
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شورتنش شوری رد   گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

916 
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 وفا شهیدی ،زادهناصر عرب
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  چکیده

-از طریق القاء خشکی سیاه تاغ شورپسندگیاه بهبود مقاومت به خشکی  بررسی تغییرات پارامترهای روابط آبی در جهت

بوده از جمله اهداف این مطالعه در پاسخ به کم آبی و خشکی  تاغ سیاههای فیزیولوژیک ای و روشن نمودن مکانیزمهای دوره

  به ؛شد لقاءها انهال  به  ،آبیاری  عدم  قطری ازمالیم  نسبتأ  خشکی. شد  گرفته کار  به فشار  محفظه  روش، کار  این  برایاست. 

  همین  به نیز شدید نسبتأ  خشکی. رسید بار -5/19  به تاغ  سیاه  هاینهال  شاخساره  آب  پتانسیل  هفته دو از بعد  که  ای گونه

  تقلیل بار -2/22  به تاغ  سیاه  ایهشاخساره  آب  پتانسیل  طوریکهب شد، القاء  آبیاری از  ممانعت  هفته چهار از بعد  ولی ، ترتیب

در هر دو سری آزمایش،  د.ش تکرار  متوالی  دوره  یازده  برای شدید نسبتأ  خشکی و  دوره  شش  برای مالیم نسبتأ  خشکی.  یافت

 خشکیالقاء  هاگرچبار ثابت باقی ماند.  -2/12د؛ در حدود شدن می  آبیاری بار یک روز دو هر که شاهد  هاینهال  آب  پتانسیل

 پتانسیلبر  ولی؛ شد ای شاخساره و ای ریشه هایبافت ارتجاعی خاصیت افزایش موجب تاغ گونهاین  هاینهال بهمالیم  نسبتأ

 تنظیم و اسمزی پتانسیل کاهش موجب اگرچه ،شدید نسبتأ حشکی اعمال که حالی درداری نداشت. آن تأثیر معنی اسمزی

 . دادنیز افزایش  راهای سلولی آن در همان حال خاصیت ارتجاعی بافت ولی؛ شد تاغاه سی های شاخساره و ریشه اسمزی

   

 اسمزی  های آب وپتانسیل خشکی،، تاغ واژه:کلید 

 

 مقدمه

های فیزیولوژیک و بیوشیمیائی گیاه است که در شرایط محدودیت رطوبت بیان کننده ویژگی 1مقاومت به خشکی  واژه

یا فرار از آن استفاده  گیاهان در مقابله با خشکی از دو مکانیسم تحمل خشکی وشود. مانی آن می  خاک موجب بهبود زنده

را سپری نماید.  های خشکیاز مکانیسم تحمل، قادر است دورههائی است که با استفاده تاغ از جمله گونه. (11و  8نمایند )می

  .(15و  9، 4، 2، 1) لعه شده استها مانند انواع کاج مطا بعضی از گونهاین مکانیسم در 

( یا افزایش Osmotic adjustmentهای دیگر از طریق تنظیم اسمزی ) تاغ مانند بسیاری از گونه شورپسندهای  گونه

 ،( در شرایط تنش آبیEnhancement of cell wall elasticity) خاصیت ارتجاعی دیواره سلولی بافتهای خود

 (.  4) نمایند های خشکی را بهتر تحمل میده و در نتیجه دورها بهتر حفظ کرتورژسانس خود ر

شود. این بانی و نیمه بیابانی محسوب میمناطق بیا شورپسندهای ( از جمله گونهHaloxylon aphyllumسیاه تاغ )

به  ماه استخشکی تابستان حدود چهار  دوره طول متر وکمتر از دویست میلی در مناطقی که بارندگی متوسط ساالنه  گونه

متر در سال و چهار ماه دوره میلی 191بارندگی متوسط های اطراف کرمان با تاغکاری) دنمای خوبی مستقر شده و رشد می

                                                 
1
- Drought resistance  
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قل چهار ماه دوره خشکی متر در سال و حدامیلی 61ر بم با بارندگی کمتر از های منطقه نرماشیتاغکاری و خشکی تابستانه

  . (آیندمار میاز جمله این مناطق به ش تابستانه

که قرار دادن مکرر های اصلی کاشت، به نظر رسید های گلدانی کشت شده در بستربا هدف کاهش درصد مرگ و میر نهال

ای خشکی و بررسی واکنش آنها به خشکیهای تحمیلی و احتمال دوره هاینهالهای یکساله گلدانی سیاه تاغ در معرض تنش

تواند به عنوان راهکاری مناسب مورد ای، میهای دورهندگی و خشکسالیاز کاهش بارشدن به شرائط نامساعد ناشی  سازگار

بهبود  جهت بررسی تغییرات پارامترهای روابط آبی درانگیزه اصلی مجری طرح در انجام این تحقیق، اوأل  آزمون قرار گیرد.

در پاسخ  این گونه های فیزیولوژیکمودن مکانیزمو ثانیأ روشن ن ایهای دورهتاغ از طریق القاء خشکیسیاه مقاومت به خشکی 

 بوده است.  به کم آبی و خشکی
 

 هاو روش مواد

 هاتولید و استقرار نهال -1

دریافت شده بود،  جنگلها و مراتع کشورتحقیقات  موسسهاز که ( Haloxylon aphyllumسیاه تاغ ) دارشناسنامه ربذ

پس از گذشت نها اگلد ها مراقبت به عمل آمد.از آن یایستگاه تحقیقات یک ل درسا های پالستیکی کشت و به مدت یکنادر گلد

به  آنهاماه بعد از انتقال  یک به نهالها ، القاء خشکیجدیدبه منظور تطابق با شرایط . سال به یک گلخانه منتقل گردیدند یک

 جام گرفت.انگلخانه 

 

 القاء خشکی -2

، تیمار القاء خشکی اعمال شد. برای این منظور تعداد کافی از  تطابق نهالها در گلخانه  ماهه یک  ه اتمام رسیدن دورهببعد از 

ها برای تیمار القاء خشکی و مابقی به عنوان شاهد در نظر آزمایش انتخاب شدند. نیمی از آن نهالهای خوب و سالم برای انجام 

سری آزمایش انجام گرفت. نهالهای آزمایش سری اول  ق دودر این تحقی شدند. می یبار آبیار که هر دو روز یک ؛گرفته شدند

بار با  هر دو روز یک آنها شاخساره 2روز خشکی دریافت کردند. در طول این دوره پتانسیل آب )پیش ازطلوع( 14الی  2دوره  9

 هایآب بافت شاخسارهدر این حالت، پتانسیل  .گیری شد ( اندازه11) 4و طبق روش شوالندر 1فشار  استفاده از دستگاه محفظه

های خشکی ه بر دورهعالو ،بار کاهش یافت. نهالهای آزمایش سری دوم -5/19در پایان هر دوره به طور متوسط به  سیاه تاغ

خشکی چهارده الی بیست و هشت روز نیز دریافت کردند. در این سری از آزمایشها، پتانسیل آب بافتهای   دوره 5مزبور، 

خشکی به طور کامل   نهالها بعد از پایان دوره بار تنزل یافت. -2/22پایان هر دوره به طور متوسط به  شاخساره سیاه تاغ در

پتانسیل  بار افزایش یافت. -1/4الی  -1/5به از آبیاری ها در روز بعد از طلوع( آن یشپکه پتانسیل آب ) به طوری ؛آبیاری شدند

 . بار افزایش پیدا کرد -2/8الی  -2/6ار در هر دو سری آزمایش به حدود ب -2/12نهالهای شاهد نیز از  یش از طلوع(پ) آب

 

 فشار -های حجم تهیه منحنی -3

 -از طریق تجزیه و تحلیل منحنیهای فشار سیاه تاغنهالهای   ثیر القاء خشکی بر ویژگیهای ارتجاعی و اسمزی شاخسارهأت

 از وزن مایع یا حجم مایع خارج شده 19فشار تعادلی و  19 حجم با استفاده از -منحنی فشار هرامکانپذیر گشت.  5حجم

                                                 
2
- Pre- dawn water potential  

3
 PMS Instrument( و کارخانه سازنده آن )PWSC research model 3005بود ) 3003( pressure chamberفشار)  مدل محفظه - 

Company  بار بوده است.  31( واقع در ایالت کالیفرنیا است. منبع تأمین فشار کپسول نیتروژن و حد اکثر فشار وارده 
4
- Scholander   

5
- Pressure- Volume Isotherm  
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( و محور عمودی آن We) که محور افقی آن وزن یا حجم مایع خارج شده ؛گردیدترسیم  وارد شده به محفظه فشار شاخساره

 (.1)نمودار  باشدمیاره نهال ( شاخسwΨعکس فشار تعادلی است که معادل )

 
Ψw( و محور عمودی آن فشار تعادلی یا )(Weمحور افقی حجم مایع خارج شده  ;تاغ شاخسارهک حجم ی -منحنی فشار -1نمودار 

( است. نقطه 1-

E محل برخورد خط اسمزی با محور ،Weدهنده مقدار آبی است که تحت فشار بی نهایت از شاخساره خارج می شود که به آن آب سیمپالست ، نشان

(Wsنیز گفته می ) شود. نقطهB خورد خط اسمزی با محور محل بر Ψw
 شاخساره در شرائط تورژسانس کامل است. sΨدهنده است که نشان1-

 

 فشار -های حجم تجزیه و تحلیل منحنی -4

 پتانسیل اسمزی، پتانسیل تورمی و پتانسیل آب  -4-1

الی  5نحناء که حدود ( قسمت ا1حجم دارای دو قسمت بارز است: ) -دهد، هر منحنی فشار نیز نشان می 1چنانکه نمودار 

 wΨ ،pΨ نقطه است. قسمت مستقیم منحنی برای برآورد 11الی  8( قسمت مستقیم که شامل 2گیرد؛ و ) نقطه را در بر می 8

نقطه از آخرین نقاط  8الی  2کار از طریق رسم منحنی رگرسیون بر حداقل  ( این1) تلربه کار گرفته شد. طبق توصیه کا sΨو 

 :نجام شد. معادله کلی این منحنی به شکل زیر استحجم ا -منحنی فشار
(Ψst)

-1
 = (Ψs0)

-1
 -m∑Wi 

(Ψs0) ،در رابطه فوق
شیب منحنی رگرسیون  mعکس پتانسیل اسمزی اولیه )در شرایط تورژسانس کامل( شاخساره،  1-

(Ψst) که تحت تاثیر اندازه شاخساره و ویژگی اسمزی بافت و میزان تبادل آب نهال قرار دارد،
امین جفت tبرای  sΨعکس  1-

  مقدار تجمعی مایع خارج شده متناظر آن است. با این فرض که رابطه مذکور در دامنه Wi∑حجم و  -های فشار از داده

مربوطه را به دست آورد. امتداد این خط  sΨتوان  می Wi∑و  Pi موردنظر به طور کامل صادق باشد با قرار دادن هر جفت

(Ψs0)]کند که مشخص کننده عکس پتانسیل اسمزی در شرایط تورژسانس کامل  قطع می Bه محور عمودی را در نقط
-1] 

 wΨحجم از طریق تفاضل   - ( شاخساره در هر نقطه از منحنی فشارpΨ) تورمی یا پتانسیل فشار متعاقبا پتانسیل (.14) است

که  ؛کند قطع می E  کور محور افقی را در نقطهمربوط به همان نقطه به دست آمد. از طرف دیگر، امتداد رگرسیون مذ sΨ و

(Ψs0)]نهایت است  حجم مایع خارج شده از شاخساره در فشار بی  کننده تعیین
-1

 m
(. آن قسمت از آب اسمزیک 1 نمودار) [1-

Ws (W0 – Wd) به صورت (WΨs)فعال شاخساره 
 Ws (W0 صورته فعال شاخساره، ب آن قسمت از آب اسمزیک غیرو  1-

– Wd)
 (.1محاسبه شد ) 1 -1-
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 : 6متوسط قدر مطلق خاصیت ارتجاعی -4-2

( شاخساره  حجم برای برآورد متوسط قدر مطلق خاصیت ارتجاعی )  -اطالعات موجود در قسمت انحنای منحنی فشار 

حجم  -اره در قسمت انحناء منحنی فشارشاخس pΨبرای دستیابی به این پارامتر الزم بود که ابتدا  (.14تاغ استفاده شد )

های اسمزی، تورمی و آب شاخساره بیان از خط اسمزی و روشی که قبال برای برآورد پتانسیل هکار با استفاد محاسبه شود. این

  ها در یک صفحهم مایع خارج شده تجمعی متناظر آنمذکور با حج  های به دست آمده در محدودهpΨ شد، انجام گرفت. سپس

(dWe) (. آنگاه از حاصل ضرب شیب این خط 2ها محاسبه گردید )نمودار رگرسیون آن  تصات رسم و معادلهمخ
-1

](dΨp)[  در

Ws ،  :محاسبه گردید 

(dWe)
-1

](dΨp)[  = Ws  

القاء خشکی بر پارامترهای آبی بین نهالهای تحت  حجم و برای مقایسه تاثیر -در راستای تجزیه و تحلیل منحنیهای فشار 

 (. 12استیودنت استفاده گردید ) -tتیمار و شاهد، ازروش آماری 

 

 
حجم، محور  -ای سیاه تاغ با استفاده از قسمت انحناء منحنی فشارمحاسبه میزان تغییر قابلیت ارتجاعی دیواره سلولی بافتهای شاخساره -2نمودار 

( از شیب منحنی ( و محور عمودی آن پتانسیل تورمی است. برای محاسبه متوسط قدرمطلق خاصیت ارتجاعی )Weارج شده )افقی حجم مایع خ

dΨp (dWe)
 شاخساره استفاده شد. 1-

  نتایج

 مالیم نتایج مربوط به القاء خشکی نسبتأ -1

بار  -5/19حدود  ره نهالهای تحت تیمار سیاه تاغ به طور متوسط تاشاخسا wΨمالیم،  نسبتأدر پایان هر دوره القاء خشکی 

 (.1ماند )نمودار  بار باقی  -2/12شاخساره نهالهای شاهد، در حدی باالتر یعنی به طور متوسط  wΨکه حالی کاهش یافت، در

کاهش داری ور خیلی معنیطه ب( p0Ψ( و پتانسیل فشار در شرائط اشباع کامل رطوبتی )WΨsپارامترهای آب اسمزیک فعال )

قابلیت ارتجاع بافتهای . یافتند ارتقاءبار  1/12بار به  1/2و از تنزل درصد  14درصد به  8/28یافتند و به ترتیب از و افزایش 

درصد به  5/11ترتیب از اشتند؛ و به دار د% افزایشی بسیار معنی66با اعتماد ( نیز w0Ψ( و پتانسیل آب آنها )ای )شاخساره

-پتانسیل اسمزی تیمار تنش در شرائط تورژسانس کامل تفاوت معنی بار صعود کردند؛ ولی -5/2بار به  -6/5درصد و از  8/44

 (.1)جدول  داری در قیاس با شاهد از خود نشان نداد

                                                 
6
- Bulk – moduls of elasticity   
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پتانسيل آب تيمار 

پتانسيل آب شاهد

 
 روز که 2-14یک دوره  بار پیش از طلوع آفتاب و در دو روز یکپتانسیل آب هر  ،رابطه پتانسیل آب شاخساره و زمان در گونه سیاه تاغ -1نمودار 

 شد.گیری میقرار داشت، اندازه نهال تحت تیمار القاء خشکی

 

 
 مقایسه نتایج روابط آبی شاخساره نهالهای سیاه تاغ تحت القاء خشکی نسبتأ مالیم با نهالهای شاهد مربوطه -1جدول     

 

        

 شدید نسبتأنتایج مربوط به القاء خشکی  -2

بار  -2/22آب شاخساره نهالهای تحت تیمار سیاه تاغ به طور متوسط تا حدود  پتانسیلشدید،  نسبتأپس از اعمال خشکی 

، ثابت (بار -2/12) لقاء خشکی مالیم، کم و بیش در حد اهای شاهد سیاه تاغتنزل کرد، در حالیکه پتانسیل آب شاخساره نهال

( P<1%دار )یک افزایش بسیار معنی از کامأل اشباع رطوبتی های آب و فشار در شرائطپتانسیل (.4)نمودار  باقی ماند

تنش  همانند ،بار رسیدند. در همین حال 8/18و بار  -2به ترتیب به در راستای ارتقاء به سطح باالتر، برخوردار گردیدند و 

بافت ( WΨs) سمزیکمقدار آب فعال ادار خیلی معنیکاهش و ( )تجاع قابلیت اردار بسیار معنیافزایش خشکی مالیم، 

آستانه ( و s0Ψرطوبتی )کامل شرائط اشباع در  اسمزی پتانسیلاین تغییرات، همزمان با ولی  گردید؛ مشاهده شاخساره

به بار  -6/21از و بار  -8/21بار به  -5/11به ترتیب از  کاهش یافته و( P<1%دار )نیز به طور بسیار معنی( stlpΨ)خشکی 

 . (2)جدول  بار تنزل یافتند -9/11

                                                 
7

ها در انتهای دوره  به حد وسط پتانسیل آب )پیش از طلوع( آنروزه قرار داشتند که به طور مت 11الی  7دوره اعمال خشکی  6ها تحت نهال -

 ت.  نهال اس 7های تحت تیمار، مربوط به قدار هر کدام از پارامترهای نهالبار تنزل یافته بود. م -3/16
8

   نهال است. 3های شاهد، مربوط به م از پارامترهای نهالمقدار هر کدا هر دو روز یک بار آبیاری شدند. هانهال -

TREATMENT 
Ψwo 

(Bar) 
Ψpo 

(Bar) 

Ψso 

(Bar) 

ΨwTLP 

(Bar) 

ΨsTLP 

(Bar) 

ε 

(Bar) 

WΨs 

(%) 

STRESSED
7 -2.50

* * 
12.30

** 
-14.80 -20.90 -23.10 44.8

* * 
14.00

* * 

CONTROL
8
 -5.90 07.30

 
-13.20

 
-22.50

 
-21.40 30.50 28.80 



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شورتنش شوری رد   گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

924 

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

زمان )روز(

ر(
با
( 

ب
 آ
يل

س
ان
پت

پتانسيل آب تيمار 

پتانسيل آب شاهد

 
روز  14-28یک دوره  و در فتابآپتانسیل آب هر دو روز یک بار پیش از طلوع  رابطه پتانسیل آب شاخساره و زمان در گونه سیاه تاغ، -4نمودار 

 شد.گیری مینهال تحت تیمار القاء خشکی قرار داشت، اندازه که

 

 
 اغ تحت القاء خشکی نسبتأ شدید با نهالهای شاهد مربوطهمقایسه نتایج روابط آبی شاخساره نهالهای سیاه ت -2جدول 

 

 گیرینتیجهبحث و 

و غیره در  w0Ψ، s0Ψ، p0Ψ،wtlp Ψ ، ، واکنش پارامترهای روابط آبی مانندتاغ سیاهابتدا به نظر رسید که در شاخساره 

از یک سو قدر  زیرا ؛(1ایر باشد )جدول غم پارامترهای متناظر خود در تیمار شاهد، بسیاربا  ،مالیم نسبتأقبال القاء خشکی 

گیری شده بود که این در سطح  بار اندازه 8/44 ،نهالهای تحت تیمار سیاه تاغ ایشاخسارهبافتهای  (قابلیت ارتجاع )مطلق 

از طرف دیگر، آب . بوده است (ربا 5/11) شاخساره نهالهای شاهد تر( از  )قابل ارتجاع بیشترداری  % به میزان معنی1آماری 

که  گیری گردیداندازهدرصد  8/28و درصد  14( برای نهالهای تیمار شده و شاهد به ترتیب sΨWفعال اسمزیک شاخساره )

، این است که شاخساره   احتماال مفهوم این تفاوت، با توجه به رابطه دار بود. % معنی66 اطمیناناین تفاوت در سطح 

 پتانسیل آبعالوه بر این، در شرایط تورژسانس کامل،  تری است.رژسانس خود نیازمند آب کمپذیرتر برای حفظ توارتجاع

  نهالهای شاهد بود. پتانسیل آب داری باالتر از به طور خیلی معنی شاخساره نهالهائی که به آنها خشکی القاء شده بود

اهی معتقدند که بسیاری از گیاهان مناطق خشک از طریق مکانیسم ازدیاد خاصیت ارتجاعی بافتهای های گیفیزیولوژیست

 Pinusهای برای گونه این ویژگی شوند.ش مقاومت به خشکی و تداوم رشد مینتیجه افزای خود قادر به حفظ تورژسانس و در

taeda  (5 ،)Pseudosuga menziesii (2،)Dubautia ciliotala  (11)  وJuglans nigra  (6 نیز صادق بوده )

)همراه  از طرف دیگر، اگرچه خاصیت ارتجاعی شاخساره نهالهای تیمار شده افزایش یافته بود، ولی پتانسیل اسمزی آنها است.
                                                 

9
وع( روزه قرار داشتند که به طور متوسط پتانسیل آب )پیش از طل 28الی  11دوره خشکی  3دوره خشکی اولیه، تحت  6ها عالوه بر نهال -

  نهال است.   7های تحت تیمار، مربوط به قدار هر کدام از پارامترهای نهالبار تنزل یافته بود. م -2/27به حد ها در انتهای دوره  آن
10

   نهال است. 3های شاهد، مربوط به م از پارامترهای نهالمقدار هر کدا هر دو روز یک بار آبیاری شدند. هانهال -

TREATMENT 
Ψwo 

(Bar) 

Ψpo 

(Bar) 

Ψso 

(Bar) 

ΨwTLP 

(Bar) 

ΨsTLP 

(Bar) 

ε 

(Bar) 

WΨs 

(%) 

STRESSED
9 -2.00

* * 
18.80

* * 
-20.80

** 
-20.30

* * 
-30.60

** 
44.50

** 
14.50

** 

CONTROL
10

   -5.80 07.50
 

-13.50
 

-29.70
 

-20.90
 

31.80 26.50 
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مالیم  تأنسبدر شرائط القاء خشکی بود. به عبارت دیگر،  دارفاقد هر گونه تغییر معنی معنی دار پتانسیل آب(بسیار  با افزایش

 (.1)جدول  ( تیمارهای شاهد و تنش خشکی مشاهده نشدstlp Ψ)و  s0Ψمابین  سطح آماریهیچ در داری  معنی هیچ اختالف

رسد که در شرایط خشکی مالیم، سیاه تاغ از طریق ازدیاد خاصیت ارتجاعی بافتهای  با توجه به شرایط مذکور، به نظر می

این کار تنها در قبال یک مبادله با کاهش  أفظ کرده و به رشد خود ادامه دهد، و ظاهرتورژسانس خود را ح است شاخساره قادر

 گردد. پذیر می تنظیم اسمزی امکان

 در ادامه روند تاغ سیاهواکنش پارامترهای مختلف روابط آبی شاخساره روز عدم آبیاری(  14-28شدید ) نسبتأدر تنشهای 

؛ بطوریکه عالوه بر (2 لو)جد صورت گرفت و تنظیم اسمزی نیز فعال گردید، مالیم نسبتأدر شرایط اعمال خشکی  واکنش

ای مالیم( پتانسیل اسمزی این بافتها های دورههای شاخساره )همانند اثر تنشافزایش خاصیت ارتجاعی دیواره سلولی بافت

را در شرایط مزبور استمرار داری کاهش یافت و حیات گیاهان تحت تنش نسبت به بافتهای شاهد نیز بطور خیلی معنی

های آب و تورگور به شدید، افزایش پتانسیل نسبتأای ههای دورهای سیاه تاغ در معرض خشکیپس از قرارگیری نهالبخشید. 

 بیش از درصد و کاهش پتانسیل اسمزی در شرائط اشباع رطوبتی و در آستانه خشکی به مقدار 251و  111ترتیب به میزان 

ای قادر به تأثیرگذاری بر افزایش مالیم و دوره نسبتأهای ت. نتایج نشان داد که القاء خشکیأمل و تفسیر اسقابل تدرصد  51

ن تغییر داد. در عوض، های ناشی از آاتژی گیاه را در مقابله با استرسهای سیاه تاغ نبود و تنها استر مقاومت به خشکی نهال

مانی و های اسمزی نه تنها موجب زندهبا ایجاد تغییرات مطلوب در پارامتر شدید توانست نسبتأهای ای خشکیالقاء دوره

شدید خشکی را تحمل نموده و پتانسیل آب خود را در حد باالئی  نسبتأها را قادر ساخت که شرائط طراوت گیاه گردد بلکه نهال

اهمیت ( مبین 1ل )جدو شدید نسبتأم و مالی نسبتأخشکی سیاه تاغ در تنشهای  مقایسه پارامترهای روابط آبی حفظ نمایند.

به خشکی  تحملاز تغییرات هم جهت با افزایش  مطلب مزبور است؛ بطوریکه چهار پارامتر موثر و مهم در تنویر این تحلیل

؛ افتبار کاهش ی 9به اندازه  s0Ψ؛ بار افزایش یافت 5/9به اندازه  p0Ψ؛ بار افزایش یافت 5/1  به اندازه w0Ψبرخوردار بودند )

sΨ بار کاهش یافت 5/2خشکی به اندازه   شاخساره در آستانه.) 

 
( و نسبتأ Relatively mild drynessمقایسه نتایج روابط آبی شاخساره نهالهای سیاه تاغ تحت دو رژیم القاء خشکی نسبتأ مالیم ) -1جدول  

 (Relatively extreme drynessشدید )

 

ولی حفظ گردید؛ تاغ  ای سیاهشاخسارهتر، خاصیت ارتجاعی بافتهای  شدید و طوالنی نسبتأتحت القاء خشکی اگرچه 

زنده مانده ، حفظ نمودهبهتر تا نهالها بتوانند به رغم شرایط نامساعد خشکی، تورژسانس خود را گردید  نیز فعالاسمزی  تنظیم

کاهش پتانسیل اسمزی در شرائط اشباع  و کماکان به فعالیتهای فیزیولوژیک و بیوشیمیائی و در نتیجه رشد خود ادامه دهند.

شدن نهالها به  سازگارهمراه با خو گرفتن و بار  5/2 اندازهآستانه پژمردگی و خشکی به  بار و افت این پتانسیل در 9به میزان 

های خشکی ناشی از عوامل موثر بر کمبود رطوبت را در قیاس با ن است آنها را قادر سازد که دورهتنشهای مکرر خشکی، ممک

ای از خشکی در محدوده اند بهتر تحمل نموده وهیچ شدتی از تنش خشکی قرار نگرفتای که در معرض هسالهیکتاغ نهالهای 

های خشکی مصون دورهبار ممکن است از اثرات زیان ؛شوندشاهد دچار پژمردگی و خشکیدگی می که نهالهای مشابه با نهالهای

 نسبتأای و رههای خشکی دو)که استرس تواند به عنوان نماد افزایش مقاومت به خشکی نهالهای سیاه تاغمیاین ایده بمانند. 

Treatment 

Ψwo 

(Bar) 

Ψpo 

(Bar) 

Ψso 

(Bar) 

ΨwTLP 

(Bar) 

ΨsTLP 

(Bar) 

ε 

(Bar) 

WΨs 

(%) 

RMD -2.50 12.30 -14.80 -20.90 -23.10 44.80
 

14.00
 

RED -2.00 18.80
 

-20.80
 

-20.30
 

-30.60
 

44.50 14.50 
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به هر حال اظهار و مبنای تحقیقات آتی قرار گیرد.  مطرح اند(کردهعادت به آنها و  نموده پذیرش دریافت، تحمل و شدید را

 نظر قاطع در این خصوص نیازمند ادامه مطالعات و بررسیهای تکمیلی است. 

 

 نتیجه

دوره آن  مالیم و نسبتأد. از طرفی اگر خشکی کن ل میخشکی را به خوبی تحمتاغ  سیاهکه  نتایج این تحقیق نشان داد

ها را به خوبی حفظ نموده های شاخساره، تورژسانس آنبا مکانیسم افزایش خاصیت ارتجاعی بافت است قادر  کوتاه باشد، این گونه

از طرف  گردد. ذیر میپ این کار تنها در قبال یک مبادله با کاهش تنظیم اسمزی امکان أد؛ که ظاهربه حیات خود ادامه دهو 

مکانیسم افزایش خاصیت عالوه بر برای حفظ تورژسانس خود   و دوره آن بلند باشد، این گونهشدید  نسبتأدیگر، اگر خشکی 

مذکور، حفظ تورژسانس در شرایط خشکی  حالتدرهر کدام از دو . ندک استفاده مینیز کانیسم تنظیم اسمزی ارتجاعی، از م

رغم خشکی مفرط  به ها رامانی و رشد آنشده و امکان زنده  های این گونهفیزیوژیک و بیوشیمیائی نهال موجب تداوم فعالیتهای

در که  شودمی، به مسئوالن اجرائی جنگلکاری و تولید نهال توصیه پژوهش این بر مبنای نتایج .نماید و طوالنی فراهم می

ها به عرصه پیش از انتقال نهال (بیابانی و نیمه بیابانیدر مناطق  یشنی اراضبرای تثبیت بیولوژیک )صورت استفاده از سیاه تاغ 

  ای قرار دهند. هفته 4الی  1دوره القاء خشکی الاقل  8الی  5ها را تحت اصلی کاشت، آن

 
List of symbols ( نامهواژه ) 

Ψw        means, water potential    

Ψwo      means, water potential at complete turgescence condition    

Ψwt       means, water potential, in lieu of, tth pair of P and V data  

Ψs         means, osmotic potential  

Ψso       means, osmotic potential at complete turgescence condition  

Ψst        means, osmotic potential, in lieu of, tth pair of P and V data  

Ψp        means, turgor potential  

Ψpo      means, turgor potential at complete turgescence condition  

Ψpt       means, turgor potential, in lieu of, tth pair of P and V data   

Ψw        = Ψs + Ψp    

        means, weight-averaged bulk modulus of elasticity of textures cellular  walls   

w0        means, turgid-fresh weight  

wd       means, dry weight  

we       means, cumulative weight of exuded sap from tissues   

wf     means, final weight  

ws       means, symplatic weight of tissues water    

∑wi   means, cumulative weight of exuded-sap from textures, in lieu of, tth pair of P  and V data   

pi        means, balance pressure, in lieu of, tth pair of P and V data   

R      means, relative water content     
 

References 

 
1. Bilan M V, Hagan CT, Carter HB. 1979. Stomata opening, transpiration, and needle 

moisture in loblolly pine seedlings from two Texas seed sources. Forest sci. 23: 457-

462. 

2. Bilan MV, leach H, Davies G. 1978. Root development in loblolly pine (pnus taeda) 

from two Texas seed sources. In root from of planted trees (E. Van Eerden and J. M. 

Kinghron, eds.) Joint Rep., No
*
, P. 17-22. Brit Colum Ministry of Forests/ Can. For 

Serv. Victoria, Brit Colum. 

3. Cutler JM, Shahan KW, Steponkus PL. 1979. Characterization of internal water 

relations of rice by a pressure-volum method. Crop Sci. 19:681-984. 



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شورتنش شوری رد   گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

922 

 

4. Emadian Seyed F. 1988. Physiological responses of loblolly pine to silicon and water 

stress. Ph. D. Dissertation. Texas A&M University. Colleger Station, Texas, U.S. A. 

5. Emadian Seyed F, Newton RG. 1989. Growth enhancement of Loblolly Pine, Journal 

of plant physiology. 134: 98-103.   

6. Grime JP. 1979. Plant strategies and vegetation processes. Wiley, New York. 

7. Joly RJ, Zaerr JB. 1987. Alternation of cell wall elasticity in Douglas-fir during 

periods of water deficit. Journal of Plant Physiology. 83:418-422.                            

8. May LH, Milthorpe FL. 1962. Drought resistance of crop plants. Field Crop Abst. 

15:171-179.  
9. Parker WC, Pallardy SG.  1985. Genotypic variation in tissue water relations of 

leaves and roots of black walnut (Juglans nigra) seedlings. Physiologia Plantarum J. 

64:1:105-110. http://62.60.154.17/ebook2/16352.pdf                                                                                                               

10. Robichaux RH, Canfield JE. 1985. Tissue elastic properties of eight Hawaiian 

Dubautia species that differ in habitat and diploid chromosome number. Oecologia. 

66:77-80.                                                                                                                         

11. Scholander PF, Hammel HT, Brad and ED, Hemmingsen EA. 1965. Sap pressure in 

the vascular plants. Crop Sci. 148:339-346.                                            

12. Snedecor GW, Cochran WG. 1980. Statistical Methods, 7th ed., The Lowa State 

University Press, Ames, Lowa.                         

13. Turner NC. 1979. Drought resistance and adaptation to water deficit in crop plants. In 

Stress Physiology in crop plants (H. Mussell and R.C. Staples, eds.), P. 87-103, John 

wiley and Sons, N.Y.   
14. Tyree MT, Jarvis PG. 1982. Water in tissues and cells. In Physiology and Ecology II. 

Water relations and carbon assimilation (O. L. Lange, P.S. Nobel, C.B. Osmond and H. 

Zigler, Eds). 12B: 35-77. Springer-Verlag, Berlin.            

15. Youngman AL. 1965. An ecotypic differentiation approach to the study of isolated 

populations of pinus taeda in south central Texas, Ph. D. Thesis, Univ. Texas, Austin: 

Diss Abst. Int. B. 27, 3006. 
 

 

 

 

 

 

 
The role of periodic drought stress in improving drought resistance of seedlings of  

Haloxylon aphyllum 

 

Naser Arabzadeh, Vafa Shahidi 

 

Abstract 

In this research, shoot osmotic and elastic parameters of Haloxylon aphyllum were studied after 

dryness induction. The main goal of the present work was to determine the strength mechanisms of 

this species against dryness. Pressure chamber technique was applied. After compatibility with the 

conditions of garden house environment for one month, a relatively mild dryness was induced to the 

shrubs by lack of irrigation, so that after 2 weeks the potential of water in the shoots of shrubs of 

Haloxylon aphyllum was -16.2. A relatively harsh dryness was also induced in this same way but after 

preventing irrigation for 4 weeks, so that water potential in the shoots of Haloxylon aphyllum was -

18.3. A relatively mild dryness and a relatively harsh dryness were repeated respectively for 6 periods 
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and 11 concurrent periods. Evidence shrubs were irrigated every 2 days. According to the results 

obtained, although the induction of relatively mild dryness increased the elasticity of shoot textures, at 

the same time did not increased the osmotic potential.  
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