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ABSTRACT
Olive has been well adapted to arid and semi-arid climates due to leaf structure and drought tolerance
mechanisms. Zard is a native double-purpose cultivar and the most important olive cultivar in Iran.
This study was conducted to investigate the effect of drought stress on some metabolic,
morphological and physiological traits of Zard cultivar plants under greenhouse conditions. Oneyear old plants (self-rooted) of Zard cultivar were used in this study. Self-rooted plants were transferred
to 10 kg pots containing 1:1:1 sand, field soil and cocopeat and kept for six months with optimal irrigation and
nutrition conditions. By considering the field capacity as control treatment, three treatments of 75, 50 and 25%
of field capacity were defined as drought stress (totally four treatments) and the experiment was continued for
60 days. The experimental design was a completely randomized design with four drought stress treatments in
three replications and two plants per replicate. Results showed that the moderate and severe drought

stress significantly reduced stomatal conductance and transpiration and consequently reduced the
differences between the leaf and air temperatures. Despite of decrease in photosynthesis rate, its
difference was significant in stresses greater than 0.5FC, indicating that the drought tolerance
mechanisms were activated in this cultivar. Reduced photosynthesis rate was due to reduction in
chlorophyll content per unit leaf area and also in carbon dioxide assimilation and consequently
reduction in stomatal conductance. Increased accumulation of proline and total phenol caused to
boost the plant tolerance to drought stress. Based on the responses of olive plants to drought stress,
it was concluded that Zard cultivar was tolerant to drought stress up to 0.5FC level. According to
growth indices, Zard olive cultivar can be recommended for orchards in regions with scarcity or
marginal water conditions.
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بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابوليتها و ويژگیهای فتوسنتزی در نهالهای زيتون ( Olea

 )europaea L.رقم زرد
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 .1بخش تحقیقات زراعی و باغی ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزي ،زنجان ،ایران.
 .2بخش تحقیقات خاک و آب ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزي ،زنجان ،ایران.
 .3ایستگاه تحقیقات زیتون طارم ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزي ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/8/26 :تاریخ بازنگري -1398/10/15 :تاریخ تصویب)1398/10/18 :

چکيده
زیتون به دلیل ساختار برگها و وجود مکانیسمهاي تحمل به خشکی ،بهخوبی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک
سازگار شده است .رقم زرد ،یک رقم بومی دومنظوره و مهمترین رقم باغات زیتون ایران میباشد .این پژوهش براي بررسی
اثر تنش خشکی روي برخی صفات متابولیکی ،مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهالهاي رقم زرد در شرایط گلخانه اجرا شد.
در این تحقیق از نهالهاي یکساله (ریشهدار شده) رقم زرد استفاده شد .نهالها به گلدانهاي  10كیلوگرمی حاوي ماسه،
خاک مزرعه و كوكوپیت با نسبت  1:1:1منتقل و به مدت شش ماه در شرایط آبیاري و تغذیه مطلوب نگهداري شدند .با در
نظرگرفتن رطوبت ظرفیت زراعی بهعنوان تیمار شاهد ،سه تیمار رطوبتی  50 ،75و  25درصد ظرفیت زراعی ،بهعنوان
تیمارهاي تنش خشکی (در مجموع چهار تیمار تنش رطوبتی) تعریف و آزمایش به مدت  60روز ادامه یافت .براي اجراي
این آزمایش از طرح آماري كامالً تصادفی با چهار تیمار تنش خشکی در سه تکرار و تعداد دو نهال در هر تکرار استفاده
شد .نتایج نشان داد كه تنش خشکی متوسط و شدید موجب كاهش زیاد هدایت روزنهاي و تعرق از سطح برگ و به دنبال
آن ،كاهش اختال ف درجه حرارت برگ با محیط شد .علیرغم كاهش سرعت فتوسنتز ،اختال ف این ویژگی از تنش خشکی
 0/5FCبه بعد ،معنیدار شد كه نشاندهنده فعالشدن مکانیسمهاي تحمل به خشکی در این رقم بود .كاهش سرعت
فتوسنتز ،به دلیل كاهش مقدار كلروفیل در واحد سطح برگ و همچنین كاهش آسیمیالسیون دياكسیدكربن و در نتیجه
كاهش هدایت روزنهاي بود  .افزایش تجمع پرولین و فنل كل ،موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی شد .با در
نظرگرفتن عکسالعملهاي نهال زیتون در برابر تنش خشکی ،چنین نتیجه گرفته شد كه رقم زرد در برابر تنش خشکی تا
سطح  0/5FCمقاوم است .با توجه به شاخصهاي رشد ،رقم زرد را میتوان براي باغهاي مناطق كم آب و یا داراي آب با
كیفیت حاشیهاي توصیه نمود.
واژههای کليدی :پرولین ،سرعت فتوسنتز ،فنل ،كلروفیل.

مقدمه
زیتون بهعنوان یک درخت همیشه سبز ،بومی آب و هواي نیمه-
خشک مدیترانهاي است .گیاهانی كه در مناطق خشک و نیمه-
خشک كشت میشوند ،معموالً در فصل تابستان با تنش كم آبی
و خشکی مواجه هستند ( Chartzoulakis et al., 1999,
 .)Khoshzaman et al., 2018زیتون با ساختار اسکلروفیلی برگها
(تراكم باالي بافت برگ و وجود كوتیکولهاي ضخیم و الیههاي
هیفی در زیر برگ) بهخوبی با شرایط خشکی سازگار است

*نویسنده مسئولmahmoud.azimiir@gmail.com :

( .)Bacelar et al., 2004مجموعهاي از مکانیسمهاي سازگاري در
زیتون باعث میشوند كه این درخت بتواند شرایط شدید تنش
خشکی را تحمل نماید .این مکانیسمها منجر به تغییر در وضعیت
آب برگ و بسته شدن روزنهها شده و در نتیجه باعث كاهش
میزان فتوسنتز میشوند .در شرایط تنش خشکی و درجه حرارت
باال ،درخت زیتون با بستن روزنهها از هدر رفت بیش از اندازه آب
جلوگیري میكند ( ;Sofo et al., 2008; Chartzoulakis et al., 1999
 .)Moriana et al., 2002در حقیقت بستن روزنهها میتواند باعث
جلوگیري از كاهش بیش از اندازه آب در شرایط تنش خشکی

عظيمی و همکاران :بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از875 ...
( Sairam

كلروز در نهالهاي در معرض كم آبی استفاده میشود
 .)et al.,1998; Brito et al., 2003كاروتنوئیدها ،از تجزیه كلروفیلها
در مقابل نور محافظت میكنند (.)Mittler, 2002
بروز پدیده تغییر اقلیم در اكثر مناطق كشور و كاهش میزان
بارندگی به همراه تنزل كیفی منابع آب (افزایش شوري منابع آب
زیرزمینی و سطحی) ،اهمیت توجه به موضوع بررسی میزان
تحمل ارقام مختلف زیتون به تنشهاي محیطی مانند خشکی،
شوري و غیره را بیش از پیش نمایان میكند .سطح زیركشت
زیتون در منطقه طارم زنجان ،حدود  20هزار هکتار میباشد
( .)Anonymous, 2018رقم زیتون زرد بهعنوان یک محصول
دومنظوره (كنسروي و روغنی) ،مهمترین رقم زیتونكاريهاي
منطقه طارم بوده و بیشترین سطح زیركشت باغات این منطقه را
به خود اختصاص داده است .عالوه بر این ،روغن استخراجشده از
رقم زرد نیز كیفیت باالیی دارد ( .)Zeinanloo et al., 2015بنابراین
ارزیابی رفتار این رقم در برابر تنش خشکی به منزله تهیه
شناسنامه رقم زرد در برابر تنشهاي محیطی ضروري میباشد .با
عنایت به موارد فوقالذكر ،هد ف از اجراي این آزمایش بررسی اثر
تنش خشکی روي تبادالت گازي و صفات فیزیولوژیکی نهالهاي
رقم زرد میباشد.

شود ( .)Fernández et al., 1997تنظیم تبادالت گازي و رفتار
بیوشیمیایی درختان زیتون به عنوان ابزاري براي تحمل تنش
خشکی میباشد ( Bacelar et al., 2007; Ben Abdallah et al.,
 .)2018همچنین تنش خشکی بر روي اجزاي فتوسنتز مثل هدایت
روزنهاي ،1فتوسنتز 2و میزان تعرق 3اثرگذار است ( Tugendhaft
.)et al., 2016; Ben Ahmed et al., 2009
رابطه مثبت قوي بین هدایت روزنهاي و پتانسیل آب برگ-
هاي درختان زیتون توسط ) Tognetti et al. (2006گزارش شد كه
نشاندهنده عملکرد باالي روزنهها در مقابل تنش خشکی است.
تنظیم اسمزي یک عامل سازگار فیزیولوژیکی مهم مرتبط با تنش
خشکی است .سنتز موادي همانند پرولین و قندها ،یک مکانیسم
سازگاري دیگر درخت زیتون در برابر تنش خشکی است كه مشابه
تنظیمكنندههاي اسمزي عمل میكند ( .)Sofo et al., 2004bبا
اینکه تجمع پرولین در برخی از ارقام زیتون متحمل به تنش آبی
با تاخیر صورت میگیرد اما غلظت آن در برگهاي رقم متحمل
بیشتر از رقم حساس میباشد Ennajeh et al. (2006) .معتقدند
شروع تجمع پرولین (بهعنوان تنظیمكننده اسمزي) و كاهش آن،
انعکاس مناسبی از رفتار یک رقم تحت شرایط تنش آبی است.
همچنین ) Karimi et al. (2018تحمل باالي درختان زیتون به
تنش خشکی را به غلظت زیاد كربوهیدراتهاي محلول همراه با
پتاسیم و كلسیم زیاد برگها ارتباط دادند.
رشد رویشی ،وزن تر و خشک برگ نهالهاي زیتون در
شرایط كمآبی ،كاهش مییابد .عالوه بر این ،تنش خشکی باعث
كاهش غلظت كلروفیل كل ( )a+bمیشود (.)Bacelar et al., 2006
بر اساس نظر ) ،Smirnoff (1993كاهش مقدار كلروفیل یکی از
عالئم بارز تنش اكسیداسیونی است .در اثر تنش خشکی ،سنتز
كلروفیلها كاهش و تجزیه آنها افزایش مییابد .نسبت كلروفیل
كل به كاروتنوئید ،در شرایط كم آبی به طور معنیداري در
نهالهاي زیتون پایینتر است كه بهعنوان یک شاخص براي وجود

مواد و روشها
مواد گياهی و شرايط رشد

این تحقیق در سال  1396در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم
استان زنجان به اجرا در آمد .طول و عرض جغرافیایی ایستگاه به
ترتیب برابر  49درجه شرقی و  36درجه شمالی و ارتفاع از سطح
دریا برابر  350متر بود .نهالهاي یک ساله رقم زرد در گلدانهاي
 10لیتري حاوي ماسه ،خاک مزرعه و كوكوپیت با نسبت 1:1:1
كاشته شده و به مدت شش ماه در شرایط آبیاري و تغذیه كامل
نگهداري شدند (جدول .)1

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده در آزمايش
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8
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6/36

به منظور بررسی اثر تنش خشکی روي نهالهاي زیتون،
تیمار تنش خشکی در چهار سطح شاهد (ظرفیت زراعی) ،تنش
كم ( 75درصد ظرفیت زراعی) ،تنش متوسط ( 50درصد ظرفیت

زراعی) و تنش شدید ( 25درصد ظرفیت زراعی) با استفاده از
روش بیالن آبی بر اساس رطوبت وزنی محاسبه و اعمال شد .براي
این منظور قبل از شروع اجراي تیمارها ،حجم معینی آب به گلدان

)1- Stomatal Conductance (gs
)2- Photosynthesis Rate (An

)3- Transpiration Rate (E
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شاهد اضافه شد و حجم آب زهکششده در مدت دو روز جمع-
آوري و مورد اندازهگیري قرار گرفت .اختال ف مقدار حجم آب
اضافه و زهکشیشده ،بهعنوان حجم آب مورد استفاده در تیمار
شاهد تعیین شد .این فرآیند در سه تکرار انجام و بقیه تیمارها
به صورت درصدي از تیمار شاهد محاسبه شدند .حجم آب مورد
نیاز آبشویی نمکهاي تجمعیافته براي تیمارهاي تنش ،با استفاده
از روش ( Nikbakht et al. )2013برآورد شد .این آزمایش به مدت
 60روز ادامه یافت.

اسید سولفوسالیسیلیک ساییده و مخلوط یکنواختی بهدست آمد.

اندازهگيری تبادالت گازی و رنگدانهها

عصاره حاصل با استفاده از سانتریفیوژ به مدت پنج دقیقه در

در این آزمایش خصوصیات فتوسنتزي برگهاي زیتون به كمک
دستگاه فتوسنتزمتر قابل حمل (LCi )ADC Bio Scientific Ltd.
تعیین شد .ویژگیهایی مانند غلظت دياكسیدكربن در فضاي زیر
روزنه ) ،(Ciتعرق از سطح برگ ) ،(Eفتوسنتز ) (Anو هدایت روزنه-
اي ) (gsتوسط این دستگاه ثبت شد .پس از اندازهگیري اجزاي
فتوسنتز ،فاكتورهاي كارآیی ذاتی مصر ف آب 1از رابطه
𝑛𝐴 =  )Int. WUEو كارآیی لحظهاي مصر ف آب 2از رابطه
(
𝐸
𝑛𝐴
(  )Ins. WUE = gsمحاسبه شد ( .)Medrano et al., 2015براي
اندازهگیري میزان رنگدانه برگ نهالهاي زیتون و محاسبه مقدار
كلروفیل  ،aكلروفیل  bو كلروفیل كل از روش (Arnon )1967
استفاده شد .مقدار نیم گرم از ماده تر گیاهی در هاون چینی
ریخته و سپس با استفاده از نیتروژن مایع خرد و له شد20 .
میلیلیتر استن  80درصد به نمونه اضافه شده و در دستگاه
سانتریفیوژ با سرعت 6000دور در دقیقه به مدت  10دقیقه قرار
گرفت .مقدار جذب نور در محلول صا ف رویی در طول موجهاي
 663نانومتر براي كلروفیل  645 ،aنانومتر براي كلروفیل  bو 470
نانومتر براي كاروتنوئید توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد.

 10000سانتریفیوژ شد .سپس دو میلیلیتر از مایع فوقانی با دو

خنثی شد .نمونه بهمدت دو ساعت براي همدماشدن با محیط ،در
شرایط تاریک آزمایشگاه ،نگهداري و میزان جذب نور در طول
موج  765نانومتر اندازهگیري شد .در نهایت مقدار فنل كل با
استفاده از منحنی استاندارد تهیهشده با گالیک اسید محاسبه شد
(.)Talhaoui et al., 2015
مقدار پرولین برگ به روش ( Bates et al )1973تعیین شد.
مقدار  0/1گرم از بافت تر برگ در  10میلیلیتر محلول سه درصد
g

میلیگرم معر ف نینهیدرین و دو میلیلیتر اسید استیک خالص
مخلوط و یک ساعت در دماي  100درجه سانتیگراد در حمام
بنماري قرار گرفت .لولههاي محتوي عصاره بافت برگ در حمام
یخ ،سرد شد و سپس چهار میلیلیتر تولوئن به مخلوط اضافه و با
ثابت شدن لولهها به مدت  15-20ثانیه ،دو الیه كامال مجزا
تشکیل شد .الیه رنگی فوقانی (حاوي تولوئن و پرولین) ،براي
اندازهگیري غلظت پرولین مورد استفاده قرار گرفت .جذب نور در
طول موج  520نانومتر اندازهگیري و مقدار پرولین در هر نمونه با
استفاده از منحنی استاندارد ،تعیین شد.
تجزيه آماری

این آزمایش ،در قالب طرح آماري كامالً تصادفی با چهار تیمار
تنش خشکی ،در سه تکرار و تعداد دو نهال در هر تکرار ،مجموعا
 24نهال به اجرا در آمد .بانک اطالعاتی این تحقیق پس از جمع-
آوري دادهها در محیط نرمافزار  Excelتهیه و تجزیه آماري دادهها
توسط نرمافزار )SAS (Copyright 2002 by SAS Institute Inc.

)× 2.69(A645) - mg chlorophyll a/gr tissue= 12.7(A663
W × V1000
)× 4.68(A663) - mg chlorophyll b/gr tissue= 22.9(A645
W × V1000
)8.02(A663) + mg total chlorophyll/gr tissue= 20.2(A645
× W × V1000

نتايج و بحث

اندازهگيری فنل کل و پرولين

بر اساس تجزیه واریانس دادهها (جدول ارائه نشده است) ،اثر تنش

میزان فنل كل موجود در برگ با استفاده از معر ف فولین اندازه-
گیري شد .مقدار  0/5گرم از برگهاي تازه در داخل متانول 80
درصد له شد .سپس مخلوط حاصل به مدت پنج دقیقه با سرعت
 10000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .به یک لوله آزمایش مقدار
 50میکرولیتر از عصاره برگ 450 ،میکرولیتر آب مقطر و 2/5
میلیلیتر معر ف فولین  10درصد اضاقه شد .پس از گذشت 10
دقیقه ،واكنش مذكور با افزودن دو میلیلیتر كربنات سدیم اشباع،

خشکی روي مقدار كلروفیل كل ،كارآیی لحظهاي مصر ف آب ،فنل

1- Intrinsic Water Use Efficiency

 9انجام شد .براي انجام مقایسات میانگین از آزمون  LSDاستفاده
شد.

كل ،پرولین و اختال ف درجه حرارت برگ با محیط در سطح
احتمال پنج درصد ،مقداركلروفیل

a

و نسبت كاروتنوئید به

كلروفیل كل در سطح احتمال یک درصد ،مقدار كاروتنوئید ،تعرق
از سطح برگ ،هدایت روزنهاي و فتوسنتز در سطح احتمال 0/1
درصد معنیدار بود .در مقابل اثر تنش خشکی روي مقدار كلروفیل
 ،bكربوهیدراتهاي محلول و كارآیی مصر ف آب معنیدار نشد.
2- Instantaneous Water Use Efficiency
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مقدار رنگدانهها

بررسی اثر تیمارهاي تنش خشکی روي رنگدانه برگهاي رقم زرد
نشان داد كه با افزایش شدت تنش خشکی از مقدار كلروفیل  aو
كلروفیل كل كاسته شد .مقدار كلروفیل  aو كلروفیل كل در
تیمارهاي شاهد و  75درصد ظرفیت زراعی با هم تفاوت معنی-
داري نداشتند .در مقابل ،با افزایش شدت تنش خشکی بر مقدار
كاروتنوئیدها افزوده شده و نسبت كاروتنوئید به كلروفیل كل
افزایش یافت .مقدار كاروتنوئید تیمارهاي شاهد و  75درصد
ظرفیت زراعی نیز با هم تفاوت معنیدار نداشتند .محتواي
كلروفیل  aو كلروفیل كل برگهاي رقم زرد با افزایش شدت تنش
خشکی ،شیب نزولی داشتند (شکل  .)1كلروفیل  aرنگدانه مهم
فتوسیستم  Iبوده و محل استقرار آن ،غشاء تیالكوئیدها است
( ،)Demmig Adams and Adams,1996كاهش مقدار كلروفیل ،یکی
از عالئم بارز تنش بوده ( )Smirnoff, 1993و تجزیه كلروفیل و یا
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كاهش سنتز آن ،هر دو به دلیل تخریب ساختار تیالكوئیدها می-
باشد ( .)Liu et al., 2011نسبت كلروفیل به كاروتنوئید به طور
معنیداري در نهالهاي زیتون در شرایط كم آبی پایینتر است
كه بهعنوان یک شاخص براي وجود كلروز در نهالهاي در معرض
كم آبی استفاده میشود .طی فرآیند تنش خشکی ،گونههاي
اكسیژن فعال 1تشکیل شده كه باعث تجزیه كلروفیلها میشوند.
همچنین تجزیه كلروفیلها در كلروپالست ،باعث تخریب
ساختارهاي تیالكوئیدي میشود (.)Sairam et al.,1998
كاروتنوئیدها به عنوان یک آنتی اكسیدان از طریق خنثیسازي
رادیکالهاي آزاد ،فرایند اكسیداسیون را متوقف میكنند و نقش
مهمی در تعدیل اثرات تنش خشکی در برگها دارند ( Mittler,
 )2002بنابراین افزایش نسبت كاروتنوئیدها به كلروفیل كل در
گیاهان ،نشاندهنده تحمل آنها در مقابل تنش خشکی است
(.)Liu et al., 2011; Demmig Adams and Adams, 1996

شکل  -1رابطه بين تنش خشکی با کلروفيل ( aباال راست) ،کلروفيل کل (باال چپ) ،کاروتنوئيد (پايين راست) ،نسبت کاروتنوئيد به کلروفيل کل (پايين چپ) در
برگ نهالهای زيتون رقم زرد

پرولين و فنل

مقدار پرولین برگها با افزایش شدت تنش خشکی افزایش پیدا
كرد .مقدار پرولین برگ نهالهاي تحت تنش متوسط و شدید (50
و  25درصد ظرفیت زراعی) از نظر آماري بیشتر از تیمارهاي 100
و  75درصد بود .مقدار پرولین برگهاي زیتون با پیشرفت تنش
1- Active oxygen species

خشکی روند صعودي داشت و با افزایش شدت تنش ،مقدار پرولین
برگها نیز افزایش یافت .مقدار فنل كل در تیمار خشکی مالیم
( 75درصد) افزایش كمی داشت اما در تیمار متوسط ( 50درصد)
و تیمار شدید خشکی ( 25درصد) ،نرخ افزایش مقدار فنل كل،
زیاد بود (شکل  .)2در بسیاري از گونههاي گیاهی ،تجمع پرولین
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و افزایش قندهاي محلول همبستگی مثبتی با تحمل به تنش
خشکی دارد ( .)Liu et al., 2011اسید آمینه پرولین در برگها و
ریشه نهالهاي زیتون در شرایط تنش خشکی تجمع مییابد ( Ben
Ahmed et al., 2009; Petridis et al., 2012; Sofo et al., 2004b; Arji

 ،)and Arzani, 2008تجمع این اسید آمینه نشاندهنده نقش آن
در تحمل به تنش خشکی است ( .)Sofo et al., 2004bدر تعدادي
از گونههاي گیاهی ،میزان تجمع پرولین در ارقام متحمل به تنش
خشکی بیشتر از ارقام حساس گزارش شد ( ;Reddy et al., 2004
Ben Ahmed et al., 2009; Elsheery and Cao, 2008; Liu et al.,

 ،)2011; Kumar and Sharma, 2016; Karimi et al., 2018در حالی
كه ) Shaheen et al. (2011گزارش كردند میزان تجمع پرولین در
ارقام حساس به تنش خشکی بیشتر از ارقام متحمل به تنش
خشکی است .معموالً در كوتاهمدت ،پرولین در تیمارهاي تنش
خشکی به شدت تجمع مییابد گرچه در تیمارهاي مالیم و
متوسط خشکی نیز تجمع پرولین ادامه پیدا میكند ( Liu et al.,
 .)2011برخی از محققین اعالم كردند كه در تنشهاي شدید
خشکی ،میزان تجمع پرولین از تیمارهاي متوسط و مالیم بیشتر
است ( .)Shaheen et al., 2011; Boussadia et al., 2013عالوه بر این،
رابطه نزدیکی بین محتواي پرولین و میزان فتوسنتز مشاهده شد
و نقش مهم این اسمولیت در حفظ فعالیت فتوسنتزي به اثبات
رسید ( .)Ben Ahmed et al., 2009در این تحقیق نیز میزان تجمع
پرولین در تیمار شدید تنش خشکی بیشتر از تیمارهاي مالیم و
متوسط بود.
مقدار فنل كل در تیمارهاي تنش خشکی  100و  75درصد
ظرفیت زراعی ،كمتر از مقدار این ص در تیمارهاي  50و 25
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درصد ظرفیت زراعی بود اما در داخل هر دو گروه تفاوت معنی-
داري از نظر فنل كل وجود نداشت .با افزایش شدت تنش خشکی،
میزان فنل كل برگها نیز افزایش یافت .میزان تجمع فنل كل در
تیمار مالیم تنش خشکی ( 75درصد ظرفیت زراعی) ،افزایش
كمی داشت اما در تنشهاي متوسط و شدید ( 50و  25درصد
ظرفیت زراعی) میزان افزایش خیلی زیاد بود (شکل  .)2تنش
خشکی ،تجمع تركیبات فنلی را تحریک میكند ( Boussadia et
 .)al., 2013; Petridis et al., 2012; Ahmadipour et al., 2018افزایش
تجمع فنل كل عالوه بر تنش ،به نوع ژنوتیپ نیز بستگی دارد
( .)Petridis et al., 2012افزایش مقدار فالونوئیدها در شرایط تنش
خشکی ،احتماال یکی از مکانیسمهاي دفاعی گیاهان در برابر
خشکی است ( .)Çetinkaya, 2017از سوي دیگر ،بررسیهاي انجام
گرفته توسط ) Cetinkaya et al. (2016نشان داد كه در فصل
تابستان ،مقدار فالونوئیدها بیشتر از سایر فصلها بود .نتایج مذكور
این فرضیه را ثابت میكند كه افزایش سنتز فالونوئیدها در برگها
در فصل تابستان یک عامل محافظتكننده در برابر اشعه فرابنفش
است ( .)Winkel-Shirley, 2002; Abdeljelil et. al., 2017با توجه به
سمیبودن گونههاي فعال اكسیژن براي سلولها ،این تركیبات
بهطور موثري توسط آنتیاكسیدانها حذ ف میشوند ( Foyer et
 .)al., 1994تنش خشکی ،تجمع تركیبات فنلی به ویژه
اولئوروپئین را تحریک میكند ) .(Petridis et al., 2012آنها نتیجه
گرفتند كه اولئوروپئین بهعنوان یک آنتیاكسیدان عمل كرده و
مقدار مالون دي آلدهید ( )MDAنیز در شرایط تنش خشکی
افزایش مییابد (.)Sofo et al., 2004a

1 FC

شکل  -2رابطه بين تنش خشکی با پرولين (راست) و فنل کل (چپ) در برگ نهالهای زيتون رقم زرد
تعرق از سطح برگ )(E

اختال ف معنیداري بین مقادیر تعرق از سطح برگ ) (Eدر
تیمارهاي  100و  75درصد وجود نداشت اما میزان این ویژگی
در تیمار  100درصد بیشتر از سایر تیمارهاي خشکی بود .مقادیر

مشاهدهشده تعرق از سطح برگ در  25درصد ظرفیت زراعی،
كمترین میزان در بین تمام تیمارهاي خشکی بود و تفاوت آماري
معنیدار با بقیه تیمارهاي خشکی داشت .مقدار تعرق از سطح
برگ ) (Eبا پیشرفت تنش خشکی ،شیب نزولی داشته و تنش
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خشکی روي تعرق از سطح برگ تاثیر منفی نشان داد (شکل .)3
گزارش شده كه در دوره تنش خشکی ،میزان تعرق ،هدایت روزنه-
اي و فتوسنتز خالص در درخت زیتون بهطور واضح كاهش مییابد
( .)El Yamani et al., 2019در شرایط تنش خشکی متوسط ،رشد
رویشی نهالها متوقف شده اما فتوسنتز و تعرق فعال باقی می-
مانند .بنابراین تولید آسیمیالتها و تجمع آنها در قسمتهاي
مختلف نهال بهویژه ریشهها ادامه یافته و نسبت وزن خشک ریشه
به برگ در مقایسه با نهالهاي آبیاري شده ،افزایش مییابد
( .)Xiloyannis et al., 1999همچنین بررسیها نشان داده است كه
در تنشهاي مالیم و متوسط خشکی عمدت ًا به دلیل بستهبودن
روزنهها ،فتوسنتز كاهش مییابد ( .)Angelopoulos et al., 1996بر
اساس نظر ) El Yamani et al. (2019تنش خشکی با كاهش تعرق
و افزایش كارائی مصر ف آب از طریق بستن روزنهها ،موجب حفظ
رشد رویشی و عملکرد میشود .در ارقامی كه ساختار برگ آنها
به تنش خشکی سازگاري یافته است ،نسبت باالي آسیمیالتهاي
فتوسنتزي و مقدار كم تعرق حفظ میشود ( Ben Abdallah et al.,
 .)2017همچنین برگهاي زیتون در شرایط تنش خشکی قادر به
كاهش حجم فضاي بین سلولی ،بهمنظور جلوگیري از جابهجایی
آب در فضاي بین سلولهاي مزوفیل هستند .در عین حال ،برگ-
هاي زیتون تراكم الیههاي هیف را براي كاهش بهتر تعرق افزایش
میدهند (.)Bosabalidis and Kofidis, 2002; Roussos et al., 2010
هدايت روزنهای )(gs

هدایت روزنهاي برگها با افزایش شدت تنش ،كاهش یافت.
بیشترین مقدار هدایت روزنهاي در تیمار  100درصد (شاهد) و
كمترین مقدار آن در تیمار  25درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید
خشکی) بود .مقدار هدایت روزنهاي در تیمارهاي  75و  50درصد
تفاوت معنیدار نداشت (شکل  .)3تنش خشکی باعث كاهش
فتوسنتز ،هدایت روزنهاي و تعرق میشود ( Ben Abdallah et al.,
 )2017و با افزایش تنش ،مقدار كاهش این ویژگیها زیاد خواهد
بود ( .)Tugendhaft et al., 2016در شرایط تنش خشکی ،درختان
زیتون سریعاً با كمک بستن روزنهها ،با جریان آب (شیره گیاهی)
هماهنگ میشوند و در نتیجه مقاومت روزنهاي را براي محدود-
ساختن تلفات آب از طریق تعرق برگها ،افزایش میدهند .وقتی
كه خشکی شدت مییابد ،روزنهها زمان بیشتري در طول روز بسته
میمانند كه موجب كاهش تلفات روزانه آب در زمان اوج تقاضاي
تبخیر و تعرق میشود .این فرآیند مرتبط با پتانسیل آب خاک
بوده و بهطور موثري هدایت روزنهاي را كنترل میكند ( Jones,
 .)1992در این تحقیق ،شرایط تنش خشکی روي میزان تعرق و
هدایت روزنهاي تاثیر منفی داشت و با افزایش شدت تنش ،مقدار

تعرق و هدایت روزنهاي كاهش یافت Khan et al. (2010) .گزارش
نمودند كه تنش خشکی مقدار تعرق را كاهش داده و با بسته
نگهداشتن روزنهها ،راندمان مصر ف آب را براي حفظ رشد رویشی
و عملکرد گیاهان افزایش میدهد.
سرعت فتوسنتز )(An

سرعت فتوسنتز بین تیمار  100و  75درصد ظرفیت زراعی
اختال ف معنیداري نشان نداد اما با افزایش تنش خشکی ،مقدار
آن كاهش یافت .بیشترین مقدار فتوسنتز در تیمار شاهد و
كمترین مقدار آن در تیمار  25درصد ظرفیت زراعی بود (شکل
 .)3فتوسنتز یکی از حساسترین فرآیندهایی است كه تحت تاثیر
تنشهاي غیرزنده قرار گرفته و منجر به كاهش عملکرد در
درختان زیتون میشود .تنش خشکی عالوه بر سرعت فتوسنتز،
باعث كاهش هدایت روزنهاي و تعرق میشود .تنش خشکی با
كاهش انتشار دياكسیدكربن در فضاي بین سلولی ،توسط هر دو
مکانیسم روزنهاي و غیرروزنهاي ،سرعت فتوسنتز را كاهش می-
دهد ( .)Ben Abdallah et al., 2017در شرایط تنش خشکی ،مقدار
فتوسنتز به دلیل كاهش سطح برگ و همچنین كاهش سرعت
فتوسنتز در واحد سطح برگ ،كاهش مییابد .در شرایط تنش
خشکی مالیم و متوسط ،كاهش سرعت فتوسنتز به بسته شدن
روزنهها نسبت داده میشود ( .)Loreto and Sharkey, 1990در
خشکی شدید ،محدودیتهاي غیر روزنهاي روي سرعت فتوسنتز
اثرگذار میباشند ( .)Angelopoulos et al., 1996بررسیهاي انجام-
شده در ارقام مختلف زیتون نشان داد كه همزمان با كاهش هدایت
روزنهاي و تعرق ،سرعت فتوسنتز نیز كاهش مییابد
(.)Chartzoulakis et al., 1999; Sofo et al., 2005
کارآيی لحظهای مصرف آب )(Ins. WUS

نتایج نشان داد كه با افزایش تنش خشکی ،كارآیی لحظهاي
مصر ف آب افزایش یافت (شکل  .)4اختال ف سطوح كارآیی لحظه-
اي مصر ف آب بین دو سطح تیمار شاهد و تنش شدید خشکی
( )0/25FCاز نظر آماري معنی دار بود و بین مقادیر این ویژگی
در بقیه سطوح تنش خشکی ،اختال ف آماري معنیدار مشاهده
نشد .با كاهش میزان آب خاک و افزایش تنش خشکی ،سرعت
فتوسنتز و هدایت روزنهاي ،هر دو كاهش مییابند اما نرخ كاهش
هدایت روزنهاي شدیدتر میباشد (شکل  .)3بنابراین روند تغییرات
كارآیی لحظهاي مصر ف آب با افزایش تنش خشکی ،صعودي
خواهد بود .بروز تنش خشکی در محیط به بستهشدن روزنهها
منجر میشود اما گیاه براي زندهماندن نیازمند انجام تعرق است.
در نتیجه ،همزمان با كاهش فتوسنتز و بستهشدن تعداد زیادي از
روزنهها متناسب با تنش خشکی ،تعدادي از روزنهها نیز به حالت
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نیمه باز به فعالیت ادامه میدهند .این وضعیت باعث میشود تا
هدایت روزنهاي به میزان زیادي كاهش یابد .افزایش كارآیی
لحظهاي مصر ف آب در تنشهاي محیطی توسط محققان زیادي
گزارش شد ( .)Khoshzaman et al., 2018در گیاه Nicotiana
( glaucaنوعی تنباكو) ،بستهشدن شدید روزنهها در شرایط
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اختالف درجه حرارت برگ با محيط ()ΔTemp

در این بررسی با افزایش تنش خشکی ،اختال ف درجه حرارت برگ
با محیط كاهش یافت اما بین اختال ف درجه حرارت برگ با محیط
در تیمارهاي ظرفیت زراعی 75 ،و  50درصد ظرفیت زراعی تفاوت
معنیداري وجود نداشت .دماي برگ یا تاج درخت را میتوان به

عنوان شاخصی براي بررسی اثر تنش خشکی در گیاهان استفاده
نمود ) (Jackson et al., 1981و با توجه به اندازهگیري راحتتر دماي
برگ یا تاج درخت ،این ویژگی میتواند جایگزینی براي اندازه-
گیري هدایت روزنهاي در مطالعات مربوط به بررسی تنش خشکی
باشد .در زمان بستهبودن روزنهها ،میزان تعرق كاهش یافته و
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دماي برگ یا تاج درخت افزایش مییابد.
) (1996محدوده دمایی برگ نهالهاي زیتون رقم كراتینا در
تیمارهاي تنش خشکی در آزمایش گلخانهاي را  38-39درجه
سانتیگراد بیان كرده و اختال ف دماي چهار تا پنج درجه سانتی-
گراد بین تیمار شاهد و تنش شدید خشکی در میانه روز را گزارش
كردند .در تحقیق حاضر بر روي زیتون رقم زرد ،مقدار اختال ف
درجه حرارت برگ با محیط در تیمار ظرفیت زراعی  5/5و در
تیمار  25درصد ظرفیت زراعی 2/44 ،درجه سانتیگراد بود (شکل
 .)3همچنین نتایج نشان داد كه بین دماي برگ با شدت نور،
همبستگی مثبت و بین دماي برگ و تعرق ،كمبود فشار بخار هوا
و میزان آب خاک ،همبستگی منفی وجود داشت .با افزایش تنش،
كاهش اختال ف دماي برگ با محیط كه در حقیقت به معنی
افزایش دماي برگ است ،مشاهده شد .همچنین با افزایش تنش،
میزان جذب آب توسط گیاه كاهش یافته و با كاهش تعرق و
بستهشدن روزنهها ،دماي برگ افزایش مییابد ( Khoshzaman et
.)al., 2018
Angelopoulos et al.

نتيجهگيری
این پژوهش با هد ف بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از
متابولیتها و ویژگیهاي فتوسنتزي در نهالهاي زیتون رقم زرد
انجام شد .نتایج نشان داد كه بیشتر ویژگیهاي مطالعهشده در
مورد نهالهاي زیتون رقم زرد ،با كاهش اندک رطوبت خاک ،دچار
تغییر نشدند ولی كاهش بیشتر رطوبت خاک تا سطح  0/5FCو
در برخی موارد تا  ،0/25FCموجب بروز تغییرات معنیدار در این
ویژگیها شد .هدایت روزنهاي با كاهش اندک رطوبت خاک،
عکسالعمل تندي نشان داده و كاهش یافت .ویژگیهاي دیگر
نظیر تعرق و اختال ف درجه حرارت برگ با محیط ،عکسالعمل
مالیمتري نسبت به كاهش رطوبت خاک نشان دادند .كاهش
غلظت كلروفیل كل در برگها ،با كاهش رطوبت خاک همراه بود.
اگر چه كاهش رطوبت خاک ،موجب كاهش غلظت كلروفیل در
برگها شد اما تغییرات غلظت كلروفیل  aو كل در رطوبتهاي
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كمتر از  ،0/5FCمعنیدار شد .نتیجه ظاهري این ویژگیها كه در
سرعت فتوسنتز خالصه میشوند ،نشان داد كه سرعت فتوسنتز
در نهالهاي زیتون رقم زرد با كاهش رطوبت خاک تا 0/5FC
دچار كاهش معنیدار نشد .این احتمال وجود دارد كه مکانیسم-
هاي تحمل به خشکی در این رقم ،فعال شده و باعث ایجاد
مقاومت در برابر تنش خشکی شده است .نشانه فعالشدن این
مکانیسم ،افزایش میزان كاروتنوئیدها در برگها است كه در
رطوبت  0/5FCافزایش یافت و توانسته نقش حفاظتی خود را ایفا
نماید .با ادامه كاهش رطوبت خاک ،سرعت فتوسنتز به دلیل
كاهش مقدار كلروفیل در واحد سطح برگ و كاهش آسیمیالسیون
دياكسیدكربن در نتیجه كاهش هدایت روزنهاي ،كاهش یافت.
افزایش تنش خشکی نیز باعث افزایش تجمع پرولین بهصورت
خطی با شیب مالیم و افزایش فنل كل در سلولهاي برگ بهطور
سیگموئیدي شد .تجمع پرولین با افزایش پتانسیل اسمزي برگ-
ها ،روند ورود آب از خاک به ریشهها و انتقال آن به برگها را
تسهیل میكند .افزایش غلظت فنلها بهعنوان آنتیاكسیدان قوي
با جلوگیري از تخریب سلولها ،در مقابل اثرات تخریبی تنش
خشکی محافظت میكند .گرچه زیتون گیاهی است كه به رطوبت
زیادي در خاک نیاز دارد اما به نظر میرسد زیتون رقم زرد در
برابر تنش خشکی تا سطح  ،0/5FCمقاومت قابل توجهی نشان
داده و شاخصهاي رشد و فعالیتهاي متابولیکی خود را در
مقایسه با سایر ارقام ،بهطور طبیعی در سطح باالیی حفظ میكند.
در نتیجه زیتون زرد ،رقمی است كه میتوان براي كشت در باغ-
هاي مناطق كم آب و یا داراي آب با كیفیت حاشیهاي توصیه
نمود.
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