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Background and Objectives: Drought reduces the water potential of the 
soil and in such conditions the plant can osmoregulation in order to 

preserve and continue water absorption. Osmoregulation in pollen grains 

can be used as an indicator in wheat breeding programs to increase 

drought tolerance. The aim of this study was to study drought tolerance 

and selection of the most tolerant genotype of wheat through the effect of 

different irrigation regimes on chlorophyll, proline, osmoregulation of 

pollen grains and selection of the best genotypes for planting in arid and 

semi-arid regions with high yield.  

 

Materials and Methods: In order to analyze the effects of three different 

humidity regimes on the osmoregulation of pollen grain, chlorophyll and 
proline content three different experiments were carried out in randomized 

completely block designs with three replications. The three different 

humidity regimes included normal conditions (without stress), water-stress 

in meiosis stage and continuous water stress (30% of Field Capacity).  

The genotypes studied in this experiment included genotype Alvand, 

Ehdaei 81, Ehdaei 82, Oxley and Chinese Spring.  

 

Results: The results of analysis of variance in non-stress and stress 

conditions showed that there was a significant difference between 

genotypes in terms of most traits. The reaction of wheat genotypes was 

different in three experiments, but drought stress increased proline content 

and decreased chlorophyll content in all stresses. Chinese Spring genotype 
under normal irrigation conditions and stress in meiosis stage and 30% 

field capacity stress by storing more proline and chlorophyll and 

preventing the decomposition of these materials were identified as the 

most drought tolerant genotype. Osmoregulation has a positive 

relationship with grain yield and genotype Ehdaei 82 (1.05 g) have the 

ability of osmoregulation and high grain yield under drought stress 

conditions in the meiotic stage. Under different water conditions, the 

higher projected pollen grain area PEG 50% and the smaller projected 

pollen grain area PEG 30%, Osmoregulation increases significantly. 
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Conclusion: The results showed that drought stress reduced the evaluated 

traits and genotype is more tolerant to drought that stores the highest 

content of proline and chlorophyll in leaves. Chinese Spring genotype was 

the most tolerant genotype with the highest content of proline and 

chlorophyll and high osmoregulation under normal irrigation conditions. 

Chinese Spring is in the group of genotype does not have the ability of 

osmoregulation and is suitable for dry conditions. This genotype is adapted 

to stress conditions by using other drought tolerance mechanisms and if 

improved for osmoregulation under stress conditions, it can be more 
adapted for cultivation in arid areas.  
 

Cite this article: Karimi Dastgerdi, Zahra, Mohammady, Shahram, Hoshmand, Saadollah, Rabiei, 

Mohammad. 2022. The study of different irrigation regimes on the osmoregulation of pollen 

grain and chlorophyll and proline content in wheat genotypes (Triticum aestivum L.). 

Journal of Plant Production, 29 (2), 159-182.  
 

                                 © The Author(s).                                        DOI: 10.22069/JOPP.2021.19257.2841 

                                   Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 

 

 

  

 



 همکارانو  زهرا کریمی دستگردی... /  های متفاوت تنش خشکی ثیر رژیمأبررسی ت

 

161 

 

 تولید گیاهیهای  پژوهشنشریه 
 2322-2050شاپا چاپی:   

 2322-2778آنالین:  شاپا 

 

 

 های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی  ثیر رژیمأبررسی ت

  های گندم دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ
 

 4محمد ربیعی ،3سعداله هوشمند ،2*شهرام محمدی ،1زهرا کریمی دستگردی

 
 z.karimi1370@gmail.com. رایانامه: دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد، ایراندانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی و اصالح نباتات، . 1

 . استاد گروه بیوتکنولوژی و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایراننویسنده مسئول، . 2

 mohammadyshahram@yahoo.comرایانامه: 

 houshmand@sku.ac.ir. رایانامه: نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران استاد گروه بیوتکنولوژی و اصالح. 3

 rabiei@sku.ac.ir. رایانامه: استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران. 4

 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 پژوهشي -مقاله کامل علمي

 

 

 04/04/1400 :افتیدر خیتار

 30/05/1400: ویرایش خیتار

 30/06/1400: رشیپذ خیتار

 

 

  های کلیدی: واژه

 پرولین و کلروفیل، 

 تنش خشکي، 

 تنظیم اسمزی دانه گرده،

 گندم 
 

ه منظور شرایط گیاه ب ده و در ایني باعث کاهش پتانسیل آب خاك شخشکسابقه و هدف: 

تواند اسمزی اقدام کند. تنظیم اسمزی در دانه گرده ميتواند به تنظیم حفظ جذب آب مي

تفاده قرار رای افزایش تحمل به خشکي مورد اسهای اصالحي بعنوان یک شاخص در برنامه به

های گندم نوتیپترین ژو انتخاب متحملسي تحمل به خشکي ربر پژوهشین ف از اهدگیرد. 

، تنظیم اسمزی دانه گرده و لینوپر، یلفوکلر محتوایبر سطوح متفاوت آبیاری ثر اطریق از 

 د.بوبا عملکرد باال خشک نیمهو مناطق خشک در کاشت ای نوتیپها برژبهترین ب نتخاا
 

ثیر سه رژیم متفاوت تنش خشکي بر توانایي تنطیم اسمزی أبه منظور بررسي ت ها: مواد و روش

در شرایط بدون تنش دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین سه آزمایش جداگانه )کشت 

 30( و تنش تا زادوکس 49-40مراحل )آبیاری نرمال(، کشت در شرایط تنش در مرحله میوز )

ژنوتیپ در  5های کامل تصادفي با چهار تکرار و ظرفیت زراعي( در قالب طرح بلوك درصد

انجام شد.  1399گلخانه تحقیقاتي دانشکده کشاورزی واقع در دانشگاه شهرکرد در سال 

های در دست اصالح ژنوتیپ های مورد بررسي در این آزمایش شامل ژنوتیپ الوند،وتیپژن

 اسپرینگ بودند. های خارجي اکسلي و چاینز، ژنوتیپ82، اهدایي 81اهدایي 
 

نتایج تجزیه واریانس در شرایط بدون تنش و تنش نشان داد که از لحاظ اکثر صفات،  ها:یافته

العمل وجود داشت. عکس درصد 1و  درصد 5دار در سطح يها اختالف معنبین ژنوتیپ

ها موجب های گندم در سه آزمایش متفاوت بود، ولي تنش خشکي در همه انواع تنش ژنوتیپ

اسپرینگ در شرایط ژنوتیپ چاینز افزایش محتوای پرولین و کاهش محتوای کلروفیل شد.
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گرم بر گرم کلروفیل و پرولین( و در يمیل 00/72و  66/29ترتیب با مقادیر  آبیاری نرمال )به

 20/23و  57/28ظرفیت زراعي )به ترتیب با  درصد 30شرایط تنش در مرحله میوز و تنش 

تر  گرم بر گرم پرولین( با ذخیره حجم بیشمیلي 75/118و  50/100گرم برگرم کلروفیل و  میلي

وتیپ به خشکي شناخته شد. ترین ژنپرولین و کلروفیل و جلوگیری از تجزیه این مواد متحمل

گرم(  05/1) 82ه ژنوتیپ اهدایي عملکرد دانه داشته و عملکرد دان ایم اسمزی رابطه مثبت بتنظ

د فاق های تر از ژنوتیپ بیشایي تنظیم اسمزی باال در شرایط خشکي در مرحله میوز توان با

گرده در حضور توانایي تنظیم اسمزی است. در شرایط متفاوت آبي هرچه مساحت دانه 

 30اتیلن گالیکول  تر و مساحت دانه گرده در حضور پلي بیش درصد 50اتیلن گالیکول  پلي

 یابد.   داری افزایش ميطور معني تر باشد، تنظیم اسمزی به کم درصد
 

ها موجب کاهش نتایج پژوهش نشان داد که تنش خشکي در همه انواع تنش گیری:نتیجه

ترین محتوای پرولین  تر است که بیشگردید و ژنوتیپي به خشکي متحملصفات مورد ارزیابي 

های دارای توانایي تنظیم اسمزی رسد که ژنوتیپها ذخیره کند. به نظر ميو کلروفیل را در برگ

ترین  اسپرینگ با دارا بودن بیشه خشکي مشترك هستند. ژنوتیپ چاینزصفت تحمل ب در

ترین نایي تنظیم اسمزی باال در شرایط آبیاری نرمال متحملمحتوای پرولین و کلروفیل و توا

مناسب باشد و مزی ميفاقد توانایي تنظیم اس هایژنوتیپژنوتیپ بود. این ژنوتیپ در گروه 

ه کي بتحمل به خش هایایر سازوکارتفاده از ست در شرایط خشک است که با اسبرای کش

ایي تنظیم اسمزی در شرایط تنش بهبود برای توانشرایط تنش سازگاری داشـته و در صورتي که 

 رای کشت در مناطق خشک پیدا کند.تری ب سازگاری بیش تواندیابد، مي
 

 های متفاوت تنش خشکی  ثیر رژیمأبررسی ت(. 1401) محمد، ربیعی، سعداله، هوشمند، شهرام، محمدی ،زهرا ،کریمی دستگردی: استناد

 ، هژای تولیژد گیژاهی    پژووهش نشریه . های گندم گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپبر توانایی تنظیم اسمزی دانه 

29 (2 ،)182-159. 

                  DOI: 10.22069/JOPP.2021.19257.2841 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

کننده رشد و تولید  ترین عوامل محدود آب از مهم

 32 ویژه در مناطق خشک است. تقریباًگیاهان به

درصد از مناطق کشت گندم انواع مختلفي از تنش 

(. 1کنند )خشکي را در طول فصل رشد تجربه مي

خشک است و کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه

میانگین بارندگي آن حدود یک سوم میانگین جهاني 

های خشکي و باشد، بنابراین با تنشبارندگي مي

تنش خشکي  (.2های متناوبي درگیر است )خشکسالي

پتانسیل آب خاك شده و در چنین هش اث کباع

ه منظور حفظ و ادامه جذب آب اه بشرایطي گی

تواند به تنظیم اسمزی اقدام کند. تنظیم اسمزی  مي

ازگاری های تحمل و سترین سازوکاریکي از مهم

صفت (. 3) کي استشنش خسلول در مواجهه با ت

تواند انه گرده ميتنظیم اسمزی در برگ پرچم و د

ژادی گندم نهای بهعنوان یک شاخص در برنامه به

 رار گیردتفاده قیش تحمل به خشکي مورد اسبرای افزا

یل اسمزی از تنظیم اسمزی، بر اثر کاهش پتانس(. 4)

های گیاهي حاصل شده و ق تجمع امالح در سلولطری

ها، به توسعه سلولي و رشد ولآماس سلبا حفظ فشار 

غلظت ن (. گیاها5) کنداه در شرایط تنش کمک ميگی

در  سازوکارین ده از استفاابا را متابولیتها از بعضي 

کننده  (. مواد تنظیم6دهند )د افزایش ميخوی هالسلو

ها و های آمینه، قنداسیدتر شامل  فشار اسمزی، بیش

های معدني هستند. پرولین یکي از برخي یون

باشد های آمینه فعال در پدیده تنظیم اسمزی مي اسید

که در ایجاد و حفظ فشار اسمزی درون گیاه نقش 

لین وتولید پرد آب یط کمبواشر(. در 7سزایي دارد ) هب

بي آ سبب کاهش پتانسیلیش ميیابد که افزآزاد ا

ل سلوه شیری سمزر ایش فشاافزك و اخال محلو

(. در گندم تحت تنش خشکي پرولین 8د )ميشو

(. گزارش 9های اسمزی غالب بوده است )محلول

شده است که تحت تنش خشکي محتوای پرولین در 

 (.9از رقم حساس بود ) تر بیش، مقاومم رقم گند

رسد تنش خشکي و کاهش آب به نظر مي

های گیاهي سبب کاهش رشد، بسته شدن  بافت

ثیر قرار گرفتن تنفس أت ها، کاهش فتوسنتز، تحت روزنه

(. در تنش 12و  11، 10شود )و تجمع پرولین مي

مستقیم ر بهطوه یکي گیاژفیزیولوی خشکي فعالیتها

تنش خشکي با دد ميگرل ختالر اچادیا غیرمستقیم 

ی ها رنگیزهکاهش ه و فتوسنتز گیاان میزروی تاثیر 

(. میزان 13دد )ميگرد باعث کاهش عملکری فتوسنتز

از یکي ه ندن زگیاهادر فیل وکلررنگیزه فتوسنتزی 

(. 14فتوسنتزی است )مهم حفظ ظرفیت ی ها رفاکتو

 تنش یطاشر تحتگ فیل بروحفظ کلرو فتوسنتز دوام 

نش مت به تویکيمقاژفیزیولوی جمله شاخصهااز 

کمبود آب باعث تجزیه کلروفیل گردیده و ست. ا

گلوتامات که پیش ماده کلروفیل و پرولین است در اثر 

تنش به پرولین تبدیل شده و در نتیجه از محتوی 

(. بر همین اساس 15شود )کلروفیل کاسته مي

بسیاری اثر منفي و کاهنده تنش خشکي  گران پژوهش

، پروتئین و پرولین به اثبات bو  aکلروفیل  را بر

دارد که ( بیان مي1999(. پسارکلي )12و  1اند ) رسانده

دوام فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط تنش 

های فیزیولوژیکي مقاومت به تنش از جمله شاخص

 (. 16است )

مادری در بوته  DNA خه ازجا که یک نس از آن

های دانه گرده وجود دارد، بنابراین هر گاه سلول

 مانندزایي رض محلول تنشای گرده در معه دانه

های مربوط به تنظیم گالیکول قرار گیرند، ژناتیلن پلي

ها بروز  ه آنشده و صفات مربـوط بان اسمزی بی

دانه گرده برای  توان ازبنابراین مي (،17) نمایند مي
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یم اسمزی در گیاهان استفاده کرد ایي تنظتشخیص توان

دهد که بین میزان . مطالعات نشان مي(17و  3)

سمزی همبستگي مثبت وجود عملکرد دانه و تنظیم ا

باشد، چه توانایي تنظیم اسمزی در گیاه باالتر دارد. هر

تر بوده و در نتیجه عملکرد  تحمل به خشکي بیش

 (. 18) آیددست مي هتری ب بیش

در سي تحمل به خشکي ربر پژوهشین ف از اهد

سطوح متفاوت ثر های گندم با استفاده از ا نوتیپژ

، فیلوکلران رنگیزه فتوسنتزی بر میزتنش خشکي 

تنظیم اسمزی دانه گرده و در نتیجه ، لینومینه پرآسید ا

مناطق در کاشت ای نوتیپها برژبهترین ب نتخاا

و در نتیجه شناسایي ارقام دارای نیمه خشک و خشک 

 د.بوعملکرد باال برای کشت در این مناطق 

 

 ها مواد و روش

ثیر شرایط متفاوت تنش آبي بر أمنظور بررسي ت به

دانه گرده میزان کلروفیل، پرولین و تنظیم اسمزی 

اصالح شده و های گندم شامل ارقام ژنوتیپ

بر های جداگانه آزمایش های در دست اصالح ژنوتیپ

تکرار و  4پایه طرح آزمایشي بلوك کامل تصادفي با 

در مجموعه آبي  در سه شرایط متفاوت از تنش

های پژوهشي دانشکده کشاورزی دانشگاه  گلخانه

 1398ند شهرکرد اجرا شد. کاشت بذور در اسف

ها با صورت گرفت و از هر ژنوتیپ سه بذر در گلدان

متر و پر شده با نسبت برابر از خاك سانتي 20قطر 

ماسه، خاك معمولي و گیاه خاك کاشته شدند. در 

 ها آمده است.جدول نام و منشا ژنوتیپ

 .استفادههای مورد  نام و منشا ارقام و الین -1جدول 
Table 1. Name and origin of cultivars and lines used. 

 منشا
Source 

 نام ژنوتیپ
Genotype 

 *شماره
Number* 

 )رقم زراعي( ایران

Iran (Agricultural cultivar) 
 1 (Alvand) الوند

 الین نوترکیب حاصل تالقي

Recombinant line from the intersection 

Chinese Spring×Yecora Rojo 
 2 (Ehdaei81) 81اهدایي 

 الین نوترکیب حاصل تالقي

Recombinant line from the intersection 
Chinese Spring×Yecora Rojo 

 3 (Ehdaei82) 82اهدایي 

 استرالیا )رقم زراعي(
Australia (Agricultural cultivar) 

 4 (Oxleyاکسلي )

 چین )رقم بومي(
China (native cultivar) 

 5 (ChineseSpringچاینزاسپرینگ )

 توسط آقای دکتر اهدایي تولید و ارسال شده است 4و  3های ردیف ارائه شدههای ژنوتیپ *
* Genotypes 3 and 4 Were Submitted by Dr. Ehdaei 
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این آزمایش در سه شرایط روش اعمال تنش: 

رطوبتي جداگانه انجام شد. در حالت اول گیاهان در 

شرایط نرمال رطوبتي رشد داده شدند. در این حالت 

 درصد 70گاه از  ها هیچای خاك گلدانظرفیت مزرعه

ها تر نیامد. هر یک روز در میان تعدادی از گلدانپایین

وزن و با توجه به کاهش وزن و قبل از رسیدن 

ها تا گلدان ، همهدرصد 70ن ای به پاییظرفیت مزرعه

ای آبیاری شدند. در شرایط دوم یک ظرفیت مزرعه

نوع تنش پیوسته بعد از استقرار گیاه اعمال شد. در 

ظرفیت  درصد 30این حالت به گیاهان تا سطح 

ای تنش وارد شد. این تنش تا رسیدن کامل گیاه  مزرعه

ادامه یافت و در شرایط سوم تنها در مرحله تقسیم 

روز  7زادوکس( به مدت  49-40وز )مراحل تا می

بسته به درجه حرارت محیط آبیاری متوقف شد. قبل 

ای ها تا ظرفیت مزرعهو بعد از این مراحل گلدان

آبیاری شدند. در این حالت گیاهان تنها در مراحل 

تقسیم میوز تحت تنش قرار گرفتند و قبل و بعد از آن 

 در شرایط نرمال آبیاری شدند.  

 

 صفات مورد بررسی

مقدار پرولین با استفاده از روش بیتز و پرولین: 

(. در مرحله 19گیری شد )( اندازه1973همکاران )

های گندم  گرم از بافت برگ نمونه 1/0تا  01/0زایشي 

درصد سائیده  3سولفوسالیسیک  لیتر اسیدمیلي 10با 

حاصل شود و سپس به مدت شد تا مخلوط یکنواختي 

لیتر میلي 2سانتریفیوژ شد. سپس  6000دقیقه در  15

لیتر اسید  میلي 2دست آمده را به همراه  هاز عصاره ب

هیدرین لیتر معرف نینمیلي 2استیک گالسیال و 

افزوده و به مدت یک ساعت در حمام آب گرم در 

درجه سلسیوس قرار گرفت. پس از سرد  100دمای 

لیتر تولوئن به محلول اضافه و  میلي 4ل، شدن محلو

بالفاصله مخلوط شد. فاز آلي به رنگ صورتي در باال 

رنگ و شفاف در زیر فاز آلي تشکیل شد.  و فاز بي

بخش رویي جدا و جذب آن با استفاده از 

اسپکتروفتومتر پس از کالیبره کردن با تولوئن در طول 

 نانومتر خوانده شد. 520موج 

ت ارزیابي غلظت کلروفیل برگ از جهکلروفیل: 

(. 20( استفاده شد )1956)روش پیشنهادی آرنون 

گرم از بافت برگ توزین و به قطعات  2/0منظور  بدین

کوچکي خرد شده و در یک هاون چیني در مقداری 

 درصد کامالً سائیده و حجم آن با استون  80استون 

لیتر رسانده شد. سپس محلول میلي  25درصد به  80

دور در  4000دقیقه با سرعت  10حاصل به مدت 

دقیقه سانتریفیوژ شد. اپتیکال دانسیته عصاره برگ با 

و  646، 663های  دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج

 (. 21، 20)نانومتر قرائت گردید  440

در این مطالعه تنظیم اسمزی توانایی تنظیم اسمزی: 

های گرده بررسي شد. برای انجام این کار روی دانه

انجام و برای بررسي های گرده برداری از دانه نمونه

( استفاده شد 1999تنظیم اسمزی از روش مورگان )

ر هاز اني افش ها برای گرده(. پس از آمادگي بساك17)

های  از کیسهیکي ت سنبلچه یک گلچه جدا و با دق

ر نیم یم و هاز داخل آن خارج و به دو نیم تقسبساك 

نیمه ک روی یگرفت. روی یک الم جداگانه قرار 

به عنوان وزني  درصد 30گلیکول اتیلنمحلول پلي

عنوان  وزني به درصد 50ول شاهد و به نیمه دیگر محل

مول  میلي 10محلول چنین  همتنش خشکي اضافه شد. 

و  30های کلرید پتاسیم به عنوان پایه در تهیه محلول

گلیکول مورد استفاده قرار گرفت  اتیلن درصد پلي 50

ول های گرده در محل دانه(. پس از آزاد شدن 22و  17)

ی هر الم یک المل شد. روارج بساك خ مانده باقي

ر خروج مقداری در اثگرفته و پس از چند ساعت قرار 
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رون از المل و خشک گلیکول به بیاتیلناز محلول پلي

شد. با استفاده المل بر روی الم ثابت ، شدن تدریجي

های اسالید X40از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایي 

گیری خصوصیات تهیه شده بررسي شدند. برای اندازه

ها که دارای گرده قسمت وسطي اسالید هایدانه

کیفیت مطلوبي هستند انتخاب و ابعاد دانه گرده با 

گیری گیری و برای اندازهاستفاده از لنز مدرج اندازه

بت مساحت نسگرده استفاده شدند. از ت دانهمساح

ده در نه گردامحیط تنش به مساحت ده در نه گردا

نایي اتوم دارای قاارشناسایي ای راهد بمحیط ش

(. در ارقام دارای توانایي 18ده شد )ستفای اسمزا

های گرده در شرایط تنش شکل تنظیم اسمزی، دانه

معمول خود را حفظ کردند و به حالت متورم باقي 

های مانند بنابراین در این ارقام نسبت تصویر دانهمي

دانه گرده در  گرده در شرایط تنش به مساحت تصویر

تر از یک شد، ولي در ارقام فاقد  شرایط شاهد بیش

های گرده در شرایط تنش توانایي تنظیم اسمزی، دانه

های دچار چروکیدگي شدند و نسبت مساحت دانه

های گرده گرده شرایط تنش به مساحت تصویر دانه

 (. 23و  17تر از یک شد ) شاهد کم

 گیری شده صفات زراعي اندازهصفات زراعی: 

  زیستيشامل عملکرد دانه در بوته، عملکرد 

)وزن خشک کل اندام هوایي( و شاخص برداشت که 

 از نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک است 

 بود. 

 

 

ه صفات همبرای ها: ری دادهماآتحلیل و تجزیه 

شده تجزیه واریانس و مقایسات میانگین گیری اندازه

انجام  0/9نسخه  SAS آماریافزاربا استفاده از نرم

در سطح  LSDها از آزمون شد. برای مقایسه میانگین

 درصد استفاده شد.  1احتمال 

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به کلروفیل 

(a ،b  کاروتنوئید، پرولین و شاخص برداشت ،)و کل

های مختلف گیاه از لحاظ نشان داد که بین ژنوتیپ

داری در آماری در همه سطوح آبیاری تفاوت معني

 3، 2 های سطح احتمال یک درصد وجود دارد )جدول

های مورد مطالعه از نظر عملکرد (. بین ژنوتیپ4و 

نش در مرحله دانه در بوته در شرایط بدون تنش و ت

داری مشاهده نگردید و اختالف میوز اختالف معني

ظرفیت  درصد 30ها در شرایط تنش بین ژنوتیپ

بود. نتایج تجزیه واریانس  (P<01/0)دار زراعي معني

برای صفات مربوط به خصوصیات دانه گرده در 

شرایط متفاوت آبیاری نشان داد که شرایط آبیاری 

ز باعث ایجاد اختالف نرمال و تنش در مرحله میو

ها برای صفات مساحت دانه بین ژنوتیپدار معني

و نسبت  درصد 50اتیلن گلیکول  گرده با حضور پلي

ظرفیت زراعي  درصد 30مساحت دانه گرده شد. تنش 

( بین P<01/0دار ) باعث ایجاد اختالف معني

های مورد مطالعه برای صفت مساحت دانه  ژنوتیپ

 شده است.  درصد 30گلیکول اتیلن گرده با حضور پلي
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در گندم، اثر تنش خشکی روی غلظت کلروفیل: 

در خیر ی اسطه خشکساليهاوابه ل محصوکاهش 

ون از فزی روزاتقاضاو یک سو ن از سرتاسر جها

ای دهگستری هاشتالست که ه ایگر باعث شدی دسو

مت به ومرتبط با مقات جهت شناسایي صفادر 

ف با هدح صالی اهارهکاده از راستفاو اخشکي 

صورت گیرد. میزان به خشکي وم مقاارقام توسعه 

کلروفیل در گیاهان زنده یکي از فاکتورهای مهم 

حفظ ظرفیت فتوسنتزی و در نتیجه شناسایي ارقام 

حفظ و فتوسنتز (. دوام 24مقاوم به خشکي است )

جمله از یط تنش اتحت شرگ فیل بروکلر

ست. امت به تنش ومقا فیزیولوژیکی شاخصها

اسپرینگ در شرایط تنش در مرحله ژنوتیپ چاینز

ظرفیت زراعي و شرایط  درصد 30میوز و تنش 

، aترین میزان کلروفیل  بدون تنش با دارا بودن بیش

b ترین ژنوتیپ به خشکي بود و ژنوتیپ و کل مقاوم

الوند با تجزیه کلروفیل در زمان وقوع تنش با 

ترین ژنوتیپ به ترین غلظت کلروفیل حساس کم

(. تنش خشکي در 7و  6، 5 های خشکي بود )جدول

گذارد. مراحل مختلف رشد اثرات متفاوتي به جا مي

تر از  ظرفیت زراعي بیش درصد 30اثر منفي تنش 

بررسي  پژوهشباشد. در این حل رشد ميسایر مرا

اثر تنش خشکي روی میزان کلروفیل نشان داد که 

ظرفیت  درصد 30خشکي در مرحله میوز و تنش 

زراعي باعث تجزیه و کاهش در میزان غلظت 

در فیل وکلران میزشود. و کل مي a ،bکلروفیل 

مهم حفظ ظرفیت  عواملاز یکي ه ندن زگیاها

با کاهش محتوای کلروفیل  (.24ست )ی افتوسنتز

میزان فتوسنتز کاهش یافته در نتیجه میزان عملکرد 

دانه در بوته و حجم سبز رویشي و در نتیجه شاخص 

( 2011برداشت نیز کاهش یافت. لنباني و ارزاني )

ی تنشهاوز عالئم بربیان نمود که در گیاهان 

و فیل وکلرای تیو شامل کاهش محتواکسیدا

ميباشند که منجربه کاهش فتوسنتز ء غشای پذیرذنفو

باعث ميشوند. تنش خشکي ه شد گیارنتیجه و در 

کاهش کلروفیل گردیده و کاهش کلروفیل موجب 

 م گنده شد گیارنتیجه کاهش فتوسنتز شده در 

 یابد  و متعاقب آن عملکرد محصول کاهش مي

(25 .) 
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مقایسه اثر تنش خشکی بر غلظت اسیدآمینه پرولین: 

های میانگین برای صفت میزان پرولین در ژنوتیپ

گندم در شرایط متفاوت آبي نشان داد که در صورت 

شرایط آبیاری کامل و شرایط بدون تنش و نیز در 

ترین میزان پرولین را  اسپرینگ بیشتنش ژنوتیپ چاینز

داشت. کمترین میزان پرولین در شرایط بدون تنش و 

 81ظرفیت زراعي در ژنوتیپ اهدایي  درصد 30تنش 

( بود و با وقوع g/gµ 00/84و  75/46)به ترتیب 

تنش در مرحله زایشي میزان اسیدآمینه پرولین در 

به  g/gµ 75/78یانگین با م 82ژنوتیپ اهدایي 

تحت  پژوهشترین غلظت خود رسید. در این  کم

یش افزتنش خشکي میزان پرولین افزایش یافت. ا

ار گیاهاني که تحت تنش قردر لین وغلظت پر

یط تنش اغلبه بر شرای برری گازنوعي سا، نداگرفته

پیش  دو  هر  پرولین  و  کلروفیل  که جایي آن از ميباشد. 

  بنابراین  شوند،مي  سنتز گلوتامات  نام  به  مشترکي  ماده  

  رایطش در  پرولین   افزایش  که فترگنتیجه   توانمي

   گرددمي کلروفیل  کاهش به  منجر  خشکي   تنش

گزارش کردند که میزان  گران پژوهش(. 27و  26)

های جو دو برابر افزایش نشان داد که برگ پرولین در

دهنده تحمل به کم آبي بوده به طوری که ارقام  نشان

تری نسبت به ارقام حساس  متحمل، پرولین بیش

(. تنش خشکي باعث تجزیه و کاهش 27داشتند )

های بالغ شده و در نتیجه ها در برگغلظت پروتئین

یابد. آمینه آزاد از جمله پرولین افزایش ميهای  اسید

تواند ها مياین اسیدآمینه به عنوان یکي از اسمولیت

ها داشته باشد نقش مهمي در تنظیم اسمزی سلول

( که بر 2006(. در مطالعه هونگ بو و همکاران )27)

روی گیاه گندم انجام شد میزان پرولین به عنوان 

خص مطلوبي در ارزیابي به مقاومت به خشکي شا

 (.  28معرفي گردید )

مقایسات اثر تنش خشکی بر میزان کاروتنوئید: 

های گندم برای میزان کارتنوئید نشان میانگین ژنوتیپ

داد که در شرایط متفاوت آبیاری ژنوتیپ اکسلي 

ب در شرایط بدون ترین میزان کاروتنوئید )به ترتی بیش

ظرفیت  درصد 30تنش، تنش در مرحله میوز و تنش 

( را به خود mg/g 37/0و  39/0، 52/0زراعي 

ترین میزان آن در ژنوتیپ الوند در  اختصاص داد و کم

در شرایط کلي ربهطوشرایط متفاوت آبي دیده شد. 

و کثر احدو کاروتنوئید فیل وکلران میزبدون تنش 

در مرحله تنش خشکي ح سطوو قل الین حدوپران میز

ان میز ترین کمظرفیت زراعي  درصد 30میوز و تنش 

را لین وپران میز ترین بیشو کاروتنوئید و فیل وکلر

آوری انرژی های کاروتنوئید در جمعداشتند. رنگدانه

تواند در فتوسنتز مورد استفاده قرار گیرد و که مي

(. 27محافظت از تخریب کلروفیل نقش اساسي دارد )

بنابراین با وقوع تنش خشکي و تجزیه کاروتنوئید 

ها کاهش یافته و غلظت کلروفیل محافظت از کلروفیل

و در نتیجه میزان فتوسنتز نیز روند کاهشي خواهد 

 داشت.

های گرده مساحت تصویر دانهتوانایی تنظیم اسمزی: 

و  30گلیکول اتیلنهای مختلف در محلول پليپژنوتی

 درصد 50ول ها در محلدرصد و نسبت مساحت 50

نشان داده  7و  6، 5 های ولددر ج درصد 30ه ب

د، دهنشان مي ها دولطور که این جاند. همان شده

های گرده در شرایط نسبت مساحت تصویر دانه

اسپرینگ و در شرایط آبیاری نرمال در ژنوتیپ چاینز

تر از  بیش 82تیپ اهدایي مرحله میوز ژنوتنش در 

باشد. در يتر از واحد م واحد و در بقیه ارقام کم

ه دلیل های دارای توانایي تنظیم اسمزی، بژنوتیپ

ود، شامل انجام ميکه تنظیم اسمزی به طور ک این

های گرده در شرایط تنش ه دانهرود کانتظار مي

کي به حالت متورم باقي مانده و شکل معمول خش
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 ن حالت در ای (a 1کل فظ کنند )شخود را ح

  اهای گرده تیمار شده بویر دانهنسبت مساحت تص

%50PEG  رده شاهد های گبه مساحت تصویر دانه

%30 PEG ام فاقد تر شد، اما در ارق از واحد بیش

 ، orان ژنتوانایي تنظیم اسمزی، به دلیل عدم بی

 وندش ينش زا چروکیده مول تهای گرده در محل هدان

ای گرده ههویر دانبت مساحت تصنس (cو  b 1)شکل 

اهد ای گرده شهده بر مساحت تصویر دانهتیمار ش

 (. 17ود )شتر از واحد مي کم

 

 
 .نرمال، چروکیده و ترک خورده )عکس از نگارنده(های گرده دانه cو  a  ،b-1 شکل

Fig. 1. a, b and c: normal, shrunken and burst pollen grains respectively. 

 
رسد یم اسمزی به نظر ميایي تنظارقام دارای توان

یم اسمزی به عنوان یک که در داشتن توانایي تنظ

ترك هستند. با توجه به کي مشه خشصفت تحمل ب

رود که ارقام متفاوت است، انتظار ميکه منشاء این  این

در ایجاد  ه ممکن استاز لحاظ خصوصیات دیگری ک

ا وجود داشته باشد، سهم ه مقاومت به خشکي در آن

اسپرینگ با دارا بودن ژنوتیپ چاینزند. داشته باش

ترین غلظت پرولین و کلروفیل و توانایي تنظیم  بیش

کامل اسمزی باال در شرایط بدون تنش و آبیاری 

ر در رف دیگز طترین ژنوتیپ به خشکي بود. امتحمل

 اسپرینگ تنظیم اسمزیشرایط تنش ژنوتیپ چاینز

روه ارقام فاقد مناسبي از خود نشان نداد و در گ

 شود  استنباط ميتوانایي تنظیم اسمزی قرار گرفت. 

های تحمل به سازوکارایر که این رقم با استفاده از س

ي سازگاری داشته باشند خشکي به شرایط تنش خشک

ایي تنظیم اسمزی در شرایط و در صورتي که برای توان

رای تری ب بهبود یابند بتوانند سازگاری بیشتنش 

 . کشت در مناطق خشک پیدا کنند

با توجه به عملکرد دانه در بوته و وزن صد دانه: 

(، 7و  6، 5 های جدولمقایسات میانگین ) های جدول

براساس نوع ژنوتیپ عملکرد دانه و وزن صد دانه در 

و  در شرایط نرمالشرایط تنش با کاهش همراه بوده و 

ترین  بیش 82ژنوتیپ اهدایي  تنش در مرحله میوز

 17/1و  83/1عملکرد دانه و وزن صد دانه )به ترتیب 

گرم برای وزن  42/2و  33/3گرم برای عملکرد دانه( )

و  06/1)به ترتیب  81و ژنوتیپ اهدایي صد دانه( 

ترین میزان عملکرد دانه را به خود  گرم( کم 82/0

اند که اختصاص دادند. سایر نتایج نیز نشان داده

کاهش در عملکرد دانه تحت شرایط تنش  معموالً

تواند ناشي از کاهش تعداد شود که این ميمشاهده مي

ي در کاهش دانه باشد. تنش خشک دانه و یا وزن هزار

ترین عملکرد  رشد و نمو گیاهان نقش مهمي دارد. کم

موقعي است که تنش خشکي در طول مراحل رشد 

ظرفیت  درصد 30(. در شرایط تنش 29اعمال شود )

ترین میزان عملکرد دانه در ژنوتیپ الوند  زراعي بیش

وته در ترین میزان عملکرد دانه در ب گرم( و کم 97/0)
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ثیر أگرم( مشاهده گردید. ت 42/0) 81ژنوتیپ اهدایي 

ثیر أظرفیت زراعي عمدتا از طریق ت درصد 30تنش تا 

شود؛ بنابراین مرحله پر شدن بر وزن دانه اعمال مي

برای اجتناب از چروکیده شدن و کوچک شدن دانه 

 دآب مورد نیاز گیاه را تامین کرد و نبای دها بایدانه

تتایج به دست آمده در (. 30روبرو شود ) گیاه با تنش

مطالعه حاضر مبني بر کاهش عملکرد دانه در اثر تنش 

( در گندم 2013های قندی و جاللي )خشکي با یافته

میزان کاهش (. رابطه مشخصي بین 31مطابقت دارد )

ارقام مختلف در اثر تنش و  کلروفیل برگ پرچم در

ها از لحاظ عملکرد دانه در این  مقاومت به خشکي آن

 بررسي مشاهده نشد که با نتایج مطالعه احمدی و 

 (. 32( مطابقت دارد )2004و سه مرده )  سي

از  ظرفیت زراعي عمدتاً درصد 30تأثیر تنش 

شود. وزن دانه در طریق تأثیر بر وزن دانه اعمال مي

سنبله یکي از اجزای اصلي عملکرد دانه در گندم 

اب برای د و به عنوان یک صفت مهم در انتخباش مي

مقاومت به خشکي و درجه حرارت باال مورد توجه 

برای بنابراین مرحله پر شدن دانه  قرار گرفته است

 دها بایکوچک شدن دانهکیده شدن و اجتناب از چرو

گیاه با تنش  دآب مورد نیاز گیاه را تامین کرد و نبای

(. بنابراین ژنوتیپ الوند با 30و  29روبرو شود )

ترین گرم( مقاوم 41/2ترین وزن دانه ) داشتن بیش

ظرفیت زراعي از  درصد 30ژنوتیپ در شرایط تنش 

 باشد. نظر این صفت مي

 برای برآورد عملکرد بیولوژیک  :زیستیعملکرد 

ه ماده خشک در باالی سطح خاك در نظر گرفته هم

باشد. شود. این مقدار شامل کاه و کلش و دانه مي مي

دار بودن اثر تیمار دهنده معنيتجزیه واریانس نشان

در مرحله  نشبرای وزن کل ماده خشک، در شرایط ت

باشد. در ( مي4و  3، 2 های ل ومیوز و بدون تنش )جد

 ( گزارش شد که برای وزن 2009مطالعه فاني )

 های مختلف گندم در سطح کل ماده خشک ژنوتیپ

( این در 33دار وجود دارد )اختالف معني درصد 5

( اختالف 2008حالي است که در مطالعه رئیسي )

های مختلف گندم از نظر وزن داری بین ژنوتیپعنيم

(. 34خشک در سطوح مختلف آبیاری وجود نداشت )

نشان  زیستيها برای صفت عملکرد مقایسات ژنوتیپ

ظرفیت  درصد 30داد که در شرایط نرمال و تنش 

در ژنوتیپ اکسلي  زیستيترین عملکرد  زراعي بیش

رسد این رقم گرم( دیده شد به نظر مي 99/3و  29/5)

عملکرد خوبي را به خود  توده زیستبا افزایش وزن 

اختصاص داده و در نهایت عملکرد باالی خود را از 

طریق افزایش تعداد پنجه در واحد سطح و نه وزن 

دست آورده است. در شرایط تنش میوز  هصد دانه ب

و  81در ژنوتیپ اهدایي  زیستيلکرد ترین عم بیش

در ژنوتیپ الوند دیده  زیستيترین مقدار عملکرد  کم

که تنش خشکي باعث کاهش طول  شد. با توجه به این

شود پس تنش افشاني تا رسیدگي مي دوره گرده

خشکي در این مرحله احتمال دارد از طریق کاهش 

ثیر گذاشته و باعث کاهش أبر وزن بذر ترشد رویشي 

( گزارش 2003پور و همکاران )(. نبي33آن گردد )

در اثر تنش مداوم  زیستيکردند که کاهش عملکرد 

ثیر منفي بر تعداد پنجه و أتواند ناشي از تخشکي مي

(. تنش رطوبت در مراحل 35تعداد سنبله باشد )

دار عملکرد کاهش معنيمختلف نموی گندم باعث 

 (. 36و عملکرد دانه گندم شده است ) زیستي

در شرایط تنش، عملکرد دانه شاخص برداشت: 

ها نسبت به شرایط نرمال کاهش یافت و این ژنوتیپ

شود. کاهش موجب کاهش شاخص برداشت مي

مقایسات برای صفت شاخص برداشت در مراحل 

در  82تنش آبي نشان داد که ژنوتیپ اهدایي مختلف 

ظرفیت زراعي  درصد 30شرایط آبیاری نرمال و تنش 

ترتیب با مقادیر  ترین میزان شاخص برداشت را به بیش
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گرم به خود اختصاص دادند. در  91/35و  26/43

ترین میزان  شرایط آبیاری نرمال ژنوتیپ اکسلي با کم

 ا نشان داد. ، شاخص برداشت کمي رزیستيعملکرد 

در شرایط تنش در مرحله زایشي ژنوتیپ اهدایي 

ترین میزان شاخص برداشت را به خود  بیش 82

ترین میزان شاخص برداشت در  اختصاص داد و کم

ظرفیت  درصد 30شرایط تنش در مرحله میوز و تنش 

دیده شد. شاخص  81زراعي در ژنوتیپ اهدایي 

تر مواد  بیش برداشت بیانگر توان ژنوتیپ در اختصاص

 (.37باشد )فتوسنتزی در جهت عملکرد اقتصادی مي

ای است که در همه  انتقال مجدد مواد فتوسنتزی پدیده

تواند بر افزایش دهد و ميحاالت در گیاه رخ مي

هایي که ثر باشد؛ بنابراین ژنوتیپؤشاخص برداشت م

مواد فتوسنتزی را از بتوانند هنگام بروز تنش 

های رویشي مانند ساقه و ریشه به دانه انتقال  قسمت

دهند، دارای شاخص برداشت باالتری خواهند بود 

های مشابه اعمال تنش به ویژه پس (. در پژوهش38)

دار شاخص برداشت را از مرحله گلدهي کاهش معني

( که با نتایج پژوهش حاضر 39به دنبال داشته است )

ي مشابه قندی و جاللي پژوهش درمطابقت دارند. 

( گزارش کردند کمبود آب و بروز تنش 2013)

خشکي در محیط رشد گندم باعث کاهش اندازه گیاه 

ها، کم شدن ها، تغییر رنگ برگو وزن خشک اندام

شاخص برداشت ها، کاهش عملکرد و دوام سطح برگ

 (.31و  17شود )مي

 ،a نتایج نشان داد میان محتوای کلروفیل: همبستگی

محتوی ،  b+aو مجموع کلروفیل b کلروفیل

ر سه شرایط با عملکرد دانه در هکاروتنوئید و پرولین 

رطوبتي همبستگي مشاهده  محیطي تنش و بدون تنش

و  b کلروفیل ، aان محتوای کلروفیلنشد. همبستگي می

و کاروتنوئید در شرایط عادی و   b+aمجموع کلروفیل

ظرفیت  درصد 30تنش رطوبتي در مرحله میوز و 

دار بود. همبستگي سیار معنيزراعي مثبت و ب

داری بین محتوی پرولین و کلروفیل و  معني

شرایط آبیاری نرمال و تنش در مرحله کاروتنوئید در 

 درصد 30زایشي دیده نشد و تنها با وقوع تنش 

داری دیده شد. ظرفیت زراعي همبستگي مثبت و معني

در شرایط آبیاری نرمال با افزایش محتوای کاروتنوئید 

عملکرد دانه کاهش یافت و با کاهش محتوای پرولین 

در د. داری در شاخص برداشت دیده شافزایش معني

، شاخص زیستيشرایط تنش با افزایش عملکرد 

داری کاهش یافت و دلیل آن طور معني برداشت به

مقدار اسیدآمینه کاهش عملکرد دانه در بوته است. 

تر  پرولین با زیاد شدن شدت تنش کم آبي بیش

کننده ممکن  ود و به عنوان ماده اسمزی محافظتش مي

اء و سبب بسته به تغییراتي در تراوای غش است منجر

 شود از طرفي پرولین در تنظیمها ميروزنه دنش

داری کربن هایي برای نگهاسمزی نقش دارد و جایگاه

جه آن محتوای آورد که در نتیو ازت فراهم مي

 .دیابيکلروفیل برگ کاهش م

های احت دانهوانایي تنظیم اسمزی و مسشاخص ت

عملکرد با گرده در شرایط تنش و بدون تنش خشکي 

داری تگي مثبت و معنيو با شاخص برداشت همبس

داشت. در شرایط متفاوت آبي هرچه مساحت دانه 

 تر  بیش درصد 50گالیکول اتیلنگرده در حضور پلي

 اتیلن گالیکول  و مساحت دانه گرده در حضور پلي

داری  طور معني تر باشد، تنظیم اسمزی به کم درصد 30

 یابد.افزایش مي
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