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 مقدمه  -1- 1

 حساببهتولید موفق محصوالت زراعی در سراسر جهان  محدودکنندهعامل  ترینمهمخشکی 

که ترکیبی از عوامل فیزیکی و محیطی باعث تنش در داخل  شودیمو این عامل هنگامی ایجاد  دیآیم

یا عدم استقرار گیاه، تضعیف یا  ریتأخ جهیدرنت. این کاهش دهندیمتولید را کاهش  جهیدرنتگیاه شده و 

و آفات گیاهی و تغییرات  هايارمیب، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله افتهیاستقراراز بین رفتن گیاهان 

  .دیآیمگیاهان به وجود  وسازسوختفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در 

که این حالت حتی در مواردي که  باشدیمعملکرد  دهندهکاهشخشکی همچنین یک عامل 

تغییر اقلیم، کاهش در  یالمللنیبانجمن  يوهایسنارصادق است. طبق  صدمه وارده، مشهود نباشد،

مشکالت پیش رو در آینده کشاورزي مناطق خشک و  ازجملهمیزان بارندگی و افزایش تبخیر و تعرق 

  .   )2010ویل گاس و همکاران، (بود  خواهد خشکمهین

منظور شده و از  خشکمهینخشک و  يامنطقه عنوانبهایران در کمربند بیابانی جهان قرار دارد و 

 سومکیانی محدودي برخوردار است و بر اساس یک آمار کلی میزان بارندگی آن حدود نزوالت آسم

 250. متوسط بارندگی در کشور در حدود )2010فرامرزي و همکاران، ( باشدیممیانگین بارندگی دنیا 

 5/18. از سوي دیگر از حدود باشدیممتوسط بارندگی در جهان  سومکیاست که این میزان  متریلیم

) به کشت دیم اختصاص دارد. در حدود %5/33میلیون هکتار ( 2/6میلیون هکتار اراضی کشاورزي،

از مجموع  .ندینمایمدریافت  متریلیم 400میلیون هکتار از اراضی زیر کشت دیم بارندگی بیش از  2/1

 مترمکعبمیلیارد  280نزوالت جوي سالیانه در ایران، رقمی در حدود  مترمکعبمیلیارد  400حدود 

و بقیه آن مقدار آبی است که در  گرددیبرمآن از طریق تبخیر از سطح آزاد و تعرق گیاهی به هوا 



    ٧ 

  

ایران به دالیلی  يهاآببخش اعظم  درواقعو  شوندیمجاري و در منابع زیرزمینی ذخیره  هارودخانه

  .رندیگینمدر کشاورزي قرار  يبرداربهرهمورد 

بارز جغرافیایی کشور ماست و از این پدیده طبیعی و  يهایژگیوبا توجه به اینکه خشکی از 

روزافزونی در  طوربهتغییر راه فراري نیست و از طرفی مصرف منابع انرژي، آب و مواد غذایی  رقابلیغ

ا آن کمر همت بر معایب ناشی از آن درصدد مقابله ب دیتأک يجابه، لذا بایستی ابدییمجامعه افزایش 

صحیح از آب موجود با استفاده از  يبرداربهرهچون  ییهاروشبپردازیم. اتخاذ  یشیاندچارهبسته و به 

صحیح زراعی شامل: کشت گیاهان مقاوم، شناخت ارتباط کمبود آب خاك و رشد  يهاوهیش

در مقابله با تنش، فیزیولوژیکی و روابط مفید داخلی گیاه  يهاواکنشمحصوالت در هر مرحله، بررسی 

انتقال صفات مطلوب به ارقام پر محصول و سایر مواردي که امکان توسعه هر چه بیشتر کشت گیاهان 

  در این رابطه مثمر و مطلوب خواهد بود. کندیمدر مناطق خشک را فراهم 

یکی  گیري هرچه بیشتر از منابع و امکانات موجودداخل کشور با بهره ازیموردنمواد غذایی  نیتأم

 عنوانبه Triticum aestivum علمی بانام. گندم باشدیماز اهداف مهم و ارزشمند براي ملت ایران 

همواره در  کهيطوربهبرخوردار بوده  ياژهیومحصول در الگوي غذایی ایرانیان از جایگاه  نیتریاساس

 باقدرتگندم رابطه بسیار نزدیکی  ژهیوبهمحور اصلی بوده است. تولید مواد غذایی  هايگذاراستیس

عدم  جمعیت و روزافزون، افزایش سریع و نیباوجوداسیاسی و اقتصادي کشورهاي جهان دارد. 

، وابستگی این کشورها را افتهینتوسعهو  توسعهدرحالبهینه تولید در کشورهاي  يهاروشاز  يریگبهره

یکی از اقالم وارداتی بسیاري از  صورتهبامروزه گندم  کهينحوبهبه گندم بیشتر نموده است، 

میلیون هکتار  228. این محصول در سراسر دنیا، در سطحی معادل باشدیم توسعهدرحالکشورهاي 

 2/4میلیون هکتار بوده که حدود  6/6و در ایران سطح زیر کشت این محصول حدود  شودیمکشت 
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میلیون هکتار  2/4دیم و بقیه به کشت گندم آبی اختصاص دارد. از کل  صورتبهمیلیون هکتار آن 

هکتار در مناطق گرمسیر قرار دارد (روستائی و خانزاده،  ونیلیمکیگندم دیم بیش از  کشت ریزسطح 

 ژهیوبه). اهمیت بارندگی در اقتصاد کشاورزي و وابستگی میزان تولید محصول کشاورزي 1383

اطالعات صحیح در این زمینه جهت چگونگی تولید گندم  ارائهت جوي و محصوالت دیم به نزوال

وقوع تنش خشکی  به علت 1377 -78در سال زراعی  شدهانجام. طبق برآوردهاي شودیممهم تلقی 

). بخش 1378تن از تولیدات گندم دیم کاهش یافت (روستائی و صادقی،  میلیون 5/2حدود 

از حاصلخیزي باالئی نیز برخوردارند در مناطق گرمسیر و نیمه  از اراضی دیم کشور که یتوجهقابل

را متحمل  یتوجهقابلچند سال اخیر خسارات  يهایسالخشکگرمسیر کشور واقع گردیده و در طی 

پیشرفته  يهانیال. لذا تعیین میزان تحمل به خشکی و پایداري در ارقام مورد کشت در منطقه و اندشده

به بهبود میزان محصول کمک نموده و در  تواندیمروش مناسبی است که  هاشیآزماگندم موجود در 

یکی از کشورهاي خاورمیانه  عنوانبهزراعی نامطلوب نیز میزان خسارت را کاهش دهد. ایران  يهاسال

میانگین بارندگی جهانی برخوردار است. عالوه بر آن میزان  سومکیاز میانگین بارندگی سالیانه معادل 

 يالگوها). 1372برابر میزان بارندگی است (رحیمی،  40تا  20یر سالیانه در برخی از نقاط آن تبخ

بوده و گیاهان ممکن است حتی در دوره  ینیبشیپرقابلیغبارندگی در این مناطق بسیار نامنظم و 

بخش عمده ایران  یطورکلبهتنش خشکی بشوند.  معمولی نیز دچار کمبود رطوبت و يهایبارندگ

میانگین  هاگزارش). بر اساس برخی 1379کافی و همکاران، (است  خشکمهینداراي اقلیم خشک و 

 باشدیمدرصد عملکرد قابل حصول است که دلیل اصلی آن کمبود آب  60تا  30عملکرد گندم در دنیا 

  .)2003دنق و همکاران، (
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منابع علمی غنی متعدد  باوجودوهشی بوده و پژ يهاتیاولومطالعه اثرات تنش خشکی همیشه از 

زیادي در این مورد وجود دارد و این مطالعه نیز در همین راستا  يخألهادر این زمینه، هنوز  منتشرشده

  تهیه و اجرا گردیده است.
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  مفهوم تنش -1- 2

در رشـد و توسـعه    فـراوان بیولوژیک هر نوع تغییر در شرایط محیطی که موجب افـت   نظرازنقطه

نتیجه رونـد غیرعـادي    درواقع). ازنظر فیزیولوژیکی، تنش 1991 گر،یو زا زیگیاه شود تنش نام دارد (تا

 شـود یمـ حاصـل   ییک یا ترکیبی از عوامل زیسـتی و محیطـ   تأثیرفرایندهاي فیزیولوژیک است که از 

نسبت تولید مـاده   زائدبه هر نوع شرایطی که با فشار  یشناختستیز). از دیدگاه 1372شعار، (حکمت 

(جـونز و   شودیمتنش اطالق  کندیمخشک را در تمام یا قسمتی از نبات، زیر پتانسیل ژنتیکی محدود 

ین و زمـ  يکـره در سطح  اهیگی يهاگونهمحیطی عامل بسیار مهمی در توزیع  يهاتنش). 1989جونز، 

متوسط عملکرد گیاهان بـه   هاتنشدر اثر  کهيطوربه. شودیمکاهنده پتانسیل تولیدات گیاهی محسوب 

  ).1379 ،يو مهدو یکافرسد (یم هاآندرصد پتانسیل واقعی  20-10کمتر از 

  

  محیطی يهاتنشانواع  -2- 2 

  شوند:تقسیم می دوشاخهعام به  طوربهمحیطی  يهاتنش

  .شودیمآفات و امراض را شامل  يحملهزیستی  مواردي از قبیل رقابت،  يهاتنش) الف

ازجملـه بـاد، آب، دمـا، امـواج      ستیزطیمح: اثرات فیزیکی و شیمیایی یستیز ریغ يهاتنش) ب

، جـونز و  1994(بگوم و همکـاران،   شودیمالکترومغناطیس، شوري، تشعشع و مواد شیمیایی را شامل 

 دموجود، خسارت وارده به گیاهان در اثـر تـنش کمبـو    يهاتنش). از بین 1980، تیو لو 1989جونز، 

). مناطق اصلی کشت 1367و همکاران،  یاند (کوچکآب، شوري و دما زیادتر بوده و بیشتر مطالعه شده

رشـدي گنـدم از    يهـا جنبـه و کاهش آب تمامی  شودیمگندم در دنیا همواره از طریق خشکی تهدید 

). بر این اساس تنشی که در ایـن  1987(گوستا و چن،  دهدیمقرار  تأثیرعملکرد را تحت  تا یزنجوانه

  تنش خشکی خواهد بود. ردیگیمقرار  موردبحثقسمت 
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  خشکی  -3- 2 

 سـازد یمـ را محـدود   کشت ریزدرصد سطح  25تنش محیطی است که حدود  نیترعیشاخشکی  

در این شـرایط، میـزان تعـرق از میـزان جـذب آب تجـاوز        کهيطوربه). 1982 س،یو لو انسنیستی(کر

و  افتهیکاهشرشد  جهیدرنتو  افتهیکاهش شدتبهگیاهی  يهاو سلول هابافتو میزان آب درون  کندیم

  ).1368 ،یو کوچک ای(سرمدن شودیممتوقف 

اسـت کـه گیاهـان را در سـطوح      يچندبعدیک تنش  ی) اظهار داشته است که خشک1996بلوم (

  .دهدیمقرار  تأثیرتحت  یمختلف سازمان

 کننـده فـاکتور کنتـرل   تـرین مهـم  عنـوان به ی) گزارش کردند که خشک1999و همکاران ( سیدیک

  .است رگذاریتأثرشد گیاه  يکلیه فرایندها يرو باًیتقرعملکرد محصوالت، 

گیرنـد. طبـق   در اولویت قرار می خشکمهینفراوانی حدوث تنش خشکی، مناطق خشک و  ازنظر

 شـوند یممحسوب  خشکمهین متریلیم 450تا  250تعریف آمبرژه  مناطقی با بارندگی سالیانه به میزان 

را منـاطقی دانسـتند کـه در آن     خشـک مـه ین) مناطق خشک و 1991. تایز و زایگر ()1381 ،یک ي(آذر

درصد تعرقی اسـت کـه گیـاه در حالـت عـدم محـدودیت آب انجـام         50گیاهی مناطق مجموع تعرق 

 يهـا دگاهیـ درشـد گیـاه اسـت. واژه خشـکی از      محدودکننـده . در این مناطق آب عامل اصلی دهدیم

 مـدت کوتـاه یـا   بلندمدتهواشناسی، به معنی فقدان یا کمبود  نظرازنقطهمختلف تعاریف متفاوتی دارد. 

). به تعریفی دیگر، خشکی یک دوره بدون بارندگی است 1372ر، حکمت شعاباشد (یمنزوالت جوي 

). 1992(جـونز،   سـازد یم متأثرکه ظرفیت رطوبتی خاك، تقاضاي اتمسفري تبخیر و نیز کارایی گیاه را 

رفع  برايهیدرولوژیک بیانگر وضعیتی است که در آن میزان بارندگی و رطوبت موجود در خاك  ازنظر

 ازنظر). 1989طبیعی رسیدگی و تولید محصول کافی نباشد (کومار و ساچان،  نیازهاي گیاه، جهت رشد
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کـافی در دسـترس گیـاه قـرار      انـدازه بـه مقـدار و توزیـع    ازنظرزراعی، خشکی وضعیتی است که آب 

  تا گیاه بتواند  ردیگینم

، خشـکی عبـارت از عـدم انطبـاق     گـر یدانیببه). 1988 نا،یعملکرد بالقوه خود را تولید کند (اسال

 دهـد یمـ و عملکـرد را کـاهش    کنـد یمـ نزوالت آسمانی، با نیازهاي گیاه است، که آن را دچـار تـنش   

عالوه بر فقدان بارندگی، حاصـل تالقـی    یسالخشکهاي گیاهی، ازنظر فیزیولوژیست). 1988(مونس، 

  محیطی زیر است: يهاتنش

  .دهدیمرا در تنگنا قرار  هاشهیرخاك، که  سدسترقابلبودن رطوبت  ترنییپا) الف

  .شودیم) زیادتر بودن تبخیر که از کمی رطوبت نسبی، دماي زیاد، تابش و بادهاي شدید ناشی ب

گیاهی که به تنفس زیاد، صدمه به فرایندهاي متـابولیکی و سـاختمانی    يهااندام) افزایش دماي ج

  .شودیممنجر 

  .شودیممنجر  هابرگتنفس و اکسیداسیون نوري و سرانجام مرگ ) تابش زیاد خورشیدي که به د

 دهـد یمـ قـرار   تـأثیر خشکی که به نحو نامطلوبی رشد ریشه را تحـت   براثر) لخت شدن خاك ه

  ).1987 ورا،ی(ماسته و پاس

 تـر عیسـر  هـا افـق باالي خاك، زیرا ایـن   يهاافقدر  ژهیوبهشدن مواد غذایی،  دسترسرقابلیغ) و

  .)1967 امز،یلیهستند (گارود و و هاهیال نیتریغنمواد معدنی نیز  ازنظرو  شوندیمخشک 

یـونی   تیو مسـموم ، که به تنش اسـمزي  هاشهیرباالیی خاك و اطراف  يهیال) تجمع نمک در ز

  ). 1379 ،يو مهدو یکافشود (میمنجر

منتخب  محصول پر يهاپیژنوت. ابدییمعملکرد تحت شرایط تنش خشکی کاهش  يریپذوراثت

گزینشـی نتواننـد صـفت پرمحصـولی خـود را متظـاهر        يهاچرخهدر این شرایط ممکن است در تمام 

از تغییرات عملکرد، در شرایط تحت تنش خشـکی ناشـی از محـیط     یتوجهقابلسازند، زیرا که بخش 

زیاد  يهاپیژنوتنژادگران از گزینشی برخی از به يهابرنامه گونهنیاتوجه به کارایی کم  ا، لذا بباشدیم



    ١۴ 

  

 بـه دسـت  دقیقی را  نسبتاًتا بتوانند نتایج  کنندیمدر چند مکان و سال استفاده  تکرار دار يهاشیآزماو 

نظیـر   میاخیـر منجـر بـه معرفـی ارقـا      يهاسالمشابه در داخل کشور در طی  يهایبررسآورند. نتایج 

شده است. نتایج تحقیقات مشـابه   2آذر کوهدشت و چمران، مهدوي، الوند، زرین، زاگرس، نیک نژاد، 

منجـر بـه معرفـی     سـاله همـه مانند ایکاردا و سیمیت نیز  یالمللنیبدر سایر کشورها و مراکز تحقیقات 

). بـا  1383 انزاده،و خـ  یپر محصول و پایدار براي نقاط مختلف دنیا شده اسـت (روسـتائ   يهاپیژنوت

طوبتی، صفات رویشی نظیر طول دوره رشد، شاخص سطح برگ افزایش فواصل آبیاري و ایجاد تنش ر

در زمان آبیاري اجـزاء   ریتأخ. همچنین با ابدییمداري کاهش معنی به نحوو ارتفاع بوته ارقام سورگوم 

اي کـاهش  مالحظهقابل طوربه دانهعملکرد نظیر تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار 

و کاهش تجمی اجزاء عملکرد و بخصوص تعداد دانه در خوشه که همبستگی بسیار بـاالئی بـا    ابدییم

  ).1380 ،ی(رزم شودیمعملکرد دارد، موجب کاهش عملکرد دانه 

باال، تشعشع باال، کمبود آب و کمبود عناصر  يدما لیاز قب يگرید يهاتنشخشک  يهاطیمح در

را  یمقاومت بـه خشـک   يبرا اهانیاصالح گ ندیکه فرآ وندشیمحادث  یبا تنش خشک زمانهم، یغذائ

 را هـا تـنش  نیخاك منطقه مانند بافت و ساختمان خاك تعادل ا اتیبعالوه خصوص سازندیم تردهیچیپ

  ).  2009 ،یو وال ترموریو( سازدیمروبرو  يشتریقرار داده و روند مطالعات را با مشکالت ب تأثیرتحت 

  

  تنش خشکیواکنش گیاه به  -4- 2 

 و طـول  شـدت بـه ، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان به کمبود آب، بسته يمورفولوژ يهاواکنش

رشد گیاه متفاوت است. مرحله بحرانی در رابطه با نوع گیاه و هدف از کشـت   يمرحلهتنش و  يدوره

زایشـی   ه، مرحلـ شـوند یمـ تولید دانه یا میوه کشـت   منظوربه. در مورد گیاهانی که شودیمآن توصیف 

دوره بحرانی است. این دوره مرحله خاصی از نمو گیاه است که گیاه بیشترین حساسیت را نسـبت بـه   

). بلـوم و  1377 ،یو کـوچک  یدزفول ی(هاشم دهدیمنشان  از خودسایر مراحل نمو به شرایط رطوبتی 
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خشـکی   تـأثیر تحت  هوزن دان) نشان دادند که در گندم، تعداد دانه در سنبله و میانگین 1996همکاران (

 انـد داده. بسیاري از مطالعات دیگر نشان رندیگیمقرار  تأثیردر طی مراحل زایشی و پر شدن دانه تحت 

به خشکی حساس هسـتند. تـروچ و همکـاران     یافشانگردهدو هفته قبل از  خصوصاًاي که گیاهان دانه

را به میـزان زیـادي    یبلبلچشمد لوبیا ) گزارش کردند که خشکی در طی پر شدن غالف، عملکر1991(

کاکـل   يدورهدر اوایـل   خصوصاًحاکی از آن است که عملکرد دانه ذرت  هاگزارشکاهش داد. برخی 

). همچنـین بیشـترین حساسـیت گیـاه     1989 چـارد، یدهی تا پر شدن دانه به تنش آب حساس است (ر

). بـا  1991است (تروچ و همکـاران،   شدهگزارشبه تنش خشکی در دوره رشد و نمو غده  ینیزمبیس

مرتبط با وقایع بیوفیزیکی هسـتند،   يهاواکنشبه تنش خشکی، بیشتر  هاواکنشتوجه به اینکه نخستین 

بنابراین فرایندهایی که با افزایش حجم سلول در ارتباط هستند، بیشتر از سایر فراینـدها بـه کمبـود آب    

 گر،یو زا زی(تا باشدیم هاسلولو تورم  رشدکی بر روي خش تأثیر ترینمهمو  دهندیمحساسیت نشان 

و  ابـد ییمـ کاهش آب، مقدار آب برگ با توجه به افزایش نسبت تعرق بـه جـذب، تنـزل     براثر). 1991

موجـب کـاهش عمـده در عملکـرد      تیـ درنهاآن از تبادالت گازي سطح برگ نیز کاسته شـده و   تبعبه

  ).1993و همکاران،  یتی(بل شودیم

عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام متحمـل و حسـاس بـه     یابی) با ارز1390(و همکاران  یپناه نیحس

تعـداد بـاالتر دانـه در     دیـ در واحد سـطح و تول  شتریگرفتند که حفظ تعداد سنبله ب جهیگندم نت یخشک

  . باشدیمرقم متحمل به رقم حساس گندم  يعوامل برتر ترینمهمسنبله جزء 

  

  مقاومت  گیاه به تنش خشکی يهاسمیمکان -5- 2 

گیاه است. حـدود توانـایی حفـظ بقـاي      تیحساس ایپاسخ نهایی گیاه تحت تنش، بیانگر مقاومت 

). 1989(جـونزو جـونز،    شـود یمـ در حضور تنش، مقاومت به تـنش گفتـه    هاآنگیاهان و میزان رشد 
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، بلوم و 1368 ،یو کوچک ایبه سه دسته تقسیم کرد (سرمدن توانیممقاومت به خشکی را  يهاسمیمکان

  ):1989و بلوم،  1984 چارد،یر

   تنش  تحمل -ج  اجتناب -ب   فرار یا گریز – الف

  

   خشکی از فرار یا گریز -1- 2-5

 کندیمزندگی خود را به هنگام وجود و وفور آب تکمیل  يدورهدر حالت گریز از خشکی، گیاه  

و توانایی یـک گیـاه را، در رسـیدگی     گریدعبارتبه). 1381 ،یک ي(آذر زدیگریماز خشکی  جهیدرنتو 

فـرار   اید،بروز نم محدودکنندهیک عامل  عنوانبهکردن دوره رشد خود قبل از اینکه تنش خشکی  کامل

). در مواردي که احتمال خشکی در دوره حیات گیاه افزایش یابد، هر 1980 ت،ینامند (لواز خشکی می

زودرسـی،   ژهیـ وبـه باشد، عملکرد بیشتر است. بنابراین فرار از خشـکی   ترهکوتاي رشد چه طول دوره

بیابانی کوتـاه   هان). گیا1372و همکاران،  یمحاسن زیادي در راستاي مقاومت به خشکی دارد (کوچک

هستند که چرخه زیستی خود را بعد از ریزش باران در مناطق خشک بـا طـی    ياسالهکیعمر، گیاهان 

در  عمـالً . این نوع گیاهـان  کنندیمو رشد و نمو سریع، آغاز گلدهی و تولید بذر طی  یزنجوانهمراحل 

و  کننـد یمـ گیاهی خود فرار  يهابافتبلکه از خشکی یا کمبود آب در  رندیگینممعرض خشکی قرار 

بـا ایـن مکانیسـم، ایـن گیاهـان از       گـر یدعبـارت به). 1373 ،یمقاومت واقعی به خشکی ندارند (اهدائ

  ).1989و کورمار و ساچان،  1989(جونز و جونز،  کنندیمبا شرایط دشوار دوري  شدناجهمو

  

  اجتناب -2- 2-5

اجتناب از خشکی، علیرغم آنکه محیط پیرامون گیاه داراي پتانسـیل آب پـایینی اسـت،     در حالت

و  ماندیمامان  خود گیاه داراي پتانسیل آب باالیی است. بنابراین گیاه مذکور از عواقب تنش خشکی در

نگهـداري   اي، بـه توانـایی یـک گیـاه بـر     گـر یدانیببه). 1980 ت،یدهد (لوتورژانس سلولی را ادامه می

(گوپتـا و   شودیموضعیت آبی  باال و باقی ماندن در این وضعیت در طول مدت خشکی، اجتناب گفته 
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آن، چنـان   لهیوسـ بـه بر اساس مکانیسمی در گیاه استوار است که  معموالً). اجتناب از تنش 1986تول، 

). 1382 با،ی(شـک  اندگیاه با تنش روبرو نشده يهاسلولکه گویی  دیآیم به وجودمحیط درونی در گیاه 

، کاهش جـذب تشعشـع، کـاهش    هاروزنهجلوگیري از تلفات آب، گیاه زراعی از طریق بستن  منظوربه

بـا   تواننـد یمـ زراعـی   يهـا گونـه دهد. کیبی از هر سه، مقدار تعرق را کاهش مییا تر رکنندهیتبخسطح 

. ایـن  شـود یمـ کاهش تعـرق   عثهاي خود را مسدود کنند که این موضوع باافزایش کمبود آب، روزنه

 باشـد یمـ مسدود و مقاومت کوتیکولی زیاد اسـت، بیشـتر صـادق     کامالً هاروزنهحالت در شرایطی که 

هـایی اسـت کـه در شـرایط     بسیاري از گیاهان داراي مکـانیزم  هايبرگ). 1372ان، و همکار ی(کوچک

سطح برگ را با  تواندیمذرت  مانند. براي مثال، برخی از گیاهان کنندیممحدود بودن آب، تعرق را کم 

. باشندیمهاي دیگري براي کاهش تلفات آب برگ داراي مکانیزمپهنپیچش برگ کاهش دهند. گیاهان 

تواند نور میو  ظاهرشده هابرگسطح تحتانی  يانقره يهاکركکه  چدیپیمخود را  هايبرگسویا  مثالً

هاي اجتناب از تنش خشکی از طریـق  ). یکی از راه1369 ا،یو سرمدن یبیشتري را منعکس کند (کوچک

خصوصـیت   ي این عمل، برخـوردار بـودن گیـاه از دو   حفظ آب در گیاه، تداوم جذب آب است. الزمه

و  یهاي عمیق و منشعب و مقاومت کم به جریـان آب در داخـل گیـاه اسـت (کـوچک     مهم یعنی ریشه

  ).1372همکاران، 

  

  تحمل خشکی -3- 2-5

آن اشـاره   يهـا بافتپتانسیل آب پایین  در حالتتحمل به خشکی به توانایی گیاه به سر پا ماندن 

  است:  ریپذامکان) تحمل به خشکی از دو راه 1980). به نظر لویت (1369 ا،یو سرمدن یدارد (کوچک

  ) اجتناب از پسابیدگی الف

  ) تحمل پسابیدگی ب
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  اجتناب از پسابیدگی  -4- 2-5

در بـرگ   هاسلولبه آماس  اهیدر گشیمیایی، فیزیولوژیک و مورفولوژیک بیو يندهایفرابسیاري از 

کامل یا نسـبی از طریـق    طوربهتواند حساس است. بنابراین در شرایط کاهش پتانسیل آب برگ گیاه می

 بـه وجـود  تنظیم اسمزي، افزایش قابلیت ارتجاع دیواره سلولی یا کاهش اندازه سلول، آماس سـلول را  

افزایش امالح سلول (افزایش  جهیدرنت). کاهش پتانسیل اسمزي سلول 1372و همکاران،  یکوچکآورد (

باعث کاهش پسابیدگی سلول شود. ایـن افـزایش در امـالح سـلول کـه باعـث        تواندیمغلظت سلول) 

رشد را  يادامهکه آماس سلولی کافی جهت  شودیم، تنظیم اسمزي نامیده شودیماجتناب از پسابیدگی 

که تنظیم اسمزي بـراي بسـیاري    ). در حال حاضر شواهدي در دست است1980 ت،ی(لو کندیمفراهم 

 یکوچکشود (یمنسبی یا کامل باعث آماس  طوربهو این امر  گرددیمها و ارقام زراعی حادث از گونه

  ).1372و همکاران، 

  

  تحمل به پسابیدگی -5- 2-5

از پسابیدگی با مکانیسم اجتناب از خشکی دوري کنند، سلول  توانندینمگیاهی  يهابافت کهیوقت

و دچار آب کشیدگی شده و وقایع فیزیولوژیـک متعـددي در سـطح     دادهازدستي خود را حالت اولیه

و  هـا گونـه ). شواهد زیادي حاکی از آن اسـت کـه   1996(بلوم و همکاران،  وندندیپیمسلولی به وقوع 

تعداد در بقاء و بازیابی رشد در شرایط پسابیدگی شدید متفـاوت هسـتند.   اس ازنظرارقام گیاهان زراعی 

 يهایخشکبررسی نشده است. در شرایطی که  کامالًگیاهی  يهابافتبر تحمل پسابیدگی  مؤثرعوامل 

، ابـد ییمو یا در مواردي که احتمال عدم بارندگی در دوره حیات گیاه افزایش  شوندیمتصادفی حادث 

  ).1372و همکاران،  یمهم باشد (کوچک تواندیمیدگی به علت نقش آن در بقاي گیاه تحمل به پساب
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  برخی صفات مرتبط با تنش خشکی -6- 2 

صفات متفاوتی ممکن است بر روي مقاومت به خشکی اثر بگذارند. اهمیت این صفات بسـته بـه   

اتفاق افتـد صـفاتی از قبیـل     گندم يبنددانهاگر خشکی در زمان  مثالًمرحله زندگی گیاه متفاوت است. 

، مومی بودن سطح برگ، قدرت پیچش بـرگ، وجـود ریشـک، تنظـیم فشـار      قیو عمتولید ریشه قوي 

در ساقه به دانه قبـل از گلـدهی    شدهرهیذخبازدهی تعرق، مقاومت به گرما و انتقال مواد  سلول،اسمزي 

در سـه گـروه    تـوان یمـ ). صفات مـرتبط بـا خشـکی را    1373 ،ی(اهدائ دهندیماهمیت خود را نشان 

  کرد: يبندمیتقسفنولوژیک، مورفولوژیک و فیزیولوژیک به شرح زیر 

  

  صفات فنولوژیک مرتبط با خشکی -1- 2-6

   رویش دوره طول و رویشی رشد - 1-1- 2-6

اي که مرحله را در تأثیراثرات سوء خشکی در مراحل مختلف رشد گیاه متفاوت است و بیشترین 

). بنـابراین دوره بحرانـی گیـاه    1376 ،ی(کـوچک  کنـد یمـ گیاه به بیشترین میزان آب نیـاز دارد، ایجـاد   

منطبق بر دوره خشکی معمول در منطقه نباشد فرار از استرس خشکی تلقی خواهد شد و  کهیدرصورت

در زمـان بـه سـنبله    تا حد امکان از میزان خسارت وارده کاسته خواهد شد. در غالت محـدودیت آب  

و  ای(سـرمدن  گـذارد یمـ جبرانی بر روي عملکـرد دانـه    رقابلیغو تشکیل دانه اثرات  یافشانگردهرفتن، 

خشـکی آخـر    تنشتواند از آن می لهیوسبهاز صفاتی است که گیاه  یزودرس). بنابراین 1368 ،یکوچک

نشـان داده   گرفتـه انجـام که بر روي جـو   ییهاشیآزما). 1978، شریو ف 1979فصل دوري نماید (بلوم، 

است که بین عملکرد دانه و تعداد روز تا گلدهی یک همبستگی منفی وجود دارد. بدین معنی که ارقـام  

 شـل یمدارند (باالیی را  ردداراي رشد رویشی کوتاه با فرار کردن از تنش خشکی مرحله گلدهی، عملک

رد بـالقوه رابطـه معکـوس وجـود دارد بـدین دلیـل در       و عملک یزودرس). البته بین 1996و همکاران، 

). عوامـل  1376 ،ینمـود (کـوچک   تـر کوتـاه  ازیموردنرشد را از مقدار  يدورهبه نژادي نباید  يهابرنامه
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نقش به سزایی در  هاآنمحیطی نظیر درجه حرارت، میزان رطوبت، طول دوره روشنایی و اثرات متقابل 

. باشـد یمـ برخـوردار   ياژهیـ ورند. در میان عوامل فوق آب از اهمیت رشد و عملکرد گیاهان زراعی دا

سوء زیادي از قبیـل کـاهش فشـار هیدروسـتاتیک در      راتیتأثگیاهی موجب  يهابافتکاهش آب در 

آنزیمی و اخـتالالت هورمـونی گیـاه     مخوردن سیست به همداخل سلول، کاهش رشد و تقسیم سلولی، 

  ).1981 ق،ی(تورنر و ب گرددیمفتوسنتزي  يهاتیفعاللن و کاهش نظیر افزایش ابسزیک اسید و اتی

است. ازجمله  کاررفتهبهارزیابی مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی  منظوربهمتعددي  يهاروش

آب بـرگ، تعیـین پتانسـیل اسـمزي بـرگ در       يریـ گانـدازه توان به روش وزنی بـراي  می هاروشاین 

ـ گانـدازه ، )1994و احمـد،   تیباخ(تورژسانس کامل و در تورژسانس صفر  درجـه حـرارت گیـاه     يری

)، مقاومت در برابر انتشار گازها، میـزان  1995شاخصی براي نشان دادن آب برگ (اج و دوان،  عنوانبه

، تنظـیم  )1986، فیـ چـوخ و جول (دود رطوبتی تحت شرایط مح کربن دیاکسيدفتوسنتز و تثبیت گاز 

 دهنـده نشـان کاهش رشد برگ اشاره نمود که ایـن خصوصـیات    يریگاندازهو  هابرگپتانسیل اسمزي 

و  1995اج و دوان، باشـد ( یمـ توانایی گیاه در حفظ و نگهداري رطوبت تحت شرایط تـنش خشـکی   

 طـور بـه گیاهی  يهابافتفیزیولوژیکی با کاهش مختصر آب در  يهاتیفعال. )1986و استوارت،  ریدو

که  شتنداظهار دا )1982( آزمایشی شیمشی و همکاران یدر ط. رندیگیمقرار  تأثیرتحت  يامالحظهقابل

دهنـد.  متفاوتی را نسبت به تـنش خشـکی نشـان مـی     کامالً يهاالعملعکسگیاهان حساس و متحمل، 

به خشکی، با اتخاذ خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولـوژیکی خاصـی نظیـر    گیاهان مقاوم  کهيطوربه

از  شتري، گسترش ریشه تا اعماق بیهاروزنهو  هابرگکاهش سطح تبخیر و تعرق کننده، تنظیم حرکت 

خاك، تنظیم اسمزي و کاهش طول دوره رشد، قـادر هسـتند تـا در شـرایط تـنش خشـکی مقـدار آب        

  خیره سازند.  ذ شانیهابافتبیشتري را در 
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در دو  ی) اعالم کردند که ارقام مختلف گنـدم در اثـر اعمـال تـنش رطـوبت     1381( یو کاف یخزاع

 یارقام مقاوم به خشک یهستند ول RWCدر خصوص  يداریمعنتفاوت  يشرایط گلخانه و مزرعه دارا

  از خود نشان ندادند. ارتباطنیدرارا  یتوجهقابل يبرتر

اسـت   یمقابلـه بـا خشـک    يبـرا  ياسـتراتژ  نیبهتـر  اگرچهبا طول دوره رشد کوتاه  یارقام دیتول

ممکـن اسـت سـبب     اهیدر نظر داشت که کوتاه شدن دوره رشد گ دیاما با )2002آرائوس و همکاران، (

ـ را حفـظ نما  یعملکرد کنون تواندیمحالت  نیدر بهتر ایکاهش عملکرد شود و  ـ  کـه یدرحـال  دی  يراب

 یگنـدم از مقـدار کنـون    انهیالزم است رشد سال ندهیسال آ 20در  تیجمع روزافزون ازیکردن ن برطرف

  ).2000و همکاران،  نولدیر( ابدی شیدرصد افزا 6/1درصد به  9/0

ها تنش خشکی در مرحله رشد رویشی گندم نشان دادند که کاهش دسترسی الین تأثیردر بررسی 

متناسب با کاهش پتانسیل  RWCشد. کاهش در میزان  RWCو ارقام به آب سبب کاهش پتانسیل آب و 

و پتانسیل آبی در شرایط دسترسی کم بـه آب در رقـم    RWCکمترین میزان کاهش  کهينحوبهآبی بود 

گیـاه منـتج از تجمـع     RWCو بیشترین کاهش مربوط به رقم زرین بود. کاهش پتانسیل آبـی و   2-آذر

اي محلول بود و همبستگی بین انباشته شـدن ایـن مـواد و    ههایی چون پرولین و کربوهیدراتمتابولیت

 کـاهش در اثـر   یموردبررسـ بود. همچنین تغییرات صـفات   دارمنفی و معنی RWCپتانسیل آبی گیاه و 

 کـه یدرحـال بـود   16 بود و بیشترین تجمع پرولین مربوط بـه الیـن   داریمعندسترسی گیاه به آب کافی 

 36شـماره  و کمترین آن مربوط به الین  2-ول مربوط به رقم آذرمحل يهادراتیکربوهبیشترین تجمع 

 یمتحمل است (نب ماسمزي و پتانسیل آبی در ارقا کنندهمیتنظهاي وده است که نشانگر تجمع متابولیتب

  ).1383زاده و همکاران، 
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  پر شدن دانه يدورهطول  - 1-2- 2-6 

و یـا مجمـوع روزهـا از    ) GDDمجمـوع درجـه روزهـاي رشـد (     برحسـب پر شدن دانه  يدوره

. گذاردیم تأثیر. شرایط محیطی بر روي طول پر شدن دانه شودیمبندي تا رسیدن فیزیولوژیک  بیان دانه

(هانت  شودمیاند که با افزایش دما این دوره کوتاه برخی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده کهيطوربه

دهـد کـه بـه    در تگزاس بر روي گندم نشان مـی  گرفتهانجاماي مزرعه يهاشیآزما). 1991و همکاران، 

روز از  1/3ي پـر شـدن دانـه،    به میانگین دماي روزانه در مرحلـه  گرادیسانتي ازاي افزایش یک درجه

ارزیابی  باهدفکه  ییهاشیآزمادر  شانی). ا1987(بروکنر و فروبرگ،  شودیمطول پر شدن دانه کاسته 

م بهاره اجرا کرده بودند گزارش نمودند که بین تاریخ گلـدهی و طـول دوره پـر    تنوع ژنوتیپی ارقام گند

باشـد  جلـوتر از بقیـه مـی    هاآنهایی که تاریخ گلدهی شدن دانه همبستگی منفی وجود دارد و ژنوتیپ

  .باشدیم تریطوالن هاآندوره پر شدن دانه 

  

  لوژیک مرتبط با مقاومت به خشکیصفات مرفو -2- 2-6 

  برگی هیو زاو هابرگ، مومی بودن سطح هابرگسطح  - 2-1- 2-6 

در ابتداي مرحله رویشی تنش کمبـود آب و   باشدیمهاي متکی به تورژانس رشد سلولی از پدیده

و کاهش سطح بـرگ سـبب کـاهش     شودمیتر شدن گسترش سطح برگی عدم رشد سلول سبب آهسته

براي مدتی در خـاك   تواندیمو مقداري آب  شدهآبت آن باعث کم شدن بخشی از تلفا تبعبهتعرق و 

دفـاعی گیـاه در    يهـا سـم یمکانیکی از  عنوانبه تواندیمسطح برگ  محدود شدن. بنابراین رددذخیره گ

اندام اصلی فتوسنتز کننده در گیاه  هابرگ). 1996مقابل خشکی در نظر گرفته شود (راجرام و همکاران، 

از  متـأثر برگ بستگی دارد کـه خـود    دهندهتشکیل هايسلول. مساحت برگ به تعداد و اندازه باشندمی

  ).1974(بلوم،  باشدیممیزان نور، مقدار رطوبت و مواد غذایی 
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و نظیـر میـزان نیتـروژن     هـایی شـاخص  در گندم) گزارش کرده است  1382همکاران (و  یصالح

 یپرچمـ  هايبرگدر  ویژهبهواکنش  و این یابندمیایش افز یکلروفیل درواکنش به تنش خشک محتواي

  .توجه استقابل

کـاهش سـطح    ،هابرگشدن  ايلولهسریع مانند  ی) تغییرات فیزیولوژیک2001پائولسن (و  ماچادو

 یدر گنـدم  معرفـ   یاجتنـاب از تـنش خشـک    هـاي مکانیسـم را جزء  ايروزنهبرگ و افزایش مقاومت 

  .اندکرده

 باشـد مـی  هابرگتنش خشکی محدود کردن میزان توسعه برگ و کاهش نرخ رشد  تأثیر ترینمهم

 يهـردو  و یـا  هاسلولکم شدن میزان تقسیم سلولی و یا طویل شدن  به دلیل. این کاهش )1974بلوم، (

 ونهرلر و (قرار بدهد  تأثیرتجمع ماده خشک و عملکرد گیاه زراعی را تحت  تواندمیو  باشدمی هاآن

بیشـترین تغییـر    )2000(و بورل و همکاران  )1974(کري و همکاران . مطابق گزارش مک)1987باول، 

و تغییـر در میـزان    شـود مـی محیطی مربوط به تغییرات طولی برگ  هايتنش تأثیردر سطح برگ تحت 

. اسـتات و همکـاران   دهـد مـی عرض برگ سهم کمتري از تغییرات سطح برگ را به خـود اختصـاص   

گیاه سورگوم تحت  ترجوان هايبرگکه کاهش طول  داردمیاین مطلب اظهار  تائیدن نیز ضم )1977(

طول برگ پرچم در تیمار عدم آبیـاري   کهطوريبه باشدمیمسن  هايبرگشرایط تنش خشکی بیش از 

بـین   داريمعنـی در برگ هفتم تفاوت  کهدرحالیسانتیمتر نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت  11حدود 

  دو تیمار مشاهده نشد. ینا

باریک بیشـتر اسـت (بگـوم و همکـاران،      هايبرگاز  برخوردارآب در ارقام گندم و جو  بازدهی

). البته باید در نظر داشت که بعد از کامل شدن فرایند رشد در گیاه، تنش کمبود آب، باعث افـت  1994

و  گـردد مـی غلـیظ   هـا سـلول خل سلولی شل شده و محلول دا هايدیوارهآن  به دنبالتورژانس شده و 

شـدید بـه    هـاي تـنش در  و حتی گیردمیصورت  کنديبهحرکت شیره خام و پرورده در داخل آوندها 

. تـنش  )1996(راجرام و همکاران،  شودمیجدي به گیاه وارد  و خسارت یابدمیحداقل ممکن کاهش 
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 ،هـا آنو ریـزش   تـر مسن هايرگباز طریق تشدید پیري فیزیولوژیک در  تواندمیکمبود آب، همچنین 

دهد اثرات تنش را کاهش می شودمیرا کاهش داده و با کاهش تعرقی که از این راه ناشی  هابرگسطح 

 CO2). ولی کاهش سطح برگ نیز به دلیل نقصـان جـذب   1987اندازد (گوستا و چن، می تأخیرو یا به 

تشعشـع   فـت بـر روي دریا  هابرگ). زاویه 1370 ،یلیو هاب ی(بحران شودمیسبب پایین آمدن عملکرد 

عمودي که تشعشـع کمتـري دریافـت     هايبرگگذارد. خورشیدي و توزیع آن در جامعه گیاهی اثر می

). از 1989و همکـاران،   دسیـ در شرایط کمبود آب داراي وضعیت بهتـري هسـتند (ادم   معموالً کنندمی

بـرگ   رههاي مومی بنام کوتیکول بر روي بشـ یهدیگر خصوصیات مرتبط با مقاومت به خشکی وجود ال

شفاف بوده و نور مرئی قادر  تقریباًکند. کوتیکول است که در مقابل تبادالت گازي مانند مانعی عمل می

هاي داخلی برگ گردد. کوتیکول مانع تبادالت گازي بین برگ و هوا است از آن عبور کرده و وارد الیه

). وجود موم بر 1376 ،یکوچکو  ای(سرمدن کندمیف زیاد آب جلوگیري و از این طریق از اتال شودمی

روي برگ یک خصوصیت ژنتیکی است و برخی از گیاهان ایـن قابلیـت را دارنـد کـه در واکـنش بـه       

شرایط محیطی از قبیل خشکی و انرژي تشعشعی زیاد، تولید آن را افزایش دهند (بنگستون و همکاران، 

صفت مرتبط با مقاومت به خشـکی   کی عنوانبهگندم  ازجملهي از گیاهان ). این صفت در بسیار1978

  ).1979و وود،  شریاست (ف شدهشناخته

  

  تراکم روزنه   - 2-2- 2-6 

 تأثیر، تحت کنندمیکه گیاهان براي مقابله با تنش خشکی از آن استفاده  هاییواکنشها و مکانیسم

در اثـر   مثالً). 1372 ،یمیگیرند (رحتعدادي از صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک قرار می

 انـدازد مـی  تـأخیر ، کمبود آب را به تأثیرو این  یابدمیها در واحد سطح کاهش کمبود آب تعداد روزنه

ز عـواملی هسـتند کـه    ، کاهش تعداد و اندازه روزنـه ا هاروزنه). بسته شدن 1368 ،یو کوچک ای(سرمدن

). انـدازه و  1376 ،یو کـوچک  ای(سـرمدن  دهندمیمقاومت در برابر انتقال آب از خاك به هوا را تشکیل 
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مفیدي را در مورد توانایی گیـاه   اطالعاتتوانند ها تحت کنترل عوامل ژنتیکی هستند و میتعداد روزنه

دي در ). مقصـو 1990و همکـاران،   نیبراي مقاومـت در مقابـل کمبـود آب در اختیـار بگذارنـد (آسـت      

بین تعداد روزنه و عملکرد  داريمعنیهاي گندم بهاره، همبستگی منفی و مطالعات خود بر روي واریته

ها نقش به موارد فوق، اندازه و فراوانی روزنه توجه). با 1378و همکاران،  يآورده است (نادر به دست

بـا مصـرف    به نحوير بخار آب و کلیه فرایندهایی را که مهمی را در مقاومت کلی گیاه نسبت به انتشا

معیار مناسبی در شناسـایی و   احتماالً. لذا، فراوانی و اندازه روزنه کندمیدارند، ایفا  سروکارآب در گیاه 

بـاالیی   هـاي بـرگ از  هـا روزنـه به خشکی خواهد بود. در گندم و جو تـراکم   مقاومهاي انتخاب واریته

) ولـی در ارزن عکـس ایـن موضـوع     1972و همکاران،  نی(مس یابدمیایینی کاهش پ هايبرگ طرفبه

  ).1969صادق است (دوبرنز و همکاران، 

  

  ارتفاع بوته - 2-3- 2-6 

در اصالح نباتات بوده و اغلب با ویگور گیاهچه و  توجهقابلصفات  ترینمهمارتفاع بوته یکی از 

). رشـد طـولی سـاقه نتیجـه فعالیـت      1995هـاي هـرز ارتبـاط دارد (بـوداك و همکـاران،      کنترل علف

)  Rht3و Rht1 ،Rht2پاکوتـاهی (  هـاي ژن. این صفت توسـط  هاستهاي واقع در پاي میانگرهتممریس

 پابلنـد به سـه گـروه    پاکوتاهی هايژنشتن صفات مرتبط با دا ازنظر. ارقام گندم شودمیکنترل و تنظیم 

 شـوند میمتر) تقسیم سانتی 50-75متر) و پاکوتاه (سانتی 75-100)، نیمه پاکوتاه (متریسانت 130-100(

 ا،یو سـرمدن  ی(کـوچک  شـود میمحیط نیز واقع  تأثیر، پاکوتاهی تحت باوجوداین. )ب-1992 چارد،ی(ر

دارا بودن شاخص برداشـت   به دلیلهاي پاکوتاه و نیمه پاکوتاه جدید، آب کافی واریته تأمین). با 1369

امـا  ؛ الف)-1992 چارد،یر( ندینمامیتولید  پابلندهاي قدیمی و باال، عملکرد دانه بهتري نسبت به واریته

بـه گیاهـان    به باال) عملکرد دانـه بهتـري نسـبت    متریسانت 100تحت شرایط کمبود آب گیاهان پابلند (

برداشـت   و شـاخص  یابدمیهاي هوایی با کاهش ارتفاع نقصان پاکوتاه دارند. زیرا وزن خشک قسمت
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 عـالوه بـه الـف).  -1992 چارد،یشود (ربیشتر ارقام پاکوتاه منجر به عملکرد دانه بیشتر در این ارقام نمی

که میزان تبخیر از سـطح   شودمیمناطق دیم در مراحل اولیه رشد باعث  رپابلند د هايگندمرشد سریع 

و این امر منجر به افزایش  افزایش یابد شودمیخاك کاسته شود و نسبتی از آب که براي تعرق استفاده 

  ب).-1992 چارد،ی(ر گرددمیافزایش مقاومت به خشکی  درنهایتکارایی استفاده از آب و 

  

    تعداد پنجه بارور  - 2-4- 2-6

زیادي تعداد پنجه بارور براي تولید عملکرد بیشتر در شرایط محیطی مساعد، یک صفت مطلـوب  

افتد اغلب عملکـرد  اما این صفت در مناطقی که تنش خشکی قبل از گلدهی اتفاق می؛ رودمیبه شمار 

هاي کم پنجه تحـت ایـن شـرایط عملکـرد بیشـتري خواهنـد داشـت، زیـرا         دهد و واریتهرا کاهش می

هاي خود را در اثـر تـنش خشـکی قبـل از گلـدهی از دسـت       پر پنجه تعداد زیادي از پنجه هايیتهارو

هـاي کـم پنجـه، داراي تعـداد دانـه      نیز، در مقایسه با واریته هاآنبارور حاصل از  هايسنبلهو  دهندمی

ـ  افتد واریتهاما موقعی که خشکی در اواخر دوره رشد اتفاق می؛ باشدمیکمتري   عمومـاً پنجـه   رهـاي پ

  ).1373 ،ی(کاظم نمایندمیعملکرد بهتري تولید 

  

  نکل یا گردن سنبلهپدا طول - 2-5- 2-6

متـر نشـان داده   میلی 195تا  174اي با بارندگی ژنوتیپ جو در شرایط مدیترانه 72مطالعه بر روي 

 دارمعنـی  1و در سـطح احتمـال %   4/0است که ضریب همبستگی بین طول گردن سنبله و عملکرد دانه 

 بـت ث). زیادي طول پدانکل تحت شرایط تنش با عملکرد بیولوژیک همبسـتگی م 1987(سودو،  باشدمی

) و از سوي دیگـر ایـن صـفت بـا داشـتن      1994 ن،یو اسالفر و ساو 1987داري داشته (سودو، و معنی

موقـت   هـاي اندوختـه  عنـوان بـه فروکتـان و نشاسـته،    ازجملـه محلول در آب  هايکربوهیدراتذخایر 

 که تحت  ت). برآورد شده اس1992 ر،یو چوال دسونی(دو کندمیبه هنگام پر شدن دانه عمل  انتقالقابل
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Abstract 

     The Aim of the study is to determine of effect miler stress in end of the season 

performance , component's performance , and some morphological teachers of bread of 

winter wheat in Ardabil agricultural and natural resources research station from 1394-95 . 

in one trial 11 variety and omid bakhsh line of wheat . In form of random and full block 

with 3 repeatation of culture. In flowering adage in number's and line's wheat, irrigation. 

Result showed that in drought stress in end of season, there are significant and positive 

relative between lines. Variety of wheat of this study except characters of total paw, 

number of fertile paw, removal index. In terms of performance of seed, in drought stress 

situation in end of the season, line no 7.4 with average of 6/44, 6/66 t/ha is one of the 

better lines in terms of seed performance. Correlation between seed performance with 

seed weight is positive and signification in drought stress in spike. 

performance of variety and lines treat showed to, line's no 4 , 6 , 7 , 8 is 0/86 , 0/87 , 0/73 

, 0/87 and is most durable line in drought stress situation after pollination. Using of this 

test Line No 7 and No 4 are better selection between treatment of this experiment. 
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