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چکیده 
هاي مختلف از یک هاي احتمالی بین پایهدنبال یافتن تفاوتتاغ بهتکیه بر تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتی از سیاهاین تحقیق با

رطوبت در حد: به این منظور چهار سطح تنش رطوبتی شامل. جمعیت از این گونه در مقابله با سطوح متفاوتی از تنش خشکی بود
درصد از آب قابل استفاده براي گیاه، بر روي نتاج 80و 50، 20متفاوت خشکی به میزان هاي عنوان شاهد، تنشظرفیت زراعی به

. هاي کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتتاغ با استفاده از مدل آماري فاکتوریل بر پایه طرح بلوكمتعددي از چهار ژنوتیپ سیاه
عنوان صفات و مبناي مقایسه در اسمزي برگ بهتوانان کلروفیل و ها، قطر تنه؛ قطر تاج به صورت فشرده؛ میزتعداد و طول شاخه

نتایج بررسی دو عامل ژنوتیپ و تنش رطوبتی در این پژوهش نشان داد که از نظر . گیري شدندطول و انتهاي فصل رویش اندازه
یکی کافی در درون جمعیت گیاهی مورد از تنوع ژنتحکایتداري داشتند که ها با هم اختالف معنیتمامی صفات مورد مطالعه، ژنوتیپ

رسد در گیاهانی به نظر میبنابراین .دار نبوددر این پژوهش معنیهمطالع؛ در حالی که اثر تنش خشکی بر صفات مورد داشتنظر 
ژیک را در یک هاي مورفولوهاي خشکی بر ویژگیتوان اثرات تنشجمعیتی، نمیالرشد نیستند، با وجود تنوع درونتاغ که سریعمانند

هاي همبستگی ویژگی. داري داشتندها تفاوت معنیها ژنوتیپاز نظر میزان کلروفیل برگالبته . کردمدت مشاهده دوره کوتاه
از این حکایتدار میزان کلروفیل برگ با تعداد شاخه و قطر تنه نیز همبستگی منفی و معنی. رفولوژیک با یکدیگر قابل توجه بودم

میزان دلیلهاي رویشی شده و به این تر شدن سطح اندامگیاهان بیابانی نظیر تاغ میزان کمتر کلروفیل موجب کمرنگکه در داشت
. روددر نتیجه مقادیر کمتري از آب موجود در گیاه از دست می،جذب گرما کاهش یافته

.رفولوژیک، کلروفیلهاي مویژگیتاغ، تنش رطوبتی، :هاي کلیديواژه

مقدمه
Haloxylon)تاغهاي مختلفگونه spp)هاي رصهر عد

کاشت رویش دستو صورت طبیعیبهوسیعی از کشور ما 
فرد، ازجمله هاي منحصر بهدلیل ویژگیبهها این گونه. دارند

دلیل همین بهه و داشتاهمیت خاصی مقاومت به خشکی، 

تري از هاي وسیعقابلیت گسترش در عرصهست کههاویژگی
نظر به . یزرع کشور را دارندمناطق خشک و لمزارهايماسه

بیولوژیک در تثبیت ي مختلف تاغهااهمیتی که گونه
نه بیابانی و جلوگیري از فرسایش بادي دارند، زارهايماسه
بلکه در بسیاري از مناطق خشک و بیابانی در کشور ماتنها
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اندتوجه قرار گرفتههاي مختلف مورد از جنبهسایر کشورها 
)Rahbar, 1987.(

هاي مختلف تاغ و در زمینه مقاومت به خشکی گونه
در سطح هایی گزارشمطالعات و خشکی بر تاغ تنشثیر أت

Liu(د است موجوالمللی بین et al., Songو 2003 et al.,

بر برخی از خشکیتنش ثیرات أتازحکایتکه )2006
نیز مادر کشور . هاي فیزیولوژیکی این گونه داردویژگی

,2008a(و همکارانRadتحقیقاتی که توسط 2008b,

شده وسیله الیسیمتر وزنی انجام بدر استان یزد و ) 2009
رخی از تنش خشکی بر بدارمعنیتأثیر دهنده نشان

. این گیاه استو فیزیولوژیک هاي مورفولوژیکویژگی
هاي ی ناشی از خشکی محیط بر گونهتتنش رطوب

رشد رویشی و از ها، مانع مختلف تاغ نیز مثل سایر گونه
هاي مختلف گیاهی مقاومت به در گونه. شودزایشی کافی می

. پیچیده استسازوکارهاياي از خشکی تابع مجموعه
کند تا است که گیاه را قادر میسازوکارهااین همجموع

ر این هاي طوالنی خشکی را پشت سر گذاشته و در برابدوره
عوامل همجموع. دتنش عمده محیطی دوام بیاور

آب در برگ گیاه، کنترل توانفیزیولوژیکی نظیر کاهش 
اي از طریق ساختن یا جذب مواد تطابق روزنه،ايروزنه

محلول از خاك، حفظ تورژسانس، بهبود مقاومت 
Turner(پرتوپالسمی et al., ,Alizadehو 1986 و ) 2004

و شکلبیوماس، وزنمقداررفولوژیک نظیر عوامل متعدد م
گیاه هریشمختصات و ابعاد برگ و تنه شکل وپوشش،تاج
توانند بر میزان مقاومت گیاه به تنش خشکی نقش داشته می

,Thomas & Gausling(باشند 2000.(
و همکاران Radتحقیق ازهاي حاصلتجزیه داده

)a2008( ، طور بهاسمزي برگ و ریشه تواننشان داد که
گیرياندازه. تیمارهاي رطوبتی بودندثیر أتداري تحت معنی
تحقیق مذکور درصبح و بعد از ظهرآب در اوقاتتوان

داري نیز اثر معنیگیرياندازههاي مختلفکه زمانهنشان داد
بررسی. داشته استبر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه 

شرایط بهیکی از دالیل مقاومت گیاه که نشان داد یادشده
هاي منفی آب برگ در کمیتتوان،خشک رویشگاهی

اسمزي برگهاست توانزیادي است که خود ناشی از افزایش 
تبخیر و تعرق قرار نگرفته و برگها به ثیر أتو به آسانی تحت 

به ) 2009(همکاران و Rad. دهندسختی آب از دست می
این نتیجه رسیدند که میزان رطوبت خاك بر ارتفاع، حجم 

داري پوشش و تعداد گره در واحد طول برگ اثر معنیتاج
، قطر ییهواکه بر وزن خشک اندام در حالی. نداشت

.دمؤثر بوپوشش و طول برگ تاج
هاي مختلف تاغ از نظر ویژگیتوانمندي ژنتیکی

ر کشورمان مورد مطالعات متعددي قرار رفولوژیکی نیز دم
Mirhosseini(گرفته است et al., 2007; Safarnejad &

Kashki, 2004; Salar et al., 2005; Pourmaidani et

al., Pourmaidaniو2005 & Mirzaie-Nodoushan,

از وجود تنوع ژنتیکی گسترده در حکایتکه همگی )2004
. استداشتههاي مختلف تاغ هاي گونهدرون و بین جمعیت

کارگیري آن مطالعات ژنتیکی از نظر تنوع و بضرورت 
تبیین ) 2001(و همکاران Mirzaie-Nodoushanتوسط 

،Mirzaie-Nodoushanو Pourmaidaniدر ضمن.شد
جمعیت تاغ که از ژنوتیپ از چهار 30در مطالعه ) 2004(

آوري شده بودند مشاهده چهار استان مختلف کشور جمع
هاي هاي مورد مطالعه بر مبناي ویژگیکردند که جمعیت

تنوع ژنتیکی قابل توجهی داشته و بر اساس،مورفولوژیکی
در استان . در دستجات متفاوتی قرار گرفتندايخوشههتجزی

ژنوتیپ 29با مطالعه ) 2011(و همکاران Salarسمنان نیز 
اي،مزرعهاز چهار استان کشور در قالب یک طرح آزمایشی

هاي رفولوژیکی را بر روي پایهتعداد زیادي از صفات م
اي و نیز خوشههو با استفاده از تجزیکردهالعه مورد نظر مط

هاي مورد هاي اصلی، ضمن ارزیابی ژنوتیپلفهؤتجزیه به م
هاي برتر را از دي آنها تعدادي از ژنوتیپبنمطالعه و دسته

هاي مورد مطالعه شناسایی و معرفی بین تعداد زیادي از پایه
تاغ نیز پایه سیاه25در مطالعه نتاج حاصل از .کردند

Mirzaie-Nodoushan تنوع ژنتیکی و ،)2008(و همکاران
،رفولوژیکهاي متعدادي از صفات و ویژگیپذیريوراثت

اي از منابع تغییر در جدول تجزیه واریانس مدهبخش ع
دامنه تغییرات نیز در صفات مورد مطالعه البته . دار بودمعنی



تاغ  در مقابله با تنش رطوبتی در مرحله نونهالیهاي ژنتیکی سیاهتوانمندي770

نتایج این تحقیق نشان داد که همجموع. بسیار گسترده بود
با و هایی را در مناطق مورد مطالعه یافت توان پایهمی

.افزایش دادتاج حاصل از آنها سرعت رشد را استفاده از نُ
با تکیه بر تنوع ژنتیکی موجود در درون حاضرتحقیق

هاي احتمالی بین دنبال یافتن تفاوتبهتاغجمعیتی از سیاه
هاي مختلف از این گونه در یک جمعیت در مقابله ژنوتیپ

هایی از رو با استفاده از ژنوتیپاز این.با تنش خشکی است
در هااین ژنوتیپهاي احتمالی تفاوت؛یک جمعیت ثابت

مختلف این و اثر سطوحشدتنش خشکی بررسیمقابله با
مورد مطالعه قرارها در سنین جوانی ژنوتیپنوع تنش

.گرفت

هامواد و روش
بذرهايتاغ در استان یزد،با انتخاب جمعیتی از سیاه

از . شدآوري جمعیت جمعاین پایه از تکچهار از مورد نیاز
در درون و بین قابل توجهی آنجا که تاغ داراي تنوع ژنتیکی 

Mirhosseini(باشدهاي مختلف خود میجمعیت et al.,

2007; Salar et al., Pourmaidaniو2011 et al., 2005 (
تفکیک هاي محیطی نظیر خشکی مستلزم بررسی اثر تنش

است تا آنهااثرات تنوع ژنتیکی، محیطی و اثرات متقابل
ام شدن با سایر اثرات بتوان اثر تنش را به تنهایی و بدون ادغ

عنوان یک بههاپایهتکیک از هربنابراین .کردبررسی 
عنوان نتاج تنیهو نتاج حاصل از آنها بمحسوب شدژنوتیپ 

)Full-sib(اگرچه بین نتاج یک پایه ،رواز این. قلمداد شدند
عنوان واریانس درون بهاست نیز تنوع وجود دارد که ممکن 

د ولی مقدار آن به حداقل ممکن خواهد نپالت قلمداد شو
هاي گلخانهدر محلاین پژوهش اجراي که طوريبه. رسید

ها و فناوري مؤسسه تحقیقات جنگله زیستتحقیقاتی گرو
. شدانجام واقع در تهران کشور،مراتع

در نظر گرفتنآزمایش در قالب مدل آماري فاکتوریل با
چهار نیز درچهار سطح و تنش رطوبتیدرعوامل ژنوتیپ 

هاي کامل بر پایه طرح بلوكشرح زیر بهمختلفسطح
. شداجرا 1391تا 1388هايدر سالتصادفی با سه تکرار 

و 30با ارتفاع پالستیکیدر هر واحد آزمایشی سه گلدان
ورد مطالعه قرار ژنوتیپ مبراي هرمتر،سانتی25هدهانقطر 

رطوبتیچهار سطح تنشبا احتسابعبارت دیگر به. گرفت
در سه و) هر کدام سه نهال(تاغچهار ژنوتیپ سیاهرويبر 

ذکر گیري صفاتمورد اندازهنهال 144مجموع درتکرار، 
گیري صفات مورد نظر طبق اندازه. ندقرار گرفتشده

هاي حاصل از زمانی انجام و از میانگین ستادهجدولهاي 
. شداستفاده در تجزیه و تحلیل آماري گیري صفاتاندازه

منظور تعیین سطوح تنش و تیمارهاي به:سطوح تنش
از هااستفاده خاك گلدانرطوبتی، ابتدا میزان آب قابل 

ظرفیت (داشت آب نگهرطوبتاختالف طریق محاسبه 
با استفاده از نقطه پژمردگیخاك درو رطوبت)زراعی

خاك سپس . شدمنحنی خصوصیات رطوبتی خاك برآورد 
منطقه کاشان باديها از نوع ماسهدر گلدانمورد استفاده

بدون : عبارت بودند ازتنش رطوبتی تیمارهاي . شدانتخاب 
رطوبت در حد ظرفیت (شاهد عنوان هتنش خشکی ب

آب قابل %50استفاده؛ تنشآب قابل %20تنش ،)مزرعه
هاي حاوي تاغ اعمال که در کلیه گلدان%80و تنشتفادهاس

.گردید
دستگاه ها؛ بر اساس منحنی رطوبتی ازآبیاري گلداندر
TDRاستفاده ها نظیم رطوبت مورد نظر و اعمال تنشبراي ت

طوبت وزنی ماسه گیري ربا اندازهزمایش آقبل از انجام .شد
گیري اندازههاي مختلف و مقایسه آن با رطوبتدر کمیت

نسبت به کالیبره کردن دستگاه TDRشده توسط دستگاه 
منظور اعمال تنشهاي بهها کنترل رطوبت گلدان.شداقدام 

مورد نظر و تصمیم در مورد زمان آبیاري مجدد به صورت 
با توجه به اینکه بستر . گرفتروزانه مورد بررسی قرار 
تغذیه برايیز از محلول هوگلند نکاشت از ماسه خالص بود 

. ها استفاده شدنهال
:زعبارت بودند اصفات مورد مطالعه 

ه فواصل یک ماه ، در چهار نوبت باصلیطول شاخه-
وشد گیري متر اندازهها به سانتیبوتههشاخطول بلندترین 
هاي هر پالت نهالههماز برداري نوبت دادهمیانگین چهار

.قرار گرفتها مورد استفاده دادههتجزیدر 
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تعداد شاخه، در چهار نوبت به فواصل یک ماه تعداد -
و میانگین شدها شمارش هاي حاصل از رویش بوتهشاخه
در تجزیه هاي هر پالتاز همه نهالبردارينوبت دادهچهار
.ها مورد استفاده قرار گرفتداده

در تنهدر چهار نوبت به فواصل یک ماه قطر ،تنهقطر -
شده وگیري متر اندازهمحل یقه گیاه یا تنه اصلی به میلی

هاي هر پالتاز همه نهالبردارينوبت دادهمیانگین چهار
.ها مورد استفاده قرار گرفتدر تجزیه داده

، در چهار نوبت به فواصل در حالت فشردهقطر تاج-
از . شدگیرياندازهترمسانتییک ماه قطر تاج گیاه به

هاي تاغ در هر هاي متعدد نونهالکه زاویه بین شاخهی ینجاآ
گلدان بسیار متفاوت است؛ براي جلوگیري از خطاي 

دست جمع شده و یکتاج گیاه درگیري این صفت؛ اندازه
میانگین چهاردر این صفت نیز .شدگیري قطر آن اندازه

ها دادهدر تجزیه هاي هر پالت از همه نهالبرداري نوبت داده
مورد استفاده قرار گرفت

میزان کلروفیل برگ، کلروفیل برگ نیز با استفاده از -
.شدگیريسنج اندازهدستگاه کلروفیل

هاي گیژدلیل ویبه، از آنجا که اسمزي برگتوان-
وسیله اطاقک فشار بهآبی توانگیري خاص برگ تاغ اندازه

اسمزي توانورسازي در مایع بامیسر نشد، از روش غوطه
گیري تغییر وزن اندام رویشی و برگ در اثر مشخص و اندازه

,Alizadeh(تبادل رطوبت استفاده شد  2004(.

نتایج
هاي مورد مطالعه از نظر طول شاخه با هم ژنوتیپ

. )1جدول (داري در سطح یک درصد داشتنداختالف معنی
توانست ناشی که میدار بودمعنی%5اثر تکرار نیز در سطح 

. اي تابش نور از سطوح جانبی گلخانه باشداز اثرات حاشیه
ها از نظر هاي اعمال شده بر ژنوتیپتنشسطوح اثر البته 

ننیز در ایاثر متقابل ژنوتیپ و تنش.دار نبودآماري معنی
ها در چهار ژنوتیپطول شاخهمیانگین.دار نشدصفت معنی

دامنه این صفت در میانگین . نددسته متفاوت قرار گرفت
متر متغیر بود سانتی8/41تا 2/32ها بین گیرياندازه

بر صفت طول شاخه تنش خشکیاز آنجا که اثر ).2جدول(
بنابراین ، نشددار در جدول تجزیه واریانس معنی

با این حال . بندي نشدندهاي اثر این عامل نیز دستهمیانگین
4/36تا 36/0این صفت بین تنش بر سطوح دامنه اثر 

. )3جدول (متر متغیر بودسانتی
اي تفاوت در این صفت تا اندازهمورددر :شاخهتعداد 

داري اختالفات بین سطوح عوامل یا روند و سطح معنی
به این صورت که . فاکتورها نسبت به صفت قبلی مشاهده شد

این صفت مثل صفت قبلی در سطح ها از نظرژنوتیپ
دار اثر تکرار معنیالبته . صد با هم اختالف نشان دادنددریک
يدارمعنیتفاوت درصد 5ولی اثر تنش در سطح . نشد

ها اختالف بین ژنوتیپبا توجه به اینکه).1جدول(نشان داد 
بندي میانگین دار شده بود، دستهدرصد معنیدر سطح یک

ا همیانگینانجام شد کهها بر اساس روش دانکن نیزژنوتیپ
هاي نحوي که میانگینبهمتفاوتی قرار داد؛هايهدسترا در 
نکته قابل ). 2جدول (ها در سه دسته قرار گرفتند ژنوتیپ

تفاوت زیاد میانگین این صفت در موردتوجه در این 
البته . هاي مورد مطالعه بودبا سایر ژنوتیپ2ژنوتیپ شماره 

میانگین .متغیر بوداخهش8تا1/5دامنه این صفت در بین 
در سطح 8/5بین بر تعداد شاخهاثر تیمارهاي تنش خشکی 

. متغیر بوددر سطح دوم تنش شاخه2/7اول تنش تا 

اسمزي برگ و میزان کلروفیل برگ توانهاي مربوط به طول، تعداد و قطر تنه، قطر تاج، میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس داده-1جدول 
کلروفیل برگ اسمزيتوان قطر تنه قطر تاج تعداد شاخه طول شاخه درجه آزادي منابع تغییرات

ns10/0 ns0/0 *35/0 ns04/0 ns3/0 *6/51 2 تکرار
**26/0 **4/341 **02/5 **75/2 **0/17 **0/237 3 ژنوتیپ
ns03/0 ns0/34 ns03/0 ns25/0 *0/4 ns5/0 3 تنش
ns07/0 ns3/17 ns19/0 ns35/0 ns8/1 ns7/26 9 تنش* ژنوتیپ 

04/0 7/68 11/0 20/0 3/1 5/14 30 خطا
.دار استدر سطح پنج و یک درصد و غیرمعنیدار ترتیب به مفهوم معنیبه:nsو **، *
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نیز اثر ژنوتیپ در سطح مورددر این :پوششتاجقطر 
از وجود تفاوت و حکایتدار گردید که یک درصد معنی
و اثر تنش،اثر تکرار. داشتمورد مطالعه تنوع در ویژگی

).1جدول (نشددارمعنینیزدر این صفتمتقابل 
هاي مورد قطر تاج گیاه نیز در بین ژنوتیپهايمیانگین
. شدندتقسیم دستهبه دوبر اساس روش دانکنمطالعه

بین ي مختلفهاژنوتیپدر بینمیانگین قطر تاجکه طوريبه
).2جدول (متر متغیر بودند سانتی6/4تا 7/3

ها نیز ژنوتیپتنهاز نظر قطر :در محل یقهتنهقطر
اثر تکرار نیز در . از خود نشان دادنديداراختالف معنی

متقابلو اثریي خشکهادار شد ولی اثر تنشمعنی%5سطح 
در ).1جدول (دار نشدند معنیعوامل مورد مطالعه 

دار شدن ها نیز با توجه به معنیبندي میانگین ژنوتیپدسته
قرار ي مورد مطالعه در سه دستههاها، ژنوتیپاثر ژنوتیپ

هاي چهارگانه دامنه این صفت در ژنوتیپ). 2جدول(گرفتند 
متر در میلی2/5متر در ژنوتیپ چهارم تا میلی7/3بین 

ها دار نشدن اثر تنشبا توجه به معنی. ژنوتیپ دوم متغیر بود
ها بر این صفت تنشهاي اثربر این صفت، میانگین

. بندي نشدنددسته
ي مربوط به این هادر تجزیه داده:اسمزي برگتوان

.شدداریمعندرصد 1صفت نیز تنها اثر ژنوتیپ در سطح 
دار سایر اثرات موجود در جدول تجزیه واریانس معنی

به روش هاژنوتیپمیانگینبنديدر دسته. )1جدول (نشدند
سته که با هم همپوشانی داشتند ددر دوها دانکن، ژنوتیپ

هاي مورد مطالعه از نظر عبارت دیگر ژنوتیپبه.قرار گرفتند
دامنه این صفت .دادنداین صفت نیز تنوع کافی از خود نشان

هاي وارد میانگین تنش.متغیر بودبار- 1/28تا - 2/15بین 
.شده در یک دسته قرار گرفتند

هاي مورد مطالعه به روش دانکنبندي میانگین صفات مختلف در ژنوتیپدسته-2جدول 
کلروفیل برگ

)g/cm2μ(
اسمزيتوان
)بار(

قطر تنه
mm)(

قطر تاج
cm)(

تعداد شاخه
طول شاخه

cm)(
هاژنوتیپ

a0/5 a2/15- b8/4 a6/4 b8/6 b6/37 1هشمارژنوتیپ 
b7/4 ab4/22- a2/5 a6/4 a0/8 c0/33 2هشمارژنوتیپ 
a9/4 b1/28- b9/4 b8/3 b6/6 a8/41 3هشمارژنوتیپ 
a0/5 a0/20- c7/3 b7/3 c1/5 c2/32 4هشمارژنوتیپ 

.داري ندارندهایی که داراي حروف مشترك هستند در یک دسته قرار گرفته و از نظر آماري با هم تفاوت معنیمیانگین

مختلف در سطوح تنش مورد مطالعه میانگین صفات-3جدول 
کلروفیل برگ

)g/cm2μ(
اسمزيتوان
)بار(

قطر تنه
mm)(

قطر تاج
(cm)

تعداد شاخه
طول شاخه

cm)(
سطوح تنش

a8/4 a4/20- a7/4 a3/4 ab7/6 a1/36 شاهد
a9/4 a7/19- a6/4 a0/4 b8/5 a0/36 سطح اول تنش
a9/4 a5/22- a6/4 a0/4 a2/7 a0/36 سطح دوم تنش
a9/4 a2/23- a7/4 a3/4 ab7/6 a4/36 سطح سوم تنش

.داري ندارندمشترك هستند در یک دسته قرار گرفته و از نظر آماري با هم تفاوت معنیهایی که داراي حروف میانگین
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همبستگی دوگانه بین صفات مورد مطالعهب یضرا-4جدول 
کلروفیل برگ اسمزيتوان قطر تنه قطر تاج تعداد شاخه طول شاخه صفات

1 طول شاخه
1 ns19/0 تعداد شاخه

1 **41/0 ns03/0 قطر تاج
1 **68/0 **59/0 **41/0 قطر تنه

1 ns08/0- *28/0 ns24/0- ns05/0- اسمزيتوان
1 ns23/0 **37/0- ns25/0- *32/0- ns05/0 کلروفیل برگ

.دار استدر سطح پنج و یک درصد و غیرمعنیدار ترتیب به مفهوم معنیبه:nsو **، *

در این صفت نیز اثر ژنوتیپ :میزان کلروفیل برگ
هاي مورد از تفاوت ماهوي ژنوتیپحکایتکه شددار معنی

در این صفت نیز اثر تکرار، تنش و اثر متقابل . داشتمطالعه 
دار شدن اثر معنیبه با توجه ).1جدول (نشددار معنی

ها هاي ژنوتیپجزیه واریانس، میانگینها در جدول تژنوتیپ
هايهدستبندي به روش دانکن، به نیز بر اساس نتایج دسته

، 1هاي که ژنوتیپنحويبه.)2جدول (مختلف تقسیم شدند 
2که ژنوتیپ شماره در حالی،قرار گرفتندaدر دسته 4و 3

دامنه این صفت بین . اي قرار گرفتدر دسته جداگانه
متر میکروگرم بر سانتی7/4هاي مورد مطالعه بین ژنوتیپ
متر میکروگرم بر سانتی5/0تا 2در ژنوتیپ شماره مربع 
اثر که نحويبه.متغیر بود4و 1هاي شماره در ژنوتیپمربع 
ان مورد مطالعه همگی در هاي تنش رطوبتی بر گیاهتیمار

ها بین یک دسته قرار گرفتند و دامنه این صفت در اثر تنش
متغیر بود کهمتر مربع میکروگرم بر سانتی9/4تا 8/4

ختلف تنش از نظر این صفت تفاوت زیادي بین سطوح م
).3جدول(شد محسوب ن

بحث 
طور کلی مطالعه دو عامل ژنوتیپ و تنش رطوبتی در به

، هاسطوح عامل اول، یعنی ژنوتیپایش نشان داد کهاین آزم
داري دیگر اختالف معنیدر همه صفات مورد مطالعه، با یک

ولی سطوح عامل دوم، تنش . داشتنددر سطح یک درصد
%5صفت تعداد ساقه که تنها در سطح موردرطوبتی، بجز در

دار گردید در سایر صفات اساسا تفاوتی بین سطوح این معنی
تمامیاگرچه از نظر،عبارت دیگربه.مشاهده نشدعامل

داري ها با هم اختالف معنیصفات مورد مطالعه ژنوتیپ
از تنوع ژنتیکی کافی در درون جمعیت حکایتداشتند که 

هدورگیاهی مورد مطالعه بود ولی اثر تنش بر این صفات در 
این وضع ممکن است البته . دار نبودمطالعه این تحقیق معنی

بدیهی است در صورتی که . کوتاه آزمایش باشدهدوردلیل به
.گذاشتندداري میها اثرات معنییافت تنشآزمایش ادامه می

هایی که از گونهندهم به این نتیجه رسیددیگرتحقیقات در 
هاي آبی شان مقاومت در برابر تنشنظیر تاغ که سرشت

تفاوتی از رود که در برابر این سطوح تنشاست انتظار می
Rad(خود نشان ندهند  et al., وان تمیبنابراین ).2009

اگرچه اختالف مشهودي بین تیمارهاي مختلف تنش گفت
ژیک مشاهده شد ولی رفولومه مطالعد رطوبتی بر صفات مور
.دار نبودنددر سطح آماري معنی

نیز ) 2009(و همکاران Radاي که توسط در مطالعه
ارتفاع، مانندهایی هاي اعمال شده بر ویژگیانجام شد تنش

اثر شش و تعداد گره در واحد طول برگ پوحجم تاج
Thomas(ن امحققبنا بر اعتقاد برخی از . ندداري نداشتمعنی

& Gausling, هاي مورفولوژیک نقش ویژگی) 2000
. میزان مقاومت گیاه به تنش خشکی دارنداي درکنندهتعیین
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الرشد نیستند و با تاغ که سریعمانندا این حال در گیاهانی ب
هاي وجود تنوع درون جمعیتی، اثرات تنش بر ویژگی

. شودمدت ظاهر نمیمورفولوژیک در یک دوره کوتاه
اي در کنندهرفولوژیک که نقش تعیینهاي مویژگیجملهاز

کاهش مصرف آب توسط گیاه و در نتیجه مقاومت بهتر به 
وسیله آن گیاه با کاهش باست که سازوکاريتنش آبی دارد 

نور مقابلقرار گرفتن برگ در شکلسطح برگ و یا حتی با 
کاهش حرارت برگ و ،شععکاهش جذب تشخورشید، 

آب در مصرف بنابراین،دنبال داردبهکاهش سرعت تعرق را 
در تاغ کوتاه شدن .)Alizadeh ،2004(کندمیی یجوصرفه
ها و افزایش تعداد گره در واحد طول برگ و کاهش برگ

افزایش نسبت و ها نسبت به تنه اصلی زاویه انشعاب شاخه
مقابله با تنش خشکی سازوکارهايارتفاع به قطر درخت از 

Rad(باشد در این گونه می et al., البته این ). 2009
ها که در تاغ عمومیت دارد در فرایندي با مقیاس ویژگی

. استشدهتکاملی در این گونه ایجاد 

هاي رویشگاهی در هاي محیطی و حتی ویژگیتنش
. گذارندرفولوژیک میهاي مرازمدت اثر زیادي بر ویژگید

قرار گرفته استکید أتمتعددي مورد ن امحققاین امر توسط 
)Liu et al.,2003وSong et al., سن هاي همنمونه. )2006

هاي گیاهی هستند و تاغ داراي اختالف زیادي در شاخص
ی یشیمیاخصوصیات فیزیکی بافت خاك و خصوصیات 

خاك نظیر ماده آلی، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل 
کاتیونی، شوري و درصد آهک و درصد گچ بیشترین اثر را 

Mohammadi(غ دارندهاي گیاهی زرد تابر شاخص et

al., هاي رطوبتی درازمدت به طریق اولی بر تنش. )2009
. گذارندمیرفولوژیک اثراي مهشاخص

پوشش گیاه تاغ در شرایط تاجمورد نکته قابل توجه در 
بر اساس مشاهدات این تحقیق است کهاین،تنش رطوبتی

گل هایی که در معرض تنش هستند بسیار سریع پایه
در شرایط گلخانه و در گلدان اي از گیاهاننمونه. دهندمی

.استارائه شده1در سال دوم رویش در شکل 

ايهاي مورد استفاده در اجراي این طرح در شرایط گلخانهاي از گلداننمونه-1شکل 

يدارتفاوت معنیها ز نظر میزان کلروفیل هم ژنوتیپا
هاي مورد مطالعه از نظر این صفتمیانگین ژنوتیپوندداشت

، در دو دسته متفاوت قرار گرفتندواحد5تا 7/4دامنه در
ها با از تفاوت ذاتی ژنوتیپحکایتاین امر . )2جدول (

،ها بر این صفت ناچیز بوداثر تنش. داشتیکدیگر
که دامنه این صفت در چهار سطح تنش اعمال شده طوريبه

تقلیل یافت و متر مربعمیکروگرم بر سانتی9/4تا 8/4بین 
شاهد میزان کمتري کلروفیل از همه سطوح تنش تیمار 
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دار نشدن این معنیبه رطوبتی از خود نشان داد که با توجه 
از این اختالف ناشی ،هااختالف در تجزیه آماري داده

. محسوب شداشتباهات آزمایشی 
مورد مطالعه در این رفولوژیکهاي مهمبستگی ویژگی

همبستگی .)4جدول (بودبا یکدیگر قابل توجه تحقیق
تعداد شاخه با صفات قطر تاج گیاه و قطر دار مثبت و معنی

و یا همبستگی مثبت و درصد در سطح یکتنه در محل یقه 
درصد از مواردي در سطح یکقطر تاج و قطر تنهدار معنی

،هنکته قابل توج. است که باید مورد توجه قرار گیرد
برگ در این گیاه با صفات اسمزي توانهمبستگی منفی 

دار اگرچه معنی؛استتنهتعداد شاخه و قطر ،طول شاخه
محسوب شودنشد و باید در سطح صفر و یا فاقد همبستگی 

کند که در ب میجاها ایولی منفی شدن این همبستگی
الزم به .به این موضوع نیز توجه شودآیندهمطالعات 

که مفهوم این نوع همبستگی در صورت یادآوري است
تر شدن دار شدن از نظر آماري این است که با منفیمعنی
و نیز تعداد تنهاسمزي در برگ، رشد طولی و قطري توان

دار میزان همبستگی منفی و معنی.یابدشاخه افزایش می
از همین حکایتنیز تنهکلروفیل برگ با تعداد شاخه و قطر 

این موضوع نیز به این صورت قابل توجیه است که . داردامر 
ر تاغ میزان کمتر کلروفیل موجب یدر گیاهان بیابانی نظ

دلیلهاي رویشی شده و به این تر شدن سطح اندامکمرنگ
ب موجود اهش یافته و مقادیر کمتر از آما کمیزان جذب گر

.رفته استدر گیاه از دست 
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Abstract
The research was conducted based on genetic variation of a black saxaul (Haloxylon
aphyllum) plant population to find possible differences between the genotypes of the
population, confronting various levels of water stress. A great number of progenies of
four genotypes of the species were studied under four levels of water stress, field
capacity, 20, 50, and 80% of available water by the plant, using a factorial statistical
model based on randomized complete block design. Branch number and length, main-
stem and crown diameter, leaf chlorophyll content and leaf osmotic potential were
recorded during and at the end of growing season. Studies on genotype and water stress
factors revealed, although there were significant differences between the genotypes
based on the studied characters, water stress levels were not significantly different based
on the short duration of the research. Species such as Haloxylon, which is not fast
growing species, would not respond to the stress levels during a short period of time.
The genotypes were significantly different based on leaf chlorophyll content.
Correlation coefficients between the morphologic characteristics were also noticeable.
Negative significant correlation between leaf chlorophyll with branch number and trunk
diameter implied that desert plant species such as the species under study would take
advantage of light color of less chlorophyll content to cope with high temperature and
sun light of their habitats.

Keywords: Haloxylon aphyllum, Morphologic characteristics, Chlorophyll, Water
stress.


