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 چکیده

کرد نهایی گیاهان را تحت تاثیر شدت رشد، نمو و عملهای غیرزیستی در سراسر جهان است که بهخشکی یکی از زیانبارترین تنش

ژنوتیپ و رقم جو دو ردیفه بهاره دیم مناطق سرد ایران به تنش آبی براساس صفات  91های سازد. پاسخ دهد و محدود میقرار می

تکرار  های کامل تصادفی با سهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکفنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارزیابی شد. آزمایش به

آبی دو هفته قبل  تنش( انجام گرفت. نگهداری درصد تخلیه آب قابل 06و  66آبیاری کامل و آبیاری براساس تحت سه شرایط آبیاری )

جز انشعابات ریشه، طول ، بهاجزای عملکردشده و نتایج مقایسات میانگین نشان داد که کلیه صفات مطالعهاز گلدهی اعمال گردید. 

ها، چهار ژنوتیپ متحمل به افزایش سطح تنش کاهش یافتند. در کل، براساس کلیه تجزیهبا ول ریشه به ارتفاع بوته، ریشه و نسبت ط

( شناسایی شدند که بیشترین عملکرد را در شرایط آبیاری کامل و Dayton / Ranney، رقم آبیدر و رقم 89966-9، 89210خشکی )

درصد( را تحمل کند اما قادر به تحمل  66توانست اولین سطح تنش آبی )تنش  89867چنین، ژنوتیپ هر دو تنش خشکی داشتند. هم

عملکرد مطلوبی در شرایط طبیعی تولید نکرد ولی به هر دو سطح تنش  Denmarkدرصد( نبود و رقم  06دومین سطح تنش )تنش 

ی دیم در مناطق خشک و نیمه خشک سرد، این تحمل نسبی داشت. بنابراین، بعد از آزمایشات تکمیلی تحت تنش آبی در شرایط حقیق

های متحمل های برگزیده را برای اصالح ژنوتیپتوان ژنوتیپچنین میها برای کشت در این نواحی قابل توصیه هستند و همژنوتیپ

های هماهنگ اصلی و تجزیه بر این، این نتایج با نتایج تجزیه به مؤلفههای اصالحی مورد استفاده قرار داد.  عالوهبه خشکی در برنامه

 STIو  GMP ،MPهای درصد شاخص 06و  66چنین، در تنش های تحمل خشکی مطابقت کامل داشتند. هم ای برای شاخصخوشه

قبول برای ارزیابی و تعیین عنوان معیارهای قابلها بهتوان از آن بودند. لذا می های برترژنوتیپ شناسایی برای هاشاخص بهترین

 نژادی استفاده نمود. های بههای متحمل به خشکی در برنامه ژنوتیپ

های تحمل خشکی، شرایط دیم، عملکرد و اجزای بهاره دیم، شاخص های جوتحمل خشکی، تنش آبی، ژنوتیپ  ی کلیدی:هاواژه

 عملکرد، نواحی سرد
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 مقدمه        -5-5

میلیارد نفر خواهد رسید، در آینده امنیت غذایی  2به  9696با توجه به روند افزایش روزافزون جمعیت جهان که تا سال 

دلیل های آینده بهغذایی در کشورهای در حال توسعه در سالها خواهد بود. امنیت روی دولتها مهمترین چالش پیشانسان

های بیشتری روبرو الشپذیر از نظر تغییرات آب و هوایی با چ واردات غالت و قرارگیری اکثر این کشورها در مناطق آسیب

 تولید افزایش نیازمند جمعیت این غذای مینأت رواز این(. Lobell et al., 2008; Dixon et al., 2009)خواهد بود 

 بردنو باال کشاورزی محصوالت کشت زیر سطح افزایش طریق از دو تولید افزایش این .است کشاورزی محصوالت

 افزایش است، برای یافته کاهش محدویت بدون هایمساحت زمین کهاین به توجه است. با عملی سطح واحد در عملکرد

 درشود.  استفاده خشک مناطق هایمانند خاک محدویت مختلف درجات دارای اراضی از به ناچار باید کشت زیر سطح

 باغی و زراعی محصوالت اصلی تولید موانع از یکی و آب خاک خشک،و نیمه خشک مناطق ویژهبه دنیا مناطق از بسیاری

  (.9109میرمحمدی، باشد )نمی پذیرامکان راحتیبه هاخاک نوع این در کشت زیر سطح افزایش بنابراین است.

در سطح جهان توسط انسان مصرف  های شیریندرصد آب 668/6خشکی یکی از مشکالت جهانی بوده و تنها 

آبی مواجه کشور یا منطقه با مشکل کم 966های شیرین تا حد زیادی در جهان نابرابر است.  حال توزیع آبشود. با این  می

تغییرات آب و هوای جهانی، اگرچه  (.Zhang, 2003کشور تحت کسری شدید آب هستند ) 90هستند که در این میان، 

رود که اثرات منفی کمبود آب در بخش کشاورزی موجب افزایش دمای جهان و تغییر الگوی بارندگی شده است، انتظار می

درصد از مناطق  96تن بیش از رویه جمعیت جهان، قرارگرفافزایش بی (.Battisti and Naylori, 2009) شودتشدید 

ستفاده کره زمین در معرض خشکی و نیز کمبود آب شیرین تهدیدی جدی برای تولید کشاورزی جهانی و امنیت غذایی ا قابل

ترین و مهمترین خشکسالی کشاورزی از پیچیده(. Garg et al., 2002; Demirevska et al., 2008) شودمحسوب می

 شودشدید در تولیدات غذایی می اُفتده و باعث کاهش و بالیای طبیعی است که مناطق وسیعی را تحت تأثیر خود قرار دا

(Boken et al., 2005). و شوری همیشگی بوده  آبیکشاورزی دنیا در معرض تنش های % زمین79بیش از  ،از طرف دیگر

فیت خود های کشاورزی دنیا کی%( زمین9کنند. ساالنه دو میلیون هکتار )حدود % جمعیت کره زمین زندگی می10که در آنجا 
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 196از  .(Ashraf and Foolad, 2007)گردد دهند که موجب کاهش یا عدم تولید محصوالت گیاهی می را از دست می

گیرند که از این تعداد های غذایی مورد استفاده قرار میعنوان گونه گونه آن به 996هزار گونه گیاهی موجود روی زمین، تنها 

دهند که بیش از نیمی از این ی غذا در بازار جهانی را تشکیل میو بخش عمده عرضهگونه در سطح تجارتی تولید  99فقط 

 صد غذای مردم کره زمیندر 86کننده غالت تأمین. (Gallagher et al., 1984) دهندگونه را غالت تشکیل می 99

تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان ( و 9106روند )امام، شمار میباشند و این گیاهان پایه اصلی تغذیه و بقای بشر به می

  (.9126گردد )خدابنده، طور مستقیم از غالت تأمین میویژه در آسیا به به

متر تبخیر جزء مناطق میلی 9066سوم میانگین بارندگی جهان( و متر بارندگی در سال )یکمیلی 996ایران با میانگین 

چنین، یکی از کشورهایی است که با شدیدترین  هم. (Ghamarnia and Gorge, 2005) شودخشک دنیا محسوب می

ها را تجربه کند  یکی از شدیدترین خشکسالی 9699شود که در سال بینی میهای جهان روبرو بوده و پیش خشکی

(Agrawala et al., 2001) .ل خشک قرار دارند و بروز کمبود آب طی فصبسیاری از مناطق کشور تحت اقلیم خشک و نیمه

خشک گاهی اوقات با نیازهای گیاه و  چنین، توزیع بارندگی در مناطق خشک و نیمه هم رشد گیاهان بسیار متداول است.

تنش . (Alinezhad et al., 2013)مدت است، ناسازگار است صورت خشکی موقت یا طوالنی توسعه محصوالت که به

. (Amiri et al., 2014)ویژه ایران است خشک بهو نیمه خشکی یکی از مهمترین مشکالت تولید محصول در مناطق خشک

برداری مناسب از منابع آب، کاشت گیاهان مقاوم، هایی مانند بهرهبا توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران، استفاده از روش

یا مقاومت  هایی که بتوان حساسیتشناسایی عوامل دخیل در مقاومت گیاهان به تنش خشکی و پیداکردن شاخص یا شاخص

بنابراین در مدیریت زراعی این  .(Alizadeh et al., 2011)ای است بینی کرد دارای اهمیت ویژهوسیله آن پیش گیاه را به

 سازی تولید کمک شایانی نماید. تواند به بهینهمناطق، ارزیابی تأثیر کمبود آب می

ا وجود منابع علمی متعددی که در این زمینه منتشر های پژوهشی بوده و بمطالعه اثرات تنش آبی همیشه از اولویت

 گیاهان تحمل افزایش (.9129خورد )حسین پناهی و همکاران، شده، هنوز خالءهای زیادی در این مطالعات به چشم می

 باشد.می برخوردار زیادی از اهمیت هستند خشک فصل دارای که مناطقی در عملکرد حفظ تنش برای این به زراعی

 افزایش منظوربه نژادیبه هایبرنامه از اصلی بسیاری هدف زراعی، گیاهان در آبی تنش به ترتحمل طوالنی بهبود ن،بنابرای

به هایدر برنامه خشکی تنش به تحمل تعیین مهمترین روش. (Sanchez et al., 1998)است  بوده این مناطق در تولید

 ,.Winter et al)است  تنش و آبیاری شرایط صفات مربوطه در سایر و آناجزای  و دانه ارزیابی عملکرد جو، و گندم نژادی

ها با عملکرد دانه ضروری است رو، شناخت صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و بررسی رابطه آناز این. (1988

(Ruuska et al., 2006) .های جو انجام شد.پمنظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد تعدادی از ژنوتی لذا این مطالعه به 
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 گیاه جوتاریخچه  -5-2

ترین جو از ارقام دوردیفه وحشی قدیمی. (9262، 9آرنون)جو یکی از اولین گیاهانی بود که توسط انسان اهلی گردید 

منشاء جو زراعی را شده است. دست آمده و معلوم شده که در عصر حجر کشت میهای جنوب اروپا بهاست که از حفاری

دانند. از لحاظ جغرافیایی دو مرکز پیدایش برای این گیاه تعیین شده که یکی  می H. spontaneumدیپلوئید به نام  ای گونه

این گیاه از شمال سوئد، خاورمیانه تا باشد.   شرقی مانند چین و تبت می شمالی آفریقا و دیگری آسیای جنوبشامل مناطق 

 (jav)نام جو در ایران از کلمه جاو گردید. هیمالیا کشت میهای هرشته کومتری  7666چنین از سطح دریا تا ارتفاع  مصر، هم

در حال حاضر اهمیت گیاه جو در دنیا تقریباً برابر گندم است، لیکن  .شده، گرفته شده استکه در زبان پهلوی جو گفته می

 (.Ullrich, 2010)باشد تولید آن نصف تولید گندم می

 

 معرفی جو -5-9

ترین گیاهان زراعی است که بیشترین تحمل را در برابر  ترین و قدیمی ( یکی از مهم.Hordeum vulgare L) یاه جوگ

باشد  کننده نیاز غذایی بشر و حیوانات می چنین، همانند دیگر غالت تأمین دهد. هم خشکی نسبت به سایر غالت نشان می

شده در مناطق ترین گیاهان کشتودن مقاومت به خشکی، یکی از گستردهب دارا ( و با توجه به9102، خواه)واعظی و احمدی

-ای در آسیا و آفریقای شمالی در زمیندارای رشد گسترده گیاه جو(. Ghazi et al., 2007) خشک جهان استخشک و نیمه

ی مهم محیطی هاکه خشکی و شوری از تنشمتر بارندگی در سال است، جایی میلی 166 -966ای خشک با های حاشیه

های شور و قلیایی، سهولت کشت بودن به خشکی، تحمل خاک دلیل مقاومگیاه جو به(. Baik and Ullrich, 2008) هستند

بودن کاشت، داشت و برداشت، دارابودن مواد ت علوفه، سادهو کار، قابلیت انبارداری باال، برخورداری از عملکرد باال و مرغوبی

توجهی در تغذیه دام و طیور برخوردار است )ممنوعی و های دیگر از اهمیت قابل در مقایسه با زراعت ای زیادقندی و نشاسته

ای باالیی با توجه به راحتی قابل هضم بوده و کیفیت تغذیهدلیل محتوای گلوتنی کم بهبه چنین، (. هم9102سیدشریفی، 

رفتگی حافظه(، لیزین  مغذی برای سیستم عصبی و بهبود از دست ایکولین )مادهکلسترول(، استیلدرصد بتاگلوتن )ماده آنتی

های دستگاه صورت خوراکی برای اسهال، عفونت دستگاه تنفسی، عفونت عصاره دانه جو بهدارد. باال، تیامین و ریبوفالوین 

بخش اعظم سلولز  ،نینچ هم. (Marwat et al., 2012)رود کار می هب سرطان خونادراری، دیابت، هپاتیت، التهاب مثانه و 

یابد. جو لخت در هنگام خرمنکوبی نیز دارای میزان سلولز نمودن کاهش میوسیله آسیابدر پوسته جو قرار داشته که به

عنوان مالت (. یکی از موارد مهم استفاده جو در جهان به9126)پورمحمدی و همکاران،  استتری نسبت به جو معمولی پایین

                                                
1- Arnon 
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بر آن برای اهداف صنعتی از قبیل داروسازی و تهیه غذای کودک نیز استفاده والت غذایی است. عالوهکننده محص و یا غنی

 (.Alam et al., 2007)شود می

 

 سطح زیر کشت جو -5-4

 Akar et) رودشمار میمحصول برتر زراعی به 96جو بعد از گندم، ذرت و برنج چهارمین غله مهم دنیا است و جزء 

al., 2004 )آن به 66شود که میلیون هکتار در کشور کاشته می 9/9دومین گیاه زراعی کشور در سطحی معادل  عنوانهو ب %

میلیون تن بوده  196/919میانگین  دارایمیالدی  9699(. تولید جهانی جو در سال 9109نام، زراعت دیم اختصاص دارد )بی

میلیون هکتار   96میلیون تن جو از  996یا ساالنه بیش از های قبل کاهش پیدا کرده است. در دناست که نسبت به سال

 (F.A.O, 2012)تن جو در سال، سیزدهمین کشور تولیدکننده جو در جهان است  1677899آید و ایران با تولید دست می به

 

 گیاهشناسی جو -5-1

گونه شامل  97با  Hordeumس گیاهی یکساله از خانواده غالت )گرامینه( از جن( .Hordeum vulgare L)جو 

های ریشهدارای جو (. Rasmusson, 1985) است=x 8دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید است و تعداد کروموزوم اصلی آن 

دارای یک  نمودن مواد غذایی خاک دارد. جو تری برای حلدر مقایسه با سایر غالت قدرت ضعیف و استعمق فیبری کم

بزرگ و یک  9گوشوارکدر محل اتصال برگ، دو  است. ی سبز روشن باریک با سر گردهاساقه برجسته واژگون و برگ

صورت فشرده و های جو ممکن است بهسنبله باشد.غالف برگ در جو معموالً فاقد کرک میوجود دارد.  طویلرنگ زبانک بی

های گندم تر از سنبلهای جو بزرگهسنبلههای غیرفشرده به شرایط محیطی مرطوب سازگارترند. د. سنبلهنفشرده باشغیر

باشد. نقش ریشک در  ترین نوع آن میدار متداولدار یا بدون ریشک باشند. نوع ریشکهستند. ارقام جو ممکن است ریشک

جو کند مقاومت جو در مقابل گرما بیشتر از گندم باشد. بودن آن بیشتر از گندم است و این امر کمک میعلت طویل جو به

که در گندم زمان انجام شده، در صورتی افشانی همدر طول سنبله جو، گرده باشد.آذین آن سنبله میبوده و گلجنسه گیاهی دو

زنی جو مانند سایر گیاهان، جوانهرو درصد یا نسبت پوکی دانه در سنبله جو کمتر است. از این افشانی سه قسمتی است. گرده

شود. بذور های تولیدی میعال دستخوش تغییرشکل از حالت خفته به متابولیتطور فشامل یکسری رویدادهایی است که به

و دمای  16، حداکثر دما 7زنی جو دمای جوانه حداقل. زنی هستندهر گونه یا واریته دارای حداقل و حداکثر دما برای جوانه

 (.Beigzadeh et al., 2013) استگراد درجه سانتی 99زنی آن بهینه جوانه

 

                                                
1- Stipule 
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 انواع جو -5-6

باشد. سنبلچه فقط دارای یک گل می جو شش ردیفه: روی گره محور اصلی سنبله سه عدد سنبلچه بارور قرار دارد. هر

های شش ردیفه باشد. دانه ای جوهای دو ردیفه میتر از سیستم ریشهای جوهای شش ردیفه قطورتر و طویلسیستم ریشه

تا  99ها دانه آن . وزن هزارهستندتر های جانبی کوچکتر ولی ردیفیانی آن بزرگهای دو ردیف مد. دانهنباشاندازه نمیهم

صورت جوهای چهار ردیفه تشخیص داده شوند. ردیفه ممکن است به  جوهای ششردیفه است.  درصد کمتر از جوهای دو 16

در  اند.گزین جوهای دو ردیفه شدهگیرد، جوهای شش ردیفه جایدر مناطقی که بارندگی زیادی دارند و یا آبیاری صورت می

ردیف  7رسد که سنبله تنها دارای  نظر می های شش ردیفه، دو ردیف جانبی معموالً روی هم قرار دارند و بهواریته برخی

 (.9262آرنون، ) گویند است. به این نوع جو به اصطالح جوهای چهار ردیفه می

که سنبلچه میانی بارور و  اصلی نیز سه سنبلچه قرار داردجو دو ردیفه: در این دسته روی هر گروه از محور 

ها جوهای باشند که به آن گل می یاز اجزا برخیها فاقد مانند. تعدادی از ارقام آنهای کناری عقیم و نازا باقی می سنبلچه

ها ردیفه باعث مرغوبیت آن ها در جوهای دواندازه و طویل هستند. یکنواختی دانههای جو دو ردیفه همگویند. دانهناقص می

در مقایسه با ری نسبت به جوهای شش ردیفه دارند و زنی بهتقدرت جوانهجوهای دو ردیفه در صنایع تخمیری شده است. 

تری در مقایسه با جوهای شش ردیفه دارند. جوهای های باریککنند و برگجوهای شش ردیفه تعداد پنجه بیشتری تولید می

ها در زراعت دیم مورد تر از جوهای چند ردیفه هستند. جوهای دو ردیفه بیشتر از شش ردیفهدرازتر و نازکدو ردیفه معموالً 

 (.9262آرنون، ) گیرنداستفاده قرار می

گروه جوهای زمستانه، بهاره و  1حرارت به  ها به طول روز و درجهالعمل آناساس عکستوان برجو را میهای واریته

ترند، دارای ها مقاوم ها از سایر گروهتوان کشت نمود. این واریتههای زمستانه را فقط در پاییز مید. واریتهحدواسط تقسیم نمو

های بهاره مقاوم به صورت خوابیده بوده و اگر در بهار کشت شوند به سنبله نخواهند رفت. واریتههای باریک هستند، بهبرگ

های توان در پاییز یا زمستان کشت نمود. واریته های مالیم دارند، میه زمستانها را تنها در مناطقی کسرما نیستند و آن

 (.9100زاده،  )یوسف توان هم در پاییز و هم در اوایل بهار کشت نمودحدواسط را می

 

 سازگاری  -5-7

خشک ک و نیمهشده در مناطق خشترین گیاهان کشتدارابودن مقاومت به خشکی، یکی از گسترده گیاه جو با توجه به

ویژه در دیمزارها با متوسط دهنده عملکرد پایین جو بهنشانایران باوجود این، آمار (. Ghazi et al., 2007)جهان است 

تواند ناشی از این باشد که در مناطق سردسیر و مرتفع کیلوگرم در هکتار است. دالیل این امر می 9666 -266عملکرد دانه 
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محصول و حساس به سرما،   د اراضی جو دیم ایران در آن واقع است، اکثراً ارقام بومی کمدرص 76 -16کوهستانی که 

است. دانه جو متر میلی 996 -966حداقل بارندگی مورد نیاز جو  (.9109نام، بیشود )ها کشت میخشکی، آفات و بیماری

که بذر در شرایط نامساعد خشک شده و رطوبت زدن، احتیاج به رطوبت کمتری نسبت به گندم دارد و در مواردیبرای جوانه

بسیار  دمایتر است، ولی گیرد. با وجودی که جو از گندم مقاوممجدداً تأمین شده باشد، رشد مجدد خود را زودتر از سر می

د رطوبت ها کم و درصگردد و در نتیجه وزن دانهرفتن، مانع رشد طبیعی و رسیدن گیاه می زیاد یا شرایط خشک پس از سنبله

، در مناطقی تخمیری کیفیت شود و این موضوع از نظر صنایع تخمیری مطلوب نیست. بنابراین، تولید جو از نظرها زیاد مینآ

در رابطه با  گیرد و تولید آن در مناطق خشک عمدتاً برای تهیه غذای دام است. که دارای بارندگی زیاد است صورت می

باشند. بنابراین، تر میهای گندم زمستانه نسبت به سرما حساسی نسبتاً مقاوم جو نیز از واریتههامقاومت به سرما، حتی واریته

جو از قابلیت اعتماد کمتری برخوردار است. البته در حال حاضر کشت های مالیم هستند،  در مناطقی که دارای زمستانجز  به

در مناطق  اند. وجود آمدها تحمل کنند، بهرگراد  درجه سانتی 7ز های کمتر ا توانند درجه حرارت تری که می های مقاوم واریته

دلیل عدم مواجه با تنش دلیل تحمل زیاد جو نسبت به شرایط نامساعد محیطی، رسیدگی آن زودتر از گندم بوده و بهخشک به

 (.9109و همکاران، ، شریف 9186شود )راشد محصل و همکاران، کم آبی در آخر فصل، کشت آن بر گندم ترجیح داده می

های اخیر بررسی های محیطی به محصوالت زراعی از جمله غالت وارد شده، در سالتوجهی که از تنشدلیل خسارت قابلبه

به همین دلیل شناخت (. Passioura, 2007) های محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته استواکنش گیاهان زراعی به تنش

های ها در افزایش عملکرد و استفاده در برنامهگیاه جو جهت تعیین اهمیت هر یک از آن و بررسی خصوصیات مورفولوژیک

 (.9100نقوی و همکاران، )نژادی از اهمیت خاصی برخوردار است به

 

         تنش -5-8

سازد را از حد مطلوب خارج از نظر بیولوژیک، تنش عبارت است از هر گونه تغییر در شرایط محیطی که واکنش گیاه 

ثیر فیزیولوژیک است که از تأ یندهایآنظر فیزیولوژیکی، تنش در واقع نتیجه روند غیرعادی فر (. از9109، صادقیو )کابلی 

در حقیقت، مقدار یا شدت نامتناسب عوامل (. 9189شود )حکمت شعار،  یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می

 شود.های غیرمستقیم در گیاه یا اجزای آن میساز بوده و باعث تنش و بروز آسیبشکلطور بالقوه برای موجود زنده م هفوق ب

  (.9181سرمدنیا، شود )های محیطی گفته میبه این عوامل محدودکننده در اصطالح تنش
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 های محیطیانواع تنش -5-3

ها و ها و باکتریزا مانند قارچهای زنده شامل عوامل بیماریشوند: تنشها به دو دسته تقسیم میطور کلی تنشبه

 (. 9129، زادهباشد )عباسلزات سنگین میهای غیرزنده شامل گرما، سرما، شوری، خشکی و فتنش

 آبیتنش  -5-51

وری گیاه و تهدیدی جدی برای تولید محصول پایدار در شرایط متغیر ترین عوامل رشد و بهرهتنش آبی از نامطلوب    

ها از جمله تنش شوری، تنش سرما، تنش گرمایی، تنش که با بسیاری از تنش( Anjam et al., 2011)آب و هوایی است 

 (. Fleury et al., 2010)در ارتباط است  زاعوامل بیماریالعمل گیاه به اسیدی، تنش آلکالوئید و عکس

یر و ذخیره رطوبت خاک دگی، تبخهای بارنو هواشناختی است که در برگیرنده مؤلفه شناختیآبخشکی رویدادی 

کردن چرخه  تواند نبود رطوبت کافی و ضروری برای رشد معمول و کامل کمبود آب می(. 9279، 9فاگریا و همکارانباشد ) می

ترین خشکی یک اصطالح مطلق و دقیق نیست بلکه اصطالحی قیاسی است. رایج(. 9129زندگی تعریف شود )قربانی، 

ها معتقد بودند که رطوبت یا  ( مطرح شده است. آن9202و همکاران ) 9اِدمیدسوسط تعریف برای خشکی در کشاورزی ت

از ظرفیت و توانایی  بالقوهها یعنی تبخیر و تعرق دهد که تقاضای تبخیر اتمسفر باالی برگتنش رطوبتی هنگامی رخ می

عنوان نبود یا کمبود  ( خشکی را به9201) 1کرامر ها برای استخراج آب از خاک، یعنی تبخیر و تعرق واقعی بیشتر شود.ریشه

رشد گیاه را  مزمنصورت  ای که کمبود آب به ( خشکی را دوره9228) 7یف نمود. ویتزرطوبت در مراحل حساس رشد گیاه تعر

 . نمودشود، تعریف  دهد و مانع رشد طبیعی آن می تحت تأثیر قرار می

چنین، و هم (Benjamin, 2007) باشد آب جذب از میزان ربیشت گیاه تعرق میزان که دهدمی رخ هنگامی تنش آبی

طور کامل فراهم نگردد، گیاه تحت تنش رطوبتی قرار گرفته و  ای از رشد یا تمام دوره رشد، آب مورد نیاز گیاه بهاگر در مرحله

ای اندازهگیاهی به هایها و سلولشود. در این شرایط میزان آب درون بافتبخشی از فعالیت فیزیولوژیک آن متوقف می

دهد که تنش انتهای فصل هنگامی رخ می .(9186سرمدنیا و کوچکی، گردد )یابد که روند رشد گیاه دچار رکود میکاهش می

انتهای دوره رشد، با  درشدن به مراحل زایشی گیاهان زراعی در مرحله اولیه رشد از رطوبت کافی برخوردار باشند اما با نزدیک

 .(Barnes, 1983) جه شوندکمبود آب موا
  

 

                                                
1- Fageria et al., 
2- Edmeads et al., 
3- Kramer 
4- Viets 
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 در جو آبیتنش  -5-55

 Guo and)ی در معرض تنش خشکی است شده در اغلب کشورهای در حال توسعهجو یکی از مهمترین غالت کشت

Baum, 2009.) خود نمو و رشد در دوره گیاه این اما است، ترمتحمل آبی به تنش غالت سایر به نسبت جو که این باوجود 

 کاهش به منجر این مراحل در خشکی تنش بوده و حساس کمبود آب به نسبت دانه و تشکیل رفتنساقه لهمرح دو در

طور موقت تحت تنش رطوبتی قرار گیرد و مجدداً رطوبت اگر جو به(. 9106د )نورمحمدی و همکاران، گردمی گیاه عملکرد

مجدد رطوبت جبران خواهد شد. رشد سریع پس از تأمین برای آن تأمین گردد، اثر سوء تنش با رشد سریع آن پس از تأمین 

 .(9262آرنون، )اشد برطوبت، در اثر تجمع قندها در طول دوره تنش بوده و این پدیده حالت کلی دارد و منحصر به جو نمی

 

 اثرات تنش آبی در گیاه -5-52

 گیاهان عملکرد نهایینین، چسعه و همشدت رشد و توباشد که بهتنش غیرزنده در سراسر جهان می زیانبارترینخشکی 

 ,.Ciais et al)باشد میو یکی از مسائل اصلی تغییرات آب و هوایی آینده ( Kosova et al., 2014)سازد را محدود می

2005, Loreto and Centritto, 2008.) های گیاهان نسبت به تنش آبی در سطوح مختلف از سلول تا تمام گیاه و واکنش

 Chaves et) های متعلق به یک گونه متفاوت است ی گیاه و حتی در ژنوتیپدت و مدت تنش و نیز برحسب گونهبسته به ش

al., 2002; Jaleel et al., 2008 .)ای، روابط نسبت آب و  اثرات خشکی شامل رشد، عملکرد، سالمت غشا، محتوای رنگدانه

تنش آبی در طول مراحل مختلف رشدی در شرایط دیم و . (Praba et al., 2009)تنظیم اسمزی و فعالیت فتوسنتزی است 

در (. Siosemardeh et al., 2006)محدودکننده این محصول است  عاملمراحل انتهایی در شرایط آبیاری غالت اولین 

صی از نمو شوند، مرحله زایشی دوره بحرانی است. این دوره مرحله خامنظور تولید دانه یا میوه کشت می ی که بهنمورد گیاها

مطالعات نشان  .دهدگیاه است که گیاه بیشترین حساسیت را نسبت به سایر مراحل نمو به شرایط رطوبتی از خود نشان می

ترین مرحله به در غالت حساسافشانی به خشکی حساس هستند. ای خصوصاً دو هفته قبل از گردهاند که گیاهان دانهداده

کمبود آب با تأثیر بر مراحل مختلف رشد گیاه از قبیل  (.Winkel, 1989)لدهی است رفتن تا گخشکی حدفاصل بین سنبله

 . دهدزنی و دوره پرشدن دانه عملکرد نهایی را تحت تأثیر قرار میجوانه

 شود:نیاز دانه از سه منبع تأمین می در دوره پرشدن دانه مواد پرورده مورد

 یابد.طور مستقیم به دانه انتقال میکربوهیدراتی که پس از گلدهی تولید شده و به -9

    شوند.طور موقت در ساقه ذخیره میهایی که پس از گلدهی تولید شده اما قبل از انتقال به دانه بهکربوهیدرات -9
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 یابدهای تولیدشده قبل از گلدهی که در ساقه ذخیره شده و در طی دوره پرشدن دانه، به دانه انتقال میکربوهیدرات -1

(Ehdaie et al., 2006.) 

عواقب ناشی از تنش خشکی بر فیزیولوژی گیاهی و رشد ممکن است بسته به مرحله رشدی متفاوت باشد. در برخی 

دسترس در قابلهای اندک در میزان آب گیاهان، کمبود آب خاک در طول مراحل کلیدی مانند گلدهی شدید بوده و تفاوت

که گیاه در دوره در صورتی .(Ratnakumar and Valdez, 2011) ملکرد شودعزیاد به کاهش تواند منجر این مراحل می

(. Guo et al., 2007)گیرد رشد زایشی با تنش خشکی مواجه شود، نسبت به دوره رشد رویشی بیشتر تحت تأثیر قرار می

وزن دانه و عملکرد را  ینویژه طی پرشدن دانه، ممکن است میانگتنش طوالنی در دمای باال و همزمان با مراحل زایشی به

دوره و اوایل  گلدهیهای پایین آب در طول مرحله ای پتانسیلدر گیاهان دانه. (Mohammad et al., 1996) دهدکاهش 

ها برای رشد دانه را کاهش دهد. در چنین شرایطی، فتوسنتز متوقف شده و ذخایر کربوهیدراتتواند عملکرد  پرشدن دانه می

آید. شمار میای بسیار حساس نسبت به تنش خشکی بهارتباط با عملکرد دانه، طول مدت گلدهی مرحله درشوند. محدود می

های رشد در جو دوره. ای گرددتواند موجب حذف کامل عملکرد دانهوقوع تنش خشکی به مدت دو هفته در مرحله گلدهی می

دهی تا دوره رسیدگی شدن مرحله سنبلهگردید ولی طوالنی ایدهی(، موجب افزایش عملکرد دانهرویشی دراز مدت )تا سنبله

منظور توسعه تعداد کافی دانه در دهی، بههای طوالنی مدت پیش از سنبلهدورهبود. خواهد هر گونه تأثیری در این زمینه فاقد 

فاگریا و همکاران، است ) ها در طول دوره پرشدن دانه ضروری نمودن آسیمیالتکافی برای فراهم هایهر سنبله و ایجاد برگ

اگر  شود. ها می مالحظه وزن دانه باعث کاهش قابلها  افشانی و رسیدن دانه ین گردهتنش رطوبتی در طول دوره ب (.9279

ها  شدن دانه ها حادث شود، اثر سوء آن بیشتر است و باعث الغرشدن و چروکیده تنش رطوبتی در مراحل اولیه تشکیل دانه

 شود: ها مؤثر واقع می بر رسیدن دانهطریق بت حداقل از سه گردد. تنش رطو می

 ها کاهش میزان رشد دانه -9

 ترشدن گیاه ف زود موقع رشد و در نتیجه زودرستوق -9

 شدن آسیمیالسیون ، پس از متوقفتلفات ناشی از تنفس -1

 ,.Farooq et al)تازه و خشک است  9تودهر گیاهان زراعی، کاهش تولید زیستیک عارضه جانبی شایع تنش آبی د

کلی موجب کاهش ظرفیت فتوسنتزی گیاهان سبز  طور چنین، هرگونه آسیب در هر سطح تنش ممکن است بههم. (2009

تنش آبی ممکن  ،چنینهمشدت روی باروری غالت تأثیرگذار است.  تنش خشکی به(. Ashraf and Harris, 2013)گردد 

                                                
1- Biomass 
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رو منجر به دخالت در طوبت دانه گرده و مادگی شده که از اینشدن ر است منجر به عدم تکامل کیسه جنینی و کم

  (.Mohammad et al., 1996)شود افشانی می گرده

، کاهش اندازه ش سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشکتنش آبی منجر به تغییرات رشدی و مورفولوژیکی مانند کاه

و کاهش کارایی  ی نسبی آب گیاه(اشدن محتو )مختل برگ، ساقه و گسترش و تکثیر ریشه و اختالل در روابط آب گیاه

تواند بی میچنین، تنش شوری و تنش آهم(. Anjam et al., 2011; Cerekovic et al., 2013) مصرف آب خواهد شد

عالوه، تغییر در به(. Almansouri et al., 2001) ق کاهش جذب آب توسط بذر کاهش دهدطریزنی بذر را از جوانه

زنی متوقف رو رشد گیاه یا سنتز پروتئین در جنین طی فرآیند جوانهاره سلولی را مختل کرده و از اینر، سنتز دیوساختمان بذ

شود که منجر به  سلول میشدن  خشکی باعث اختالل در تقسیم میتوز، توسعه و طویل(. Othman et al., 2006)شود  می

کاهش ارتفاع گیاه و تعداد گره در ساقه دلیلی است بر . (Hussain et al., 2008)د گرد کاهش رشد و صفات عملکردی می

که تنش خشکی باعث کاهش تقسیم سلولی گردیده و رشد رویشی گیاه را کاهش داده است. ارتفاع گیاه صفتی است که  این

ل به محیط رشد وابسته است. کمبود آب موجب کاهش تورژسانس سلولی شده و در نهایت کاهش رشد و توسعه سلو

شود و به همین دلیل است  دنبال خواهد داشت. با کاهش رشد سلول اندازه اندام محدود می ها را به خصوص در ساقه و برگ به

تنش  (.9129ها تشخیص داد )قربانی،  تر برگ توان از روی کاهش ارتفاع یا اندازه کوچک آبی را می که اولین اثر محسوس کم

-شدن آنزیمپالسمایی و تونوپالست باعث آزاد گردد. تخریب غشاءسمایی و تونوپالست تواند موجب تخریب غشاء پالمی آبی

ها نیز که از کمبود آب ناشی شدن یونپدیده انباشته .گرددهای هضم گشته که در نتیجه منجر به تخریب سیتوپالسم می

های ها گردد. دیگر آسیبهیت پروتئینها را پاره نموده و باعث تغییر ماءتواند به سلول آسیب رساند و غشاشود، می می

در تنش . (Lu and Zhu, 1998) باشد می RNAو  DNAمتابولیکی ناشی از تنش خشکی، تخریب اسیدهای نوکلئیک مانند 

و تبادالت گاز کاهش یافته که منجر به رود ها از بین میهای فتوسنتزی و کارتنوئیدها در برگمحتویات رنگدانهخشکی، 

 (.Anjam et al., 2011)گردد  اه و تولید میکاهش رشد گی

ها را در چرخه کالوین ها و کاهش میزان کلروفیل گشته و مقدار فعالیت آنزیمشدن کلروپالست باعث شکسته تنش آبی

قرار  آبیگیاهانی که در معرض تنش در . (Monakhova and Chernyadyev, 2002)دهد طی فرآیند فتوسنتز کاهش می

با  .(Yordanov et al., 2000ها( بیشترین نقش را در کاهش فتوسنتز دارد )بودن روزنهای )بستهنترل روزنهگیرند، کمی

خروج مقادیر باالی  شود. ها، روزنه باز میهای محافظ و در نتیجه جذب آب به داخل این سلولافزایش فشار اسمزی در سلول

رساندن پذیر است. برای کنترل و به حداقلنان به داخل برگ امری اجتنابکربکسیداها به هنگام جریان دیبخار آب از روزنه

که غلظت این ترتیب هنگامی به .شود ها کنترل و تنظیم میروزنهشدن  خروج این مقدار آب از برگ، باز و بسته
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کمتری از خود، آب کربن به داخل برگ اکسید ی جذب غلظت معینی از دیکربن اتمسفری باال باشد، گیاهان برااکسید دی

آب  کههنگامی .شودوسیله یک سری فرآیندهای بیوشیمیایی کنترل و تنظیم میها بهشدن روزنهدهند. باز و بستهدست می

کربن کافی برای فتوسنتز وارد اکسیدکنند که دیای باز میدازههای خود را فقط به انکافی در اختیار گیاه باشد، گیاهان روزنه

شدن روزنه را محافظ، پتانسیل آماس را تغییر داده و باز و بسته یهاجذب و اتالف آب در سلول (.9696 ،9تلدهبرگ شود )

ها به دو نوع پیام . روزنهاستها حائز اهمیت شدن روزنهطور اختصاصی در بستهبه آبسیزیکاسید کند. هورمون تنظیم می

  دهند. شدن خاک واکنش نشان میمختلف طی خشک

 ها هستند. شدن قسمتی از ریشهکننده خشکهای ریشه که تا حدودی اعالمیستم اولیه هشداردهنده شامل پیامس -9

  (.9286، 9ست )تایز و زایگرا هاعلت کاهش پتانسیل آب خود برگدر داخل برگ که به آبسیزیکاسید جاشدن جابه -9

 

 آبیتنش های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه در شرایط پاسخ -5-59

رشد گیاه تابعی از مجموعه منبع و مقصد از دو اندام اصلی در گیاه شامل سیستم ریشه و ساقه و ایجاد تعادل کاربردی 

(. Anjam et al., 2011)گردد  شدت مانع رشد و توسعه گیاه می است. کمبود آب دائم و موقت بیش از هر عامل محیطی به

گردد  آیندهای فیزیولوژیکی حساس به خشکی منجر به کاهش تورژسانس میعنوان یکی از بیشترین فر رشد سلول به

(Nonami, 1998).  درک پاسخ گیاه به خشکی ارزشمند و بخشی اساسی در توسعه ارقام متحمل به تنش خشکی است

(Zhao et al., 2006) .یرات ییق تغآب یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد و کیفیت گیاهان است. گیاهان عمدتاً از طر

واکنش درست و سازگاری به . (Salekjalali et al., 2012)اند بیوشیمیایی و تنظیم اسمزی به کمبود آب سازگاری پیدا کرده

های  کمبود آب و اقدامات برای بهبود توانایی مقاومت به خشکی گیاهان زراعی و اطمینان باالی عملکرد در برابر تنش

های مقاومت گیاهان به  های بیوشیمیایی و مولکولی تنش خشکی برای درک مکانیسم اسخفهم پچنین  نامطلوب محیطی، هم

های رشدکرده در شرایط تنش خشکی توانمندی عملکرد ژنوتیپ (.Anjam et al., 2011)شرایط کمبود آب ضروری است 

ی در رفتار گیاهان تحت تنش که های گیاهی به تنش و سطوح عملکرد بالقوه بستگی دارد. چهار جنبه اساسبه دو عامل پاسخ

رایی تبادالت سطح برگ، رشد ریشه، کا نظیر هایی یرات در ویژگییایجاد تغاز  شود عبارتبه آسانی نیز در عملکرد نمایان می

 (. 9279ها هستند )فاگریا و همکاران، بندی و پرشدن دانهکربن و فرآیندهای دخیل در مراحل دانهاکسیدبرگی آب و دی

های فیزیولوژیکی به تنش  صورت پاسخ تواند به گیاهان به تنش خشکی به ماهیت کمبود آب وابسته است و میواکنش 

ق مدت( و تطاب طح مشخصی از تنش خشکی )پاسخ میانس هتوارث بمدت(، تطابق غیرقابل )پاسخ کوتاهمدت  خشکی کوتاه

                                                
1- Heldet  
2- Taiz and Zeiger  
3- Partitioning 
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همراه  CO2مدت به تنش آب با کاهش حداکثر جذب  اهشود. پاسخ کوت بندی  مدت( طبقه خشکی )پاسخ بلند هتوارث بقابل

مدت به های آلی و پاسخ بلند له تجمع نمکوسیاسمزی بهمدت به تنش خشکی، تنظیم  های میان اکنشاست. از جمله و

9خشکی شامل الگوهای ژنتیکی تسهیم
 .(Pessarakli, 1999)باشد  توده می زیست 

 

 های مقاومت به خشکیمکانیسم -5-54

گذاشته و موجب های فیزیولوژیکی گیاهان تأثیر همحیطی است که بر رشد و جنبهای شکی یکی از تنشتنش خ

زیرا خشکی یک رویداد معمولی )غالب( در  (،Alizadeh et al., 2011)گردد خسارت هر ساله به محصوالت کشاورزی می

حدود توانایی حفظ . باشدیرد، بیانگر مقاومت گیاه میار بگاگر پاسخ نهایی گیاه کمتر تحت تنش قر .استها بسیاری از محیط

از نظر چنین، هم. (Jones and Jones, 1989)شود می بقای گیاهان و میزان رشد آنها در حضور تنش، مقاومت به تنش گفته

. است دسترس محدودی به نسل دیگر تحت شرایط آب قابلماندن یک گونه از نسلتکاملی، مقاومت به خشکی، توان زنده

ها در تنش خشکی تعریف عنوان عملکرد نسبی یک ژنوتیپ در مقایسه با سایر ژنوتیپبهمقاومت به خشکی را ( 9221) 9هال

 تودهزیستدر عملکرد بذر و  توجهتاه کمبود آب، پاسخگوی کاهش قابلهای کو اگرچه در بیشتر مناطق زراعی دوره. کرد

ی را برای مقابله با موجودی آب یهاهای گیاهی چندساله مکانیسمبسیاری از گونه اما (Eckardt et al., 2009) استساالنه 

، ها یا ارقام گیاهان زراعی در بقا، رشد و سرانجام تولید دانهتوانایی گونه. (Arndt et al, 2001)اند ناکافی توسعه داده

شود. حساسیت به قاومت به خشکی نامیده میها تحت تأثیر تنش خشکی قرار گیرد، مآنکه بخشی از چرخه زندگی هنگامی

های دلیل پتانسیلشود. البته این مقادیر نیز بهخشکی نیز اغلب با کاهش عملکرد در شرایط تنش خشکی اندازه گرفته می

خشکی های مقاومت به ممکن است مکانیسم. (9279فاگریا و همکاران، ) آمیز خواهد بودمتفاوت ارقام در تولید عملکرد، ابهام

انتخاب صفات برای ارزیابی  (.Sherman, 2005) باشد 6بیو بازیا 9، تحمل7، اجتناب1در گیاه تلفیقی از چهار مکانیسم فرار

 (.Arraus et al., 2002)فرار، اجتناب و تحمل خشکی به سطح و زمان تنش در مکان موردنظر بستگی دارد 

 

 

 

                                                
  1- Partitioning 

2- Hall 
3- Scape 
4- Avoidance 
5- Tolerance 
6- Recycling 
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 فرار از تنش آبی -5-51

نامند. در واقع گریز از خشکی، توان گیاهان در  تناب از رویارویی با خشکی را گریز از خشکی میتوانایی گیاهان برای اج

های جدی خشکی است. رسیدگی زودهنگام  ها در نتیجه تنشآن تکمیل چرخه رشدی خود پیش از رسیدن آسیب به بافت

به توانایی یک گیاه به بیان دیگر،  (.9279ران، ممکن است توان گریز از خشکی را برای گیاهان فراهم نماید )فاگریا و همکا

عنوان یک عامل محدودکننده مهم بروز نماید، فرار از  کردن دوره رشد خود، قبل از اینکه تنش خشکی بهبرای رسیدن و کامل

های خشکی شروع نشده است و گیاهان دوره شود. فرار از خشکی فرآیندی است که در آن هنوز دورهخشکی گفته می

مانی در چنین شرایطی، گیاهان برای زنده (.Sherman, 2005)کنند شان را قبل از رسیدن دوره خشکی تکمیل میندگیز

کردن پاسخ مطلوب برای هر نوع  فعال جهتهای تنش پیامهای بیرونی و انتقال  های متنوعی برای درک محرکمکانیسم

چرخه زندگی یک  طول خشکی، کاهش ااصالحی برای مقابله ب هبردرایک  (.Saibo et al., 2009) اندتنش را توسعه داده

ترین و  احتماالً زودرسی معمول. (Magloier, 2005)در طول بارندگی است  نمنظور قادرساختن آن برای رسیدمحصول به

را پیش از دهد که عملکرد خود  ترین صفت برای اصالح مقاومت به خشکی است. زودرسی این قابلیت را به گیاه می ساده

 (.9129شروع خشکی به بار نشاند )قربانی، 

 

 اجتناب از تنش آبی -5-56

های مقاومت به ( ویژگی9226) 9باشد. بویرمقاومت به خشکی در برگیرنده سازوکارهای اجتناب )پرهیز( و تحمل می  

عیت رشدی خود هستند. به نظر خشکی را به گیاهانی نسبت داد که به هنگام رشد با شرایط آب محدود قادر به بهبود وض

ها، از ویژگی رسد که گیاهان رشدیافته در چنین شرایطی بدون توجه به شیوه بهبود و تأثیرپذیری کارایی مصرف آب آنمی

منظور کاستن از تأثیرات خشکی هوا چه گیاه دارای توانایی انجام کار و یا سازگاری بهتحمل به خشکی برخوردار باشند. چنان

تواند تخفیف یابد. این حالت اجتناب از خشکی، تعویق پسابیدگی و یا اجتناب از باشد، اثرات کمبود آب گیاه می یا خاک

 (.9279شود )فاگریا و همکاران، خشکیدگی نامیده می

ثیر را تحت تأه طور جدی روند تکاملی گیاتواند بهگیاه اتفاق افتد می کلیدی فصل رشدمراحل آبی اگر در های کمدوره

های گیاهان به کمبود آب است که تعرق را کاهش ها یکی از پاسخشدن روزنهبسته(. Cerekovic et al., 2013)د قرار ده

 CO2ها به نوبه خود منجر به کاهش شدن روزنهکند. با این حال بستهداده و به حفظ گیاه طی تنش خشکی کمک می

د نگردخالص و مهار توانایی گیاهان برای تجمع ماده خشک می CO2دسترس برای فتوسنتز، کاهش سرعت جذب  قابل

                                                
1- Boyer 
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(Hajiboland et al., 2014 .)و کاهش ریشه سیستم توسط آب جذب افزایش با است ممکن اجتنابهای ریکی از سازوکا 

آب از  توانایی گیاهان در کاهش تلفات اجتناب، هاییکی دیگر از سازوکار .شود حاصل کنندهتعرق های برگ از آب تلفات

های شاخساره  هایی مانند ویژگی ای جهت جلوگیری از تلفات آب، تغییر در ویژگی بر تنظیمات روزنه راه تعرق است. عالوه

گیاهان چندین روش برای چنین، هم. شود مانند تاشدن برگ یا تشکیل یک کوتیکول ضخیم موجب کاهش تعرق برگ می

یق و گسترده و افزایش انشعابات ریشه و در نتیجه افزایش سطح تماس حصول آب دارند که شامل توسعه سیستم ریشه عم

 (.Fu and Huang, 2004)ریشه با خاک است تا بتوانند آب را از حجم بیشتری از خاک جذب نمایند 

 

 تحمل به تنش آبی -5-57

ل به خشکی یا تحمل به منظور ایستادگی در برابر کمبودهای درونی آب، تحمبه گیاه قابلیت باالی اعمال فیزیولوژیک

غلظت  افزایش با که کافی حد در آماس فشار حفظ (9 شامل خشکی تحمل هایانیسممک .شودپسابیدگی نامیده می

 در تغییر (9افتد.  اتفاق می سلول دیواره االستیسیته افزایش و سلول اسمزی پتانسیل کاهش و سازگار های محلول

 دفاع سیستم روبیسکو، آنزیم فعالیت مانند کند، ها محافظت آسیب از را سلول که نحوی به مختلف فرایندهای متابولیکی

 (.Fu and Huang, 2004)ها  پروتئین سنتز و ترکیب در تغییر اکسیدانی ویآنت
 

 

 پس از تنش آبی بیبازیا -5-58

جبران در عملکرد  شدن تنش آبی با حداقل کاهش غیرقابلسرگرفتن رشد و تولید پس از برطرفصورت از به بیبازیا

 ،آبیدادن به جذب آب پس از رفع کم ها و سرعتشود. در این مکانیسم گیاه با گسترش و توسعه سطحی ریشهتعریف می

گیاهی در شرایط های رفتن بافت خواب پدیده فوق حساسیت که عبارت از به ،چنین کند. همخود را از شرایط تنش بازیابی می

 ,Arros)باشد، از صفات دیگر مرتبط با این مکانیسم است ا پس از رفع خشکی و آبیاری میهشدن آنکمبود آب و بیدار

1989.) 

 

 انصفات متأثر از تنش آبی در گیاه -5-53

 عملکرد و اجزای عملکرد -5 -5-53
 

که  ییشود. از آنجا یم فیتعر اهیارزشمند گ های توده به بخش ستیز متسهی و رشد عنوان به یزراع اهانیعملکرد گ

مانند سطح برگ، وزن شاخساره،  هایی یژگیآن را با توجه به و توان یم شود یدر نظر گرفته م توده ستزی تجمع عنوان رشد به
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ارقام  نیب سهیانجام مقا یبرا تواند یم ادشدهی های یژگیو ن،ای بر گرفت. عالوه ازهاند اهیگ یا بلندپو  اهیوزن کل گ شه،یوزن ر

  (.9279فاگریا و همکاران، ) رود  کار رقم خاص به کیموارد مربوط به  ایو 

ها نیز تا حدودی ساده و دقیق است. گیری آناجزای عملکرد خصوصیاتی هستند که قابلیت توارث باالیی دارند و اندازه

صفات همبستگی بین  وجودانتخاب بر مبنای اجزای عملکرد نوعی انتخاب بر مبنای مدل شاخص است که عمدتاً مبتنی بر 

ای گیاهان زراعی توسط اجزای عملکرد دانه(. Jhonson et al., 1994)مورفولوژیکی با یکدیگر و با عملکرد دانه است 

سنبلچه در هر  تعدادآذین در واحد سطح،  گردد. مهمترین اجزای عملکرد در غالت عبارت است از تعداد گلگوناگونی تعین می

اصلی عملکرد دانه یعنی تعداد خوشه در واحد سطح،  یاز آنجا که اجزا. (9279همکاران، فاگریا و )ها آذین و وزن سنبلچهگل

شرایط محیطی موجود در زمان شوند،  احل نسبتاً متفاوتی از رشد گیاه تعیین میدانه در طی مر تعداد دانه در خوشه و وزن صد

جزء عملکرد گذارد. کاهشی که در یک  د اثر میربر سهم نسبی آن جزء بر عملک ،آغازش و طی دوره توسعه هر جزء عملکرد

ای پس از رفع شرایط تنش توسط اجزایی که بعداً شکل  مالحظهطور قابل به ،کند محیطی نامساعد بروز میعلت شرایط  به

ت تنش عملکرد غالباً کامل نبوده و به ژنوتیپ گیاه و شد یگردد. با این حال جبران اجزا یابد، جبران می گرفته و توسعه می

صورت مستقل از هم عملکرد گیاهان زراعی را هر چند اجزای گوناگون عملکرد به .(Keisling, 1982)وارده بستگی دارد 

دهند ولی با این وصف ارتباط دقیقی بین عملکرد با هر یک از این اجزا برقرار است. آشکار گردیده است  تحت تأثیر قرار نمی

ها در برنج با کاهش گردد. برای نمونه، افزایش تعداد خوشهء موجب کاهش اجزای دیگر میکه در بیشتر موارد، افزایش هر جز

های رسیده به موازات های موجود در هر خوشه مرتبط است. گذشته از این، تمایلی در جهت کاهش درصد دانهدانه تعداد

فزایش اجزای عملکرد مستقل از برخی عملیات حتی اگر ا ،شود. به بیان دیگر ها در واحد سطح دیده میدانه تعدادافزایش 

عملکرد  (.9279فاگریا و همکاران، )رود افزایش نخواهد یافت ای به شکلی که انتظار میمدیریتی باشد، باز هم عملکرد دانه

د. باشمحیطی میدر دانه جو همانند سایر گیاهان زراعی صفتی بسیار پیچیده است که تابع بسیاری از عوامل ژنتیکی و 

بنابراین (. Sinebo, 2002) استعملکرد جو تحت تأثیر غیرمستقیم صفات مختلف مورفولوژیک، فنولوژیک و فیزیولوژیک 

شناخت طور غیرمستقیم تحت تأثیر صفاتی است که با عملکرد همبستگی دارند و در واقع  کنترل ژنتیکی عملکرد به

 ,.Torrest et al)تواند باعث افزایش عملکرد گردد  ها می ین آنهمبستگی بین عملکرد و اجزای آن و یافتن نوع روابط ب

مرحله خمیری نرم اتفاق  دهی یا گلدهی ویابد که تنش خشکی در مرحله سنبلهعملکرد غالباً هنگامی کاهش می .(2004

رویشی هیچ که در اوایل دوره درصد عملکرد خواهد شد درحالی 96 تنش خشکی در مرحله بلوغ منجر به کاهشبیافتد. 

 (.Bauder, 2001)تأثیری بر عملکرد نخواهد گذاشت 

 



 

 

17 

 

 صفات فیزیولوژیکی  -2 -5-53

 فلورسانس کلروفیل -5 -2 -5-53
 

است. کاهش نور  IIگیرد، عملکرد کوانتومی فتوسیستم هایی که تحت تأثیر تنش خشکی قرار مییکی از ویژگی

طور ناگهانی در معرض ها بهکه برگدهد. یکی زمانیر دو حالت رخ میددهد. این اتفاق را کاهش می IIعملکرد فتوسیستم 

گیرد. در ر میکه در معرض محدودیت آب قراهنگامیبیند و دیگری آسیب می IIگیرند و مرکز فتوسیستم نور شدید قرار می

واکنش گیاهان به عامل فلورسانس بارزترین  (.Mohammad et al., 1996شود )صورت گرما آزاد میاین حالت انرژی به

باشد. فلورسانس کلروفیل برای بررسی عملکرد می IIفتوسنتز ناشی از اختالل در فعالیت فتوسیستم  اُفتزای محیطی تنش

 ,Eshghizade and Ehsanzadeh)فتوسنتز در بسیاری از گیاهان تحت تنش خشکی مورد مطالعه قرار گرفته است 

یابد های تنش خشکی کاهش میگردد که در طول دورهتعیین می Fv/Fmبا نسبت  IIم تأثیر فتوشیمیایی فتوسیست .(2009

(Mamnouie et al., 2006 نسبت .)Fv/Fm های فتوشیمیایی اولیه در کنشمشخصه حداکثر عملکرد کوانتومی وا

دهنده  شاندر شرایط تنش خشکی ن Fv/Fmکاهش نسبت  (.Zlatev, 2009شده به تاریکی است )دادههای عادت برگ

تحت تأثیر تنش خشکی  Iبه فتوسیستم  IIعلت کاهش انتقال الکترون از فتوسیستم  است که به IIکاهش کارایی فتوسیستم 

باشد. درصد می 01ول محیطی های گیاهی در شرایط معم(. مقدار این صفت برای اکثر گونهLu and Zhang, 1998)است 

 (.Fracheboud, 2006یابد )مقدار کاهش می شود اینکه گیاه با تنش روبرو میزمانی

 های زیر در آید. صورت تواند به های کلروفیل در یک برگ می وسیله مولکول شده به انرژی جذب

 تواند برای پیشبرد فتوسنتز مورد استفاده قرار گیرد. می -6

 شود. صورت حرارت پراکنده  انرژی مازاد به -0

 (.Maxwell and Johnson, 2000)سانس( ساطع شود صورت نور )فلور تواند به انرژی مازاد می -3

 

5)نسبی برگ آب  -2 -2 -5-53
RWC) 

ر آب در حالت آماس کامل های گیاه در زمان تنش نسبت به حداکثر مقداسنجشی از مقدار آب بافتنسبی آب محتوای 

کثر مقدار را دارد که موجب نسبی برگ در حالت عادی حداآب برآورد شده که میزان (. Loon and Van, 1981)سلول است 

در حالت  RWCگیری کمبود آب برگ است. میزان طبیعی اندازه ،برگ نسبیآب گردد. حفظ حالت تورژسانس برگ می

ارقام آب نسبی برگ در  تفاوت(. Jung, 2004) شوندها خشک میبرگ ،%76است و در% 20ها تورژسانس و تعرق برگ

                                                
1- Relative Water Content
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ها برای کاهش و از  توانایی جذب بیشتر آب از خاک یا توانایی روزنهدر وت علت تفا تحت تنش خشکی ممکن است به

 (.Shamsi, 2010)رفتن آب باشد  دست

 

 محتوای کلروفیل -9 -2 -5-53

ی کلروفیل نسبی با میزان فتوسنتز رابطه مثبت امحتو ی کلروپالست برای فتوسنتز است وکلروفیل یکی از اجزای اصل 

ی فیزیولوژیکی ها دوام فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط تنش از جمله شاخص (.Anjam et al., 2011) دارد

پذیرند و تنش خشکی  های موجود در کلروپالست نیز از خشکی تأثیر می . رنگیزه(Pessarakli, 1999) مقاومت به تنش است

ی اکاهش محتو(. Antolin et al., 1995) گردد می bو  aهای تیالکوئیدی و کاهش مقدار کلروفیل  سبب هیدرولیز پروتئین

اکسیداسیون  ر نظر گرفته شده است و ممکن است حاصلکلروفیل تحت تنش خشکی یک عالمت معمول تنش اکسیداتیو د

های فتوسنتزی در تحمل به خشکی رات در رنگدانهتغیی(. Anjam et al., 2011) باشدها و تخریب کلروفیل  نوری رنگدانه

های های مختلفی از جمله جذب نور و حفاظت از آسیبهای فتوسنتزی، کارتنوئیدها نقشارد. از بین رنگدانهاهمیت بسیاری د

ویژه کارتنوئیدها نقش مهمی در تحمل تنش دارد. عهده دارند. افزایش محتویات فتوسنتزی به اکسیداتیو ناشی از خشکی بر

انرژی نور خورشید (. Abdul jaleel et al., 2009)بیوماس گیاه است های فتوسنتزی در ارتباط با عملکرد تغییر در رنگدانه

هایی که در فتوسنتز فعالیت دارند در کلروپالست یافت رنگدانه تمامیشود. های گیاهی جذب میوسیله رنگدانهابتدا به

ها ارتباط دارند و جزء کامل تنای مرکز واکنش و هم با آنهای رنگدانهصورت تنگاتنگی با پروتئیند. کارتنوئیدها بهنشو می

طوری که کارتنوئیدها به ،شود ها منتقل میبه کلروفیل سرعتبهتنوئیدها روسیله کاشده بهغشا هستند. انرژی نوری جذب

 شوند. معموالً کارایی انتقال انرژی از کارتنوئیدها به کلروفیل کمتر از کارایی انتقالهای کمکی یا فرعی نامیده میرنگدانه

ها وسیله رنگدانهراحتی از طریق جذب مقادیر زیاد انرژی به تواند به انرژی از کلروفیل به کلروفیل است. غشای فتوسنتزی می

صورت فتوشیمیایی ذخیره شود، در آن صورت به یک مکانیزم حفاظتی نیاز است. مکانیزم آسیب ببیند. اگر این انرژی نتواند به

کلروفیل  را خارج کند. اگر وضعیت برانگیختگیموجود زنده، انرژی اضافی  دیدنآسیبتواند قبل از حفاظت نوری می

دهد که واکنش مید، در آن صورت با اکسیژن مولکولی نکن 9وسیله انتقال برانگیختگی یا فتوشیمیایی فروکشبه سرعت به

پذیری باالیی دارد که منجر به واکنش شود. اکسیژن نوزادمی( 9اکسیژن نوزاد)اکسیژن  منجر به تشکیل حالت برانگیختگی

 کردن سریع با فروکشد. کارتنوئیدها گردها میی خصوصاً چربیایجاد واکنش و یا خسارت به تعدادی از ترکیبات مولکول

                                                
1- Quench
2- Singlet oxygen 
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Abstract 

Drought is one of the most destructive abiotic stresses in all over the world that highly affects and limits the 

growth, development and final yield of plants. Responses of thirteen rainfed spring 2-row barley genotypes 

and cultivars of cold areas of Iran to water stress were evaluated based on phonological, physiological and 

morphological traits. The experiment was carried out in a randomized complete block factorial design with 

three replications under three irrigation conditions (complete irrigation and irrigation based on 60% and 80% 

available soil water depletion). The water stress was exerted two weeks before flowering. The results of mean 

comparisons showed that all the studied traits and yield components, except branching of roots, root length 

and root length to plant height were reduced with increasing the level of water stress. Taken together, based 

all of the analysis, we can identified four drought tolerant genotypes (71938, 72566-1, Abidar cultivar and 

Dayton/ Ranney cultivar) that produced the highest yield under normal irrigation and both water stress 

conditions. Also, 71704 genotype could tolerance first water stress level (60% stress) but not second stress 

level (80% stress) and Denmark cultivar didn’t produce favorable yield in normal condition but was 

comparatively tolerant to both water stress levels. So, after competition tests under water stress in actual 

rainfed condition in cold dry and semi-dry land, these genotypes can be recommended for cultivation in these 

areas, and selected genotypes can also be used for improvement of drought tolerant genotypes in breeding 

programs. Furthermore, these results had completely consistent with the results of principal coordinate 

analysis and cluster analysis for drought tolerance indices. Also, the best indices for recognition of the 

superior genotypes under 60% and 80% stress were GMP, MP and STI indices. So, we can use them as 

acceptable criteria for evaluation and identification of drought-tolerant genotypes in plant breeding programs. 

Keywords: Cold areas, Drought tolerance indices, Drought tolerance, Rainfed condition, Rainfed spring 

barley genotypes, Water stress, Yield and yield components 
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