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های زيستي و غیرزيستي همواره با تنشکه  ي بودهجهاندر سطح مهم  ت زراعيمحصوال يكي از گندم

خشكي و تنش ناشي از آن يكي از عواملي است که تولیدات محصوالت زراعي را در مناطقي  .باشدمواجه مي

های ها توسط روشهای مقاومتي گیاهان از جمله گندم در مقابل تنشاز دنیا تهديد مي کند. سیستم

گردد. در شرايط تنش خشكي مصرف ه مواد شیمیايي مانند نانوکالت پتاسیم تحريک ميمتعددی از جمل

نانوکالت پتاسیم اثرات منفي ناشي از تنش را کاهش و عملكرد گیاهي را افزايش مي دهد. به منظور بررسي 

 3ا آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي ب ،پروفیل پروتئیني گندم تحت تنش خشكي

% ظرفیت زراعي( و فاکتور سوم 39% و 06%، 59تكرار انجام گرفت. فاکتور اول تنش خشكي در سه سطح )

شامل سه رقم گندم )زاگرس، چمران و کوهدشت( و فاکتور سوم شامل نانوکالت پتاسیم با غلظت های 

بر اساس ظرفیت  ای -سه برگچهی  آبي در مرحله تنش کم( در نظر گرفته شد. ppm09و  59، 59)صفر، 

سه روز پس از اعمال تنش کم آبي، نانوکالت پتاسیم  با غلظت های مشخص اعمال شد و  ها گلدانزراعي به 

تنش مورد  قرارگرفتن گیاه درساعت بعد از  30تا  55در طي شده بر روی برگ گندم محلول پاشي شد و 

ت تیمار نانوکالت پتاسیم غلظت اسیدهای آمینه ها نشان دادند که تحبررسي برداری انجام گرفت.  نظر نمونه

های دفاعي گیاه نقش اساسي دارند افزايش يافت. میزان فعالیت کاتاالز پرولین و کربوهیدرات که در مكانیسم

اکسیداز با افزايش غلظت نانوکالت پتاسیم کاهش و برعكس میزان فعالیت پراکسیداز افزايش يافت. فنلو پلي

 هاييپروتئین کلي طور به که بعدی نشان داد 5ات پروتئومیكسي با استفاده از الكتروفورز مطالع حاصل نتايج

تغییر بیان دارند، در ارتباط مستقیم با سیستم دفاعي در مقابل تنش مانند  در مقابله با نانوکالت پتاسیم که

های دخیل در پروتئینبا میزان بیان  باشند. همچنین نانوکالت پتاسیممي 15، 15، 9، 0، 11های لكه

  باشد.متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین، تولید انرژی و انتقال عالمت در ارتباط مي

  بعدی.  5، الكتروفورز اکسیدانت، نانوکالت پتاسیم، پروتئومیكس، گندمهای آنتي: آنزيمهاواژه کلید
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 مقدمه 1-1

ترين محصول زراعي و ماده غذايي در اکثر  بشر و مهمترين مواد غذايي  گندم به عنوان يكي از اصلي

از  1551و نقش بارزی در تأمین غذای مردم دارد. در سال ای برخوردار است  کشورها، از جايگاه ويژه

میلیون هكتار به کشت گندم اختصاص  555آن يعني حدود  %10 مجموع زمین های زير کشت جهان، 

تحت کنترل محیط مي باشد. رطوبت، حرارت، تشعشع، مواد غذائي و  رشد و نمو گیاهان دائماً يافته است.

گازها بسته به مقدار آنها در محیط مي توانند رشد و نمو گیاه را افزايش و يا کاهش دهند. مقدار يا غلظت 

نامناسب اين عوامل باعث فشار يا تنش در گیاه يا اجزاء آن مي گردد. صدمات وارده به گیاه ممكن است 

ا برگشت پذير بوده و يا دائمي باشند. خسارت ناشي از تنش همچنین بسته به شدت تنش، مرحله موقت ي

 (.1315نمو گیاه و مدت دوام تنش متفاوت است )سرمدنیا، 

تنش های محیطي مهم ترين عوامل کاهش دهنده عملكرد محصوالت کشاورزی در سطح جهان 

 19درصد توان تولیدی خود مي رسندو 59جود تنها بههستند. زيرا در واقع گیاهان به دلیل تنش های مو

درصد توان تولیدی آنها مورد استفاده قرار نمي گیرد. هرچه مقاومت به اين تنش ها بیشتر شود، امكان 

 افزايش محصول فراهم تر خواهد بود. 

بارندگي ساالنه کاهش يافته و پراکنش آن الگوی مشخصي ندارد، خشكي  در مناطقي که میزان

نانو کودها به منظور  ترين تنش محیطي است که تولید گیاهان زراعي را شديداً کاهش مي دهد. همم

ها با نیاز غذايي محصول  رهاسازی تدريجي محتويات غذايي خود به گونه ای که زمان آزادسازی آن

 استفاده از نانو کودها منجر به افزايش کارايي مصرف .منطبق باشد، طراحي وساخته شده اند

عناصرغذايي، کاهش سمیت خاک، به حداقل رسیدن اثرات منفي ناشي از مصرف بیش از حد کود و 

  شود. کاهش تعداد دفعات کاربرد کود مي
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های مهمي که  نقش توان نانوکالت پتاسیم را نام برد که به علت  از جمله ی اين نانوکودها مي

پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرايط تنش خشكي میزان باالی اين عنصر در گیاه اثرات عنصر 

-عملکرد گیاهی را تحت تنش کاربرد خارجی نانوکالت پتاسیم .دهد منفي ناشي از تنش را کاهش مي

. در صورت وجود تنش خشکی با (1002)ماچ وهمکاران، دهدتی و غیر زیستی افزایش میهای زیس

ل تیمار نانوکالت پتاسیم یکی از واضح ترین تغییری که رخ می دهد تغییر در میزان بیان پروتئین ها اعما

ان، تغییرات پس از ترجمه و شامل مطالعه بی پروتئومپروتئومیكس علم مطالعه گسترده  خواهد بود.

ها با هدف بررسي تنوع ژنتیكي،  ها است. آنالیز جامع پروتئین ها با ساير ملكول کنش پروتئین مطالعه برهم

 .ای پروتئومیكس است ها موضوع اصلي علم بین رشته ها و مطالعه پاسخ به تنش مطالعه تفاوت

شناسي به شناسايي، کمیت  بیوانفورماتیک و زيستها،  پروتئین پروتئومیكس با بهره گیری از علوم شیمي

پردازد. هدف پروتئومیكس  ها مي های پروتئین کنش سنجي، مطالعه تغییرات پس از ترجمه و برهم

های تنظیمي  ها در سیستم های جديد بر اساس نقش، وظیفه و مطالعه نحوه بیان آن شناسايي پروتئین

الكتروفورز ها توسط  های بافت ومیكس تفكیک پروتئینهای پروتئ امروزه قسمت عمده فعالیت .است

 (.5660، 1)ويت مناست طیف سنجي جرمي و شناسايي متعاقب آنها توسط دوبعدی

 

 گندم -1-8

 3نان م باشد و به دو دسته گندها مي ی لپهيا گرامینه و از رده تک 5گندم از خانواده غالت يا پوآسه

از  اين گیاهترين گیاه زراعي دنیا است.  شود. گندم اولین غله و مهمتقسیم مي 5وگندم دورم يا ماکاروني

ترين محصول کشاورزی ايران است و افزايش محصول آن روز به  نظر مقدار تولید و سطح زير کشت مهم

-از اهمیت بسیاری برخوردار مي مردم مورد توجه قرار گرفته و از نظر اقتصادی و تامین غذای اصليروز 

باشد. افزايش محصول گندم بستگي به عوامل زيادی دارد که عالوه بر افزايش سطح زير کشت به مقدار 

                                                
1- Wittmann 
2- Poaceae 
3- Triricum aestirum 
4- durum Triricum 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C
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خاصي است  باشد. باال بردن عملكرد محصول تابع عواملعملكرد محصول در واحد سطح نیز مربوط مي

باشد که در کنار آن عواملي از جمله  ی پرمحصول مي تر از همه انتخاب و کشت بذر اصالح شده که مهم

)ارزاني،  ها بايد در نظر گرفته شود های مختلف، آبیاری به موقع و مبارزه با آفات و بیماری استفاده از کود

1351). 

 مشخصات گیاه شناسی گندم -1-8-1

بوده و در Triticumجنس و(Poaceae)خانواده غالت يكساله، از گیاهي (Triticum aestivum) گندم

نیز در نواحي خشک  گندمشود. های کشاورزی دنیا، به مقدار زياد کشت مي سطح وسیعي از زمین

ترين محصول کشاورزی ايران  از نظر تولید و سطح زير کشت، مهم اين گیاهکند. محصول کافي تولید مي

بوده و اهمیت اقتصادی آن چه از نظر تولید و چه از نظر تغذيه در دنیا بیش از ساير محصوالت کشاورزی 

باشد. مي

ها کاربرد  از دانه گندم برای تأمین خوراک انسان استفاده شده و ساقه و کاه آن برای تهیه بستر دام

باشد. کیفیت انبارداری و وجود تنوع اهمیت گندم به علت ويژگي گلوتن آن مي(. 1313)خدابنده،  دارد

باعث شده که اين غله، غذای اصلي بیش از يک سوم مردم جهان را  در محصوالت تهیه شده از گندم

ل کشت شده سا 16666تشكیل دهد. منشا جغرافیايي گندم، جنوب غربي آسیا بوده که در آنجا بیش از 

های وحشي خويشاوند گندم هنوز در لبنان، سوريه، شمال فلسطین اشغالي، عراق، ايران و   است. گونه

. از آن زمان به بعد شدشروع میالدی  1566های   اوايل سال ازنژادی گندم  نمايد. به شرق ترکیه رشد مي

-در جهت افزايش مقاومت به تنش کم اصالح در عملكرد و کیفیت دانه، تغییرات در ساختار گیاه و تالش

غالت شامل گروهي از  .(1351 )ارزاني، زا صورت گرفته است آبي، ورس، حشرات، آفت و عوامل بیماری

ها در دنیا بیش از ساير گیاهان زراعي است و دانه اين  گیاهان هستند که سطح زير کشت برخي از آن

رود، برای تهیه نان و تغذيه اکثر مردم جهان به ها به شمار مي گروه از گیاهان که محصول اصلي آن

چنین، غالت در تغذيه دام و پرندگان و صنعت نیز استفاده دارد و محصول درجه دوم رسد. هممصرف مي

 (.1311ها که شامل ساقه و يا کاه است، موارد مصرف گوناگون دارد )خدابنده،  آن
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ای واقع در غرب ايران و شرق عراق به هزار سال قبل از میالد مسیح در ناحیه 16تا  19اين گیاه  

های زراعي جهان زير  (. در حدود يک ششم از کل زمین1315اربط،  تكامل رسید و اهلي شد )کاظمي

ياد آن از نظر پذيری ژنتیكي ز عنوان يک منبع غذايي و تنوع کشت گندم است. نظر به اهمیت گندم به

شدن جای تعجب نخواهد بود که گندم از عرض  شناختي به فتوپريود و دما، از جمله بهاره واکنش ريخت

جنوبي، در مناطقي با مريكایدرجه جنوبي در آ 56شمال اروپا تا درجه شمالي در  06جغرافیايي حدود 

 .(1353)کافي و همكاران،  شودمتر باالی سطح دريا کشت مي 3666ارتفاع چند متر تا بیش از 

 

 تنش -1-3

 6(1555، 1به هر عاملي که اثر منفي بر رشد گیاه بگذارد اصطالحا تنش گويند )سینگ و ساکسنا

باشد که رشد و نمو گیاه را تنش در مفهوم زيست شناختي شامل هر گونه تغییر شرايط محیطي مي 

 .(1555، 1دهد )لويتتغییر ميکند کرده و يا به طور کلي الگوی رشد و نمو آن را 

عبارت است از هر گونه تغییر در شرايط محیطي که واکنش گیاه را از حد مطلوب  از نظر بیولوژيک،

 6ترين عوامل کاهش دهنده محصوالت  کشاورزی در جهان هستند های محیطي مهم خارج سازد. تنش

شود بالقوه محصوالت زراعي ديده ميبه همین علت اختالف قابل توجهي بین عملكرد واقعي و عملكرد 

شود که موجب تحريک گیاه شده و در اثر (. تنش به هر عامل محیطي گفته مي1351)کابلي و منصور، 

توانند های مختلفي از جمله تنش آبي، نور، دما، نیتروژن و ... مي رساند. تنشافزايش به گیاه آسیب مي

ر بیشتر موارد تنش به عنوان دور شدن از شرايط معمول د (.1556، 5بر گیاهان موثر باشد )نمسكری

هايي در کلیه سطوح عملكرد در نظر گرفته شده است، اين تغییرات  زندگي و ايجاد تغییرات و واکنش

(. در گذشته به دلیل محدود بودن 1559، 3قابل برگشت بوده و يا ممكن است پايداری باقي بماند )الرچر

اطالعات در مورد نحوه مقاومت به تنش در محصوالت زراعي، موفقیت در برنامه های گزينش و  روش

های محیطي به  های اصالح نباتات نیز محدود بوده است. به دلیل خسارت قابل توجهي که از تنش

                                                

1-Sing and Saksena 

1- Loyt 

2-Nameskari 

3-Larcher 
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های  اکنش گیاهان زراعي به تنشو های اخیر بررسي محصوالت زراعي از جمله غالت وارد شده، در سال

 (.5661؛ پاسیورا، 1555ار مورد توجه قرار گرفته است )بلوم، محیطي بسی

های تعیین کننده الگوی پراکنش گیاهي در سطح جهان ترين فاکتور های محیطي از مهم تنش 

اخیر  ی باشد. در دههکننده بخشي از اين پراکنش مي باشد و تنش خشكي نیز به سهم خود تعیینمي

ای گیاهي حاصل از خشكي در دنیا صورت گرفته و اطالعاتي نیز جمع ه مطالعات زيادی در زمینه تنش

ها در برنامه های کالسیک با مشكالتي روبرو بوده است  آوری گرديده است، لیكن به کارگیری آن

درصد کاهش  59در میان عوامل ايجاد کننده تنش، خشكي به تنهايي مسبب  (.1310)احمدزاده، 

 (.1359كاران، عملكرد محصول است )گالشي و هم

 

پاسخ گیاهان به تنش های محیطي در سطوح مورفولوژی، آناتومي، سلولي و مولكولي متفاوت است 

 (. 1555، 5 انگ و همكارانژ ؛ 5666 ، 1 )يوردانف و تسوف

 خشکی -1-4 

خشكي و تنش ناشي از آن يكي از عواملي است که تولیدات محصوالت زراعي را در مناطقي از       

ترين فشار  ای به ويژه غرب آسیا و شمال آفريقا مهمتهديد مي کند. در نواحي نیمه خشک و مديترانهدنیا 

غیر زيستي، استرس خشكي و دمای باال است. استرس خشكي بعد از بیماری دومین عامل مهم در کاهش 

 (.5665، 3نعملكرد محصول است )توکر و کاگیرگا

معني فقدان يا کمبود نزوالت جوی به مدت طوالني مي واژه خشكي يک اصطالح هواشناسي و به 

ها باشد. خشكي را مي توان عدم توازن بین ذخیره و تقاضای آب در گیاهان تعريف نمود. اکولوؤيست

برند. اين حالت معموال استرس خشكي را همراه با تنش آبي که بیشتر جنبه اختصاصي دارد، به کار مي

رود. ک، گیاه و فاکتورهای جوی بوده و اصوال شرايط موقتي به شمار مييک اثر متقابل دينامیک بین خا

دهد که تنش ناشي از کمبود آب سبب کاهش رشد، سطح برگ، ارتفاع، وزن خشک، مطالعات نشان مي

                                                
1
- Yordanf and  Tesof 

2
- Zhang and  et al 

3- torker  and  kaghirghan 
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بسته شدن روزنه ها، کاهش فتوسنتز، تخريب غشای سلولي، تخريب و کاهش پروتئین ها، تخريب آنزيم 

اختالالت هورموني نظیر افزايش اسید آبسزيک و کاهش تشديد کننده های رشد،  ها، تولید مواد سمي،

از نظر  (.1556ها، کاهش کلروفیل و کاهش رشد ريشه مي گردد )لويت،  آسیب به رنگیزه ها و پالستید

شود. در روزه( بدون باران قابل مالحظه توصیف مي 19يک هواشناس خشكي به عنوان يک دوره )مثال 

خشكسالي عبارت از يک دوره خشكي است که نتیجه اش کاهش عملكرد در حد پايین تر از  کشاورزی،

(. متخصصین کشاورزی، خشكي را به 1351شرايک مناسب فراهمي آب است )کافي و مهدوی دامغاني، 

دانند که معني کمبود طوالني و قابل توجه رطوبت خاک يا ذخیره آب خاک در ناحیه ريشه گیاهان مي

باشد. خشكي به معني نبود يا کمبود بارندگي در مراحل مل در ارتباط با مراحل رشد گیاه مياين عا

يابد که تقاضای تنش خشكي زماني افزايش مي (.1553، 1حساس رشد گیاه معرفي مي گردد )کرامر

راج آب از ها برای استخ ها )تبخیر و تعرق پتانسیل( از ظرفیت و توانايي ريشه تبخیری اتمسفر باالی برگ

(. بیشتر دانشمندان 1555، 5خاک )تبخیر و تعرق حقیقي( تجاوز نموده و فراتر رود )ادمیدز و همكاران

خشكي فرآيند  (.1315)زهراوی،  استفاده مي کنند فیزيولوژی گیاهي از اين تعريف برای خشكي

ها،  ها، لیپید  کربوهیدراتها،   ای است که شامل درگیر شدن پروتئین شیمیايي پیچیده یوب-فیزيولوژيک

شود و همچنین با بسیاری  های نوکلئیک مي های آزاد و اسید  يكالرادها، مواد معدني تاثیرگذار،   هورمون

 العمل عكسايي، تنش اسیدی، تنش آلكالوئیدوها از جمله تنش شوری، تنش سرما، تنش گرم  از تنش

وراثت پذيری پايین مقاومت و فقدان  .(5616ران، و همكا 3در ارتباط است )فلوری ها  پاتوژنگیاه به 

رسد که نمود نسبي عملكرد شود. به نظر ميهای موثر انتخاب مانع تكامل ارقام مقاوم مي استراتژی

تر، نقطه مشترک شروع شناسايي صفات وابسته  های مطلوب ها در محیط تنش خشكي و محیط ژنوتیپ

ها برای استفاده در اصالح گیاهان برای محیط های خشک باشد  به مقاومت به خشكي و انتخاب ژنوتیپ

زمان وقوع و مدت زمان دوام تنش، فراواني وقوع خشكي، خصوصیات ذاتي  (.1555، 5)کالرک و همكاران

                                                
1- Kramer 
2- Admidez and  et al 
3- Flori and  et al 
4- klark and et al 
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خاک، تغییرات و نوسان های بارندگي همگي بر مقاومت به خشكي گیاه اثر دارند و اين نشانگر واکنش 

 (.1315وم به خشكي از سالي به سال ديگر است )سرمدنیا، متفاوت ژنوتیپ های مقا

 

 های مقاومت به خشکی مفهوم و مکانیزم -1-5

ها،  گردد که در مناطق مورد کشت آنبخش عمده ای از غذای دنیا توسط محصوالتي تامین مي    

ذخیره خاک ده از رطوبت بارندگي محدودی در فصل رويش وجود داشته و يا اينكه محصوالت کشت ش

کنند. خسارت وارده ناشي از گرما و خشكي به گندم، يوالف، ذرت، سورگوم، ارزن وساير گیاهان استفاه مي

زراعي در مناطق پر حرارت و کم باران امری عادی است، بنابراين در گیاهاني که در معرض شرايط 

باشد و باال بردن افزايش مهم مينامطلوب قرار دارند مقاومت به دما و خشكي از نظر تقلیل افت عملكرد 

های فیزيولوژيكي ناشي از کمبود آب دارند يكي از  توان ذاتي گیاهاني که عملكرد خوبي تحت تنش

 (.1351اهداف اصالحي است )عبدمیشائي و شاه نجات بوشهری، 

يگر از نظر تكاملي، مقاومت به خشكي عبارت است از توان زنده ماندن يک گونه از نسلي به نسل د

تحت شرايط آب قابل دسترس محدود. اين تعريف بسیار فراتر از زنده ماندن از يک فصل به فصل ديگر در 

های تكثیر جنسي و غیر جنسي دارد. بديهي  باشد. زنده ماندن گونه بستگي به راهيک دوره خشكي مي

های  به بعضي محیط است گیاهان زراعي مورد استفاده توسط بشر و تقويت آن از طريق انتخاب طبیعي

اند. مقاومت به خشكي در مفهوم کشاورزی شامل توان تولید خیلي خشن و متغیر سارش پیدا کرده

باشد. بديهي است که تولید اقتصادی، صول در شرايط آب قابل دسترس محدود ميحاقتصادی يک م

ه دست آوردن عملكرد بیشتر ماهیت مورد نیاز برای زنده ماندن يک گونه را ندارد و اساسا بشر سعي در ب

از آنچه برای جاودانگي گونه مورد نیاز است دارد. در اين راستا انسان گیاهاني را تولید مي کند که برای 

های بشر و انتخاب طبیعي همديگر را  بقا نیاز به کمک دارند. بنابر اين در اصالح گیاه برای خشكي، نیاز

در طراحي يک برنامه اصالحي برای مقاومت به خشكي مورد  کنند و الزم است که اين واقعیتخنثي مي

 (.1351توجه قرار گیرد )عبدمیشائي و شاه نجات بوشهری، 





9 

 

 تشریح مقاومت -1-6

در صورتي که يک گیاه زراعي با شرايط آب قابل دسترس محدود مواجه گشته و از توان زنده  

مقاوم به خشكي است. با توجه به اينكه محصول شود که ماندن تحت اين شرايط برخوردار باشد گفته مي

بیشتر در مقايسه با محصول تولید شده تحت شرايط نرمال هستند،  یاه تحت شرايط تنش دارای ارزشي گ

جای بررسي توان محصول دهي گیاه، در زمینه درجه مقاومت به خشكي مطالعه ه بنابراين بهتر است ب

 (.1351گردد )عبدمیشاني و شاه نجات بوشهری، 

 های مقاومت به خشكي عبارتند از: مكانیزم

 فرار از خشكي: توانايي گیاه برای بالغ شدن قبل از آنكه استرس آبي يک فاکتور محدود کننده شود.

برای تحمل کمبود آب که بوسیله درجه و مدت کاهش پتانسیل آب گیاه  تحمل به خشكي: توانايي گیاه

 اندازه گیری مي شود.

 كي: توانايي گیاه برای نگهداری مقدار زياد آب در طي خشكي.اجتناب از خش

 های فرار از خشکی  مکانیزم -1-6-1

ها مي توانند قبل از محدوديت شديد  فرار از خشكي، مفید ترين شكل مقاومت است زيرا ژنوتیپ 

اختیاری (. توانايي ساختماني يا 1351د )عبدمیشاني و شاه نجات بوشهری، آب به محصول دهي برسن

کامل کردن رشد قبل از شديد شدن خشكي و داشتن بقاء در فصل خشک به وسیله رسیدن دانه در 

- ها يا علوفه های يكساله و يا به صورت خواب، شبه خواب يا حالت رکود در درختان، بوته غالت و علوفه

 (.1351های چند ساله را گويند )کافي و مهدوی دامغاني، 

 های تحمل به خشکی مکانیزم -1-6-8

وسیله حفظ ه تحمل خشكي قابلیت گیاه برای دوام )تحمل( يا ايستادگي در يک دوره خشک ب

های عمده  (. مكانیزم1551، 1تعادل داخلي مطلوب آب تحت شرايط خشكي است )گالنتز و همكاران

 تحمل خشكي عبارتند از: تنظیم اسمزی، تجمع پرولین.

                                                
1 -  Ghlantez and  et al 
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 تنظیم اسمزی -1-6-8-1

رين منافع حاصل از تنظیم اسمزی در گونه های زراعي مختلف تحت شرايط خشكي شامل ت مهم 

 (. 1555، 1حفظ ذخیره آب مناسب در طول فاز زايش رشد مي باشد )گنزالس و همكاران

های وابسته به فشار مانند  تنظیم اسمزی، نقش معني دار و مهمي در حفظ پتانسیل آماس و فرايند

فتوسنتز، رشد قسمت های هوايي و گسترش ريشه ها به اعماق خاک دارد )کومار و ها،  باز شدن روزنه

 (.1555، 5کسین

به نظر بلوم، تنظیم اسمزی عبارتست از کاهش در پتانسیل آب سلولي به علت افزايش مواد محلول 

باشد. گیاهان در شرايط محیطي متفاوت مواد داخل سلول، ونه از طريق کاهش مقدار آب سلول مي

دهند و شامل شوند، را تجمع ميحلول سازگار نامیده ميممحلول با وزن ملكولي کم، که به طور کلي مواد 

 (.1550، 3باشد )بلومها و بتائین مي اسید آمینه، قند

 

 تجمع پرولین  -1-6-8-8

های عادی بیوشیمیايي سلول تداخل ندارند و به عنوان محافظان  مواد محلول سازگار با واکنش

کنند. در بین مواد محلول سازگار شناخته شده احتماال پرولین گسترده اسمزی در تنش اسمزی عمل مي

ها است و به نظر مي رسد تجمع آن در فرآيند سازگاری به تنش خشكي در بسیاری از  ترين نوع آن

غالب ترين تغییر محتوای پرولین يكي از   (.1551، 5ها دخالت دارد )يوشیبا و همكاران گلیكوفسیت

شود و اغلب های شوری و آب در گیاهان القاء مي باشد که به وسیله تنشهای گزارش شده مي پديده

باشد. اگر چه نقش دقیق آن هنوز پذيرفته شده است که در ساز و  کارهای بردباری به تنش دخیل مي

 (.1555، 9يک موضوع بحث انگیز باقي مانده است )کوتوس وهمكاران

                                                
1- Ghenzales and  et al 
2- Komar and  sing 
3- Blom 
4- yoshiba and et al 
5- kotos  et al 
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 های گیاه در طي تنش وجود دارد، با اين وجود میزان تجمع آن در برگ لین در تمام اندامتجمع پرو

ها بسیاری از مواد آلي از جمله کربوئیدرات(. 1555، 1باشد )هیوها مي ها سريع تر و بیش تر از ساير اندام

گردد. از طريق خارج ميها در اندام ها بوده وسبب ايجاد شیب پتانسیل آب نسبت به محیط  و پرولین

شود. درخت زيتون از جمله پائین نگه داشتن پتانسیل آب برگ سبب مقاومت در برابر تنش خشكي مي

تواند در برابر تنش خشكي گیاهاني است که در هنگام خشكي با پائین نگه داشتن پتانسیل آب برگ مي

 (.1555، 5مقاومت نمايد )کزيلويانیس و همكاران

ها، اثرات بیولوژيک  اکوف، بر ضروری بودن پرولین در امر سازگاری گیاهان به تنشکوزنتسوف و شی

زيادی، مثل تنظیم اسمزی، اثرات حمايتي سلول، عمل آنتي اکسیدانت، انتقال انرژی، ذخیره کربن 

ونیتروژن و چندين نقش ديگر، که برای پايداری سلول و انتقال از يک حالت به حالت سازگاری جديد 

 (.1555، 3نفاست، را برای پرولین بر شمردند )کوزنتسوف و شیاکو الزم

 

 اجتناب از خشکی -1-6-3

 توانايي گیاه برای نگه داری آب بیشتر در طي خشكي را اجتناب از خشكي مي نامند. و اين به جنبه

کند. فراهم ميهايي اشاره دارد که ادامه رشد و يا تداوم فعالیت نسبي متابولیكي را در طول دوره تنش 

ها نظیر  اجتناب مي تواند از طريق تغییر حالت برگ در جهت کاهش تلفات ناشي از تعرق وساير تطابق

ها يا صفاتي که با اين  دهد، اعمال گردد. از جمله مكانیسمبسته بودن روزنه که مصرف آب را کاهش مي

توسعه يافته، تجمع آبسزيک اسید و ای عمیق و باشند مي توان سیستم ريشهنوع مقاومت در گیر مي

-ای شدن برگای، بهتر بسته شدن روزنه در هنگام وقوع تنش و همچنین تغییر شكل و لولهرفتار روزنه

  .(1359اشاره نمود )قادری، ها

 

 

 

 

 

                                                
1- hiyor  et al 
2- keziloyanis  et al 
3- kozentsof  shiyakof 
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Abstract: 

Wheat is one of the most important crops in the world that is constantly faced with the 

different biotic and abiotic stresses. Drought and stress that one of the factors which 

threaten crop production in areas of the world. Systems such as wheat plant resistance 

against stress stimulate by several methods, including chemicals like potassium nano-

chelate potassium.Nano-chelated potassium consumption under drought stress reduced the 

negative effects and increase yield. In order to study protein profiles of wheat under 

drought stress, a factorial experiment in a completely randomized design with three 

replications was done. The first factor stress levels (85%, 60% and 35% of field capacity) 

and the second factor of three wheat cultivars (Zagros, Chamran and Kuhdasht) and the 

third factor nano-chelated potassium concentrations (zero, 25, 45، 65 ppm ) Was 

considered.Water deficit in the three-leaf stage of the field capacity was applied to the pot 

and three days after exposure to water deficit, nano-chelated potassium concentrations 

shown was sprayed on the leaves of wheat and during the 24 to 36 hours the plant located 

in the tension of the shows was the example.Studies have shown that the amino acids 

proline and carbohydrate concentrations of nano-chelated potassium treated that play a 

major role in plant defense mechanisms increased. Catalase and polyphenol oxidase 

activity decreased with increasing concentrations of nano-chelate potassium,  peroxidase 

activity increased and vice versa.The results of 2D electrophoresis studies showed changes 

of protein expression in effect ofnano-chelated potassium  are in direct contact with the 

defensive system against stresses such as 11, 6, 5, 19, 14  spots. nano-chelated potassium is 

also associated with proteins involved in the metabolism of carbohydrates and protein, 

energy production and signal transduction. 
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