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استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده  -3  اصالح نباتات دانشکده کشاورزیدانشگاه محقق اردبیلیدانشیار گروه زراعت و  - 2
  اردبیلعضو هیات علمی مرکز تحقیقات  - 4 کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی

  
  :چکیده

مهم ترین چالش پیش رو در تولید اکثر محصوالت  .مهم ترین محصول غله اي ایران است L. Triticum aestivum گندم نان 
هاي گندم به منظور بررسی میزان محتواي آب نسبی و بدین منظور آزمایشی برروي الین. کشاورزي از جمله گندم، تنش خشکی است

. هاي گندم به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام گرفتي برگ گندم در الینمیزان آب نسبی از دست رفته
 2 (Zareh)،3،(Oroum)1:شاملده الین پیشرفته گندم  و)  ظرفیت زراعی% 35و % 60، %85(آبی کمسطح  3فاکتورهاي آزمایش شامل 

(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(  
افزایش داري طور معنیبه میزان آب نسبی از دست رفته ،آبیبا افزایش شدت تنش کم هاالیننتایج آزمایش نشان داد که در اکثر . بود

  . مشاهده شدمحتواي آب نسبی پتانسیل اسمزي، میزان  هاي مورد بررسی کاهشالینو با تشدید تنش در یافته 
  

  میزان آب نسبی از دست رفته برگ  نسبی،محتواي آب ، تنش خشکی، گندم :کلمات کلیدي
  

  :مقدمه
آبی کم . شوندرو میهاي محیطی که از عوامل محدود کننده رشد و فتوسنتز هستند، روبهتنشگیاهان زراعی در طی دوره رشد رویشی با 

هاي متفاوتی آبی گیاهان پاسختحت تنش کم. دهدمیهاي محیطی است که تولید محصوالت کشاورزي را در سطح جهانی کاهش از تنش
  ).8(دهندرا نشان می

 تواند حاصلمی آبیتحمل کم. باشدمی مختلف هايجنبه با پیچیده و کمی یک صفت بلکه نبوده، ژنی تک و ساده صفت یک آبیکم تحمل
 کلروفیل، فلورسانس رفته، دست از نسبی آب برگ، میزان نسبی آب محتواي با باشد، که فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی صفات از ترکیبی
- از شاخص ).2(باشد می آب مرتبط مصرف وکارآیی ايروزنه هدایت نظیر دیگر، پارامترهاي و پرولین، اسیدآبسزیک تجمع اسمزي، تنظیم

آبی، کاهش یافته و منجر شدت تنش کمتوان به محتواي نسبی آب اشاره کرد، که در اثر افزایش ها میي وضعیت آب برگدهندههاي نشان
آبی را بر اساس مکانیزم تحمل گیاهان به کم). 5(ها را در پی دارد به ایجاد تغییر در غشا سلولی شده و افزایش نشت الکترولیت از سلول

- رانشان می %25ر از آبی که محتواي نسبی آب کمتگیاهان متحمل به کم -1: توان به سه دسته تقسیم کردمحتواي نسبی آب برگ می
گیاهانی که داراي  -3 و باشندمی%50باشند و داراي محتواي نسبی آب بیشتر از گیاهانی که داراي مکانیزم گریز از خشکی می -2. دهند

یکی از  RWCگزارش کردند که ) 10( 1ودالوکلیر و لسین). 6(کنند محتواي نسبی آب مابین این دو مقدار بوده و به صورت میانه عمل می
نشان داد، که افزایش ) 1(هاي عبادي و همکاران همچنین پژوهش. باشدي وضعیت پتانسیل آبی گیاه میدهندههاي نشانبهترین شاخص
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منجر به انباشت پرولین و قندهاي محلول  RWCشده و طبق این نتایج کاهش پتانسیل آبی و  RWCمنجر به کاهش  آبیکم شدت تنش
  ). 11(گیرد براي تشخیص وضعیت آبی گیاهان مورد استفاده قرار می (RWL)نسبی از دست رفته میزان رطوبت. گردید

  
  : هامواد و روش

در شرایط تنش خشکی ) RWL(و میزان آب نسبی از دست رفته ) RWC(الین گندم از لحاظ  محتواي آب نسبی  10به منظور بررسی 
تکرار انجام گرفت به  3دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح فاکتوریل کامال تصادفی با در گلخانه و آزمایشگاه  93-92در سال زراعی 

برگ از هر الین در هر گلدان به طور تصادفی انتخاب و نمونه ها در  5، )1995(با استفاده از روش ودرلیRWC  منظور اندازه گیري
آنها توسط ترازوي دقیق ) Fw(تر و سپس در آزمایشگاه وزن ها قرار داده شدهفالکس محتواي یخ به منظور عدم کاهش آب نمونه

ساعت در شدت نور کم در آب  4ها به مدت نمونه) Tw(ها به حالت تورژسانسبراي بدست آوردن وزن نمونه. دیجیتالی اندازه گیري شد 
در ) Dw(ور به دست آوردن وزن خشکگراد به منظدرجه سانتی 70ساعت در دماي  48ها به مدت سپس نمونه. مقطر قرار داده شدند 

  . و با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید. آون قرار داده شدند
Rwc%=[(Fw-Dw)/(Tw-Dw)]*100  

 کرده وزن را آنها منتقل شده سپس آزمایشگاه به بالفاصله و تکراربرداشتهطور تصادفی از هربه برگی نمونه پنج صفت این گیرياندازه براي
 وزن تا گرفت، قرار گراددرجه سانتی 30دماي  در ساعت دو مدت به شده وزن هاينمونه .شد یادداشت تروزن عنوان دستآمده به به اعداد و

 خشک وزن آوردن دست به براي گرادسانتی درجه 100دماي با آون در ساعت 24مدت  به هانمونه درنهایت .آید دست به پژمردگی آنها
 .)11(زیر محاسبه شد  فرمول ازاده استف با ساعت دو در برگ خشک وزن از دست رفته از آب گرم برحسب آب کاهش میزان .قرارگرفت

RWL = ቀభିమ
య

ቁ ቀభିమ


ቁ  
ها با و رسم نمودار% 5در سطح احتمال LSD ها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین SASها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

  .گرفت انجام  Excelاستفاده از
  

  :نتایج و بحث
داري بر روي مقدار رطوبت نسبی ،میزان آب نسبی از دست رفته برگ و پتانسیل آب که کمبود آب اثر معنی ها نشان دادنتایج تجزیه داده

 به طوریکه بیشترین میزان محتواي آب نسبی کاهش یافت هاشدت تنش در همه الین پیشرفتبا  رطوبت نسبی برگ.گیاه داشت
- می )35%(FC در حالت تنش شدید 10مربوط به الین ) 29/27(و کمترین مقدار  )85%(FC در حالت بدون تنش 5در الین ) 516/83(

با افزایش تنش میزان آب از دست رفته از گیاه ). α%=1(میزان آب نسبی برگ نیز تحت شرایط کم آبی قرار و الین گرفت  ).1شکل( باشد
در حالت تنش 7مربوط به الین ) 658/2(به نحوي که بیشترین مقدار این صفت . طور معنی داري افزایش یافتها به در برخی از الین

پتانسیل اسمزي در ). 2شکل(مشاهده گردید )85%(FC در حالت بدون تنش  3مربوط به الین ) 23/1( و کمترین مقدار )FC)85% شدید
داراي  9یسه میانگین در مربوط به اثر متقابل تیمارهاي آزمایشی نشان داد که الین مقا. هاي مختلف کاهش یافتاثر تنش کم آبی در الین

در حالیکه بیشترین میزان . بود) درصد ظرفیت زراعی 35(در شرایط تنش شدید ) مگاپاسگال - 3298/11( کمترین میزان پتانسل اسمزي
  .)3شکل( بدست آمد) د ظرفیت زراعیدرص 85(و در سطح شاهد  5در الین ) مگاپاسگال -98/4(پتانسیل اسمزي 

ن وضعیت آب در گیاهان بوده و وضعیت فراگیرتري از تعادل بین میزان آب فراهم شده براي محتواي آب نسبی برگ، شاخص مناسبی براي بیا
- شرایظ تنش کمکاهش محتواي آب نسبی در ) 7(طبق گزارش پاك نژاد و همکاران ). 12( دهدبرگ و میزان تبخیر و تعرق را نشان می

میزان ) 4(بلوم . شودکاهش عملکرد میاکسید کربن و اختالل در فتوسنتز موجب ها، کاهش جذب ديآبی، از طریق بسته شدن روزنه
هاي گیري وضعیت آب گیاه معرفی کرده است، وي بیان داشت که یکی از مزیترطوبت نسبی را به عنوان بهترین معیار براي اندازه

هایی که هاي ژنتیکی تحمل به خشکی، این است که ژنوتیپب برگ، در مقایسه با پتانسیل آب گیاه، در نشان دادن تفاوتمحتواي نسبی آ
تنظیم اسمزي  .پتانسیل آب یکسان دارند، ممکن است به دلیل تفاوت در تنظیم اسمزي، محتواي آب نسبی برگ متفاوتی داشته باشند

دهد که استفاده از مقادیر باالي هش کمتر آب نسبی از دست رفته داشته و نتایج محققین نشان میارتباط زیادي با آب نسبی بیشتر و کا
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 باشدهاي متحمل به کمبود آب مفید میتر آب نسبی از دست رفته به منظور گزینش الینشاخص محتواي آب نسبی برگ و میزان پایین
یل کاهش پتانسیل اسمزي گیاه، ظرفیت فتوسنتزي گیاه را براي تولید محصول آبی به دلنتیجه گرفت که تنش کم گونهتوان اینمی ).9(

ها به توسعه هاي گیاهحاصل شده و با حفظ پتانسیل تورگر سلولکاهش پتانسیل اسمزي از طریق تجمع امالح در سلول. کاهش داده است
    ).3(باشد سلولی و رشد گیاه در شرایط تنش یک مکانیزم تحمل خشکی در گیاهان می
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