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چکيده
 آزمایش گلدانی بهصورت آزمایش فاکتوریل،بهمنظور مطالعه پاسخهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک برخی ترکیبهای پیوندی زیتون
 در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) طی، در شرایط گلخانه، با شش ترکیب پیوندی زیتون،در قالب طرح کامالً تصادفی
 تنش آبی (رطوبت خاک در حد نقطه،) آزمایش اول شامل سه تیمار شاهد (آبیاری در حد ظرفیت مزرعه. انجام شد1332-1334
 شاخص پایداری غشاء، که صفات فیزیولوژیک شامل محتوای نسبی آب،پژمردگی) و بازیابی (آبیاری مجدد) با چهار تکرار بوده است
 در آزمایش دوم که شامل دو تیمار شاهد. وزن خشک برگ و نسبت وزن اشباع به وزن خشک برگ مورد بررسی قرار گرفتند،سلولی
(آبیاری در حد ظرفیت مزرعه) و تنش آبی (رطوبت خاک در حد نقطه پژمردگی ) بوده است؛ برخی صفات مورفولوژیک شامل تعداد
 نتایج تجزیه واریانس. طول بلندترین ریشه و وزن تر و خشک ریشه اندازهگیری شدند، رشد شاخه اصلی، سطح برگ،شاخههای جانبی
 پایه، در آزمایش دوم. بر تمامی صفات مورد بررسی در آزمایش اول اثر معنیداری داشتهاند،نشان داد که پایه های مورد مطالعه
، وزن خشک ریشه و طول بلندترین ریشه بوده است؛ در حالیکه پایه آربکین، رشد شاخه اصلی، دارای بیشترین سطح برگ،کرونائیکی

 ترکیب پیوندی ’کرونائیکی بر، در بین ترکیبهای پیوندی مورد مطالعه.بیشترین تعداد شاخههای جانبی را به خود اختصاص داد

 اگرچه و. در شرایط تنش داشته است و میتواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد،کنسروالیا‘ عملکرد بهتری از سایر ترکیبهای پیوندی
 این پژوهش نمیتواند نتایج کاربردی قابل ارائه در کشور و مخصوصاً در مناطقی که همراه با تنش خشکی و،با توجه به گلدانی بودن
 با اندازهگیری صفات مرتبط با،همچنین سرمای زمستانه شدید است را بیان نماید؛ بنابراین نیاز به پژوهشهای تکمیلی در شرایط مزرعه
. برای باغهای زیتون را ارائه نمود، تا بتوان در چنین شرایطی راهکار عملی در توصیه عمل پیوند،این تنشها میباشد
. پیوند، پایداری غشا، پایه:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
In order to investigate morphological and physiological responses of six olive graft combinations to drought, this potting
research was done in factorial experiment based on completely randomized design with four replications under greenhouse
conditions in the University of Tehran, Karaj during 2015-2016. The first experiment included control (field capacity), water
stress (permanent wilting point) and recovery (re-watering) with four replications that traits such as relative water content
(RWC), cell membrane injury (CMI), leaf dry weight (LDW) and turgor weight/dry weight (TW/DW) were investigated.
The secondary experiment included control (field capacity) and water stress (permanent wilting point) treatments that many
morphological traits including lateral shoot number (LSN), leaf area (LA), main stem growth length (SL), root length (RL),
root dry and fresh weight (RDW and RFW) were calculated. Variance analysis results showed that studied rootstocks had
significant effect on all the investigated traits in the first experiment. In the second experiment, rootstock “Koroneiki”
showed the highest LA, SL, RDW and RL whereas rootstock “Arbequina” owned the most LSN. Among the studied olive
grafting combinations, Co/Ko had better performance than other grafting combinations under water deficit. Thus, that
combination can be considered more. Since the current study is a pot-based research, the results presented are not applicable
to the fields especially in the areas experiencing drought and cold winter tensions. Therefore, it is necessary to conduct
complementary investigations on the related characteristics in the field conditions and then it might be advisable for practical
grafting at olive orchards in Iran.
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مقدمه
زیتون با نام علمي  Olea europeae L.از گیاهان
دولپه و متعلق به تیره زیتونسانان ( )Oleaceaeاست.
در شرایط باغ ،درخت زیتون ممکن است با مشکالتي
مثل سرما ،تنش خشکي ،شوري و نیز خشکي ناشي از
ورتیسیلیوم و سایر پاتوژنها در نواحي مرطوب روبرو
شود ،که نیاز است سازگاري الزم به این مشکالت را
داشته باشد .با اینکه درخت زیتون با ویژگي توانایي
سازگاري با محیط کمآب ،شناخته شده است ،اما
هدایت آبي ریشه و ساقه آن تحت شرایط تنش
خشکي ،کاهش ميیابد .همچنین ،تنش خشکي باعث
کاهش هدایت روزنهاي ،فتوسنتز و مادهسازي ميشود.
پیچیدگي برگ ،افتادگي برگ و کاهش سطح برگ ،از
نشانههاي ظاهري تنش خشکي در زیتون است.
همچنین افزایش نسبت ریشه به شاخه نیز قابل
مشاهده خواهد بود بهطوريکه رشد شاخسارهها
کاهش یافته ،اما رشد ریشه ،افزایش ميیابد ( Therios,
 .)2009اگرچه میزان رشد برگ ،شاخه و همچنین کل
تاج درختان زیتون ،تحت تاثیر رقم و شرایط محیطي
قرار ميگیرد؛ که باید مورد توجه قرار گیرد ( Karimi
 .)et al., 2017رایجترین و بهترین روش گیاهافزایي
درختان زیتون ،ریشهدار کردن قلمههاي شاخه ،بهویژه
قلمههاي نیمهچوبي برگدار در زیر سیستم مهپاش
است ( ،)Darvishian, 1997اما امروزه گیاهان
پیوندشده ،به گیاهان حاصل از قلمه ترجیح داده
يشوند ،زیرا پایه ميتواند سازگاري بهتري به شرایط
م
تنشزا نشان دهد .قلمههاي برگدار ریشهدار شده از
ارقام کمرشد ،ميتوانند بهعنوان پایه پاکوتاهکننده
بهکار روند ( .)Therios, 2009در کشورهاي جدید
تولیدکننده زیتون ،نظیر آمریکا ،آرژانتین ،استرالیا،
مکزیک و نیوزلند؛ کاربرد قلمههاي ریشهدار شده از
ارقام اسپانیایي کمرشد مثل آربکین ،آربوسانا و
کرونائیکي ،بهمنظور ایجاد باغهاي با تراکم باال ،در
حال گسترش ميباشد ( .)Tous et al., 1999بر اساس
مدلهاي جهاني آب و هواشناسي که پیشبیني کننده
افزایش خشکي در آینده نزدیک است (،)Dai, 2013
کمبود آب ،ممکن است به اصليترین عامل
محدودکننده تبدیل گردد .در این مورد ،پایهها

ميتوانند نقش مهمي را در جلوگیري از کاهش
محصول ،از طریق بهبود کارایي مصرف آب ،شانس
بقاء ،ظرفیت رشد و نیز سازگاري پیوندک به شرایط
تنش ایفا نمایند ( Serra et al., 2014; Marguerit et
 .)al., 2012; Meggio et al., 2014مطالعه دو نوع
رژیم آبیاري در زیتون (،)Aganchich et al., 2007
نشان داد که گرچه هر دو نوع رژیم رطوبتي ،روي
کاستن محتواي نسبي آب مؤثر بوده ،اما میزان کاهش
در رژیم شدیدتر ،بیشتر بوده است .با انجام تنش
خشکي در انجیر ،اعالم گردید که محتواي نسبي آب
بهطور معنيدار ،در گیاهان تحت تنش در دوره عدم
آبیاري کاهش یافت؛ که منجر به کاهش پتانسیل آب
گردید .همچنین نسبت وزن آماس برگ به وزن
خشک آن در بیشتر رقمهاي مورد مطالعه ،در دوره
تنش تغییر یافت ( .)Gholami et al., 2012در مطالعه
تنش خشکي ،پایههاي پاکوتاه سیب ( Alizadeh et
 ،)al., 2011سطح مقطع تنه و قطر ساقه در شرایط
تنش ،بهطور معنيدار کاهش نشان داد .برخي
محققین با مطالعه پیوند در پکان اعالم نمودند که
خصوصیات رشدي نظیر قطر ناحیه پیوند و طول
شاخه اصلي ،تحت اثر پیوند قرار گرفته است ( Safia et
 .)al., 2011با مطالعه اثر تنش خشکي بر خصوصیات
مورفوفیزیولوژیک و آناتومیک چند رقم زیتون ( Zarabi
 ،)et al., 2008اعالم شد که تعداد برگ ،طول شاخه و
تعداد شاخه تحت اثر تنش خشکي کاهش یافته است
اما تنش ،تاثیر معنيداري بر سطح برگ نداشته است.
در مطالعه شاخصهاي تحمل به خشکي در دوازده
رقم زیتون (از جمله پایههاي مورد مطالعه در پژوهش
حاضر) ،بیان گردید که تنش موجب کاهش محتواي
نسبي آب شده و میزان کاهش با شدت تنش،
همبستگي مثبت داشته است ( Hosseini et al.,
 .)2013در پژوهشي دیگر ،تنش خشکي ،باعث کاهش
تعداد برگهاي دو رقم زیتون شد ( Memari et al.,
 .)2011در تحقیقي دیگر در زیتون ،مشخص شد که
تنش کمآبي موجب کاهش ارتفاع درخت و تعداد
شاخههاي زیتون رقم روغني رودبار شد ( & Arzani
 .)Arji, 2002aدر تحقیقي بر روي بررسي اثرات
خشکي بر خصوصیات زیتون رقم زرد ، ،مشخص شد
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که سطح برگ و تعداد برگ تحت اثر خشکي ،کاهش
نشان داد ( .)Arzani & Arji, 2002bهدف از این
پژوهش ،بررسي نحوه پاسخگویي نهالهاي مختلف
پیوندي زیتون کاشتهشده در گلدان ،بهکمک برخي
ویژگيهاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک در شرایط تنش
خشکي و آبیاري مجدد (بازیابي) در شرایط گلخانهاي بود.
مواد و روشها
این پژوهش در گلخانۀ تحقیقاتي و آزمایشگاههاي
گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران (کرج)
طي سالهاي  7349و  7346انجام شد .قلمههاي
ریشهدار شده دوساله ارقام آربکین ،زرد و کرونائیکي از
تولیدکنندگان بخش خصوصي در شمال ایران تهیه
شدند .پیوندک ارقام کنسروالیا و آمیگدالولیا نیز از
ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار واقع در استان گیالن
فراهم گردید .بعد از اینکه گیاهان در گلدان  77لیتري
داراي ترکیب خاک باغچه ،ماسه ،خاکبرگ سرندشده
( )7:7:3مستقر شدند ،یعني دو تا چهار عدد برگ
جدید تولید نمودند ،پیوند اسکنه ارقام کنسروالیا
( )Conservaliaو آمیگدالولیا ( )Amygdaloliaروي
پایههاي مورد نظر شامل زرد ( ،)Zardآربکین
( )Arbequinaو کرونائیکي ( )Koroneikiانجام شده و
گلدانها در گلخانه مجهز به سیستم خنککننده ،با
دماي متوسط روزانه  72±3و شبانه  73±3درجه
سلسیوس نگهداري شدند .برخي از ویژگيهاي فیزیکي
و شیمیایي خاک مورد استفاده در جدول  7ارائه شده
است .این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح کامال تصادفي با چهار تکرار انجام شد .عامل اول
شامل سه پایۀ مختلف زیتون و عامل دوم تیمارهاي
آبیاري شامل شاهد (حفظ رطوبت در حد ظرفیت
مزرعه) ،تنش آبي (قطع آبیاري بهمدت چهار هفته) و
بازیابي (آبیاري مجدد بهمدت سه هفته پس از اتمام
قطع آبیاري) بودند .گلدانها در هر ترکیب پیوندي ،به
دو گروه تقسیم شدند .گروه اول گیاهان پیوندي بودند
که در معرض تنش خشکي قرار داده شدند و گروه
دوم نیز گیاهان پیوندي بودهاند؛ اما همچنان هر روز
تا حد ظرفیت زراعي (رطوبت خاک برابر  )%77تحت
آبیاري قرار گرفتند .تنش آبي در گروه اول با قطع
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آبیاري در آنها آغاز و تا زمانيکه برگهاي گیاهان دچار
کاهش شدید در تورژسانس گشته و برگها بيرنگ و
پژمرده گردیدند ،ادامه یافت .آبیاري گلدانها در گروه
گیاهان تحت تنش ،پس از رسیدن به نقطه پژمردگي
دائم (رطوبت خاک برابر  ،)%70دوباره تا زمانيکه گیاه به
حالت شاداب برگردد ،بهمنظور بازیابي گیاهان تحت
تنش ،انجام و رطوبت آنها در حد ظرفیت زراعي حفظ
شد .میزان رطوبت خاک هر گلدان توسط دستگاه
رطوبتسنج  ،TDRبهطور هفتگي اندازهگیري شد.
محتواي نسبي آب ( )RWCدر هر سه سطح آبیاري
آزمایش ،با استفاده از برگهاي کامالً توسعهیافته ،از
رابطه ( )7محاسبه شد (:)Gholami et al., 2012
RWC = (FW-DW) / (TW-DW)× 100
() 7
که  FWوزن تازه نمونه برگ DW ،وزن خشک آنها
پس از قرارگیري در آون  10درجه سلسیوس براي 79
ساعت و  TWوزن آنها پس از غوطهور شدن در آب
مقطر براي  79ساعت است.
اندازهگیري شاخص نسبت وزن اشباع به وزن
خشک ،با تقسیم  TW/DWضربدر  700در هر سه
سطح آبیاري حاصل شد .به منظور محاسبه اثر خشکي
بر میزان آسیب به غشاي سلولي ( ،)CMIدر هر سه
سطح آبیاري ،نمونههاي با قطر  7سانتيمتر از برگ به
کمک پانچ فراهم گردید .نمونههاي جمعآوريشده،
سه بار با آب مقطر بدون یون ،بهمنظور شستن
الکترولیتهاي چسبیده به آنها ،شسته شدند .سپس با
انتقال نمونهها به شیشههاي دربدار 70 ،سيسي آب
مقطر بدون یون به نمونهها اضافه گردید .در مرحله
بعد ،شیشههاي حاوي برگ ،بهمدت  79ساعت در
دماي  70درجه سلسیوس قرار داده شدند .در پایان
 79ساعت ،هدایت الکتریکي آنها با استفاده از  ECمتر
اندازهگیري و پس از آن نمونهها براي  76دقیقه در
اتوکالو با فشار  770بار قرار گرفته و پس از کاهش
دماي آنها تا دماي  76درجه سانتيگراد ،هدایت
الکتریکي ثانویه آنها نیز ،هم براي گیاهان تحت آبیاري
و هم تحت تنش اندازهگیري شد CMI .از رابطه ()7
بهدست آمد (:)Kocheva & Georviev, 2003
(CMI = (1 – (T1/T2))/ (1 – (C1/C2)) × 100 )7
که  Tو  Cبه نمونههاي تنشدیده و شاهد مربوط
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ميشود و  7و  7به اندازهگیري اولیه و ثانویه هدایت
الکتریکي برميگردد .طول شاخساره ( ،)SLدر آغاز و
انتهاي دوره تنش خشکي در گیاهان شاهد و تحت
تنش ،اندازهگیري و تفاوت انتهاي آزمایش از ابتداي
آزمایش ،بهعنوان عدد نهایي ثبت گردید .سطح برگ
گیاهان با استفاده از دستگاه اندازهگیري سطح برگ در
انتهاي آزمایش ( )ADC Biosicence, UKمحاسبه شد،
به این ترتیب که ،از هر گلدان شاهد و تحت تنش
خشکي ،پنج برگ کامل جدا و سطح برگ آنها
اندازهگیري و سرانجام با تقسیم بر پنج ،عدد حاصل
بهعنوان شاخص سطح برگ ( )LAیادداشت شد.
بهمنظور محاسبه تعداد شاخههاي جانبي ( ،)LSNدر
نمونههاي شاهد و تحت تنش ،شمارش شاخهها در ابتدا
و انتهاي تنش ،انجام شد و تفاوت عدد انتهایي از
ابتدایي ،بهعنوان شاخص نام برده شده ،ثبت گردید .وزن
تر ریشه ( ،)RFWدر انتهاي اعمال تنش ،از گیاهان شاهد
و تحت تنش خشکي به کمک ترازوي دیجیتال،
اندازهگیري شد .براي اندازهگیري وزن خشک ریشه
( ،)RDWریشه تر بهمدت  92ساعت در آون با دماي 10
درجه سلسیوس خشک گردید و سپس با ترازوي
دیجیتال ،وزن خشک بهدست آمد .براي آنالیز دادهها از
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .در برخي از صفات ،عمل
نرمالکردن دادهها بهدلیل پراکندگي ،انجام گردید.
نتایج و بحث
صفات مرتبط با تیمارهای سه سطح آبیاری

تجزیه واریانس نشان داد که پایههاي مورد مطالعه ،بر
تمامي صفات مورد مطالعه اثر معنيداري داشتند .اثر
تنش بر وزن خشک برگ ( )LDWدر سطح  % 6و بر
صفات محتواي نسبي آب ( ،)RWCنسبت وزن اشباع به
وزن خشک ( )TW/DWو آسیب به غشاي سلولي در
سطح  %7معنيدار بوده است .تنش خشکي در تمامي
ترکیبهاي پیوندي ،موجب کاهش محتواي نسبي آب

برگ ( )RWCو در برخي ترکیبها موجب افزایش وزن
خشک برگ ( )LDWشد .همچنین مقدار  CMIطي
تنش خشکي ،بهطور معنيداري افزایش نشان داد .نتایج
مقایسه میانگین ترکیبات پیوندي زیتون در رابطه با
صفات فیزیولوژیکي مورد مطالعه در سه سطح آبیاري ،در
جدول  3نشان داده شده است .در بین ترکیبات پیوندي
مورد مطالعه ،ترکیب کنسروالیا بر کرونائیکي در هر سه
سطح آبیاري ،بیشترین مقدار وزن خشک برگ ()LDW
را داشت .وزن خشک برگ ميتواند شاخصي از ماده-
سازي و فتوسنتز باشد .بنابراین بهنظر ميرسد رقم
کنسروالیا روي پایه کرونائیکي شرایط بهتري از لحاظ
مادهسازي داشته و این امر یک مزیت ،بخصوص در
شرایط تنش آبي ،بهحساب ميآید .البته این امر ممکن
است مربوط به رفتار پیوندک نیز باشد ،چرا که رقم
آمیگدالولیا از رقم کنسروالیا کمرشدتر است؛ ضمن اینکه،
افزایش  LDWدر برخي از ترکیبهاي پیوندي مورد
مطالعه نظیر  Am/Koو  Am/Zدر شرایط تنش ،ميتواند
بدین شکل توضیح داده شود که رقم آمیگدالولیا روي
پایههاي کرونائیکي و زرد توانسته است بهخوبي تحت
شرایط کمآبي ،مادهسازي را انجام دهد .در خصوص
 RWCنیز ،بدین ترتیب است که در همه سطوح آبیاري،
بیشترین مقدار متعلق به ترکیب پیوندي آمیگدالولیا بر
کرونائیکي ( )Am/Koبوده است .اصوالً رقم یا ترکیب
پیوندي با کاهش کمتر  RWCتحت شرایط تنش ،بهتر
ميتواند شرایط آبي خود را حفظ نماید؛ که با این کار،
گیاه قادر خواهد بود آبگیري را براي مدت طوالنيتري
انجام دهد ( .)Thakur, 2004بنابراین از لحاظ میزان
کاهش محتواي نسبي آب ،ترکیب  Am/Zنميتواند
توانایي خوبي براي نگهداري آب داشته باشد ،چون
بهمیزان  30درصد کاهش نشان داده است؛ اما ترکیب

پیوندي  Am/Koکه کمترین کاهش محتواي آب را در
شرایط تنش داشته (حدود  71درصد) ،ميتواند براي
باغداران قابلتوجه باشد.

جدول  .7برخي از ویژگيهاي فیزیکي و شیمیایي خاک مورد استفاده در این تحقیق
Table 1. Some physical and chemical properties of the soil used in this study
P
K
)(mg/kg
28.6
360

Chemical properties
Electrical conductivity
N
pH
)(dS/m
)(%
2.68
7.78
0.12

Physical properties
Clay
Organic Carbon
Texture
)(%
23
Loam
1.19

Silt
)(%
38

Sand
39
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 اثرات سه سطح آبیاري بر خصوصیات فیزیولوژیکي پیوندک.7 جدول
Table 2. Effects of three irrigation levels on physiological properties of scion
Irrigation level
Control (FC4)
Water stress
Control (FC3)
Recovery

LDW (gr)
0.27 a
0.23 a
0.26 a
0.29 a

RWC (%)
88.05 a
65.68 c
85.36 ab
83.58 b

TD/DW (%)
273.79 a
293.16 a
268.03 a
280.07 a

CMI (%)
15.01 c
29.29 a
15.22 c
19.83 b

LDW= leaf dry weight, RWC= relative water content, TW/DW= turgor weight/dry weight, CMI= cell membrane injury.
Means with similar letters are not significantly different at the 1% probability level.

 آسیب به:CMI ، نسبت وزن اشباع به وزن خشک:TW/DW ، محتواي نسبي آب:RWC ، وزن خشک برگ:LDW
.غشاي سلولي
. تفاوت معني داري با هم ندارند%7  در سطح احتمال،میانگین هاي داراي حروف مشابه
 مقایسه میانگین شش ترکیب پیوندي زیتون در رابطه با صفات فیزیولوژیکي در سه سطح آبیاري.3 جدول
Table 3. Means comparison of six olive graft combinations on physiological properties in three levels of irrigation
Irrigation

Control (FC4)

Water stress

Control (FC3)

Recovery

Treatments
Am/Ar
Am/Ko
Am/Z
Co/Ar
Co/Ko
Co/Z
Am/Ar
Am/Ko
Am/Z
Co/Ar
Co/Ko
Co/Z
Am/Ar
Am/Ko
Am/Z
Co/Ar
Co/Ko
Co/Z
Am/Ar
Am/Ko
Am/Z
Co/Ar
Co/Ko
Co/Z

LDW (gr)
0.276 cde
0.26 cdef
0.183 efg
0.276 cde
0.46 a
0.163 fg
0.2 defg
0.29 cd
0.223 defg
0.193 efg
0.3 cd
0.146 g
0.268 cde
0.257 cdef
0.182 efg
0.272 cde
0.43 ab
0.162 fg
0.25 cdef
0.35 bc
0.256 cdef
0.253 cdef
0.39 ab
0.19 efg

RWC (%)
86.50 cdefg
94 a
89 abcde
91 abcd
88.16 bcdef
79.68 hijk
62.50 m
76.46 k
59.50 mn
69.7 l
70.25 l
55.66 n
85.6 defg
92.16 ab
86.50 cdefg
85 efgh
84 efghij
78.9 jk
84.53 efghi
91.50 abc
81 ghijk
83 fghij
82.50 ghij
79 ijk

TW/DW (%)
302.53 c
188.19 h
341.22 b
298.28 c
146.79 j
365.75 a
279.19 d
271.82 de
335.06 b
298.99 c
229.85 g
344.08 b
299.38 c
184.5 i
331.64 b
278.61 d
151.53 j
362.17 a
296.71 c
332.11 b
248.32 f
265. 69 de
259.64 ef
277.99 d

CMI (%)
15 ghi
12 k
13.75 ghijk
12.75 jk
15.50 g
21.11 f
28 c
20.33 f
38 b
25.16 d
23.25 e
41 a
15.16 gh
13 ijk
14.25 ghij
13.25 hijk
15.5 gh
20.41 f
20.50 f
14.25 ghij
22 ef
21 f
21.25 f
20.03 f

 آمیگدالولیا روي:Am/Ar ، آسیب به غشاي سلولي:CMI ، نسبت وزن اشباع به وزن خشک:TW/DW ، محتواي نسبي آب:RWC ، وزن خشک برگ:LDW
 کنسروالیا:Co/Z ، کنسروالیا روي کرونائیکي:Co/Ko ، کنسروالیا روي آربکین:Co/Ar ، آمیگدالولیا روي زرد:Am/Z ، آمیگدالولیا روي کرونائیکي:Am/Ko ،آربکین
. تفاوت معني داري با هم ندارند%6  در سطح احتمال، میانگین هاي داراي حروف مشابه.روي زرد
LDW= leaf dry weight, RWC= relative water content, TW.DW= turgor weight/dry weight, CMI=cell membrane injury, Am/Ar= Amygdalolia/
Arbequina, Am/ Ko= Amygdalolia/Koroneiki, Am/Z= Amygdalolia/Zard, Co/Ar= Conservalia/Arbequina, Co/Ko= Conservalia/Koroneiki, Co/Z=
Conservalia/Zard.
Means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level.

 در شرایط تنش خشکي مطابقتRWC لحاظ کاهش
 با توجه به اینکه در این تحقیق به همه.دارد
)ترکیبهاي پیوندي مورد مطالعه (گیاهان شاهد
بهمیزان برابر آب داده شد و نیز طول دوره قطع آبیاري
 مشابه بوده،براي همه ترکیبهاي پیوندي تحت تنش
است (چهار هفته)؛ بنابراین ميتوان گفت که میزان
محتواي آب و یا میزان کاهش آن طي دوره خشکي به
توانایي آن ترکیبهاي پیوندي در بهینهسازي مصرف
 در. که در نتایج متبلور شده است،آب برميگردد

 ميتواند بهعنوان یک،بررسي تغییرات محتواي آب
شاخص قابل اعتماد در تعیین وضعیت آبي گیاه مورد
 این مورد مشخص شده، بهطور کلي.استفاده قرار گیرد
است که تنش خشکي معموال موجب کاهش ظرفیت
) که البته اینZarabi et al., 2008( آب گیاه ميگردد
کاهش بین ترکیبهاي پیوندي مختلف زیتون در این
 نتایج این تحقیق با نتایج. متفاوت بوده است،تحقیق
Zarabi et al., 2008; ( بهدستآمده در زیتون
) ازGholami et al., 2012; Hosseini et al., 2013
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)2005; Gholami et al., 2012؛ که این امر اجازه
ميدهد تا ارزیابي توانایي غشاء سلولي ،بهمنظور حفظ
سالمت آن در شرایط کمآبي انجام گیرد ( Bajji et al.,
 .)2002بر اساس نتایج حاضر ،ترکیب پیوندي  Co/Koبا
کمترین افزایش شاخص آسیب به غشا در شرایط تنش
آبي (جدول ،)3ميتواند متحملترین ترکیب بین
ترکیبهاي پیوندي مختلف زیتون ،در مورد آسیب به
غشاء باشد ،در حاليکه سایر ترکیبهاي پیوندي ،همگي
افزایش آسیب بیشتري در شرایط تنش داشتهاند.

ارتباط با نسبت وزن اشباع به وزن خشک برگ
( ،)TW/DWترکیب پیوندي کنسروالیا بر زرد (،)Co/Z
در تنش آبي داراي بیشترین مقدار بوده است
(جدول .)3این نتیجه بهمعني بیشترین تاثیرپذیري
تولید ماده خشک از تنش خشکي توسط ترکیب
پیوندي مزبور است .در بیشتر ترکیبات پیوندي مورد
مطالعه ،نسبت  TW/DWدر حالت تنش نسبت به
شاهد ،کاهش یافته است .اصوالً در گونههاي مقاوم،
انتظار این است که نسبت مزبور کاهش بیشتري
داشته باشد که این اتفاق ميتواند ناشي از سلولهاي
کوچک با دیواره ضخیم باشد که منجر به کاهش
نسبت مزبور خواهد شد (.)Lio & Stutzel, 2002
بنابراین ميتوان گفت هرچه این نسبت بزرگتر باشد،
میزان تولید ماده خشک کمتر بوده و ترکیب پیوندي
خیليحساس ،ممکن است حتي در طي تنش خشکي
بهعلت گرسنگي ،به کلي نابود گردد .نتیجه حاضر،
تاییدکننده نتایج حاصل در انجیر است ( Gholami et
 .)al., 2012مقایسه میانگین بین ترکیبات پیوندي،
درباره شاخص آسیب به غشاي سلولي ( )CMIدر سه
سطح آبیاري (جدول  )3نشان ميدهد که ترکیبهاي
پیوندي  Co/Ko ،Am/Koو  Co/Zداراي کمترین
مقدار در حالت شاهد ،تنش و بازیابي ،به-ترتیب ،مي
باشند .در واقع ،هر چقدر صفت مورد بحث در شرایط
ت نش آبي ،کمتر باشد آن رقم یا ترکیب پیوندي،
مقاومتر خواهد بود .طي یک ماه قطع آبیاري ،ترکیب
پیوندي  Am/Zداراي بیشترین افزایش شاخص CMI
بوده است ،بهطوري که باالي  %70افزایش نشان دادند
(جدول  .)3نشت یوني از بافتهاي برگي توسط
محققین بسیاري بهعنوان ابزاري براي تشخیص ثبات
غشاء مورد اندازهگیري و مطالعه قرار گرفته است
( Kocheva & Georgiev, 2003; Clavel et al.,

بررسی صفات اندازه گیری شده در دو سطح آبیاری

اثر پایهها بر سطح برگ ( ،)LAرشد شاخه اصلي
( ،)SLوزن تر ریشه ( ،)RFWوزن خشک ریشه
( )RDWو طول بلندترین ریشه ( )RLمعنيدار بوده
است .پیوندک اثر معنيداري بر سطح برگ و رشد
شاخه اصلي داشته است .همچنین تنش روي تمامي
صفات مورد بررسي ،اثر معنيداري گذاشته است.
بههمین ترتیب ،اثر متقابل پایه و تیمارهاي آبیاري بر
تمامي صفات مورد مطالعه ،بهاستثناي تعداد
شاخههاي جانبي ( ،)LSNمعنيدار بوده است .مقایسه

میانگین اثرات پایههاي مورد مطالعه بر خصوصیات
مورفولوژیکي ،نشان ميدهد که در صفت طول
بلندترین ریشه ( ،)RLبین پایههاي کرونائیکي و زرد و
نیز در صفت سطح مقطع عرضي تنه بین دو پایه
آربکین و کرونائیکي اختالف معنيدار در سطح %7
وجود دارد .پایه کرونائیکي داراي بیشترین سطح برگ،
رشد شاخه اصلي ،وزن خشک ریشه و طول بلندترین
ریشه بوده است ،در حالي که پایه آربکین ،بیشترین
تعداد شاخههاي جانبي و سطح مقطع عرضي تنه را به
خود اختصاص داد .همچنین بیشترین وزن تر ریشه
متعلق به پایه زرد بوده است (جدول .)9

جدول  .9اثرات پایههاي مختلف بر خصوصیات مورفولوژیکي و فیزیولوژیکي پیوندک در شرایط تنش (دو سطح آبیاري)
Table 4. Effects of different rootstocks on morphological and physiological properties of scion under water stress
)(two levels of irrigation
)RL (cm
34.03 ab
41.76 a
29.49 b

)RDW (gr
8.71 a
10.48 a
10.47 a

)RFW (gr
20.09 a
21.14 a
22.55 a

LSN
1.29 a
0.79 a
0.71 a

)SL (cm
4.12 ab
6.10 a
2.01 a

)LA (cm2
4.24 a
4.60 a
4.07 a

Rootstock
Arbequina
Koroneiki
Zard

 :LAسطح برگ :SL ،رشد شاخه اصلي :LSN ،تعداد شاخه هاي جانبي :RFW ،وزن تر ریشه :RDW ،وزن خشک ریشه :RL ،طول بلندترین ریشه.
میانگینهاي داراي حروف مشابه ،در سطح احتمال  %7تفاوت معني داري با هم ندارند.
LA= leaf area, SL= shoot length, LSN= lateral shoot number, RFW= root fresh weight, RDW= root dry weight, RL= root length.
Means with similar letters are not significantly different at the 1% probability level.
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نتایج مقایسه میانگین ترکیبات پیوندي زیتون در
رابطه با صفات مورفولوژیکي مورد مطالعه در دو سطح
آبیاري (شاهد و تنش آبي) ،در جدول  6نشان داده
شده است .کاهش رشد برگ و نیز توقف رشد،
ميتوانند بهعنوان مکانیسمهاي سازگاري ،بهمنظور
کاهش تعرق گیاه در مقابل کمبود آب مورد توجه قرار
گیرند ( .)Smart & Coombe, 1983از دست دادن آب
از گیاه در حالت سطح برگ بزرگ ،افزایش ميیابد .از
طرفي ،طي تنش خشکي ،گیاه ممکن است با کاهش
سطح برگ و نیز پیچیدگي برگ ،به تنش آبي واکنش
نشان دهد .حتي ممکن است دورههاي کوتاهمدت
خشکي ،توسعه برگ را کاهش دهد ( Aktepe Tangu,
 .)2014پایه کرونائیکي در این تحقیق ،باعث تولید
بیشترین سطح برگ ( 9/30سانتيمتر مربع) شده
است که نشاندهنده تاثیرپذیري کمتر این پایه از
تنش خشکي نسبت به دو پایه دیگر ميباشد .ممکن
است ارتباط خطي بین کاهش سطح و پتانسیل آبي
برگ برقرار باشد که این امر در برخي مطالعات تایید
شده است .کاهش سطح برگ ميتواند یک پاسخ
فیزیولوژیکي براي کاهش اثر نور خورشید باشد .کاهش
سطح برگ در این مطالعه ،تاییدکننده کاهش سطح
برگ در مطالعه قبلي در زیتون ( Memari et al.,
 )2011است .یکي از تغییرات ساختاري در زیتون در
شرایط تنش ،افزایش نسبت ریشه به ساقه است
( )Therios, 2009که در این تحقیق نیز ثابت شد؛
بهطوريکه با دقت در جدول  ،6بهخوبي ميتوان
دریافت که در بیشتر ترکیبهاي پیوندي مورد مطالعه،
صفت طول بلندترین ریشه ( )RLدر شرایط تنش،
افزایش نشان داده است .اصوالً خصوصیات ریشه،
مخصوصا طول ریشه و تراکم طول ریشه ،براي استقرار
خوب درخت در باالي زمین و بهمنظور جستجوي آب،
ضروري است .اجتناب از خشکي به کمک سیستم
ریشه عمیق ،موجب افزایش توانایي گیاه براي
دسترسي به آب ميشود که یک مکانیسم سازگاري
اساسي به خشکي است ( )Liu et al., 2005که البته
ميتواند توجیهکننده افزایش طول ریشه تحت شرایط
کمآبي در این تحقیق باشد .افزایش بخش ریشه ،موید
نتایج بهدستآمده در انبه نیز ميباشد ( Shao et al.,
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 .)2008البته در برخي درختان نظیر اوکالیپتوس،
شبخسب و صنوبر ،کاهش طول ریشه گزارش شده
است ( Li, 2000; Marron et al., 2002; Li & Wang,
 .)2003; Meenakshi et al., 2005میزان رشد شاخه
اصلي ( ،)SLدر تمامي ترکیبهاي پیوندي کاهش
نشان داد (جدول  .)6اختالف بین ترکیبهاي پیوندي
در صفت رشد شاخه اصلي ،معنيدار بوده است و
ترکیب  Am/Koبیشترین مقدار  SLرا دارا بوده است.
آب ،نقش اساسي را در رشد طولي دارد؛ زیرا در رشد
طولي سلول اهمیت داشته و با کاهش آب ،میزان
توسعه سلولها ،بهدلیل کاهش میزان هورمون اکسین،
کاهش ميیابد که این امر منجر به کاهش رشد
میانگرهها و در نهایت کاهش رشد طولي شاخه
ميگردد .میزان کاهش رشد شاخه در برخي ترکیبها
بیشتر بوده است .بهنظر ميرسد طول شاخه ،فاکتور
خیلي حساسي به تنش است که موید نتایج بهدست
آمده در زیتون ( Tattini et al., 1995; Goreta et al.,
 )2007است .همچنین نتایج حاضر ،در راستاي نتایج
بهدست آمده قبلي در زیتون است ( Zarabi et al.,
 .)2008تنش خشکي در زیتون باعث کاهش قسمت
تاج درخت ميشود و این واکنش ميتواند یک ساز و
کار تدافعي در برابر تنش خشکي قلمداد گردد .نتایج
مقایسه میانگین نشان ميدهد که اختالف معنيداري
بین برخي ترکیبهاي پیوندي مورد مطالعه در
خصوص تعداد شاخههاي جانبي ( )LSNوجود دارد
(جدول  ،)6بهطوري که در حالت تنش ،بیشترین
مقدار مربوط به ترکیب  Am/Arميباشد .تعداد
شاخههاي جانبي ميتواند بر تعداد برگ در گیاه،
میزان مادهسازي توسط برگها ،باردهي و نیز ساختار
سایهانداز ،اثرگذار باشد .بنابراین عدم افزایش تعداد
شاخهها یا افزایش کمتر آن در طي تنش خشکي ،یک
امتیاز منفي براي رقم یا ترکیب پیوندي محسوب
ميگردد .وزن خشک ریشه ( )RDWتمامي
ترکیبهاي پیوندي ،در حالت تنش کاهش یافت
(جدول )6؛ که این کاهش در ترکیبهاي پیوندي
مختلف ،متفاوت بوده است .پتانسیل تولید بیوماس
درختان ،به حفظ وضعیت فیزیولوژیکي خوب و
استفاده از منابع موجود بستگي دارد.
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جدول  .6مقایسه میانگین شش ترکیب پیوندي زیتون در رابطه با صفات مورفولوژیکي و فیزیولوژیکي در دو سطح آبیاري
Table 5. Means comparison of six olive graft combinations on morphological and physiological properties in two
levels of irrigation
RL
)(cm
30.83 bc
26.10 c
29 bc
32.3 bc
28.76 bc
28.63 bc
36 b
56.85 a
28.75 bc
37 b
55.33a
31.60 bc

)RDW (gr
15.04 bc
11.14 e
17.18 ab
12.24 de
13.63 cd
17.44 a
3.81 g
8.25 f
4.59 g
3.74 g
8.88 f
2.65 g

RFW
)(gr
31.86 b
22.53 c
36.15 a
29.4 b
29.18 b
36.45 a
9.78 de
12.55 d
10.32 de
9.33 de
20.31 c
7.27 e

LSN
2.22 a
1.17 ab
1.17 ab
1.33 ab
1 ab
0.67 b
0.96 ab
0.33 b
0.67 b
0.67 b
0.67 b
0.33 b

SL
)(cm
5.50 d
11.16 a
6.76 e
9.53 b
4.76 e
0.73 h
0.46 h
5.06 de
0.3 h
1.38 g
3.43 f
0.25 h

LA
)(cm2
3.16 h
4.46 e
5.05 c
6.60 a
5.63 b
4.01 fg
2.35 i
4.15 f
3.91 g
4.78 d
4.16 f
3.33 h

Treatments
Am/Ar
Am/Ko
Am/Z
Co/Ar
Co/Ko
Co/Z
Am/Ar
Am/Ko
Am/Z
Co/Ar
Co/Ko
Co/Z

Irrigation

Control

Water stress

 :LAسطح برگ :SL ،رشد شاخه اصلي :LSN ،تعداد شاخه هاي جانبي :RFW ،وزن تر ریشه :RDW ،وزن خشک ریشه :RL ،طول بلندترین ریشه:Am/Ar ،
آمیگدالولیا روي آربکین :Am/Ko ،آمیگدالولیا روي کرونائیکي :Am/Z ،آمیگدالولیا روي زرد :Co/Ar ،کنسروالیا روي آربکین :Co/Ko ،کنسروالیا روي کرونائیکي،
 :Co/Zکنسروالیا روي زرد.
میانگین هاي داراي حروف مشابه ،در سطح احتمال  %6تفاوت معني داري با هم ندارند.
=LA= leaf area, SL= shoot length, LSN= lateral shoot number, RFW= root fresh weight, RDW= root dry weight, RL= root length, Am/Ar
=Amygdalolia/Arbequina, Am/Ko= Amygdalolia/Koroneiki, Am/Z= Amygdalolia/Zard, Co/Ar= Conservalia/Arbequina, Co/Ko= Conservalia/Koroneiki, Co/Z
Conservalia/Zard.
Means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level.

اصوالً کاهش مواد خشک ممکن است ناشي از
زوال قابلتوجه رشد گیاه ،فتوسنتز و ساختار سایهانداز
باشد که بهعنوان پیري برگ قلمداد ميگردد .کاهش
ماده خشک در برخي گیاهان گزارش شده است
( .)Shao et al., 2008پارامترهاي مورفولوژیکي نظیر
وزن تر و وزن خشک ،یک اثر عمیق در شرایط کمآبي
دارند .همچنین بهرهوري گیاه تحت شرایط تنش
خشکي ،شدیداً به فرایندهاي توزیع ماده خشک
وابستگي دارد .کاهش وزن خشک ریشه ،برخالف نتایج
بهدستآمده در زیتون ( )Dichio et al., 2002است
که احتماالً ميتواند ناشي از تفاوت واکنش ارقام مورد
مطالعه باشد.
نتیجهگیری کلی

با بررسي حاضر ميتوان استنباط نمود که ترکیبهاي
مختلف پیوندي زیتون ،ممکن است واکنش متفاوتي
به تنش کمآبي داشته باشند .در بین پایه-هاي
مطالعهشده ،پایه کرونائیکي واکنش بهتري به تنش
خشکي از لحاظ سطح برگ ،رشد شاخه اصلي ،وزن
خشک ریشه و طول بلندترین ریشه نسبت به دو پایه
دیگر (آربکین و زرد) ،در شرایط کاشت گلداني در
گلخانه از خود نشان داد .همچنین در بین ترکیبهاي

پیوندي مورد مطالعه ،ترکیب کنسروالیا روي
کرونائیکي از لحاظ دو صفت مهم وزن خشک برگ و
آسیب به غشاي سلولي ،عملکرد بهتري از سایر
ترکیبهاي پیوندي در شرایط تنش داشته است و
ميتواند مورد توجه بیشتري قرار گیرد .با توجه به
نتایج مثبت این تحقیق ،بهنظر ميرسد که توسعه
چنین پژوهشهایي در خصوص پایههاي دیگر در
زیتون نیز ميتواند بهعنوان ادامه این کار ،مورد توجه
قرار گیرد .بهعالوه باید گفت که در برخي مناطق که
مشکل کمآبي و سرما ،با هم وجود دارند ،و سرما هر
چند سال یکبار موجب خشکشدن قسمت هوایي
درخت ميشود ( ،)Karimi et al., 2017با توجه به
نقش پایهها در افزایش اسمولیتهایي نظیر پرولین و
نیز آنزیمهاي آنتياکسیداني در شرایط تنش آبي در
این تحقیق (دادهها نشان داده نشد) ،این مواد اسمزي
و آنزیمها در شرایط سرما نیز تولید ميشوند (Perez-
.)Lopez et al., 2010; Hashempour et al., 2014
بنابراین با عنایت به مواد مشترک ،که در تنشهاي
مختلف ایجاد ميشود ميتوان گفت که ،کاربرد گیاهان
پیوندي با پایه مقاوم به خشکي ،احتماالً ميتواند در
افزایش مقاومت به سرما هم نقش مؤثري داشته باشد.
البته در خصوص مقاومت این ترکیبهاي پیوندي و یا
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) را بیان نماید؛Karimi et al., 2017( شدید است
،بنابراین نیاز به پژوهشهاي تکمیلي در شرایط مزرعه
با اندازهگیري صفات مرتبط با این تنشها ميباشد تا
بتوان راهکار عملي را در توصیه عمل پیوند در چنین
. براي باغهاي زیتون ارائه نمود،شرایطي

 پیشنهاد ميگردد،ترکیبهاي پیوندي دیگر به سرما
 اگرچه.که تحقیقات با موضوع تنش سرما انجام گیرد
 این پژوهش نميتواند نتایج،و با توجه به گلدانيبودن
کاربردي قابل ارائه در کشور و مخصوصا در مناطقي
که همراه با تنش خشکي و همچنین سرماي زمستانه
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