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 چکيده

به منظور بررسیی اثیر تینش آب بیر عملکیرد و ت می  

پرولین چهار الین پیشرفته گندم، آزمایشی در ایسیتاا  

 1386-87تحقیقات دانشکد  کشاورزی مغان در سال زراعی 

اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طیر  پاییه 

هییای کامییل تصییادفی در سییه تکییرار ان ییام شیید. بلوک

هیای گنیدم در چهیار فاکتورهای مورد مطالعه شامل الین

( و تنش خشکی در سه سطح ) N-82-9, N-83-5, N-84-12, N-85-20سطح  

دهی، تیینش بعیید از مرحلییه تیینش قبییل از مرحلییه خوشییه

بودنید. در ایین  و عدم تنش به عنوان شیاهد(دهی خوشه

آزمایش صفات میزان پرولین، کلروفیل، عملکیرد دانیه، 

عملکرد کیا  و کلیش، شیاخر برداشیز، وزن هزاردانیه، 

ارتفاع بوته، طول خوشه و تعداد پن یه بیارور بررسیی 

ت زییه  MSTATCافزار ها با استفاد  از نرمشدند. داد 

روش این بیا اسیتفاد  از واریانس شدند و مقایسه میان

دانکن در سطح احتمال یک درصید ان یام گرفیز. نتیای  

ت زیه واریانس نشان داد که تنش خشکی بر صیفات میورد 

ها نیز کلیه صیفات . بین الینداشزداری بررسی اثر معنی

مورد برسی به استثناء میزان کلروفیل و ارتفاع بوتیه 

 مشیاهد  شید.دار در سطح احتمال یک درصید اختالف معنی

مقایسه میاناین اثر تنش بر میزان پیرولین نشیان داد 

دهی، مییزان که در صورت وقوع تنش بعد از مرحله خوشیه

افیزایش پرولین در مقایسه با شاهد تیا چهیار برابیر 

یافز و میزان کلروفییل در صیورت وقیوع تینش بعید از 

دهی کاهش یافز. عملکیرد ارقیام نییز تحیز مرحله خوشه

درصد در مقایسه با شیاهد کیاهش  35بیش از شرایط تنش 

مشیاهد   N-83-5یافز و باالترین میزان عملکیرد در رقیم 

 شد.

 

 .پرولینعملکرد، ، تنشگندم،  کلمات کليدی:
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 مقدمه

 

 1مفهوم تنش

از نقطه نظر بیولوژیکی هر نوع تغییر در شرایط 

محیطی که موجب افز قابل مالحظه در رشد و توسعه گیا  

شود تنش نام دارد. از دیدگا  زیسز شناختی به هر می

نوع شرایطی که با فشار زاید نسبز تولید ماد  خشک را 

نبات، زیر پتانسیل ژنتیکی  در تمام یا قسمتی از

های محیطی عامل شود. تنشکند تنش اطالق میمحدود می

ی های گیاهی در سطح کر بسیار مهمی در توزی  گونه

                                                 
1 - Stress 

 فصل اول

کلیات و پیشینه 

 پژوهش
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 شوندزمین و کاهند  پتانسیل تولیدات گیاهی محسوب می

  (.1372شعار، )حکمز

 

 های محيطیانواع تنش

 شوند: می های محیطی به طور عام به دو شاخه تقسیمتنش

مواردی از قبیل رقابز، حمله  2های زیستیالف( تنش

 شود.آفات و امراض را شامل می

: اثرات فیزیکی و شیمیایی  3های غیر زیستیب( تنش

، محیط زیسز از جمله باد، دما، امواج الکترو مغناطیس

شود. از بین شوری، تشعش  و موادشیمیایی را شامل می

رد  به گیاهان در اثر تنش های موجود، خسارت واتنش

کمبود آب، شوری و دمای باال زیادتر بود  و بیشتر 

اند. مناطق اصلی کشز گندم در دنیا هموار  مطالعه شد 

های شود و کاهش آب تمامی جنبهاز طریق خشکی تهدید می

زنی تا عملکرد را تحز تاثیر قرار رشدی گندم از جوانه

 دهد. می

 4خشکی

 تعریف خشكي:

ر كلي خشكي عبارت اسز از عدم وجود بارندگي براي بطو 

اي باشد كه این دور  به انداز نحوي یك دور  معین به

كه باعث تخلیه رطوبز خاك شد  و به گیا  خسارت وارد 

كه كمبود باران باعث صورتيدر  .(1375)ناخدا،  سازد

شود.  تنش كمبود آب شود واژ  تنش خشكي بكار برد  مي

طور مصنوعي در معرض كمبود آب قرار داد  اگر گیا  ب

از نظر شود. شود، واژ  تنش كمبود آب بكار برد  مي

زراعی، خشکی وضعیتی اسز که آب از نظر مقدار و توزی  

گیرد تا گیا  نمی به انداز  کافی در دسترس گیا  قرار

                                                 
2 - Biotic Stress 
3 - Abiotic Stress  
4 - Drought 
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بتواند عملکرد بالقو  خود را تولید کند. به بیان 

از عدم انطباق نزوالت آسمانی، دیار، خشکی عبارت اسز 

کند و با نیازهای گیا  اسز، که آن را دچار تنش می

هر گا  در اثر  (.1988دهد)مانز، عملکرد را کاهش می

درصد  50خشكي هوا، رطوبز داخلي گیا  به كمتر از 

مقدار عادي خود برسد گیا  دچار آب كشیدگي و چنانچه 

ولي باالتر از  رطوبز داخلي گیا  كمتر از مقدار عادي

درصد باشد، در این صورت گیا  دچار  پسابیدگي  50

 (.1375خواهد شد )ناخدا، 

اصواًل واژ  خشكي یك اصطال  هواشناسي اسز و به معني 

فقدان یا كمبود نزوالت جوي به مدت طوالني اسز، كه 

روي « آبي تنش»ها آن را به بعضي اوقات فیزیولوژیسز

تواند در آبي مي تنش، لیكن كنندگیاهان نیز تعبیر مي

هاي كوتا  مدت نیز رخ دهد.  اثر تنش خشكي دور 

مخصوصًا در مرحله نمو تولید مثلي بسیار زیان آور 

كنند، زیرا تعرق شدید ها رشد نميها و دانهاسز.  میو 

هاي چوبي من ر ها به كاهش پتانسیل آب در آوندبرگ

هاي دیار ه قسمزها بگردد.  و در نتی ه آب از میو مي

ترین تنش محیطي اسز كه خشكي شای  .یابدانتقال می

سازد)حکمز درصد سطح زیر كشز را محدود مي 25حدود 

( به طوري كه در این شرایط میزان تعرق از 1372شعار، 

كند و میزان آب درون بافتها و میزان جذب آب ت اوز مي

شد سلولهاي گیاهي به شدت كاهش  یافته ودر نتی ه ر

مناطقي با بارندگي  یابد. طبق تعریف آمبرژ ،كاهش مي

میلي متر نیمه خشك محسوب  250-450ساالنه به میزان 

(. به تعریفي دیار خشكي یك دور  1381شود)آذري مي

بدون بارندگي اسز كه ظرفیز رطوبتي خاك، تقاضاي 

)  سازداتمسفري تبخیر و نیز كارایي گیا  را متاثر مي

از نظر زراعي خشكي وضعیتي (. 1989 ،نكومار و ساخا
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اسز كه آب از نظر مقدار و توزی  به انداز  كافي در 

گیرد تا گیا  بتواند عملكرد دسترس گیا  قرار نمي

(. براثر 1988بالقو  خود را تولید كند )اسلینا، 

مقدار آب برگ با توجه به افزایش نسبز تعرق  كاهش آب،

آن از تبادالت  ناسبت به جذب آب ، تنزل مي یابد و به

گازي سطح برگ نیز كاسته شد  و در نهایز موجب كاهش  

 عمد  عملكرد مي گردد.

از نظر فراوانی حدوث تنش خشکی، مناطق خشک و نیمه 

خشک در اولویز قرار می گیرند. طبق تعریف آمبرژ  

 450تا  250مناطقی با بارندگی سالیانه به میزان 

(. در این 1381شوند)آذری، میلیمتر نیمه خشک محسوب می

مناطق، آب عامل اصلی محدود کنند  رشد گیا  اسز. از 

های گیاهی، خشکسالی عالو  بر فقدان نظر فیزیولوژیسز

 های محیطی زیر اسز:بارندگی، حاصل تالقی تنش

تر بودن رطوبز قابل دسترس خاک، که الف( پایین

 دهد.ها را در تنانا قرار میریشه

دن تبخیر که از کمی رطوبز نسبی، دمای ب( زیادتر بو

 شود.زیاد، تابش و بادهای شدید ناشی می

های گیاهی که به تنفس زیاد، ج( افزایش دمای اندام

های متابولیکی و ساختمانی من ر صدمه به فرایند

 شود.می

د( تابش زیاد خورشید که به تنفس و اکسیداسیون نوری 

 .شودها من ر میو سران ام مرگ برگ

مطلوبی  ( لخز شدن خاک در اثر خشکی که به نحو نا

)ماستی و  دهدرشد ریشه را تحز تاثیر قرار می

 (.1987پاسیورا، 

و( غیر قابل دسترس شدن مواد غذایی، بویژ  در 

شوند ها سریعتر خشک میهای باالی خاک، زیرا این افقافق
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 ها هستندترین الیهو از نظر مواد معدنی نیز غنی

 (.1988وود و ویلیامز، )گار

 

 واکنش گياه به تنش خشکی

های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی واکنش

گیاهان به کمبود آب، بسته به شدت و طول دور  تنش و 

ی رشد گیا  متفاوت اسز. مرحله بحرانی در رابطه مرحله

شود. در مورد با نوع گیا  و هدف از کشز آن توصیف می

منظور تولید دانه یا میو  کشز گیاهانی که به 

شوند، مرحله زایشی دور  بحرانی اسز. این دور  می

مرحله خاصی از نمو گیا  اسز که گیا  بیشترین حساسیز 

نسبز به سایر مراحل نمو به شرایط رطوبتی از خود  را

(. با توجه 1377)هاشمی دزفولی و کوچکی،  دهدنشان می

خشکی، بیشتر  ها به تنشبه اینکه نخستین واکنش

های مرتبط با وقای  بیوفیزیکی هستند، بنابراین واکنش

هایی که با افزایش ح م سلول در ارتباط هستند، فرایند

بیشتر از سایر فرایندها به کمبود آب حساسیز نشان 

دهند و مهمترین تاثیر خشکی را بر روی رشد و تورم می

گ با باشد. بر اثر کاهش آب، مقدار آب برها میسلول

یابد و به توجه به افزایش نسبز تعرق به جذب، تنزل می

آن از تبادالت گازی سطح برگ نیز کاسته شد  و  موازات

 شوددر عملکرد می قابل توجهدر نهایز موجب کاهش 

 (.1993)بلتی و همکاران، 

  5مکانيسم های مقاومت گياه به تنش خشکی

ه دسته توان به سهای مقاومز به خشکی را میمکانیسم

و بلو و ریتچی،  1368)سرمدنیا و کوچکی،  تقسیم کرد

1984:) 

                                                 
5 - Drought resistance 
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ج ی تحمل       7ب ی اجتناب    6الف ی گریز یا فرار

 8تنش

 

 گریز یا فرار از خشکی 

در حالز گریز از خشکی، گیا  دور  زندگی خود را به 

کند و در نتی ه از هناام وجود و وفور آب تکمیل می

(. در مواردی که احتمال 1381)آذری،  گریزدخشکی می

خشکی در دور  حیات گیا  افزایش یابد، هر چه طول 

ی رشد کوتاهتر باشد، عملکرد بیشتر اسز. دور 

بنابراین فرار از خشکی بویژ  زودرسی، محاسن زیادی 

)کوچکی و همکاران،  در راستای مقاومز به خشکی دارد

ای اله(. گیاهان بیایانی کوتا  عمر، گیاهان یکس1367

هستند که چرخه زیستی خود را بعد از ریزش باران در 

زنی و رشد و نمو سری ، مناطق خشک با طی مراحل جوانه

کنند. این نوع گیاهان آغاز گلدهی و تولید بذر طی می

گیرند بلکه از خشکی یا عماًل در معرض خشکی قرار نمی

کنند و کمبود آب در بافتهای گیاهی خود فرار می

(. به 1373)اهدایی،  واقعی به خشکی ندارند مقاومز

عبارت دیار با این مکانیسم، این گیاهان از مواجه 

 کنند.شدن با شرایط دشوار دوری می

 اجتناب -2-5-1

به منظور جلوگیری از تلفات آب، گیا  زراعی از طریق 

کنند  ها، کاهش جذب تشعش ، کاهش سطح تبخیربستن روزنه

دهد. مقدار تعرق را کاهش مییا ترکیبی از هر سه، 

های زراعی می توانند با افزایش کمبود آب، گونه

های خود را مسدود کنند که این موضوع باعث کاهش روزنه

ها کامالً شود. این حالز در شرایطی که روزنهتعرق می

                                                 
6- Escape  
7 - Avoidance 
8 - Tolerance 
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مسدود و مقاومز کوتیکولی زیاد اسز، بیشتر صادق 

ای بسیاری از (. برگه1367)کوچکی و همکاران،  باشدمی

در شرایط محدود هایی اسز که گیاهان دارای مکانیزم

کنند. برای مثال، برخی از بودن آب، تعرق را کم می

تواند سطح برگ را با پیچش برگ گیاهان مانند ذرت می

های دیاری کاهش دهند. گیاهان پهن برگ دارای مکانیزم

خود های باشند. مثاًل سویا برگبرای کاهش تلفات آب می

ها ظاهر ای سطح تحتانی برگهای نقر پیچد که کرکرا می

)کوچکی و  تواند نور بیشتری را منعکس کندشد  و می

(. یکی از راههای اجتناب از تنش خشکی 1369سرمدنیا، 

ی از طریق حفظ آب در گیا ، تداوم جذب آب اسز. الزمه

این عمل، برخوردار بودن گیا  از دو خصوصیز مهم یعنی 

های عمیق و منشعب و مقاومز کم به جریان آب در شهری

 (.1372)کوچکی و نصیری،  داخل گیا  اسز

 

 تحمل خشکی  

تحمل به خشکی به توانایی گیا  به سر پا ماندن در 

 های آن اشار  داردحالز پتانسیل آب پایین بافز

 (. 1369)کوچکی و سرمدنیا 

آب در اغلب نقاط زیرکشز گندم در ایران محدودیز 

آبیاری و یا عدم بارندگی )شرایط دیم( از مراحل 

دهی به بعد امری عمومی اسز و گیا  در همین ساقه

 مرحله با تنش خشکی مواجه می شود.

کمبود آب یکی از مهمترین فاکتورهای غیرحیاتی اسز که 

گرمسیری و گرمسیری تحز زراعز گندم را در مناطق نیمه

تمام جهان به عنوان  دهد. تنش خشکی درتاثیر قرار می

یک مشکل جدی در کشاورزی مطر  بود  و ساالنه خسارات 

کند ) زیادی را در مناطق خشک و نیمه خشک وارد می

Boyer, 1982.) 
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 متوسط با که نحویبه دارد محدودیز آبی مناب  لحاظ از ایران

 را جهان بارندگی متوسط یک سوم متر، میلی 250 حدود بارندگی

 هایخشکی درصد 2/1دارای  ایران که اسز حالی در دارد. این

 به و اخیر هایسال در های مداومخشکسالی وقوع .باشدمی جهان

 کشور از که پهنه عظیمی 1386-87 سال خشکسالی شرایط ویژ 

 تولیدات برای را مکرری خطر زنگ داد، قرار تأثیر تحز را

 توجه لزوم بنابراین درآورد. به صدا تولید ثبات و کشاورزی

 هایزمینه تمام در پایدار راهکارهای به پیش از بیش

 طبیعی عامل این اثرات کاهش برای و عملیاتی تحقیقاتی

 هاییاز بارزترین سال  86-87 زراعی نماید. سالمی گوشزد

 و دیم مختلف محصوالت روی به خوبی را پدید  این تأثیر که اسز

( از نظر تولید و .Triticum aestivum Lگندم ) .داد نشان آبی حتی

سطح زیرکشز مهمترین محصول زراعی به شمار رفته و 

افزایش کمی و کیفی عملکرد آن در واحد سطح از 

باشد. های تحقیقاتی و اجرایی کشور میمهمترین اولویز

میلیون تن گندم باالترین  10با تولید ساالنه بیش از 

 پروتئین گیاهی که بالغ بر یک میلیون تن اسز، در

درصد کالری  45گردد. در نتی ه بیش از کشور فراهم می

مورد نیاز کشورمان از گندم تامین می شود. کشز گندم 

خشک عموما در مراحل ابتدایی فصل رشد در مناطق نیمه

گردد. ممکن اسز تنش خشکی در هر با تنش خشکی مواجه می

یک از مراحل مختلف رشد گندم بر رشد و عملکرد آن 

رسد حساسترین مرحله، از رد، ولی به نظر میتاثیر باذا

ها باشد )احمدی و شدن سنبلچهدور  گلدهی تا زمان کامل

(، تنش 1995(. در مطالعه گوپتا )1384همکاران، 

های بارور رطوبتی در دور  گلدهی باعث کاهش تعداد گل

روی باعث گلدهی شد. وقوع تنش رطوبتی در مرحله ساقه

فاع گیا ، عملکرد و وزن هناام و کاهش ارتزود

شدن دانه هزاردانه شد. تنش رطوبتی در مرحله خمیری
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نیز اگرچه بر رشد گیا  موثر بود ولی اثر آن در این 

 (.1995مرحله کمتر از مراحل قبلی بود )گوپتا، 

 تن میلیون 12 حدود به ایران در گندم تولید اخیر هایسال در

 میلیون  2/6معادل سطحی  از تولید میزان این .رسید  اسز

میلیون هکتار  0/4میلیون هکتار آبی و  2/2هکتار )

از درصد آن  63تولید فوق  میزان از که شد  برداشز دیم(

 37و  تن در هکتار 2/3آبی با میاناین عملکرد اراضی 

تن در  1/1دیم با میاناین عملکرد  اراضی از درصد آن

 وسعز .(1387زاد  و همکاران، )وهاب شودمی تولید هکتار

 که جوی نزوالت به هاعرصه این در تولید وابستای و دیم اراضی

 گندم تولید پذیری آسیب زیادی اسز، نوسانات دارای کشور در

کشاورزی،  جهاد )وزارت اسز داد  افزایش بارزی نحو به را

 هرگونه تا کندمی ای اب گندم اقتصادی (. اهمیز2008

 کشور در این محصول تولید سیستم کردن بهینه برای راهکاری

 و تولید رسدمی نظر گیرد. بهقرار کاربرد و ارزیابی مورد

 ارقام نیز و فصل آخر خشکی به و مقاوم پرمحصول ارقام معرفی

 که از معتدل سرد و سرد مناطق ) در زراعی محصوالت در زودرس

 راهکارهای از یکی باشد(می کشور گندم کشز مهم های اقلیم

 آبی کم مدیریز های سایر روش با تلفیق در که اسز موثری

 )آقایی برساند حداقل به را پدید  این تأثیر تواندمی

 2008 همکاران، و سربرز  آقایی ؛ 2004 .همکاران،  و سربرز 

 (.2007 رینولدس، و تریتوان ؛

 مروری بر مطالعات انجام یافته

تنش خشکی اثر متفاوتی بر روی عملکرد، اجزاء 

شناسی و فیزیولوژیکی دارد. از طرف صفات ریخزعملکرد، 

پذیری این صفات به مرحله وقوع تنش دیار میزان تاثیر

خشکی نیز بستای دارد. به عنوان مثال، اگر خشکی در 

بندی گندم اتفاق بیفتد، صفاتی از قبیل زمان دانه

تولید ریشه عمیق و قوی، مومی بودن سطح برگ، ارتفاع 
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ی فرعی کمتر تحز تاثیر قرار هاگیا ، تعداد پن ه

توان در سه گیرند. صفات مرتبط با تنش خشکی را میمی

  .گرو  فنولوژیک، مورفولوژیک و فیزیولوژیک تقسیم کرد

اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گیا  متفاوت اسز. 

افشانی و دهی، گرد در غالت کمبود آب در مرحله سنبل

انه نی بر عملکرد دپرشدن دانه اثرات غیرقابل جبرا

(. بنابراین زودرسی از 1368دارد )سرمدنیا و کوچکی، 

تواند از تنش خشکی صفاتی اسز که گیا  بوسیله آن می

و فیشر و مائورر،  1979آخر فصل دوری نماید )بلوم، 

1978 .) 

زیادی تعداد پن ه بارور برای تولید عملکرد بیشتر 

رود. شمار می در شرایط محیطی مساعد، یک صفز مطلوب به

اما این صفز در مناطقی که تنش خشکی قبل از گلدهی 

دهد و افتد اغلب عملکرد را کاهش میاتفاق می

پن ه تحز این شرایط عملکرد بیشتری های کمواریته

های پرپن ه تعداد زیادی از خواهند داشز، زیرا واریته

های خود را در اثر تنش خشکی قبل از گلدهی از پن ه

های بارور حاصل از آنها نیز در دهند و سنبلهدسز می

پن ه، دارای تعداد دانه های کممقایسه با واریته

باشد. اما موقعی که خشکی در اواخر دور  رشد کمتری می

پن ه عموما عملکرد بهتری های پرافتد، واریتهاتفاق می

 (.1373دارند )کاظمی، 

دانه به شاخر برداشز گندم عبارتسز از نسبز عملکرد 

عملکرد بیولوژیک که کارایی تخصیر مواد فتوسنتزی به 

دهد و تحز تاثیر ژنوتیپ، عملکرد دانه را نشان می

باشد )دونالد، محیط و اثر متقابل بین این دو می

1958.) 

توان به دو دسته عوامل موثر بر شاخر برداشز را می

تقسیم نمود. دسته اول اجزاء اصلی عملکرد دانه بود  
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باال بودن آنها، باال بودن شاخر برداشز را به  که

همرا  دارد. بقیه صفات که عملکرد غیر دانه را تشکیل 

گیرند و افزایش این صفات دهند در دسته دوم قرار میمی

به کاهش شاخر برداشز من ر می شود. البته شاخر 

برداشز بیشتر به معنای باال بودن عملکرد دانه نیسز و 

دارای شاخر برداشز باالیی باشد ولی  ممکن اسز گیاهی

بواسطه عملکرد بیولوژیکی کمتر، عملکرد دانه در واحد 

 سطح آن پایین باشد. 

های گیا  در محتوای آب نسبی سن شی از مقدار آب بافز

ر مقدار آب در حالز آماس زمان تنش نسبز به حداکث

فرمول محاسبه  1950کامل سلول اسز. وزرلی در سال 

 ( را به شر  زیر ارائه کرد: RWC) 9محتوای آب نسبی

100×)dW – s)/(WdW – fRWC(%) = (W 

وزن آماس یا  sWوزن خشک و  dWوزن تر،  fWکه در آن  

 حالز اشباع گیا  می باشد .

 

بررسي تاثیر تنش خشكي ( با 1383زاد  و همكاران )نبي

در مراحل رشد رویشي گندم نشان دادند كه كمبود رطوبز 

باعث كاهش پتانسیل آب و محتواي نسبي آب برگ ها 

(RWC شد. كاهش در میزان )RWC   متناسب با كاهش

 پتانسیل آبي بود.

( با بررسی تاثیر تنش خشکی بر 1385ابهری و گالشی )

ند که تحز شریط صفات فیزیولوژیک گندم نتی ه گرفت

تنش، سطح برگ، وزن خشک برگ و عملکرد کاهش یافز. 

میزان اسید آمینه پرولین در تیمارهای تنش نسبز به 

شاهد افزایش یافز و ژنوتیپی که بیشترین عملکرد را 

در شرایط تنش داشز، بیشترین اسید آمینه پرولین را 

توان اسید آمینه پرولین را نیز تولید کرد. لذا می

                                                 
9- Relative Water Content 
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ر خوبی برای گزینش ارقام متحمل به شرایط تنش شاخ

( و سپهری 1385دانسز. منصوری فر و مدرس ثانوی )

 ( نیز در ذرت به نتای  مشابهی دسز یافتند.1385)

( (با بررسي رابطه تعداد روزنه ها و 1368مقصودي )

عملكرد برروي ارقام بهار  گندم گزارش كرد كه 

داد روزنه و همبستاي منفي و معني داري  بین تع

عملكرد وجود دارد. بنابراین انداز  و فراواني روزنه 

ها نیز نقش مهمي در مقاومز گیا  به خشكي ایفا مي 

( گزارش كردند كه در 1972كنند. میسكین و همكاران )

گندم و جو تراكم روزنه ها از برگهاي باالیي به طرف 

برگ هاي پاییني كاهش مي یابد. گیبینگ و اشنایدر 

( گزارش کردند که سهم ساقه در ت م  ماد  خشک و 1999)

باشد. در درصد می 25-30وزن نهایی دانه گندم حدود 

( نشان 2001و  2000این ارتباط یانگ و همکاران )

دادند که در شرایط تنش آبی ساقه سهم بیشتری را در 

 دهد.پرشدن دانه گندم به خود اختصاص می

اثر تنش خشکی در ( با بررسی 1990بلوم و همکاران )

دهی گندم نشان دادند که اویل و اواخر مرحله پن ه

دهی با های گندم در اواخر مرحله پن هدرصورتی که بوته

تنش خشکی مواجه گردند، امکان جبران عملکرد به دلیل 

کاهش تعداد پن ه و تعداد دانه در هر خوشه کمتر 

اثر ( نیز با مطالعه 1993باشد. گیونتا و همکاران )می

تنش خشکی در گندم نشان دادند که عملکرد گندم به طور 

داری در مواجهه با تنش خشکی کاهش می یابد معنی

که میزان کاهش عملکرد و اجزاء عملکرد بسته به طوریبه

باشد. ادمیدز و درصد متفاوت می 25-78شدت تنش بین 

(نشان دادند كه رشد  دانه غالت تحز 1989همكاران )

ذخیر  اي ساقه بود  و از طریق انتقال  تاثیر مواد

م دد این مواد در شرایط تنش نقصان عملكرد جبران مي 
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گردد. بنابراین زماني كه تولید مواد فتوسنتزي تحز 

اي ساقه به تاثیر تنش خشكي قرار مي گیرد، مواد ذخیر 

ها به عنوان منبعي در پر شدن دانه ویژ  كربوهیدرات

ایشان گزارش كردند كه در  کنند.نقش مهمی ایفا می

ها روز بعد از گلدهي، ساقه 14ارقام بهار  گندم، تا 

به عنوان محل ذخیر  مواد فتوسنتزي بود  و بعد از آن 

باشد و ارتباط مستقیم و ها ميصادر كنند  آسمیالت

داري بین كاهش ماد  خشك ساقه و ظرفیز تولید معني

زگلدهي مشاهد  دانه در شرایط تنش خشكي در زمان بعد ا

 شد .   

 در اطالعات و گزینش هایروش محدودبودن دلیل به گذشته در

 در موفقیز زراعی، در محصوالت تنش به مقاومز نحو  مورد

 دلیل به .اسز بود  محدود نیز نباتات اصال  های برنامه

 خشکی سرما، )گرما، محیطی هایتنش از که قابل توجهی خسارات

 اخیر هایسال در وارد شد ، غالت جمله از عیزرا محصوالت به...) و

 مورد بسیار محیطی هایتنش به زراعی گیاهان واکنش بررسی

 با (.2007 پاسیورا، ؛ 1988 اسز )بلوم، قرار گرفته توجه

 متعددی که مناطق در آن و پایداری  دانه عملکرد وصف این

 در مهمی معیار عنوان به همیشه دارد وجود محیطی هایتنش

 اسز گرفته قرار استفاد  مورد ارقام معرفی ینش وگز

 (.2007 رینولدس، و )تریتوان

 محیط به ارقام عملکرد پایداری بررسی جهز متعددی روشهای 

 مقایسه . اند شد  ارائه و هوایی آب شرایط از وسیعی دامنه در

تنش( وگزینش  بدون و متضاد) تنش محیطی شرایط در عملکرد

 گونه این اصلی هدف سازگارند، محیط دو ره به که هاییژنوتیپ

 ؛1988 همکاران، و ؛ اهدائی1990 اسز )فالکونر، هاآزمایش

 چنین در اصالحی پیشرفته مواد (. ارزیابی1992فرناندز، 

 شناسایی بر عالو  که آوردمی فرآهم امکان را این شرایطی

شرایط،  دو هر در عملکرد پایداری دارای ارقام هاالین
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 رطوبتی متفاوت شرایط مناسب که شوند شناسایی هایی ژنوتیپ

 تنش شرایط تحز مطلوب، گزینش شرایط تحز باشند. گزینش

 ایعمد  استراتژی سه شرایط دو هر تحز توام گزینش و کامل

 اندشد  پیشنهاد تنش به متحمل ارقام انتخاب که برای هستند

 تنش به تحمل ارزیابی هایشاخر (.1994همکاران،  و )کالهوم

 اندگرفته قرار استفاد  مورد و اند شد  پیشنهاد متعددی

 همکاران، و سربرز  آقایی 2004 همکاران، و سربرز  )آقایی

 و نادری ؛ 2006حصادی،  ؛ 2004 همکاران، و شفازاد  ؛ 2008

 (.1992 فرناندز، ؛ 1999 همکاران،

ها جهز استفاد  از ارقام مقاوم یکی از بهترین گزینه

)صدیق و  باشدیش عملکرد در شرایط خشکی میافزا

طور کلی گیاهان به منظور حفظ . به(2000همکاران، 

های های خود، به ت م  یکسری محلولفشار اسمزی در سلول

)رودز و کنند میهای خود اقدامآلی و معدنی در سلول

توان به ها می. که از میان این محلول(1994ساماراس، 

نقش مفید  (.1993)دلونی  و ورما،  پرولین اشار  کرد

پرولین در افزایش تحمل گیا  نسبز به شرایط تنش در 

)کیشور  و همکاران،  مطالعات زیادی گزارش شد  اسز

؛ وانگ 2000؛ وانگ و لی، 2000؛ باجی و همکاران؛ 1995

و شائو و  2006؛ اعرابی و همکاران، 2003و همکاران، 

 .(2006همکاران، 

( گزارش 1996( و کاملی و لوسل )2008)تاتار و گورک 

کردند که تحز شرایط خشکی، ماد  خشک و محتوای آب 

یابد. نسبی در گندم کاهش و میزان پرولین افزایش می

افزایش میزان پرولین در مطالعات وندروسکولو و 

( نیز گزارش شد  1985( و پاتل و ورا )2007همکاران )

گندم در شرایط  اسز. البته افزایش میزان پرولین در

(، 2007های دیار نظیر شوری )پوستینی و همکاران، تنش
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( و اشعه ماوراء بنفش )تیان 1990سرما )چارسز و فان، 

 ( نیز گزارش شد  اسز.2007و لی، 

( گزارش کردند که خشکی وضعیز 2009کاترجی و همکاران )

آبی گیا  را در طول مراحل تشکیل خوشه و گلدهی تحز 

 37دهد و از عملکرد دانه به میزان یتاثیر قرار م

کاهد. گیونتا و درصد می 18درصد و از عملکرد کا  

گیری کردند که تحز شرایط ( نیز نتی ه1993همکاران )

درصد کاهش می  85الی  25تنش خشکی، عملکرد گندم 

 یابد.

تحز تأثیر مدت و شدت تنش،  خشكيخسارت تنش  میزان  

)حكمز شعار،  ژنوتیپ اسز شرایط محیطي و میزان حساسیز

 ،1379اكبري،  ،1375 ناخدا،؛  1374؛ كهن مو، 1372

سلطانی  و همکاران،  و 1990اکانایاک و همکاران، 

2001 .) 

مقایسه با آبیاري محدود،  ركامل نخود د آبیاري  

 22ها به تأخیر انداخز و بوته راروز گلدهي  6حدود 

گفز كه طول  تواناین رو مي ازروز دیرتر رسیدند.  

طور قابل بهدورة رشد گیاهان بر اثر تنش كمبود آب 

)قاسمي گلعذاني و همكاران،  یابدتوجهي كاهش مي

1380.) 
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of water stress on yield and proline 

accumulation of four wheat lines at Moghan research station-Moghan junior college 

of agriculture during 2008. The trial was caried out in a 4×3 factorial experiment 

based on complete block design with three replications. In this experiment, effect of 

four wheat lines (N-82-9, N-83-5, N-84-12, N-85-20) and three levels of water stress 

(stress before heading stage, stress after heading stage and none stress as control) 

were studied on proline content, chlorophye content, seed yield, straw yield, HI, 1000 

kernel weight, plant height, ear length, fertile tiller number. Data was analyzed by 

MSTATC software and means compared by Dancan method at %1 probability. 

Results showed that drought stress affected studied traits. there is a significant 

difference between wheat lines exception chlorophyle content and plant height. 

Proline content increased fourfold and chlorophyle content decreased, if stress 

occurred after heading stage. Also, wheat yield decreased more than %35 under stress 

compared by control. The highest seed yield obseved with N-83-5 line.  

Key words: Wheat, Stress, yield, Proline. 

 


