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 مقاله پژوهشی

در شرایط  شده محلبهای پاکوتاه گزینشوتیپارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژن

 ایگلخانه
 

 4پورو محبوبه زمانی 3مریم تاتاری، *2مقدمابراهیم گنجی، 1وردی رشیدیاهلل

 
 (21/7/8931تاریخ پذیرش:  -22/4/8931)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های منظور بررسی تحمل ژنوتیپبه. شودگیالس و آلبالو استفاده می یبرا هیعنوان پامحلب به ن و بسیاری از کشورها ازدر ایرا

تصادفی با سه تکرار در  کامال صورت فاکتوریل در قالب طرحبه یآزمایش ،های پاکوتاه محلب به تنش خشکیمختلف پایه

انجام گرفت. فاکتورهای طبیعی خراسان رضوی  و آموزش کشاورزی و منابعمرکز تحقیقات  بخش تحقیقات باغبانیگلخانه 

نتایج نشان دادند . بودند درصد ظرفیت زراعی( 822و  73، 32، 23) تنش خشکی سطح 4ژنوتیپ محلب و  82شامل آزمایش 

 ها به تنش متفاوت بود. با افزایش تنش خشکی، میزانیر تنش قرار گرفتند، اما پاسخ آنثأهای محلب تحت تتمامی ژنوتیپکه 

-DMهای ژنوتیپدر های مختلف محلب متفاوت بود، پهای محلول افزایش یافت و میزان آن در ژنوتیپرولین و کربوهیدرات

135 ،DM-164  وDM-69 درصد بقا، با افزایش تنش خشکی، . مشاهده شدهای محلول بیشترین میزان پرولین و کربوهیدرات

-DMو  DM-69 ،DM-164های ژنوتیپ، طور کلیابسته به نوع ژنوتیپ بود. بههش وکاهش یافتند و این کا ارتفاع و تعداد برگ

و ها ترین ژنوتیپمتحملجزء  خشکی تنش در برابرهای مقاومت دلیل وجود مکانیسمبهها، در مقایسه با سایر ژنوتیپ 135

DM-277 معرفی شدندترین ژنوتیپ به عنوان حساس.  

 

 های محلول، کربوهیدراترصد بقاد، پرولین، تنش خشکی :کلیدی کلمات
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 .کشاورزی، مشهد ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رضوی، خراسان طبیعی ابعمن و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز باغی، و زراعی علوم تحقیقات بخش دانشیار، -2
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 مقدمه

با توجه به نقش پایه در میزان رشد رویشی، زودرسی، 

 ریزنده و غ یهامیزان عملکرد و مقاومت در برابر تنش

زنده، انتخاب پایه مناسب نقش بسزایی در برنامه مدیریت 

سنت لوسی با نام علمی  ایباغ خواهد داشت. محلب 

Prunus mahaleb L.، ایه مهمی برای گیالس و آلبالو پ

، ، آهکیهای سبک. این پایه در خاكدشویمحسوب م

خوبی هسنگالخی و در آب و هوای خنک که پایه گیالس ب

. این برخوردار است مناسبیاز سازگاری  ،باشدسازگار نمی

درخت بومی اروپای جنوبی است و پراکندگی آن در 

گزارش شده است. ترکیه، ایران، روسیه و آمریکا نیز 

مناطق شمال  ،پراکندگی جغرافیایی این گیاه در ایران

های ارسباران، لرستان، بختیاری و غرب و غرب در جنگل

)گنجی چنین در همدان و دره کرج گزارش شده است هم

ی گیالس، بهترین هادر بین پایه(. 8916مقدم و طالئی، 

است.  دهندگان گیالس در ایران، محلبپایه برای پرورش

های آهکی و متحمل به کلروز آهن ناشی از خاك محلب

(. 2226، 8مقدم و خلیقی)گنجی استکمبود روی 

که مقاوم به تنش  انداز محلب شناخته شده هاییژنوتیپ

 (. 2222، 2اچ)آکباشند خشکی می

 ویژه در مناطق خشک وگسترش کشاورزی و صنعت به
بحران کمبود آب  خشک نیاز به آب را افزایش داده ونیمه

و همکاران،  9)شوارز را در این مناطق تشدید کرده است

بنابراین درك و فهم  .(2282و همکاران،  4؛ اردم2282

ویژه تنش خشکی و های مختلف بهپاسخ گیاهان به تنش

یا سایر عوامل محدودکننده عملکرد کامال ضروری است 

از (. 2282، 3؛ میشرا و سینگ8938و همکاران،  )موری

این رو در گیاهان زراعی و باغی، شناسایی، انتخاب و 

و  های متحمل در برابر تنش خشکیاستفاده از ژنوتیپ

منظور جلوگیری از کاهش تولید ارقام مقاوم به خشکی به

های محصول از موارد بسیار مهم و ضروری در برنامه

الحسینی، کالت و شریف)نبوی رودشمار می به نژادیبه

                                                 
1. Ganji Moghadam and khalighi 

2. Akca 

3. Schwarz 

4. Erdem 

5. Mishra and Singh 

8911.)  

کاهش در آب مورد استفاده در کشاورزی، ممکن است 

موجب تنش خشکی در گیاهان شود و به نوبه خود سبب 

؛ 2223و همکاران،  6)سارکرکاهش در فتوسنتز گردد 

عالوه، در شرایط تنش هب(. 8932مهر و گنجعلی، ستایش

ریزوسفر،  جذب مواد غذایی ازخشکی، رشد ریشه، 

در گیاهان با اختالل  و انتقالحاللیت مواد غذایی در خاك 

گیاهان در  (.2226و همکاران،  7)گانز شودروبه رو می

شرایط تنش خشکی، ترکیباتی مانند آسپاراژین، پرولین، 

 اسیدهای ارگانیک و کربوهیدرات بهگالیسین، بتائین، 

و افزایش پتانسیل  ل تورژسانس سلولیمنظور حفظ تعاد

ایط تنش، اسید در شرنمایند. از خود آزاد می اسمزی

وفیل ها، کاهش سنتز کلرروزنه شدنآبسایزیک سبب بسته

و همکاران،  1)انجام شودو تنظیم مکانیسم فتوسنتز می

2288 .) 

در بررسی تعیین روابط بین ( 2281)و همکاران  3ازیرت

سه های آبیاری در ارامترهای مقاومت به خشکی و رژیمپ

بیان  (60TM31 و 60TM06 ،60TM60) محلب ژنوتیپ

با افزایش تنش خشکی، سطح برگ، طول و نمودند که 

، کاهش، طول، قطر و تعداد روزنه bو  aقطر گیاه، کلروفیل 

 که محتوای اسید آبسایزیک افزایش یافت. در حالی

در بررسی کاربرد نانوذرات ( 2281)و همکاران  82اشکاوند

سیلیکا و اثرات تنش بر عملکرد فیزیولوژیکی محلب 

گزارش نمودند که پیش تیمار نانوذرات سیلیکا سبب 

کاهش اثرات مخرب تنش بر روی تبادل گازهای 

 ای و سرعت تعرق شد. هدایت روزنهفتوسنتزی، 

در بررسی میزان  (8919) جوادی و همکاران

ژنوتیپ گالبی  3های محلول و پرولین در کربوهیدرات

ی، تنش آسیایی با سه تیمار آبیاری )درحد ظرفیت زراع

مالیم و تنش شدید( گزارش نمودند که میزان پرولین در 

و  9ks ،6ksهای بیشترین مقدار و در ژنوتیپ ،تنش شدید

7ks های و مقدار کربوهیدرات هنسبت به بقیه کمتر بود

محلول در تیمارهای خشکی مالیم و شدید افزایش 

                                                 
6. Sarker 

7. Gunes 

8. Anjum 

9. Ozyurt 
10. Ashkavand 
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 داری نشان دادند. معنی

ثر تنش خشککی بکر ( در بررسی ا8933جوادی و جعفری )

 "میکرز"های آلبالو رقم صفات رشدی و فیزیولوژیکی نهال

رشککد  سکبب کککاهش خشکککی گکزارش نمودنککد ککه تککنش

 برگ تعداد ساقه، طولی میزان رشد. گردیدهای آلبالو نهال

 خشککی تکنش شکدت بکا افکزایش بکرگ سکطح میانگین و

کمترین مقادیر برای ایکن صکفات در تکنش  و یافت کاهش

پکککرولین و  بکککار مشکککاهده شکککد. مقکککدار  -82خشککککی 

 افکزایش تکنش افکزایش شکدت با های محلولکربوهیدرات

بککار مشککاهده  -82تیمککار  در آن مقککدار بیشککترین و یافککت

 باککاهش "میکرز" رقم گردید. به نظر می رسد که آلبالوی

 و کربوهیکدرات پرولین مقدار افزایش و برگ تعداد و اندازه

 .  کندمی تحمل را خشکی تنش کل محلول

ن تحمککل بککه خشکککی در همککین راسککتا، بررسککی میککزا

شده محلکب بکا توجکه بکه محکدودیت های گزینشژنوتیپ

های منککابع آبککی )بحککران شککدید کمبککود آب و خشکسککالی

عنکوان با توجه به استفاده از محلب بکه چنینمتوالی( و هم

پایکه در اسککتان و کشککور بککرای درختککان گککیالس و آلبککالو 

ترین تکوان متحمکلانجام ایکن تحقیکق میضرورت دارد. با 

باغکککداران و محلکککب بکککه خشککککی را بکککه  هکککایژنوتیپ

ککاهش اثکرات خشکسکالی،  منظکورتولیدکنندگان نهال به

 .کمبود بارندگی و منابع آبی معرفی نمود

 

 هامواد و روش

این تحقیق در گلخانه تحقیقکات باغبکانی مرککز تحقیقکات 

وی واقککع در کشککاورزی و منککابع طبیعککی خراسککان رضکک

در منطقه مورد آزمکایش، مشهد به اجرا در آمد. شهرستان 

توسکط بارنکدگی سکالیانه متکر، م 393ارتفاع از سطح دریا 

حداقل و حداکثر دمای سالیانه  متر و میانگینمیلی 9/234

میکزان رطوبکت گراد بکود. درجه سانتی 22و  1/3 ترتیببه

سکط دمکای درصد و متو 62تا  32بین هوای داخل گلخانه 

گراد درجه سانتی 81و  23 ،ترتیبگلخانه به شبانهو  روزانه

 بود. 

 مواد گیاهی

 کامالاین تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

، DM-69)محلب ژنوتیپ  82تصادفی در سه تکرار بر روی 

DM-146 ،DM-120 ،DM-164 ،DM-249 ،DM-223 ،

DM-277 ،DM-187 ،DM-135  وDM-255 )82 به تعداد 

، 32، 23)تنش خشکی اصله برای هر تیمار و چهار سطح 

این . انجام گرفت( درصد ظرفیت زراعی 822و  73

ای بودند که از مناطق های یکسالهها، دانهالژنوتیپ

شده و در کلکسیون مرکز آوریمختلف کشور جمع

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 

ها یه گردید. قطر گیاهچهند، تهدشرضوی نگهداری می

متر بود و پس از استقرار گیاهان، تیمارهای سانتی 8حدود 

 ،برای انجام این آزمایشها اعمال گردید. تنش بر روی آن

 83متر و ارتفاع سانتی 87هایی با قطر دهانه گلدان

 42ها حاوی بستر کشت )متر انتخاب شدند. گلدانسانتی

درصد ماسه( بودند.  22 برگ ودرصد خاك 42درصد رس، 

شده در گلدان  ماهه محلب تهیه 6های در ابتدا گیاهچه

کشت گردید و بعد از دو ماه رشد و نمو در گلخانه، 

 .ها اعمال گردیدتیمارهای آبیاری بر روی آن

 محاسبه رطوبت جهت اعمال تنش خشکی

با توجه به وزن گلدان، وزن فیلتر و وزن بستر کاشت مورد 

ر هر گلدان، وزن نهایی گلدان برای هر تیمکار در استفاده د

درصککد جداگانککه محاسککبه  73و  32، 23ظرفیککت زراعککی 

ها و نحوه اعمال تیمارهکا، بکا تکوزین روزانکه گلکدان. گردید

نمودن آب مصرفی توسکط هکر گلکدان تنظکیم شکد.  اضافه

های اضافی بکرای هکر جهت حذف اثر وزن رشد گیاه، تکرار

ته شد تا در فواصل دو هفتکه تخریکب و تیمار، در نظر گرف

وزن گیاه تخریب شده محاسکبه و در میکزان آب افزودنکی 

دستیابی به میزان آب مورد نیکاز جهکت  برای .اعمال گردد

تأمین ظرفیت زراعی خاك مورد نظر در حد مطلوب ابتکدا 

درصد رطوبت خاك برای وضکعیت زراعکی بکا فرمکول زیکر 

 :(8936و شرفی،  عیسوند) محاسبه گردید

 

 

 هاگیری آنو اندازه صفات مورد بررسی

 میزان پرولین و کربوهیدرات، فاکتورهامنظور بررسی اثر به

نهکال ارتفاع  و ها، تعداد برگمانی ژنوتیپدرصد زنده، برگ

پس از دوره تنش )دو ماه بعد  مورد آزمایش فاکتورهایدر 

 .شدگیری اندازه از شروع دوره تنش(

 یزان پرولین گیری ماندازه

 3گرم برگ را با استفاده از  3/2استخراج پرولین،  منظوربه



 شده محلب ...های پاکوتاه گزینشرشیدی و همکاران: ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتیپ

 

36 

 

درصککد در هککاون چینککی کوبیککده و  33لیتککر اتککانول میلککی

قسمت باالی محلول جدا گردیکد. عمکل اسکتخراج دو بکار 

درصکد تککرار شکد.  72لیتر اتانول میلی 3دیگر و هر بار با 

ه سکانتریفوژ آمده ده دقیقه در دستگامحلول بدستسپس، 

قرار  9322 با دور( آلمان ، ساختChermle Z230A)مدل 

جامد، قسمت مایع  بعد از جدا نمودن فاز مایع از. داده شد

بکرای تعیکین غلظکت . برای استخراج پرولین استفاده شکد

 82لیتر از عصاره الکلکی فکوق الکذکر را بکا میلی 8پرولین، 

یتر معکرف نکین لمیلی 3لیتر آب مقطر رقیق نموده و میلی

 لیتکرمیلکی 3سپس، بکا افکزودن . هیدرین به آن اضافه شد

دقیقه،  43زدن به مدت اسید استیک گالسیال به آن و هم

ها نمونه کردنپس از خارج. در حمام آب جوش قرار گرفت

لیتر بنزن میلی 82ها، کردن آناز حمام آب جوش و خنک

د تکا پکرولین به آن افزوده و با همزن مکانیکی مخلوط شدن

دقیقه به حال سکون رها و  92ها نمونه. وارد فاز بنزن شود

پککرولین -سککپس منحنککی کالیبراسککیون بککا اسککتفاده از ال 

عنوان استاندارد تهیه گردید و میزان جکذب بکا دسکتگاه به

گیری شد نانومتر اندازه 383اسپکتروفتومتر در طول موج  

  (.  8919)جوادی و همکاران، 

 های محلولی میزان کربوهیدراتگیراندازه

از  گکرم 3/2 ،های محلولگیری کربوهیدراتاندازه منظوربه

همکراه انتهکایی( بکه یافته های توسعهبافت تازه برگی )برگ

ن چینکی در داخکل هکاو درصکد 36لیتکر اتکانول میلی 82

آمکده در سکانتریفوژ بکه دسکتکوبیده و له شد. محلول بکه

 8/2قککرار داده شککد.   9322 دور دقیقککه بککا  82مککدت 

به کمک میکروپیپکت  ،شده لیتر از عصاره الکلی تهیهمیلی

 به داخل لوله آزمایش ریخته شده و سه میلی لیتر آنتکرون

 822 همکراهبکهگکرم آنتکرون میلکی 832شکده ) تازه تهیه

( به آن افزوده W/W، درصد 72لیتر اسید سولفوریک میلی

دقیقکه در حمکام آب  82ت های آزمایش را به مدشد. لوله

مککاده رنگککی تشکککیل گککردد. پککس از جککوش قککرار داده تککا 

 623ها در طول مکوج میزان جذب آن ،هاشدن نمونهخنک

، Carry 300)مککدل  نککانومتر بککا دسککتگاه اسککپکتروفتومتر 

USA )ها در طول میزان جذب آن سپسگیری شد و اندازه

ی اسکتاندارد نانومتر قرائت و با استفاده از منحنک 623موج 

تعیکین گردیکده و در قندهای محلول، میزان قند گیاهکان 

 DW 1-mg gنهایککت میککزان قنککدهای محلککول برحسککب 

   (. 8332و همکاران،  8اریگون) محاسبه شد

ارتفدا   ،هدامدانی ژنوتیدپگیری درصد زنددهاندازه

 و تعداد برگها نهال

ای و بککا صککورت مشککاهدههککا بککهمانی ژنوتیپدرصککد زنککده

( در هکر تیمکار های سبز )موفکقارش دقیق تعداد نهالشم

از طوقکه گیکاه تکا بلنکدترین  هاارتفاع نهالتعیین گردید و 

 2)مردانی ندگیری شدکش مدرج اندازهوسیله خطبه شاخه

تعککداد بککرگ نیککز بککر اسککاس تعککداد  (.2224و همکککاران، 

   گیری گردید.مانده اندازههای باقیبرگ

 استفاده افزارهای موردا و نرمهآنالیز آماری داده

صکورت تجزیکه واریکانس توسکط هکا بکهتجزیه آمکاری داده

ها با استفاده صورت گرفت. مقایسه میانگین 8JMPافزار نرم

درصکد انجکام شکد.  8در سکطح احتمکال  از آزمون تکوکی

 انجام گردید.  Excelافزار ترسیم نمودارها با نرم

 

 نتایج و بحث

اثر نشان داد که  هاه واریانس دادهتجزی حاصل از نتایج

میزان پرولین و فاکتورهای خشکی و ژنوتیپ بر  متقابل

ارتفاع  و بقا، تعداد برگدرصد های محلول، کربوهیدرات

دار درصد معنی 8در سطح احتمال  های محلبگیاهچه

       . (8جدول ) شده است

 ش خشکی و ژنوتیپ بر میزان پرولینثیر تنأت

داری در های معنیهای مورد مطالعه، تفاوتیپدر بین ژنوت

میزان پرولین در سطوح مختلف تنش وجود داشت، 

 DM-135ای که بیشترین میزان پرولین در ژنوتیپ گونهبه

درصد ظرفیت زراعی و کمترین میزان  23در آبیاری 

درصد  822در آبیاری  DM-146پرولین در ژنوتیپ 

-DMهای ژنوتیپ(. 8ظرفیت زراعی مشاهده شد )شکل 

69 ،DM-164  وDM-135  با مکانیسم افزایش میزان

پرولین در برابر خشکی از خود مقاومت بیشتری نسبت به 

افزایش میزان پرولین این . ها نشان دادندسایر ژنوتیپ

تواند ناشی از تجزیه ها در شرایط تنش خشکی میژنوتیپ

رولین رسد که تجمع پنظر میبهها باشد. بیشتر پروتئین

 این. آزاد یک پاسخ متداول به تنش در گیاهان عالی باشد

                                                 
1. Irigoyen 

2. Mardani 
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 های محلبثیر تنش خشکی بر ژنوتیپأاریانس تتجزیه و -1جدول 
درجه  منابع تغییرات

 آزادی

 میزان پرولین

 

های میزان کربوهیدرات

 محلول

 ارتفاع درصد بقا

 

 تعداد برگ

 734/62** 227/47** 696/386** 199/89163** 313/1499** 3 ژنوتیپ

 663/8498** 633/227** 229/36228** 222/16133** 399/43694** 9 تنش خشکی

 291/89** 119/9** 144/933** 236/3369** 313/7399** 27 تنش خشکی ×ژنوتیپ

 222/8 222/8 678/2 123/2 119/2 12 خطای آزمایشی

 23/7 77/3 32/9 91/82 38/7 ---- ضریب تغییرات )درصد(
 درصد 8دار در سطح احتمال معنی **

 

 

 
درصد بر  8داری در سطح احتمال های با حروف مشترك تفاوت معنیستون. محلب مختلف هایژنوتیپدر تنش خشکی بر میزان پرولین ثیر أت -1 شکل

 .ندارندتوکی  آزمون اساس

 

 

( و 8939نتایج با گزارشات زاده باقری و همکاران )

که ( که بیان نمودند، هنگامی8222) 8راهداری و حسینی

 گیاهان به وسیله خشکی، شوری، دماهای پایین و سایر

فاکتورهایی که باعث کاهش پتانسیل آب شیره سلولی 

گیرند، باید غلظت شوند تحت تأثیر قرار میمی

هایشان را افزایش دهند تا جذب آب تحت اسمولیت

حفظ  به منجر شیافزا نیکه اشرایط تنش ادامه پیدا کند 

، مطابقت شود یم اهانیتورم و کاهش خسارت غشا در گ

(، نیز تأثیر ژنوتیپ در 8919دارد. جوادی و همکاران )

 اند. میزان تجمع پرولین را گزارش نموده

                                                 
1. Rahdari and Hoseini 

ثیر تنش خشکی و ژنوتیپ بر میزان أت

 های محلولکربوهیدرات

 های محلولهای محلب از نظر میزان کربوهیدراتژنوتیپ

با یکدیگر متفاوت بودند،  تنش ختلفم سطوحدر 

های محلول در میزان کربوهیدراتکه بیشترین طوریبه

درصد ظرفیت زراعی به  23در آبیاری  DM-135ژنوتیپ 

گرم بر گرم وزن خشک( میلی 262بیشترین مقدار خود )

در همان  DM-164و  DM-69های رسید، اگرچه ژنوتیپ

 242دیر صد ظرفیت زراعی( مقادر 23سطح تنش )

 (.2)شکل رم بر گرم وزن خشک را نشان دادند گمیلی

 ،نشاستهافزایش نسبت ساکارز به  ،تحت شرایط تنش

ها به خارج از برگ کاهش انتقال ساکارزو  تجزیه نشاسته
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داری در تفاوت معنی های با حروف مشتركستون. محلب مختلف هایژنوتیپدر های محلول یر تنش خشکی بر میزان کربوهیدراتثأت -2شکل 

 ندارند.توکی آزمون درصد بر اساس  8سطح احتمال 

 

گردد. این های محلول میمنجر به افزایش کربوهیدرات

در گالبی  (8919) جوادی و همکاران نتایج با نتایج

و همکاران  8چنین، پاگترهم .آسیایی مطابقت دارد

گزارش کردند که قندهای محلول به عنوان  (2223)

های محیطی های اسمزی در پاسخ به تنشفظت کنندهمحا

یابند و تعیین میزان قندهای محلول ممکن است تجمع می

های مقاوم به شوری و خشکی روشی مفید در انتخاب گونه

 باشد.  

 تنش خشکی و ژنوتیپ بر درصد بقا ثیرأت

های محلب در سطوح مختلف خشکی، از نظر ژنوتیپ

، (8)جدول  ی با یکدیگر داشتنددارتفاوت معنیدرصد بقا، 

 ،درصد ظرفیت زراعی 822و  73تیمارهای  که درطوریبه

. با افزایش را دارا بودنددرصد(  33) بقاباالترین درصد 

های محلب کاهش ا در ژنوتیپمیزان خشکی، درصد بق

-DM-135 ،DM یهاپیژنوت کهیاز آنجائ(. 9)شکل یافت 

 23 یر سطح خشکد یداریطور معنبه DM-69و  164

 رینسبت به سا یباالتر یدرصد بقا ی،زراع تیدرصد ظرف

 نیدر ا یتر به خشکعنوان ارقام مقاومبه ؛ها داشتندپیژنوت

 گردند.یم یمعرف شیآزما

 أثیر تنش خشکی و ژنوتیپ بر ارتفا ت

                                                 
1. Pagter 

های مختلف محلب در سطوح مختلف خشکی، ژنوتیپ

که طوریبه ،(8العمل متفاوتی نشان دادند )جدول عکس

درصد ظرفیت زراعی بیشترین  822در  DM-135ژنوتیپ 

 23در تیمار  DM-277متر( و ژنوتیپ سانتی 29ارتفاع )

متر( را دارا سانتی 3درصد ظرفیت زراعی کمترین ارتفاع )

(. با افزایش تنش خشکی، از ارتفاع گیاه 4بودند )شکل 

که ( 8911کاسته شد که با نتایج موسوی و همکاران )

بیان نمودند تنش خشکی در گیاه، سبب افزایش هورمون 

های ایندول استیک اسید آبسیزیک اسید و کاهش هورمون

شود که ممکن است منجر به کاهش و سایتوکینین می

رشد نسبت به شرایط طبیعی شده و در نتیجه تاج درخت 

 2عالوه، احمدی و باکرتر شود، مطابقت دارد. بهکوچک

مین آب مورد أنمودند که در صورت عدم ت( گزارش 2222)

های در حال دلیل کاهش فشار تورژسانس سلولنیاز به

 شود. ها، رشد گیاه کم میرشد و اثر بر طول سلول

 تنش خشکی و ژنوتیپ بر تعداد برگ ثیرأت

های محلب از لحاظ تعداد داری در ژنوتیپهای معنیتفاوت

(، 8دول برگ در سطوح مختلف خشکی مشاهده شد )ج

عدد( مربوط به  29که بیشترین تعداد برگ )طوریبه

درصد  822در تیمار  DM-164و  DM-69های ژنوتیپ

                                                 
2. Ahmadi and baker 
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درصد بر  8داری در سطح احتمال های با حروف مشترك تفاوت معنیستون. محلب مختلف هاییر تنش خشکی بر درصد بقای ژنوتیپثأت -3شکل 

 ندارند.توکی  آزمون اساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درصد بر اساس 8داری در سطح احتمال های با حروف مشترك تفاوت معنیستون. محلب مختلف هایپثیر تنش خشکی بر ارتفا  ژنوتیأت -4شکل 

 ندارند.توکی  آزمون

 

عدد( مربوط به  8ظرفیت زراعی و کمترین تعداد برگ )

درصد ظرفیت زراعی بود  23در تیمار  DM-277ژنوتیپ 

های پایه تعداد برگ افزایش تنش خشکی، از(. با 3)شکل 

جوادی و  که این نتایج با گزارشات محلب کاسته شد

ضرابی و همکاران  و در گالبی آسیایی (8919همکاران )

 چنین، امیری دهمطابقت دارد. هم زیتوندر ( 8913)

( 2288)انجام و همکاران و  (8938) احمدی و همکاران

فرآیندهای ، ش خشکیدر شرایط تنگزارش نمودند که 

 فیزیولوژیک گیاه مختل شده و منجر به تغییرات ریخت

بسته به شدت و دوره . البته، شناسی در گیاه می شود

تنش، گسترش ساقه گیاهان، تعداد و سطح برگ کاهش 

کاهش  گیاه نیزسطح فتوسنتزکننده  یافته و بالطبع،

 یابد. می
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درصد بر  8داری در سطح احتمال های با حروف مشترك تفاوت معنیستون. محلبمختلف های ر تعداد برگ ژنوتیپی بثیر تنش خشکأت -5شکل 

 ندارند.توکی آزمون اساس 

 

 کلی گیرینتیجه

های محلب از نظر با توجه به نتایج تحقیق حاضر، ژنوتیپ

های محلول، درصد بقا، ارتفاع میزان پرولین و کربوهیدرات

 افزایش داری با یکدیگر داشتند.معنیو تعداد برگ تفاوت 

 سبب افزایش میزان پرولین و خشکیتنش 

چنین، سبب کاهش درصد و همهای محلول کربوهیدرات

-DM-135 ،DM هایژنوتیپبقا، ارتفاع و تعداد برگ شد. 

افزایش تنش خشکی،  شرایط تحت DM-69و  164

درصد های محلول، کربوهیدرات ،بیشتری در میزان پرولین

از خود ها بقا، ارتفاع و تعداد برگ نسبت به سایر ژنوتیپ

حران کم آبی در کشور، این نشان دادند، لذا با توجه به ب

قابل  باشند،تر میمقاوم ها که در برابر خشکیژنوتیپ

در شرایط تنش خشکی،  DM-277ژنوتیپ اند. توصیه

ها داشت و بنابراین، سایر ژنوتیپکمتری نسبت به  تحمل

 .ترین ژنوتیپ معرفی شدعنوان حساسبه

 

 منابع

ثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و أ. ت8938مقدم، پ. و احیایی، ح.ر. . رضوانی،احمدی، س.رامیری ده

 Foeniculum)و رازیانه   (Corianderum Sativum)، گشنیز(Anethum graveolens)عملکرد سه گیاه دارویی شوید 

vulgare)  824-886: 82های زراعی ایران، شرایط گلخانه. نشریه پژوهش در . 

های محلول و پرولین در نه ژنوتیپ گالبی آسیایی . بررسی میزان کربوهیدرات8919زاده، ح. جوادی، ت.، ارزانی، ك. و ابراهیم

(Pyrus Serotina Rehd.) 83-8(: 4)87شناسی ایران، تحت تنش خشکی. مجله زیست .  

. پژوهش در "کرزیم" رقم یآلبالو یهانهال یکیولوژیزیو ف یبر صفات رشد ی. اثر تنش خشک8933م.  ،یجعفرو  .ت ،یجواد

 .11-72(: 8)8 ،یکاروهیم

های . اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی8939منش، م.م. زاده باقری، م.، جوانمردی، س.ه.، علیزاده، ا. و کامل

 .88-8(: 81)6رمز. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، مختلف لوبیا ق هایفیزیولوژیک ژنوتیپ

 Anethum). بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید 8932مهر، ز. و گنجعلی، ع. ستایش

graveolens L.)  )93-27(: 8)27 ،. نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزی . 
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 Olea). نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون 8913.، سلیمانی، ع. و حداد، ر. ضرابی، م.م.، طالئی، ع

europeae L.)  ،)244-294(: 2)24در برابر خشکی. نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزی . 

، رشد گیاهچه و درصد اسانس مرزه . اثرات اسموپرایمینگ بذر در دماهای مختلف، بر سبز شدن8933عیسوند، ح.ر. و شرفی، ا. 

 . 93-29: 2( تحت تنش خشکی. نشریه علوم و فناوری بذر ایران، Satureja Khuzestanica Jamzadخوزستانی )

با  (.Prunus mahaleb L)شده محلب   آوریهای جمع. بررسی تنوع ژنتیکی در توده8916. و طالئی، ع. 8مقدم، گنجی

 .48-23(: 8)22لوژیک. مجله نهال و بذر، استفاده از خصوصیات مورفو

. ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از 8938زاده سورشجانی، ه.ا. موری، س.، امام، ی. و کریم

 . 92-83(: 8)3های محیطی در علوم زراعی، های کمی مقاومت به خشکی، تنشعملکرد، اجزای عملکرد و شاخص

های بذری جوان پنج رقم بادام به تنش آب. . پاسخ رشد رویشی نهال8911کش، ی. و حقیقی، ب. ، تاتاری، م.، مهنتموسوی، ا.

  . 367-338(: 4)23نژادی نهال و بذر، مجله به

های جو به تنش خشکی انتهای فصل . ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و الین8911الحسینی، م. کالت، س.م. و شریفنبوی

 . 74-33(: 3)9پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، -مجله علمی رشد.
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