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ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپهای همیشهبهار ( Calendula

ایمان قدیه زرینآبادی ،1جمشید رزمجو ،*1علیرضا ابدالی مشهدی ،2حسن کریم مجنی

1

 1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان
 2گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان
(تاریخ دریافت ،1397/02/22 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/06/12 :

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تنش خشکی بر کربوهیدراتهای محلول ،پرولین ریشه و برگ ،رنگیزههای فتوسنتزی و عملکرد گلبررگ و
بذر ژنوتیپهای همیشهبهار بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .سه رژیرم آبیراری
( %60 ،%35و  %85تخلیه آب قابل دسترس) بهعنوان فاکتور اصلی و  9ژنوتیپ همیشهبهار (اهواز ،تهران ،اصرفهان  ،1اصرفهان ،2

Candy-

 ،Zen-gold ،Gitana ،manاصفهان  ،3اصفهان  )4بهعنوان فاکتور فرعی در سال زراعی  1394-95در اهواز مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد تأ ثیر رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر عملکرد گلبرگ و بذر و صفات مورد بررسی معنیدار برود .در اثرر ترنش خشرکی برر محتروای
کربوهیدراتها و پرولین ریشه و برگ افزوده شد ولی از مقدار  ،RWCکارتنوئید ،کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل ،عملکررد گلبررگ و برذر
ژنوتیپها بهطور معنیداری کاسته شد .نتایج بهدست آمده همبستگی باالی محتوای کربوهیدراتهای محلول با  RWCو شاخص حساسیت
به خشکی را نشان میدهند .ژنوتیپهای متحمل دارای باالترین محتوای کربوهیدراتهای محلول ،پرولین برگ و کارتنوئید بودند .براساس
اعداد شاخص حساسیت به خشکی ،ژنوتیپهای “اهواز”“ ،اصفهان  ”2و “اصفهان  ”1در گرروه متحمرل بره خشرکی“ ،تهرران”،

"Candy-

 ”Gitana“ ،"manدر گروه نیمهمتحمل به خشکی و “اصفهان  ”Zen-gold“ ،”4و “اصفهان  ”3در گروه ژنوتیرپهرای حسراس بره خشرکی
تقسیمبندی شدند .ژنوتیپ " "Candy-manو ژنوتیپ “اهواز” به ترتیب بیشترین عملکرد گلبرگ و بذر را در کلیه سرووح خشرکی تولیرد
کردند.
واژههای کلیدی :رژیم آبیاری ،رنگیزههای فتوسنتزی ،کربوهیدراتهای محلول ،محتوای پرولین ،همیشهبهار

مقدمه

کشت گیاهان دارویی متحمل به خشکی یکی از راههای مقابله

تنش خشکی یکی از رایجترین محدودیتهای تولید در مناطق

با این معضل و بهرهبرداری مناسبتر از امکانات موجود است

خشک و نیمهخشک بوده که امروزه با بهرهبرداری نامناسب از

(سلطانی .)1389 ،در گیاهان دارویی ،تنش خشکی نقش

منابع محدود موجود و تغییرات اقلیمی با شدت بیشتری تولید

عمدهای را در تعیین کمیت و کیفیت مواد مؤثره (متابولیتهای

را تحت تأثیر قرار داده است (.)Abedi and Pakniyat, 2010

ثانویه) ایفا میکند (امید بیگی ،)1385 ،لیکن برخالف
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میبینند در چنین شرایطی گیاه دارویی ممکن است با تولید ماده

( .)Sairam et al., 2002در این شرایط گیاه جهت استمرار

مؤثره بیشتر بازده اقتصادی باالتری داشته باشد (

Askari and

جذب آب با تجمع ترکیبات اسمزی از جمله پرولین و

 .)Ehsanzadeh, 2015 aکشت همیشهبهار (

Calendula

کربوهیدراتهای محلول پتانسیل اسمزی خود را کاهش داده یا

 )officinalis L.بهعنوان گیاهی زینتی و دارویی در مناطق

بهعبارتی تنظیم میکند تا فعالیتهای حیاتی سلول ادامه یابد.

مختلف جهان سابقه طوالنی دارد (.)Joly et al., 2013

تأثیر تنظیم اسمزی بر تحمل خشکی در گیاهان مختلف یکسان

همیشهبهار بهواسطه تحمل خشکی و سازگاری به شرایط

نبوده ولی معموالً ارتباط مثبتی بین عملکرد و تنظیم اسمزی در

مختلف آب و هوایی ،دارای پتانسیل کشت بهعنوان گیاه

شرایط تنش خشکی گزارش شده است (

دارویی و صنعتی است .خواص دارویی این گیاه بهواسطه

 .)Ehsanzadeh, 2017بر همین اساس ،میتوان از محتوای

ترکیبات با ارزشی همچون کارتنوئیدها ،فالونوئیدها ،اسیدهای

کربوهیدراتها و پرولین بهعنوان معیاری در شناسایی ارقام

فنلی ،استروئیدها ،ترپنوئیدها ،موسیالژها ،ساپونینها و انواع

متحمل به خشکی استفاده نمود .اسیدآمینه پرولین در

اسیدهای چرب است که از گلبرگها و دانه آن قابل استخراج

سیتوپالسم کلیه اندامهای گیاه طی مدت تنش تجمع مییابد

هستند ( .)Lim, 2012لیپیدها با ترکیب انواع اسیدهای چرب

ولی تجمع آن در برگها و ریشهها سریعتر و بیشتر است

اشباع و غیراشباع ترکیبات مورد توجه بذور همیشهبهار هستند.

( .)Abedi and Pakniyat, 2010گلوکز ،فروکتوز و ساکاروز

کالندیک اسید ( )Calendic acidبیش از  60درصد کل

کربوهیدراتهای محلول سازگار به شرایط کمآبی هستند که

اسیدهای چرب موجود در بذور همیشهبهار را تشکیل داده که

بهعنوان تنظیمکننده و نگهدارنده پتانسیل اسمزی در سلول

Cromack and Smith,

عمل میکنند ( .)Oliveira Neto et al., 2009در تنش خشکی

در صنایع رنگ و الک کاربرد دارد (
.)1998

Najafabadi and

بهدلیل کاهش رشد و عدمانتقال کربوهیدراتها و همچنین

تنش خشکی بهدلیل کاهش پتانسیل آب برگ ،موجب

هیدرولیز نشاسته قند بیشتری تجمع مییابد که باعث کاهش

کاهش کلیه پارامترهای روابط آبی گیاه میگردد .با کاهش

پتانسیل آب و درنتیجه افزایش ظرفیت نگهداری آب سلول

پتانسیل آب برگ فشار تورژسانس برگ ،هدایت روزنهای و

میگردد ( .)Moradshahi et al., 2004نتایج

آزمایشات Askari

فتوسنتز نیز کاهش مییابد که منجر به افت رشد و نقصان

و  )2015 b( Ehsanzadehنشان میدهد که ژنوتیپهای

عملکرد میگردد ( .)Siddique et al., 2000محتوای رطوبت

متحمل رازیانه ظرفیت بیشتری جهت تجمع محلولهای

نسبی برگ ( )RWCیکی از شاخصهای وضعیت آبی گیاه

اسمزی و درنتیجه محتوای نسبی آب بیشتر در مقایسه با

است که تحت تأثیر مراحل رشدی گیاه و محیط تغییر میکند و

ژنوتیپهای حساس به خشکی دارند .مطالعه  Kadkhodaieو

شاخص مناسبی برای ارزیابی ژنوتیپهای متحمل به خشکی

همکاران ( )2014 bنیز نشان داد که فعالیت آنزیمهای

است ( RWC .)Li-Ping et al., 2006بهواسطه سرعت و

آنتیاکسیداتیو ژنوتیپهای متحمل کنجد تحت تنش خشکی

سهولت اندازهگیری ،معیاری قابل اعتماد جهت اندازهگیری

بیشتر شده و در این شرایط محتوای پرولین ،قندهای محلول و

وضعیت آب در بافتهای گیاهی مطرح است و به همین دلیل

کارتنوئید برگهای متحمل نیز افزایش مییابد .بهطور کلی

به پتانسیل آب سلول برتری دارد (.)Schonfeld et al., 1988

تفاوت ژنوتیپهای مختلف در تحمل خشکی به توانایی گیاه

تحت شرایط تنش خشکی تنظیم اسمزی مکانیسم مقاومتی

در تجمع ترکیبات فیزیکوشیمیایی نظیر قندهای محلول ،پرولین

سلول جهت حفظ روابط آبی گیاه است که با تجمع یونها و

و کارتنوئید بستگی دارد (.)Maghsoodi and Razmjoo, 2015

یا مواد محلول با وزن مولکولی کم همچون اسیدهای آمینه،

تغییر در محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ بهعنوان یکی
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محصوالت زراعی که در شرایط تنش ازنظر عملکرد آسیب

قندها ،اسیدهای آلی ،کلسیم ،پتاسیم و گالیسین فراهم میگردد

ارزیابی برخی ویژگی¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپهای همیشه¬بهار...

از عوامل مهم در حفظ ظرفیت فتوسنتزی و تولید ماده خشک
در شرایط کمآبی مطرح میباشد (

and

Ahmadi
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خشکی ژنوتیپها و در نهایت تعیین مناسبترین رژیم آبیاری
و ژنوتیپهای متحمل همیشهبهار است.

 .)Ceiocemardeh, 2004تأثیر تنش خشکی بر محتوای
حتی رقم بستگی دارد ( .)Mensah et al., 2006کارتنوئیدها،

این آزمایش در سال زراعی  1394-95در مزرعه تحقیقاتی

رنگدانههای فتوسنتزی را از آسیبهای رادیکالهای آزاد

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین واقع در  36کیلومتری

حفاظت کرده و قادر هستند حالت برانگیخته کلروفیل را

شمال شرقی اهواز (عرض جغرافیایی  31درجه و  36دقیقه،

خاموش کرده و از طریق پایینآوردن سریع وضعیت برانگیخته

طول جغرافیایی  48درجه و  53دقیقه و  50متر ارتفاع از سطح

کلروفیل ،حفاظت نوری را انجام دهند که به این ترتیب بهطور

دریا) انجام شد .حداکثر و حداقل دمای روزانه طی فصل رشد

غیرمستقیم گونههای فعال اکسیژن را کاهش میدهند .نتایج

در شکل  1نشان داده شده است .براساس نتایج آزمون خاک

حاصل از مطالعات اثر خشکی بر کارتنوئید برگ گیاهان

بافت خاک سیلتی رسی ( %13ماسه %34 ،رس و  %53سیلت)

( Parida

بوده ،وزن ظاهری آن  1/35گرم بر سانتیمتر مکعب ،اسیدیته

 )et al., 2007و ارزن ( )Ashraf et al., 2001کاهش محتوای

خاک  ،7شوری خاک  3/2دسی زیمنس بر متر ،ظرفیت نگهداری

Maghsoodi and Razmjoo,

آب خاک در ظرفیت زراعی ( 24/5 )FCدرصد و ظرفیت

مختلف متفاوت گزارششده به طوریکه در ارقام پنبه
کارتنوئید و در ارقام یونجه (

 )2015و کنجد ( )Kadkhodaie et al., 2014 aافزایش محتوای
کارتنوئید گزارش شده است.

نگهداری آب خاک در نقطه پژمردگی دائم  13/3درصد بود.
آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح

در حال حاضر اهمیت کشت گیاهان دارویی بهمنظور تولید

بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .سه رژیم

مقرون بهصرفه مواد مؤثره بسیار مورد توجه است .با توجه به

آبیاری ( %60 ،%35و  %85تخلیه آب قابل دسترس ،بهترتیب

محدودیت منابع آب و امکان افزایش ماده مؤثره در شرایط

تحت عنوان ( I1شاهد)( I2 ،تنش متوسط) و ( I3تنش شدید)

کمآبی کنترلشده در گیاهان دارویی لزوم انجام تحقیقات در

بهعنوان فاکتور اصلی و نه ژنوتیپ همیشهبهار (اهواز ،تهران،

این رابطه و بررسی تأثیر رژیمهای رطوبتی بر تولید کمی و

اصفهان  ،1اصفهان ،Zen-gold ،Gitana ،Candy-man ،2

کیفی گیاهان و تعیین ارقام متحمل به خشکی و مناسب هر

اصفهان  ،3اصفهان  )4بهعنوان فاکتور فرعی مورد ارزیابی قرار

منطقه ضروری بهنظر میرسد .علیرغم تحقیقات انجامشده در

گرفتند .کرتهای آزمایشی شامل  6ردیف  3متری با فاصله 25

رابطه با تأثیر تنش خشکی بر گیاهان دارویی ،لیکن در مورد

سانتیمتر بودند .فاصله بین بوتهها  10سانتیمتر در نظر گرفته

پاسخهای فیزیولوژیکی و مکانیزمهای تحمل ژنوتیپهای

شد .کشت در تاریخ  27آبان سال  1394انجام شد.

همیشهبهار مطالعه جامعی صورت نگرفته است .ژنوتیپهای

نحوه اعمال تیمارهای آبیاری :آبیاری از ابتدای کشت تا

همیشهبهار از نظر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک متفاوت

استقرار کامل بوتهها (چهار برگی) برحسب نیاز در تمام

بوده و بر همین اساس از لحاظ مکانیزمهای تحمل خشکی و

کرتها بهصورت یکسان انجام شد .تیمارهای آبیاری تقریباً 50

پاسخ گیاه نیز میتوانند دارای تنوع قابل توجهی باشند .هدف

روز پس از کشت اعمال شدند .تیمارهای آبیاری براساس

از این مطالعه بررسی تأثیر سه رژیم آبیاری بر برخی صفات

تخلیه مجاز مدیریتی ()Managed Allowed Depletion

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با تحمل خشکی و بررسی

( )MADتعیین شدند ( MAD .)Allen et al., 1998کسری از

همبستگی هر یک از صفات مورد ارزیابی با هم و با

آب قابل استفاده خاک ()ASW( )Available Soil Water

شاخصهای مقاومت به خشکی و ارتباط آنها با تحمل به

است که تا قبل از آبیاری از منطقه فعال ریشه تخلیه شده است
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و مقدار آن برای تعیین میزان تخلیه رطوبتی در منطقه ریشه بین

کنتور با دقت سنجش یک لیتر انجام شد .جهت کنترل آب

دفعات آبیاری (جهت اعمال تنش خشکی موردنظر) قابل

ورودی و ممانعت از ورود آب باران به کرتها ،شلترهای

مدیریت است .تیمارهای آبیاری  %60 ،%35و  %85تخلیه آب

پالستیکی بهکار برده شد .مقدار تجمعی آب استفادهشده در

قابل استفاده خاک در نظر گرفته شدند .مقدار رطوبت خاک به

رژیمهای آبیاری طی فصل رشد در شکل  2نشان داده شده

روش وزنی از عمق 40سانتیمتری ریشه سه روز پس از

است.

آبیاری سپس هر روز تا قبل از آبیاری بعدی اندازهگیری

روش اندازهگیری صفات مورد ارزیابی :اواسط مرحله

میشد .مقدار رطوبتی که در آن رطوبت باید آبیاری انجام شود

گلدهی ،محتوای نسبی آب برگ ،پرولین ریشه و برگ ،قندهای

براساس معادله زیر محاسبه شد (:)Allen et al., 1998

محلول ،محتوی کلروفیل  b ،aو کارتنوئید سه بوته از هر کرت

)( 1

آزمایشی اندازهگیری شد.

که  θirrigمیانگین رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه برای هر

برای اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ ،ابتدا وزن تازه

تیمار آبیاری در زمان آبیاری است ( θFC ،)g kg–1محتوای آب

نمونه برگها تعیین شد سپس آنها را بهمدت  4ساعت در

خاک در ظرفیت زراعی ( θWP ،)g kg–1محتوای آب خاک در

آبمقطر در دمای آزمایشگاه و تاریکی قرار داده و متعاقب آن

نقطه پژمردگی دائم ( )g kg–1و  fکسری از %60 ،%35( ASW

وزن برگها در حالت آماس تعیین گردید .جهت تعیین وزن

و  )%85است که از منطقه ریشه در هر تیمار آبیاری تخلیه

خشک نمونه برگها بهمدت  48ساعت در آون  70درجه

میشود ( .)Allen et al., 1998عمق آب آبیاری ()Dirrig

سانتیگراد قرار داده شدند .در نهایت محتوای نسبی آب برگ

براساس میانگین محتوای آب خاک بهوسیله معادله زیر بهدست

( )RWCاز رابطه زیر بهدست آمد (

آمد:

:)1974

)( 2

که  θFCمحتوای آب خاک در ظرفیت زراعی (،)%

Smart and Bingham,

× (وزن خشک-وزن آماس)(/وزن خشک-وزن

تازه) = RWC

θavg

100

میانگین رطوبت خاک در عمق ریشه( ρb ،)%وزن ظاهری خاک

برای تعیین غلظت پرولین برگ و ریشه از روش ( Bates et

( )g cm-3و  Drعمق ریشه ( )cmاست .حجم آب آبیاری

 )al., 1973استفاده شد 0/5 .گرم برگ تازه یا ریشه شستهشده

( )Virrigهر کرت نیز با استفاده از معادله ( )3تعیین گردید:

در  10میلیلیتر سولفوسالسیلیک اسید  3درصد لهشده و عصاره

()3

فیلتر گردید 2 .میلیلیتر از عصاره به لوله آزمایشی حاوی 2

که  Aمساحت هر کرت ( )m2و  Eaراندمان آبیاری ( )%است.

میلیلیتر معرف نینهیدرین و  2میلیلیتر استیک اسید افزوده

آبیاری با لوله و پمپ انجام گردید و حجم آب نیز بهوسیله

شد .مخلوط حاصل بهمدت یک ساعت در حمام آب جوش
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گرم شد .پس از خنکشدن روی یخ  4میلیلیتر تولوئن اضافه

})Chl b (mg/g FW) = {(20.13×Abs645) - (4.19×Abs661
)×V/(1000×W
= )Chl Total (mg/g FW) = Chl a + Chl b Car (mg/g FW
{(1000×Abs470- 1.90×Chla – 63.14×Chlb)/214)} ×V/
)(1000×W

اسپکتروفتومتر (مدل  )UV2100-UNIKOتعیین شد .غلظت

در این معادالت غلظت کلروفیل بر حسب میلیگرم کلروفیل

پرولین با استفاده از منحنی استاندارد مشخصشده و بر حسب

در هر گرم وزن تر نمونه V ،حجم نمونه استخراجشده،

میکرومول پرولین در گرم نمونه تازه بیان گردید.

وزن تر نمونه Abs645 ،جذب نور در طولموج  645نانومتر و

و بهخوبی مخلوط گردید .در نهایت فاز تولوئنی جدا شد و
میزان جذب نور آن در طولموج  520نانومتر بهوسیله

محتوای

قندهای

محلول

برگ

براساس

روش

فنل -اسیدسولفوریک تعیین شد ( .)Irigoyen et al., 1992در

 Abs663جذب نور در طولموج  663نانومتر و

W

Abs470

جذب نور در طولموج  470نانومتر است.

این روش  500میلیگرم از برگهای خشک در  5میلیلیتر

پس از گلدهی هر زمان که بوتههای ردیف عالمتگذاری

اتانول  95درصد آسیاب شد .سپس  0/1میلیلیتر از عصاره

شده به  50درصد گلدهی میرسید ،گلهای آن برداشتشده و

همگنشده با  3میلیلیتر انترون ( 150میلیگرم انترون100 ،

گلبرگها پس از جداسازی در سایه خشکانده میشدند .در

میلیلیتر سولفوریک اسید  72درصد) مخلوط گردید .عصاره

نهایت مجموع وزن خشک گلبرگهای برداشتشده بهعنوان

بهمدت  10دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شد .جذب نور

عملکرد گلبرگ خشک ثبت شد.

نمونهها در طولموج  625نانومتر خوانده شد .میزان قندهای

برای اندازهگیری عملکرد دانه پس از رسیدگی فیزیولوژیک

محلول برگ با استفاده از منحنی استاندارد گلوکز مشخص و بر

و با رسیدن رطوبت کاپیتولها به  14درصد برداشت کاپیتول از

حسب میلیگرم در گرم گزارش گردید.

یکی از خطوط میانی کشت انجام شد .پس از جداسازی بذور

محتوای کلروفیل  b ،aو کارتنوئید برگ نیز به

و بوجاری آنها عملکرد در هکتار بذر مشخص گردید.
شاخص حساسیت به تنش براساس فرمول  Fischerو

روش  Lichtenthalerو  )2001( Buschmannاندازهگیری شد.
یک گرم برگ تازه در  10میلیلیتر استون  80درصد ساییده

 )1978( Maurerمحاسبه شد:

شده و  24ساعت در تاریکی نگه داشته شد .سپس با استفاده از

()4

اسپکتروفتومتر جذب نور در طولموجهای  645 ،662و 470

()5

نانومتر ثبت گردید .محتوای کلروفیل  b ،aو کارتنوئید برگ با

که  Ypiعملکرد ژنوتیپها در شرایط بدون استرس،

استفاده از روابط زیر محاسبه گردید و نتایج براساس میلیگرم

عملکرد ژنوتیپها در شرایط استرس YS ،متوسط عملکرد همه

رنگدانه در گرم برگ تازه گزارش شد.

ژنوتیپها در شرایط استرس و  YPمتوسط عملکرد همه

})Chl a (mg/g FW) = {(11.24×Abs662) - (2.04×Abs645
)×V/(1000×W

ژنوتیپها در شرایط بدون استرس است .کمترین مقدار

Ysi

SSI
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خشکی با تنظیم پتانسیل اسمزی سلول تا حدودی کاهش

متناظر با بیشترین تحمل خشکی میباشد.
 SASو مقایسه میانگینها نیز بهوسیله آزمون حداقل اختالف

است درنتیجه القا سنتز پرولین و یا جلوگیری از تجزیه آن

معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال  5درصد صورت گرفت و

باشد ( .)Fazeli et al., 2006در معرفی مارکرهای فیزیولوژیکی

رسم نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

تحمل خشکی یونجه Maghsoodi ،و )2015( Razmjoo
همبستگی باالیی بین شاخص تحمل خشکی و محتوای پرولین

نتایج و بحث

را گزارش کردند .بهنظر میرسد مقدار پرولین ریشه و برگ

محتوای پرولین برگ و ریشه در سطح احتمال پنج درصد

ژنوتیپهای همیشهبهار نیز میتواند شاخصی از تحمل خشکی

تحت تأثیر رژیمهای آبیاری قرار گرفتند (جدول  .)1با تشدید

ژنوتیپها باشد بهطوریکه ژنوتیپهای “اهواز” و “اصفهان ”2

تنش خشکی محتوای پرولین برگ و ریشه بهطور معنیداری

با پرولین ریشه و برگ باالتر متحملتر بوده و ژنوتیپهای

I3

حساستر که محتوای پرولین کمتری را دارا بودند تنظیم

با  I1پرولین برگ بهترتیب  35/8و  28/4درصد و پرولین ریشه

اسمزی کمتری در آنها اتفاق افتاده و محتوای رطوبت نسبی

بهترتیب  38/6و  27/6درصد افزایش یافتند (جدول  .)2بین

کمتری را نشان دادند.

افزایش یافت (جدول  .)2در مقایسه تیمارهای آبیاری  I2و

محتوای پرولین ریشه و برگ ژنوتیپهای مورد آزمایش تفاوت

محتوای کربوهیدراتهای محلول برگ در سطح احتمال

معنیداری مشاهده شد (جدول  .)1ژنوتیپ “اهواز” دارای

پنج درصد تحت تأثیر رژیم آبیاری قرار گرفت (جدول  )1و با

بیشترین محتوای پرولین ریشه ( 5/59میکرومول در گرم) و

افزایش تنش خشکی بر مقدار آن بهطور معنیداری افزوده شد

پرولین برگ ( 4/80میکرومول در گرم) بود در حالیکه کمترین

(جدول  .)2در مقایسه تیمارهای آبیاری  I2و  I3با

مقدار پرولین ریشه ( 3/79میکرومول در گرم) و برگ (2/88

کربوهیدراتهای محلول برگ بهترتیب  17/8و  15/5درصد

میکرومول در گرم) بهترتیب در ژنوتیپهای “ ”Zen-goldو

افزایش یافتند (جدول  .)2بین محتوای کربوهیدراتهای

“اصفهان  ”4مشاهده شد (جدول  .)2برهمکنش رژیم آبیاری و

محلول برگ ژنوتیپهای مورد آزمایش تفاوت معنیداری

ژنوتیپ بر محتوای پرولین برگ و ریشه در سطح احتمال پنج

مشاهده شد (جدول  .)1ژنوتیپهای “اهواز” و “اصفهان ”2

درصد معنیدار بود (جدول  .)1در اثر کاهش رطوبت خاک در

دارای بیشترین محتوای کربوهیدراتهای محلول بودند این در

سطح تنش مالیم بیشترین میزان افزایش محتوای پرولین ریشه

حالی است که کمترین مقدار کربوهیدراتهای محلول (71/8

( 101درصد) و برگ ( 97درصد) بهترتیب در ژنوتیپهای

میلیگرم در گرم) در ژنوتیپ “ ”Zen-goldمشاهده شد (جدول

“ ”Candy-manو “ ”Gitanaمشاهده شد .در شرایط تنش

 .)2برهمکنش رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر مقدار

شدید خشکی بیشترین میزان افزایش پرولین ریشه (70/8

کربوهیدراتهای محلول در سطح احتمال پنج درصد معنیدار

درصد) و برگ ( 71/7درصد) بهترتیب در ژنوتیپهای

بود (جدول  .)1در اثر کاهش رطوبت خاک در سطح تنش

“ ”Candy-manو “اصفهان  ”1بهدست آمد (شکل  bو .)3 a

مالیم ( ،)I2بیشترین میزان افزایش محتوای کربوهیدراتهای

I1

در آزمایشات متعددی افزایش میزان پرولین گیاهان زراعی

محلول ( 43/1درصد) مربوط به ژنوتیپ “اصفهان  ”1بود .با

( )Kadkhodaie et al., 2014 a; Mafakheri et al., 2010و

تشدید تنش خشکی ( ،)I3افزایش محتوای کربوهیدراتهای

دارویی ( )Askari and Ehsanzadeh, 2015 bتحت شرایط

محلول ژنوتیپ “اهواز” ( 38/6درصد) بیش از سایر ژنوتیپها

تنش خشکی گزارش شده است .تحت شرایط تنش با تجمع

بود و تحت همین شرایط تغییری در محتوای کربوهیدراتهای

پرولین ظرفیت نگهداری آب گیاه افزایش مییابد و تأثیر تنش

محلول ژنوتیپ “ ”Zen-goldمشاهده نشد (شکل .)3 c
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جدول  -1میانگین مربعات صفات مورد بررسی در سه رژیم آبیاری و نه ژنوتیپ همیشهبهار
میانگین مربعات
منابع تغییر

df

کربوهیدراتهای
محلول برگ

پرولین برگ

پرولین ریشه

رطوبت نسبی
برگ

عملکرد بذر

رژیم آبیاری

2

** 1419/71

** 7/41

** 15/39

** 795/99

** 9138604/7

ژنوتیپ

8

** 841/69

** 3/27

** 2/57

** 37/55

** 9585505/0

ژنوتیپ × رژیم آبیاری

16

** 266/405

** 1/39

** 2/1

3/18 ns

91464/0 ns

خطا

52

56/31

0/14

0/25

7/29

89998/4

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و  nsغیرمعنیدار
ادامه جدول -1
میانگین مربعات
منابع تغییر

df

بلوک

2

0/0003 ns

رژیم آبیاری

2

** 0/135

* 0/024

ژنوتیپ

8

** 0/040

** 0/002

** 0/054

ژنوتیپ × رژیم آبیاری

16

** 0/028

** 0/008

** 0/058

** 0/006

خطا

52

0/003

0/0005

0/005

0/0005

کلروفیل

عملکرد گلبرگ

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کارتنوئید

0/0004 ns

0/0002 ns

0/002 ns

58/1 ns

** 0/27

** 0/043

** 1845884/7

** 0/008

** 857064/3
** 72659/7
7118/2

خشک

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و  nsغیرمعنیدار
تحت شرایط تنش محتوای قندهای محلول متناسب با گونه

باالی بین قندهای محلول ،پرولین RWC ،و شاخص تحمل

گیاهی ،ژنوتیپ ،شدت و مدت تنش و مرحله رشدی گیاه

خشکی میتواند نشاندهنده نقش مؤثر تنظیم اسمزی در تحمل

ممکن است بهصورت افزایشی ( )Parida et al., 2007یا

خشکی ژنوتیپهای رازیانه باشد که با نتایج حاصل از این

کاهشی ( )Silvente et al., 2012تغییر کند .از آنجا که قندهای

تحقیق مطابقت دارد .در این تحقیق نیز همبستگی معنیداری

محلول منبع انرژی سلولهای گیاه هستند نقش مهمی را در

بین محتوای کربوهیدراتهای محلول )0/73**( RWC ،و

مکانیسم تحمل گیاه تحت شرایط تنش خشکی ایفا میکنند

شاخص حساسیت به خشکی (** )-0/89مشاهده شد

( )Mostajeran and Rahimi-Eichi, 2009از طرفی دیگر

بهطوریکه افزایش کربوهیدراتهای محلول تحت شرایط تنش

 Pinheroو همکاران ( )1997گزارش کردند که کربوهیدراتها

خشکی در ژنوتیپهای متحمل (“اهواز”“ ،اصفهان  ”2و

ممکن است از طریق تغذیه مسیر اکسیداتیو پنتوز فسفات،

“اصفهان  )”1بیشتر از ژنوتیپهای حساس به خشکی

(“Zen-

امکان جاروبکردن  ROSرا فراهم کنند .نتایج مطالعات

“ ،”goldاصفهان  ”3و “اصفهان  )”4است .نتایج بهدست آمده

 Askariو  )2015 b( Ehsanzadehافزایش قندهای محلول

نقش این ترکیبات را در تحمل خشکی نشان میدهد.

ژنوتیپهای رازیانه را با تشدید تنش نشان میدهد و همبستگی

محتوای نسبی آب برگ در سطح احتمال پنج درصد تحت
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بلوک

2

57/59 ns

0/20 ns

1/46 ns

15/89 ns

66216/1 ns
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جدول  -2مقایسه میانگین اثرات سووح آبیاری و ژنوتیپ برای صفات مورد بررسی در همیشهبهار
کربوهیدراتهای

پرولین برگ

پرولین ریشه

محتوای رطوبت

عملکرد بذر

محلول برگ ()mg/g

()μmol/g

()μmol/g

نسبی برگ ()%

()kg/ha

رژیم آبیاری
I1

I3

74/94

a

88/26

a

86/58

a

96/46

2/77

a

3/76

a

3/55

a

4/80

3/79

a

5/26

b

4/84

a

5/59

86/99

b

81/20

c

76/14

a

84/32

3195/59

b

2528/37

c

2036/44

a

3845/90

ژنوتیپ
اهواز
تهران

79/53 bcd

اصفهان 1

a

اصفهان 2
Candy-man
Gitana
Zen-gold

93/63

3/49 bc

4/86 bc

81/85 abcd

3091/10 c

bcd

cde

abc

b

3/31

4/53

82/31

96/45 a

3/65 b

5/05 b

83/95 ab

b

82/10

de

3/06

bc

4/78

bcd

81/74

bc

79/32

cde

3/20

def

4/25

cde

80/18

bcd

78/22

اصفهان 3

d

اصفهان 4

74/30 cd

71/77

e

2/88

de

2/96

2/88 e

f

e

77/92

de

79/52

3/79

bcd

4/67

4/15 ef

81/21 cd

3417/60

4052/90 a
f

1587/901
ef

1758/1

g

1293/0

e

1972/30

2262/40 d

در هر ستون تفاوت بین میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند براساس آزمون  LSDدر سوح احتمال پنج درصد معنیدار نمی باشد.
ادامه جدول -2
کلروفیل )mg/g( a

کلروفیل )mg/g( b

کلروفیل کل ()mg/g

کارتنوئید ()mg/g

عملکرد گلبرگ
خشک ()kg/ha

رژیم آبیاری
a

0/68

a

0/69

b

0/56

اهواز

a

0/74

تهران

I1
I2
I3

a

0/243

a

0/260

b

0/201

a

0/259

a

0/92

a

0/94

b

0/76

a

1/00

b

0/227

a

0/251

c

0/172

a

0/279

a

949/26

b

765/00

c

433/30

ژنوتیپ

0/68 bc

0/242 ab

0/92 bc

0/228 bc

اصفهان 1

de

0/59

c

0/217

d

0/81

de

0/199

اصفهان 2

b

0/69

bc

0/234

b

0/93

cd

0/217

Candy-man
Gitana

0/62 d

0/236 bc

0/86 cd

0/199 de

de

a

cd

b

0/60

0/261

0/86

0/242

a

10312/7

398/00 e
c
e

691/0

453/11

1353/67 a
b

940/89

0/55 e

0/220 c

0/77 e

0/200 de

947/67 b

اصفهان 3

cd

0/63

bc

0/227

cd

0/86

e

0/190

d

اصفهان 4

de

0/61

c

0/219

de

0/83

de

0/197

Zen-gold

d

563/11

2262/40

در هر ستون تفاوت بین میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند براساس آزمون  LSDدر سوح احتمال پنج درصد معنیدار نمی باشد.
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()a

()c

شکل  -3برهمکنش سووح خشکی و ژنوتیپ بر ( )aپرولین برگ )b( ،پرولین ریشه و ( )cکربوهیدراتهای محلول برگ ژنوتیپهای
همیشهبهار

تأثیر رژیمهای آبیاری قرار گرفت (جدول  .)1با تشدید تنش

( )Maghsoodi and Razmjoo, 2015و پنبه (

خشکی بهطور معنیداری از محتوای رطوبت نسبی برگ کاسته

 )2007کاهش  RWCتحت تنش خشکی را نشان میدهند .در

شد (جدول  .)2در مقایسه تیمارهای آبیاری  I2و  I3با ،I1

این مطالعات (بهویژه در یونجه) همبستگی قابل قبولی بین

محتوای رطوبت نسبی برگ بهترتیب  6/7و  12/5درصد

شاخص حساسیت به خشکی و  RWCوجود داشت و ژنوتیپ

کاهش یافت (جدول .)2تفاوت معنیداری در رطوبت نسبی

متحملتر با تنظیم اسمزی بهتر (با تجمع پرولین و قندهای

برگ ژنوتیپهای مورد آزمایش مشاهده شد (جدول .)1

محلول و کاهش پتانسیل اسمزی)  RWCباالتری را در شرایط

ژنوتیپ “اهواز” دارای بیشترین محتوای رطوبت نسبی برگ

تنش حفظ کرده و درنتیجه سازگاری مناسبتری به خشکی

( 84/32درصد) بود در حالیکه کمترین مقدار رطوبت نسبی

داشته است .از آنجاکه همبستگی باالیی بین تجمع پرولین و

برگ ( 77/92درصد) مربوط به ژنوتیپ “ ”Zen-goldبود

کربوهیدراتهای محلول با  RWCو شاخص حساسیت به

(جدول  .)2مطالعات انجامشده روی ژنوتیپهای مختلف

خشکی (جدول  )3وجود دارد .بهنظر میرسد این اسمولیتها

کنجد ( )Najafabadi and Ehsanzadeh, 2017یونجه

نقش حفاظتی خود در برابر تنش خشکی در ژنوتیپهای

Parida et al.,
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جدول  -3ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی ژنوتیپهای همیشهبهار تحت شرایط تنش خشکی شدید
1
-1کربوهیدراتهای محلول

2

4

3

6

5

7

8

9

1

 -3پرولین ریشه

**0/60

**0/86

1

 -4رطوبت نسبی برگ

**0/73

**0/70

**0/64

1

A

**0/80

**0/74

**0/56

*0/49

1

 -6کلروفیل B

**0/65

**0/54

*0/40

0/31 ns

**0/81

1

**0/79

**0/71

**0/54

**0/54

**0/99

**0/90

1

 -8کارتنوئید

**0/71

**0/63

*0/39

*0/51

**0/75

**0/59

**0/72

1

 -9عملکرد بذر

**0/75

**0/82

**0/65

**0/64

**0/78

* 0/42

**0/70

**0/67

 -10عملکرد گلبرگ

0/21ns

-0/02ns -0/15ns

0/14ns

0/12ns

0/31 ns

0/18ns

-0/18ns -0/02ns

 -7کلروفیل

A+B

 -11شاخص حساسیت به
خشکی گلبرگ
 -12شاخص حساسیت به
خشکی بذر

1
1

**-0/16ns -0/90** -0/72** -0/74** -0/64** -0/77** -0/65** -0/63** -0/77** -0/89

1

**0/99** -0/15ns -0/90** -0/73** -0/75** -0/65** -0/78** -0/65** -0/65** -0/79** -0/89

موجود همیشهبهار را ایفا کردهاند .ژنوتیپ متحمل “اهواز” با

داشت ،بهطوریکه ژنوتیپ " 54/5 "Gitanaدرصد افزایش را

دارابودن مقادیر باالی پرولین برگ و کربوهیدراتهای محلول

نشان داد در حالیکه ژنوتیپ “تهران”  35/8درصد کاهش را

 RWCباالتری را حفظ کرده است (شکل .)3

نشان داد (شکل  .)4 aتحت تنش شدید رطوبتی نیز تغییرات

محتوای کارتنوئید در سطح احتمال پنج درصد تحت تأثیر

محتوای کارتنوئید متنوع بوده و از  50/7درصد کاهش در

رژیمهای آبیاری قرار گرفت (جدول  .)1با کاهش رطوبت

ژنوتیپ “اصفهان  ”3تا  1/7درصد افزایش در ژنوتیپ "

خاک ( )I2محتوای کارتنوئید  12/5درصد افزایش پیدا کرد

اصفهان  "2متغیر است (شکل .)4 a

ولی با تشدید تنش خشکی ( 22/9 )I3درصد از محتوای

تغییرات محتوای کارتنوئید تحت تأثیر تنش نیز بستگی به

کارتنوئید نسبت به  I1کاسته شد (جدول  .)2محتوای کارتنوئید

طول مدت و شدت تنش خشکی دارد بهطوریکه

ژنوتیپهای مختلف متفاوت بوده و بیشترین محتوای کارتنوئید

و همکاران ( )2005نشان دادند که تنش مالیم آب سبب

( 0/279میلیگرم در گرم) مربوط به ژنوتیپ “اهواز” و کمترین

افزایش کارتنوئیدها و کلروفیل در چای شده درحالیکه کمبود

“Zen-

شدید آب موجب کاهش مقدار کارتنوئیدها و کلروفیل گردید

 ”goldو “اصفهان  ”3مشاهده شد (جدول  .)2تأثیر برهمکنش

که با توجه به افزایش محتوای کارتنوئید اکثر ژنوتیپهای این

رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر محتوای کارتنوئید در سطح احتمال

تحقیق در تنش متوسط و کاهش در تنش شدید نتایج بهدست

پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)1در اثر کاهش رطوبت

آمده با پژوهشهای پیشین کامالً مطابقت دارد .دادههای این

خاک ( )I2محتوای کارتنوئید اکثر ژنوتیپها روند افزایشی

تحقیق نیز وابستگی تغییرات محتوای کارتنوئید به ژنوتیپ و

مقدار آن ( 0/199میلیگرم در گرم) نیز در ژنوتیپهای

Jeyaramraja
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**0/75

1

 -5کلروفیل
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()b

()c

()d

شکل  -4برهمکنش سووح خشکی و ژنوتیپ بر ( )aمقدار کارتنوئید )b( ،کلروفیل کل )c( ،عملکرد گلبرگ ( )dعملکرد بذر همیشهبهار

شدت تنش خشکی را نشان میدهد .کارتنوئیدها با نقش

کارتنوئید و شاخص حساسیت به خشکی (**)-0/73

حفاظتی که در سیستم فتوسنتزی ایفا میکنند در برخی موارد

نشاندهنده نقش حفاظتی این رنگیزه در سیستم فتوسنتزی و

همبستگی باالیی را با شاخصهای تحمل به خشکی نشان

فعالیت آنتیاکسیدانی آن در ژنوتیپهای همیشهبهار است

Kadkhodaie et al., 2014 a; Maghsoodi and

(جدول  .)3ژنوتیپهای متحمل (“اهواز” و “اصفهان )”2

 .)Razmjoo, 2015در اینجا نیز همبستگی منفی و باالی

نسبت به ژنوتیپهای حساس به خشکی (“اصفهان  ”3و

میدهند (
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“اصفهان  )”4دارای مقادیر بیشتر کارتنوئید بوده که نقش

چگالی برگ باشد .در بررسی واریتههای نخود تحت شرایط

حفاظتی کارتنوئید در سیستم فتوسنتزی را نشان میدهد.

تنش  Mafakheriو همکاران ( )2010نشان دادند که کاهش

یک و پنج درصد تحت تأثیر رژیمهای آبیاری قرار گرفتند

دوره رشد رویشی است .بهطور کلی میزان کاهش کلروفیل

(جدول  .)1با کاهش رطوبت خاک ( )I2افزایش جزئی در

ناشی از تنش بستگی به ژنوتیپ ،طول مدت و شدت تنش

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ایجاد شد ولی با تشدید تنش

خشکی دارد به طوریکه  Mutavaو همکاران ( )2015مشاهده

( )I3از مقدار این رنگیزهها بهطور معنیداری کاسته شد

کردند که با افزایش شدت تنش از مقادیر کلروفیل  aو  bدر

بهطوریکه محتوای کلروفیل  b ،aو کل بهترتیب  17/6درصد،

اغلب ژنوتیپهای سویا کاسته شد که با نتایج حاصل از این

 16/7درصد و  17/4درصد نسبت به  I1کاسته شد (جدول .)2

تحقیق مطابقت دارد .با توجه به همبستگی مثبت و معنیدار

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای مختلف در سطح

محتوای کارتنوئید با محتوای رنگیزههای فتوسنتزی (جدول  )3و

a

حفظ رنگیزههای فتوسنتزی در ژنوتیپ “اهواز” ،نقش حفاظتی

( 0/74میلیگرم در گرم) ،کلروفیل  0/291( bمیلیگرم در گرم)

کارتنوئید بیشتر مالحظه میگردد .بهنظر میرسد ژنوتیپ “تهران”

و کل ( 1/00میلیگرم در گرم) بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای

نیز به واسطه افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز و همچنین عدم-

“اهواز” ”Candy-man“ ،و “اهواز” بود (جدول  .)2ژنوتیپ

فعالیت مناسب سیستم حفاظتی (کارتنوئید و آنزیمهای آنتی-

“ ”Zen-goldنیز کمترین مقادیر کلروفیل  b ،aو کل را دارا بود

اکسیدان) بیشتر تحت تأثیر تنش قرار گرفته است.

احتمال پنج درصد متفاوت بوده و بیشترین محتوای کلروفیل

(جدول  .)2تأثیر برهمکنش رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر کلروفیل

عملکرد گلبرگ در سطح احتمال پنج درصد تحت تأثیر

 b ،aو  a+bدر سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول

رژیمهای آبیاری قرار گرفت (جدول  .)1با افزایش تنش

 .)1در اثر کاهش رطوبت خاک ( )I2بیشترین افزایش مجموع

خشکی از عملکرد گلبرگ کاسته شد بهطوریکه در مقایسه

کلروفیل  35/9( )a+b( b ،aدرصد) در ژنوتیپ “”Zen-gold

تیمارهای آبیاری  I2و  I3با  I1عملکرد گلبرگ بهترتیب 19/4

مشاهده شد در حالیکه در همین شرایط ژنوتیپ “تهران” 23/7

و  54/4کاهش یافت (جدول  .)2بین ژنوتیپهای مختلف

درصد کاهش را در مجموع کلروفیل  aو  bنشان داد

همیشهبهار نیز تفاوت قابل مالحظهای مشاهده شد (جدول .)1

(شکل  .)4 bبا تشدید تنش خشکی بیشترین افزایش در

در مقایسه ژنوتیپهای همیشهبهار ،ژنوتیپ “ ”Candy-manبا

مجموع مقادیر کلروفیل  aو  bبا  3درصد افزایش در ژنوتیپ

 1353/7کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار عملکرد گلبرگ و

“اهواز” مشاهده شد و ژنوتیپ “تهران” بیشترین کاهش (42/8

ژنوتیپ “تهران” با  398/0کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد

درصد) را نشان داد (شکل .)4 b

گلبرگ را تولید کرد (جدول  .)2عالوه براین تأثیر برهمکنش

کاهش کلروفیل در شرایط تنش خشکی ممکن است

رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر عملکرد گلبرگ نیز در سطح احتمال

بهواسطه تخریب پروتئینهای غشاء تیالکوئید ،افزایش فعالیت

پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)1در اثر کاهش رطوبت

آنزیم کلروفیالز و اختالل در فعالیت آنزیمهای سنتز کلروفیل

خاک در سطح تنش مالیم ( ،)I2کمترین ( 14/0درصد) و

باشد ( Mohsenzadeh .)Kaiser et al., 1981و همکاران

بیشترین ( 26/5درصد) کاهش عملکرد گلبرگ بهترتیب در

( )2006کاهش میزان کلروفیل  aو  bآفتابگردان تحت تنش

ژنوتیپهای “اهواز” و “تهران” مشاهده شد و تحت تنش شدید

خشکی را به تخریب کلروپالست مرتبط دانستند Ahmadi .و

( )I3نیز کمترین ( 30/3درصد) و بیشترین ( 69/5درصد)

 )2004( Ceiocemardehنیز گزارش کردند که افزایش محتوای

کاهش عملکرد گلبرگ بهترتیب در ژنوتیپهای “اهواز” و

کلروفیل در تنش خشکی خفیف میتواند در اثر افزایش

“اصفهان  ”3مشاهده شد (شکل .)4 c
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فرایند تشکیل شاخه گلدهنده ،تولید گل و رشد گل و درنتیجه

مشاهده شد (جدول  .)1با افزایش تنش خشکی از مقادیر

عملکرد گلبرگ تأثیر دارند .تحت شرایط تنش خشکی مقدار

عملکرد بذر کاسته شد بهطوریکه در مقایسه تیمارهای آبیاری

کاهش عملکرد متأثر از ژنوتیپ ،شدت تنش و مرحله نموی

 I2و  I3با  I1عملکرد بذر بهترتیب  20/9و  36/3درصد

است .جعفرزاده و همکاران ( )1393در مطالعه مزرعهای

کاهش یافت (جدول  .)2در مقایسه ژنوتیپهای همیشهبهار

کاهش  60درصدی عملکرد گل همیشهبهار را تحت تنش

ژنوتیپ “اهواز” با  3845/9کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار

شدید خشکی گزارش نمودند .بهنظر میرسد کاهش رشد

عملکرد بذر و ژنوتیپ “ ”Zen-goldبا  1293/0کیلوگرم در

عمومی گیاه ،سطح برگ و انتقال مواد فتوسنتزی به سمت

هکتار کمترین عملکرد بذر را تولید کرد (جدول  .)2تأثیر

گلها سبب کاهش تعداد و وزن گلها گردید و درنتیجه

برهمکنش رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر عملکرد بذر معنیدار نبود

عملکرد گل تحت تنش کاهش یافت .عالوه بر این ،تعداد

(جدول .)1

“Zen-

نتایج بررسی اثر کمآبی روی همیشهبهار (جعفرزاده و

گلهای ژنوتیپهای پرپر (“ ”Gitana“ ،”Candy-manو

 )”goldکمتر ولی درشتتر از ژنوتیپهای کمپر است به همین

همکاران ،)1393 ،رازیانه ( )Zali and Ehsanzadeh, 2018و

دلیل در مواجه با تنش خشکی با کاهش عملکرد بیشتری

زیره ( )Alinian et al., 2016نشان داد که علیرغم افزایش

روبرو شدند بهطوریکه در این ژنوتیپها بیش از  60درصد

شاخصهای فیزیولوژیکی تحمل ،با تشدید تنش خشکی از

کاهش عملکرد مشاهده شد (شکل .)4 d

مقدار عملکرد بهطور معنیداری کاسته شد .با کاهش رطوبت

ژنوتیپهای همیشهبهار موجود از دو نوع کمپر و پرپر

گیاه فشار تورژسانس سلولها و درنتیجه توسعه برگها کاهش

هستند .کاپیتول ژنوتیپهای کمپر سه نوع بذر (بالدار

مییابد که در کنار کاهش فتوسنتز ناشی از بستهشدن روزنهها

( ،)Wingedقالبمانند ( )Hookedو الرومانند ())Larval

رشد گیاه متوقف میشود و با پیشروی تنش خشکی کاهش

تولید میکند ولی کاپیتول ژنوتیپهای پرپر یک نوع بذر الرو

رشد افزایش یافته و بقای گیاه مطرح میگردد .عالوه بر این

مانند تولید میکند که از نظر وزن و اندازه کوچکتر از دو نوع

ممکن است کاهش دسترسی به عناصر غذایی بههمراه کاهش

بذر دیگر است ( .)Cromack and Smith, 1998در شرایط

انتقال مواد فتوسنتزی از منبع به مقصد از دالیل کاهش عملکرد

بدون تنش اغلب ژنوتیپهای کمپر (“اهواز”“ ،تهران”،

تحت شرایط تنش خشکی باشد ( .)Farooq et al., 2009در

“اصفهان  ”2و “اصفهان  ،)”4عملکرد گلبرگ پایینی دارند ولی

شرایط تنش ژنوتیپهای متحمل (“اهواز”“ ،اصفهان  ”2و

از نظر تولید بذر برتری دارند در حالیکه ژنوتیپهای پرپر

“اصفهان  ،)”1بهواسطه تنظیم اسمزی بهتر و نقش حفاظتی

(“ ”Gitana“ ،”Candy-manو “ )”Zen-goldعملکرد گلبرگ

کارتنوئید کمتر از ژنوتیپهای حساس (“اصفهان ،”4

“Zen-

باالیی داشته ولی عملکرد بذر آنها پایین است .ژنوتیپهای

 ”goldو “اصفهان  )”3تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفتهاند.

“اصفهان  ”1و “اصفهان  ”3که مخلوطی از انواع کمپر و پرپر

در اینجا با تشدید تنش عالوه بر کاهش  RWCو رنگیزههای

هستند عملکرد گلبرگ و بذر متوسطی تولید کردند .عالوه بر

فتوسنتزی

اسمزی

این ژنوتیپهای “ ”Gitana“ ،”Candy-manو “”Zen-gold

(کربوهیدراتهای محلول و پرولین) نیز در گیاه کاهش مییابد

دیررستر بوده و دوره پرشدن دانه آنها که با گرمای آخر فصل

(شکل  .)3بهنظر میرسد گیاه در شرایط تنش شدید به دلیل

مواجه شده بود کوتاهتر شد و عملکرد آنها کاهش یافت.

کاهش مواد فتوسنتزی امکان سرمایهگذاری بیشتر در

عملکرد بذر در سطح احتمال پنج درصد تحت تأثیر
رژیمهای مختلف آبیاری قرار گرفت و تفاوت قابل مالحظهای

روند

افزایشی

فاکتورهای

تنظیم

مکانیزمهای حفاظتی را نداشته و کاهش عملکرد در این شرایط
به مراتب بیشتر از تنش متوسط گردیده است.
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جدول  -4شاخص حساسیت به خشکی ژنوتیپهای همیشهبهار براساس کاهش عملکرد گل و بذر در تنش شدید خشکی
SSI

اهواز

اصفهان 2

اصفهان 1

تهران

Candy-man

Gitana

اصفهان 4

Zen-gold

اصفهان 3

گلبرگ

0/60

0/62

0/82

1/07

1/07

1/11

1/20

1/36

1/37

بذر

0/70

0/73

0/91

1/14

1/19

1/22

1/34

1/43

1/48

خشکی ژنوتیپهای همیشهبهار شاخص حساسیت به خشکی

همبستگی باالی این صفات با هم همبستگی باالیی با  RWCو

( )SSIمحاسبه شد که مقدار آن برای ژنوتیپهای مختلف

شاخص حساسیت به خشکی نیز مشاهده شد .نتایج نشان

متنوع بوده که براساس کاهش عملکرد گل و بذر در تیمار

میدهند که ژنوتیپها تفاوت قابل مالحظهای در عکسالعمل

آبیاری  I3مقادیر آن در جدول  4نشان داده شده است .شاخص

به شرایط خشکی داشته و از نظر توانایی تولید و یا تجمع

کمتر نشاندهنده تحمل بیشتر است .براساس این شاخص

عوامل تنظیم اسمزی با هم متفاوت هستند .عالوه بر افزایش

ژنوتیپهای “اهواز”“ ،اصفهان  ”2و “اصفهان  ”1در گروه

ترکیبات اسمزی ،توانایی حفظ رنگیزههای فتوسنتزی بهویژه

متحمل به خشکی ژنوتیپهای “تهران”،"Candy-man" ،

کارتنوئیدها نقش بسزایی در تحمل به خشکی در ژنوتیپها

“ ”Gitanaدر گروه نیمهمتحمل به خشکی و “اصفهان ،”4

دارد .طبق اعداد شاخص حساسیت به خشکی ژنوتیپها بر

“ ”Zen-goldو “اصفهان  ”3در گروه ژنوتیپهای حساس به

اساس کاهش عملکرد گل و بذر در تنش شدید خشکی (،)I3

خشکی تقسیمبندی شدند .بهنظر میرسد ژنوتیپهای گروه

ژنوتیپهای “اهواز”“ ،اصفهان  ”2و “اصفهان  ”1در گروه

متحمل به خشکی با دارابودن مقادیر نسبتاً باالتر عوامل تنظیم

متحمل به خشکی ،ژنوتیپهای “تهران”،"Candy-man" ،

اسمزی (کربوهیدراتهای محلول و پرولین) (شکل )3

“ ”Gitanaدر گروه نیمهمتحمل به خشکی و “اصفهان ،”4

توانستهاند رطوبت نسبی باالتری را حفظ نموده و در مقایسه با

“ ”Zen-goldو “اصفهان  ”3در گروه ژنوتیپهای حساس به

سایر ژنوتیپها تحمل بیشتری نشان دهند .عالوهبر این

خشکی تقسیمبندی شدند .بیشترین عملکرد گلبرگ و بذر در

ژنوتیپهای همیشهبهار متحمل (“اهواز”“ ،اصفهان  ”2و

شرایط آبیاری مطلوب ( )I1حاصل شد .ژنوتیپهای مورد

“اصفهان  )”1با حفظ مقادیر باالتر کارتنوئید ،سیستم فتوسنتزی

بررسی از نظر عملکرد بذر و گلبرگ با هم متفاوت هستند به

را از آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد محافظت کرده و کاهش

طوریکه ژنوتیپ " "Candy-manبیشترین عملکرد گلبرگ را

عملکرد را به حداقل برسانند این در حالی است که

در کلیه سطوح خشکی تولید کرد در حالیکه عملکرد بذر آن

ژنوتیپهای حساس دارای مقادیر کمتر کربوهیدرات محلول،

در کلیه سطوح بسیار پایین بود .ژنوتیپ “اهواز” نیز که

پرولین و کارتنوئید هستند.

بیشترین عملکرد بذر را در کلیه سطوح خشکی داشت از
عملکرد گلبرگ پایینی برخوردار بود لذا انتخاب ژنوتیپ برتر
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Abstract
This study was conducted to evulate the effects of water stress on soluble carbohydrates, root and leaf proline,
photosynthetic pigments, petal and seed yield of pot marigold genotypes. The experiment it was performed as split plots
in randomized complete block design with three replications. Three irrigation regimes (35%, 60% and 85% of available
soil water depletion) designed as main plot and nine pot marigold genotypes (Ahvaz, Tehran, Isfahan 1, Isfahan 2,
Candy-man, Gitana, Zen-Gold, Isfahan 3, Isfahan 4) were evaluated as sub-plot in Ahvaz in 1394-95 growing seasen.
The results showed the effect of irrigation regimes and genotype were significant on the studied traits, petal and seed
yield. Due to drought stress, the content of carbohydrates, roots and leaf proline increased but RWC, carotenoid,
chlorophyll a, b and a + b, petal and seed yield of genotypes decreased significantly. The results showed high
correlation between soluble carbohydrates and leaf proline content with RWC and drought sensitivity index. Resistant
genotypes had the highest content of soluble carbohydrates, leaf proline and carotenoid. Based on drought sensitivity
index, "Ahvaz", "Isfahan 2" and "Isfahan 1" genotypes were divided in drought resistant group, "Tehran", "Candyman", "Gitana" in moderately resistant group and " Isfahan 4", "Zen-gold" and "Isfahan 3" in sensitive group. "Candyman" and "Ahwaz" genotype produced the highest petal and seed yield, respectively, at all drought levels.
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Corresponding author, Email: krazmjoo@cc.iut.ac.ir

