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 چکیده
 آزمایشی گلدانی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با،بهمنظور ارزیابی تحمل به خشکی برخی پایههای هیبرید سیب
 و41  بهعنوان شاهد متحمل در دو تیمار آبیاریMM111  بههمراه پایهAR11  تاAR1  ژنوتیپ حاصل از برنامه اصالح پایههای سیب شامل11
 کارایی، زیرروزنهCO2 ، تعرق، هدایت روزنهای، فتوسنتز: در این پژوهش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل. درصد ظرفیت زراعی اجرا شد01
 بهطورکلی ژنوتیپ پایههای. دمای سطح برگ و دمای بخش درونی تاج اندازهگیری شد، محتوی نسبی آب برگ، هدایت مزوفیلی،مصرف آب
 پارامترهای، تحت تأثیر تنش خشکی. از خود نشان دادند%1 موردمطالعه به لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی تفاوت معنیداری در سطح
 درAR7  وAR5 ،AR4 ،AR3  اگرچه ژنوتیپ پایههای.فیزیولوژیکی کاهش یافت و میزان کاهش آن در ژنوتیپ پایههای مختلف متفاوت بود
 دارای بیشترین تبادالت روزنهای و فتوسنتز بودند؛ ولی کمترین کاهش در تبادالت روزنهای و فتوسنتز تحت تنش،شرایط آبیاری بدون تنش
 وAR7 ،AR6 ،AR3  و بیشترین عکسالعمل منفی به تنش در ژنوتیپ پایههایAR11  وAR8 ،AR4 ،AR1 خشکی در ژنوتیپ پایههای
. میتوانند در بررسیهای بعدی موردتوجه قرار گیرند، مشاهده شد که بهعنوان دو گروه ژنوتیپهای متحمل و حساس به تنش خشکیAR9
 بهمیزان کمتری کاهش یافت و همین امر میزان، علیرغم داشتن تعرق بیشتر،محتوی نسبی آب برگ در ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی
 توانایی جذب بیشتر آب از خاک را، احتماالً این ژنوتیپها با سیستم ریشهای ویژه.آماس برگها و شاخصهای فتوسنتزی آنها را بهبود داد
. قدرت جذب و نگهداری آب بیشتری دارند،داشته و یا با تجمع اسمولیتهای درونسلولی
. کمآبی، کارایی مصرف آب، فتوسنتز، تعرق،تبادل روزنهای:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
In order to evaluate the drought tolerance of some hybrid apple rootstocks, an experiment was conducted in a randomized
complete block design with 11 genotypes from apple rootstock breeding program, AR1 to AR11, with MM111, as tolerant
control, under two irrigation treatments of 40 and 80% field capacity. In this experiment, physiological parameters including
photosynthesis, stomatal conductance, transpiration, sub-stomatal CO2, water use efficiency, mesophyll conductance, leaf
relative water content (RWC), leaf surface temperature, and internal temperature of the crown were measured. Generally,
the studied genotypes showed significant differences in physiological characteristics at 1% level. Drought stress reduced the
physiological parameters and its reduction varied among different genotypes. Genotypes AR3, AR4, AR5 and AR7 had the
highest stomatal conductance and photosynthesis rate under normal irrigation (control), however, AR1, AR4, AR8, AR11
showed the least and AR3, AR6, AR7, AR9 revealed the most decrease in stomatal conductance and photosynthesis rate
under drought stress which may be considered as drought tolerant and drought suceptible groups of genotypes for further
studies. Despite higher transpiration of drought tolerant genotypes, they maintained their leaf relative water content under
drought stress which, in turn resulted in retaining their leaf turgor pressure and photosynthesis parameters. These genotypes
had more ability to absorb or keep water probably due to their special root system or higher osmolites accumulation in their
cells.
Keywords: Stomatal conductance, transpiration, photosynthesis, water use efficiency, water shortage.
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مقدمه 
جهت استفاده بهینه از منابع ارزشمند آب و خاک،
احداث باغات متراکم و نیمهمتراکم با استفاده از
پایههای رویشی سیب ،امری کامالً ضروری برای کشور
ایران است ( .)Atashkar et al., 2015با توجه به
شرایط خاکهای عمدتاً آهکی و خشک مناطق پرورش
سیب در ایران ،استفاده از پایههای رویشی خارجی که
در شرایط ویژهای اصالح و سلکسیون شدهاند ،در
برخی مواقع مشکالتی را بههمراه خواهد داشت؛ لذا
استفاده از ژنوتیپهای پاکوتاه بومی و یا نتاج حاصل از
آنها ،میتواند سازگاری بهتری با این مناطق داشته
باشد ( .)Atashkar et al., 2015از معیارهای اصلی در
اصالح پایههای رویشی سیب ،بهبود ویژگیهای
خزانهای ،باغی و تحمل به تنشهای زنده و غیرزنده
است ( )William, 1999; Jakubowski et al., 1998و
بهترین استراتژی در خصوص خاکهای خشک و
آهکی استفاده از پایههای متحمل از جمله ،M7 ،M1
 M13و  MM111است ( .)Tony, 2002شناخت
مکانیسمهای مقاومت برای گزینش پایههای سیب
متحمل به تنش خشکی اهمیت فراوانی دارد ( Jie et
 )al., 2010زیرا پایههای متحمل میتوانند تحمل به
تنش خشکی را به رقم پیوندک انتقال دهند
( .)Fernandez et al., 1997; Liu et al., 2012تنش
خشکی یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده است که
گیاهان در طول دوران رشد و نمو با آن مواجهه
میشوند ( .)Shan et al., 2014کمبود آب ،فاکتور
عمده محدودکننده توسعه باغات بهشمار میرود ،در
باغات متراکم سیب ،با توجه به افزایش تراکم و
عملکرد در واحد سطح ،درختان ممکن است بیشتر
دچار تنش خشکی شوند ( .)Jones, 2004تنش
خشکی بهواسطه کاهش فرایند فتوسنتز ،کاهش سطح
برگ و سبزینه آن و در نهایت کاهش تولید ماده
خشک ،عملکرد گیاه را بهشدت کاهش میدهد
( .)Wahid et al., 2005بررسی پاسخ گیاهان به تنش
خشکی ،با استفاده از شاخصهای فیزیولوژیکی ،در
بسیاری از تحقیقات به اثبات رسیده است ( Sircelj et
 .)al., 2007مقدار نسبی آب برگ ،پتانسیل آب برگ،
هدایت روزنهای ،میزان تعرق و درجه حرارت تاج

ویژگیهای مهمی هستند که تحت تأثیر روابط آبی
قرار میگیرند .قراردادن مداوم گیاهان در معرض تنش
خشکی باعث کاهش پتانسیل آب برگ ،کاهش
محتوی نسبی آب برگ ،کاهش میزان تعرق و افزایش
دمای برگ خواهد شد و کاهش مبادالت روزنهای در
زمان صرفهجویی آب برگ در گیاهان تحت تنش،
باعث افزایش دمای برگ میشود ( Siddique et al.,
 .)2001واژه مقاومت به تنش خشکی ،اغلب با کارایی
مصرف آب در گیاه اشتباه میشود ،زیرا مقاومت به
خشکی با جلوگیری از ایجاد تنش خشکی (حفظ
رطوبت داخلی گیاه) و یا تحمل به خشکی (قابلیت
زندهمانی در برابر تنش) تعیین میشود و بیانگر توانایی
تولید محصول در یک ژنوتیپ در شرایط تنش خشکی
نسبت به ژنوتیپ دیگر است .کارایی مصرف آب ،تحت
عنوان میزان فتوسنتز نسبت به آب ازدسترفته
بهصورت تعرق از طریق برگ تعبیر میشود .کارایی
مصرف آب به تعداد و ویژگیهای روزنه و کارایی آنها،
ارتباط مستقیم دارد .در گیاهان مقاوم به تنش
خشکی ،مقاومت الزاماً با کاهش تولید محصول همراه
نیست ،درصورتیکه در کارایی مصرف آب ،کاهش
تعرق بهواسطه بستهشدن روزنهها ،اغلب با کاهش
فتوسنتز و کاهش پتانسیل محصول بهخصوص در
گیاهان  C3همراه است ( .)Blum, 2005داشتن
ریشههای عمیق ،تعداد و تراکم کرکها در برگ ،عالوه
بر تأثیر بر کارایی مصرف آب ،با میزان مقاومت به
تنش خشکی گیاه نیز مرتبط است .تحت شرایط تنش
خشکی ،گیاهانی که کارایی مصرف آب بیشتری داشته
باشند ،متحملتر هستند (.)Monclus et al., 2006
کاهش هدایت روزنهای بهدلیل بستهشدن روزنهها،
بهعنوان یک مکانیسم تحمل به خشکی ،مانع از
دسترفتن آب در گیاه میشود ،این واکنش اگرچه
باعث صرفهجویی در مصرف آب گیاه میشود ولی
همزمان باعث کاهش فتوسنتز و درنهایت کاهش تولید
ماده خشک گیاه میشود ( .)Blum, 2005تنش
خشکی باعث ایجاد تغییراتی در رنگدانهها و ترکیبات
آنها میشود ( .)Anjum et al., 2003آزمایشهای
زیادی نشان دادهاند که بستن روزنهها در واکنش به
کاهش پتانسیل آب خاک اتفاق میافتد و بیانگر این
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است که روزنهها به عالمتهای شیمیایی مانند
آبسیزیکاسید تولیدشده توسط ریشههای تنشدیده
پاسخ میدهند ( .)Morgan, 1991نتایج تحقیقات نشان
داده است که با افزایش تنش خشکی ،محتوی نسبی آب
برگ ،شاخص سبزینگی و پایداری غشاء در پایههای
رویشی  M9کاهش یافت ( .)Bolat et al., 2014بررسی
مقاومت به تنش خشکی در سه پایه سیب نشان داد که
پایه  M9 EMLLAمتحمل ،پایه  MM111دارای تحمل
متوسط و پایه مارک حساس به خشکی بود
) .(Fernandez, 1997مطالعه شاخصهای فیزیولوژیکی
در  4پایه رویشی سیب تحت تنش خشکی نشان داد که
پایههای پررشد ،دارای تبادالت روزنهای بیشتری نسبت
به پایههای پاکوتاهکننده بوده و با ادامه روند تنش ،تبادل
روزنهای و پتانسیل آب برگ در تمام پایهها بهشدت
کاهش یافت ( .)Atkinson et al., 2000مطالعه درختان
دوساله سیب رقم "گیل گاال" پیوندشده بر روی دو گونه
 Malus sieversiisو  Malus hupehensisتحت تنش
خشکی نشان داد که نسبت رشد ،فتوسنتز ،بیوماس کل،
سطح برگ ،میزان کلروفیل ،محتوی نسبی آب برگ و
کارایی مصرف آب در نهالهای سیب پیوندشده بر روی
پایه  Malus sieversiiبیشتر از گونه دیگر بود ( Liu et
 .)al., 2012نتایج حاصل از مطالعه پایههای سیب بومی
ایران و تعدادی از پایههای رویشی تجارتی تحت تنش
خشکی با استفاده از شاخصهای فیزیولوژیکی نشان داد
که پایه بومی گمیآلماسی نسبت به سایر پایهها نسبت به
تنش خشکی مقاومتر است (.)Alizadeh et al., 2011
این پژوهش در راستای برنامه اصالح پایههای رویشی
سیب در ایران و بهمنظور بررسی میزان مقاومت به
خشکی تعدادی از نتاج امیدبخش حاصل از این برنامه
انجام گرفت.
موادوروشها 

بهمنظور غربالگری تعدادی از پایههای هیبرید سیب
حاصل از برنامه اصالح پایههای رویشی سیب در ایران
( )Atashkar et al., 2015و انتخاب پایه یا پایههای مقاوم
یا متحمل به تنش خشکی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بر
روی گیاهان گلدانی یکساله در گلخانه و آزمایشگاه
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پژوهشکده میوههای معتدله و سردسیری موسسه
تحقیقات علومباغبانی انجام گرفت .در این آزمایش از 77
ژنوتیپ پایه هیبرید سیب شامل AR1 :تا  AR11و پایه
رویشی  MM111بهعنوان شاهد متحمل استفاده شد
(جدول  .)7برای این منظور در دیماه ،قلمههایی بهطول
 01سانتیمتر از این پایهها تهیه و پس از تیمار با
هورمون  IBAبا غلظت  9222قسمت در میلیون ،در
بستر پرلیت مجهز به پاگرما با دمای بستر  07درجه
سانتیگراد ریشهدار شدند .قلمههای ریشهدارشده  91روز
بعد به گلدانهایی با قطر دهانه  92سانتیمتر حاوی
بستر کاشت (خاکبرگ ،خاک ،ماسهبادی و پیتماس به
نسبت  )7:7:7:7انتقال یافت .پس از سه ماه رشد در
شرایط نرمال ،اعمال تنش خشکی روی گیاهان با دو
تیمار ( %92تنش شدید) و  %02ظرفیت مزرعه (عدم
تنش) شروع شد ( .)Hosseini et al., 2014بدینصورت
که ابتدا در آزمایشگاه تحقیقات خاک و آب ،درصد
رطوبت خاک در شرایط ظرفیت مزرعه تعیین شده و
وزن گلدانها در شرایط ظرفیت مزرعه با توجه به وزن و
بافت خاک آنها مشخص شد .با محاسبه مقدار وزنی آب
گلدانها در شرایط  92و  02درصد ظرفیت مزرعه،
تیمارهای رطوبتی طراحی و وزن کل گلدانها در هر
یک از این تیمارها با مالحظه وزن گلدان و نهال داخل
آن تعیین شد .گلدانها بهصورت منظم توزین شده و
منطبق با کاهش وزن آنها ،مقدار آب الزم اضافه گردید تا
محتوی آب در خاک گلدانها در تیمارهای مختلف ثابت
باقی بماند.
این پژوهش بهمدت دو ماه انجام شد در طول مدت
انجام این آزمایش ،صفات فیزیولوژیکی فتوسنتز ،هدایت
روزنهای ،تعرق ،فتوسنتز CO2 ،زیر روزنهای ،کارایی
مصرف آب ،هدایت مزوفیلی ( ،)MCدمای سطح برگ،
دمای درون تاج و محتوی نسبی آب برگ مطالعه و
اندازهگیریهای الزم انجام شد .فتوسنتز ( )Aبر حسب
(میکرومول  CO2بر مترمربع بر ثانیه) ،هدایت روزنهای
(( )gsمیلیمول بر مترمربع بر ثانیه) ،تعرق (( )Eمیلیمول
آب بر مترمربع بر ثانیه) CO2 ،زیرروزنهای (میلیمول) و
دمای سطح برگ با استفاده از دستگاه فتوسنتزمتر مدل
( LCIشرکت  )UK-ABCدر روزهای آفتابی (از ساعت
 72تا  )70اندازهگیری و محاسبه شد.

آتشکار و همکاران :غربالگری برخی پایههای هیبرید انتخابی سیب برای تحمل ...

7271

جدول  .7ژنوتیپ پایههای سیب موردمطالعه و والدین آنها
Table 1. Genotype of studied apple rootstocks and their parents
Pedigree
open pollination of Azayesh genotype obtained from
open pollination of Azayesh genotype obtained from
open pollination of M9 rootstock obtained from
open pollination of M9 rootstock obtained from
hybrid between Aazayesh genotype and M9
hybrid between Azayesh genotype and M9
hybrid between Azayesh genotype and B9
hybrid between Azayesh genotype and B9
hybrid between Azayesh genotype and M27
hybrid between Azayesh genotype and M27
hybrid between Morabaee genotype and M9
hybrid between Northrn spy and Merton793

کارایی مصرف آب با تقسیم فتوسنتز بر تعرق
( ،)A/Eهدایت مزوفیلی ( )MCاز تقسیم مقدار
فتوسنتز بر میزان  CO2زیر روزنهای بهدست آمد
) .)Bassett, 2013دمای درون تاج با استفاده از
دماسنج فروسرخ مدل  830-T1با فاصله 12
سانتیمتری از سطح برگ و با قطر میدان اندازهگیری

 11میلیمتر اندازهگیری شد .محتوی نسبی آب برگ
بهروش  (2010) Korkmaz et al.سنجیده شد .در
پایان آزمایش ،دادههای ثبتشده مرتب و با
نرمافزار ) SAS (9.1تجزیه واریانس شدند .برای رسم
نمودارها ،از نرمافزار  EXCELاستفاده شد و مقایسه
میانگینها بهروش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
احتمال  %1انجام گرفت.
نتایجوبحث 
صفات فیزیولوژیکی

بر اساس نتایج بهدستآمده ،صفات فیزیولوژیکی
شامل :فتوسنتز ،هدایت روزنهای ،تعرقCO2 ،
زیرروزنه ،کارایی مصرف آب ،هدایت مزوفیلی ،محتوی
نسبی آب برگ ،دمای بخش درونی تاج و دمای سطح
برگ در ژنوتیپهای موردپژوهش تحت تأثیر تنش
خشکی قرار گرفت .همچنین اثر متقابل ژنوتیپ پایه و
تنش خشکی بر کلیه صفات بهجز  CO2زیر روزنهای،
کارایی مصرف آب و دمای تاج در سطح  %7معنیدار
شد (جدول .)0
هدایت روزنهای و تعرق

در شرایط آبیاری شاهد ژنوتیپ پایههای،AR4 ،AR3

Parents
AZOP
AZOP
M9OP
M9OP
AZ*M9
AZ*M9
AZ*B9
AZ*B9
AZ*M27
AZ*M27
Morabaei*M9
Northrn spy*Merton793

Rootstock genotype
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR9
AR10
AR11
MM111

 AR5و  MM111دارای بیشترین و ژنوتیپ پایههای
 AR6 ،AR2 ،AR1و  AR7دارای کمترین هدایت
روزنهای و تعرق بودند (نمودار  .)7-A, Bاولین و
مشهودترین واکنش نسبت به تنش خشکی بستن
روزنهها و کاهش هدایت روزنهای برگ و تعرق در بین
پایههای مختلف بود؛ اما بعضی از ژنوتیپ پایهها شامل
 AR8 ،AR1و  AR11در شرایط تنش خشکی نیز
روزنههای برگ خود را نسبتاً باز نگه داشتند و هدایت
روزنهای آنها بهترتیب  -90/07 ،-0/01و -10/41
درصد و تعرق آنها  -99/19 ،-1/91و  -99/00نسبت
به تیمار آبیاری شاهد کاهش یافت؛ درحالیکه بعضی
ژنوتیپها شامل  AR5 ،AR3و  AR9روزنههای خود را
در شرایط تنش خشکی بهمیزان بیشتری بسته و
بیشترین کاهش در هدایت روزنهای (بهترتیب ،-42/17
 -07/97و  -40/11درصد) نسبت به شرایط عدم تنش
خشکی داشتند (جدول  .)9تنش خشکی موجب
کاهش تبادالت گازی شد .در شرایط کمبود آب،
پایههای سیب جهت کاهش هدرروی آب از راه تعرق،
روزنههای خود را بسته و هدایت روزنهای برگ را
کاهش میدهند .این موضوع ورود  CO2به درون برگ
را محدود ساخته و فتوسنتز را کاهش میدهد
( .)Chaves et al., 2009نحوه واکنش پایههای مختلف
به کاهش پتانسیل آب برگ متفاوت است بعضی از
آنها با منفیشدن پتانسیل آب برگ واکنش سریعی
نشان داده و روزنههای خود را میبندند؛ اما بعضی
دیگر بهطور تدریجی و به آهستگی واکنش نشان
میدهند که تحت عنوان متحمل شناخته میشوند
(.)Atkinson et al., 2000
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نمودار  .7مقایسه تعرق ( ،)Aهدایت روزنهای ( )Bژنوتیپ پایههای مختلف سیب در شرایط آبیاری شاهد و تنش خشکی
Figure 1. Comparison of transpiration (A), stomatal conductance (B) in different apple rootstock genotypes under
control and drought stress conditions

فتوسنتز

دیاکسیدکربن زیر روزنهای

میزان فتوسنتز بهعنوان نتیجه نهایی فعالیت
فیزیولوژیکی برگها تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی
گیاه و تنش خشکی قرار گرفت .ژنوتیپ پایههای مورد
مطالعه ،میزان فتوسنتز متفاوتی داشتند ،بهطوریکه
در شرایط آبیاری شاهد ژنوتیپ پایههای ،AR3
 AR5 ،AR4و  MM111بیشترین و ژنوتیپ پایههای
 AR10 ،AR6 ،AR2و  AR11کمترین میزان فتوسنتز
را نشان دادند .تنش خشکی در تمامی ژنوتیپ
پایههای مورد مطالعه باعث کاهش فتوسنتز گردید
(نمودار  .)0-Aدر شرایط تنش خشکی ،ژنوتیپ
پایههای  AR8 ،AR4 ،AR1و  AR11کمترین کاهش
در فتوسنتز ( -11/12 ،-11/01 ،-0/01و -19/11
درصد کمتر از تیمار آبیاری شاهد) را نسبت به سایر
ژنوتیپها داشتند که میتواند بهدلیل باز نگهداشتن
روزنهها در شرایط تنش خشکی ،افزایش تبادالت
گازی و درنهایت افزایش فتوسنتز باشد؛ اما
ژنوتیپهای  AR7 ،AR6 ،AR3و  AR9بیشترین
کاهش فتوسنتز ( -04/71 ،-41/11 ،-09/07و
 -07/01درصد کمتر از شرایط آبیاری شاهد) نشان
دادند (جدول  .)9تأثیر تنش خشکی بر سیب رقم گاال
پیوندشده روی سه پایه رویشی سیب شامل
 MM111 ،M9 EMLLAو مارک نشان داد که تحت
تأثیر تنش خشکی تبادالت روزنهای ،تعرق و فتوسنتز
نسبت به تیمار آبیاری شاهد کاهش یافت ،اما این
کاهش در پایه  M9 EMLLAکمتر و در پایه مارک
بیشتر بود (.)Fernandez et al., 1997

دیاکسیدکربن زیر روزنهای بیانگر تبادل گاز  CO2از
طریق روزنهها و میزان هضم آن توسط آنزیم روبیسکو
است که بهعنوان یک شاخص فیزیولوژیکی تحت تأثیر
تنش خشکی قرار میگیرد .در شرایط آبیاری شاهد
ژنوتیپهای  AR3 ،AR2 ،AR1و  AR4بیشترین و
ژنوتیپهای  AR11 ،AR7 ،AR6و  MM111کمترین
تجمع  CO2زیر روزنهای را داشتند (نمودار .)0-B
تنش خشکی باعث کاهش  CO2زیر روزنهای نسبت به
تیمار آبیاری شاهد گردید .در این شرایط ،ژنوتیپهای
 AR8 ،AR7 ،AR1و  AR11کمترین کاهش و
ژنوتیپهای  AR4 ،AR3 ،AR2و  AR9بیشترین
کاهش در تجمع  CO2زیر روزنهای را نشان دادند
(جدول  .)9از دالیل افزایش  CO2زیر روزنهای در
ژنوتیپ پایههای مانند  AR8 ،AR1و AR11در شرایط
تنش خشکی میتواند باز بودن روزنهها و افزایش
هدایت روزنهای آنها باشد ( ،)Carole et al., 2013اما
در ژنوتیپ  ،AR7تجمع  CO2زیر روزنهای تحت
شرایط تنش خشکی میتواند بهدلیل کاهش فتوسنتز
ناشی از آسیب به ساختارهای فتوسنتزکننده باشد زیرا
این پایه دارای حداقل فتوسنتز ،هدایت مزوفیلی و
عدم مصرف  CO2در شرایط تنش خشکی بود (نمودار
 .)0-Aمطالعه دو رقم سیب جوناگلد و الستار بر روی
پایه رویشی  M9سیب تحت تنش خشکی نشان داد
که تنش خشکی بهواسطه بستهشدن روزنهها باعث
کاهش هدایت روزنهای ،تعرق CO2 ،زیر روزنهای و
درنهایت فتوسنتز شد (.)Sircelj et al., 2007
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(نمودار .)9کاهش هدایت مزوفیلی نسبت به تیمار
آبیاری شاهد ،در ژنوتیپ پایههای مختلف متفاوت بود؛
بهطوریکه بیشترین کاهش مربوط به ژنوتیپ پایههای
 AR6 ،AR3و ( AR7با  -01/02،-49/90و )-10/10
درصد و کمترین کاهش مربوط به ژنوتیپ پایههای
 AR8 ،AR4و ( AR11با  -11/41 ،-9/44و )-91/41
درصد کاهش نسبت به تیمار آبیاری شاهد ثبت گردید
(جدول  .)9کاهش هدایت مزوفیلی بهدلیل کاهش
فتوسنتز سلولهای مزوفیل و کاهش انتشار  CO2در
میان بافت مزوفیل برگ تحت تنش خشکی اتفاق
میافتد .تأثیر تنش خشکی بر ارقام گرانیاسمیت ،گاال
و گلدندلیشز روی پایه رویشی  MM111نشان داد که
تنش خشکی باعث کاهش تعرق ،هدایت مزوفیلی و
فتوسنتز در ارقام فوق گردید ( AL-Abasi et al.,
.)2016

هدایت مزوفیلی

هدایت مزوفیلی بهعنوان یک صفت فیزیولوژیکی مهم،
بیانگر حرکت گاز  CO2در میان سلولهای بافت
مزوفیل بوده و از تقسیم میزان فتوسنتز بر  CO2زیر
روزنهای بهدست میآید ( .)Carol et al., 2013این
ویژگی در ژنوتیپها ی مختلف متفاوت بوده و بستگی
به تبادالت گازی و مصرف دیاکسیدکربن در
سلولهای مزوفیل طی فرآیند فتوسنتز دارد .در
شرایط آبیاری شاهد ژنوتیپهای  AR8 ،AR7 ،AR5و
 MM111بیشترین هدایت مزوفیلی و ژنوتیپهای
 AR9 ،AR2 ،AR1و  AR11کمترین هدایت مزوفیلی
داشتند .تنش خشکی باعث کاهش هدایت مزوفیلی
گردید ،در این شرایط ژنوتیپهای AR8 ،AR5 ،AR4
و  AR11بیشترین و ژنوتیپهای AR9 ،AR7 ،AR6و
 AR10کمترین هدایت مزوفیلی را نشان دادند
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نمودار  .0مقایسه فتوسنتز ( ،)Aتجمع  CO2زیر روزنهای ( )Bژنوتیپ پایههای مختلف سیب در شرایط آبیاری شاهد و تنش خشکی
Figure 2. Comparison of photosynthesis (A), intercellular CO2 (B) in different apple rootstock genotypes under
control and drought stress conditions
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نمودار  .9مقایسه هدایت مزوفیلی ژنوتیپ پایههای مختلف سیب در شرایط آبیاری شاهد و تنش خشکی
Figure 3. Comparison mesophyll conductance in different apple rootstock genotypes under control and drought stress
conditions
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محتوای نسبی آب برگ

ژنوتیپها ی مختلف محتوی نسبی آب برگ متفاوتی
داشتند ،بهطوریکه در شرایط آبیاری شاهد ژنوتیپ
پایههای  AR10 ،AR4 ،AR2و  AR11بیشترین و
ژنوتیپ پایههای  AR9 ،AR8 ،AR5و MM111
کمترین محتوی نسبی آب برگ را به خود اختصاص
داده بودند .تحت شرایط تنش خشکی ،محتوی نسبی
آب برگ نسبت به تیمار آبیاری شاهد کاهشیافته و
بهدنبال آن معموالً روزنهها بسته میشوند و میزان
تعرق نیز کاهش مییابد (نمودار  .)9-Aبررسیهای
انجامشده نشان داد که کاهش محتوای نسبی آب برگ
در ژنوتیپهای مختلف ،یکسان نمیباشد .ژنوتیپهای
 AR8 ،AR4 ،AR1و  AR11بهترتیب (با ،-7/41
ا -0/12 ،-/10و  -9/17درصد کاهش نسبت به تیمار
آبیاری شاهد) کمترین کاهش و ژنوتیپ پایههای
 AR7 ،AR6 ،AR3و  AR9بهترتیب (با ،-77/01
 -71/11 ،-70/01و  -71/09درصد کاهش نسبت به
تیمار آبیاری شاهد) بیشترین کاهش محتوی نسبی
آب برگ در مقایسه با سایر ژنوتیپها نشان دادند
(جدول  .)9محتوی نسبی آب برگ در این ژنوتیپها
علیرغم داشتن تعرق بیشتر ،بهمیزان کمتری کاهش
یافت و برگها آماس خود را حفظ کردند .احتماالً این
ژنوتیپها توانایی جذب آب بیشتری از خاک را
داشتهاند و یا اسمولیتهای درونسلولی آنها منجر به
افزایش محتوی نسبی آب برگ بیشتر در آنها شده
است ( .)Ghaderi et al., 2013با مطالعه تنش خشکی
بر روی سه رقم توتفرنگی کاماروسا ،مرک و گاویوتا
نتیجهگیری کردند که تنش خشکی باعث کاهش
محتوی نسبی آب برگ ،هدایت روزنهای ،تعرق و
فتوسنتز گردید؛ اما واکنش ارقام نسبت به تنش
خشکی یکسان نبوده و رقم کاماروسا دارای بیشترین
محتوی نسبی آب برگ ،هدایت روزنهای ،تعرق و
فتوسنتز نسبت به دو رقم دیگر بود.
کارایی مصرف آب

کارایی مصرف آب بهصورت ژنتیکی کنترل میشود؛
مقدار آن با سرعت فتوسنتز رابطه مستقیم و با میزان
تعرق رابطه عکس دارد .افزایش کارایی مصرف آب
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باعث افزایش بیوماس گیاه خواهد شد .بهطورکلی
کارایی مصرف آب بین ژنوتیپ پایهها اختالف
معنیداری نشان داد (جدول  .)0میزان کارایی مصرف
آب در شرایط آبیاری شاهد بهدلیل افزایش میزان
فتوسنتز بیشتر از شرایط تنش خشکی بود (نمودار .)9-B
نتایج نشان داد که بیشترین کارایی مصرف آب در
شرایط آبیاری شاهد مربوط به ژنوتیپ پایههای ،AR1
 AR7 ،AR3 ،AR2و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ
پایههای  AR11 ،AR10 ،AR6و  MM111بود .تحت
تنش خشکی کمترین کاهش در کارایی مصرف آب
مربوط به ژنوتیپهای  AR4 ،AR3و ( AR11با ،-0/11
 -9/19و  -9/01درصد کاهش نسبت به تیمار آبیاری
شاهد) و بیشترین کاهش مربوط به ژنوتیپهای ،AR1
 AR7و ( AR8با  -00/07 ،-07/19و  -92/49درصد
کاهش نسبت به تیمار آبیاری شاهد) بود (جدول  .)9در
شرایط تنش خشکی ،بعضی از ژنوتیپ پایهها مانند AR3
با کاهش تعرق و افزایش کارایی مصرف آب ،سازوکار
مصرف آب محافظهکارانهای به کار گرفتند و برخی مانند
 AR4و  AR11با افزایش تعرق و فتوسنتز رفتار
اسرافکارانهای در مصرف آب داشتند و بهتبع آن ،به رشد
و نمو در شرایط تنش ادامه دادندHosseini et al. .
) (2014در مورد زیتون تحت تنش خشکی ،نتیجه
گرفتند که بعضی از ارقام زیتون با افزایش کارایی مصرف
آب در شرایط تنش خشکی ،رفتار محافظهکارانه و بعضی
دیگر بهدلیل تعرق زیاد و کاهش کارایی مصرف آب ،رفتار
اسرافکارانهای را در مصرف آب به کار گرفتند.
درجه حرارت سطح برگ

درجه حرارت سطح برگ در ژنوتیپهای مختلف
متفاوت بود .تحت شرایط آبیاری شاهد کمترین درجه
حرارت سطح برگ ،در ژنوتیپهای AR3 ،AR2 ،AR1
و  AR7و باالترین درجه حرارت سطح برگ مربوط به
ژنوتیپهای  AR11 ،AR6و  MM111مشاهده شد.
کاهش مبادالت روزنهای جهت صرفهجویی در مصرف
آب برگ در گیاهان تحت تنش ،باعث افزایش دمای
برگ میشود .درجه حرارت سطح برگ به مورفولوژی
برگها نیز بستگی دارد و با بررسی درجه حرارت
برگها مشخصشده است برگهایی که دارای پوشش
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در ژنوتیپهای  AR10 ،AR8 ،AR7و  AR11ثبت
گردید .تنش خشکی باعث افزایش دمای درونی تاج در
تمام ژنوتیپها گردید و ژنوتیپ پایههای ،AR2 ،AR1
 AR3و  AR5بهدلیل تعرق کمتر ،باالترین دما و ژنوتیپ
پایههای  AR9 ،AR8 ،AR4و  AR10بهدلیل تعرق
بیشتر ،کمترین دمای تاج را داشتند (نمودار  .)1-Bمیزان
افزایش دمای بخش درونی تاج تحت تأثیر تنش خشکی
در ژنوتیپ پایههای مختلف متفاوت بود ،بیشترین افزایش
دمای بخش درونی تاج در تیمار تنش خشکی نسبت به
تیمار آبیاری شاهد مربوط به ژنوتیپ پایههای ،AR5
 AR7و  AR11با  02/1 ،09/9و  71/1درصد و کمترین
افزایش دما مربوط به ژنوتیپهای  AR1 ،AR6و  AR4با
 0/1 ،7/7 ،9/9درصد بود (جدول .)9
بهطورکلی نتایج بهدستآمده نشان داد که صفات
فیزیولوژیکی مرتبط با فتوسنتز تحت تنش خشکی در
ژنوتیپ پایههای  AR8 ،AR4 ،AR1و  AR11نسبت
به تیمار آبیاری شاهد کمتر کاهش یافت و از ثبات
فیزیولوژیکی مناسبتری تحت تنش برخوردار بودند،
بهعنوان ژنوتیپهای متحمل و ژنوتیپ پایههای ،AR3
 AR7 ،AR6و  AR9با کاهش بیشتر در پارامترهای
فیزیولوژیکی بهعنوان ژنوتیپهای حساس به تنش
خشکی گروهبندی میشوند .نتایج این پژوهش با سایر
تحقیقات انجامگرفته در خصوص تأثیر تنش خشکی بر
فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان مطابقت دارد .بررسی
پاسخ گیاهان به تنش خشکی با استفاده از
شاخصهای فیزیولوژیکی در بسیاری از تحقیقات به
اثبات رسیده است (.)Sircelj et al., 2007

واکس باشند  2/1درجه خنکتر از سایر برگها
میباشند ( .)Siddique et al., 2001در شرایط تنش
خشکی ،کمترین درجه حرارت سطح برگ در
ژنوتیپهای  AR7 ،AR3 ،AR2 ،AR1و بیشترین
دمای سطح برگ در ژنوتیپهای  AR11 ،AR6و
 MM111ثبت گردید (نمودار  .)1-Aتحت تأثیر تنش
خشکی ،گیاه روزنههای خود را میبندد و تعرق را به
حداقل میرساند و بههمین دلیل دمای سطح برگ
افزایش مییابد .میزان افزایش دمای سطح برگ تحت
تأثیر تنش خشکی در ژنوتیپ پایههای مختلف متفاوت
بود ،بیشترین افزایش دمای سطح برگ در تیمار تنش
خشکی مربوط به ژنوتیپ پایههای  AR3 ،AR1و
 AR7با  0 ،4/1و  72/0درصد و کمترین افزایش دما
مربوط به ژنوتیپهای  AR11و  AR8با  9/9و 7
درصد نسبت به تیمار آبیاری شاهد بود (جدول .)9
بررسی تطبیقی صفات نشان داد که افزایش دمای
سطح برگ در ژنوتیپ پایههایی که حداقل تعرق را در
شرایط تنش خشکی داشتند ( AR3 ،AR1و )AR7
بیشتر از ژنوتیپهای ( AR8و  )AR11بود که میزان
تعرق در آنها باالتر بود (نمودارهای  7-Aو .)1-A
دمای درون تاج گیاه

همانطوریکه جدول تجزیه واریانس (جدول  )0نشان
میدهد دمای درونی تاج بین ژنوتیپ پایه و سطوح
مختلف تنش تفاوت معنیداری داشت .باالترین دمای
درون تاج در تیمار آبیاری شاهد مربوط به ژنوتیپ
پایههای  AR6 ،AR3 ،AR2 ،AR1و پایینترین دما
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نمودار  .9مقایسه محتوی نسبی آب برگ ( )Aو کارایی مصرف آب ( )Bژنوتیپ پایههای مختلف سیب در شرایط آبیاری شاهد و
تنش خشکی
Figure 4. Comparison of RWC (A) and WUE (B) in different apple rootstock genotypes under control and drought
stress conditions
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) ژنوتیپ پایههای مختلف سیب در شرایط آبیاری شاهد و تنش خشکیB( ) و دمای تاجA(  مقایسه دمای سطح برگ.1 نمودار
Figure 5. Comparison of leaf surface Temperature (A) and crown temperature (B) in different apple rootstock
genotypes under control and drought stress conditions

 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی ژنوتیپ پایههای سیب در سطوح مختلف تنش خشکی.0 جدول
Table 2.Variance analysis of physiological characteristic of apple rootstocks genotypes in different drought stress levels
S.O.V
Rootstock
Stress
Block
Rootstock×stress
Error
C.V.(%)

df Photosynthesis
11
1
2
11
46
-

45.22**
3596**
22.2ns
40.75**
7.13
27

Stomatal
Intercellular
Mesophyll
Transpiration
WUE
conductance
CO2
conductance
0.038**
34.01**
4275.9** 0.597** 0.0007**
2.40**
701.67**
38187.6** 0.484*
0.054**
0.006ns
1.03ns
2772.1ns 0.026ns 0.0002ns
0.031**
11.03**
1597.1ns 0.078ns 0.0007**
0.006
1.69
1425.9
0.036
0.0001
21.24
26.24
16.8
13.31
28.5

Leaf surface
Tempt
102.9**
170.7**
1.02ns
1.8**
0.15
1.05

Crown
Tempt
23**
207.8**
14.4ns
5.7ns
4.04
10.4

RWC
214.5**
541.7**
33.8ns
50.9**
20.4
9.5

. درصد و نبود اختالف معنیدار7، درصد1  وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال:n.s ،** ،*
**, *, ns: Significant at the 1 and 5% of probability levels and non-significant, respectively.
WUE: water use efficiency, RWC: leaf relative water content

 مقایسه درصد تغییرات صفات فیزیولوژیکی در پایههای سیب تحت تنش خشکی نسبت به تیمار آبیاری شاهد.9 جدول
Table 2. Comparison of physiological characteristics in apple rootstocks under severe drought stress than control
irrigation treatment (%)
Rootstock
Stomatal
Intercellular
Mesophyll
Photosynthesis
Transpiration
WUE
genotype
conductance
CO2
conductance
AR1
-64.56
-62.59
-43.82
-6.77
-40.93
-62.19
AR2
-59.27
-68.27
-58.04
-19.09
-8.69
-51.83
AR3
-81.86
-92.76
-81.82
-30.28
-4.86
-72.68
AR4
-55.7
-75.85
-53.62
-19.41
-3.64
-45.95
AR5
-66.27
-81.31
-63.01
-14.55
-9.74
-59.31
AR6
-89.17
-73.96
-87.68
-15.56
-15.79
-86.2
AR7
-97.65
-68.48
-97.13
-3.31
-28.21
-93.48
AR8
-56.87
-42.21
-44.63
2.25
-21.53
-56.95
AR9
-83.21
-90.51
-81.39
-22.89
-6.41
-60.62
AR10
-70.36
-80.29
-66.5
-16.82
-15.78
-63.93
AR11
-8.27
-5.84
-7.36
-4.8
-2.56
-4.99
MM111
-67.12
-76.22
-61.09
-10.46
-19.25
-63.88

RWC
-4.51
-9.81
-17.24
-2.6
-7.61
-15.77
-18.27
-0.52
-11.27
-10.94
-1.96
-5.94

Leaf surface
Crown
Temperature Temperature
9.5
8.6
6.9
13.6
8.0
12.3
5.9
1.1
5.1
15.5
4.5
4.3
10.8
20.6
4.4
12.0
6.6
12.8
5.6
10. 3
1.0
23.4
5.3
14.6

WUE:water use efficiency, RWC:leaf relative water content.

سیب رقم گاال پیوندشده بر پایه پر رشد
 مصرفM9 مقدار آب بیشتری نسبت به پایه کمرشد
 پتانسیل، درنتیجه محتوی نسبی آب برگ،میکنند
آب برگ و فتوسنتز در پایههای پر رشد کمتر از
.)Tworkoski et al., 2016( پایههای کمرشد بود
 پایه رویشی4 مطالعه شاخصهای فیزیولوژیکی در
سیب تحت تنش خشکی نشان داد که پایههای پر
رشد دارای تبادالت روزنهای بیشتری نسبت به
 تبادل،پایههای پاکوتاهکننده بوده و با ادامه روند تنش
روزنهای و پتانسیل آب برگ در تمام پایهها کاهش
MM111

 هدایت، پتانسیل آب برگ،مقدار نسبی آب برگ
 میزان تعرق و درجه حرارت تاج ویژگیهای،روزنهای
.مهمی هستند که تحت تأثیر روابط آبی قرار میگیرند
 ویژگی سطح،در شرایط یکسان آب موجود در خاک
تعرقکننده گیاه جهت حفظ محتوی نسبی آب برگ
 هرچه سطح برگ بیشتر باشد.نقش بسیار مهمی دارد
بهتبع آن میزان تعرق افزایشیافته و محتوی نسبی آب
 بررسی ارقام،برگ و پتانسیل آب برگ کاهش مییابد
 وM9 سیب گاال و فوجی روی دوپایه رویشی
 تحت شرایط تنش خشکی نشان داد درختانMM111
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یافت ،اما این کاهش در پایههای پر رشد نسبت به
پایههای کمرشد بیشتر بود (.)Atkinson et al., 2000
قرار دادن مداوم گیاهان در معرض تنش خشکی باعث
کاهش پتانسیل آب برگ ،کاهش محتوی نسبی آب
برگ ،کاهش میزان تعرق و افزایش دمای برگ خواهد
شد و کاهش مبادالت روزنهای جهت صرفهجویی آب
برگ در گیاهان تحت تنش باعث افزایش دمای برگ
میشود ( .)Siddique et al., 2001کاهش هدایت
روزنهای بهدلیل بستهشدن روزنهها ،بهعنوان یک
مکانیزم تحمل به خشکی ،مانع از دست رفتن آب در
گیاه میشود ،این واکنش اگرچه باعث صرفهجویی در
مصرف آب گیاه میشود ،ولی همزمان باعث کاهش
فتوسنتز و درنهایت کاهش تولید ماده خشک گیاه
میشود ( .)Blum, 2005با افزایش تنش خشکی،
محتوی نسبی آب برگ ،شاخص سبزینگی و پایداری
غشاء در پایه رویشی  M9کاهش یافت ( Bolat et al.,
 .)2014تأثیر تنش خشکی بر سیب رقم گاال پیوندشده
روی سه پایه رویشی سیب شامل ،M9 EMLLA
 MM111و مارک نشان داد که تحت تأثیر تنش
خشکی تبادالت روزنهای ،تعرق و فتوسنتز نسبت به
تیمار آبیاری شاهد کاهش یافت ،اما این کاهش در
پایه  M9 EMLLAکمتر و در پایه مارک بیشتر بود
) .(Fernandez et al., 1997مطالعه درختان دوساله
سیب رقم "گیل گاال" پیوندشده روی دو گونه
 Malus Sieversiiو  Malus hupehensisتحت تنش
خشکی نشان داد که نسبت رشد ،فتوسنتز ،بیوماس
کل ،سطح برگ ،میزان کلروفیل ،محتوی نسبی آب
برگ و کارایی مصرف آب در نهالهای سیب پیوندشده
روی پایه  Malus Sieversiiبیشتر از گونه دیگر بود
( .)Liu et al., 2012تأثیر تنش خشکی بر نهالهای
گلدانی سیب رقم فوجی نشان داد که تنش خشکی
باعث کاهش محتوی نسبی آب برگ ،هدایت روزنهای
و فتوسنتز گردید ( .)Ping et al., 2015تأثیر تنش
خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی  70رقم زیتون
نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش تبادالت
روزنهای ،تعرق و فتوسنتز در ارقام مختلف گردید
( .)Hosseini et al., 2014نتایج حاصل از مطالعه
پایههای سیب بومی ایران و تعدادی از پایههای

رویشی تجارتی تحت تنش خشکی با استفاده از
شاخصهای فیزیولوژیکی نشان داد که پایه بومی
گمیآلماسی نسبت به سایر پایهها نسبت به تنش
خشکی مقاومتر است (.)Alizadeh et al., 2011
مطالعه تنش خشکی روی سه رقم توتفرنگی
کاماروسا ،مرک و گاویوتا نشان داد که تنش خشکی باعث
کاهش محتوی نسبی آب برگ ،هدایت روزنهای ،تعرق و
فتوسنتز گردید؛ اما واکنش ارقام نسبت به تنش خشکی
یکسان نبوده و رقم کاماروسا دارای بیشترین محتوی
نسبی آب برگ ،هدایت روزنهای ،تعرق و فتوسنتز نسبت
به دو رقم دیگر بود (.)Ghaderi et al., 2013
نتیجهگیری کلی

در این پژوهش ،ویژگیهای فیزیولوژیکی مرتبط با
فتوسنتز تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی گیاه و تنش
خشکی قرار گرفت .بدینصورت که ژنوتیپ پایههای
 AR5 ،AR4 ،AR3و  AR8در شرایط بدون تنش (آبیاری
شاهد) دارای بیشترین و ژنوتیپ پایههای ،AR6 ،AR2
 AR9و  AR11دارای کمترین تبادالت روزنهای و
فتوسنتز بودند .تنش خشکی باعث کاهش محتوی نسبی
آب برگ و پارامترهای فیزیولوژیکی مرتبط با فتوسنتز
شامل :هدایت روزنهای ،تعرق CO2 ،زیر روزنه ،کارایی
مصرف آب و هدایت مزوفیلی گردید؛ اما این کاهش در
ژنوتیپ پایههای مختلف متفاوت بود .صفات فیزیولوژیکی
فوق تحت تنش خشکی در ژنوتیپ پایههای ،AR1
 AR8 ،AR4و  AR11نسبت به تیمار آبیاری شاهد کمتر
کاهش یافت و این گیاهان از ثبات فیزیولوژیکی
مناسبتری تحت تنش برخوردار بودند و بهعنوان
ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی معرفی میشوند.
ژنوتیپ پایههای  AR7 ،AR6 ،AR3و  AR9کاهش
بیشتری در پارامترهای فیزیولوژیکی نشانداده و
ژنوتیپهای حساس به تنش خشکی بودند .مطالعه
سیستم ریشهای و خصوصیات بیوشیمیایی ژنوتیپ
پایههای متحمل و حساس به تنش خشکی و همینطور
استفاده از آنها بهعنوان پایه و بررسی واکنش
ترکیبهای مختلف پایه و پیوندک در شرایط تنش
خشکی اطالعات بیشتری درزمینه نحوه تحمل این
ژنوتیپها نسبت به تنش خشکی خواهد داد.
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