصفهان بود كه كاهش  27/42درصدی نسبت به ژنوتیپ

فرآیند غیرفعال نبوده بلكه به تجمع پرولین مرتبط است و

میخوش یزد داشت .به طور كلی در غلظتهای مختلف

تجمع آن از طریق افزایش مقاومت روزنهای ،میزان تعرق را

كلریدسدیم ،بیشترین و كمترین میزان كارآیی مصرف آب به

كاهش میدهد.

ترتیب در ژنوتیپهای میخوش یزد و ملس دانه قرمز اصفهان

ژنوتیپهای مقاوم میتوانند مورد توجه قرار بگیرند (

بر اساس یافتههای بهدست آمده ،تنش شوری با كاهش

مشاهده گردید (جدول .)3

پتانسیل اسمزی محلول خاک ،میزان جذب آب توسط گیاه و

در محیط شور ،جذب و مصرف آب توسط گیاه كاهش

متعاقب آن تعرق و رشد گیاه را كاهش داده و تداوم تنش

یافته كه به كاهش پتانسیل آب محیط ریشه و كاهش توان گیاه

شوری باعث نابودی گیاه به علت تجمع یونهای سدیم و كلر

در جذب آب مربوط میشود (

در برگها میگردد ( .)Sivritepe et al., 2010مطالعات برخی

 .)1998كاهش مصرف آب همچنین میتواند به دلیل افزایش

از محققین ( )Tattini et al., 1997نشان داده است كه شوری،

مقاومت در مسیر جریان آب در داخل گیاه مانند كاهش تعداد

پارامترهای تبادل گازی را در دو رقم حساس و مقاوم به زیتون

و قطر آوندها ( )Gadallah and Ramadan, 1997و یا افزایش

كاهش داده به گونهای كه كاهش تعرق و تبادالت گازی در

مقاومت روزنهای و كاهش تعرق (

رقم حساس سریعتر از رقم مقاوم اتفاق افتاده كه این تغییرات

 )1997باشد .اگر چه ژنوتیپ میخوش یزد دارای باالترین

را به تفاوتهای ژنتیكی بین ارقام زیتون مرتبط دانستهاند و

میزان كارآیی مصرف آب برگ بود اما جزو ژنوتیپهای

نتایج این پژوهش نیز با این نكته كه در ژنوتیپهای مقاوم

حساس به شوری قرار گرفت كه احتماالً میتواند به علت

نسبت به ژنوتیپهای حساس ،میزان تعرق با میزان و سرعت

میزان  CO2زیرروزنهای باشد كه احتماالً ناشی از اثر عوامل

كمتری كاهش داشته است مطابقت دارد .همچنین نتایج حاصل

غیرروزنهای متأثر از شوری است .كاهش كارآیی مصرف

از این تحقیق مبنی بر این كه با افزایش شوری میزان تعرق

لحظهای آب با افزایش میزان تنش میتواند ناشی از كاهش

كاهش مییابد با یافتههای حاصل از تحقیقات (اطلسیپاک و

میزان  CO2زیرروزنهای باشد كه بیشتر متأثر از عوامل

همكاران )1389 ،و (علیایی و همكاران )1394 ،تأیید میگردد.

غیرروزنهای است تا عوامل روزنهای (.)Flexas et al., 2008

کارآیی مصرف لحظهای آب برگ :نتایج تجزیه واریانس

البته نتایج این پژوهش حاكی از آن بود كه با افزایش تنش

حاصل از این تحقیق نشان داد كه شوری ،ژنوتیپ و اثرات

شوری ،میزان  CO2زیرروزنهای نیز افزایش یافت كه میتواند

متقابل آنها بر میزان كارآیی مصرف لحظهای آب برگ

به دلیل رابطه غیرخطی بین میزان فتوسنتز و هدایت روزنهای

Chaudhuri and Chaudhuri,

Ashraf and O'Leary,

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 1:04 IRST on Thursday October 1st 2020

 )et al., 1981و افزایش دمای برگ به میزان پنج تا شش درجه

ژنوتیپهای انار اثر معنیداری ( )P≥0/01داشت (جدول  .)1به

166

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29سال 1398

جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات ژنوتیپهای تجاری انار در شرایط تنش شوری
1

2

2

محتوای كلروفیل

**0/79

1

3

سرعت فتوسنتز

**0/81

**0/92

4

سرعت تعرق

**

**

0/83

4

6

1
**

0/95

1

0/91

5

هدایت روزنهای

**0/80

**0/89

**0/89

**0/92

1

6

غلظت  CO2زیرروزنهای

**-0/89

**-0/91

**-0/87

**-0/96

**-0/87

1

7

كارایی مصرف آب

-0/10ns

-0/21ns

0/08ns

-0/32ns

-0/17ns

0/28ns

8

هدایت مزوفیلی

**

**

**

**

**

0/85

0/94

0/98

0/94

0/93

**

-0/93

1
ns

-0/02

1

** و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و بدون اختالف معنیدار

باشد؛ بدین مفهوم كه محدودیتهای آبی بیشتر از مهار

همبستگی منفی و معنیداری بین سرعت فتوسنتز با غلظت

فتوسنتز وجود داشته است ( .)Flexas et al., 2004گزارش

دیاكسیدكربن زیرروزنهای ( )r=-0/87مشاهده شد .همچنین

شده است كه وقتی هدایت روزنهای در واكنش به كمبود آب

همبستگی مثبت و معنیداری بین هدایت مزوفیلی با محتوای

(ناشی از تنش شوری) كاهش مییابد ،این امر به افزایش

نسبی آب ( ،)r=0/85محتوای كلروفیل ( ،)r=0/94سرعت

Bhattacharjee and

تعرق ( )r=0/94و هدایت روزنهای ( )r=0/93وجود داشت اما

 .)Mukherjee, 2002تنش شوری ،خشكی فیزیولوژیك را در

همبستگی منفی و معنیداری بین هدایت مزوفیلی با غلظت

گیاهان القاء میكند كه نتیجه آن بسته شدن نسبی روزنهها و

دیاكسیدكربن زیرروزنهای ( )r=-0/93پدیدار شد .با بررسی

كاهش اتالف آب از روزنهها است و با توجه به اینكه بسته

همبستگی بین صفات دیگر نیز معلوم شد كه همبستگی مثبت

CO2

و معنیداری بین هدایت روزنهای و محتوای نسبی آب

دارد ،لذا در این شرایط كارآیی مصرف آب برگ افزایش مییابد

( ،)r=0/80محتوای كلروفیل ( ،)r=0/89سرعت تعرق

( .)Raschke, 1976همچنین نتایج این مطالعه با نتایج یك

( )r=0/92و هدایت مزوفیلی ( )r=0/93وجود داشت اما

پژوهش مبنی بر این كه در شرایط تنش و با شدت یافتن آن از

همبستگی منفی و معنیداری بین هدایت روزنهای با غلظت

میزان هدایت روزنهای كاسته میشود ،اما كارآیی مصرف آب

دیاكسیدكربن زیرروزنهای ( )r=-0/87مشاهده گردید.

كارآیی مصرف آب منجر میگردد (

شدن نسبی روزنهها تأثیر بیشتری بر خروج آب تا ورود

فتوسنتزی و غلظت دیاكسیدكربن زیرروزنهای افزایش نشان
میدهد ( ،)DaCosta et al., 2004مطابقت و هماهنگی دارد.

نتیجهگیری کلی
بر اساس یافتههای بهدست آمده از این مطالعه میتوان نتیجه

همبستگی بین صفات

گرفت كه ژنوتیپ ملس یوسفخانی در قیاس با سایر

نتایج بررسی همبستگی بین صفات مختلف (جدول  )4تحت

ژنوتیپهای بررسیشده از نظر خصوصیات فیزیولوژیكی و

تنش شوری نشان داد كه همبستگی مثبت و معنیداری بین

پارامترهای فتوسنتزی مورد مطالعه دارای مقاومت و تحمل

سرعت فتوسنتز با سرعت تعرق ( ،)r=0/91هدایت روزنهای

بیشتری در برابر تنش شوری بود و در گروه برتر قرار گرفت.

( ،)r=0/89هدایت مزوفیلی ( ،)r=0/98محتوای نسبی آب

لذا با توجه به مشكالت ناشی از وجود آب و خاکهای شور

( )r=0/81و محتوای كلروفیل ( )r=0/92وجود داشت اما

در كشور پیشنهاد میگردد كه از این ژنوتیپ در شرایط تنش
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شوری استفاده گردد .پس از آن ،ژنوتیپ ملس ساوه مقاومت

تعرق ،هدایت روزنهای ،هدایت مزوفیلی ،غلظت كلروفیل و

متوسطی از خود نشان داد و سایر ژنوتیپها به ترتیب تحمل از

محتوای نسبی آب برگ میتوانند به عنوان معیار گزینشی در

بیشتر به كمتر شامل میخوش یزد ،شیرین شهوار ،ملس یزدی

جهت مقاومت و تحمل به شوری بسیار كارآمد باشند و مورد

و ملس دانه قرمز اصفهان همگی در گروه حساس به شوری

استفاده قرار گیرند.

شاخصهای فیزیولوژیكی از قبیل سرعت فتوسنتز ،سرعت
منابع
اطلسیپاک ،و ،.نبیپور ،م .و مسكرباشی ،م )1389( .مقایسه واكنشهای فیزیولوژیك ژنوتیپهای كلزا ( )Brassica napusبه سطوح
مختلف شوری ،مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آب و خاک .171-182 :51
حسنیمقدم ،ا ،.اثنیعشری ،م .و رضائینژاد ،ع )1394( .اثر تنش خشكی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیكی شش رقم انار
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Abstract
In order to investigate the salinity tolerance of six pomegranate genotypes including Malas Dane Ghermez Isfahan,
Malas Yazdi, Shirin Shahvar, Meykhosh Yazd, Malas Saveh and Malas Yousofkhani, a greenhouse experiment was
conducted as a factorial based on randomized complete block design with five salinity levels of 0, 25, 50, 75 and 100
mM sodium chloride at Agricultural College of Lorestan University in 2015. The results showed that with increasing
salinity, photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance, leaf relative water content, relative chlorophyll
content and mesophilic conduction (carboxylation efficiency) significantly decreased, whereas the degree of
intercellular CO2 concentration and leaf water use efficiency increased significantly. Also, comparison of meanings
showed that there was a significant difference between genotypes in the measured factors. Finally, the results of the
research showed that the genotype of Malas Yousofkhani, due to its superiority in most traits related to salinity
tolerance, had higher tolerance than other genotypes to salinity induced by sodium chloride.
Keywords: Intercellular carbon dioxide concentration, Mesophilic conduction, Photosynthesis rate, Stomatal
conductance, Transpiration rate, Water use efficiency (WUE).
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