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تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهالهای گردو
()Juglans regia L.
 نسرین سیدی؛ استادیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 احمد علیجانپور؛ دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 عباس بانج شفیعی؛ دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 هادی بیگی حیدرلو؛ دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
محدودیت در تبادالت گازی یکی از عوامل کاهش رشد گیاهان در شرایط کمآبی و تنش خشکی است .در این پژوهش اثرر
تنش خشکی بر برخی خصوصیات تبادالت گازی  36دانهال دوسالۀ گرردوی ایرانری  )Juglans regia L.در قالر

ررر

کامالً تصادفی با  9تکرار و چهار تیمار بررسی شد .در شرایط تنش خشکی ،تیمارهرای آبیراری  100شراهد) 50 ،75 ،و 25
درصد پتانسیل آب با توجه به نیاز آبی گردو در ظرفیت زراعی اعمال شدند .انرداز گیرری مشخصرههرای فتوسرنت ،،تررر ،
هدایتروزنهای و غلظت  Co2زیر روزنهای ،با استفاد از دستگا تبادالت گازی  IRGAدر مراحل قبل و برد از تنش انجرا
شد .بر اساس نتایج تج،یه واریانس مقدار فتوسنت ،،هدایت روزنهای و هدایت م،وفیلی برد از اعمرال ترنش برین تیمارهرای
مختلف آبیاری اختالف مرنیداری وجود داشت .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن نشان داد که مقدار فتوسرنت،
و هدایت روزنهای در تیمارهای  25و  50درصد آبیاری اختالف مرنیداری با شاهد داشتند .همچنین مقدار هدایت م،وفیلری
نی ،در تیمار  50درصد آبیاری با شاهد اخرتالف مرنریدار نشران داد درحرالیکره در تیمرار  75درصرد آبیراری هری یر

از

مشخصههای مورد بررسی با شاهد اختالف مرنیداری نداشتند؛ بنابراین بهمنظور صرفهجویی در مصرف آب میتروان مقردار
آبیاری در این گیا را به  75درصد ظرفیت زراعی کاهش داد.
واژگان کلیدی :آبیاری ،تبادالت گازی ،خصوصیات گازی ،ظرفیت زراعی ،گردو.
 نویسنده مسئول ،تلفن ،04432770489 :نمابر)0443(2770489 :

Email: n.seyedi@urmia.ac.ir
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مقدمه

[ ]2و عوامل مورفولوژیکی متررددی ماننرد تغییرر در

گردو یکی از محصوالت مهم خشکباری در جهان است

سطح برگ ،حجرم تراپ پوشرش ،وزن کرل زیترود ،

که از آسیای مرک،ی و بهویژ ایرران منشرگ گرفتره اسرت.

سطح مقطع تنه ،رشد افقری و عمرودی ریشره ،ترراکم

سطح زیر کشت و تولید گردو در ایرران هرسراله رو بره

ریشه در واحد حجم خاک [ ]3مریتواننرد برر مقردار

ف،ونی دارد بهروریکه بر اسراس آمرار سرازمان جهرانی

مقاومت گیا به تنش خشکی نقش داشته باشند.

خواروبار و کشاورزی  ،)FAOایران با سطح زیر کشرت

در حررال حاضررر مهررمترررین شرراخا مقاومررت برره

 650ه،ار هکتار و تولید  170000ترن چهرارمین کشرور

خشکی مورد استفاد در برنامههرای اصرالحی ،ارزیرابی

تولیدکنندۀ آن در دنیا است که بریش از  8درصرد سرطح

عملکرد گیا و دانهال درختری تحرت شررایط آبیراری و

زیر کشت گردوی بارور دنیا و بریش از  6درصرد مقردار

تررنش اسررت .کرراهش روزافرر،ون منررابع آبرری جهرران

تولید گردوی دنیا را در اختیرار دارد؛ امرا سرهم ایرران از

ازی ررف و اف،ایش بیشازپیش جمریت کر خراکی از

بازار جهانی این محصول فقرط  0/153درصرد صرادرات

ررف دیگر که خود سرب

افر،ایش تقاضرا بررای تولیرد

مغ ،و  0/077صادرات گردو باپوست چروبی اسرت [.]1

شد است ل،و و اهمیرت انجرا پرژوهشهرای جدیرد

عنروانشرد بررسری عوامرل کراهش

آبیاری بر مبنای اسرتفاد بهینره از منرابع محردود آب در

کیفیت دانهال این گونه ضروری به نظر مریرسرد .ماننرد

دسترس را آشکارتر میسازد [ .]4توجه به اف،ایش برازد

موضوعات مهم تحقیقی میتوان به ترگثیر ترنش خشرکی

کارایی مصررف آب و ارتقراب بهرر وری یر

ضررورت

روی خصوصیات فتوسنت،ی این گیرا اشرار کررد؛ زیررا

اجتنابناپذیر است .در این شررایط ،اصرال رو هرای

تنش خشکی یکی از مشکالت موجود در رابطه با تولیرد

ارزیابی آب مورد نیاز گیاهران ،راهکراری بررای افر،ایش

گردو در ایران است بهروریکره مقردار آب دریرافتی در

کارایی مصرف آب به شمار میآید [.]5

با توجه به مطالر

تابستان در این گونه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از

محدود شدن فتوسنت ،یکی از عوامل کاهش رشرد

اینرو بررسی مقدار تگثیر کمبود آب بر برازد فتوسرنت،ی

گیاهان در شرایط کم آبی و تنش خشکی است .عوامل

دانهالهای گردو میتواند نقش مهمی در توسره کمری و

محدودکنندۀ فتوسنت ،به دو دستۀ عوامل روزنرهای کره

کیفی این گونه مهم داشته باشد.

منجر به کاهش انتشار  Co2به فضرای برین سرلولی در

مقدار مقاومت گیاهان نسبت به تنشهای محیطری

اثر کاهش هدایت روزنهای مریشروند و عوامرل غیرر

مانند خشرکی متفراوت اسرت .مقاومرت بره خشرکی

روزنهای که فتوسرنت ،را از رریر اثرر کمبرود آب برر

مجموعهای از واکنشهای پیچیرد اسرت کره گیرا را

فرآیندهای بیوشیمیایی فرآوری کربن محدود میکنند،

قادر می سازد دور های کوتا یا روالنی مدت خشکی

تقسیم میشوند [ .]6پژوهشگران اظهار داشرتهانرد کره

را پشت سر گذارد .عوامل فی،یولوژیکی مانند کراهش

عامل اصرلی محدودکننردۀ فتوسرنت ،،کراهش هردایت

پتانسیل آب برگ ،کنتررل روزنرهای ،تطراب اسرم،ی،

م،وفیلی است [ .]7همچنرین مرتقدنرد کره از مرحلره

حفظ تورژسانس سلولی ،بهبود مقاومت پروتوپالسمی

گلرردهی تررا رسرریدگی دانرره ،ظرفیررت فتوسررنت،ی برره
ویژگیهرای بررگ شرامل سررعت فتوسرنت ،،کرارایی
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رابیسکو ،غلظت کلروفیل و مساحت آن بسرتگی دارد

شرایط قبل از شروع تنش) انداز گیری شردند و سرسس

[ .]8بررسی تغییرات عوامل روزنهای و غیر روزنرهای

شرایط تنش در قال

رر کامالً تصادفی برا  9تکررار و

محدودکنندۀ فتوسنت ،تحت تنش خشکی به شناسرایی

چهار تیمار انجا گرفت .شرایط تنش خشکی بره مردت

عاملهای مؤثر در مقاومت به ایرن ترنش و در نتیجره

ی

ما تیرما ) در سه تیمار سه سطح آبیراری) اعمرال

صرفهجویی در مصررف آب مرورد نیراز گیرا کمر

شد و آبیاری دانهالهای شراهد برهصرورت  100درصرد

میکند [ .]9هدف از تحقی حاضر بررسی تگثیر ترنش

انجا گرفت .برای اعمال تنش برا اسرتفاد از تانسریومتر،

خشکی روی مشخصههای فتوسنت،ی از جملره مقردار

مکش خاک در رروبتهای وزنی مختلف محاسبه شرد

فتوسنت ،،مقدار ترر  ،هدایت روزنرهای ،غلظرت CO2

و بررا رسررم منحنرری رررروبتی خرراک ،مقرردار آب الز در

داخل برگ و بازد مصرف آب دانهرالهرای گرردوی

ظرفیت زراعی و تخلیه رروبتی  50 ،75و  25درصرد در

ایرانی است تا بتوان با توجه به مقدار آب مرورد نیراز

شرایط قبل از تنش بره ترتیر

 500 ،750 ،1000و 250

در ظرفیت زراعی دانهالهای گردو بهینه تررین مقردار

میلیلیتر محاسبه شد .سسس رروبت گلردانهرای تحرت

آب مورد نیاز با توجه به مقدار خصوصیات فتوسنت،ی

تررنش برره  50 ،75و  25درصررد تخلی رۀ رررروبتی رسررید،

گیا به دست آید.

درحالیکه گلدانهای شراهد از رریر آبیراری مرنظم در
محدود ظرفیت زراعی نگهداری شردند .قبرل از شرروع

مواد و روشها

تررنش خردادمررا ) و بالفاصررله برررد از اعمررال تررنش

تحقی حاضر در بهار و تابسرتان سرال  1392در م،رعره

مردادما ) مقردار فتوسرنت ،،تررر  ،هردایت روزنرهای و

تحقیقاتی دانشکد منابع ربیری دانشگا ارومیه با عرر

جغرافیایی  ،37° 38 ́ 57 ̋ Nرول جغرافیرایی 59 ́ 30 ̋ E

غلظت  CO2اتاقر

زیرر روزنره برا اسرتفاد از دسرتگا

تبادالت گرازی  )IRGAمردل  ،LCA4کمسرانی ADC

 44°و با ارتفاع  1360متر از سطح دریرا ،انجرا گرفرت.

کشور انگلستان) در همۀ دانهالها انداز گیری شد .بردین

بهمنظور بررسری ترگثیر ترنش خشرکی برر خصوصریات

منظور انداز گیریها در ساعات  9صربح ترا  12ظهرر در

فتوسنت،ی دانهالهای گردو  ،)Juglans regia L.تررداد

ی

محردود از ترابش فررال فتوسرنت،ی 1300-1500

 36دانهال گلدانی دوساله با ژنوتیپهای مشخا و قطرر

میکرو مول بر مترمربع برر ثانیره) بررد از  60ثانیره ثبرت

و ارتفاع همگن از نهالستان وحید افشرار ارومیره تهیره و

شدند .هدایت م،وفیلی نی ،از تقسریم مقردار فتوسرنت ،در

به محل آزمایش منتقل شدند و در گلدانهای پالسرتیکی

واحررد سررطح برررگ برره غلظررت  Co2درون روزنررهای

با قطر دهانه و ارتفاع یکسان  20سانتیمتر) و برا خراک

بهدسرتآمرد اسرت [ .]7از تقسریم مقردار فتوسرنت ،بره

مرمول نهالستان با بافت رسری لرومی بازکاشرت شردند.

هدایت روزنهای ،کارایی مصررف آب فتوسرنت،ی تریرین

آورد

شد [ .]10پس از آزمون نرمالیته ،داد های برهدسرتآمرد

شد است .همهی دانهالها بهمنظور سرازگاری برا محرل

با استفاد از نر اف،ار  SPSS 21آنالی ،شد و شکلها نیر،

مشخصات خراک مرورد اسرتفاد در جردول یر
جدید ،یر

مرا برهررور مرنظم آبیراری شردند و تمرا

مشخصههای مورد بررسی در این تحقیر در پایران مرا

با استفاد از نر اف،ار  EXCEL 2010رسم شدند.
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جدول  .1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهالهای
گردو ()J. regia
مشخصه

شن

سیلت

رس

واحد
مقدار

21/29

49/51

درصد
29/20

CaCO3

OC

N

pH

P

EC

15/5

0/9

0/1

7/6

(میلیگرم بر کیلوگرم)
16/2

(دسی زیمنس بر متر)
0/90

نتایج و بحث

تأثیر تنش خشکی بر فتوسنتز

با توجه به نتایج تج،یه واریانس اخرتالف مرنریداری

نتایج مقایسه میرانگینهرا در سرطح احتمرال  0/05برا

بین سطو مختلف تنش خشکی برای مشخصرههرای

استفاد از آزمون چند دامنرهای دانکرن نشران داد کره

فتوسنت ،،هدایت روزنهای و هدایت م،وفیلری پرس از

مقدار فتوسنت ،دانهالها در تیمارهای  50و  25درصرد

اعمررال تررنش وجررود دارد جرردول  .)2قبررل از تررنش

بررا مقرردار فتوسررنت ،در تیمارهررای  100و  75درصررد

از دانهالها در رابطه برا مشخصرههرای مرورد

آبیرراری اخررتالف مرنرریدار دارد درحررالیکرره مقرردار

بررسی اختالف مرنیداری براهم نداشرتند و در ادامره

فتوسررنت ،در تیمررار  75درصرد آبیرراری بررا تیمررار 100

داد های مربوط به قبل از تنش صرفاً برای مقایسره برا

درصد آبیاری اختالف نداشت شکل .)1

هی ی

داد های برد از اعمال تنش آورد شد است.
جدول  .2تجزیه واریانس مشخصههای فتوسنتزی دانهالهای گردو ( )J. regiaپس از اعمال تنش خشکی
میانگین مربعات
منبع تغییرات
سطوح تنش خشکی
خطا
 100درصد آبیاری
ضریب
 75درصد آبیاری
تغییرات
 50درصد آبیاری
(درصد)
 25درصد آبیاری

درجه
آزادی
3
35

فتوسنتز

تعرق

هدایت روزنهای

** 12/7
1/8
17
21
23
37

0/131 ns
0/078
39
10
18
40

** 216/6
38/9
40
38
30
38

هدایت
مزوفیلی
* 0/001
0
40
42
37
41

غلظت  CO2زیر روزنهای
18696/ 4 ns
12878/7
43
40
40
35

کارایی
مصرف آب
0/3 ns
0/32
33
20
29
16

** اختالف در سطح  1درصد معنیدار است * ،اختالف در سطح  5درصد معنیدار است و  nsاختالف معنیدار نیست.

شکل  .1تغییرات میانگین فتوسنتز در سطوح مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش در تحقیق حاضر
( -1تیمار  100درصد (شاهد) -2 ،تیمار  75درصد -3 ،تیمار  50درصد و  -4تیمار  25درصد آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی)
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در این آزمایش اعمال تنش خشرکی مقردار میرانگین
فتوسررنت ،برررگهررا را در تیمررار  50درصررد و  25درصررد
آبیرراری برره ترتیرر

از  6/23و  6/42برره  4/57و 3/89

 µmolCo2.m-2s-1میکرررو مررول  Co2بررر مترمربررع ب رر
ثانیه)) کاهش داد .فتوسنت ،ج،ب اولین فرآینردهایی اسرت
که تحت تگثیر تنش خشکی قرار میگیررد [ .]11کراهش
فتوسنت ،با اف،ایش کارایی مصرف آب فتوسرنت،ی تحرت
تنش خشکی همرا است .بسته شدن روزنرههرا در رری
تنش گرچه بهمنظرور کراهش هردر رفرت آب صرورت
میگیرد ،اما برهواسرطه ممانررت از ورود  Co2مریتوانرد
فتوسنت ،را به کمتر از نقطره جبرانری کراهش دهرد [.]12
تگثیر تنش خشکی بر کاهش فتوسنت ،پیش از این نیر ،در
گونررههررای Acacia ،]13[ Picea asperata Mast.

 crassicarpa Cunn. exو  Benth.و

Eucalyptus

]15[ Helianthus annuus L. ،]14[ pellita F. Muell.
گ،ار

شرد اسرت .در ایرن پرژوهش بیشرترین مقردار

فتوسنت ،برد از اعمال تنش مربوط به شاهد  6/35میکرو
مول  Co2بر مترمربع بر ثانیه) برود .در بررسری تبرادالت
گازی در شرایط تنش خشکی در گالبی جنگلی Pyrus

 )communis L.نی ،بیشرترین مقردار فتوسرنت ،در شراهد

گ،ار

شرد اسرت و برا اعمرال ترنش مقردار فتوسرنت،

کاهش یافته است [.]16
تأثیر تنش خشکی بر تعرق
آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  5درصرد
نشان داد که برد از تنش تفاوت مرنریداری در مقردار
ترر برین تیمارهرای مختلرف آبیراری وجرود نردارد
شکل .)2
بیشترین مقدار تررر بررد از ترنش بره شراهد و 75
درصد آبیاری به ترتی

 0/93و  0/81میلیمرول آب برر

مترمربع بر ثانیه) و کمترین مقردار آن بره تیمرار  50و 25
درصد آبیاری به ترتی

 0/65و  0/7میلریمرول آب برر

مترمربع بر ثانیه) مربوط بود .ورونرا و کالکراگنو )1991
بیان داشتند که برای عملکرد مطلوب ،گیا باید روزنههرا
را در ری تنش باز نگه دارد برهگونرهای کره آب و مرواد
غذایی را بهتر از خاک دریافت کند [ ،]17در این حالرت
چنین گیاهان و ژنوتیپهایی میتوانند بهعنوان مقراو بره
خشکی مورد توجه قررار گیرنرد .دانهرالهرای برا مقردار
ترر باالتر در شرایط تنش شاهد و  75درصرد) ،قرادر
به جذب مقدار بیشتری آب از خاک و در نتیجه محتوای
آب برگ بیشتری هستند [.]18

شکل  .2تغییرات میانگین تعرق در سطوح مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش در تحقیق حاضر
( -1تیمار  100درصد (شاهد) -2 ،تیمار  75درصد -3 ،تیمار  50درصد و  -4تیمار  25درصد آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی)
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تأثیر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و مزوفیلی

کمترین مقدار کاهش هدایت م،وفیلی پس از تنش

نتایج مقایسره میرانگینهرا در سرطح احتمرال  0/05برا

در دانهررالهررای گررردو در تیمررار  50درصررد آبیرراری

استفاد از آزمون چند دامنهای دانکن حاکی از آن است

مشاهد شد  0/024میلیمرول  CO2برر مترمربرع برر

که مقدار هدایت روزنهای برد از اعمال ترنش در تیمرار

ثانیه) .بیش ترین مقدار هدایت م،وفیلی نی ،مربوط بره

 25و  50درصد آبیاری با شاهد اختالف مرنریدار دارد.

شاهد  0/051میلیمول  CO2بر مترمربع بر ثانیه) بود.

درحرالیکرره بررین تیمررار  75درصررد و شرراهد اخررتالف

نتایج آزمون دانکن اختالف مرنریداری را برین تیمرار

مرنی داری برای این مشخصه مشراهد نشرد .بیشرترین

 50درصررد آبیرراری بررا شرراهد نشرران داد درحررالیکرره

مقدار هردایت روزنرهای در شراهد  17/83میلریمرول

تیمارهای  25و  75درصد آبیاری اختالف مرنریداری

 CO2بر مترمربع بر ثانیه) دید شد شکل .)3

با شاهد نداشتند شکل .)4

شکل  .3تغییرات میانگین هدایت روزنهای در سطوح مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش در تحقیق حاضر
( -1تیمار  100درصد (شاهد) -2 ،تیمار  75درصد -3 ،تیمار  50درصد و  -4تیمار  25درصد آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی)

شکل  .4تغییرات میانگین هدایت مزوفیلی در سطوح مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش در تحقیق حاضر
( -1تیمار  100درصد (شاهد) -2 ،تیمار  75درصد -3 ،تیمار 50 ،درصد و  -4تیمار  25درصد آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی)
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اولین پاسخ گیاهان به ترنش خشرکی بسرته شردن

[ .]24مانند عوامل مؤثر برر کراهش هردایت م،وفیلری

روزنه هاست .این شاخا به رور گسترد تحت ترگثیر

میتوان کاهش غلظت کلروفیل و پروتئین [ ]6را ذکرر

محترررروای آب خرررراک [ ]19و تولیررررد هورمررررون

کرد .باال برودن مقردار میرانگین هردایت م،وفیلری در

در گیا [ ]20قرار می گیررد و نتیجرۀ آن

دانهررالهررای تیمررار  25درصررد آبیرراری نسرربت برره

کراهش مقردار

دانهالهای تیمارهای  50و  75درصد ،بیرانگر کرارایی

فتوسنت ،و غلظت  CO2در فضرای برین سرلولی بررگ

فرآوری بیشتر کربن در ایرن گررو و در نتیجره القراب

میشود .هنگامیکه مقدار آب سلول از  100درصد بره

تحمل به خشکی در آنها شد است.

اسیدآبس،ی

کاهش هدایت روزنهای است که سب

 75درصد کاهش مییابرد ،هردایت روزنرهای کراهش
مییابد و در نتیجه فتوسنت ،هم کاهش مرییابرد یرنری
در واقع در این شرایط مقدار فتوسرنت ،برالقو بیشرینه
مقرردار فتوسررنت ،تحررت شرررایط اشررباع  CO2و نررور و
برررگهررای کررامالً اشررباع از آب) تحررت ت رگثیر قرررار
نمی گیرد بلکه این کاهش هدایت روزنهای اسرت کره
منجر به کاهش فتوسنت ،میشود [ ]21کره در نتیجرهی
کاهش پتانسیل و محتوای نسبی آب بررگ بره وجرود
میآید [ .]22در پژوهشی دانهالهای ی ساله گریالس
 )Prunus avium L.تحت تگثیر ترنش خشرکی قررار
گرفتند و نترایج نشران داد کره ترنش خشرکی مقردار
فتوسنت ،را کاهش داد و هردایت روزنرهای و هردایت
م،وفیلی هر دو در این کاهش ترگثیر داشرتند [ .]23در
این تحقی نیر ،کراهش هردایت روزنرهای و هردایت
م،وفیلی عوامل مؤثر در نقصان فتوسرنت ،تحرت ترنش
خشکی هستند .با توجه به کاهش فتوسنت ،در شررایط
تنش خشکی و کاهش شردیدتر هردایت م،وفیلری در
مقایسه با هردایت روزنرهای مریتروان گفرت کره اثرر
محدودکننرردگی مقاومررت روزنررهای در شرررایط تررنش
کمتررر از مقاومررت م،وفیلرری بررود اسررت ،بنررابراین
درصورتی که کاهش فتوسنت ،با اف،ایش یا ثبات غلظت
 CO2درون روزنهای همرا باشد مریتروان گفرت کره
عوامل غیرر روزنرهای محدودکننردۀ فتوسرنت ،هسرتند

تأثیر تنش خشکی بر غلظت  CO2درون روزنهای
آزمررون مقایسرره میررانگینهررای چنررد دامنررهای دانکررن
اختالف مرنیداری را در رابطه برا غلظرت  CO2درون
روزنه ای نشان نداد شکل  .)5در برخی از بررسیهرا
افرر،ایش غلظررت  CO2درون روزنررهای بررا کرراهش
فتوسنت ،مشاهد شد است [ .]25در مقابرل برضری از
پژوهشها نی ،ثبات غلظت  CO2درون روزنهای تحت
شرایط تنش خشکی را گ،ار

داد انرد []26؛ کره برا

نتایج تحقی حاضرر هرمخروانی دارد .در واقرع ترنش
خشکی عالو بر کاهش هردایت روزنرهای ،از رریر
تگثیر بر مکانیسمهای درونی برگ از فررآوری  CO2در
دسترس نی ،جلوگیری مینماید []27؛ یرنی اف،ایش یا
ثبات  CO2درون روزنه ای با کاهش فتوسنت ،میتوانرد
به دلیل عد توانرایی گیرا در فررآوری  CO2باشرد و
عوامل غیرر روزنرهای محدودکننرد فتوسرنت ،هسرتند.
محققین مجموعه مکانیسمهای درونی برگ را کره بره
فرآوری  CO2میانجامرد هردایت م،وفیلری فررآوری
دیاکسید کربن یا کربوکسیالسیون) نامید اند [.]7
تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب
همانرور که در شکل  6مشاهد میشود کارایی مصرف
آب پررس از تررنش در تیمررارهررای  50 ،25و  75درصررد
آبیاری اف،ایش یافته است .البته بین هری یر

از تیمارهرا
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اختالف مرنی داری وجود ندارد .اف،ایش کارایی مصررف

تنش آبی تحت تگثیر قرار میگیررد کرارایی مصررف آب

Amygdalus

باال میرود که نشاندهندۀ بهینرهسرازی مصررف  CO2در

 )communis L.و زیتررون  )Olea europaea L.هررم

مقابل کمبود آب است .گیاهرانی کره از کرارایی مصررف

شرد اسرت [ .]28در واقرع

آب باالتری برخوردار هستند به ازای مصررف آب کمترر

آب در انگرور  ،)Vitis vinifera L.برادا
تحت تنش خشکی گ،ار

زمانی که هدایت روزنرهای بیشرتر از فتوسرنت ،برهوسریله

تولید بیشتری دارند [.]29

شکل  .5تغییرات میانگین غلظت  CO2درون روزنهای در سطوح مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش در تحقیق حاضر ( -1تیمار 100
درصد (شاهد) -2 ،تیمار  75درصد -3 ،تیمار  50درصد و  -4تیمار  25درصد آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی)

شکل  .6تغییرات میانگین کارایی مصرف آب در سطوح مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش در تحقیق حاضر
( -1تیمار  100درصد (شاهد) -2 ،تیمار  75درصد -3 ،تیمار  50درصد و  -4تیمار  25درصد آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی)

نتیجهگیری

مقدار آبیاری را کاهش داد .در ایرن تحقیر بره دلیرل

با تریین الگوی رشد برای میو و قسمت رویشی هرر

کوتا برودن زمران آزمرایش ،مشخصرههرای رویشری

نهال و رقرم گیراهی و تریرین دورۀ رکرود رشردی در

بررسی نشدند بنابراین بررای تکمیرل یافترههرای ایرن

شرایط آب و هوایی کشور مریتروان ترا حرد ممکرن

تحقی نیاز است تگثیر تنش بر مشخصههرای رویشری

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهالهای گردو ()Juglans regia L.
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نی ،در پژوهشهرای آتری بررسری شرود .در پرژوهش

هر دانهرال تریرین و سرسس  75درصرد آن را در نظرر

حاضررر بررین تیمررار  75درصررد آبیرراری و شرراهد در

گرفت و با مدیریت صحیح باغ و نهالسرتان مریتروان

هرری کرردا از مشخصررههررای مررورد بررسرری اخررتالف

مقدار آب مصرفی را در این گونه کاهش داد.

مرنی دار مشاهد نشد؛ بنابراین برای صررفهجرویی در
مصرف آب مری تروان از  75درصرد ظرفیرت زراعری
استفاد کرد .البته مقدار ظرفیت آبی هر نروع و حجرم
خاکی متفاوت است و ابتدا بایستی ظرفیت آبی بررای

سپاسگزاری
از مراونت محتر پژوهشی دانشگا ارومیه بره خرارر
تگمین اعتبار این پژوهش قدردانی میشود.

1395  پاییز،3  شمارة،69  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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