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  چکیده

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح  ،سورگوم هايپآبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب ژنوتیتنش کم یرتأثبه منظور مطالعه 
تیمارهاي آزمایش . اجرا گردید 1392دانشگاه محقق اردبیلی در سال  دانشکده علوم کشاورزي تصادفی در گلخانه تحقیقاتی کامالً

در این . بود )KFS17و  KFS2 ،KFS6(سورگوم  هاي یپژنو تو  )ظرفیت زراعی %25و  45، 65، 85(سطح  4در آبی شامل تنش کم
اثرات اصلی  نتایج نشان داد. گیري شداندازهاي عملکرد علوفه و حجم ریشه و وزن خشکاي، کارایی مصرف آب، هدایت روزنهپژوهش 

 داري نشان دادمعنی یرتأث اياي، طول و حجم ریشه و عملکرد علوفهکارایی مصرف آب، هدایت روزنهبر % 1آبی و ژنوتیپ در سطح کم
. شددار اي معنیاي، وزن خشک ریشه و هدایت روزنهبر کارایی مصرف آب، عملکرد علوفه %5و اثرات متقابل ژنوتیپ در تنش در سطح 

یادصفات  ترین یشبدر تمام سطوح تنش  KFS2سورگوم  هاي یپژنوتدر بین گیري شده گردید و آبی موجب کاهش صفات اندازهکم
بیشتري بر کاهش میزان فتوسنتز در مقایسه با تبخیر و تعرق  یرتأثاي تایج نشان داد کاهش هدایت روزنهن همچنین .را نشان داد شده

تر نیز در مقایسه با دو ژنوتیپ متحمل KFS2ژنوتیپ  و کاهش کارایی مصرف آب در طی تنش گردید منجر بهداشته است که این امر 
  .باشد یم
  

  یپ،کارایی مصرف آبتنش، سورگوم، تحمل، ژنوت :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 دیم کشاورزي براي عمده غالت از گیاه این. است پوآسه یا گرامینه خانواده به متعلق سالهیک گیاهی) Sorghum bicolor( سورگوم

 جهان سراسر در زراعی محصوالت تولید در زنده غیر هايتنش ترین مهم از یکی آبیکم ).15. (است گرمسیري نیمه مناطق در
 ايلوله سبب گیاهی هايبافت در آب کاهش). 14( آید می شمار به خشک نیمه و خشک مناطق و توسعه حال در هايکشور صبخصو
 سمی، مواد تولید ها،آنزیم تخریب ها،پروتئین تخریب تنفس، بر اثر فتوسنتز، کاهش ها،روزنه شدن بسته ها،برگ خوردن پیچ و شدن

 هایزهررنگ به آسیب سبب تنش). 13( شودمی رشد هايتشدیدکننده کاهش گر،واکنش اکسیژن انواع تولید افزایش ،هورمونی اختالالت
 خشکی مخرب آثار این يهمه. گرددمی گیاهان اغلب در تیالکوئیدها ضخامت کاهش و کاروتنوئیدها و هاکلروفیل کاهش پالستیدها، و

 در چندانی کاهش تنش از بعد اول روزهاي در آب به دسترسی عدم داد تحقیقات نشان ).6( شد خواهند محصول عملکرد کاهش باعث
 علت. کند می ایجاد ايروزنه هدایت و تعرق فتوسنتز، در شدیدي کاهش تنش افزایش با ولی نداشته ايروزنه هدایت و تعرق فتوسنتز،

-به شود می  علوفه عملکرد کاهش سبب نینهمچ آبیکم تنش. )11( باشدمی روزنه شدن بسته و آبسیسیک اسید تولید افزایش ،آن
 5/15 و 6/62 ترتیب به را خشک علوفه عملکرد متوسط تنش و شدید تنش اعمال حد تا آبیاري میزان کاهش گزارش شد کهطوري 

-یپعملکرد و کارایی مصرف آب ژنوت آبیکم تنش یرتأث بررسی پژوهش این از هدف .دهدمی کاهش تنش بدون تیمار به نسبت درصد
  .بود سورگوم هاي
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  هامواد و روش

دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی در سال  تصادفی در گلخانه تحقیقاتی کامالًاین پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 
 KFS17و  KFS2 ،KFS6سه ژنوتیپ  ظرفیت زراعی و%  25و  45، 65، 85سطح  4ر تیمارها شامل تنش کم آبی د. اجرا شد 1392

 .گیري شدو حجم ریشه اندازه وزن خشکو  يا روزنه، هدایت يا علوفهدر این پژوهش کارایی مصرف آب، عملکرد . بود يا علوفهسورگوم 
 DW رابطه این در). 5( آمد بدست زیر رابطه از استفاده با شده مصرف آب میزان به شده تولید خشک ماده نسبت از آب مصرف کارایی

  .است شده مصرف آب میزان UW و شده تولید خشک ماده وزن
                                                                                                                 WUE = DW/UW  

 مختلف هاينداما خشک وزن تعیین برايو ) U.S.A SC-1 Leaf porometer( مدل پرومتر دستگاه از استفاده با ايروزنه هدایت
بوته  5متوسط عملکرد  يا علوفههمچنین عملکرد  .شد داده قرار ساعت 48 مدتبه گرادسانتی درجه 75 را در آون با دماي ها آن

 لاحتما سطح در LSD آزمون از استفاده با هاداده میانگین مقایسه و SASافزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه .شد یريگ اندازه
  . گرفت صورت% 5
  
 نتایج و بحث 
داري معنی یرتأثبر کارایی مصرف آب % 5ها در سطح و اثرات متقابل آن% 1آبی و ژنوتیپ در سطح اصلی کم تنتایج نشان داد اثرا 

ولی در سطوح پایین تنش موجب افزایش کارایی مصرف آب شده  ،هاي اثرات متقابل نشان دادمقایسه میانگین). 1جدول (نشان داد 
ظرفیت زراعی از % 45 در) گرم بر کیلوگرم 58/1( کارایی مصرف آب ترین یشب. کارایی مصرف آب کاهش نشان داد %)25( یدشدتنش 

شکل (بدست آمد  KFS6ظرفیت زراعی از ژنوتیپ % 25تنش  در) گرم بر کیلوگرم 88/0(آب و کمترین کارایی مصرف  KFS2ژنوتیپ 
 تولید جهت مصرفی آب از برداريبهره .)12و  4( شد گزارش ايعلوفه ارزن و سورگوم روي بر هايژوهشپ در مشابهی نتایج ).، الف1

اي از عوامل افزایش راندمان مصرف نهزتر، کاهش تبخیر و تعرق در اثر کاهش هدایت روگسترده ايریشه سیستم علتبه  خشک ماده
  .باشدآب در طی تنش می

  
  .گیري شدهریانس صفات اندازهنتایج تجزیه وا - 1جدول 

 درجه منابع تغییر
 آزادي

 میانگین مربعات
 اينهزهدایت رو حجم ریشه وزن خشک ریشه عملکرد علوفه  کارایی مصرف آب

  624/50** 51/57018**  531/645** 039/42**  0015/0** 3 آبیکم

  956/6**  00/6300** 739/34** 253/5**  0005/0** 2 ژنوتیپ

  ns62/229  *055/2 765/12* 823/0*  00005/0* 6 ژنوتیپ ×آبیکم

  608/0 44/994 008/5 251/0  00002/0 24 خطا
  899/5 733/18 849/11 183/18  965/9 - (%)ضریب تغییرات 

ns ،** درصد 5و  1دار در سطح دار، معنیبه ترتیب غیره معنی *و.  
کم آبی موجب کاهش ). 1جدول (کم آبی و ژنوتیپ قرار گرفت %) 5در سطح ( متقابل و%) 1در سطح ( اثرات اصلی یرتأثاي تحت هدایت روزنه

مول بر  11( کمترین. اي را نشان داددر تمام سطوح تنش باالترین هدایت روزنه KFS2 هاي استفاده شدهدر بین ژنوتیپ. اي شدنهزهدایت رو
ظرفیت % 85و   KFS6 ژنوتیپ وظرفیت زراعی % 25اي به ترتیب در هدایت روزنه )بر ثانیه مترمربعمول بر  17(ترین  یشبو  )بر ثانیه مترمربع
  ).، ب1شکل (بدست آمد   KFS2 ژنوتیپ وزراعی 
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.هاي سورگومژنوتیپ )ب( ياهدایت روزنهو ) الف(کاراي مصرف آب آبی بر تنش کم یرتأث -1شکل   

 
 مقدار نهایت در و آب مصرف کارایی میزان هاروزنه .)2و  1( است شده گزارش نیز دیگر پژوهش در خشکی رایطش در ايروزنه هدایت کاهش

 در آب کمبود اولیه مراحل در فتوسنتز توقف با مرتبط عامل ینتر مهم ايروزنه انسداد و دهندمی قرار تأثیر تحت فتوسنتزي فرآیند در را عملکرد
 شمار به مناسبی معیار خشکی، به مقاوم و محصول پر ارقام انتخاب و شناسایی در که است حدي تا فرآیند این در هاروزنه اهمیت. باشدمی گیاه
 روزنه، محافظ هايسلول رسدمی به نظر). 9( دهدمی کاهش ها،روزنه شدن بسته طریق از را گیاه از آب خروج برگ، ABA غلظت افزایش .رودمی

 شدن باز در تغییر باعث آن عمل و هاگیرنده این وجود است، گرفته قرار هاآن پالسمایی غشاء بیرونی الیه در که ستنده ABA ویژه گیرنده داراي
آبی و ژنوتیپ قرار گرفت ولی اثرات اثرات اصلی کم یرتأثو حجم ریشه تحت  وزن خشک).8( نمایدمی فعال را پروتئینی شیب و شده یونی هايکانال

 ی تنش کاهش یافت و همچنین ژنوتیپحجم و وزن خشک ریشه در ط). 1جدول ( شددار ژنوتیپ تنها بر وزن خشک ریشه معنیآبی و متقابل کم
KFS2 که مقایسه طوريآبی و ژنوتیپ قرار گرفت بهکم یرتأثاي نیز تحت علوفه عملکرد .حجم و وزن خشک ریشه را به خود اختصاص داد ینباالتر

مقدار و کمترین  KFS2ظرفیت زراعی از ژنوتیپ % 85در  )گرم در گلدان 65/6( ايوفهلعملکرد ع ترین یشبشان داد میانگین اثرات متقابل ن
 تنش اثر بر را یونجه ریشه و حجم خشک وزن کاهش .)2شکل ( بدست آمد KFS6نوتیپ ژظرفیت زراعی از % 25نیز از  )گرم در گلدان 56/0(

 فتوسنتز کاهش با احتماالً شد، ریشه خشک وزن هوایی، موجب کاهش اندام خشک وزن کاهش. )2( شد گزارشنیز  ها پژوهشدر دیگر  خشکی
حج ریشه و وزن خشک ریشه نیز  ینب همبستگی. یافت کاهش ریشه به آلی مواد انتقال علوفه، هوایی اندام خشک وزن کاهش و در طی تنش ناشی

 ساقه ارتفاع و برگ سطح خصوصاً عملکرد اجزاء کاهش خشکی، تنش شرایط در نجهیو در را علوفه عملکرد کاهش علت). 7(گزارش شده است 
 در فتوسنتز میزان کاهش همچنین و ساقه ارتفاع و تعداد کاهش مربوط به آبی،کم هايتنش در را یونجه علوفه کاهش همچنین. )3(باشد  تواند یم

  . )10( داندمی هاروزنه شدن بسته اثر
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.ژنوتیپ هاي سورگوم )د(ايو عملکرد علوفه )ج( وزن خشک ریشه ،)الف و ب( جمآبی بر حتنش کم یرتأث -2شکل   

 
  نتیجه گیري

فزایش کارایی مصرف آب گردید ولی با شدت یافتن تنش کارایی مصرف آب آبی موجب ابا توجه به نتایج مشاهده شد سطوح پایین کم
اي گردید در واقع در سطوح اي، حجم و وزن خشک ریشه و عملکرد علوفهآبی موجب کاهش هدایت روزنههمچنین کم .کاهش یافت

ین امر موجب کاهش کارایی مصرف آب گذاشته که ا یرتأثاي بر فتوسنتز بیشتر از تبخیر و تعرق آبی کاهش هدایت روزنهباالي کم
باالترین مقدار صفات را به خود اختصاص داد و به عنوان ژنوتیپ متحمل به  KFS2شده ژنوتیپ  کاررفته بههاي در بین ژنوتیپ. گردید
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