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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک دانهالهای ایجاد شده از تالقیهای
بینگونهای پسته ()P. vera × P. integerrima
حسن فرهادی ،*1محمدمهدی شریفانی ،2مهدی علیزاده ،3حسین حکمآبادی 4و ساسان علینیائیفرد

5

(تاریخ دریافت -1399/4/8 :تاریخ پذیرش)1399/9/22 :

چکیده
پسته بهعنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی در بین محصوالت کشاورزی ایران دارد .بهمنظور بررسی تأثیر تنش خشکی
بر برخی از ویژگیهای مورفولوژیک و میزان پروتئین کل دانهالهای هیبرید و غیر هیبرید پسته و شناسایی پایههای متحمل به
خشکی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با چهار تکرار بهصورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سالهای  1397 -98انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل پنج پایه دانهالی پسته احمدآقایی،
اکبری ،سرخهحسینی ،گرمه ،فندقی و پنج هیبرید بینگونهای (احمدآقایی × اینتگریما ،اکبری × اینتگریما ،سرخهحسینی ×
اینتگریما ،گرمه × اینتگریما و فندقی × اینتگریما) و سه سطح خشکی شامل شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعی) ،تنش مالیم (65
درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید ( 30درصد ظرفیت زراعی) بودند که بهمدت  12هفته روی دانهالهای سه ماهه پسته اعمال
شدند .نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنیداری بر وزن خشک ساقه ،وزن خشک ریشه ،طول ساقه ،قطر ساقه ،طول ریشه،
نسبت طول ریشه به ساقه ،طول برگ ،عرض برگ ،ضخامت برگ ،سطح برگ ،ریزش برگ و میزان پروتئین کل برگ و ریشه
داشت .با افزایش سطح خشکی ،کاهش معنیداری در تمامی صفات بهجز طول ریشه ،نسبت طول ریشه به ساقه و ضخامت برگ
نسبت به شاهد مشاهده شد .در بین پایهها ،بهترتیب پایههای پر رشد هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما
و اکبری × اینتگریما بیشترین تحمل به خشکی را نشان دادند .از طرفی پایه دانهالی فندقی در تمامی صفات بیشترین حساسیت
به خشکی را نشان داد.
کلمات کلیدی :اینتگریما ،تحمل به خشکی ،سطح برگ ،ظرفیت زراعی ،هیبرید

 -1دانشآموخته دکتری علوم باغبانی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 -2دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 -3دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 -4استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) ،ایستگاه تحقیقات پسته دامغان ،شاهرود
 -5استادیار گروه علوم باغبانی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران
 پست الکترونیکfarhadi.hassan66@gmail.com :
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است .در پژوهشی که اخیرا توسط ماریانا 7و همکاران
( )2018در اسپانیا انجام شد تأثیر تنش خشکی بر پیوندک
دو ساله رقم کرمان روی سه پایه تربینتوس ،آتالنتیکا و یو
سی بی 81-که حاصل تالقی بینگونهای اینتگریما (به عنوان
والد پدری) و آتالنتیکا (به عنوان والد مادری) است مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج ایشان نشان داد که بیشترین میزان
رشد رویشی رقم کرمان در شرایط خشکی روی پایه یو سی
بی 1-بود .در پژوهشی دیگر گیجون 9و همکاران ()2010
نشان دادند که گونه تربینتوس و هیبرید حاصل از تالقی
آتالنتیکا × ورا بهطور چشمگیری هدایت روزنهای و قدرت
زندهمانی در شرایط تنش خشکی را در پیوندک رقم کرمان
بهبود بخشیدند و این درحالی بود که گونه آتالنتیکا با
بیشترین کاهش سطح برگ ،رشد و قدرت زندهمانی به
عنوان حساسترین پایه در این بین شناسایی گردید.
در ارتباط با پروتئین دانه ،مطالعات آرانجیلو 10و همکاران
( )2011نشان داد که میزان پروتئین متصل شونده به
روبیسکو تحت تنش خشکی کاهش مییابد .همچنین در
پژوهشی مالکیکوهبنانی و کریمی ( )1392در بررسی
میزان پروتئین ارقام مختلف پسته تحت تنش خشکی نشان
دادند که میزان پروتئین برگ تحت تأثیر تیمار خشکی و
نوع پایه واقع شد .طبق نتایج محققین مذکور با افزایش دور
آبیاری میزان پروتئین بهطور معنیداری کاهش یافت به
طوریکه بیشترین میزان پروتئین در دور آبیاری  3روز و
کمترین میزان آن در دور آبیاری  9روز مشاهده شد .طبق
نتایج ایشان بیشترین میزان پروتئین برگ در پایه قزوینی و
کمترین آن در پایه هیبرید مشاهده شد .طبق نتایج ژانگ11
و همکاران ( )2015یکی از روشهای بهبود سازگاری
گیاهان بهمناطق خشک ،شناسایی و کاشت ارقام متحمل
بهخشکی بهمنظور درک مکانیسمهای مولکولی مؤثر در
سازگاری گیاه در شرایط تنشزا میباشد .در این راستا آنالیز
پروتئوم گیاهان برای درک پاسخ آنها به تنشهای
غیرزیستی ضروری بهنظر میرسد (بارکال 12و همکاران،
 .)2013از طرفی روشهای جدید زیادی وجود دارد که
پروتئینهای مؤثر در مقاومت به تنش را شناسایی میکنند

مقدمه
پسته ( )Pistacia vera L.از نظر باغبانی اهمیت تجاری
بسزایی دارد و بهعنوان یک محصول مناسب برای بسیاری
از مناطق خشک و نیمهخشک مانند مدیترانه و آسیای صغیر
در نظر گرفته شده است (مهدی-تونسی 1و همکان.)2017 ،
خانواده پسته دارای تعداد زیادی جنس است که بیشتر آنها
اختصاص به مناطق نیمهگرمسیری دارند (معظمجازی 2و
همکاران .)2017 ،تعداد  11گونه در این جنس وجود دارد
که سه گونه آن در ایران شناسایی شده است .بهطور عمده
گونههای شناسایی شده در جنس پسته بهصورت درختچه
میباشند و از این  11گونه ،تنها گونه  P.veraاست که میوه
آن از نظر اقتصادی دارای ارزش باالیی است و سایر گونهها
عمدتا بهعنوان پایه و یا بهعنوان گردهزا در اصالح پسته به
کار گرفته میشوند (معظمجازی و همکاران2017 ،؛
پارفیت 3و همکاران .)2005 ،پسته همچنین از نظر تغذیه
ای منبع گرانبهایی از مواد غذایی سالم و مفید بهویژه آنتی
اکسیدانها ،پروتئینها ،فنلها و مواد معدنی میباشد (علی-
اکبرخوانی 4و همکاران.)2017 ،
عدم وجود شرایط محیطی بهینه در گیاهان نوعی تنش
محسوب شده و باروری و رشد گیاهان توسط این تنشها
تحت تأثیر قرار میگیرد .تنش خشکی یکی از مهمترین
تنشهای غیرزیستی میباشد که تشدید آن معموال پاسخ
های مورفولوژیکی مانند افزایش رشد ریشه ،کاهش رشد
ساقه ،کاهش سطح برگ ،کاهش نرخ رشد و غیره در گیاهان
را بهدنبال دارد (جلیلیمرندی و همکاران .)1390 ،اثرات
منفی تنش خشکی بر ارتفاع گیاه ،قطر نهال ،تعداد و سطح
برگ پسته خنجوک گزارش شده است (میرزایی و همکاران،
 .)1390در پژوهشی بنحامد 5و همکاران ( )2016سطوح
مختلف تنش خشکی را بر روی بذور ارقام آتالنتیکا ،وِرا و
دانهالهای حاصل از بذور تالقی بینگونهای آتالنتیکا × وِرا
اعمال نمودند و مشاهده کردند که بذور هیبرید میزان
مقاومت بیشتری نسبت به بذور آتالنتیکا و ورا داشتند .بر
اساس گزارشات آدن 6و همکاران ( )2011گونه اینتگریما از
نظر شرایط آب و هوایی دامنههای خشک با خاکهای کم-
عمق را ترجیح میدهد و از نظر تحمل به خشکی متوسط

7. Moriana
8. UCB-1
9. Gijon
10. Aranjuelo
11. Zhang
12. Barkla Bronwyn

1. Mehdi-Tounsi
2. Moazzzam Jazi
3. Parfitt
4. Aliakbarkhani
5. Ben Hamed
6. Uddin
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(کاپریوتی 1و همکاران.)2014 ،
از آنجا که کشور پهناور ایران در کمربند خشک جغرافیایی
و نوار بیابانی  25تا  37درجه از خط استوا در نیمکره شمالی
واقع شده است ،بنابراین جزو مناطق خشک و نیمهخشک
جهان محسوب شده بهطوریکه میزان بارش در این کشور
حدود یکسوم متوسط جهانی است و با بارندگی ساالنه
 270میلیمتر ،دارای اقلیمی خشک و نیمهخشک میباشد
(محمدییگانه و همکاران .)1391 ،بنابراین در این مناطق،
آب مهمترین عامل محدودکننده پیشرفت اقتصادی به
حساب آمده و وقوع تنش خشکی در دوره رشد محصوالت
کشاورزی امری اجتنابناپذیر میباشد .همسو با استفاده از
شیوههای مدرن و تحت فشار آبیاری ،فرآیند غربالگری و
گزینش ژنوتیپها و پایههای مقاوم به خشکی و کارآمد از
لحاظ مصرف آب ،بهترین راهکار در راستای کاهش آب
مصرفی در کشاورزی و تقلیل اثرات تنش خشکی بر درختان
پسته در مقیاس وسیع به حساب میآید (آنجوم 2و همکاران،
.)2011
تحقیقات صورت گرفته تاکنون در راستای بررسی تنش
خشکی دانهالها و ارقام پسته از طریق انتخاب بذور و یا
گیاه مادری مستقیم بوده و تاکنون بین بذور حاصل از
تالقیهای کنترل شده بهوسیله دانه گرده گونه اینتگریما با
گونه ورا پژوهشی بهمنظور گزینش پایه متحمل به خشکی
همزمان با بهبود رشد رویشی صورت نگرفته است .بهطور
کلی تالقیهای هدفمند در جهت افزایش میزان مقاومت،
میتواند راهی مطمئن و دائمی برای به حداقل رساندن
اثرات زیان بار تنش خشکی بر گیاهان در نظر گرفته شود.
گونه  P.veraکه مهمترین پایه مورد استفاده در کشور است،
گونهای کُند رشد و دیربازده میباشد .در عوض پسته گونه
اینتگریما  P.integerrimaیکی از گونههای پررشد ،مقاوم به
ورتیسیلیوم و بسیاری از خصوصیات خوب دیگر است.
بنابراین هدف از این پژوهش ،ارزیابی اثر تنش خشکی بر
برخی ویژگیهای مورفولوژیک و میزان پروتئین پایههای
دانهالی حاصل از تالقیهای بینگونهای پسته بهمنظور
دستیابی به متحمل ترین پایه نسبت به خشکی میباشد.

بهمنظور تولید بذور هیبرید ،تالقی کنترل شده در مؤسسه
تحقیقات پسته آستان قدس رضوی (شهرستان بردسکن-
شهر انابد) واقع در  297کیلومتری مشهد در سال باغی
 1396-97روی درختان  14ساله ارقام احمدآقایی ،اکبری،
سرخهحسینی ،گرمه و فندقی انجام شد .درختان پسته مورد
آزمایش جهت رشد در فضای باغ در مختصات جغرافیایی
" 57/80° 48ʹ01طول شرقی 35/23° 14ʹ21" ،عرض
شمالی و ارتفاع  875متر از سطح دریا قرار داشتند .هر
درخت معادل یک تکرار بود و از هر درخت هفت شاخه که
حداقل دارای سه الی چهار جوانه گل بود انتخاب شد و چهار
شاخه از آنها برای گردهافشانی کنترل شده ،دو شاخه جهت
گردهافشانی آزاد و یک شاخه به منظور کنترل منفی در نظر
گرفته شد .قبل از باز شدن کامل خوشههای گل ،روی
شاخهها الکل  70درصد اسپری شد تا از احتمال وجود
گردههای ناخواسته جلوگیری گردد .بهمنظور اطمینان از
گردهافشانی کنترل شده ،در مرحله تورم جوانه ،شاخهها به
وسیله کیسههای دو الیه ململ به ابعاد  30×45سانتیمتر
ایزوله گردید .در زمان بستن کیسههای عایقبندی ،با توجه
به رشد طولی جوانه انتهایی ،حدودا 15سانتیمتر از فضای
انتهایی کیسه خالی در نظر گرفته شد .برای انتخاب والد نر
اینتگریما در منطقه ارزوئیه استان کرمان از درخت شماره
 1دانه گرده جمعآوری شد و تا زمان آماده بودن والدهای
ماده ،گردهها در دمای  -18درجه سانتیگراد نگهداری
شدند .در ادامه با استفاده از سرنگ ترکیب آرد گندم و گرده
اینتگریما (نسبت  1:1در هر مرحله) در چهار مرحله با
غلظتهای مختلف به داخل کیسههای عایق تزریق و عمل
گرده افشانی صورت گرفت (جدول .)1
پس از گردهافشانی هنگامی که کالله گلها ،قهوهای شدند
و میوهها به صورت دانه ارزنی رسیدند ،کیسههای ململ از
روی شاخهها برداشته و با کیسههای توری بزرگ تعویض
شدند تا از میوههای تشکیل شده مراقبتهای الزم در
خصوص کنترل آفات و سایر موارد صورت پذیرد .در اواخر
تابستان برداشت بذرهای هیبرید انجام شد و پس از خشک
نمودن ،در یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد جهت مراحل
بعدی آزمایش نگهداری شدند.

گردهافشانی کنترل شده و تولید بذور هیبرید

آزمون مقاومت به خشکی هیبریدهای تولید شده

مواد و روشها

این پژوهش در سال باغی  1398-99به صورت آزمایش
فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه
2. Anjum

1. Capriotti
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جدول  -1تیمارهای آرد و گرده مورد استفاده در گردهافشانی کنترل شده درختان پسته
مراحل گردهافشانی

تاریخ گردهافشانی

میزان آرد و گرده اینتگریما

مرحله اول

 5فروردین ماه

 0/25گرم آرد  0/25 +گرم گرده اینتگریما

مرحله دوم

 7فروردین ماه

 0/375گرم آرد  0/375 +گرم گرده اینتگریما

مرحله سوم

 10فروردین ماه

 0/375گرم آرد  0/375 +گرم گرده اینتگریما

مرحله چهارم

 14فروردین ماه

 0/25گرم آرد  0/25 +گرم گرده اینتگریما

الف

ج

ب

شکل  -1نحوه عایقسازی (الف) ،کنترل منفی (ب) ،تعویض کیسههای ململ با کیسههای توری (ج) در درختان پسته در مرحله گرده -
افشانی کنترل شده

یک بار با کود بیومین ( )446-spبا غلظت  2گرم در لیتر و
در مجموع  600گرم و استفاده از کود هیومکس 95
( )HUMAX 95- WSGبا غلظت  7گرم در لیتر و در مجموع
 2100گرم انجام شد .پس از رشد و مراقبتهای الزم از
گیاهان ،تیمارهای خشکی برای مدت  12هفته (از  23تیر
تا  15مهر  )1398روی دانهالهای  100روزه اعمال شد.
اعمال تیمار خشکی به روش وزنی صورت گرفت .جهت
شناسایی ترکیب خاک ،در ابتدا آزمایشات مقدماتی با
استفاده از محاسبات تعیین میزان آب در خاک خشک
نسبت به ظرفیت مزرعه صورت پذیرفت .برای تعیین
تیمارهای مقادیر آب در هر گلدان ،ابتدا مقداری خاک درون
آون قرار داده شد و پس از  48ساعت مجدد وزن شده و
میزان آب در خاک مشخص گردید .سپس خاک خشک را
در گلدان ریخته و به آرامی و تا حد اشباع ،آب به آن اضافه
شد و تا روز بعد رها گردید (شیبایرو 1و همکاران.)1998 ،
پس از خارج شدن کامل آب ثقلی ،گلدان توزین شد و پس
از کسر وزن گلدان و خاک خشک ،مقدار آب نگهداری شده
در ظرفیت زراعی تعیین شد و تیمارهای مختلف بر این
اساس محاسبه شدند .بر اساس محاسبات یاد شده ،وزن هر
گلدان برای هر سه تیمار  -1شاهد ( 100درصد ظرفیت
زراعی) -2 ،تنش مالیم ( 65درصد ظرفیت زراعی) و -3
تنش شدید ( 30درصد ظرفیت زراعی) محاسبه گردید.

گروه علوم باغبانی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روی  10پایه دانهالی پسته
احمدآقایی ،اکبری ،سرخهحسینی ،گرمه ،فندقی و هیبرید
بینگونهای (احمدآقایی × اینتگریما ،اکبری × اینتگریما،
سرخهحسینی × اینتگریما ،گرمه × اینتگریما و فندقی ×
اینتگریما) انجام شد .بذور حاصل از گردهافشانی آزاد و
کنترلشده در  17فروردین  1398در گلدانهایی با قطر
دهانه  33و ارتفاع  35سانتیمتر کشت شدند .بذرها قبل از
کاشت  24ساعت در آب مقطر استریل خیس شدند و در
ادامه به مدت  10دقیقه با هیپوکلریت سدیم  10درصد و
به مدت  30دقیقه با قارچکش کاپتان  2در هزار بهمنظور
ضدعفونی خیسانده و سپس جهت زدودن بقایای مواد
شوینده از آنها با آب مقطر سه مرتبه شستشو داده شدند.
در هر یک از واحدهای آزمایشی (گلدانها) سه عدد بذر
کاشته شد و پس از سبز شدن و اطمینان از استقرار ،تعداد
گیاهان داخل گلدان به سطح نهایی یک عدد در هر گلدان
کاهش یافت .هر تکرار شامل چهار واحد آزمایشی (چهار
گلدان) و هر گلدان شامل یک گیاه بود .دمای متوسط روزانه
گلخانه  25-37درجه سانتیگراد ،دمای متوسط شبانه -22
 18درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  45 +12درصد بود.
بعد از  35روز از شروع کاشت (از  20اردیبهشت ماه) به
مدت  65روز (تا  23تیر ماه) ،تغذیه دانهالها هر  12روز
1. Shibairo
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استفاده شد تا برابر وزن گیاه به گلدانها آب اضافه شود تا
وزن گیاه در ظرفیتهای زراعی مدنظر اختاللی ایجاد نکند.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شده برای
دانهالها در جدول  2آورده شده است.

طبق محاسبههای انجام شده با توجه به اینکه ظرفیت زراعی
در نمونه خاک  19درصد محاسبه شد ،معیار آبیاری هر
گلدان ،وزن روزانه آنها در ساعت  10صبح بود و آب الزم
برای رسیدن به هر سطح اضافه شد .همچنین در این
آزمایش برای تعیین وزن گیاه از گلدانهای بدون گیاه هم

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاکی استفاده شده برای پایههای دانهالی پسته
بافت
خاک

pH

لوم رسی

7/47

EC

رس

شن

سیلت

)(dsm-1

()%

()%

()%

کربنات
کلسیم ()%

نیتروژن
کل ()%

کربن

پتاسیم

فسفر

آلی ()%

0/91

40

23

37

5/53

0/07

1/4

آهن

روی

منگنز

بور

مس

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

611

19

4/73

4/03

6/45

1/72

0/66

استخراج مطلوب پروتئین انجام نداد) لولههای فالکون حاوی
نمونه در سردخانه در وضعیت سکون نگهداری شدند .سپس
نمونهها در دمای  2-4درجه سانتیگراد و با دور  1600دور
در دقیقه به مدت  30-40دقیقه سانتریفیوژ گردیدند .مقدار
 0/1میلیلیتر از فاز مایع شناور نمونهها را پس از سانتریفیوژ
برداشته و بعد از انتقال به فالکون  15میلیلیتری ،مقدار 5
میلیلیتر معرف برادفورد به آن اضافه و به سرعت ورتکس
شد .در نهایت پس از  25دقیقه میزان جذب نوری محلول
حاصل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 595نانومتر قرائت و ثبت شد .با استفاده از منحنی استاندار
غلظت پروتئین محاسبه شد (برادفورد.)1976 ،1
تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمایش با استفاده از نرمافزار
 SAS 9.1صورت گرفت و مقایسه میانگینها در سطح
احتمال پنج درصد و با آزمون  LSDانجام شد .برای رسم
نمودارها نیز از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

اندازهگیری صفات
بهمنظور اندازهگیری وزن خشک اندامها ،گیاهان به اندام
های ریشه ،شاخه و برگ تقسیم شدند .جهت اندازهگیری
وزن خشک ،نمونهها بهمدت  48ساعت در دمای  70درجه
سانتیگراد در آون خشک شدند .بهمنظور بررسی اثرات
سطوح مختلف خشکی بر پارامترهای رویشی در انتهای
آزمایش پارامترهایی مانند طول ساقه ،قطر ساقه ،طول
ریشه ،نسبت طول ریشه به ساقه ،طول برگ ،عرض برگ،
ضخامت برگ ،سطح برگ و درصد ریزش برگ اندازهگیری
شدند .جهت اندازهگیری سطح برگ گیاه ،برگ را با استفاده
از دستگاه سنجش سطح برگ مدل  DELTA-Tاسکن کرده
و سطح برگ بر اساس سانتیمتر مربع گزارش گردید .برای
سنجش طول ریشه و ساقه ،ابتدا گیاهان مورد بررسی از
درون گلدانها خارج و ریشهها به خوبی شستشو گردیدند.
سپس این گیاهان در بستههای پالستیکی به آزمایشگاه
منتقل گردیده و ریشه و بخش هوایی با استفاده از یک تیغ
از محل طوقه از هم جدا شدند .در نهایت طول ریشه و ساقه
گیاهان در این آزمایش با استفاده از متر نواری اندازهگیری
شدند .برای اندازهگیری طول برگ ،عرض برگ ،ضخامت
برگ و قطر ساقه از کولیس دیجیتال استفاده شد.
جهت اندازهگیری محتوای پروتئین کل ،میزان  0/5گرم از
نمونه را در هاون چینی ریخته ،سپس در چند مرحله مقدار
 6/25میلیلیتر بافر استخراج ( )pH =7/5به نمونه اضافه
کرده و به مدت  30دقیقه سائیده شد و سپس نمونه درون
فالکون  15میلیلیتری ریخته شد .جهت حل شدن کامل
نمونه در بافر و استخراج بهتر پروتئین ،به مدت  24ساعت
(این مرحله را می توان در صورت همگن بودن نمونه و

نتایج و بحث
اثر تنش خشکی بر وزن خشک ساقه
طبق نتایج تجزیه واریانس ،تمامی اثرهای ساده و متقابل در
مورد وزن خشک ساقه در سطح یک درصد ()P≤0/01
معنیدار گردید (جدول .)3
وزن خشک ساقه در هر  10پایه ،با افزایش سطوح تنش از
شاهد به  30درصد ظرفیت زراعی روند نزولی داشت ،منتها
این روند در تیمار  65درصد ظرفیت زراعی به میزان کمتری
مشاهده شد (شکل  .)2بررسی اثر متقابل پایه و خشکی
نشان داد که پایه سرخهحسینی × اینتگریما در تیمار شاهد
با میانگین ( 4/54گرم) در تنش مالیم با میانگین (3/85

1. Bradford
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای رویشی دانهالهای مختلف پسته تحت تنش خشکی
میانگین
مربعات
منابع تغییرات
پایه ()A
خشکی ()B
A×B
خطا

درجه
آزادی

وزن خشک
ساقه

وزن خشک
ریشه

طول ساقه

قطر
ساقه

طول ریشه

طول ریشه
به ساقه

طول برگ

عرض برگ

9
2
18
90

**5/70
**32/91
**0/240
0/016

**5/76
**23/53
**0/288
0/034

**762/20
**1388/12
41/16 ns
26/95

**1/44
**8/56
**0/068
0/0075

**2966/25
**11418/71
**523/79
40/07

**0/469
**2/057
**0/362
0/0041

**1821/83
**987/80
0/100ns
9/64

**578/38
**641/20
2/70ns
2/05

4/78

7/25

6/85

6/49

7/78

6/24

6/47

6/01

ضریب تغییرات (درصد)

**  * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح یک درصد و پنج درصد و غیر معنیدار را نشان میدهد.

گرم) و در تنش شدید با میانگین ( 3/22گرم) ،بیشترین
میزان وزن خشک ساقه را در تمامی سطوح خشکی داشت
درحالیکه پایه فندقی با میانگین  0/83گرم در آخرین تیمار
خشکی ،کمترین میزان وزن خشک ساقه را بین پایهها نشان
داد .در ضمن پایههای دانهالی احمدآقایی × اینتگریما،
اکبری × اینتگریما ،احمدآقایی ،سرخهحسینی ،گرمه ×
اینتگریما ،گرمه ،اکبری و فندقی × اینتگریما از لحاظ این
صفت در ردههای بعدی قرار گرفتند (شکل  .)2نتایج
پژوهش حاضر با نتایج قاسمی و همکاران ( )1392در پسته
مطابقت دارد .ایشان ضمن بررسی سطوح خشکی ( 65 ،0و
 30درصد ظرفیت زراعی) در چهار پایه بادامی ،بنه ،قزوینی
و سرخس گزارش کردند که وزن خشک ساقه در پایههای
مختلف متفاوت است بهطوریکه پایههای متحمل در پایان
تنش وزن خشک ساقه بیشتری نشان دادند .طبق نتایج
محققان مذکور با افزایش تنش خشکی وزن خشک اندام
هوایی در پایه بادامی در پایان تنش نسبت به سایر پایهها
به میزان کمتری کاهش یافت.

طبق نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس ،تأثیر
سطوح مختلف خشکی و نوع پایه بر میزان وزن خشک ریشه
در سطح یک درصد معنیدار ( )P≤0/01بود و این صفت
بهطور معنیداری تحت تأثیر پایه و تنش خشکی قرار گرفت
(جدول  .)3طبق نتایج با افزایش سطوح تنش از وزن خشک
ریشه در تمامی پایهها کاسته شد .بیشترین میزان وزن
خشک ریشه در تیمار شاهد مشاهده شد به طوریکه پایه
هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما در این سطح باالترین
وزن خشک ریشه را در بین پایهها نشان داد.
با افزایش سطوح تنش روند تغییرات از شیب تندتری
برخوردار بود و در سطح خشکی  30درصد ظرفیت زراعی
پایه فندقی با میانگین  72/64درصد کاهش وزن نسبت به
تیمار شاهد ،کمترین میزان وزن خشک ریشه و پایه سرخه
حسینی × اینتگریما با میانگین  21/59درصد کاهش وزن
نسبت به تیمار شاهد از بیشترین وزن خشک ریشه نسبت
به سایر پایههای دانهالی برخوردار بود .در ضمن پایههای

65% FC
a

b
f
jk

c

cd

d

d

100% FC

ef

g
h

kl

m
o

ef

ef

f

l

l

p

o

e

f

ij

hi
n

op

ef
hi

d

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

وزن خشک ساقه (گرم در دانهال)

30% FC

اثر تنش خشکی بر وزن خشک ریشه

پایه
شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل پایه و خشکی بر وزن خشک ساقه دانهالهای پسته .میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری در
سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDندارند
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درصد کاهش مشاهده شد .با توجه به اینکه در شرایط
تنشآبی فشار تورژسانس سلولهای ساقه که در حال ازدیاد
طول میباشند ،کاهش مییابد و از طرفی تولید مواد اصلی
فتوسنتز نیز کم میشود ،بنابراین طول میانگرههای ساقه و
در نتیجه ارتفاع گیاه تحت تأثیر سطوح خشکی کاهش
مییابد (امام و نیکنژاد .)1383 ،ضابط و حسینزاده
( )1390نیز گزارش کردند که کاهش ارتفاع گیاه در ساقه
دلیلی بر این است که تنش خشکی باعث کاهش تقسیمات
سلولی گردیده و رشد رویشی گیاه کاهش داده میشود لذا
منجر به کاهش رشد و سطح فتوسنتز کننده گیاه میگردد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج بشارت و همکاران ( )1393و
قاسمی و همکاران ( )1392روی پسته مطابقت دارد.

دانهالی اکبری × اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما ،احمد-
آقایی ،سرخهحسینی ،گرمه × اینتگریما ،گرمه ،اکبری و
فندقی × اینتگریما از لحاظ کاهش کمتر این صفت به ترتیب
در ردههای بعدی قرار گرفتند (شکل  .)3نتایج آزمایش ما
با نتایج آزمایشات قاسمی و همکاران ( )1392و فهیمی-
خویردی 1و همکاران ( )2016در ارتباط با تأثیر تنش
خشکی بر کاهش وزن خشک ریشه ارقام پسته مطابقت
دارد .یکی از دالیل احتمالی که افزایش تنش خشکی منجر
به کاهش وزن خشک ریشه میشود به دلیل تحت تأثیر قرار
گرفتن ریشه به عنوان یکی از اجزای گیاه در اثر این پدیده
محیطی میباشد .در واقع با افزایش تنش خشکی همچنان
که فتوسنتز برگ کاهش یافته احتیاجات قندی برای تنظیم
اسمزی در گیاه زیاد شده و به دنبال آن رشد ریشه به طور
اجتناب ناپذیری متوقف میگردد (نیکنام 2و همکاران،
.)2006

اثر تنش خشکی بر قطر ساقه
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس ،تمامی
اثرات ساده و متقابل در مورد قطر ساقه معنیدار ()P≤0/01
گردید (جدول  .)3کاهش میزان قطر ساقه پایههای دانهالی
پسته سرخهحسینی × اینتگریما ،اکبری × اینتگریما ،احمد-
آقایی × اینتگریما ،احمدآقایی ،سرخهحسینی ،گرمه ×
اینتگریما ،گرمه ،اکبری ،فندقی × اینتگریما و فندقی در
تنش شدید نسبت به شاهد به ترتیب ،33/69 ،29/43
،71/85 ،71/59 ،67/29 ،56/60 ،49/21 ،38/98 ،40/37
 73/97درصد بود .بر اساس نتایج ،پایههای هیبرید سرخه-
حسینی × اینتگریما ،اکبری × اینتگریما ،احمدآقایی ×
اینتگریما ،احمدآقایی و سرخهحسینی از نظر قطر ساقه از
ثبات بیشتری ناشی از تغییرات سطوح خشکی برخوردار
بودند به طوریکه اندازه قطر ساقه مربوط به این پایهها در
سطح آخر خشکی نسبت به سطح شاهد کمترین کاهش را
نسبت به سایر پایهها داشته است .بنابراین پایههای هیبرید
سرخهحسینی × اینتگریما ،اکبری × اینتگریما ،احمدآقایی
× اینتگریما و دو پایه احمدآقایی و سرخهحسینی که حاصل
تالقی با دانه گرده آزاد هستند به ترتیب نسبت به سایر
پایههای دانهالی مورد آزمایش متحملترین پایهها در برابر
خشکی از نظر کاهش قطر ساقه میباشند .از طرفی در بین
دانهالها ،پایه فندقی در تیمار شاهد با میانگین  1/46میلی
متر ،در تنش متوسط با میانگین  0/82میلیمتر و در تنش
شدید با میانگین  0/38میلیمتر کمترین میزان قطر ساقه
را در بین تمامی تیمارها نشان داد و به عنوان حساسترین
پایه از لحاظ این صفت ارزیابی شد (شکل  .)4رشد سلولها

اثر تنش خشکی بر طول ساقه
طبق نتایج بهدست آمده از جدول تجزیه واریانس (جدول
 ،)3اثر پایه و خشکی بر صفت طول ساقه معنیدار
( )P≤0/01شد ولی در مورد اثر متقابل پایه در خشکی از
نظر آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در این بررسی
طول ساقه اختالف معنیداری بین پایهها نشان داد به
طوریکه پایه هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما و فندقی با
میانگین  91/05و  65/41سانتیمتر به ترتیب بیشترین و
کمترین میزان این صفت را به خود اختصاص دادند .در
ضمن پایههای دانهالی احمدآقایی × اینتگریما ،اکبری ×
اینتگریما ،احمدآقایی ،سرخهحسینی ،گرمه × اینتگریما،
فندقی × اینتگریما و گرمه از لحاظ این صفت در ردههای
بعدی قرار گرفتند (جدول  .)5نتایج پژوهش حاضر با نتایج
مالکیکوهبنانی و کریمی ( )1392در ارتباط با مقاومت به
خشکی ارقام پسته مطابقت دارد .طبق نتایج محققان مذکور
رقم هیبرید بینگونهای آتالنتیکا × ورا در سطوح مختلف
خشکی نسبت به ارقام قزوینی و بادامی ریز زرند ارتفاع ساقه
بیشتری نشان داد و به عنوان متحملترین پایه از لحاظ این
صفت ارزیابی شد .در ارتباط با نتایج مربوط به تأثیر خشکی
بر طول ساقه (جدول  )6مشاهده شد که با افزایش سطوح
خشکی یک روند کاهشی از نظر این صفت وجود داشت
به طوریکه در آخرین سطح خشکی ( 30درصد ظرفیت
زراعی) نسبت به شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعی)14/24 ،

2. Niknam

1. Fahimi Khoyerdi
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همکنش پایه و خشکی معنیدار ( )P≤0/01شد .در تمامی
پایهها با افزایش سطوح خشکی افزایش طول ریشه در تنش
مالیم و شدید مشاهده شد بهطوریکه در بین دانهالها ،پایه
دانهالی هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما ،اکبری ×
اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما ،سرخهحسینی ،اکبری،
گرمه × اینتگریما ،گرمه ،احمدآقایی ،فندقی × اینتگریما و
فندقی در آخرین سطح تنش نسبت به شاهد به ترتیب
،32/54 ،40/62 ،42/56 ،64/33 ،78/37 ،80/02 ،98/65
15/41 ،20/16 ،20/79درصد افزایش در طول ریشه نشان
دادند (شکل  .)5طبق نتایج با افزایش تنش خشکی در
تمامی سطوح پایه هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما و
فندقی به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش طول ریشه را
نسبت به شاهد در مقایسه با سایر پایهها نشان دادند.
بنابراین پایه پررشد هیبرید سرخهحسینی× اینتگریما نسبت

یکی از مهمترین و حساسترین فرآیندهای فیزیولوژیکی
وابسته به فشار تورژسانس است .رشد گیاه به علت تولید
سلولهای دختری در تقسیم سلولهای مریستمی و افزایش
ابعاد سلولهای جوان ایجاد میگردد .در شرایط کمآبی
طویل شدن سلولهای بیشتر گیاهان با قطع جریان آب از
آوند چوب به سلولهای در حال طویل شدن جلوگیری
میگردد .در نتیجه خشکی باعث کاهش رشد و افت عملکرد
میگردد؛ بنابراین با افزایش سطوح خشکی قطر ساقه
گیاهان کاهش مییابد (آنجوم و همکاران .)2011 ،نتایج
آزمایش حاضر با نتایج حیدری ( )1395مبنی بر کاهش
قطر ساقه پسته با افزایش تنش خشکی مطابقت دارد.
اثر تنش خشکی بر طول ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای مربوط به طول
ریشه (جدول  )3نشان داد که اثر پایه ،تنش خشکی و بر
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نسبت به سایر پایههای تحت تنش متحملترین پایه در برابر
خشکی از لحاظ افزایش طول ریشه و دستیابی بیشتر به آب
در شرایط تنش میباشد .نتایج این پژوهش با نتایج قاسمی
و همکاران ( )1392روی پسته مطابقت نداشت .محققان
مذکور گزارش کردند با افزایش تنش خشکی طول ریشه در
تمامی پایهها کاهش یافت و پایههای حساس کاهش
بیشتری در ارتباط با این صفت نشان دادند .از طرفی نتایج
پژوهش حاضر با یافتههای حسنیگردهکوهی ( )1391روی
پسته مطابقت داشت به طوریکه با افزایش تنش خشکی
طول ریشه بیشتری در پایههای متحمل نسبت به پایههای
حساس مشاهده شد .با افزایش تنش خشکی ،گیاهان مقاوم
به تنش ،بهمنظور استفاده بهینه از آب موجود در خاک در
شرایط تنش طول ریشه خود را افزایش میدهند و این
افزایش طول ریشه با کاهش قطر ریشه همراه است و در
نتیجه ریشه گیاه بهتر میتواند به منافذ خاک نفوذ کرده و
آب را جذب کند (ژینگ 1و همکاران .)2004 ،از طرفی با
افزایش تنش خشکی ژنهای تولیدکننده پروتئین
اکسپانزین فعال شده و باعث افزایش تولید پروتئین در ریشه
میگردد .این پروتئین منجر به سست کردن پیوندهای
دیگلوکان بین رشتههای سلولزی در دیواره سلولی شده به-
طوریکه بعد از سست شدن دیواره سلولی بهعلت جذب آب
و تورژسانس سلولی ،سلولها بزرگتر میشود و در نهایت این
عوامل باعث افزایش طول ریشه میگردند (ویو 2و همکاران،
.)2001

سطح تنش نسبت به شاهد بیشترین افزایش طول ریشه به
ساقه را در بین پایهها نشان داد .در ضمن پایههای دانهالی
اکبری × اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما ،سرخهحسینی،
احمدآقایی ،اکبری ،گرمه × اینتگریما ،گرمه ،فندقی ×
اینتگریما و فندقی از لحاظ افزایش نسبت طول ریشه به
طول ساقه نسبت به شاهد به ترتیب در ردههای بعدی قرار
گرفتند .بر اساس نتایج در تمامی پایههای دانهالی تحت
تنش طول ریشه به ساقه بیشتر اما با شدت متفاوت مشاهده
شد .افزایش در نسبت ریشه به اندام هوایی در شرایط تنش
خشکی به دلیل تخصیص ماده خشک بیشتری به ریشه ،در
راستای توسعه آن میباشد و باعث افزایش توانایی گیاه برای
جذب آب از خاک میگردد .در نتیجه منجر به مقاومت به
خشکی بیشتر گیاه میشود .در شرایطی که گیاهان در
وضعیت تنش خشکی قرار دارند ،نسبت ریشه به شاخساره
آنها افزایش مییابد تا مقدار آبی که در دسترس گیاه قرار
میگیرد ،بیشتر شود (چارتزوالکیس 3و همکاران.)1993 ،
چنین پاسخی باعث افزایش جذب آب شده که گیاه در
شرایط تنش خشکی از خود نشان میدهد .به بیان دیگر،
باال بودن نسبت ریشه به ساقه ،باعث ایجاد تعادل بهتر بین
جذب آب توسط ریشه و دفع آن توسط اندام هوایی میگردد
(کلوز 4و همکاران .)2005 ،افزایش طول ریشه به ساقه در
دانهالهای تحت تنش پسته (فهیمیخویردی و همکاران،
 )2016و ریحان (محمدنیا و همکاران )1397 ،نیز مشاهده
شده است.

اثر تنش خشکی بر نسبت طول ریشه به ساقه

اثر تنش خشکی بر طول و عرض برگ

طبق نتایج تجزیه واریانس ،تمامی اثرات ساده و متقابل در
مورد صفت نسبت ریشه به ساقه معنیدار ( )P≤0/01شد
(جدول  .)3بررسی اثر متقابل پایه و خشکی (شکل  )6نشان
داد که با افزایش سطوح خشکی نسبت ریشه به ساقه در
همه پایههای دانهالی مورد بررسی از یک روند افزایشی
برخ وردار بود .البته تیمار تنش مالیم نسبت به تنش شدید
افزایش کمتری از لحاظ این صفت را نسبت به شاهد در
تمامی پایهها نشان داد .طبق نتایج در گیاهان شاهد نسبت
ریشه به ساقه کمترین مقدار بود در حالیکه در سطح آخر
خشکی بیشترین میزان این صفت نسبت به شاهد مشاهده
شد بهطوریکه در این سطح از تنش پایه هیبرید سرخه-
حسینی × اینتگریما با میانگین  119/66درصد در آخرین

در این پژوهش ،اختالف بین پایهها و سطوح مختلف خشکی
از نظر طول و عرض برگ معنیدار ( )P≤0/01بود ولی در
مورد اثر متقابل پایه و خشکی بر روی این صفات تفاوت
معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)3مقایسه میانگینهای
اثرات ساده نشان داد که پایه هیبرید سرخه حسینی ×
اینتگریما در بین پایههای دانهالی مورد مطالعه بیشترین
میزان طول برگ را دارا بود و پایههای دانهالی احمدآقایی،
احمدآقایی × اینتگریما ،فندقی ،فندقی × اینتگریما ،سرخه-
حسینی × اینتگریما ،گرمه ،گرمه × اینتگریما ،اکبری و
اکبری × اینتگریما نسبت به این پایه به ترتیب ،15/47
،44/62 ،29/71 ،47/11 ،19/53 ،48/73 ،51/55 ،13/53
13/84درصد کاهش طول برگ را نشان دادند .بنابراین پایه

1. Xing
2. Wu

3. Chartzoulakis
4. Close
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اکبری ،فندقی × اینتگریما ،گرمه و فندقی از لحاظ این
صفت در ردههای بعدی قرار گرفتند .طبق نتایج در مقایسه
بین سطوح مختلف خشکی از لحاظ عرض برگ ،تیمار شاهد
با میانگین  27/62میلیمتر بیشترین میانگین این صفت را
به خود اختصاص داد .میزان این صفت در تیمار تنش مالیم
و شدید به ترتیب  12/30و  28/92درصد نسبت به تیمار
شاهد کاهش نشان داد (جدول  .)4در گیاهان رشد رویشی
تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین
این عوامل میزان آب در دسترس است .یکی از اولین نشانه-
های کمآبی ،کاهش آماس و در نتیجه کاهش تقسیم و
توسعه سلول به ویژه در برگها میباشد و به همین دلیل
است که اولین اثر محسوس کمبود آب بر روی گیاهان را
میتوان بهوسیله اندازه کوچکتر برگهای گیاهان (طول و

فندقی نسبت به سایر پایههای مورد آزمایش حساسترین
پایه در برابر خشکی از نظر طول برگ بود (جدول  .)5طبق
نتایج تنش خشکی اثر منفی معنیداری بر روی طول برگ
گذاشت بهطوریکه تیمار تنش مالیم با میانگین 49/42
میلیمتر و تنش شدید با میانگین  42/37میلیمتر به ترتیب
 4/88و  18/45درصد نسبت به شاهد کاهش نشان دادند
(جدول  .)6در ارتباط با تأثیر تنش خشکی بر عرض برگ،
مقایسه میانگینهای اثرات ساده (جدول  )3نشان داد که
میزان عرض برگ در پایههای مورد بررسی از  15/05الی
 36/36میلیمتر به ترتیب مربوط به پایههای فندقی و
هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما متغیر بوده است .در
ضمن پایههای دانهالی اکبری × اینتگریما ،احمدآقایی ×
اینتگریما ،احمدآقایی ،سرخهحسینی ،گرمه × اینتگریما،
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گردید (جدول  .)4بررسی اثر متقابل پایه و خشکی نشان
داد که پایه سرخهحسینی × اینتگریما در تیمار شاهد با
میانگین ( 194/14سانتیمترمربع در هر دانهال) در تنش
مالیم با میانگین ( 148/5سانتیمترمربع در هر دانهال) و
تنش شدید با میانگین ( 99/02سانتیمترمربع در هر
دانهال) از بیشترین میزان سطح برگ بین پایهها برخوردار
بوده است .طبق نتایج پایه فندقی کمترین میزان سطح برگ
را در آخرین سطح خشکی با میانگین  27/38سانتیمترمربع
نشان داد بهطوریکه در این سطح از تنش نسبت به شاهد
با میانگین  63/01درصد بیشترین کاهش از لحاظ این صفت
نسبت به سایر پایهها مشاهده شد .در ضمن پایههای دانهالی
احمدآقایی × اینتگریما ،اکبری × اینتگریما ،سرخهحسینی،
احمدآقایی ،گرمه × اینتگریما ،اکبری ،گرمه و فندقی ×
اینتگریما از نظر میزان کاهش کمتر این صفت به ترتیب در
ردههای بعدی قرار گرفتند (شکل  .)7احتماال توقف و
محدودشدن سطح برگ به منزله اولین مکانیسم دفاعی گیاه
در برابر خشکی میباشد که به دلیل کاهش تورژسانس
سلولهای گیاهی و همچنین کاهش جذب مواد و عناصر
غذایی بر اثر کمبود آب است (جلیلیمرندی و همکاران،
 .)1390کاهش سطح برگ که در اثر تنش خشکی حادث
میشود میتواند به کمشدن تقسیم و طویل شدن سلولی
نسبت داده شود.
همچنین کاهش پتانسیل آب خاک باعث کاهش تولید برگ
جدید میگردد (عبدالجلیل 2و همکاران .)2009 ،از طرفی
کاهش سطح برگ ،خود میتواند به دلیل فرآیندهای دیگری
از درون گیاه باشد که عمدتا در ارتباط با فتوسنتز میباشند.
بنابراین این فرآیندها باعث تولید برگهای کوچکتر و از
طرف دیگر موجبات نابودی برگها را زودتر از موعد فراهم
مینمایند (وفابخش و همکاران .)1387 ،نتایج پژوهش

عرض برگ) شناسایی کرد (سالحورزی و همکاران.)1387 ،
اثر تنش خشکی بر ضخامت برگ
طبق نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (جدول ،)4
اثر پایه و خشکی بر صفت ضخامت برگ معنیدار
( )P≤0/01شد ولی در مورد اثر متقابل پایه در خشکی از
نظر آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
در این بررسی ضخامت برگ اختالف معنیدار در بین پایهها
نشان داد بهطوریکه پایههای دانهالی هیبرید احمدآقایی ×
اینتگریما و فندقی با میانگین  0/706و  0/276میلیمتر به
ترتیب بیشترین و کمترین میزان این صفت را به خود
اختصاص دادند .در ضمن پایههای دانهالی اکبری ×
اینتگریما ،سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی ،سرخه-
حسینی ،اکبری ،گرمه × اینتگریما ،گرمه و فندقی از نظر
ضخامت برگ در ردههای بعدی قرار گرفتند (جدول .)5
نتایج مربوط به تأثیر خشکی بر ضخامت برگ نشان داد که
با افزایش سطوح خشکی یک روند افزایشی از نظر این صفت
وجود داشت بهطوریکه در آخرین سطح خشکی نسبت به
شاهد  0/30درصد افزایش ضخامت برگ مشاهده شد
(جدول  .)6از جمله تغییراتی که در نتیجه تنش خشکی
ایجاد میگردد کاهش حجم سلولی ،کاهش سطح برگ و
افزایش ضخامت برگ میباشد .در مناطق کمآب برگهای
کوچکتر و ضخیمتر بهوسیله کاهش سطح تعرق باعث
کاهش تلفات آب میشوند و به افزایش تحمل به خشکی
کمک مینمایند (پسرکلی .)1999 ،1نتایج پژوهش حاضر با
نتایج اکبری و همکارن ( )1394روی زیتون مبنی بر افزایش
ضخامت برگ با افزیش سطوح خشکی مطابقت دارد.
اثر تنش خشکی بر سطح برگ کل گیاه
بر اساس نتایج بدست آمده ازجدول تجزیه واریانس ،اثرات
ساده و متقابل در مورد سطح برگ ( )P≤0/01معنیدار

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای رویشی و میزان پروتئین دانهالهای مختلف پسته تحت تنش خشکی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

ضخامت برگ

سطح برگ کل گیاه

ریزش برگ

پروتئین برگ

پروتئین ریشه

پایه ()A
خشکی ()B

9
2
18
90

**0/235
**0/331
0/0012ns
0/0011

**20788/43
**34658/36
**583/11
30/06

**1928/55
**3952/82
**105/03
3/37

**0/00019
**0/00175
0/0000057ns
0/0000037

**0/0019
**0/0352
0/0000016ns
0/000044

6/49

6/23

6/70

5/96

7/49

A×B
خطا
ضریب تغییرات (درصد)

**  * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح یک درصد و پنج درصد و غیرمعنیدار را نشان میدهد.

2. Abdul Jaleel

1. Passarkli
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طبق نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (جدول ،)4
اثر پایه و خشکی بر صفت پروتئین برگ و ریشه معنیدار
( )P≤0/01شد ولی در مورد اثر متقابل پایه در خشکی از
نظر آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد .نتایج مربوط به
پروتئین برگ اختالف معنیداری بین پایهها نشان داد به-
طوریکه پایه هیبرید احمدآقایی × اینتگریما در بین پایه
های دانهالی مورد مطالعه بیشترین میزان پروتئین محلول
برگ را دارا بود و پایههای دانهالی اکبری × اینتگریما،
سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی ،سرخهحسینی،
گرمه × اینتگریما ،اکبری ،فندقی × اینتگریما ،گرمه و فندقی
نسبت به این پایه به ترتیب ،14/09 ،4/25 ،2/17 ،1/59
 26/86 ،25/79 ،21/80 ،19/94 ،19/41درصد کاهش
نشان دادند (جدول  .)5وقتی گیاهان در معرض تنش
خشکی قرار میگیرند برخی تغییرات کمی و کیفی در میزان
پروتئینهای گیاهی به وجود میآید .به طور کلی میزان
پروتئین گیاه در طی دوره کمآبی در گیاه افت میکند و
مقدار هدروی آن در گیاهان سهکربنه نسبت به گیاهان
چهارکربنه بیشتر میباشد (سید 3و همکاران .)2012 ،نتایج
مربوط به تأثیر خشکی بر پروتئین برگ نشان داد که با
افزایش سطوح خشکی یک روند کاهشی از نظر این صفت
وجود داشت بهطوریکه در آخرین سطح خشکی نسبت به
شاهد  33/77درصد کاهش پروتئین برگ مشاهده شد
(جدول  .)6با افزایش تنش خشکی الگوی تولید بسیاری از
پروتئینها در پاسخ به تنش ،تغییر مینماید که از جمله این
پروتئینها ،پروتئینهای درگیر در مسیرهای پیام رسانی
تنش ،پروتئینهای مخصوص مقابله با تنش اکسیداتیو و
پروتئینهایی با اعمال غیرمستقیم با تنش میباشند (حاج-
حیدری 4و همکاران .)2005 ،در پژوهشی که توسط کینگ
شنگ 5و همکاران ( )2007روی نارنج سه برگ انجام گرفت،
میزان پروتئینهای برگ بهواسطه تنش خشکی کاهش
یافت .در پژوهشی مشابه فهیمیخویردی و همکاران
( )2016با سنجش مقاومت چند ژنوتیپ پسته به تنش
خشکی در مرحله جوانهزنی و رشد دانهالی گزارش کردند
که با افزایش تیمارهای خشکی میزان پروتئین برگ و ریشه
کاهش قابل توجهی یافت .در ارتباط با میزان پروتئین ریشه
همانند پروتئین برگ اختالف معنیدار بین پایهها مشاهده

بشارت و همکاران ( )1393روی پسته نشان دهنده کاهش
سطح برگ در اثر تنش خشکی میباشد به طوریکه با
افزایش دور آبیاری از  2روز به  8روز ،سطح برگ  53درصد
کاهش یافت .طبق نتایج محققین مذکور سطح برگ یک
پارامتر کلیدی برای آزمایشات فیزیولوژیکی شامل رشد
گیاه ،جذب نور ،کارایی فتوسنتزی ،تبخیر و تعرق و
همچنین پاسخ گیاه به کودها و آبیاری میباشد .نتایج
آزمایش حاضر با یافتههای فهیمی خویردی و همکاران
( )2016و کریمی 1و همکاران ( )2011روی پسته مطابقت
دارد.
اثر تنش خشکی بر ریزش برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف پایه،
خشکی و اثر متقابل پایه و خشکی بر میزان ریزش برگ
معنیدار بود (( )P≤0/01جدول  .)4طبق نتایج مقایسه
میانگین همگام با افزایش شدت خشکی میزان ریزش در
برگها نسبت به شاهد در تمامی پایههای دانهالی افزایش
نشان داد بهطوریکه در سطح شاهد دانهالها کمترین
میزان ریزش برگ را داشتند .نتایج مقایسه میانگینها نشان
داد که با افزایش سطوح خشکی مخصوصا در تنش شدید
ریزش برگ در گیاهان بیشترین مقدار بود بهطوری که پایه-
های دانهالی احمدآقایی ،احمدآقایی × اینتگریما ،فندقی،
فندقی × اینتگریما ،سرخهحسینی ،سرخهحسینی ×
اینتگریما ،گرمه ،گرمه × اینتگریما ،اکبری و اکبری ×
اینتگریما به ترتیب ،49/58 ،71/99 ،22/64 ،25/04
 26/65 ،33/44 ،44/81 ،56/08 ،16/32 ،35/71درصد
نسبت به شاهد ریزش برگ نشان دادند .بنابراین پایههای
هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما،
اکبری × اینتگریما و احمدآقایی کمترین و پایه فندقی
بیشترین ریزش برگ را در بین پایهها نشان دادند (شکل
 .)8برای مقاومت در برابر خشکی و زندهمانی بیشتر یکی از
مکانیزمهای گیاه در شرایط کمآبی ریزش برگ میباشد که
گیاه جهت حفظ خود اقدام به ریزش برگهای مسن و
ضعیف که بیشتر مصرفکننده هستند میکند (تورسیلس2
و همکاران.)1996 ،
اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین محلول برگ و
ریشه

4. Hajheidari
5. Qiangsheng

1. Karimi
2. Torrecillas
3. Seyed
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شکل  -8مقایسه میانگین اثر متقابل پایه و خشکی بر ریزش برگ دانهالهای پسته .میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح
احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDندارند

وجود داشت بهطوریکه کمترین میزان این صفت در آخرین
سطح خشکی نسبت به شاهد مشاهده شد .بر اساس نتایج
تیمار تنش شدید  50/08درصد نسبت به شاهد از لحاظ
پروتئین ریشه کاهش نشان داد (جدول  .)6بر اساس یافته-
های آنجوم و همکاران ( )2011یکسری تغییرات کمی و
کیفی در میزان پروتئینهای گیاهی به واسطه تنش خشکی
به وجود میآید بهطوریکه از ساخت پروتئینها جلوگیری
شده و در بیان ژن تغییراتی ایجاد شده و در نتیجه گروههای
جدیدی از پروتئینها ایجاد میشود .از طرفی آزمایشات
قبلی نشان داده که تجمع و فعالیت آنزیمهای پروتئاز و
سیستئین پروتئیناز که نقش بسزایی در از هم پاشیدگی
پروتئینها دارند در شرایط تنش خشکی افزایش مییابد.
عالوه بر این گزارش شده که ژنوتیپهای مقاوم به خشکی

شد به طوریکه پایه هیبرید احمدآقایی × اینتگریما و
سرخهحسینی × اینتگریما به ترتیب با میانگین  0/1063و
 0/1053میلیگرم بر گرم وزنتر نسبت به سایر پایهها
مقادیر باالتری از لحاظ این صفت را نشان دادند .از طرفی
پایه فندقی با میانگین  0/0746میلیگرم بر گرم وزنتر
کمترین میزان پروتئین ریشه را بین پایهها به خود اختصاص
داد (جدول  .)5در پژوهشی که بهمنظور بررسی اثر تنش
خشکی ناشی از پلیاتیلنگلیکول ( )PEGبر میزان پروتئین
گیاه برنج انجام شد نتایج حاکی از آن بود که با افزایش
سطوح پلیاتیلنگلیکول ( )PEGمیزان پروتئین گیاه کاهش
یافت (جنابابیرام و برا .)2012 ،1نتایج مربوط به تأثیر
خشکی بر پروتئین ریشه همانند پروتئین برگ نشان داد که
با افزایش سطوح خشکی یک روند کاهشی از نظر این صفت
1. Jnandabhiram and Borah
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و اکبری × اینتگریما در ارتباط با تمامی صفات رویشی و
میزان پروتئین برگ و ریشه از مقادیر باالتری در شرایط
تنش خشکی برخوردار بودند که این بیانگر تحمل بیشتر
این پایهها نسبت به تنش خشکی میباشد .از طرفی پایه
فندقی در بین پایههای دانهالی مورد مطالعه بیشترین
حساسیت را به تنش خشکی در ارتباط با تمامی صفات مورد
مطالعه نشان داد .بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص
شد پایههای هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی
× اینتگریما و اکبری × اینتگریما بیشترین و پایه فندقی
کمترین توانایی را در حفظ پروتئینهای برگ و ریشه در
پاسخ به تنش خشکی در بین پایهها دارند .به عنوان یک
نتیجهگیریکلی ،به نظر میرسد بتوان از پایههای هیبرید
سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما و اکبری
× اینتگریما بهعنوان پایههای متحمل به خشکی برای اصالح
ارقام با پتانسیل عملکرد زیاد در مناطق خشک استفاده کرد.
البته الزم است در آینده پیوند ارقام مختلف روی این پایهها
انجام و مقاومت پایههای پیوندی و رفتار پیوندک نسبت به
سطوح مختلف خشکی مورد ارزیابی قرار گیرد.

گندم به دلیل سازگاری باالتر به تنشآبی از میزان فعالیت
آنزیم سیستئین پروتئیناز پایینتری برخوردار هستند
(داندا 1و همکاران )2004 ،که احتماال در پژوهش حاضر نیز
پایههای متحمل از میزان فعالیت آنزیم سیستئین پروتئیناز
پایینتری برخوردار بودهاند .کاهش پروتئین محلول در اثر
تنش خشکی در گیاه پسته (فهیمی خویردی و همکاران،
 ،)2016ذرت (جابسینگ و بابو )2014 ،2و انگور (عباسی 3
و همکاران )2014 ،گزارش شده است.
نتیجهگیری کلی
طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر بررسی میزان پروتئین
برگ و ریشه در تمامی پایههای دانهالی نشان داد که افزایش
سطوح تنش خشکی باعث افزایش تفاوتهای قابل مالحظه-
ای در گیاهان تحت تنش نسبت به گیاهان شاهد شده است.
از طرفی پایههای دانهالی پسته نسبت به تنش خشکی
پاسخهای متفاوتی را نشان دادند ،بهطوریکه پایههای
هیبرید سرخهحسینی × اینتگریما ،احمدآقایی × اینتگریما

جدول  -5مقایسه میانگین صفات رویشی و میزان پروتئین در دانهالهای مختلف پسته تحت تنش خشکی
پایه
احمد آقایی
احمد آقایی × اینتگریما
فندقی
فندقی × اینتگریما
سرخه حسینی
سرخهحسینی ×
اینتگریما
گرمه
گرمه × اینتگریما
اکبری
اکبری × اینتگریما

طول ساقه
(سانتیمتر)

طول برگ
(میلیمتر)

عرض برگ
(میلیمتر)

ضخامت برگ
(میلیمتر)

پروتئین برگ
(میلیگرم بر گرم
وزن تازه)

پروتئین ریشه
(میلیگرم بر گرم
وزن تازه)

76/04bc
87/59a
65/41f
70/69de
73/99b-d

56/58b
57/88b
32/43g
34/32fg
53/86c

26/98d
28/35c
15/05g
17/51f
23/10e

0/623b
0/706a
0/276g
0/386f
0/573c

0/0360b
0/0376a
0/0275f
0/0294de
0/0323c

0/0990b
0/1063a
0/0746e
0/0796de
0/0880c

91/05a

66/94a

36/36a

0/630b

0/0368ab

0/1053a

69/18ef
73/86b-d
72/07c-e
76/95b

35/40ef
47/05d
37/07e
57/67b

15/34g
22/05e
22/51e
31/03b

0/396f
0/446e
0/476d
0/650b

0/0279ef
0/0303d
0/0301d
0/0370ab

0/0756e
0/0833cd
0/0796de
0/1023ab

بر مبنای آزمون  ،LSDدر هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف خشکی بر صفات رویشی و میزان پروتئین دانهالهای مختلف پسته
سطوح تنش
شاهد (ظرفیت زراعی)
تنش مالیم ( 65درصد ظرفیت
زراعی)
تنش شدید ( 30درصد ظرفیت
زراعی)

طول ساقه
(سانتیمتر)

طول برگ
(میلیمتر)

عرض برگ
(میلیمتر)

ضخامت برگ
(میلیمتر)

پروتئین برگ
(میلیگرم بر
گرم وزن تازه)

پروتئین ریشه
(میلیگرم بر
گرم وزن تازه)

80/67a

51/96a

27/62a

0/424c

0/037a

0/118a

77/19b

49/42b

24/22b

0/520b

0/034b

0/090b

69/18c

42/37c

19/64c

0/606a

0/025c

0/059c

بر مبنای آزمون  ،LSDدر هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح پنج درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.
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