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 عنوان طرح پژوهشي: 

 در شرایط محدودیت آبي های زراعي گلرنگ بر عملكرد و برخي از ویژگيروی آهن و تاثير ميكوریز و نانواكسيد 

 رئوف سيد شریفي مجری طرح: 

 فریبرز پيغامي رضا سيد شریفي و همكار طرح: 

 دانشگاه محقق اردبيلي          دانشكده علوم كشاورزی و منابع طبيعي             گروه :زراعت و اصالح نباتات

 لرنگ، گدانه ، عملكردیز مغذی های اهن و رویر، ميكوریزدوره پر شدن دانه، كليد واژه ها: 

 چكيده

 فعاليت انزیم های انتي اكسيدان،نانواكسيد آهن و روی بر با پاشي و محلول كاربرد ميكوریزبه منظور بررسي تأثير 

بفه صفورت  1394 زراعفي فصفلگندم در شرایط محدودیت آبي، آزمایشفي در  دانه پر شدن و طول دوره عملكرد

شامل كفاربرد فاكتورهای مورد بررسي  های كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد.ر قالب طرح پایه بلوکفاكتوریل د

)عفدم اسفتفاده از ]چهار سفطح در نانواكسيد محلول پاشي  ،ميكوریز در دو سطح )مصرف و عدم مصرف ميكوریز(

و سفه سفطح آبيفاری  [آهفن و روی( نانواكسيد، كاربرد نانواكسيد آهن، نانواكسيد روی و كفاربرد تفوام نانواكسفيد

  درصفد مرحلفه تكمفه دهفي، 50 در آبيفاریقطفع  یفا  محفدودیت شفدید آبفي به عنوان شاهد،  طبيعي)آبياری 

هفا نشفان داد كفه مقایسه ميفانگينبود. درصد مرحله گلدهي(  50 در مرحله آبيارییا قطع  محدودیت  مالیم ابي

گرم در روز(، طفول دوره پفر  0027/0سرعت پر شدن دانه ) ،هكتار(كيلوگرم در  52/2278عملكرد دانه )حداكثر 

كفاربرد ، طبيعفيروز( در تركيفب تيمفاری حاصفل از آبيفاری  35) دانفه دوره موثر پر شدن و روز( 40شدن دانه )

كيلفوگرم در  25/834 به ترتيفب)این صفات  مقادیرم نانواكسيد آهن و روی و كمترین أپاشي توو محلول ميكوریز

و  ميكوریز، عدم كاربرد تكمه دهيدر آبياری تا مرحله  (روز 79/26و  روز 91/30گرم در روز،  00189/0  ،ارهكت

نتایج نشان داد كه محدودیت ابي محتوای پرولين و فعاليت انزیم های كاتفاالز پفر پاشي به دست آمد. عدم محلول

و نانواكسيد آهن و روی این صففات را تحفت شفرایط  اكسيداز و پلي فنول اكسيداز  را افزایش داد. كاربرد ميكوریز

درصفد  8/67محدودیت ابي و ابياری نرمال بهبود بخشيد. كاربرد ميكوریز و نانواكسيد اهن و روی عملكرد دانفه را 

بر اساس در مقایسه با عدم كاربرد ميكوریز و نانواكسيد اهن و روی تحت شرایط محدودیت شدید ابي افزایش داد. 

مي تواند برای بهبود توليفد گلرنفگ  و نانواكسيد آهن و روی ميكوریزكاربرد توأم از ج، به نظر مي رسد كه این نتای

 تحت شرایط محدودیت آبي توصيه شود.
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 مقدمه                                                              

گونه از گياهان زراعي شناسایي شده است كه از آنها روغن به دست مي آید. روغن با  14000امروزه نزدیک به 

نه است كه دارای مصارف خوراكي و صنعتي است. در موقع جوانه زدن بذر، روغن منبع اصلي انرژی و ارزش ترین جزء دا

 توسط روغن متفاوت، غذایي های رژیم به بسته روزانه هر فرد مورد نياز كالری درصد 20كربن به شمار مي آید. حدود 

 آن، موجب شده است قيمت افزایش اهبه همر بازارهای جهاني در گياهي روغن افزایش تقاضای شود. مي تأمين

 90حاضر بيش از  حال دربيش از پيش تحميل شود.  ایران جمله از روغن كننده كشورهای وارد به فشارهای اقتصادی

 . این در حالي است كه بر اساس بررسي(1394)سيد شریفي،  شود مي خارج وارد مصرفي كشور از روغن كل از درصد

در این شود.  مي تأمين روغن مصرف از طریق كشور مردم روزانه انرژی از درصد 21حدود ایران  تغذیه انستيتو های

 دیگر امری به كشورهای وابستگي كاهش برای آنها عملكرد افزایش و روغني های كشت دانه زیر سطح راستا افزایش

 گرفتن اختيار در رد امكانكشور وجود دا در آبي منابع لحاظ از كه محدودیتي دليل به ولي .به نظر مي رسد ضروری

رو به نظر مي رسد  این نيست. از صرفه به مقرون اقتصادی لحاظ از روغني، های كشت دانه برای توسعه اراضي جدید

 واحد در عملكرد افزایشكشت دانه های روغني سازگار به مناطق خشک و نيمه خشک و  بر باید ها فعاليت بيشتر

 شود.  متمركز سطح

 تا 78 باشد. مي پروتئين درصد 24 تا 12 حاوی و روغن درصد 45 تا 25 گلرنگ دارای ی روغني، دانهدر بين دانه ها

 ،)سيد شریفي دهند مي تشكيل لينولئيک و اولئيک ضروری چرب غيراشباع اسيدهای را گلرنگ روغن درصد 90

 عنوان به گلرنگ كشت و شود، مي محسوب خشک و نيمه خشک كشورهای جز جهاني بندی تقسيم در ایران .(1394

 حدود تا آن كيفيت و كميت وليشود.  خشكي به حساس روغني جایگزین دانه های تواند مي كشور بومي گياه یک

  و تنش های محيطي موجود در طول دوره رشد گياه  قرار مي  غذایي عناصر خاک، حاصلخيزی تأثير تحت زیادی

 . گيرد

به هم خوردن تعادل تغذیه ای در گياه است و در این  ،بي در گياهآودیت ثار تنش ناشي از محدآمهمترین یكي از   

 های نهاده مصرف بر عمدتًا متكي كشاورزی حتي در شرایط كمبود اب محصوالت توليد اخير های دهه راستا در



 مالاع مشكل این رفع راه های است. یكي از شده محيطي زیست مشكالت بروز به امر منجر این كه بوده شيميایي

 در این باشد. مي های زراعي نظام در بوم شناختي بوم كشاورزی مدت دراز اصول از بر استفاده مبتني راهكارهایي

 با بقوالت، زراعي تناوب از ها كش آفت و شيميایي كودهای نظير انواع خارجي های نهاده از استفاده جای به نظام

 علف های در خاک، غذایي مواد ذخيره ضمن تا شود مي تفادهاس و زیستي آلي دامي، كودهای انواع گياهي، بقایای

 تغذیه ای راهبردهای جمله ی از مزارع كودهای زیستي در یابد. كاربرد زیستي افزایش تنوع و شده كنترل آفات و هرز

 به منحصراً زیستي كودهای (. اصطالح2004است )كاپور و همكاران،  شناختي بوم كشاورزی به اهداف نيل برای گياه

 و باكتریایي ریز موجودات بلكه گردد، نمي غيره اطالق و گياهي، كودسبز بقایای دامي، كودهای از حاصل آلي مواد

 جمله مهمترین از غذایي سایر عناصر و فسفر فراهمي تثبيت نيتروژن، با رابطه در آنها فعاليت از حاصل مواد قارچي و

 .دارد همزیست كيفي گياهان و كمي خصوصيات بر مثبتي ثرقارچ ميكوریز ا شوند. مي محسوب زیستي كودهای

 كمبود فسفر، در شرایط خاک به خصوص از غذایي مواد بهتر جذب برای ریشه گياه سيستم فعال سطح افزایش

 خاک ساختمان بهبود بيماری ها، و آفات به مقاومت و شوری خشكي، به تنش های مقاومت افزایش فتوسنتز، افزایش

  (.2004باشد )ال كاراكي و همكاران،  مي زراعي های نظام بوم قارچ در این نقش زا نمونه هایي

 تنش باشد. وقوع اهميت داشته تنش شدت ه یانداز به است ممكن دانه عملكرد بر خشكي ظهور تنش زمان اثر     

 در تنش وقوع ردد.گ بوته در طبق تعداد موجب كاهش تواند مي آبي كم به مرحله این حساسيت و گلدهي در مرحله

 ژنوتيپ 24روی  یک بررسي (. در1379)كوچكي و سرمد نيا،  دارد دانه وزن بر را تأثير دانه بيشترین شدن پر هنگام

 تعداد و دانه هزار وزن طبق، قطر طبق، در بذر طبق، تعداد تعداد با سطح واحد در دانه عملكرد شد مشخص گلرنگ

بوته و تعداد دانه در طبق  در طبق تعداد بيآو با افزایش محدودیت  بود، داری معني همبستگي جانبي دارای شاخه

 (. 1969یابد )ابل،  مي كاهش به شدت باشد، مي گلرنگ عملكرد اجزای ترین كه از مهم

نيز به خود  را كشورها سایر تحقيقات از وسيعي بخش و نبوده كشور به منحصر خاک در مغذی ریز عناصر كمبود    

كمبود روی در مناطق هن از دیگر عوامل موثر بر رشد و عملكرد گلرنگ است. آدهد. عنصر روی و اختصاص مي 

(، 1999 ،چ و همكارانلهای شني، فرسایش یافته و به خصوص در خاكهای آهكي )و خشک و نيمه خشک، خاک



مصرف همه ساله و  كشت مداوم، ( شيوع بيشتری دارد.1993تاكر و واكر بدون تهویه ) يهای سدیمي و غرقاب خاک

های آهكي از جمله وجود مقادیر زیاد كربنات  شرایط حاكم بر خاک سایر كودهای فسفره، آبشویي و بيش از نياز

مغذی و كودهای الي موجب كاهش ذخيره این عناصر  زیرقليایي و عدم مصرف كودهای حاوی عناصر  pH  ،كلسيم

 این از كافي مقدار اگر است، ولي اندک روی به گياهان نياز اگرچهدر خاک و در نتيجه كاهش عملكرد شده است. 

 دیگر و آنزیمي متعدد های ناكارایي سيستم از حاصل فيزیولوژیكي تنش های از نباشد، گياهان دسترس در عنصر

 جذب عدم و تثبيت مشكل آهكي های خاک در(. 2006برد )بایبوردی،  خواهند رنج روی مرتبط با متابوليكي اعمال

 نياز از بيش مصرف ،1/8از  بيشتر مقادیر یا در و يقليای pH با يیها خاک در. دارد وجود آهن جمله از غذایي رعناص

عواملي هستند كه  ی از جمله آلي مواد كمي و تهویه عدم شرایط در خصوص به كربنات بي وجود فسفاته، كودهای

 . گياهان مي شودعملكرد كمي و كيفي  و كاهشمنجر به كمبود آهن 

ميتوان به برطرف  های این روش ویژگي از است. پاشي محلول گياهان نياز مورد آهن و روی تأمين راه های از یكي

 این تجمع از سميت ناشي كاهش آن، اجرای بودن آسانتر خاک، عنصر در تثبيت از كمبود، جلوگيری سریع كردن

اشاره كرد )خوشگفتار  ها آن ناشي از يزیست محيط خطرات و شيميایي كودهای مصرف كاهش خاک، در عناصر

( و در این راستا عرضه كودهای شيميایي به شكل نانو ذرات در مقایسه با شكل متداول و مرسوم آنها از 1386منش، 

اهميت ویژه ای برخوردار هستند. در نانوكودها عناصر غذایي به تدریج و به صورت كنترل شده در خاک ازاد مي شوند 

كودها فرصت جدیدی به منظور افزایش كارایي مصرف عناصر غذایي و به حداقل  استفاده از نانو و در حقيقت با

ز انجایي ا (.2012رساندن هزینه های حفاظت از محيط زیست پيش روی انسان گشوده شده است )نادری و عبدی، 

عملكرد و دیگر خصوصيات و محدودیت آبي بر  كه آزمایش هایي در خصوص تاثير ميكوریز، نانواكسيد اهن و روی

زراعي گلرنگ در منطقه انجام نشده است در این راستا به نظر مي رسد به كار گيری قارچ های ميكوریز، ریز مغذی 

 ازیم های مختلف آبياری با هدف كاهش و یا تعدیل اثر تنش ابي یكي از راه كارهای موثر باشد. ژهای اهن و روی و ر

بر عملكرد و برخي از ویژگي  قارچ ميكوریز و ریز مغذی های آهن و رویبررسي توام اثر آزمایش به منظور این  رو این

 اجرا شد. در شرایط محدودیت آبي های زراعي گلرنگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گلرنگ اهمیت و تاریخچه  

ر ذخای و از نظردیرینه دارد  قدمتيگياهي است كه كشت آن  .Carthamus tinctorius Lگلرنگ با نام علمي   

ایران كشت گلرنگ به عنوان یک  در .رودميجهان به شمار  ترین مناطق این گياه دراز غني یكيایران  ژنتيكي،



، آذربایجان و خراسان بویژه بيشتر مناطق كشوردر كشت آن  و آغاز شده است 1336 سالروغني از دانه گياه 

 . رواج دارد در اطراف مزارع فرعيورت زراعت برخي از نقاط به ص نيز كشت آن در مروزهو ا استاصفهان مرسوم 

رزی بفوده  های ان و استفاده در رنگ)كارتامين( از گل قرمز رنگدر گذشته كشت گلرنگ بيشتر به منظور تهيه 

گلبفر  هفای اند. هفای طبيعفي شفدهجایگزین رنگ، كاملبه طور  تا حدودیهای مصنوعي رنگ امروزه ،ولياست. 

به نام كارتامين بوده كه به رنگ قرمز پرتقالي دیده مي شود. ایفن مفاده نفا محلفول در آب گلرنگ حاوی ماده رنگي 

 ميزان روغفن آنبوده ولي در محلول های قليایي قابل حل است. كارتاميدین به رنگ زرد و محلول در آب مي باشد. 

صفنعت پوشفاک،  رنگفرزی، های زرد و قرمز گلرنگ درشده است. از رنگ گزارش دانه درصد وزن كل 45 تا 20بين

در تهيفه ، ی این گيفاه جهفت مصفارف دارویفيهاگلشود. صابون استفاده مي های خوراكي و تهيه كارتامين یا رنگ

روند. های كلوچه نيز به كار ميتهيه نان وهای الكلي های مصنوعي، نوشابهساخت گل ،ی آرایشي و رنگ غذاها رنگ

درصفد  23 حفاویشود. كنجاله گلرنفگ استفاده مي نيز و طيور دامآرد و در تغذیه امروزه از گلرنگ در تهيه روغن، 

 اسفيد از و مقفدار آناسفت  يفکئلينولچفرب  درصفد اسفيد 75-79 حاویدرصد فيبر است. گلرنگ  35و  پروتئين

 بيهشفو از لحفاظ خفواص شفيميایي  سویا، بذركتان، بادام زميني و روغن زیتفون بيشفتر ذرت،در  موجوديک ئلينول

 ،هفای گيفاهيروغن بيشفترمانند  ، وليشودب نيز های دیزليتواند جایگزین سوختميروغن زیتون است. این روغن 

 گلرنگشود. از روغن و به سهولت تصفيه مي است. روغن گلرنگ شفاف مقرون به صرفه نيستمصرف  نوع اینبرای 

شود. از پوسته دانفه استفاده مي نيز و مواد آرایشيتهيه صابون  روشنایي،چراغ برای  سوختبه طور سنتي به عنوان 

، انواع عایق و بفه عنفوان سفوختي بفا دارو فرج خللسراميک، آجرهای سبک و  ،گلرنگ برای توليد كاغذ، آجر پخته

 .(1394 ،)سيد شریفي شودمياستفاده  نيز باال  خاكستر كم و سرعت سوخت

 مختلف رشد و تکامل گلرنگ مراحل 

   :شودرا شامل مي دانهرسيدگي  و، گلدهي زني، تكمهدهيساقه، مرحله روزت پنج، شد و تكامل گلرنگر مراحل   

  . مرحله روزت1   



محل به صفورت مجتمفع  یکكه در  كندزني و قبل از ساقه دهي تعداد زیادی بر  توليد مياز جوانه بعد لرنگگ    

یفا بهفاره  و يزهیپفا بفهدوره  نشود. طول ایهنوز دیده نمي ساقهن دوره . در ایمعروفندروزت  نامبه  وشوند دیده مي

 تر از ارقام بهاره است. يزه طوالنيیدارد و در ارقام پا بستگي، ژنوتيپ و طول روز دما ،بودن رقم



 . مرحله ساقه دهی2              

 ترقوی مركزی به تدریج ساقهشود. مي منجري علفياه گهای جوان در اوایل بهار، به توليد یک گياهچه آهسته رشد             

اصلي  هایكند. از ساقهتوليد مي را های فرعي زیادیو شاخه رسدمتر مييسانت 30-90 طول آن به ،شودمي

 یک دهي ساقهشود. مرحله شوند كه در انتهای آنها طبق توليد ميثانوی حاصل مي یهاساقهیا  و های فرعيساقه

متر سانتي 5/1-2/5به طور متوسط روزانه  خودگياه بسته به ژنوتيپ  . هراستشد سریع بعد از مرحله روزت مرحله ر

 است. همراهها  طویل شدن ميانگره بادهي در گلرنگ كند. ساقهرشد مي

 زنی. مرحله غنچه کردن یا تکمه3            

روی  برها كه وانهن جشوند. ایهای اوليه حاصل ميشاخه بر محور آغاز این مرحله تعدادی جوانه معين از  در             

توجه به تأمين آب و  گل،. در مرحله تشكيل جوانه كنندتوليد ميد و هر كدام یک طبق نیابساقه قرار دارند تكامل مي

 .است برخورداراز اهميت بيشتری  ،دهينسبت به مرحله ساقه ،مواد غذایي كافي

                                                                  گلدهی حلهمر. 4          

 10 حدود شود كهگلدهي به حالتي اطالق مي .شودمي شروعهفته پس از ظهور گياهچه  8-9گلرنگ  گلدهي            

شود. مرحله ز تكميل ميرو 5 تا 3روی ساقه باز شوند. گلدهي در یک طبق طي ی موجود بر هاطبق در گلچهدرصد 

، زرد و قرمز روشن نارنجيها به رنگهای باشد. غنچه هابعد از ظهور اولين گل روز 40 تا 10 تواندكامل مي گلدهي

 شوند. دیده مي

 . مرحله رسیدگی دانه5         

به  رسيدگي دانه وابسته حلهمر. شودناميده ميفاصل تكميل باروری تا رسيدن دانه مرحله رسيدگي دانه  حد             

ميزان  و درصد روغن ،تجمع ماده خشک ،گيرد. در این مرحلهتحت تأثير دما و رطوبت نيز قرار مي ولي ،استژنوتيپ 

  .رسدزني به حداكثر ميجوانه

 

 عوامل اقلیمی و خاکی            



مناطق نامساعدتر و اراضي درجه  درشده است تا  خاكي موجب نسبت به شرایط نامساعد گلرنگسازگاری باالی               

نگهداری آب در آنها زیاد  كه ظرفيت خوبزهكشي  برخوردار ازهای عميق و حاصلخيز . خاکكردكشت  نيز  دوم

شرایط به  نسبت گياهاین  .استگلرنگ در حد خنثي  برایآل خاک  ایده pHباشد برای گلرنگ مناسب هستند. 

به خصوص در  دیم كشت در صورت است. مقاومحساس است. گلرنگ در برابر شوری خاک و كمبود تهویه  ایستابي

 مترميلي 300-400داقلح ساالنه با بارندگي گلرنگ. ، مقاومت آن كمتر از جو و بيشتر از پنبه استقليایي خاک های

مقاومت بيشتری به شرایط كه خار بيشتری دارند ارقامي .تواند توليد كندميیک دوره رشد، عملكرد معقولي را  در

خشک شهرت یافته به عنوان یک گياه زراعي مطلوب مناطق خشک و نيمه با اینكه گلرنگ. دهندخشک نشان مي

ن آاز  گياه بتواندفقط موقعي واقعيت دارد كه رطوبت كافي در عمق خاک وجود داشته باشد تا  امراین  ولي، است

باال و شرایط آفتابي و خشک حساس  دماهایلدهي تا دوره پر شدن دانه به در مراحل گاین گياه . كندبرداری  بهره

پرهيز كرد. مرحله گلدهي از  باید منطبق است این مراحلو خشک بر  گرمو از كشت آن در مناطقي كه فصل  است

  .گرددعملكرد مي كاهشكمبود رطوبت در این مرحله موجب  .استب شناخته شده آمراحل حساس نسبت به كمبود 

 

 تنش خشکی           

 مناطق در خصوص به زراعي گياهان از بسياری عملكرد و رشد كاهش محيطي عوامل ترین مهم از خشكي تنش              

 و غلظت ( اظهار داشتند كه مكانيسم های2003) و همكاران . چينگشود مي محسوب دنيا خشک نيمه و خشک

 تابعي همگي اسمز پدیده وسيله به انتقال غلظت و یا و انتشار ای، توده ریانج مانند گياهان در عناصر غذایي انتقال

 غذایي عناصر غلظت مقدار و شدت كاهش رطوبت، صورت در و است ریشه و خاک در موجود مقدار رطوبت از

 نمو و رشد مختلف دوره های (. از انجایي كه گلرنگ در1998زایگر،  و تایز (ميگردد تحول و دستخوش تغيير

 دوره های در غذایي عناصر تجمع غلظت و روند بر نيز خشكي تنش اثر دارد، غذایي عناصر متفاوتي به نيازهای

 آن در نيز خشكي تنش اثر غذایي، به عنصر رشد از مرحله هر در گياه نياز افزایش با و بوده رشدی متفاوت مختلف

 گياه، رشد كاهش ها، روزنه شدن بسته علت به زفتوسنت ميزان كاهش (.2004 اوكامپو،(بود  بيشتر خواهد دوره



 بر خشكي رااث ترین مهم از ها دانه شدن پر دوره طول كاهش و دانه كردن پر برای الزم فتوسنتزی مواد كمبود

  .(2004) ردی و همكاران،  گياهان است

 باشد. ابوالحسني هميت داشتها تنش شدت اندازة به است ممكن دانه عملكرد بر خشكي ظهور تنش زمان اثر            

 روی خشكي تنش داشت، اظهار تنش بدون و خشكي شرایط تنش در گلرنگ بومي الین 15 بررسي در (1381)

 تنش بدون شرایط در و درصد 71 شرایط تنش در طبق در دانه تعداد صفت و داشته شدیدی و منفي دانه تأثير وزن

 مرحله این حساسيت و گلدهي در مرحله تنش وقوع .نماید مي توجيه را بوته در عملكرد دانه تغييرات از درصد 70

به  تنش خشكي كردند اعالم (1985ایوانز ) و هانگ گردد. بوته در طبق تعداد موجب كاهش تواند مي آبي كم به

در  بر  سطح شاخص شاخص های رشدی به خصوص منجر به كاهش كاهش ها موجب بر  در زودرس زردی علت

 این در گرفت. قرار آبياری تيمارهای تحت تأثير عملكرد (1969) فرنچ و لئونارد مطالعه گردید. در گلرنگ كانوپي

 گرفت، مي آبياری انجام خاک، متری سانتي 120عمق تا دسترس قابل رطوبت درصد تخليه 60اساس بر مطالعه

 از قبل هفته دو تا آبياری و گلدهي یلاوا تا آبياری اواخر گلدهي، تا آبياری برداشت، زمان تا آبياری شامل تيمارها

و  3317، 3953، 4056 ترتيب به فوق تيمارهای در دانه عملكرد بررسي نشان داد كه این نتایج بودند. گلدهي 

 .بود دار معني تفاوت و چهارم سوم با دوم و اول تيمار بين كه بود، هكتار در كيلوگرم 2011

 ودیت آبی راه کارهای تحمل به محد               

های ژنتيكي و فيزیولوژیكي مربوط به آن نيز به كاروتحمل محدودیت آبي یک خصوصيت پبچيده بوده و ساز             

صورت  تواند بهخوبي شناخته نشده است. واكنش گياهان به محدودیت آبي به ماهيت كمبود آب بستگي داشته و مي

 زیر باشد : 

 تنش كوتاه مدت )پاسخ كوتاه مدت(های فيزیولوژیک به پاسخ -1

 تطابق غير قابل توارث با سطح مشخصي از محدودیت آب )پاسخ ميان مدت( -2

 تطابق قابل توارث با محدودیت آبي )پاسخ بلند مدت(  -3



ه های ميان مدت بی پاسخاز جمله همراه است. 2Co پاسخ كوتاه مدت به محدودیت آب با كاهش حداكثر جذب              

های آلي و پاسخ بلند مدت به محدودیت آبي شامل الگوهای ی تجمع نمکتنظيم اسمزی به وسيله محدودیت آبي،

 كوتيكول، شدن ضخيم ها،روزنه بستن مانند مختلف هایمكانيسم یبوسيله (. گياهان1999ژنتيكي است )پسركلي، 

 مقاومت محدودیت آب برابر در توانندمي یاسمز تنظيم و پروتئين از كاهش جلوگيری كننده، تعرق سطح كاهش

مواقع  سطح بر  در مراحل اول رشد، عامل بسيار مهم برای مصرف آب در (. كاهش تعداد و1990)لویت،  كنند

ای شدن و پژمرده شدن تابش نور، لوله برابری بر ، وضعيت قرار گرفتن آن در آبي است. تغيير زاویه كم خشكسالي و

شرایط نامساعد  برابرباشد كه نوعي سازش در تلفات آب مي و حرارتي به منظور كاهش بارهایي همگي واكنش

 (.2003شوند )بالي، محيطي محسوب مي

 

 آبی از نقطه نظر بیوشیمیایی محدودیت به تحمل کارهای راه                

د. با تنظيم باز و بسته شدن روزنه، گياهان شوذخيره آب مي برای حفظها موجب بسته شدن روزنه محدودیت آبي             

كنند، ولي ورود دی اكسيدكربن نيز به طور همزمان كاهش كاهش آب را توسط كاهش جریان تعرق كنترل مي

شود. در نتيجه، زنجيره انتقال یابد. منبع محدود دی اكسيد كربن به كلروپالست منجر به عدم دریافت الكترون ميمي

را  NADP+یابد. محدودیت تثبيت دی اكسيد كربن بازسازی افزایش مي ROSابد و توليد یالكترون كاهش مي

 پتانسيل آب، كمبود هنگام در شود. بنابراین،دهد كه منجر به كاهش زنجيره انتقال الكترون فتوسنتزی ميكاهش مي

شود. روپالست ناشي ميدر كل 2Oدارد كه از افزایش نسبت  وجود 2O2Hو  •2O تجمع افزایش برای توجهي قابل

 توسط خشكي تنش معرض در گياهي چند گونه در پروتئين تغيير و ليپيدی پراكسيداسيون ،ROS تشكيل افزایش

  ( نيز گزارش شده است2008اسفندیاری و همكاران ) 

افزایش  گياهان در ها اكسيدان آنتي مقدار و اكسيدان آنتي هایآنزیم هایفعاليت كه خشكي از تنش ایدرجه           

 نيز گياهيیک جنس های گونه بين در حتي است، متغير گياهي بسيار های گونه ميان در رسد مي نظر یابد بهمي

صنوبر تحت به افزایش تنش خشكي بين دو جمعيت  PODو SODهایهای متفاوتي ار آنزیمپاسخ .است متفاوت

 هایگونه واكنش. گزارش شده استو هوای مرطوب(  )جمعيت با آب و هوای خشک و جمعيت با اب شرایط متفاوت



 بستگي خشكي دوره مدت طول و شدت بر بلكه گونه گياهي وابسته است،ژنتيک به  تنها نه خشكسالي به گياهي

 .است گزارش شده مختلفدر پاسخ به تنش كمبود آب در گياهان  CATو  SODافزایش فعاليت  .دارد

 ملکرد و اجزای عملکرد عبر  آبی تأثیر محدودیت                  

)اندرو وهمكاران،  شودكاهش عملكرد مي موجبزای محيطي است كه ترین عوامل تنشمهم از محدودیت آبي              

 تواند تعداد دانه در هر سنبله رایند باروری دانه ميآفر كمبود آب پس از گلدهي از طریق آسيب رساندن به(. 2000

ممكن است از طریق كاهش دوره پر  تنش رطوبتي در طول پر شدن دانه(. 1970نز و دانستون، )ایوا كاهش دهد

. بر اساس گزارش (1977)بروكلهارست،  و یا كاهش سرعت پر شدن دانه عملكرد دانه را كاهش دهد شدن دانه

. وقوع محدودیت آبي را تسریع نماید ياهتواند گلدهي و رسيدگي گ( محدودیت آبي مي1983اوسترهيس و كارتویت )

( و چنانچه با گرما همراه 1982كند )گبيهو و همكاران، تر ميی پر شدن را كوتاهدوره ،بندی در مرحله گلدهي و دانه

وزن (. 1970تواند موجب تسریع پيری، كاهش دوره پر شدن دانه و كاهش وزن دانه گردد )دای و اینتاالب، باشد مي

-وزن دانه را كاهش مي شدن دانه معموالً  در طي پرمحدودیت آبي  دانه ارتباط دارد.شدن  دانه با سرعت و مدت پر

 ها است.به دليل كاهش مواد موجود در شيره پرورده برای رشد دانه این امر احتماالً. (1978)داویدسون و بریچ،  دهد

 ها مرتبط استه شدن روزنهشود كه با بستیند فتوسنتزی مربوط ميآكاهش توليد مواد پرورده نيز به كاهش فر

  (.2000همكاران، )دوگان و

 های رشدی شاخصتأثیر محدودیت آبی بر            

كرافورل و همكاران، ) شودكاهش سطح بر  مي موجب گرفته و قرار ها تحت تأثيرسلول رشد آب، كمبود اثر بر           

گياه  بر  درسطح نتيجه  دهد و درمي نشان نشرشد بر  اولين فرآیندی است كه به كمبود آب واك (.1990

در شرایط مزرعه ناشي از كاهش سطح بر  و  گياهنشان دادند كه كاهش زیست توده  و (2000پایه، ) یابدمي كاهش

 مقداركاهش  1محدودیت آبي بر لویي اثر در بررسي( 2004) همكاران و دوام بر  در شرایط محدودیت آبي است. لي

 به منجر( محدودیت آبي عدم)خاک  رطوبت افزایش. را گزارش كردند هوایي به واسطه كم آبي ایهبيوماس اندام
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 به امر این. شودمي گياه پوشش سریع شدن بسته مزرعه و پوشش افزایش نتيجه در و گياهان رویشي رشد یتوسعه

 كاهش دودیت آبي موجبمح مقابل، در. شودمي پایيني پوشش گياه هایبر  ترعیسر ریزش موجب خود نوبه

 و ارزاني بررسي اساسر (. ب1384 ی،)پور موسو شودرشد محصول مي سرعت كاهش نتيجه در و هابر  فتوسنتز

 این و یابدمي كاهش بر  داخل معدني مواد مقدار ،به دليل كاهش جذب محدودیت آبي شرایط در( 1379) ارجي

 .بود خواهد گياه رشد ی دهنده كاهش عوامل از امر یكي

 پرولین  محتوایتأثیر محدودیت آبی بر                

 هایاندام در پرولين تجمع محدودیت آبي، شرایط ارقام تحت گزینش برای ارزیابي هایشاخص از یكي امروزه             

 آب كمبود اثر در را پرولين غلظت ( افزایش2001همكاران ) (. باجي و1995است )لنهوس و برگمن،  مختلف گياهي

 به هامتابوليت و سایر محلول قندهای ،پرولين تجمع كه رسدنظر مي به كردند. گزارش دوروم گندم رقم سه در

  باشد. عالي در گياهان تنش به متداول پاسخ یکگياهان مختلف  در اسمزی تنظيم منظور

 

 میزان کلروفیل تأثیر محدودیت آبی بر              

 و باشد )قوشمي خشک توليد ماده و فتوسنتز شدت تعيين در كليدی عوامل از ها یكيبر  كلروفيل محتوای             

 كاهش به شدت در شرایط كم آبي گياه است، فيزیولوژیكي مهم فرآیندهای از یكي كه (. فتوسنتز2004همكاران، 

 هایشاخص ی جمله از تنش ایطشر تحت بر  كلروفيل حفظ و (. دوام فتوسنتز2006یابد )گوسگنوا وهمكاران، مى

مي تجزیه كلروفيل و كاهش با همراه فعال اكسيژن توليد موجب محدودیت آبي است. تنش به مقاومت فيزیولوژیكي

)سایرام و  رسانند آسيب مي تيالكوئيد ساختارهایبه  و كلروپالست تجزیه در هاكلروفيل تنش،شرایط  در شود.

 اكسيژن فعاليت ی  كاهش دهنده آنزیمي هایسيستم در اختالل ایجاد بموج (. محدودیت آبي1998همكاران، 

گردد )بولر و مي هاتخریب رنگدانه و سلولي غشای به خسارت نتيجه در و هاپراكسيداسيون چربي افزایش و فعال

 Phragmites australisگياه  در شرایط محدودیت آبي تحتb و a  كلروفيل غلظت (. كاهش1992همكاران، 

طي بررسي های  (2006)محسن زاده و همكاران، Aeluropus lagopoides ( و 2005پجتر و همكاران، )



-مراحل سنبله در aكلروفيل  مقدار دارمعني ( كاهش2004مرده )  و سه سي و احمدی .است گزارش شده مختلفي

به  تنش شرایط تحت لكلروفي غلظت رسد كاهشمي نظر . بهگزارش كردند محدودیت آبيبواسطه  گندم را دهي

(. 2004مرده،  و سه سي و باشد )احمدی تجزیه كلروفيل در فنلي تركيبات و پراكسيداز اثر كلروفيالز، واسطه

 از این رودهد و گياه را كاهش مي توسط جذب نور و  شواهدی در دست است كه محدودیت آبي ميزان كلروفيل

ای فتوسنتز ی غير روزنهواند به عنوان یک عامل محدود كنندهتكاهش ميزان كلروفيل در شرایط محدودیت آبي مي

اند )اسلمير و به حساب آید. پژوهشگران دیگر نيز به كاهش ميزان سبزینگي در شرایط محدودیت آبي اشاره كرده

 شرایط تحت را در گياه سویا bميزان كلروفيل  دارمعني كاهش( نيز 2005(. قربانلي و نياكان )2005همكاران، 

 شاهد گزارش كردند.  گياه به نسبت محدودیت آبي

 فلورسانس کلروفیل تأثیر محدودیت آبی بر           

 فلورسانس افزایش طریق از فتوسنتز كارایي ميزان كاهش فتوسنتز، بر محدودیت آبي گذارثيرأت عوامل از یكي            

لوژی گياه و ميزان آسيب وارده به دستگاه فتوسنتزی از (. به منظور تعيين وضعيت فيزیو2000)وزان،  است كلروفيل

شود. در واقع ميزان فلورسانس كلروفيل تابعي از فعاليت تكنيكي به نام سنجش فلورسانس كلروفيل استفاده مي

های محيطي مورد استفاده قرار گيرد )ليچتنتالر، تواند در تشخيص مدت تنشباشد كه ميفتوسنتزی بر  مي

 دهنده نشان كه داد قرار بررسي مورد (Fv/Fm)گيری اندازه طریق از توانمي را فتوسنتزی دستگاه رد(. كارك1992

( 2005(. ملكوتي و همكاران )2005باشد )چن و همكاران، مي II فتوسيستم واكنش مراكز عملكرد كوآنتومي ی

اكسيدكربن قابل دسترس كاهش دی ها به علت محدودیت آبي یا دمای زیاد،گزارش كردند كه با بسته شدن روزنه

های نوری در واكنش NADPHو  ATPهای انتقال الكترون یعني یابد و به دنبال كاهش توليد و ذخيره، فرآوردهمي

( در شرایط Fmكند. كاهش در فلورسانس حداكثر )كاهش پيدا مي IIفتوسنتز، عملكرد كوانتومي فتوسيستم 

های فتوشيميایي در است كه موجب كاهش واكنش a2يون كمتر كوینينی اكسيداسمحدودیت آبي نشان دهنده

(. محدودیت آبي با تأثير سوئي كه بر آسيميالسيون 1993شرایط محدودیت آبي شده است )ویلسون و همكاران، 
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رسد كه مي Fmگذارد، ظرفيت پذیرش و انتقال الكترون را كاهش داده، در نتيجه سيستم به سرعت به كربن مي

( خواهد بود. از طرفي با افزایش شدت نور، سيستم فتوسنتزی با یک روش Fvه آن كاهش فلورسانس متغير )نتيج

دهد. با این تنظيمي برای كاهش انرژی القا شده تحریكي، انرژی مازاد را به صورت فرآیند غير تشعشعي از دست مي

اقل صدمه به این مراكز وارد شود )باردوی گردد كه حدمكانيسم تنظيمي، ضمن حفاظت از مراكز واكنش، موجب مي

 در (Fv/Fm) كوانتومي عملكرد كاهش موجب ( محدودیت آبي2000) وزان گزارش اساس بر(. 1981و سيگال، 

 زیادی حد تا IIفتوسيستم  معتقد است با اینكه( 2003) همكاران و یوردانف شد. قند چغندر مختلف هایژنوتيپ

 كارایي رو این از شود،فتوسيستم  این در الكترون انتقال مانع تواندمي كم آبي ليو است، مقاوم كم آبي به نسبت

گرفتند كه  ( نيز نتيجه2007بيافزاید. پاک نژاد و همكاران ) كلروفيل فلورسانس ميزان بر و را كاهش داده فتوسنتز

(، VFاهش فلورسانس متغير)گيرد. همچنين محدودیت آبي موجب ك( تحت تأثير تنش قرار نمي0Fفلورسانس اوليه)

 شود. ( ميFv/Fm( و عملكرد كوآنتوم )0Fفلورسانس اوليه )

 های آنتی اکسیدانیفعالیت آنزیمتأثیر محدودیت آبی بر            

اكسيژن  افزایش تشكيل انواع موجب محدودیت آبي نظيرمحيطي  هاید كه تنشندهاخير نشان مي بررسي های            

محدودیت مشاهده شده است كه در شرایط . شودمي ياكسيدان آنتي هایدنبال آن افزایش فعاليت آنزیمه فعال و ب

رسد نظر مي رو به گياهان متحمل بيش از گياهان حساس است، از این در يهای آنتي اكسيدانفعاليت آنزیم ،آبي

)گائو و همكاران،  نقش مهمي باشند دارای محدودیت آبيگياهان به  در افزایش تحمل يهای آنتي اكسيدانآنزیم

ای برخوردارند كه های دفاعي ویژههای محيطي از مكانيسمر منفي تنشاهای گياهي جهت مقابله با اث(. سلول2006

های آنتي اكسيداني سوپر اكسيد دسموتاز، كاتاالز، گلوتاتيون ردوكتاز، پراكسيداز و ... )بلوخينا و از همكاری آنزیم

-( تشكيل شده2002های كارتنوئيد، توكوفرول، اسكوربات، گلوتاتيون و ... )ميتلر، ( و آنتي اكسيدان2003همكاران، 

گلوتاتيون، مهلر و گزانتوفيل -نظير اسكوربات های بسيار مهمياین اجزا با همدیگر سبب تشكيل چرخه همكاریاند. 

سازد تا از های دفاعي، سلول را قادر ميمكانيسم عنوانه ها باجرای این چرخه(. 2004)ميتلر و همكاران،  گرددمي

ها را كاهش آوری نموده و اثرات مضر آن معج ها راكه آن گيری نمایند و یا اینهای فعال اكسيژن پيشفرم توليد



افزایش پتانسيل ردوكس سلول شده و با كاهش آسيب بفه  موجبها این چرخه فعال شدنعالوه ه ب. دهند

)اسفندیاری و همكاران،  بردتری به سر ميحياتي، سلول در شرایط تنش محيطي در وضعيت مطلوبهای بيومولكول

های آنتي اكسيداني در گياهان تحت تأثير ( گزارش كردند كه فعاليت آنزیم2011(. زاهدی و همكاران )1387

 یابد.  محدودیت آبي افزایش مي

 میکوریز          

 معدنى غذایى عناصر و آب تر بيش گياه و جذب و بين خاک مفيد اى رابطه كه هستند هایى قارچ ميكوریزها             

 20 تا قارچ های هيف رشد از ناشى مى تواند ميكوریزا توسط غذایى عناصر و آب جذب افزایش ایجاد مى نمایند.

 به و شده دور مزبور سطح از ميلي متر 5/1 تا حداكثر موئين، های ریشه كه درحالي باشد؛ سطح ریشه از متری ميلى

 .نيستند خاک فرج و یا خلل و شكاف در دخول به قادر ها، هيف نفوذ قدرت با در مقایسه كمتر نفوذ قدرت علت

 در ها نفوذ هيف نيست. مناطق آن در حضور به قادر ریشه كه نمایند مى خاک نفوذ از مناطقى به ها هيف بنابراین

حركت  سرعت دهد. مى افزایش خاک محلول هاى تركيب با آب را و معدنى ایىغذ مواد تبادالت سطح مناطق، این

 خاک در آن انتشار سرعت از بيش برابر كه چندین است ساعت در متر سانتي دو ها هيف داخل در معدني فسفات

 .(2001 ،روبرت ; 2001 ،)اگو  باشد مى

ریشه  سيستم فعال سطح افزایش .دارد همزیست گياهان كيفي و كمي خصوصيات بر مثبتي قارچ ميكوریز اثر              

به  مقاومت افزایش فتوسنتز، افزایش كمبود فسفر، در شرایط خاک به خصوص از مواد غذایي بهتر جذب برای گياه

 بوم قارچ در این نقش از نمونه هایي خاک ساختمان بهبود بيماری ها، و آفات به مقاومت و شوری خشكي، تنش های

  (.2004باشد )ال كاراكي و همكاران،  مي زراعي های نظام

و  ازتوباكتر آزادزی باكتری با بهاره گلرنگ بذر تلقيح كه شد ( مشخص1388همكاران ) و ميرزاخاني تحقيق در             

 و يطيمح نامساعد عوامل برابر در گياهان افزایش مقاومت موجب روغن، و دانه عملكرد افزایش بر عالوه ميكوریز قارچ

د. ولي اثار ناشي از كمبود این عناصر در شرایط محدودیت ابي بيشتر اثر خود را نمایان یگرد كيفيت محصول بهبود



مي سازد و در این راستا فعال كردن عواملي كه گياهان بتوانند در برابر تنش مقاومت كنند در بهبود عملكرد كمي و 

  .(2004ي و همكاران ككيفي محصوالت بسيار مفيد خواهد بود )ال كارا

 گیاهان در خشکی به مقاومت و میکوریزهای قارچ           

شود كه منجر به تغيير در تنش خشكي موجب ایجاد خسارت در فرآیندهای فيزیولوژیكي و بيوشيميایي گياه مي            

د شده در گياهان در اثر خشكي شد ایجارشود. كاهش رشد، عملكرد، وضعيت آبي و مسيرهای متابوليكي گياهان مي

تواند مربوط به تنش اسمزی ایجاد شده در این شرایط و نيز كاهش جذب عناصر غذایي باشد. گزارش شده است مي

بينند و طوالني شدن این تنش موجب خسارات آبي صدمه ميهایي هستند كه از كمكه غشاهای سلولي اولين مكان

شود. عقيده بر این است كه همزیستي ها ميكه در نهایت منجر به نشت الكتروليتشود  ها ميبران ناپذیری در غشاج

تواند از اثرات مخرب تنش خشكي صورت قابل توجهي ميهای ميكوریزا بهایجاد شده بين گياه ميزبان و قارچ

 جلوگيری كند. 

 ياییميكوریزبا گياهان غير  مقایسه در آب نتقالا برابر در ریشه مقاومت یياميكوریز گياهان در كافي آب شرایط در            

 كه رسدمي نظر به در نگاه نخست چه اگر بيشتری برخوردارند. آب انتقال از همواره ياییميكوریز گياهان و است تركم

 هدشوا ولي، باشد قارچ هایوسيله هيفبه آب مسيرهای انتقال افزایش در اثر ميكوریز، توسط گياه آب انتقال افزایش

در  شده جذب غذایي مواد از افزایش ناشي ،تربيش آب افزایش انتقال و ریشه مقاومت كه كاهش است داده نشان

 سهولت موجب و افزایش داده را برگي تعرق ميكوریز طرف دیگر، است. از ميكوریز توسط خصوص فسفر(ریشه )به

 تغيير با است ممكن ریشه، از گياه آب و انتقال ش هدایتافزای بر عالوه ميكوریزشود. بنابراین، مي گياه در آب انتقال

گذار باشد. بيان شده است كه گياهان  اثر نيز هابسته شدن روزنه و باز بر ساقه، و ریشه هورموني بين توازن

ای باالتری از گياهان غير ميكوریزایي هم در شرایط كمبود آب و هم در شرایط آبياری مطلوب، تعرق و هدایت روزنه

 شود. دهند كه در نهایت منجر به افزایش فتوسنتز در این گياهان ميميكوریزایي نشان مي

 مختلف هایبه روش ميكوریزدهد. مي افزایش خشكي نسبت به را آن تحمل ميكوریز قارچ با ریشه شدن همزیست            

 توجهي قابل ميزان در شرایط خشكي گياهي هایاز گونه تعدادی در شود.مي خشكي به گياه تحمل افزایش موجب



 مقدار آب، كمبود شرایط در كه است شده نيز دیده ياییميكوریز هایشود. در ذرت مي انباشته هاسلول در پرولين

-ریشه به جذب سطح افزایش كه رسدمي نظرشود. بهمي ، توليدميكوریز بدون هایذرت با مقایسه در بيشتری پرولين

 اطراف در آب زیاد مقدار گرادیان ایجاد از و داده كاهش را طول واحد از طریق آب جذب مقدار نيز ميكوریز وسيله

 .(1394)سيد شریفي و نامور،  كندمي كننده جلوگيری جذب سطوح

 پایداری موجب و دهدمي كاهش را خاک و هاریشه بين احتمالي فاصله ی گياهان، هایریشه در هاقارچ حضور              

 كههنگامي كند.عمل مي این دو عرضي بين رابط یک همانند واقع شود، در مي ریشه و خاک بين مواد و آب انجری

-ریشه سيستم كه در گياهاني خصوصبه مسئله این و یابدكاهش مي نيز غذایي مواد جذب باشد پایين خاک رطوبت

 الی البه در هاآن نفوذ و حالت در این هاقارچ هيف كند. وجودمي تری پيدااهميت بيش دارد كمتری تراكم هاآن ای

عالوه دهد. بهمي افزایش باشد، كم خاک كه رطوبت شرایطي در حتي را تحرک كم هایجذب یون خاک، امكان ذرات

یابد. افزایش ميزان آب های ميكوریزا افزایش ميتحت شرایط تنش خشكي كارآیي مصرف آب گياه نيز در حضور قارچ

دليل گسترش شبكه هيفي قارچ باشد. از سوی دیگر تواند مربوط به افزایش جذب آب بهرایط كم آبي ميجذبي در ش

كنند كه این امر نيز به نوبه ها صرف ميبيان شده است كه گياهان ميكوریزایي بيوماس بيشتری را برای توسعه ریشه

 خود موجب افزایش جذب آب خواهد شد.

 هابسته شدن روزنه باز و بر ميكوریز اثر خشكي، به نسبت تحمل ایجاد در ميكوریز احتمالي هایممكانيس از یكي              

رشد گياهي كه در معرض كم آبي قرار گرفته اثر  براست. تبادالت گازی صورت گرفته در گياه عامل مهمي است كه 

دهند ي در شرایط تنش نشان ميایيكوریزایگذار است. گياهان ميكوریزایي ميزان فتوسنتز بيشتری را از گياهان غير م

نقش  گياه سيتوكينين مقدار است مشخص شده كه گونهای گياه است. همانها بر هدایت روزنهكه بيانگر تاثير قارچ

 گياه آبي و روابط یافته افزایش گياه مقدار سيتوكينين ،ميكوریز تشكيل هنگام در دارد. هاتنظيم روزنه در مهمي

-ها مياسترول كه جاآن از كند.پيدا مي افزایش هم هامقدار استرول ياییميكوریز گياهان گيرد. درمي رارق تحت تاثير

 این از ميكوریزهای رسد قارچمي نظربه دهند، قرار تحت تاثير را آبي گياه روابط و پالسمایي غشاء نفوذپذیری توانند

 (.1394)سيد شریفي و نامور،  دهند افزایش آب شرایط تنش در را گياه رشد بتوانند طریق



داری نشان های ميكوریزا افزایش معنيو كارتنویيدها در شرایط خشكي در اثر حضور قارچ a ،bمحتوای كلروفيل               

دهد كه كمتر در معرض بازدارندگي و تخریب نوری ها این امكان را به گياه ميدهد. در واقع همزیستي با قارچمي

دهد. افزایش ها قرار گيرد كه این امر در سایه ی حضور كارتنویيدها به عنوان یک محافظ نوری كارآمد رخ ميهرنگدان

های فتوسنتزی گياهان زای محيطي نيز بر افزایش محتوای رنگدانهجذب نيتروژن و منيزیم در شرایط تنش

فعال اكسيژن موجب ایجاد تنش اكسيداتيو در  هایهای خشكي شدید با توليد گونهميكوریزایي تاثير گذار است. تنش

های سلول وارد های فعال اكسيژن خسارات جبران ناپذیری را به ليپيدهای غشایي و پروتئينشوند. گونه گياه مي

آلدیيد دیشود. مالونهای سلولي ميكنند. پراكسيداسيون ليپيدها و صدمات غشایي منجر به نشت الكتروليتمي

(MDA یكي از ) محصوالت توليد شده در اثر پراكسيداسيون ليپيدها است كه مقادیر آن هم بستگي مثبتي با

آلدیيد در گياهان ميكوریزایي تحت دیدهد. گزارش شده است كه ميزان مالونصدمات وارد شده بر غشا نشان مي

ر غشاهای سلولي در این دهنده ی پایداری بيشتتر از گياهان غير ميكوریزایي است كه نشانشرایط تنش پایين

های آنزیمي نظير سوپراكسيد دیسموتاز، پراكسيداز، كاتاالز اكسيدانگياهان است. از سوی دیگر، افزایش فعاليت آنتي

صورت قابل توجهي از تواند بههای ميكوریزا تحت شرایط تنش خشكي ميو آسكوربات پراكسيداز در حضور قارچ

توان گفت كه بهبود مقاومت صورت خالصه ميفعال اكسيژن جلوگيری كند. به هایخسارات ایجاد شده توسط گونه

 تواند به دالیل زیر باشد:های ميكوریزا ميآبي در حضور قارچتنش كم برابرگياه در 

 . افزایش هدایت هيدروليكي ریشه1

 . تغييرات مورفولوژیكي ریشه2

 ای و در نتيجه ميزان تعرق. تنظيم هدایت روزنه3

 دليل گسترش شبكه هيفيتر رطوبت خاک بهذب آب بيشتر از سطوح پایين. ج4

 .  افزایش ميزان فرآیند فتوسنتز5

 هایي نظير پرولينها و اسموليت. افزایش تجمع كربوهيدرات6

  ای گياه. بهبود وضعيت كلي تغذیه7



 اكسيداني. بهبود سيستم دفاعي آنتي8

 

 و نقش انها در شرایط تنش خشکی  ریز مغذی های آهن و رویاهمیت        

یا ریز مغذی  مصرف و عناصر كم مصرف عناصر پربر حسب نياز گياه، عناصر مورد استفاده در دو گروه عمده               

ی مقادیری است دهندهنشان فقطباشد و گر ميزان اهميت عناصر نميبندی نمایاناین تقسيم .شوندبندی مي تقسيم

 دهند. عموال مورد مصرف قرار ميكه گياهان م

 

 


