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 چکیده       
ــر  ــا اث ــر رشــد و عملکــرد آنه ــد، ایــن تنش هــا ب ــرار دارن گیاهــان همــواره در معــرض طیــف وســیعی از تنش هــای محیطــی ق
میگذارنــد. شناســایی مکانیســم های مولکولــی و فیزیولوژیکــی تحمــل بــه تنــش در گیاهــان گامــی مؤثــر در تولیــد و انتخــاب ارقــام 
مقــاوم بــه تنش هــا محســوب می شــود. در ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی اثــرات تنــش خشــکی بــر میــزان شــاخص هــای رشــد 
،عملکــرد دانــه، میــزان اســیدتیوباربیتوریک و مقــدار کلروفیــل بــرگ، آزمایشــی بــه صــورت طــرح کرتهــای خــرد شــده در قالــب 
ــی،  ــور اصلــی مراحــل رشــد شــامل پنجه زن ــد. فاکت ــه اجــرا گردی طــرح بلــوک کامــل تصادفــی در ســه تکــرار در شــرایط گلخان
خوشــه دهی و گرده افشــانی و فاکتــور فرعــی ترکیــب فاکتوریــل ســه رقــم گنــدم: زاگــرس، مغــان و تجــن و چهــار ســطح آبیــاری 
ــرداری جهــت محاســبه  ــه ب ــود. نمون ــل ب ــاری کام ــزان آب آبی ــت زراعــی،1/2، 1/4 و 1/8 می ــل در حــد ظرفی ــاری کام شــامل آبی
ــزان  ــر آن می ــاوه ب ــت. ع ــام گرف ــانی انج ــه دهی و گرده افش ــی، خوش ــل پنجه زن ــل در مراح ــزان کلروفی ــد و می ــاخص های رش ش
ــان  ــه در زم ــرد دان ــانی و عملک ــه گرده افش ــه در مرحل ــاع بوت ــلولي( و ارتف ــیون س ــطح اکسیداس ــاخص س ــیدتیوباربیتوریک )ش اس
رســیدگی انــدازه گیــری شــد. نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش خشــکی میــزان عملکــرد دانــه، ســطح بــرگ و کلروفیل 
در تمــام ارقــام کاهــش معنــي داري در ســطح یــک درصــد داشــت. در حالیکــه مقــدار وزن ویــژه  بــرگ و اســیدتیوباربیتوریک در 
طــی تنــش خشــکی افزایــش نشــان دادنــد. ارقــام زاگــرس و تجــن بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن مقــدار عملکــرد دانــه، شــاخص 
ســطح بــرگ و کلروفیــل را در شــرایط تنــش نشــان دادنــد. رقــم تجــن بیشــترین میــزان وزن ویــژه بــرگ و اســیدتیوباربیتوریک را 
در شــرایط تنــش داشــت در مقابــل رقــم زاگــرس بــه دلیــل مقاومــت بیشــتر نســبت بــه افزایــش تنــش بــا داشــتن مقادیــر پاییــن تــر 
اســیدتیوباربیتوریک و ســطح ویــژه بــرگ وضعیــت مطلوبــی از نظــر ســایر صفــات بویــژه کلروفیــل و عملکــرد دانــه  را دارا بــود. در 
تیمــار آبیــاری 1/8 کلیــه صفــات مــورد مطالعــه بــه جــز  اســیدتیوباربیتوریک و وزن ویــژه بــرگ وضعیــت بســیار نــا مطلوبــی داشــتند، 

ایــن امــر بــا توجــه بــه رونــد واکنــش ارقــام مــورد مطالعــه دور از انتظــار نبــود.  

کلمات کلیدی:  اسیدتیوباربیتوریک، تنش خشکی، شاخص های رشد، گندم، مقدار کلروفیل.
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Plants are always under the various biotic and abiotic environmental stresses that affect their growth 
and yields. Knowing the molecular and physiological mechanisms of stress-tolerance would be 
useful to select resistant-cultivar. To evaluate the effect of drought stress on  growth indices, grain-
yield, leaf chlorophyll content and cellular oxidative stress index (Thiobarbituric Acid) the experiment 
has been  using split plot based on randomized completely block design with three replications. The 
main factor were growth stages included tillering, heading and maturity stage and sub factor were 
factorial arrangement of three wheat cultivars and four levels of watering regimes (complete watering 
(F.C), 1/2, 1/4 and 1/8 of the amount Field capacity water). Plans were sampled for estimating the 
growth indices and chlorophyll content in different growth stages: Tillering, heading and maturity 
stages. The grain-yield, plant height and cellular oxidative stress index (Thiobarbituric Acid) which 
were studied in the maturity stage, are very important traits in wheat life cycle under drought stress 
condition. The results showed that, grain-yield, leaf area index and chlorophyll content of all cultivars 
significantly reduced whereas special leaf weight and Thiobarbituric Acid were increased in drought 
stress conditions. Zagross and Tajan cultivars had the most and the less amount of grain-yield, leaf area 
and chlorophyll in drought condition respectively. Tajan had the most amounts of specific leaf weight 
and Thiobarbituric Acid, in contrast with. 
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روزنــه ای بــروز مــی کنــد. رابطــه نزدیــک بیــن بازدارندگــی فتوســنتزی 
در شــرایط تنــش و تغییــرات فراســاختمانی درکلروپالســت ، دلیلــی بــر 
ــدود  ــل مح ــد. عوام ــی باش ــا م ــت ه ــر کلروپالس ــش ب ــتقیم تن ــر مس اث
کننــده روزنــه ای بــا کاهــش انتقــال الکتــرون و افــت تبــادل گاز 
کربنیــک بــه فضــای بیــن ســلولی ســبب کاهــش راندمــان فتوســنتز مــی 
گردنــد Kulshreshtha )1987)  احمــدی و بیکــر) 1379( معاونــی و 
چنگیــزی) 1386( درویــش بلوچــی و همــکاران) 1389(. نتایــج برخــی 
آزمایشــات مبیــن کاهــش ســریع هدایــت روزنــه ای و در پــی آن افــت 
میــزان فتوســنتز همــراه بــا اختــالل در واکنش هــای بیوشــیمیایی و 
ــدی  ــد )احم ــکی می باش ــش خش ــرایط تن ــا در ش ــان ژن ه ــر در بی تغیی
ــه  ــدن روزن ــته ش ــکاران،2009 (. بس ــر، Chaves ، 1379 و هم و بیک
ــظ  ــای محاف ــلول ه ــن س ــاس 1 پایی ــه آم ــخ ب ــت در پاس ــن اس ــا ممک ه
در اثرافزایــش شــیب فشــار بخــار آب بیــن هــوا و بــرگ و یــا افزایــش 
  Yianoulisو Tyree   مقــدار هورمــون اســید آبســزیک 2 رخ دهــد
و همکاران)1980(عوامــل محــدود کننــده غیــر روزنــه ای بــه خاطــر اثــر 
مســتقیم کمبــود آب بــر روی فرآیندهــای بیوشــیمیایی می باشــد ،1995( 

مقدمه 

خشــکی از مهــم تریــن عوامــل محــدود کننــده تولیــد محصــول 
در جهــان اســت. عکــس العمــل گیاهــان در مراحــل مختلــف رشــد 
ــش  ــد تن ــال فرآین ــر ح ــا در ه ــت ام ــان نیس ــکی یکس ــش خش ــه تن ب
ــه  ــرار مــی دهــد. اساســا عملکــرد دان ــر ق ــی را تحــت تاثی ــد نهای تولی
تابعــی از اثــر متقابــل زیســت تــوده و شــاخص برداشــت اســت، کــه 
ــش  ــل افزای ــر دو قاب ــا ه ــل ی ــن عوام ــک از ای ــر ی ــود ه ــق بهب از طری
ــاه از ارکان  ــنتزی در گی ــاده فتوس ــد م ــش تولی ــن افزای ــت. بنابرای اس
ــکاران،  ــی شــود ) Natu  و هم ــود عملکــرد محســوب م ــی بهب اصل
ــه ویــژه فتوســنتز را  2005(. تنــش خشــکی تمــام فرآیندهــای رشــد ب
در گیــاه تحــت تـــأثیر قــرار مــی دهــد ) گالشــی و زینلیــو همــکاران،  
1383(. عوامــل محــدود کننــده فتوســنتز در شــرایط تنــش خشــکی بــه 
ــه ای تقســیم مــی شــوند )صالحــي  ــر روزن ــه ای و غی دو گــروه روزن
و همــکاران، 1383(. اولیــن تأثیــر محدودیــت آب بــر فتوســنتز بســته 
شــدن روزنــه هاســت و بــا طوالنــی ترشــدن دوره تنــش عوامــل غیــر 
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) Lawlor. از ایــن دســته عوامــل می تــوان از فرآیند هــای شــیمیایی و 
تاریکــی احیاءکننــده گازکربنیــک و فرآیندهــای شــیمیایی نــوری نــام 
ــه از  ــت ک ــی از آن اس ــدم حاک ــنتز گن ــر فتوس ــی ب ــش آب ــر تن ــرد. اث ب
آغــاز پژمردگــی گیــاه شــدت فتوســنتز نیــز بــه طــور مســتمر کاســته مــی 
شــود. رژیــم رطوبتــی نامناســب، ضمــن کاهــش ســطح برگ هــا، پیــری 
ــد میــزان تولیــد را  آن هــا را هــم تســریع نمــوده و بدیــن وســیله می توان
خیلــی بیشــتر از آن چــه کــه بــه علــت اثــرات ناشــی از کاهــش شــدت 
فتوســنتز خالــص تقلیــل مــی یابد،کاهــش دهــد )صالحــی و همــکاران، 

1383؛ احمــدی و ســی وســه مــرده، 1383(. 
و   Dhanda  ،)2003 همــکاران)  و   Chavez تحقیقــات  در 
همــکاران) 2004( و Shao و همــکاران) 2005( پایــداری کلروفیــل و 
دوام فتوســنتز بــه عنــوان شــاخصی از تنــش خشــکی معرفی شــده اســت. 
ــر  ــر کــم تنــش ب ــا تأثی ــر ی ــی عــدم تأثی ــه معن ــاال ب ــداری ب شــاخص پای
  Modhan( گیــاه بــوده و مبیــن اســتفاده بهینــه گیــاه از کلروفیــل اســت
ــوان  ــه عن ــل ب ــداری کلروفی ــاس پای ــن اس ــر ای ــکاران،2000 (. ب و هم
شــاخصی جهــت گزینــش ارقــام در تنــش خشــکی پیشــنهاد شــده 
اســت. ارتبــاط نزدیــک بیــن بازدارندگــی فتوســنتزی در شــرایط تنــش 
خشــکی و تغییــرات فراســاختمانی در کلروپالســت بــه عنــوان دلیلــی بــر 
ــر روی کلروپالســت عنــوان شــده اســت. غلظــت  ــر مســتقیم تنــش ب اث
ــده  ــه ش ــع3 ارائ ــی منب ــرای ارزیاب ــاخصی ب ــوان ش ــه عن ــز ب ــل نی کلروفی
اســت) Herzog ،1986 (. احمــدی  و همــکاران)1379( اظهار داشــتند 
کــه در شــرایط تنــش خشــکی آنزیــم هــای کلروفیــالز و پراکســیداز از 
عوامــل مؤثــر در کاهــش کلروفیــل هســتند. تغییــرات غلظــت کلروفیــل 
ــاری از  ــش و معی ــه تن ــدت ب ــاه م ــش کوت ــک واکن ــوان ی ــه عن a وb  ب
تــوان حفــظ قــدرت منبــع در شــرایط تنــش خشــکی مــورد ارزیابــی قرار 
گرفتــه اســت. بــر اســاس مطالعــات انجــام ارزیابــی شــاخصهای فــوق در 
گیاهــان زراعــی از جملــه گنــدم تحــت شــرایط تنــش خشــکی کمــک 
ــکی  ــه خش ــت ب ــر در مقاوم ــای مؤث ــم ه ــایی مکانیس ــه شناس ــری ب موث
نمــوده اســت ) Hamada ،1996(. مظاهــری لقــب و همــکاران)1382( 
ــطح  ــش س ــا کاه ــکی ب ــش خش ــی تن ــه در ط ــد ک ــوده ان ــزارش نم گ
ــن  ــد. بنابرای ــی ده ــه رخ م ــت عملکــرد دان ــری زودرس، اف ــرگ و پی ب
بررســی شــاخص ســطح برگ و وزن ویــژه  بــرگ بــه عنــوان شــاخصی 
ــه همبســتگی  ــا توجــه ب ــرای تنظیــم اســمزی تحــت شــرایط تنــش و ب ب
بــاال بــا میــزان عملکــرد دانــه در مطالعــات تنــش خشــکی حائــز اهمیــت 

اســت )احمــدی و سی وســه مرده، 1383(.
اســیدتیوباربیتوریک4 محصــول انتهایی پراکسیداســیون اســیدهای 
بیوشــیمیایی  همــکاران،1999(روش  و   Hodges ( اســت  چــرب 
ــان  ــل اطمین ــو باربیتوریــک روشــی نســبتاً ارزان و قاب ســنجش اســید تی
در تخمیــن میــزان پراکسیداســیون چربی هــا در غشــا و سیســتم های 
اســت  شــده  اســتفاده  زیــادی  مطالعــات  در  و  بــوده  بیولوژیکــی 
    Steffen، 1997، Hodges ،(1999( Navabpourو Delong(
و  پراکسیداســیون  خشــکی  تنــش  طــی  در  همــکاران)2003(.  و 
تجزیــه اســیدهای چــرب شــدت می یابــد کــه در نتیجــه آن مقــدار 
اســیدتیوباربیتوریک نیــز افزایــش می یابــد )Page و همــکاران، 2001(. 
ــور  ــه منظ ــر ب ــق حاض ــر، تحقی ــات فوق الذک ــه توضیح ــه ب ــا توج ب

دســت یابی بــه اهــداف زیــر انجــام شده اســت:
1- معرفی بهترین رقم در شرایط مختلف تنش خشکی

ــد،  ــای رش ــاخص ه ــه و ش ــرد دان ــرات عملک ــد تغیی ــی رون 2- ارزیاب
در              مطالعــه  مــورد  ارقــام  اســیدتیوباربیتوریک  و  کلروفیــل  میــزان 

تنــش خشــکی  شــرایطمختلف 
 3-بررسی همبستگي صفات مورد ارزیابی تحت شرایط تنش

مواد و روش ها  

آزمایــش بــه صــورت طــرح کــرت هــای خــرد شــده در قالــب طــرح 
ــی  ــه تحقیقات ــرار در گلخان ــه تک ــا س ــی ب ــل تصادف ــوک کام ــه بل پای
پردیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان اجــرا شــد. 
در ایــن آزمایــش بــذور در گلدان هــای پالســتیکی بــا وزن خــاک 
خشــک چهــار کیلوگــرم کشــت شــدند. در هــر گلــدان تعــداد 20 بــذر 
از هــر رقــم بــه طــور جداگانــه کشــت و پــس از ســبز شــدن بــه تعــداد 
15 بوتــه تنــک شــد. ارقــام شــامل زاگــرس، مغــان و تجــن بودنــد کــه به 
ترتیــب بــه عنــوان رقم هــای مقــاوم و نیمــه مقــاوم و حســاس بــه تنــش 
خشــکی )بــر اســاس گزارشــات ســازمان تحقیقــات کشــاورزی منطقــه 

ــد.  در اســتان محــل آزمایش(معرفــی شــده  بودن
بــا توجــه بــه تحقیقــات مشــابه  Shao و  تیمــار تنــش خشــکی 
ــاهد(  ــل )ش ــاری کام ــطح آبی ــار س ــر چه ــتمل ب ــکاران)2007(، مش هم
ــه  ــل ، ب ــاری کام ــزان آب آبی ــادل می ــای 1/2، 1/4 و 8/ 1مع و تیمار ه
ــد.  ــال گردی ــار اعم ــیل های 0/3-، 0/9-، 8- و 12- ب ــا پتانس ــب ب ترتی
ترکیــب فاکتوریــل تیمارهــاي رقــم و آبیــاری بــه عنــوان فاکتــور فرعــی 
ــب  ــد. ترکی ــاظ گردی ــی لح ــور اصل ــوان فاکت ــه عن ــد ب ــه رش و مرحل
ــت بیشــتر  ــه اهمی ــا توجــه ب ــش ب ــم و ســطوح تن ــل رق ــل عوام فاکتوری
و امــکان اجــرا در هــر ســطح فاکتــور اصلی)مرحلــه نمــو( بــه صــورت 
کــرت هــای خــرد شــده لحــاظ گردیــد. همچنیــن بــا توجــه بــه تعــداد 
زیــاد تیمارهــا بــه منظــور افزایــش دقــت از طــرح بلــوک کامــل تصادفی 
اســتفاده شــد. اعمــال تنــش از مرحلــه پنجه زنــی آغــاز شــد و تــا انتهــای 

ــت. ــورت گرف ــک ص ــیدگی فیزیولوژی رس
ــن  ــرای تعیی ــر آن ب ــرگ زی ــی و دو ب ــرگ پرچم ــرداری از ب ــه ب نمون
شــاخص ســطح برگ و میــزان کلروفیــل و برداشــت دانــه جهــت تعییــن 

عملکــرد از هــر گلــدان در هــر تیمــار انجــام شــد. 
میــزان کلروفیــل b و a توســط روش اســتخراجی Pora و همــکاران، 
)1989( اندازه گیــری شــد. ایــن کار بــا اســتفاده از نمونــه کوبیــده شــده 
ــدازه گیــری در طــول  ــه حجــم رســاندن و ان در اســتون 80 درصــد و ب
موج هــای 663 و 645 نانومتــر در دســتگاه اســپکتروفتومترWAP مــدل

S2000 uv/ vis Spectrophotometer صــورت گرفــت. 
Chl a)mg.ml-1( = 12.25A663.6 + 2.55A646.6

Chl b)mg.ml-1( = 20.31A646.6 + 4.91A663.6

ــکاران  ــط روش Hagage و هم ــک توس ــید تیوباربیتوری ــنجش اس س
ــزه  ــرگ را هموژنی ــا تغیراتــي انجــام شــد. مقــدار 0/5 گــرم ب )1990( ب
نمــوده و یــک میلــي لیتــر اســید تــري کلرواســتیک )w/v 15%( بــه آن 
ــه  ــتون ب ــر اس ــي لیت ــزودن 10 میل ــا اف ــر را ب ــول حاض ــد. محل ــه ش اضاف
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ــه   ــا دور   )g( 4750 در دقیق ــس( و ب ــوده )ورتک ــوط نم ــدت مخل ش
بــه مــدت 15 دقیقــه ســانتریفوژگردید.  رســوب کوچکــي کــه پــس 
ــر اســتون شستشــو داده ،  ــا 5 میلــي لیت از ســانتریفوژ حاصــل شــد را ب
ورتکــس و مجــدداً بــا همان دور بــه مــدت 10 دقیقه ســانتریفوژ نموده 
و آخریــن مرحلــه چهــار مرتبــه تکــرار شــد. ســپس مقــدار 3 میلــي لیتر 
 w/v( و یــک میلــي لیتــر اســید تیوباربیورتیــک )%1 w/v( H3PO4
ــا  ــور ب ــه در انکوبات ــدت 30 دقیق ــراي م ــول را ب ــزوده ومحل 0/6%( اف
دمــاي 100 ســانتی گــراد قــرار گرفــت. واکنــش بــا ســرد کردن ســریع 
لولــه هــا در داخــل یــخ متوقــف شــد. مقــدار جــذب محلــول حاصــل 
بــا طــول مــوج 532 و 590  بــه وســیله دســتگاه اســپکتروفوتومتر 
)مــدلS2000 uv/ vis Spectrophotometer( انــدازه گیــري 
شــد. بــا توجــه بــه تأثیــر تجمعــي تنــش خشــکي در ســطح مولکولــي 
ــانی  ــه گرده افش ــک در مرحل ــید تیوباربیتوری ــزان اس ــري می اندازه گی

انجــام گرفــت.

TBARM)mmol.g-1( = )Abs 532+TBARM - Abs 
600+TBARM( - )Abs 532-TBARM - Abs600-TBARM( 

بــه منظــور انجــام محاســبات آمــاری، مقایســه میانگیــن و رســم شــکل 
ــرم افزارهــاي آمــاری SAS و Excel اســتفاده  ــه ترتیــب از ن -هــا ب

گردیــد.

نتایج 

ــال  ــطح احتم ــه در س ــورد مطالع ــات م ــه صف ــات کلی ــن مربع میانگی
یــک درصــد معنــي دار گردید)جــدول1(.

ــرگSLW( 5( بطــور  ــژه ب ــا افزایــش تنــش خشــکی وزن وی ب
معنــی داری در تیمارهــا و در مراحــل رشــدي افزایــش یافــت کــه تــا 
انــدازه ای مرتبــط بــا رونــد کاهشــی ســطح بــرگ ارقــام در طــی تنــش 
بــود )شــکل1(. تحقیقــات  Mucha و همــکاران )1986( نیــز نشــان 
داد کــه وزن ویــژه بــرگ طــي افزایــش تنــش خشــکي افزایــش یافتــه 
اســت. شــاخص ســطح بــرگLAI( 6( در اثــر افزایــش تنــش خشــکی 
ــت )شــکل2(.  ــف رشــد کاهــش یاف ــام و مراحــل مختل ــه ارق در کلی
ــار 1/4  ــود وتیم ــوس ب ــد معک ــن رون ــرگ ای ــژه ب ــورد وزن وی در م
آبیــاري بیشــترین میــزان وزن ویــژه بــرگ را نشــان داد و بــه دنبــال آن 
تیمارهــای 1/8، 1/2 آبیــاري شــاهد قــرار داشــتند. بیشــترین و کمتریــن 
ــه ترتیــب در مراحــل رشــدي خوشــه دهي  ــرگ ب ــژه ب ــزان وزن وی می
ــاد  ــیت زی ــر حساس ــه خاط ــن ب ــم تج ــد. رق ــاهده ش ــي مش و پنجه زن
ــان داد  ــرگ را نش ــژه ب ــزان وزن وی ــترین می ــکي بیش ــش خش ــه تن ب
ــرس  ــم زاگ ــت رق ــان و در نهای ــم مغ ــد از آن رق ــکل 1- پ(. بع )ش
قــرار گرفتنــد )شــکل1- ب و پ(. پاییــن بــودن وزن ویــژه بــرگ در 
مقاومتریــن رقــم تحــت شــرایط تنــش آبیــاري نوعــي واکنــش دفاعــي 
گیــاه اســت کــه بــه منظــور جلوگیــري از تعــرق بیشــتر انجــام مي شــود. 
ایــن موضــوع در مطالعــات ســایر محققیــن نیــز گــزارش شــده اســت 

)صالحــي و همــکاران، 1383(. 
ــش از  ــان )شــکل2- ب( بی ــم مغ ــرگ در رق شــاخص ســطح ب
ــاخص را  ــن ش ــن کمتری ــم تج ــود و رق ــف( ب ــکل2- ال ــرس )ش زاگ

در میــان ارقــام داشــت )شــکل2-پ(. ایــن شــاخص در کلیــه ارقــام در 
مراحــل مختلــف رشــدي از رونــد نزولــي برخــوردار بــود بــه طوري کــه 
ــن مقــدار را  ــي بیشــترین و در گــرده افشــاني کمتری ــه پنجه زن در مرحل
دارا بــود. تغییــرات ایــن شــاخص در میــان تیمارهــاي آبیــاري نیــز حائــز 
اهمیــت بــود بــه گونــه اي کــه تیمــار شــاهد بیشــترین مقــدار و تیمــار 1/8 
ــود. رژیــم رطوبتــي نامطلــوب، ضمــن  شــاهد کمتریــن مقــدار را دارا ب
ــن  ــري آنهــا را هــم تســریع نمــوده و بدی ــرگ هــا، پی کاهــش ســطح ب
وســیله مــي توانــد میــزان تولیــد را خیلــي بیشــتر از آن چــه کــه بــه علــت 
اثــرات ناشــي از کاهــش شــدت فتوســنتز خالــص تقلیــل مییابــد، کاهش 
دهــد. اگــر تنــش خشــکي در خــاک همــراه بــا کمبــود رطوبــت جــوي 
شــود، بطــور چشــمگیري بــر کاهــش فتوســنتز مؤثــر اســت )احمــدی و 

بیکــر، 1379.، معاونــی و چنگیــزی، 1386(.

بــه دلیــل شــدت تنــش وارده بــه گیــاه در تنــش هــای 1/4 و 1/8 
آبیــاری کامــل، رشــد گیــاه بــه حــد زیــادی کاهــش یافتــه و در تیمــار 
ــدن  ــه زرد ش ــروع ب ــاه ش ــد، گی ــف ش ــال متوق ــد کام ــاری رش 1/8 آبی
کــرد و فتوســنتز کمــي در راســتای نگهــداری گیــاه انجــام مــی گرفــت. 
ــت  ــش یاف ــرگ کاه ــل ب ــزان کلروفی ــکی می ــش خش ــش تن ــا افزای ب
ــدن  ــره ش ــب تی ــه موج ــت ک ــش یاف ــل a/b افزای ــبت کلروفی ــی نس ول
ــي  ــد کاهش ــکاران، 1995 (. رون ــد ) Antolin و هم ــا گردی ــرگ ه ب
ــبت  ــد نس ــي رش ــل ابتدای ــن در مراح ــاس تج ــم حس ــل در رق کلروفی
ــد  ــته ش ــرعت آن کاس ــپس از س ــود و س ــتر ب ــرس بیش ــان و زاگ ــه مغ ب
ــه هــا شــد کــه  )شــکل 3(. محدودیــت آب موجــب بســته شــدن روزن
بــه دلیــل افزایــش ســنتز اســید آبســزیک  Yang و همــکاران)2001 ( 
ــد.  ــه می باش ــظ روزن ــای محاف ــلول ه ــانس س ــار تورژس ــش فش و کاه
نتایــج تحقیقــات Hamada )1996( نیــز نشــان داد کــه تنــش رطوبتــی 
ــر  ــده غی ــل محدودکنن ــوان یــک عام ــه عن ــرگ را ب ــل ب ــزان کلروفی می
روزنــه ای کاهــش مــی دهــد. ترحمــی و همــکاران )1389( در مقایســه 
ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــان دادن ــر نش ــا یکدیگ ــل a و b ب ــر کلروفی مقادی
شــدت تنــش خشــکی اختــالف کامــال معنــی داری بیــن ســطوح آن بــه 

ــد.  وجــود می آی
میــزان عملکــرد دانــه تحــت تأثیــر تنــش خشــکی در تمامــی ارقام 
کاهــش نشــان داد. بدیهــی اســت تنــش از طریــق تأثیــر بــر فیزیولــوژی 
گیــاه و اجــزاء مختلــف عملکــرد، محصــول را کاهش می دهد)شــهبازی 
و همــکاران، 1389(. در رقــم حســاس تجــن در تیمارآبــي 1/8 مقــدار 
ــکاران  ــکلEradei .)4 و هم ــدید بود)ش ــیار ش ــرد بس ــش عملک کاه
)2002( عنــوان کردنــد کــه در غــالت و بعضــي گیاهــان زراعــی، 
ــة رشــد  ــه تحریــک مرحل ــش آب در دوران رشــد رویشــي منجــر ب تن
زایشــي میگــردد. امــا در مجمــوع حساســترین مرحلــه در غــالت، دورة 
آغــاز گلدهــي تــا پایــان گردهافشــاني اســت. متوســط ارتفــاع بوتــه بــا 
افزایــش شــدت تنــش کاهــش معنــي داري نشــان داد. ایــن کاهــش در 
رقــم حســاس تجــن نســبت بــه دو رقــم زاگــرس و مغــان مشــهودتر بــود 
ــوخت و  ــزان س ــش می ــل کاه ــه دلی ــد ب ــئله می توان ــن مس ــکل5(. ای )ش
ــلول های  ــکی در س ــش خش ــوء تن ــر س ــی از تأثی ــه ناش ــلولی ک ــاز س س

ــکاران،1383(.  ــی و هم ــردد )صالح ــادث گ ــد ح ــاقه می باش س
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ــش  ــی تن ــاني ط ــه گرده افش ــیدتیوباربیتوریک در مرحل ــزان اس می
خشــکي افزایــش یافــت کــه در رقــم حســاس تجــن افزایــش بــه مراتــب 
ــود )شــکل 6(. در  ــژه رقــم زاگــرس ب ــه وی بیــش از دو رقــم دیگــر و ب
ــش از  ــرس بی ــم زاگ ــیدتیوباربیتوریک در رق ــزان اس ــاهد می ــار ش تیم
ــن  ــاري ای ــود و در مــورد تیمارهــاي 1/2 ، 1/4 و 1/8 آبی ــام ب ســایر ارق
رابطــه تغییــر کــرد و بــه مــرور بــا افزایــش ســطوح تنــش میــزان آن در 
ــاي   ــش در تیماره ــن افزای ــان داد. ای ــش نش ــن افزای ــاس تج ــم حس رق
ــم  ــر رق ــرای ه ــد را ب ــن رون ــز همی ــاهد نی ــاري ش 1/2، 1/4 و 1/8 آبی

ــان داد. نش

  بحث
فرآیندهــاي فیزیولوژیکــي در گیاهــان عمدتــاً تابــع تغییــرات 
میــزان آب در گیــاه بــوده و تنهــا بطــور غیرمســتقیم تحــت تأثیــر تنــش 
آب در خــاک و هــوا قــرار میگیرنــد )محســن زاده و همــکاران، 1382؛ 
 Bayoumil و همــکاران،2008 (. بــه طــور کلــی چنانچه میــزان تبخیر 
و تعــرق در گیــاه بیشــتر از ســرعت جــذب آب گــردد تنش خشــکی رخ 
ــر  ــاه اث ــه هــاي رشــد و نمــو گی ــة جنب ــر کلی می دهــد. تنــش خشــکی ب
یکســان نــدارد. بعضــي از آنهــا حساســیت بیشــتر و تعــدادي حساســیت 
ــر  ــش ب ــرات تن ــي از اث ــاه تابع ــرد گی ــت عملک ــد. در نهای ــر دارن کمت
ــي  ــاي متابولیک ــس و فرآینده ــلولی، تنف ــاس س ــد و آم ــنتز، رش فتوس
اســت )مظاهــری و منوچهــری، 1386؛  Bery )2007(. نتایــج مطالعــات 
ــرایط  ــه ش ــاوم ب ــام مق ــاب ارق ــکاران )2004( در انتخ Goksoy و هم
ــزای  ــر اج ــکی ب ــش خش ــر تن ــق تاثی ــی دقی ــر بررس ــد ب ــی تاکی ــم آب ک
عملکــرد در مراحــل مختلــف رشــد دارد. در تحقیــق حاضــر بــا افزایــش 
تنــش خشــکی وزن ویــژه  بــرگ در تمامــی ارقــام طــی مراحــل مختلــف 
ــش  ــا کاه ــرگ ب ــطح ب ــاخص س ــه ش ــت در حالیک ــش یاف ــد افزای رش
ــی و  ــکاران )1986( و قربان ــات Muchow و هم ــود. تحقیق ــراه ب هم
همــکاران )1382( نیــز مؤیــد ایــن موضــوع بــود. تنــش خشــکی میــزان 
کلروفیــل بــرگ را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داد بــه طــوری کــه بــا افزایــش 
تنــش کلروفیــل a و b در کلیــه ارقــام در کلیــه مراحــل رشــدی کاهــش 
داشــتند کــه در رقــم حســاس تجــن ایــن کاهــش نســبت بــه ســایر ارقــام 
بیشــتر بــود. ایــن موضــوع در مطالعــات Antolin و همــکاران )1995( 
ــد.  ــان گردی ــل نمای ــا و کاهــش کلروفی ــه صــورت زرد شــدن برگ ه ب
ــل و کاهــش آن،  ــزان کلروفی ــر می ــش خشــکي ب ــر تن ــوازات تاثی ــه م ب
رونــد پژمردگــي گیــاه و افــت میــزان فتوســنتز نیــز بطــور مســتمر 
مالحظــه شــد )احمــدی و بیکــر، 1379.، معاونــی و چنگیــزی، 1386(. 
بــر ایــن اســاس پیــر شــدن ســریع بــرگ هــا )زردي بــرگ هــا( عالمتــي 
از تنــش خشــکی بــه شــمار مــی رود. نتایــج تحقیقــات درویــش بلوچــی 
ــش خشــکی  ــش ســطح تن ــا افزای ــکاران )1389( نشــان داد کــه ب و هم
ــبت کلروفیــل a/b افزایــش  میــزان کلروفیــل کاهــش مي یابــد و نس
ــد کــه ســبب تیــره شــدن برگ هــا مي گــردد. در تحقیــق حاضــر  مي یاب
میــزان کلروفیــل ارقــام مختلــف در تیمارهــاي آبیــاري و مراحــل 
ــه  ــد؛ به طوري ک ــان دادن ــي داري نش ــاي معن ــف تفاوت ه ــدي مختل رش
ــم  ــل a در رق ــزان کلروفی ــش می ــال تن ــس از اعم ــي پ ــان پنجه زن در زم
ــه  ــا رســیدن ب زاگــرس در تیمــار 1/4 کمتــر از رقــم تجــن بــود. ولــي ب

ــبت  ــه نس ــم ب ــر دو رق ــل b در ه ــش در کلروفی ــن کاه ــار 1/8 ای تیم
ــود. تغییــرات میــزان کلروفیــل در رقــم تجــن در تیمارهــاي  یکســاني ب
آبیــاري 1/4 و 1/8 بســیار شــدیدتر از بقیــه تیمارهــا بــود ولــي در ارقــام 
مغــان و زاگــرس ازیــک رونــد کاهــش بــا شــیب کــم برخــوردار بــود. 
ــوم  ــه مفه ــل ب ــداري کلروفی ــه پای ــد ک ــر میرس ــه نظ ــن ب ــه چنی در نتیج
ثبــات نســبی آن مــی توانــد بــه عنــوان یــک معیــار مقاومــت بــه خشــکي 
بــراي انتخــاب ارقــام پیشــنهاد شــود. ایــن موضــوع در مطالعــات ســایر 
ــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت )احمــدی و بیکــر،  ــن نیــز م محققی
ــکی وزن  ــش خش ــداوم تن ــا ت ــکاران،1383(. ب ــی و هم 1379.، صالح
ــزان  ــرگ و می ــه آهســتگی افزایــش و شــاخص ســطح ب ــرگ ب ــژه ب وی
کلروفیــل نیــز بــا رونــدی کنــد کاهــش یافــت. نتایــج مشــابهی توســط 

ــه شــده اســت.  Du و همــکاران)2007( ارائ
ــوژن هــا،  ــه پات ــدم ب ــگام گن یکــي دیگــر از پاســخ هــاي زود هن
آســیبهاي فیزیکــي، تنــش خشــکي، شــوک هــاي فیزیکــي و شــیمیایي، 
)O2

ــید - ــل سوپراکس ــیژن7  از قبی ــال اکس ــاي فع ــکال ه ــش رادی افزای
)، رادیــکال هیدروکســیل )-OH(، پراکســید هیــدروژن )H2O2( و 
ــا اســت  ــوص تیالکوئیده ــه خص ــاه و ب ــیژن اتمــي )-O( درون گی اکس
) Navabpour و همــکاران،2003 (. هورمــون هایــي ماننــد اســید 
آبســزیک هــم در تولیــد رادیــکال هــاي آزاد نقــش دارنــد زیــرا 
حضــور آن باعــث فعــال شــدن کانــال هــاي یــون کلســیم و بســته شــدن 
روزنــه هــا و بــه دنبــال آن کاهــش ورود گاز کربنیــک و عــدم نقــل و 
انتقــال درســت الکتــرون هاســت ) Jiang  و Zhang ،2001 (. میــزان 
ــان  ــش نش ــام افزای ــي ارق ــش در تمام ــي تن ــیدتیوباربیتوریک در ط اس
ــش  ــدار آن افزای ــن مق ــم تج ــتر رق ــیت بیش ــت حساس ــه عل ــي ب داد ول
بیشــتري نشــان داد کــه حاکــي از میــزان خســارت اکســیداتیو در 
گیــاه اســت ) Page و همــکاران،2001 (. در تحقیقــات احمــدی و 
ــن در  ــم تج ــه رق ــت ک ــده اس ــر ش ــز ذک ــرده )1383( نی ــه م ــی و س س
ــا دیگــر ارقــام گنــدم از حساســیت بیشــتری نســبت بــه تنــش  مقایســه ب
ــر  ــز دارد. اگ ــری نی ــن ت ــرد پایی ــد و عملک ــوردار می باش ــکی برخ خش
چــه انــدازه گیــري تغییــرات میــزان ایــن رادیــکال هــا معمــوالً پرهزینه و 
پیچیــده اســت می تــوان بــا انــدازه -گیــری  میــزان اســیدتیوباربیتوریک 
)محصــول نهایــی اکسیداســیون چربــی هــا( بــرای ســنجش میــزان 
ــاهد  ــار ش ــن  درتیم ــم تج ــود. رق ــدام نم ــا اق ــن رادیکال ه ــارت ای خس
)آبیــاری کامــل( داراي کمتریــن ســطح اســیدتیوباربیتوریک بــود ولــي 
در ادامــه بــا افزایــش تنــش بیشــترین مقــدار را در بیــن ارقــام نشــان داد. 
بیشــتر آســیب هــاي تنــش در گیاهــان مربــوط بــه خســارات اکســیداتیو 
فتوســنتزي،  انرژیــزاي  هــاي  واکنــش  اســت.  ســلولي  ســطح  در 
کلروپالســت را بــه منبعــي غنــي از رادیــکال هــاي فعــال اکســیژن مبــدل 

ســاخته اســت ) Navabpour و همــکاران،2003(. 
ــری  ــت بهت ــرس وضعی ــم زاگ ــان داد رق ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــکی و  ــه خش ــت ب ــژه مقاوم ــه وی ــه ب ــورد مطالع ــات م ــاظ صف ــه لح ب
ــه  ــد ب ــر می توان ــن ام ــزان تنــش اکســیداتیو ســلولی داشــت. ای مهــار می
دلیــل وجــود یــک تعــادل مثبــت کربنــي در فرآینــد فتوســنتز حاصــل 
ــرد  ــن و عملک ــت کرب ــتر تثبی ــان بیش ــل آن راندم ــه ماحص ــردد. ک گ
ــود. ایــن  ــه حســاس خواهــد ب ــر درژنوتیــپ هــاي مقــاوم نســبت ب باالت
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ــت  ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــز م ــن نی ــایر محققی ــط س ــئله توس مس
)احمــدی و سی وســه مــرده،1383(. میــزان همبســتگی عملکــرد دانــه بــا 
ــه جــز اســیدتیوباربیتوریک  مثبــت و اغلــب معنــی دار  اغلــب صفــات ب
ــی  ــتگی منف ــزان همبس ــی می ــت( از  طرف ــده اس ــر نش ــج ذک ــود )نتای ب
و معنــی داری بیــن میــزان کلروفیــل و اســیدتیوباربیتوریک وجــود 
ــیدتیوباربیتوریک  ــرات اس ــی تغیی ــه ارزیاب ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب داش
شــاخص خوبــی در بررســی میــزان تغییــرات اکســیداتیو ســلولی اســت 
ــدار  ــرات و مق ــی تغیی ــر بررس ــات فوق الذک ــه توضیح ــت ب ــا عنای و ب
شــاخص های  اســیدتیوباربیتوریک  و  کلروفیــل  میــزان  همبســتگی 
مطمئنــی در جهــت ارزیابــی مقاومــت ارقــام بــه تنــش خشــکی معرفــی 

می گــردد. 
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