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  : محقق اردبیلیدانشگاه : مهندسی کشاورزي    گرایش: زراعت             رشته کارشناسی ارشد     مقطع تحصیلی: 

 100 :تعداد صفحه                    22/7/1393  :  تاریخ فارغ التحصیلی              کشاورزيعلوم : دانشکده  

  :چکیده

همچنین تاثیر آن در انتقال مجدد هاي فیزیولوژیک، مورفولوژیک و آبی بر برخی از ویژگیمنظور بررسی تاثیر تنش کمبه

ده صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار و به صورت گلدانی در گلخانه دانشکبه ی، آزمایشماده خشک

بر حسب  %85و  60، 35آبی در سه سطح اجرا شد. فاکتور اول، تنش کم1392کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

 /2(Zareh) ،3(Mihan)  ، 4)Zrn/ Shiroodi/ 6/ Zrn/ 5/ Omid/ 4/ Bb ،(Oroum)1ظرفیت مزرعه بوده و از ارقام 

Kal/ Ald/ 3/ Y50 E/ Kal 3/ Emu(، 5)7// Guimatli 2/ 17-/ LagosJagger "sib"/ 3(، 6)Solih(، 7)-Gupra

1/ 3/ Crocl/ Ae. Squarrosa (224)//2 opata/ 4/Pantheon(، 8 )Fin/ Acc/ Ana/ 3/ Pew"s" 4/ F 12.71/ 

Coc/ Cno 79 2/5/Catbird(، 9)Corne lius(، 10)Mv Laura( نشان  حاصل به عنوان فاکتور دوم استفاده شد. نتایج

که عملکرد گیاه کاهش یافت، در صورتی و آبی، پتانسیل اسمزي، کلروفیل، درصد پروتئینفزایش سطوح کمداد که با ا

تحمل  داري افزایش نشان دادند.طور معنیاکسیدانت بههاي آنتیمحلول، میزان فعالیت آنزیممیزان پرولین و قندهاي 

ها و ي پروتئینهاي سازگاري افزایش پیدا کرده و تجزیهلیتاکسیدانت و متابوهاي آنتیآبی در اثر فعالیت آنزیمتنش کم

کمبود آب  ها شود.اکسیدانها و آنتیند منجر به افزایش تولید این اسمولیت توااسیدآمینه مانند لیزین و متیونین می

یز کارتنوئیدها به هایی مانند سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و ناکسیدانها شد و فعالیت آنتیموجب تجزیه کلرفیل

تواند از آبی میها در اثر تنش کماکسیدانها و آنتیها انجامید. همچنین افزایش تولید اسمولیتکاهش خسارت کلروفیل

هاي ده رقم گندم از نظر مولفه ها کاسته و پایداري غشاهاي سلولی کمک نماید.آثار مخرب انواع اکسیژن فعال در سلول

شامل میزان ماده خشک انتقال یافته از بوته، طول پدانکل و عملکرد دانه و اجزاي آن یعنی تعداد  مرتبط با انتقال مجدد

داري در بین دانه در سنبله و وزن هزار دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختالف معنی

و سنبله در سطح  α%=1در سطح  بوته برگ، پدانکل و کلارقام گندم از نظر میزان انتقال مجدد ماده خشک از ساقه، 

5=%α  ها را به خود اختصاص داد. از نظر (میهن) باالترین ماده خشک انتقال یافته از ساقه و برگ 3وجود داشت. رقم

داشت. هاي آماري در بین ارقام گندم وجود % تفاوت1در سطح  بوته کارایی ماده خشک انتقال یافته از ساقه، برگ و کل

از نظر کارایی ماده  2و  1باالترین کارایی ماده خشک انتقال یافته از ساقه را به خود اختصاص داد. ارقام  5و  6ارقام 

در سطح  بوته و کل α=%1خشک انتقال یافته از پدانکل برتر بودند. از نظر سهم ماده خشک انتقال یافته از ساقه در سطح 

باالترین سهم ماده خشک انتقالی از برگ به دانه را  7و  2م گندم مشاهده شد. ارقام هاي آماري در بین ارقا% تفاوت5

داري از نظر محتوي آب نسبی، ارتفاع بوته، طول پدانکل، تعداد دانه در هاي معنیداشت. ارقام گندم مورد مطالعه تفاوت

% 85(میهن) در 3وي آب نسبی از رقم سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت داشتند. باالترین محت

باالترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند و بیشترین طول سنبله به ارقام  5و  3، 6ظرفیت زراعی به دست آمد. ارقام 

% ظرفیت زراعی) به دست آمد. 85در ( 7و  5% ظرفیت زراعی) تعلق داشت. بیشترین طول پدانکل از ارقام 85در ( 4و  8

 53/1باالترین عملکرد دانه را نشان داد ( 4بدست آمد. رقم  5و  6ترین وزن هزار دانه به ترتیب از رقم ین و پائینباالتر

% ظرفیت زراعی) متعلق به رقم 35در گرم در بوته  39/0% ظرفیت زراعی) و کمترین عملکرد دانه (85) در( بوتهگرم در 

  % ظرفیت زراعی) بود85در ( 8بود. باالترین شاخص برداشت متعلق به رقم  5

  عملکرد . قند محلول، ،گندم، پرولین آبی،، انتقال مجدد، تنش کماکسیدانهاي آنتیآنزیم :هاکلید واژه
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   مقدمه - 1- 1 

اي در با داشتن نیمی از پروتئین و کالري مصرفی مردم موقعیت برجسته (.Triticum aestivum l)گندم     

 دهاندا و همکاران،( دهد یممیان غالت داشته و مکمل رژیم غذایی نزدیک به یک سوم مردم جهان را تشکیل 

سال کشت شده است.  10000غرافیایی گندم، جنوب غربی آسیا بوده که در آنجا بیش از ج منشأ). 2004

نماید.  هاي وحشی خویشاوند گندم در لبنان، سوریه، شمال فلسطین، عراق، ایران و شرق ترکیه رشد می گونه

لکرد و کیفیت از آن زمان به بعد اصالح در عم شده وشروع میالدي  1800هاي  اوایل سال ازنژادي گندم به

آبی، ورس، حشرات، آفت و عوامل دانه، تغییرات در ساختار گیاه و تالش در جهت افزایش مقاومت به تنش کم

هاي اهلی شده بسیار ژنتیک گندم در مقایسه با سایر گونه .)1387، زا صورت گرفته است (ارزانی بیماري

حال تعدادي ه با دو مجموعه کروموزمی و در عینهاي گندم دیپلوئید بودباشد، برخی از گونهتر میپیچیده

گندم در سطح وسیعی از  ).2004(هانکوك، شوند که با تتراپلوئید یا هگزاپلوئید مشخص می پلوئید هستندپلی

% سطح کشورهاي در حال توسعه را مناطق نیمه خشک 35جائی که حدود شود و از آناراضی دیم کشت می

 ،هاي با سازگاري بهتر به خشکی تولید گندم را افزایش خواهد داد (راجرامتیپگزینش ژنو ،در برگرفته است

 ها، اي است که شامل درگیر شدن پروتئین شیمیایی پیچیده بیو خشکی فرآیند فیزیولوژیک ).2001

و  شود هاي آزاد و اسیدهاي نوکلئیک می ، رادیکالرگذاریتأثها، مواد معدنی  ها، لیپیدها، هورمون کربوهیدرات

تنش آلکالوئید و  ،اسیدي ، تنشماییها از جمله تنش شوري، تنش سرما، تنش گر همچنین با بسیاري از تنش

هاي غیر از جمله تنش آبیکم .)2010ها در ارتباط است (فلوري و همکاران،  گیاه به پاتوژن العمل عکس

هاي گیاهی به تنش آب گونه همه باًیتقردهد. زیستی مهمی است که عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می

 ،ها و حتی در ارقام داخل هر گونه نیز متفاوت است (الرچراما این توانایی در بین گونه ،دهندتحمل نشان می
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تواند گیاه را این تغییرات می ،گردد). خشکی موجب تغییر در مسیر برخی از فرآیندهاي متابولیک می2003

هایی نیاز دارد تا از طریق آن فرآیندهاي به واکنش آبیکمسازش با در مقابل تنش مقاوم سازد. در واقع 

اما این سازش با کاهش رشد و نمو  ،متابولیسمی اولیه ادامه پیدا کند و گیاه را براي مقابله با آن آماده کند

یک  نیازهاي غذایی انسان و ي کننده نیتأم). غالت به عنوان 2003 ،گیاهان همراه است (سونکا و همکاران

گام  ،کند. در واقعنقش اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می ،منبع مهم در تغذیه دام و مواد اولیه برخی صنایع

بنابراین افزایش تولید ؛ باشداول خودکفایی هر کشوري کسب توانایی در تولید غذاي اصلی مردم آن کشور می

ي اهداف را در زمره ییخودکفاکه نیل به  ،شدباي کشورهاي در حال توسعه میهاي اولیهغالت جزو برنامه

  ).1379 ،اند (خدابندهخود گنجانده

   اهمیت گندم - 2- 1

 ،نواحی با بارندگی باال ،که در نواحی خشک يبه طور ،گندم سازگاري وسیعی نسبت به نواحی مختلف دارد    

. گندم نقش کلیدي در )2004 ،زارع فیروزآبادي و قدسی(هاي سرد قابل کشت است نواحی گرم تا محیط

ها هم تواند به عنوان وضعیتی تعریف شود که در آن همه خانوادهموضوع امنیت غذایی دارد. امنیت غذایی می

از نظر فیزیکی و هم از نظر اقتصادي به مقدار کافی غذا براي همه اعضا در دسترس داشته باشد و در خطر از 

  .)1998 ،ااوگ(دست دادن سطح دسترسی خود نیز نباشد 

  تنش - 3- 1

اي است که اولین بار توسط دانشمندان علوم بیولوژیک در مورد انسان بکار برده شد. این تنش واژه    

به ي وارد آوردن صدمه واژه از علم فیزیک گرفته شده است و آن را به عنوان هر عاملی که امکان بالقوه

 ریتأثهاي فیزیولوژیک است که از فرآیند يرعادیغروند  ينتیجه ،کنند. تنشموجودات زنده را دارد تعریف می

 آن که در نتیجه بودهرسانی شود. تنش داراي توان آسیبیک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می

ها بروز مرگ گیاه و یا مرگ برخی از اندام ،به صورت کاهش رشد اکثراً و دهد یمرخ  يرعادیغیک متابولیسم 



12 

 یستیزهاي زیستی و غیر هاي محیطی را به دو دسته تنشتنش. )1372 ،ت شعارحکم(کند می

زا به گیاهان را شامل حمله انواع آفات و عوامل بیماري ،هاي زیستیکنند. تنشتقسیم می )ییفیزیکوشیمیا(

و  نور ،حرارت باال و پایین دماي ،شوري ،خشکی شامل ،تنش فیزیکوشیمیایی یا غیر زیستی ولیشود. می

به علت فراگیر بودن و طی تحقیقات مختلف  هابرخی از این تنششوند. اهمیت تقسیم می عناصر غذایی

ح طشوري و دما در س ،خسارات ناشی از کمبود آب ها گروه ي که از بین اینبه طورمشخص گردیده است. 

هاي . تنش)1387 ،دولتی( گیرندبیشتر مورد مطالعه قرار می ،جهت نیبه همتر است و جهان گسترده

هستند. تنش خشکی نیز به هاي پراکنش گیاهی در سطح جهان الگو کننده نییتعترین عوامل از مهم یطیمح

  .)1386 ،رازقی یدك( در این پراکنش دارد کننده نییتعسهم ي غیر زیستی ها تنش نیتر مهمعنوان یکی از 

  هاي محیطی و انواع آنتنش - 1- 3- 1

باشد و تنش هاي پراکنش گیاهی در سطح جهان میترین عوامل تعیین کننده الگوهمهاي میحطی از متنش   

هر گونه شرایط  ،باشد. در هر اکوسیستمخشکی نیز به سهم خود تعیین کننده بخشی از این پراکنش می

 تواند تنش در نظر گرفتهمی ،محیطی که موجب کاهش تولید به حدي کمتر از مقدار پتانسیل ژنتیکی گردد

  . )1386 ،رازقی یدك( شود

  آبیکم تنش- 2- 3- 1

خشکی عبارت از ناکافی بودن  ،تعاریف مختلفی براي تنش خشکی بیان شده است. از نقطه نظر کشاورزي   

ي آن در طی دوره یپراکندگمقدار و  ،ي رطوبت خاكظرفیت ذخیره ،شامل بارش نزوالت دسترس قابلآب 

گوبیس و (شود زراعی می اهیدر گود شدن پتانسیل ژنتیکی عملکرد که موجب محد رشد گیاهان زراعی است

ترین تنگناي محیطی است که تولید محصول . تنش خشکی مهم)2005 ،؛ وینوکور و التمان2007 ،همکاران

دهد. خشکی اغلب با دماي باال نیز همراه است که قرار می ریتأثرا در نواحی مختلف دنیا از جمله ایران تحت

، پور و همکاراندارد (صباغتنش را به دنبال  بار انیزموجب افزایش تبخیر و تعرق و افزایش اثرات  این امر

هاي درونی تواند موجب تنشتنش خشکی را کمبود آب قابل استفاده خاك که می )1999کرامر ( ).2006
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زا و عوامل تنش یکی از ،کند. تنش آبیتعریف می ،قرار دهد ریتأثگیاه و در نهایت رشد آن را تحت 

تولید گیاهان زراعی است. زیاد بودن میزان تبخیر و تعرق و محدودیت منابع آبی سبب بروز  محدودکننده

شود. علت اصلی تنش آب در گیاه افزایش میزان تلفات آب در طول دوره رشد گیاهان زراعی می آبیکمتنش 

است که بر اثر آن میزان تلفات آب ناشی از تعرق یا کافی نبودن میزان جذب آب و یا ترکیبی از هر دو عامل 

 ،حاجبی و حیدري شریف آباد(یابد ها پیشی گرفته و میزان تنش افزایش میبر میزان جذب آن توسط ریشه

. در چنین شرایطی گیاه به منظور ادامه جذب آب از طریق تجمع ترکیبات اسمزي از جمله پرولین و )1384

  . )1999، ژانگ و همکاران(دهد نسیل اسمزي خود را کاهش میپتا ،هاي محلولکربوهیدرات

  آبیبه کمسازگاري - 3- 3- 1

 مرتبطمورفولوژیک و فیزیولوژیک  ،اي از خصوصیات آناتومیکبا پاره آبیکمسازگاري گیاهان به شرایط     

مانند کوچکی صفاتی  ،معتقد است )1960 ،به نقل از اوپنهیمرولکنز (. )1976 ،ویلسون و همکاران( است

وجود کرك در سطوح مختلف برگ به منظور کاهش  ،ضخیم شدن اپیدرم برگ ،اندازه برگ و کمی تعداد آن

 ،اي گیاه در مقایسه بخش هوایی آنپرپشتی سیستم ریشه ،ايکوچکی فضاي بین یاخته ،سرعت جریان هوا

را ي آن سازگاري گیاهان اندازه ي واکوئلی و بزرگیکمی سطح کل روزنه در واحد سطح و زیادي غلظت شیره

را تحت عنوان  آبیکممحققان سازوکارهاي مهم مقاومت گیاهان در برابر تنش کند. زیاد می آبیکمبه شرایط 

  : )1996 ،پاسیورا ؛1998 ،رینولدز( اندبندي کردهواکنش عمده و به صورت زیر دسته سه

  حساسیت به فتوپریود و پالستیسیتی رشد. ،الف) فرار از تنش از طریق سیکل کوتاهی از زندگی

  گیاه.  دانتیاکس یآنتب) اجتناب از تنش از طریق تنظیم اسمزي و ظرفیت 

  بهبود پس از وقوع تنش از طریق تحمل آب کشیدگی. د)
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 آبیکمزیادي براي اصالح مقاومت به تنش  مورفولوژیک و رشد ،در طی چندین سال صفات فیزیولوژیک    

تواند مرور شده است. این صفات می )1990ماچو (ست بخشی از این مطالعات توسط لودالو و پیشنهاد شده ا

  در سه دسته قرار گیرند:

عادت رشد و  ،زیست گیاهچه ،صفات فیزیولوژیک مانند ،شونددر گیاه بیان می دائماًالف) صفاتی که 

  توزیع و ساختار ریشه. ،ساختار برگ ،گیاهی تکتیآرش

انتقال مجدد مواد  ،تنظیم اسمزي مانندشوند بیان می آبیکمپاسخ به تنش  ب) صفاتی که در

  و توزیع مجدد مواد فتوسنتزي جاري. شده رهیذخفتوسنتزي 

کربن  يها پیت زویاتبعیض براي  ،پیر شدن برگ مانند ،ج) صفاتی که ترکیبی از دو حالت فوق هستند

  و خروج آب از برگ بریده.

استفاده از آب و شاخص  ییکار آ ،را از طریق افزایش آب مورد استفاده آبیکممقاومت به  ،این صفات

  دهند.برداشت افزایش می

اطالعات محدودي  ، آبیکمبالفاصله پس از برطرف شدن تنش  ،در مورد میزان رشد مجدد گیاهان

از آبیاري یا  گیرند پسآب قرار می کمبود اما گزارش شده است که رشد گیاهانی که در معرض ،دوجود دار

رسد که این ). به نظر می1971، هورتون- (لوید شوندتحریک می موقتاًبارندگی در مقایسه با گیاهان شاهد 

اما تحریک موقت  ،گیردي تنش در نسوج گیاه صورت میاثر تجمع مواد متابولیکی که در طول دوره برتحریک 

  .تواند موجب عملکرد بیشتري شودرشد نمی

  بر خصوصیات مورفولوژي گندم اثر تنش - 4- 1

و  آبیکماجتناب از  ،آبیکمهایی نظیر گریز از از واژه آبیکماغلب در بحث واکنش گیاه در مقابل تنش     

شود. هاي فوق ایجاد میتوسط بعضی از مکانیسم آبیکممقاومت گیاه در برابر  .گردداستفاده می آبیکمتحمل 
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 ،باشد و انتخاب بر اساس یک عاملناشی از تنوع ژنتیکی گیاهان می آبیکمهاي متفاوت در مقابل مقاومت

هاي بنابراین در انتخاب ارقام مقاوم الزم است به شاخص ،معیار مناسبی در ارزیابی مقاومت نخواهد بود

 ،يگردد توجه شود (عبادآناتومی و مرفولوژي ارقام می ،که موجب تغییراتی در فیزیولوژي آبیکممقاومت به 

اي مقدار انرژي ورودي با تغییر هدایت روزنه هستندقادر  ،). گیاهی که شاخص سطح برگ باالیی دارد1378

  ). 1982 ،حفظ کند (پاسیورا تنشها آب را در طی را کنترل کرده و با بستن روزنه

نش و طول بسته به شدت ت ،مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان به کمبود آب ،هاي فیزیولوژیکواکنش    

تنش این  شدت یافتنبا  ولی ،است اثرگذارحساس  يهافرآیندبر ي آن متغیر است. تنش مالیم تنها دوره

ي طول دوره و . عالوه بر شدتابندی یمتغییر ها تغییرات تشدید شده و فرآیندهاي دیگر بسته به حساسیت آن

لکرد گیاه حائز اهمیت است (هاشمی دزفولی تنش بر رشد و عم ریتأثتنش نیز در میزان وقوع ي مرحله، تنش

 آبیکمیابد ولی بعد از رفع تنش تقسیم سلولی با شدت کمتري ادامه می ،خالل تنش . در)1374 ،و همکاران

رشد طولی سلول به شدت  ،ي تنششود. در طول دورهافزایش اندازه سلول با شدت بیشتري از سر گرفته می

از دیگر  ).1376 ،باشد (کوچکیمی و کاهش ارتفاع کوتولگی گیاهان در مزرعه و این امر موجب ابدیکاهش می

ها و مواد متابولیکی انتقال یون ،پروتئین ،هاسوخت و ساز کربوهیدرات ،اثر بر جذب مواد غذایی آبیکم راتیتأث

مقدار آب دارد. ها بستگی به هاي محافظ روزنهها موثر است زیرا آماس سلولاست. کمبود آب در بستن روزنه

فتوسنتز را  ،زیرا مقدار گازکربنیک جذب شده از طریق برگ ،این واکنش اثر بسیار مهمی در تولید دارد

ي و نیز تجزیه يساز نیپروتئدر شرایط تنش در ). همچنین 1978 ،نماید (ترنر و همکارانکنترل می ماًیمستق

تواند موجب خسارت به گیاهان تحت تنش شود و این ها میي پروتئینتجزیه .شودپروتئین اختالل ایجاد می

موضوع در اثر کمبود پروتئین نبوده بلکه به علت تجمع مواد سمی مانند آمونیاك است که ناشی از شکسته 

گرچه اظهار شده است  ،بر توسعه ریشه چندان روشن نیست آبیکم). اثرات 1983،(کرامر استشدن پروتئین 

). نور و ویبل 1980،(بگ یابدهاي هوایی در خالل تنش و پس از آن افزایش میامکه رشد ریشه نسبت به اند

ي داراي وزن و حجم ریشه ،بودند آبیکممقاومت به  نیتر شیبارقامی که داراي  ،گزارش کردندنیز ) 1978(
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ر بودند تهاي هوایی بیشتري در مقایسه با ارقام حساستر و نسبت ریشه به اندامهاي طویلریشه ،بیشتر

  ).1977 ،(بروداي و ساواچنکو

  فیزیولوژیک  خصوصیاتاثر تنش بر  - 5- 1

-خشک محسوب میها در مناطق خشک و نیمهعلت اصلی کاهش رشد گیاهان و عملکرد آن آبیکم تنش   

هاي دفاعی در سطوح مختلف مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی شود، که موجب تحریک گیاه به یک سري پاسخ

هاي گوناگون بر فیزیولوژي گیاهان زراعی که نسبت به شناخت اثرات تنش ).2005(اوهه و همکاران،  شودمی

هاي سازگاري و مقاومت و بقاي گیاهان هاي محیطی نیز بسیار حساس هستند، براي آگاهی از مکانیسمتنش

العمل یزیولوژیک و عکسهاي فبه منظور افزایش تحمل در برابر تنش ضرورت دارد. درك کامل و دقیق واکنش

هاي جدید جهت کاهش اثرات تنش، الزم و از کارهاي هاي محیطی براي اعمال روشگیاهان در مقابل تنش

  اساسی است

  1 نسبی تغییرات محتواي آب - 1- 5- 1

می مختلف هايجنبه با پیچیده و کمی یک صفت بلکه نبوده، ژنی تک و ساده صفت یک آبیکم تحمل   

 آب محتواي با باشد، که فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی صفات از ترکیبی تواند حاصلمی آبیمباشد. تحمل ک

 زیکیپرولین، اسیدآبس تجمع اسمزي، تنظیم کلروفیل، فلورسانس رفته، دست از نسبی آب برگ، میزان نسبی

). 1389رشادفر، باشد (محمدي و فمی آب مرتبط مصرف کارآیی و ايروزنه هدایت نظیر دیگر، پارامترهاي و

 -1توان به سه دسته تقسیم کرد: آبی را بر اساس محتواي نسبی آب برگ میمکانیزم تحمل گیاهان به کم

گیاهانی که داراي مکانیزم  -2دهند. نشان می را %25آبی که محتواي نسبی آب کمتر از گیاهان متحمل به کم

گیاهانی که داراي محتواي  - 3 و باشندمی %50از  باشند و داراي محتواي نسبی آب بیشترگریز از خشکی می

میزان رطوبت نسبی از ). 1987کنند (کایسر، نسبی آب مابین این دو مقدار بوده و به صورت میانه عمل می

). 1991گیرد (یانگ و همکاران، براي تشخیص وضعیت آبی گیاهان مورد استفاده قرار می(RWL)  هدست رفت

 پیشرفت صورت در که شودمی یاد هابرگ آب وضعیت از مناسب شاخصی نوانع آب به نسبی محتواي از

                                                
1  - Relative Water Content 
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 از الکترولیت نشت افزایش نتیجه در و ايیاخته غشاي در تغییرهایی سبب یافته و کاهش خشکی، تنش

) بیان داشتند که محتواي 2010همکاران ( رودریگوز و- سانچز .)2004گردد (فو و همکاران، می هایاخته

روابط آبی  يرگ ممکن است تعادل بین تأمین آب براي برگ و سرعت تعرق را بهتر از سایر اجزانسبی آب ب

 از یکی پژوهشگران اند.منعکس کند، لذا آن را شاخص مناسبی براي نشان دادن وضعیت آبی برگ دانسته

 مقایسه مچنیندانند. همی سلولی آب حفظ در گیاه باالي را قدرت تنش شرایط در بقا حفظ عوامل مهمترین

 و بوده، و غیرحساس حساس ارقام تمایز براي هاشاخص بهترین از فرنگی ارقام گوجه در آب نسبی محتواي

 داشته رشدي هايشاخص و هاکسیداناآنتی نظیر هاي فیزیولوژیکپارامتر سایر با خوبی همبستگی پارامتر این

تواند یکی از در حفظ آب گیاه نقش داشته باشد، میاست. هر عامل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان که 

اند که عوامل مؤثر در معرفی رقم متحمل باشد. بسیاري از پژوهشگران در رابطه انواع گیاهان گزارش کرده

  .اندارقام مقاوم داراي محتواي نسبی آب باالتري نسبت به ارقام حساس بوده

  پتانسیل اسمزي - 2- 5- 1

تنظیم  شود.هاي سازگار حاصل میان هالوفیت و گیلکوفیت از طریق تجمع محلولتنظیم اسمزي در گیاه   

هاي شود. محلولن سلول گفته میاسمزي به کاهش پتانسیل اسمزي سلولی به علت افزایش مواد محلول درو

 اسمزي پتانسیل . کاهشیابدها، در سیتوسول تجمع میسازگاري در راستاي متعادل کردن پتانسیل واکوئل

 راستاي در سازگاري هايمحلول. شودمی گفته اسمزي تنظیم سلول، درون محلول مواد افزایش علت به سلول،

 آب کمبود ).2005(منصور و همکاران،  یابندمی تجمع سیتوسول در ها،پتانسیل آب واکوئل کردن متعادل

رشد  بستگی دارد، تورگر انسیلپت به سلول رشد و توسعه که جاییآن از و شودمی تورگر پتانسیل کاهش سبب

  و نلسون( گرددمی کوچکتر هاسلول اندازه و کاهش هاسلول و نمو

 کاهش علت به و است گیاهان در آبیکم تحمل هايمکانیزم مهمترین از یکی اسمزي تنظیم ).1996 اورکات،

 به هاسلول یل تورگرپتانس حفظ با و شده حاصل گیاه هايسلول در امالح تجمع طریق از اسمزي پتانسیل

 تنش، توسعه میزان و سرعت به آن، انجام شدت کند ومی کمک تنش شرایط در گیاه رشد و سلولی توسعه

 سبب آب کمبود ).2001 همکاران، و باجی( دارد بستگی ايگونهبین و درون ژنتیکی تنوع و اندام سن و نوع
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 رشد و نمو بستگی دارد، تورگر پتانسیل به سلول رشد و توسعه که جاییآن از و شودمی تورگر پتانسیل کاهش

  ).1996 اورکات، و نلسون( گرددمی کوچکتر هاسلول اندازه و کاهش هاسلول

  پرولین - 3- 5- 1

دهد، باعث تغییر در مسیر برخی از فرآیندها آبی عالوه بر اینکه رشد و نمو را در گیاهان کاهش میتنش کم    

هایی وابسته است تا از طریق آن سازش به خشکی به واکنش. سازدتنش مقاوم می ها را در مقابلشده و آن

گیاهان ). 1384فرآیندهاي متابولیکی اولیه ادامه پیدا نموده و گیاه را براي مقابله با آن آماده سازد (قربانلی، 

ها سمزي با این تنشا کننده میتنظ، شوري، گرما و غیره با ذخیره مواد آبیکمهاي محیطی از قبیل در تنش

هاي معدنی، شامل اسیدهاي آمینه، قندها و برخی یون ،اسمزي بیشتر کننده میتنظمواد  .کنندمقابله می

هاي ارزیابی براي گزینش ارقام تحت شرایط خشکی، امروزه، یکی از شاخص ها هستند.ها و پروتئینهورمون

  ).1995و برگمن، هاي مختلف گیاهی است (لنهوس تجمع پرولین در اندام

هاي فعال در پدیده ها براي تنظیم اسمزي گیاهان است. پرولین یکی از اسیدآمینهپرولین یکی از اسیدآمینه   

اثر  بر ).1372دارد (مجیدي هروان،  ییبه سزاکه در تنظیم اسمزي درون سلول نقش  استتنظیم اسمزي 

هاي هاي گیاهی، واکنشش پتانسیل اسمزي بافتیابد. کاه کاهش میسلول تجمع پرولین، پتانسیل اسمزي 

بنابراین،  ،گرددها در برابر اثرات نامطلوب تنش میبیوشیمیایی را محدود نکرده، بلکه منجر به حفاظت سلول

تواند ناشی از تجمع پرولین باشد (چیچک و  ها می توان بیان کرد که پتانسیل اسمزي پایین در بافت می

پرولین طی تنش، نقش محافظتی چندگانه داشته و به عنوان یک اسمولیت طبیعی  ). تجمع2002چاکیرالر، 

 ).2005 ،گردد (کاویکیشور و همکارانها مینموده و منجر به پایداري آنزیم محافظتاز ساختارهاي سلولی 

- ل میاحتما. اثر کمبود آب در سه رقم گندم دوروم گزارش کرد برغلظت پرولین را  افزایش) 1987راجیندر (

میزان پرولین آزاد در . رود که تجمع پرولین آزاد یک واکنش متداول به تنش، در بسیاري از گیاهان عالی باشد

گرم در گرم ماده خشک میلی 6/0تا  2/0بسیار کم و در حدود  ،شوندگیاهانی که در حد مطلوب آبیاري می

  .یابدگرم در هر گرم ماده خشک افزایش میلیمی 40- 50ها تا باشد. مقدار این ماده پس از کاهش آب بافتمی
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Abstract: 
In order to evaluate the effect of water deficit on some physiological and morphological traits, a 
factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications in 
the greenhouse of Agricultural Science faculty of University of Mohaghegh Ardabili in 2013. The 
first factor was consisted of 3 levels of water limitation (based on 35, 60 and 85% of filed capacity) 
and the second  factor included 10 wheat varieties 1(Oroum),  2 (Zareh) , 3 (Mihan), 4 (Zrn/ Shiroodi/ 
6/ Zrn/ 5/ Omid/ 4/ Bb/ Kal/ Ald/ 3/ Y50 E/ Kal 3/ Emu) ، 5 (Jagger "sib"/ 3/ Lagos-7// Guimatli 2/ 
17 ) 6 (Solih), 7 (Gupra-1/ 3/ Crocl/ Ae. Squarrosa (224)//2 opata/ 4/Pantheon) ،8 (Fin/ Acc/ Ana/ 3/ 
Pew"s" 4/ F 12.71/ Coc/ Cno 79 2/5/Catbird), 9 (Corne lius), 10 (Mv Laura). Based on the results, 
osmotic potential, chlorophyll content, protein and grain yield, while proline and soluble sugars and 
Antioxidant enzymes activity (p<1%) increased.Tolerance to water deficit was increased As a result 
of the activity of antioxidanr enzymes and metabolites. Decomposition of protein and amino acids 
such as lysine and methionine lead to increase production of these osmolytes and antioxidants. Aiso, 
water stress caused to decompose of chlorophyll, and enhanced the amount of antioxidants activity 
such as superoxide dismutase, peroxidase and carotenoides which lead to decrease of damage to 
chlorophyll. The increasing of osmolytes and antioxidants enzyms activity under stress condition can 
reduce the damages of reactive oxygen species in cells and results cell membrances stability. Ten 
wheat varieties were evaluated in terms of parameters related to remobilization including the amount 
of dry matter remobilization from different aerial organs, efficiency and contribution of DM 
translocated from organs in grain yield; also relative water content and peduncle length, yield and 
components yield i.e. grain number per spike and 1000 seeds weight. The results of variance analysis 
showed that there was significant different between wheat varieties in term of DM remobilization of 
stem, leaves (expect flag leaf), peduncle and total above ground organs (α=1%) spike (α=5%). In 
between wheat varieties, Mihan (3) had the highest DM remobilization from stem and leaves. In term 
of efficiency DM translated from stem, leaves (expect flag leaf) and total (α=1%), there was 
significant different between wheat varieties. 5 and 6 varieties had the highest efficiency DM 
transllocated from stem and 1 and 2 varieties were the best in peduncle. In term of contribution DM 
transllocated from stem α= 1% and total α=5% there was observed difference significantly between 
wheat varieties. 2 and 7 varieties had the highest remobilized DM translocated from leaves to grain. 
Wheat varieties had significant differences in term of RWC, plant height, peduncle length, grain 
number per spike, 1000-seeds weight, grain yield and HI traits. The highest RWC was obtained from 
Mihan (3) variety in (85% of filed capacity). 6, 3 and 5 had the maximum plant height and highest 
spike length was from 8 and 4 varieties in (85% of filed capacity). Maximum peduncle length was 
obtained to 5 and 7 Varieties in (85% of filed capacity).Maximum and minimum 1000-seeds weight 
was obtained to 6 and 5 varieties, respectively. 4 were caused the highest grain yield (1.53g plant) in 
(85% of filed capacity) and lowest grain yield (0.39 g plant) was belonged to 5 in (35% of filed 
capacity). Maximum HI was belonged to 8 varieties in (85% of filed capacity) 

 



20 

 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agricultural Sciences  

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  M.Sc. 

in Agriculture (Agronomy) 

 

Title: 

The study of water stress resistance in ten advanced wheat cultivars and 
lines 

 

Supervisor: 

Ali Ebadie (Ph.D)  

 

Advisor: 

Soodabe jahanbakhsh (Ph.D) 

Gholamreza Aminzadeh 

By: 

Samira Gholipour Noviri 

 

 

 

 

September – 2014 

 


