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  (.Cercis siliquastrum L)رشد نهال ارغوان معمولی  یها شاخصپاسخ 

 به سطوح مختلف آبیاری

 

 

 3سید احسان ساداتی و 2، مسعود طبری کوچکسرایی1ناصر نوروزی هارونی
 

 منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ۀدانشکدکارشناس ارشد   1
 مدرس تربیت هدانشگا طبیعی منابع ۀدانشکداستاد گروه جنگلداری،  2

 زش و ترویج کشاورزی، ساری، ایرانآمو تحقیقات، سازمان مازندران، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز استادیار پژوهش،  9

 (55/2/5931: پذیرش تاریخ ؛1/52/5932: دریافت تاریخ)

 

 چکیده

طبیعمی   انمداز  چشمم ی بهبود تثبیت ازت خاك و ایجاد ی مناسب براا گونه( .Cercis siliquastrum Lارغوان معمولی )

ارغوان معمولی بما   نهال. این پژوهش به بررسی رشد، توسعه و مقاومت به خشکی است ها جادهو حاشیه  ها پاركبرای 

روز مبادرت به تولید نهمال   34ابتدا طی ، تحقیقاتی. بدین منظور در گلخانۀ پردازد یماعمال تیمارهای مختلف آبیاری 

روزه  51و  52، 8، 4در سموو  آبیماری    هما سپس نهمال  ی تهیه شده ارغوان شد. بذرها (متر یسانت 94حدود )ارتفاع  

ی هما  شماخ  بمر کلیمۀ    دار معنمی قرار گرفتند. آبیماری ارمر    (با سه تکرار)طر  کامالً تصادفی قالب روز در  04مدت  به

در ۀ خشك سماقه و بمرگ   تود یزول ریشه، سوح ویژۀ برگ، که طول ساقه، ططوری ، ارغوان داشت نهالمورفولوژیکی 

بمین سموو  مختلمف آبیماری متفماوت بودنمد.        درصمد در  5در سموح  ی مورفولوژی ها شاخ درصد و سایر  1سوح 

و یقمه  ۀ ساقه و بمرگ، رویمش ارتفماعی و قومری     تود یزسوح برگ،  ،بزرگترین اندازۀ طول ساقه، قور یقه، تعداد برگ

مقدار حجمم  بیشترین روزه دارای  8ی با دورۀ آبیاری ها نهالروزه مشاهده شد.  4ی با دورۀ آبیاری ها لنهای در مان زنده

ۀ ریشه بودند، درحالی که بزرگترین اندازۀ طول ریشه، سوح ویژۀ برگ و نسبت طول ریشه به سماقه در  تود یزریشه و 

دوره برای پمرورش   ترین مناسبروزه  4دورۀ آبیاری روزه حاصل شد. نتایج بیانگر این است که اگرچه  51دورۀ آبیاری 

 و نیمز ی رشمد،  هما  شماخ  ی و ممان  زندهنرخ  تامین مناسبدلیل  روزه به 8دورۀ آبیاری  با این وجودنهال ارغوان است، 

 .باشدبرای پرورش نهال ارغوان  خوبیگزینۀ تواند میکاهش هزینه و سهولت رویش نهال، 

 توده ریشهزیارتفاعی، رویش زنی بذر، آبی، جوانه تنش، ارغوان :های کلیدی واژه
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 و هدف مقدمه 
ودیت منابع آبی، عاممل اصملی   اگرچه، امروزه محد

 گمممذار بمممر رشمممد و عملکمممرد گیاهمممان اسمممت  تأریر
(Vinocur and Altman, 2005 ،)واکممنش  موالعممۀ

گیاهان به کمبود آب و مشمخ  شمدن نموع عملکمرد     
بمه بهبمود    توانمد  یمم در مواجهه با تنش خشمکی   هاآن

کمك کند.  یجنگلکار عرصۀمدیریت در تولید نهال و 
متعممددی بممه کمبممود آب نشممان  هممای پاسممخگیاهممان 
 هممای پاسممخ تمموان مممیکممه از آن جملممه  دهنممد مممی
ی را مولکمول لوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مورفو

بیان کرد که در مقابمل تمنش خشمکی دچمار کاسمتی      
. اولممین (Lowlor and Cornic, 2002) شمموند یممم

کاهش تبخیمر و  واکنش گیاهان در برابر تنش خشکی 
سمت کمه سمبب کماهش     ها روزنهتعرق از طریق بستن 

رشد و عملکردهای مورفولوژی از جمله کماهش رشمد   
 دگمرد  یمم ارتفاع، زی توده، تعداد و سوح بمرگ گیماه   

 (.Dichio et al., 2002؛ 5988)کافی و همکاران، 
مختلمف   یها اندامقوری  کلی، کاهش رشد طور به

 در گیاهممان تحممت تممنش خشممکی، بیشممتر وابسممته    
 تممنش دورۀ تمما طممول  ،بممه زمممان اعمممال تممنش اسممت

(Li et al., 2000) همچنین، محدودیت رطوبت خاك .
و سمموح بممرگ و  یا روزنممهاز طریممق کمماهش هممدایت 
سمبب کماهش    توانمد  یمم متعاقب آن، کاهش فتوسنتز 

ن شمود )سمرمدنیا و   مختلف در گیاها یها اندامرویش 
 تموان  می(. از دیگر عالئم تنش خشکی 5988کوچکی، 

مختلمف در   همای  انمدام  (و خشمك  تمر ) به کاهش وزن
بمر   عمالوه (. Farooq et al., 2009گیاهان اشاره کمرد ) 

انمدام هموایی    ۀتود یزاین، تنش خشکی سبب کاهش 
ریشه، تراکم زیاد طمول ریشمه و    ۀتود یزدر مقایسه با 

که ایمن اممر سمبب افمزایش      ،شود میزك نا های ریشه
قممدرت جممذب آب و مممواد غممذایی در شممرای  تممنش   

(. موالعات راد و Boot et al., 1986) دگرد میخشکی 
واکنش ریشه درختمان   زمینۀ( نیز در 5983همکاران )

تحت تنش خشکی  Eucalyptus canadensisساله  سه
درصد ظرفیت زراعی( آشکار سماخت   44و  04، 544)

افزایش تنش خشمکی از میمزان وزنمی و طمولی      که با

 پمایین  همای  عممق باال کاسمته و در   های عمقریشه در 
 .شود میافزوده 

 تحقیمممق حارمممر روی نهمممال ارغممموان معممممولی  
(Cercis siliquastrum L.) از زیممممر خممممانواده ،

Caesalpinioideae  خممانوادۀ وFabaceae  کممه بممومی
اروپممای جنمموبی و  ای مدیترانممهگممرم و  هممای سممرزمین

( Davis et al., 2002آسیای مرکمزی و غربمی اسمت )   
صمورت خمودرو    بمه صورت گرفت. این گونه، در ایمران  

و قابلیت تحمل و رشد در مناطق خشمك را دارد   است
(Rechinger, 1986 ارغمموان معمممولی .)   در بیشممتر

ولی بهترین رشد آن در  ،قابلیت رشدونمو دارد ها خاك
 اسممممت  1/0بیشممممتر از  pHبمممما  هممممای خمممماك

(Sternberg, 2011  ایممن درخممت عممالوه بممر بهبممود .)
از طریق تثبیت ازت،  جنگلکاریورعیت خاك مناطق 

حاشمیۀ  و  هما  پمارك طبیعی برای  اندازی چشم تواند می
 ایجاد کند. ها جاده

  یهمما نهممالپاسممخ بممه خشممکی  نممۀزمیاگرچممه در 
  ،Cercis griffithiiجممنس ارغمموان )  چنممد گونممه از 

C. siliquastrum، C. occidentalis، C. canadensis )
 Sternbergتوسم   در قالمب رسماله دکتمرا    تحقیقمی  

 .C هممای گونممهکممه شممد و معلمموم نگممارش  (2011)

siliquastrum  وC. occidentalis  در مقایسممه بمما دو
سموو   امما   ،دهند یمعملکرد بهتری نشان  گونه دیگر

کمبممود "تممنش در تحقیممق فمموق فقمم  بممه دو تیمممار 
. با توجه به بودختم شده  "آبیاری مناسب"و  "آبیاری

اینکه تعیین میزان تحمل و بردباری نهال گونه ارغوان 
معممولی بممه تممنش خشمکی و معرفممی دور آبیمماری در   

حمائز  ارتباط با شمناخت اکولوژیمك نهمال ایمن گونمه      
در راسمتای کماربرد   اهمیت است، دستاورد این تحقیق 

 توانممد یمممآبممی یمما دور آبیمماری تنمموعی از سمموو  کممم
راهنمممایی بممرای مممدیریت اسممتفاده از منممابع آب در   

 پرورش نهال آن باشد.

 

 ها روشمواد و 
در این آزمایش از مرکمز بمذر    شده بذرهای استفاده

در ده ذکرشم درختان جنگلی آمل )خزر( با مشخصمات  

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesalpinioideae
http://en.wikipedia.org/wiki/Caesalpinioideae
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بمرای  بذرها ابتدا توزین شمدند و   تهیه شدند. 5جدول 
 04شکست خمواب پوسمته در آب جموش )بما دممای      

 24 ممدت  بمه درجه( قرار گرفتند و تا سمرد شمدن آب   
تحریممك  منظمور  بمه گماه،   سماعت خیسمانده شمدند؛ آن   

و رفممع کمممون جنممین، در قالممب تکنیممك  زنممی جوانممه
ممدت   بمه  (5939هالوپرایمینگ )نوروزی و همکماران،  

نیترات پتاسمیم   موالر میلی 544ساعت در محلول  48

(KNO3 )پس از شسته شدن مواد ارافی گرفتند قرار .
کش تیمرام   قارچاستفاده از  ردعفونی آنها باروی بذر و 
در دممای اتماق   بمرای همر کیلموگرم،     43/4به نسمبت  

نگهداری و خشك شدند تا به وزن اولیه )قبل از پمرایم  
بمدین ترتیمب   ؛ (Farooq et al., 2006)شدن( برسمند  

 پرایمینگ بذر پایان یافت.

 بذور ارغوان ۀشد گیری اندازه یها شاخ آوری بذر و  جمع ۀخصوصیات منوق -5جدول 

 بذر مبدأ
عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی

 نامیه ۀقو

 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

تعداد در 

 کیلوگرم

وزن هزاردانه 

 )گرم(

خلوص 

 (درصد)

 91N   "48 '48  E 81 4/4 91194 9/20 30' 11" زنجان

 

بما شمرای    ) یا گلخانمه بمرای بررسمی   ، بعمد مرحلۀ در 
 cº54±دمایی 

 سمه  ،(درصمد  41 ± 24 و رطوبمت  21 
 21×51پالسمتیکی بما ابعماد     همای  گلمدان عدد بذر در 

کیلموگرم بما    4/9در خاکی با وزن متوسم    متر یسانت
ته شممد. کاشممالی و  رسشممامل ماسممه،  5:5:5نسممبت 
در حمد   بمار  یمك روز دو ، همر  زنمی  جوانهپس از  ها نهال

روز  34 ممدت  بمه ظرفیت زراعی خاك )به روش وزنی( 
شمده در   روزۀ تولیمد  34 یها نهالآبیاری شدند. سپس 

 یهما  نهالگاه،  تنك شدند. آن ،به یك نهال هر گلدان،
 1/2 ±2/4یقمۀ  و قومر   متمر  یسمانت  94± 9با ارتفماع  

تمنش خشمکی در قالمب طمر       والعمۀ مبرای  متر یلیم
 51و  52، 8، 4آبیماری )  ۀتصادفی بما چهمار دور   کامالً

گلمدان(  پمنج  تکمرار )در همر تکمرار    سمه  روز( در قالب 
آزممایش بمرای تمنش     دورۀکلی،  طور به. ندشدکاشته 
 بود.  روز 04خشکی 
پمس از اینکمه ظرفیمت زراعمی      ،ذکر اسمت  شایان

(FC و ) نقوۀ ( پژمردگمیPWP خماك در )   آزمایشمگاه
تعیین شد و درصد رطوبت خاك )وزن خاك خشمك(،  
وزن نهال، وزن گلدان و وزن مرجع در ظرفیت زراعمی  
مشخ  شد، به هر گلدان تا رسیدن رطوبت خاك بمه  
ظرفیت زراعی و براسماس تیممار دور آبیماری آب داده    

بافممت خمماك، رطوبممت خمماك و وزن  شممد. البتممه قممبالً

ی رطوبتی خماك  مخصوص ظاهری تعیین شد و منحن
آب خاك و رطوبمت را  ماتریك بین پتانسیل  رابوۀکه 

 از طریمممممق فرممممممول  کنمممممد یمممممممشمممممخ  
Saxton et al. (1986) شدترسیم  5 ۀیا رابو. 

B  5رابوۀ 

vm A 

فوق رابوۀدر 
m  پتانسیل ماتریك خاك برحسمب

کیلو پاسکال، 
vدار رطوبت حجمی خاك برحسمب  مق

ررایبی هستند کمه   Bو  Aو  مکعب متر بر مکعب متر
 خمماك ارتبمماط داد  یهمما یژگممیوآنهمما را بممه  تمموان یممم

 (.2)جدول 

 ها یریگ اندازه

در ابتدای تنش، ارتفاع،  قومر یقمه و تعمداد بمرگ     
روز تنش خشکی ارتفاع  04حاصل، و بعد از  های نهال

( متر سانتی)با دقت  شک خ نهال و طول ریشه توس  
)بما  و قور یقۀ نهال با اسمتفاده از کمولیس دیجیتمالی    

گیمری شمد. میمزان رشمد      ( اندازهمتر میلی 45/4دقت 
در دورۀ تمنش بما اسمتفاده از     هما  نهال قهارتفاع و قوری

 آمد. دست به 2رابوۀ 
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 اعی(رویش قوری )ارتف =میزان رشد در آخر دوره  -میزان رشد در اول دوره  2رابوۀ 

 مورد استفاده برای کاشت بذر ارغوان های گلدانمشخصات خاك  -2 جدول

pH EC 

(dS/m) 

N 

%)) 

P 

ppm)) 

K 

(ppm) 

C 

%)) 

clay 

%)) 

silt 

%)) 

sand 

%)) 
 نوع

 بافت

 وزن ظاهری

خاك 

(g/cm
3) 

ظرفیت 

 زراعی

(FC) 

 ۀنقو

پژمردگی 

(PWP) 

5/1 91/4 59/4 59 94 41/4 22 52 11 
 یشن

 لومی
15/5 9/51 3 

 

 سممنج  بممرگسمموح بممرگ بمما دسممتگاه سمموح     

(Leaf Area Meterمدل )CI202 41شد؛  گیری اندازه 

تکمرار(  سمه  برگ از هر نهال در سه برگ از هر تیمار )

و  9 رابومۀ بمرگ از  ویمژۀ  و سمپس سموح    شدانتخاب 

 با محاسبه شد: 4 رابوۀنسبت سوح برگ از 

ۀویژ برگ    9رابوۀ  سوح   
وحس برگ(سانتی متر مربع)  

وزن برگ(گرم)
 

    4رابوۀ 
متر سانتی مربع  سوح برگ   

تودۀ زی خشك گیاه(گرم)
 نسبت سوح برگ  = 

حجم ریشه، پس از شستن خاك  گیری اندازهبرای 

از خاك جدا و پس  ها ریشه، دارشیبدر سوح  ها گلدان

مدرج بما میمزان   استوانۀ شو در داخل  از چند بار شست

توجه به باال آممدن آب،  مشخ  آب، گذاشته شد و با 

. شمد حجم ریشه )برحسب سانتی متر مکعب( بمرآورد  

وزن تر اندام هوایی و ریشه پس از قوعه قوعه کمردن  

شد.  یریگ اندازهگرم  445/4با ترازویی با دقت  ها نهال

زمینی و هوایی  یها انداموزن خشك  یریگ اندازهبرای 

 01ای آون )دمم در ساعت  48مدت  به ها نمونه، ها نهال

  شممد یریممگ انممدازهدوبمماره و  قممرار داده شممددرجممه( 

(Yin et al., 2005.) 

 همای  دوره، در هر یك از یمان زندهمنظور بررسی  به

مانمده در پایمان    بماقی  یهما  نهمال آبیاری نسبت تعمداد  

اولیه )آماده شمده بمرای    یها نهال( به تعداد Sبررسی )

رت صمو  بمه (، SIآزمایش تنش خشکی( برای هر تیمار )

( منظمممور و 1 رابومممۀ( )SP) یممممان زنمممدهدرصمممد 

 .شدتحلیل  و تجزیه

 SP= (S/SI)×100 1رابوۀ 

 ها داده لیوتحل هیتجز

وتحلیممل آممماری  تجزیممه، همما دادهپممس از برداشممت 

صمورت   SPSS 16.0افمزار   نمرم بما اسمتفاده از    هما  داده

 اسممیرنو  -کولمموگرو  آزممون   گرفت. ابتمدا توسم   

همگنمی  ن، وِل م سم  آزممون   هما و تو  نرمال بمودن داده 

تجزیۀ شد؛ سپس با استفاده از بررسی  ها دادهواریانس 

 یدار یمعنم ( One-way ANOVAطرفه )واریانس یك

مقایسمۀ  . شدتعیین  ها شاخ هر یك از بر ارر آبیاری 

 ۀدامنم  میانگین بین تیمارها با استفاده از آزمون چنمد 

 .گرفتانجام  5دانکن

 

 نتایج

 یهما  شماخ  کلیمۀ  بمر   دار نمی معآبیاری ارر  دورۀ

ی کمه طمول   طمور  بمه  ،ارغوان داشمت  نهالمورفولوژی 

 خشمك   ۀتمود  یز، ویژۀ بمرگ ساقه، طول ریشه، سوح 

و  (درصمد  1در سموح  )بمرگ   خشمك   ۀتود یزساقه و 

در )شمده   گیمری  انمدازه  مورفولموژیِ  یهما  شاخ سایر 

در بین سوو  مختلف آبیاری متفاوت  (درصد 5سوح 

 
1
Duncan's Multiple Range Test 



 429 494تا  453، صفحۀ 5931 زمستان، 4مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال هشتم، شمارۀ 

 

 (.9بودند )جدول 
روز  04روزه بعممد از 4آبیمماری  دورۀبمما  هممای نهممال

بما   همای  نهالدرصد نسبت به  544مانی  زندهآبیاری با 

 ممانی  زنمده درصمد افمزایش    01 ،روزه 51آبیاری  دورۀ

 یممان  زنمده روزه کماهش   8آبیماری   یهما  نهالداشتند. 

 4آبیماری   یها نهالرا در مقایسه با  یدرصد 51حدود 

لحما  آمماری    بمه یمن کماهش   امما ا  ،روزه نشان دادنمد 

 2نتممایج شممکل موممابق (. 5نبممود )شممکل  دار یمعنمم

رویش ارتفماعی و قومری متعلمق بمه     اندازۀ ترین  بزرگ

 51آبیماری   دورۀروزه بود که نسبت به  4آبیاری  دورۀ

 متمر  یلم یم 40/5و  متمر  یسمانت  01/24 بیم ترت به هروز

بمرگ )حمدود   ویمژۀ  بیشتر بود. کمترین میزان سموح  

روزه  4متر مربع( اختصاص به دور آبیاری  سانتی 554

 .(4)جدول  داشت

بما   همای  نهالطول ساقه متعلق به اندازۀ ترین  بزرگ

 4/59متوسمم   طممور بممهروزه بممود کممه  4آبیمماری  دورۀ

روزه بمود.   51آبیماری   دورۀتر از آنها در  بزرگ متر سانتی

بما آنهما در   روزه  51آبیاری  دورۀبا  های نهالطول ریشه 

ولی  ،روزه به لحا  آماری فرقی نکرد 52و  8های تیمار

 (.4 جدول)روزه بود  4از تیمار زرگتر ب متر یسانت 1/0

با افمزایش دور آبیماری، قومر یقمه و تعمداد بمرگ       

روزه تفماوت   51و  52امما بمین سموو      ،کاهش یافت

قور یقه و تعداد بمرگ  اندازۀ مشاهده نشد.  داری یمعن

 ترتیمب  بمه روزه  4ت بمه  روزه نسمب  51 دورۀ آبیاریدر 

تمرین   بمزرگ  بمود. عمدد کمتمر    2/54و  متر یلیم 91/5

روزه بمه خمود    4آبیاری  یها نهالسوح برگ را اندازۀ 

مربع بیشتر از آنهما   متر یسانت 9/8اختصاص دادند که 

روزه بود. نسبت وزن خشمك ریشمه بمه     51در آبیاری 

ن مقدار را نشابیشترین روزه  8آبیاری  دورۀساقه برای 

روزه بمود. بیشمترین    4آبیاری  دورۀبرابر  28/2داد که 

 دورۀوزن خشك ساقه و وزن خشمك بمرگ تعلمق بمه     

گمرم  3/4گمرم و   5 ترتیمب  بهروزه داشت که  4آبیاری 

 روزه بیشممتر بممود 51نسممبت بممه آنهمما در دور آبیمماری 

 (.4 جدول)

روزه مقممدار وزن  8بمما دورۀ آبیمماری  هممای نهممالدر 

و وزن تمر نهمال در مقایسمه    خشك ریشه، حجم ریشه 

 متر یسانت 32/1گرم،  21/2ترتیب  روزه به 51با تیمار 

 (.2گرم افزایش داشت )شکل  54مکعب و 

 

 بحث

کمی در تشخی  بهبود کمارایی   های موفقیتتاکنون 

گیاهان در برابر تنش خشکی حاصل شده که دلیل آن را 

ناآگاهی از سازوکارهای خسارت تنش و مقاوممت   توان می

ی نهالکمار گیاهان دانست. یکی از عوامل مؤرر در موفقیت 

ی هما  نهمال خشمك اسمتفاده از    در مناطق خشك و نیممه 

واکنش گیماه بمه    ترین حساساولین و  سالم و قوی است.

کمبود آب، کاهش تورژسانس سملولی، تقسمیم سملولی و    

ی هما  روزنمه بسته شدن  لیدل بهکاهش فتوسنتز است که 

دسممت دادن آب( بممه کمماهش بممرگ )بممرای جلمموگیری از 

 (.5988)کافی و همکاران،  شود یمرویش گیاه منجر 

در تحقیق حارمر مشماهده شمد دورۀ آبیماری ارمر      

ی رشمدی نهمال ارغموان    ها شاخ بر کلیه  داری معنی

 ی ایمممن تحقیمممق، هممما افتمممهداشمممت. هماننمممد ی

(2005).Chunying et al    مشاهده کردند کمه افمزایش

و  14، 544در سموو   تنش خشکی با اعمال آبیماری  

سبب کماهش رویمش    ،درصد ظرفیت زراعی خاك 24

شممد. ایممن   Populus kangdingensisی همما نهممال

نتیجمۀ آرمار تمنش خشمکی باشمد کمه بمه         توانست یم

کاهش آماس سلولی، کاهش رشد و تقسیم سملولی در  

 ها گره انیمخصوص بافت ساقه و  به ها سلولپالسمولیز 

 شممده اسمممت  و در نهایممت کمماهش رویممش منجممر     

(Rao et al., 2008; Shao et al., 2008.) 

 طمول  ،یاریم آبدورۀ ، با افزایش پیش رودر موالعۀ 

ی ارغوان ها نهالدر  و نسبت طول ریشه به ساقه شهیر

 .Boot et al( 1986)ی ها افتهافزایش یافت. موابق با ی

 تر عمیقنسبت بزرگ طول ریشه به طول ساقه و نفوذ 

آبمی را   ایین خماك در شمرای  کمم   پم  های الیهریشه به 

گیماه بمرای مقابلمه بما تمنش       همای  قابلیمت از  توان می

با افزایش دورۀ آبیاری تعمداد بمرگ    .خشکی تلقی کرد

کاهش یافت. دلیل احتمالی آن، کاهش رطوبت خاك، 
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و در پی آن پیمری زودرس بمرگ گیماه و تجممع زیماد      

 رخاتیلن است که برای کاهش تعمرق و فمرار از تمنش    

(. ;Al-Juburi et al., 2009 Blum, 1996) دهمد  یمم 

آبیاری  ترِ یطوالن های دورهکاهش سوح برگ نهال در 

عملکممردی بمرای کمماهش تعممرق در گیمماه   تمموان ممی را 

دانست که کاهش آن در شرای  خشکی ممکمن اسمت   

ی ها سلولکاهش تقسیم سلولی و طویل شدن  لیدل به

 (.Al-Juburi et al., 2009سوح برگ باشد )

بما دورۀ   همای  نهمال افزایش سموح ویمژۀ بمرگ در    

کماهش وزن   لیم دل به توان میروزه را  51و  52آبیاری 

تحمت تمنش    همای  نهمال خشك و نمازك شمدن بمرگ    

. همچنمین، ایمن   (Wu et al., 2006خشکی دانسمت ) 

که براسماس آن   Sternberg (2011)ی ها افتهنتایج با ی

بمما افممزایش تممنش خشممکی، از تعممداد و سمموح بممرگ  

کاسته شمد موابقمت دارد. در    Cercisی جنس ها نهگو

حقیقت، کاهش سموح بمرگ همبسمتگی مسمتقیم بما      

کاهش فتوسنتز در گیاهان دارد و متعاقب آن کماهش  

اندام هوایی در  تودۀ زیفتوسنتز سبب کاهش رویش و 

 (. Sanchez et al., 2004) شمممود یممممگیاهمممان 

 در تحقیقممممی دیگممممر، روی دو واریتممممۀ ارغمممموان   

 و  C. canadensis var. canadensisیی )آمریکممما

C. canadensis var. mexicana   معلوم شمد همر دو ،)

واریتممه از مقاومممت خمموبی در برابممر تممنش خشممکی    

 .(Griffin, 2002)برخوردار بودند 

 مختلف آبیاری یها دورهارغوان در  های نهال ۀشد گیری اندازهصفات  ۀطرفیكواریانس  ۀتجزی -9 جدول

 صفات .d.f میانگین مربعات F یدار یمعن

 (متر یسانتطول ساقه ) 9 9/485 40/9 *424/4

 (متر یسانتطول ریشه ) 9 03/23 8/1 *424/4

 (متر یلیمقور یقه ) 9 51/1 3/51 **44/4

 (متر یسانترویش ارتفاعی ) 9 05/5522 2/51 **44/4

 (متر یلیمرویش قوری ) 9 591/1 22/54 **44/4

 تعداد برگ 9 8/244 9/94 **44/4

 (مربع متر یسانتسوح برگ ) 9 31/48 0/24 **44/4

 (مربع بر گرم متر یسانتبرگ ) ۀیژوسوح  9 91/4542 0/1 *422/4

 (مربع بر گرم متر یسانتنسبت سوح برگ ) 9 50/4 9/24 **44/4

 تر ساقه )گرم( تودۀ زی 9 40/1 0/94 **44/4

 (گرمتر ریشه ) تودۀ زی 9 91/15 1/25 **44/4

 (گرمتر برگ ) تودۀ زی 9 48/9 8/1 **44/4

 (گرمخشك ساقه ) تودۀ زی 9 18/4 0/94 **459/4

 (گرمخشك ریشه ) تودۀ زی 9 08/9 8/99 **44/4

 (گرمخشك برگ ) تودۀ زی 9 48/4 1/4 *490/4

 نسبت طول ریشه به ساقه 9 43/4 1/54 **444/4

 خشك ریشه به ساقهنسبت وزن  9 31/2 1/58 **445/4

 مکعب( متر یسانت) حجم ریشه 9 41/94 8/08 **44/4

 (گرم)نهال  تر کل تودۀ زی 9 19/81 0/48 **44/4

 (گرم)نهال  خشك کل تودۀ زی 9 1/1 1/48 **44/4

 )درصد( یمان زنده 9 01/2318 4/52 **442/4
 .استد درص 1و  5در سوح  دار معنیاختال   ۀدهند نشانترتیب  ** و * به
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  نهال های ارغوان در سوو  مختلف آبیاری مانی زندهدرصد میانگین  -5شکل 

 .(است  دانکنبین تیمارها با استفاده از آزمون  داروجود اختال  معنی ۀدهند نشانالتین متفاوت حرو  )

 

 سوو  مختلف آبیاری در  ارغوان یها نهالصفات رویشی و پارامترهای مورفولوژی  )انحرا  معیار( نیانگیم ۀمقایس -4جدول 

 صفات روز 4 روز 8 روز 52 روز 51
b(0/54 )0/90 b(1/8 )1/98 

ab(3/51 )5/42 
a(1/54 )5/15 ( متر یسانتطول ساقه) 

a(8/4 )1/21 
a(4/2 )3/29 

a(1/4 )4/29 
b(1/9 )53 ( متر یسانتطول ریشه) 

c(1/4 )33/2 
c(1/4 )31/2 

b(0/4 )11/9 
a(9/4 )91/4  (متر یلیمیقه )قور 

c(9/2 )8/1 
c(1/5 )1/8 

b(0/2 )5/55 
a(4 )50 تعداد برگ 

b(5/4 )5/1 
a(5 )0/52 

a(2 )5/59 
a(1/5 )4/59 ( مربع متر یسانتسوح برگ) 

c(5/4 )2 a(8/4 )05/4 bc(2/4 )1/2 b(2/4 )3/2 ( مربع بر گرم متر یسانتنسبت سوح برگ) 

c(93/4 )3/5 
c(94/4 )14/2 

b(10/4 )1/9 
a(92/4 )33/4 تر ساقه )گرم( تودۀ زی 

b(41/2 )51/4 
b(81/4 )50/4 

a(50/5 )39/52 
b(08/5 )8/1 (گرمتر ریشه ) تودۀ زی 

b(29/4 )11/4 
b(14/4 )33/4 

b(92/4 )54/5 
a(2/5 )49/9 (گرمتر برگ ) تودۀ زی 

b(52/4 )45/4 
b(58/4 )11/4 

b(5/4 )11/4 
a(1/4 )95/5 (گرمخشك برگ ) تودۀ زی 

a(54/4 )00/4 
b(41/4 )49/4 

b(5/4 )49/4 
b(49/4 )93/4 نسبت طول ریشه به ساقه 

b(52/4 )44/5 
b(99/4 )51/5 

a(0/4 )9 
b(51/4 )02/4 نسبت وزن خشك ریشه به ساقه 

 .است(  دانکنبین تیمارها با استفاده از آزمون  داروجود اختال  معنی ۀدهند نشانالتین متفاوت حرو  )
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 وزن تر و خشك کل نهال، برگ،  ۀرویش ارتفاعی، قوری، سوح ویژمیانگین صفات  ۀمقایس -2شکل 

 . سوو  مختلف آبیاریارغوان در  های نهالحجم ریشه، وزن خشك ساقه و ریشه 

 .ت(اس دانکن بین تیمارها با استفاده از آزمون  داروجود اختال  معنی ۀدهند نشانالتین متفاوت حرو  )
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لوژیکی نهال به تمنش کمبمود آب   مورفو یها پاسخ
بمرای پرهیمز از خشمکی و    سمازوکار   نیتر مهم عنوان به

سازگاری با شمرای  تمنش اسمت کمه موجمب کماهش       
  شممود مممیکممل  تممودۀ زیرویممش ارتفمماعی، قوممری و  

(Lei et al., 2006; Xiao et al., 2008) .  کماهش وزن
در این تحقیق تحت تنش خشکی  های نهالساقه و برگ 

نبمود   دلیمل  بمه  ممکن اسمت آبیاری طوالنی  یها دورهدر 

در مواجهمه بما تمنش     ها اندامتوسعه و رویش مناسب این 
 ؛5934)میرزایمممی و همکممماران،   کمبمممود آب باشمممد

Myers and Landsberg, 1989; Zhang et al., 2005.) 
کاهش رشمد سماقه   همچنین، پیش رو،  موالعۀدر  

نسممبت  و انممدام همموایی، تممودۀ یزبممه تقلیممل ، و بممرگ

خشمك سماقه تحمت     تودۀ زیخشك ریشه به  تودۀ زی
  یهمما افتممهیبمما  ،شممد. ایممن منجممر آبممی  کمممتممنش 

(2000 )Li et al.    در بما تحقیمق   موابقمت دارد؛ آنمان
کمه  مشماهده کردنمد   Eucalyptus microtheca  نهال
درصد  544با افزایش خشکی خاك )از  توده یزمیزان 

. در شمود  میصد ظرفیت زراعی( کاسته در 21و  14به 
سبب کماهش   دورۀ آبیاریتحقیق ما همچنین افزایش 

 تودۀ زیحجم ریشه،  رویش قوری و ارتفاعی، دار یمعن
ریشه و نسبت وزن خشك ریشه به سماقه شمد کمه بما     

مختلف ارغموان   یها گونهدر  Sternberg (2011) نتایج

 ست.سوهم
در  مانمدن   دهزنم ، توانایی یك گیماه بمه   یکل طور به
بممدون بممارش و تحمممل آن بممه کمماهش آب  هممای دوره

مسممتقیم بمما تنظممیم اسمممزی دارد   رابوممۀدریممافتی، 
(Jarrett, 1991     تنش خشمکی بما محمدودیت جمذب .)

سمبب رمعف اسمتقرار و     توانمد  ممی عناصر اولیه رشمد  
(. در ایمن  Shao et al., 2008شمود )  ممانی  زندهکاهش 
 ،حارمر ر تحقیمق  اظهمار داشمت کمه د    توان یم، زمینه
 52آبیماری   یها دورهنهال ارغوان در  مانی زندهکاهش 

دلیمل کماهش جمذب آب در گیماه بموده       بهروزه  51و 

مشاهده کرد که نهمال   Sternberg (2011است. البته )
؛ اگرچه دارددر مقابل کمبود آب زیادی ارغوان توانایی 

، شوند یمگیاه در شرای  خشکی دچار رعف  یها اندام
 منمد  بهمره تمری   بمزرگ انمدازۀ  نسبت به سماقه از  ریشه 

. این در حالی است کمه ایمن گیماه بمه عنموان      شود می
بمرای کاشمت در شمرای      ریپذ انعوا مقاوم و  یا گونه

 مختلممممف رویشممممگاهی شممممناخته شممممده اسممممت  
(Robertson, 1976.) 

کمرد   یبند جمع توان یمبا توجه به نتایج این تحقیق، 
روزه شمرای    4آبیماری   دورۀکه اگرچه نهمال ارغموان در   

تحمت   یها دورهبهتری نسبت به سایر  یمان زندهرویشی و 

و رشمد قابمل قبمولی     یمان زندهبه لیکن تنش کسب کرد، 
شممد کممه نشممان از تحمممل نایممل روزه  8 دورۀ آبیمماریدر 

رو، با توجمه بمه    اینمولوب آن به شرای  خشکی دارد. از 
را روزه  8 ریدورۀ آبیما کاهش هزینه و سهولت مراقبمت،  

 .کردبرای پرورش نهال آن توصیه  توان یم
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Abstract 

Judas tree (Cercis siliquastrum L.) is a suitable species for improving the soil nitrogen 

fixation and creating the natural landscape in parks and roadsides. This study was aimed to 

investigate the growth, development and drought resistance of Cercis seedlings by applying 

different irrigation periods. First, the seeds of Cercis were treated to germinate and reach to 

seedling phase (30 cm in height) for 90 days. Then, the seedlings were examined in a 

completely randomized design with four irrigation periods (4, 8, 12, and 16 days) and three 

replicates for 70 days. Irrigation significantly affected all morphological characters whereas 

stem length, root length, specific leaf area, shoot dry mass, leaf dry mass (p≤ 5%) and other 

characters (p≤ 1%) were different among the irrigation periods. The highest stem length, 

collar diameter, leaf number, leaf area, shoot dry mass, leaf dry mass, collar diameter growth, 

height growth and survival rate were observed in 4-day irrigation period. Seedlings with 8-

day irrigation period had the greatest root volume, root dry mass and plant dry mass. This is 

while that, the 8-day irrigation period induced the greatest root length, specific leaf area and 

root/shoot ratio. The results revealed that the 4-day irrigation period was suitable for raising 

the Cercis seedlings; however, due to the satisfactory survival and growth, as well as the low 

cost and easy maintenance of seedlings, the 8-day irrigation period can be a good alternative 

for seedling production of this species. 

Keywords: Cercis siliquastrum, Height growth, Irrigation period, Root dry mass, Seed 

germination, Water stress. 
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