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تولیدات گیاهی95-108 ،)1(45 ،1401 ،

تولیدات گیاهی

تاریخ دریافت1398/05/17 :
تاریخ پذیرش1398/10/25 :

م اله پژوهشی

اثر تنش غرقابی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و ویژگیهای فتوسنتزی دو رقم ماش در شرایط
اهواز
سید بشیر فاضلی ،1افراسیاب راهنما2

 ،پیمان حسیبی

3

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانشیار ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
به منظور بررسی اثر تنش غرقابی بر برخی ویژگیهای فتوسنتزی و زراعی ماش ،پژوهشی گلدانی مزرعهای بهصورت
اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در تابستان ساا  1395در گلخاناه تق ی ااتی دانشاکده
کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد .مراحل مختلف رشدی شامل رشد رویشی ،ابتدای گلدهی ،پر شدن داناه
و هر سه مرحله رشدی در کرت اصلی و شرایط بدون تنش و تنش غرقابی و نیز دو رقم هندی و عمرانای مااش در کارت
فرعی قرار گرفتند .تنش سبب کاهش وزن خشک و عملکرد دانه شد .این کاهش برای رقم هندی در مرحله رشد رویشی
بهترتیب  45و  37درصد ،ابتدای گلدهی بهترتیب  66و  68درصد ،پر شدن دانه بهترتیب  44و  48درصد و هر سه مرحله
رشدی بهترتیب  39و  41درصد و برای رقم عمرانی در مرحله رشد رویشای باهترتیب  60و  60درصاد ،ابتادای گلادهی
بهترتیب  51و  44درصد ،پر شدن دانه به ترتیب  46و  45درصد و هرسه مرحله رشدی باهترتیب  69و  58درصاد باود.
بهطورکلی تنش غرقابی منجر به کاهش سرعت فتوسنتز ،هدایت روزنهای ،سرعت تعرق ،مقتوای کلروفیل و عدد اساپد
در هر دو رقم شد .در تیمارهای تنش در هر مرحله رشدی به صورت منفرد ،رقم عمرانی به دلیل نامقدود رشاد باودن و
انعطاف پذیری فنولوژیکی و طوالنیتر بودن مدت زمان تشکیل غالفها توانست تا حدودی آسیب ناشی از تنش را جبران
کند .بنابراین در خوزستان که گیاهان تابستانه مانند ماش با شرایط غرقابی در مراحل مختلف رشدی روبرو میشوند ،رقم
هندی برای کشت مناسبتر به نظر میرسد.
کلیدواژهها :تنش غیرزیستی ،سرعت فتوسنتز ،عملکرد دانه ،هدایت روزنهای

 نویسنده مسئو  :افراسیاب راهنما
رایانامه:
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فرآیندهای فتوسنتز و تنفس به توادل گازهاای اتم افری

م دمه
گیاااه مااا

( )

(

) یکاای از

نیاز دارند .بنابرای شرایط غرقابی ،غلظت اک ایدن اطارا

اوب میشااود .دانااههای آن

ریشه گیاهان ت ات تانش غرقاابی را کااهش مایدهاد و

باوی  61تا  63درصاد کربوهیادران 24 ،تاا  26درصاد

فعالیت گره و در نتیجه تیویت نیتروژن را م دود مایکناد

پروتئی خام 1/1 ،تا  1/6چربی و  3/4تا  4درصد خاک تر

) .همچناای ایاا تاانش ،رشااد و

مهمتاری بووبااان دنیااا م

) .ایا گیااه تیویاتکنناده

میباشاد (

نیتروژن ،دارای رشد سریع و طول دوره رشد کوتاهی است

(

عملکرد گیاه را از طریق ترثیر بر فرایندهای فیزیولوژیکی از
جمله بازداری فتوسنتز کااهش مایدهاد (
) .شرایط ماندابی منجر به تزلیه اک یدن موجاود در

و منجر به افزایش درآمد کشااورزان و بهواود باصالزیزی
خاک میشود .گیاه ماا

ریزوسفر شده و خاک دچار کاهش اک ایدن (

باه دلیا دامناه ساازگاری باا

بهطور گ ترده در مناطق گرم یری و نیمهگرم یری قاره

یا فقدان اک یدن (

)و

) میشود .فقدان دسترسای باه

) .علایرغم دامناه

اک یدن منجر به کاهش فتوسانتر و تانفس هوازیشاده و

سازگاری وسیع ،ای گیاه به دلی وجود تنشهای زی اتی

در نتیجه منجر به کاهش کربوهیدارن ،انرژی ،م ادودیت

و غیرزی تی مزتلف دارای پتان ی عملکرد پاایینی اسات

رشد و تغییر نمو گیاه میشاود (

آسیا کشت میشاود (

(

) .اگرچااه ،اغلااب گیاهااان از طریااق تغییاار

) .یکی از تنشهای غیرزی اتی مهام

کاهنده عملکرد دانه ماا

متابولی م و یا تغییر در مورفولوژی و آناتومی تنش کمواود

در منااطق ت ات کشات ایا

گیااه ،تانش غرقاابی میباشاد کاه باعاا کااهش رشااد و

اک یدن را تا بدودی ت م مایکنناد .کااهش معنایدار

).

عملکرد سایر گیاهان در اثر تنش ماندابی در شارایط آب و

تنش غرقابی باهطور رایا در منااطق گرم ایری و نیماه

هوایی اهواز در مطالعان پیشی نیاز مشااهده شاده اسات

عملکاارد م لااول میشااود (
گرم یری بهدلی بارندگیهای فللی طو نی مدن اتفاا

میافتد و عملکرد گیاهان زراعی را به شادن کااهش مای

).

(
به نظر میرسد گیاه ما

مناساب کاشات در منااطق

دهد .عواملی مانناد بافات سانگی خااک ،عادم زهکشای

مرطوب و دارای بارندگیهای سنگی سالیانه نواشد ،با ایا

مناسب ،عدم ت طیح مناسب اراضی کشاورزی ،باا باودن

بال ،به دلی وجود اطوعان ناچیز در ماورد واکنشهاای

سطح آبهای زیرزمینی ،وجود یههای سزت نفوذ ناپذیر

رشدی و فیزیولوژیکی ما

به خاکهای غرقاب باهویده در

و آبیاری سط ی موجب ایجاد تنش غرقابی در زمی هاای

مناطق گرم ایری کشاور ،هاد از انجاام ایا پادوهش

کشاااورزی میشااود .طااول دوره ،سااطح ماناادابی خاااک و

بررسی ترثیر تنش غرقابی بار برخای ویدگیهاای زراعای و

مراب مزتلف رشدی گیاه در طی شرایط غرقاب از جمله

واکنشهای فیزیولوژیک دو رقم ما

در مرابا مزتلاف

عوام مهم مؤثر بر کارایی گیااه در شارایط تانش غرقاابی

رشدی و در شرایط آب و هوایی اهواز بوده است.

ه تند .فرآینادهای ت ما باه تانش غرقاابی عاووه بار

مواد و روشها

سازوکارهای مولکولی و فیزیولوژیکی و شوکههای پیچیاده

ای پدوهش گلدانی مزرعهای در تاب تان سال 1395

مربوط به آن به برخی صافان مورفولاوژیکی و آنااتومیکی

در دانشااکده کشاااورزی دانشااگاه شااهید چمااران اهااواز

) .گیاه ماا

بهصااورن اساا لیت فاکتوریاا و در قالااب طاار پایااه

نیز واب ته است (

دارای ت م پایینی به تنش غرقاابی باه ویاده در مرابا

بلوکهای کام تلادفی در  3تکرار اجرا شد .فااکتور اول

اولیه رشد است (
عملکرد دانه ژنوتیپهای ما

) .مشزص شاده
در شارایط تانش غرقاابی و

مراب مزتلف رشدی گیاه ماا

شاام (مربلاه رشاد

رویشی (مربله  4برگی) ،ابتدای گلدهی (مشاهده اولای

در مربلهی رشد رویشی به شدن کاهش مییاباد و ساایر

گ روی ساقه اصلی در  50درصاد بوتاهها) ،مربلاه پار

واکنشهای فیزیولوژیکی و رشدی گیااه ت ات تارثیر ایا

شدن دانه (اولی نیام بار روی سااقه اصالی در بوتاههای

تنش قرار میگیرند .بدیهی است گیاهان زراعی برای انجاام

مزرعه دارای دانهای به قطر  3میلیمتر) و هر سه مربلاه
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رشدی بود .اعمال تنش در هرسه مربله در کارن هاای

درون آون با دمای  72درجه سانتیگراد نگهداری شاد و

اصاالی ،و ترکیااب دو سااطح تاانش شااام باادون تاانش

س س میزان عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه و اجزای آن

(شاهد) و تنش غرقابی و دو رقم هندی و عمرانای ماا

شام تعداد غو در بوته ،تعداد دانه در هر غو  ،تعداد

در کرن های فرعی قرار گرفت .باذور ساالم ،هام انادازه

دانه در هر بوته و وزن صد دانه اندازهگیری شاد .پاس از

پس از ضدعفونی در جعوههای پوساتیکی باه ابعااد 30

اعمال تنش در هار مربلاه رشادی ،جهات انادازهگیری

سانتیمتر ارتفاع 45 ،سانتیمتار عار  65 ،ساانتیمتار

سرعت فتوسنتز و سارعت تعار از دساتگاه ت لیا گار

طول ،و در دو خط کاشت به فاصاله  15ساانتیمتاری از

مادون قرمز (

) استفاده شد .هدایت روزناهای

هم به صورن خطی و در عمق  4سانتیمتر کشت شدند.

با اساتفاده از دساتگاه پرومتار (

هر جعوه بهعنوان یک وابد آزمایشی در نظر گرفته شاد.
فاصله جعوهها از هم بدود  5تا  7سانتی متر باود .ایا

) ،اندازهگیری شد .اندازهگیریها بار روی دو بوتاه در
هر وابد آزمایشی بی ساعان  9:30تا  11صوح بار روی
توساعه

آزمایش شام  48وابد آزمایشی و تعداد نهاایی بوتاهها

ق مت میانی پهنک برگچه وسط آخاری بار

در هر وابد آزمایشی  16بوته در نظار گرفتاه شاد .وزن

یافته صورن گرفت .برای اندازهگیری شاخص کلروفی از

خاک هر گلادان بادود  60کیلاوگرم و م اابت ساطح

دسااتگاه کلروفیا متر (

) یااک هفتااه پااس از

گلدانها  2925سانتیمتر مربع بود .پس از نتای آزماون

اعمال تنش استفاده شد .قرائتهاا بار روی ساه نقطاه از

خاااک ،میاازان کااود ف اافر ،پتاسایم و نیتااروژن ( فقااط

بر

انجاام و میانگی هاا ثوات شاد .باهمنظور سانجش

بهصورن پایه) موردنیاز برای هر گلدان بهترتیب به میزان

میزان رنگیزههاای فتوسانتزی نیاز از رو

لیزات تاالر

 5گرم سوپرف فان تری  4 ،گرم ساولفان پتاسایم و 3

(

گرم اوره بهصورن نواری در وسط گلدانها و در عماق 7

دادهها با استفاده از نرمافزار

سانتیمتری قرار داده شادند .در شارایط تانش غرقاابی،

مقای ه میاانگی صافان باا اساتفاده از آزماون باداق

سطح آب به گوناهای تنظایم شاد کاه بادود  2الای 3
سانتیمتر از ارتفاع ساقه در شارایط غرقااب قارار گیارد.
تنش غرقابی به مدن  24ساعت اعمال گردید .جعوههای

) اسااتفاده شااد .تجزیااه واریااانس

تفاون معنیدار (

ن زه  9/2انجاام شاد.

) در سطح پن درصد انجام شد.

نتایج و بقث
عملکرد و اجزای عملکرد

پوستیکی پس از کاشت در فضای بااز مرزعاه نگهاداری

نتای تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک و عملکرد داناه

شاااادند و باااارای اعمااااال تاااانش غرقااااابی ،ابتاااادا

نشان داد که بارهمکنش تانش ،ارقاام و مرابا مزتلاف

بااا اسااتفاده از پوسااتیکهای ضاازیم ق اامت بیروناای

رشدی از نظر ای دو صفت در سطح پن درصد معنایدار

جعوههای پوستیکی بهطور کام عایق شاد و سا س باا

بود (جدول  .)1تنش غرقاابی منجار باه کااهش عملکارد

افزودن آب ،شرایط زم برای فراهم آوردن تنش غرقاابی

بیولوژیک و باه دنواال آن عملکارد داناه در هماه مرابا

ایجاد شد و در پایاان تیماار تانش ،پوساتیکها باهطور

رشدی در هر دو رقم شد (شک های  1و .)2در رقم هندی

کام جدا شدند .تعیی مدن زمان اعمال تنش به وسیله

بیشتری کاهش عملکرد دانه در مربله گلدهی و کمتاری

دو پیش آزمایش صورن گرفات ،باه گوناهای کاه تانش

اختو در اعمال تنش در هر سه مربله مشاهده شاد .در

غرقابی منجر به مار

گیاهاان نشاود .در هار دو پایش

رقم عمرانی نیز بیشتری کاهش عملکرد دانه ( 69درصاد)

آزمایش دو رقم ما

هندی و عمرانی به مادن ،36 ،24

هنگام مواجه گیاه با تانش در هار ساه مربلاه وکمتاری

 48و  72ساااعت در مربلااه چهااار برگاای ت اات تاانش

کاهش عملکرد دانه در مربله گلدهی مشاهده شد (شاک

غرقابی قرار گرفتند و فقط گیاهانی قادر به بقا بودناد کاه

 .)1به عوارتی ،در زمان وقوع تنش غرقابی در مربله رشاد

 24ساعت ت ت تنش غرقابی قرار گرفته بودند .در پایاان

رویشی رقام هنادی ،و در زماان وقاوع تانش غرقاابی در

فل رشد و پس از رسیدن فیزیولوژیک دانهها 10 ،بوتاه

مربله گلدهی رقم عمرانی دارای عملکرد بیشاتری باود ،و

از هر وابد آزمایشی برداشت شد و به مادن  48سااعت

در زمان وقوع تنش غرقابی در مربله پر شدن دانه تفااون
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چندانی بی دو رقم مشاهده نشد .در شرایطی که گیاهاان
در هر سه مربله دچار تانش غرقاابی شادند رقام هنادی
بهصورن معنیداری دارای عملکرد بیشتری ن وت به رقام
عمرانی بود (شک  .)1نکته بائز اهمیت ایا باود کاه ،در
مناطق م اتعد ایجااد تانش غرقاابی و در ماورد گیاهاان
تاب تانهای مانند ما  ،گیاه ممک اسات در تماام مرابا
رشدی (در هنگام آبیاری) دچار تنش غرقاابی شاود ،پاس
بای تی در انتزاب رقم دارای ثوان بیشتر عملکارد در ایا
شرایط دقت کارد .باهطورکلی مشازص شاده کاه تانش
غرقابی در صورن عدم مر گیاه میتواند منجر به کااهش
معنیدار عملکرد دانه گیاه ما شود (
).
هیچ یک از فاکتورهای مربله رشادی ،تانش و رقام
موجب اختو معنیدار در شاخص برداشات نشاد (جادول
 ،)1ولی شاخص برداشات بار اثار تانش غرقاابی انادکی
کاهش یافات (جادول  .)2در پدوهشهاای دیگاری روی
گیاه ما ت ت تنش غرقابی نیاز بای گیاهاان شااهد و
گیاهان ت ت تنش تفاون معنیداری در شاخص برداشات و
وزن دانهها مشاهده نشد و فقط بی ارقاام تفااون معنایدار
وجود داشت ،ولی در سایر اجازای عملکارد تفااون بای
گیاهان ت ت تنش غرقابی و گیاهان شاهد معنایدار باود
) از
(
میان اجزای عملکرد تنش غرقابی اثر معنیداری بر تعداد
دانه در غو و وزن دانهها نداشت (جدول  ،)1ولی باعا
کاهش معنیدار تعداد غو در بوته و تعداد دانه در بوتاه
شد (جادول  .)2وزن صاد داناه دو رقام در ساطح یاک
درصااد معناای دار بااود (جاادول  .)1تاانش غرقااابی اثاار
معنیداری بر وزن صد دانه نداشات .اگرچاه وزن داناه از
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خلوصیان ذاتی رقم است ولی با ای بال میتواند ت ت
ترثیر شرایط م یطی نیز قارار گیارد .رقام هنادی دارای
دانههای سنگی تر و تعداد کمتر ولی رقم عمرانای دارای
دانههای سوکتر و تعداد بیشاتر باود (جادول  .)2تانش
غرقابی منجر به کاهش تعداد دانه در بوته در هر دو رقام
شد ولی ای کاهش در رقم عمرانای باه مراتاب شادیدتر
بود (شک  .)3در بی اجزای تشکی دهنده تعداد دانه در
بوته ،تنش غرقابی باعا کاهش معنایدار تعاداد داناه در
غو نشد (جدول  ،)1ولی بهصاورن معنایداری باعاا
کاهش  47درصدی تعداد غو در بوته شد (جادول .)2
در واقع کاهش تعداد دانه در بوته مرتوط با کاهش شدید
تعداد بوته در غو بود.
در تعیی عملکرد دانه ،تعداد غو در بوته از اهمیات
به مراتب بیشاتری برخاوردار باود و همو اتگی میوات و
معنیداری (** ) 0/846با عملکرد داناه داشات .اهمیات
بیشتر تعداد غو در بوته ن وت به تعداد داناه در غاو ،
در پدوهشهای دیگری بر روی گیااه ماا ت ات تانش
).
غرقابی نیز مشاهده شده است (
ویژگیهای فتوسنتزی
هدایت روزنهای بهطور معنای داری ت ات تارثیر تانش
غرقابی و مراب رشدی قرار گرفت (جدول  )3و اعمال تنش
غرقابی سوب کاهش معنیدار هدایت روزنهای شد (جدول )4
و ای کاهش در مربله گلدهی به مراتاب ب ایار شادیدتر از
سایر مراب رشدی بود (شک  .)4اعمال تنش غرقابی در هر
یک از مراب رشدی باعا کاهش معنیدار سرعت فتوسنتز
در هر دو رقم شد ،ولی هنگامی که بوتههای ما در هر سه
مربله ت ت تنش غرقابی قرار گرفتند ای کااهش فقاط در
رقم عمرانی معنیدار بود (شک .)5
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هدایت روزنهای دارای همو تگی میوات و معنایداری باا
ساارعت فتوساانتز (** ) 0/613بااود (جاادول  ،)5باادی
صورن که بیشتری کاهش سرعت فتوسنتز نیز در مربلاه
گلدهی مشاهده شد .بدیهی است که یکی از د یا اصالی
کاهش سریع فتوسنتز در شارایط تانش غرقاابی ،کااهش
هدایت روزنهای میباشد.
هدایت روزنهای دارای همو تگی میوت و معنیداری باا
عملکاااارد دانااااه (** ) 0/465و عملکاااارد بیولوژیااااک
(** ) 0/470بود (جدول  .)5اعماال تانش غرقاابی در هار
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یک از مراب رشدی و در هر دو رقم باعا کاهش معنایدار
هدایت روزنهای و به توع آن کاهش سارعت فتوسانتز شاد.
کاهش فتوسنتز نیز منجر باه کااهش عملکارد بیولوژیاک و
درنهایت عملکرد دانه گردید .به هر روی ،وقوع تنش غرقاابی
در هر سه مربله رشدی در رقم عمرانای منجار باه کااهش
شدید و معنیدار سرعت فتوسنتز شد ،ولای در رقام هنادی
کاهش سرعت فتوسنتز ناچیز بود که ایا امار نشااندهنده
سازگاری تدریجی در ای رقم است (شک .)5
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تنش غرقاابی باعاا کااهش معنایدار سارعت تعار
ن وت به گیاهان شااهد شاد و منطواق باا نتاای هادایت
روزنهای ،ای کاهش در مربله گلدهی به مراتاب بیشاتر از
سایر مراب رشادی باود (جادول  .)4ان اداد روزناهها در
شرایط تنش غرقابی به افازایش م تاوی اساید آب ایزیک
بر ن وت داده شده اسات (
) .ب ته شدن روزنهها از طریاق
کاهش سرعت تعر از دست دادن آب بر ها را به تارخیر
).
میاندازد (
پارامترهای تواد ن گازی بر برای مطالعاه ررفیات
فتوسنتزی گیاهان در طی مواجه باا تانش غرقاابی ماورد
استفاده قرار میگیرد .به جاز در ماوارد انادک و در ماورد
گیاهان مت م به تانش غرقاابی کاه دارای ساازوکارهای
سازگاری پیشرفتهای برای بفظ بهتر ررفیات فتوسانتزی
خود در برابر تنش غرقابی ه تند (
) .ت انش
غرقابی منجر باه کااهش معنایدار و چشامگیر ررفیات
تواد ن گازی بر در اکیر گیاهان (ب اس) میشود ،از
جمله ایا گیاهاان میتاوان باه گنادم (
) ،لوبیااا (
اشاره کرد.
) وگوجهفرنگی
کاهش سارعت فتوسانتز بار اثار تانش غرقاابی در

مطالعان پیشی بار روی ماا

(
)و

سایر گیاهان غیرمت ما (
) نیز گزار شده است .تنش غرقاابی باعاا کااهش
معنیدار غلظت کلروفی ک ن وت به گیاهان شااهد شاد
(جدول  .)4تنش غرقاابی در هار یاک از مرابا مجازای
رشدی به تنهایی ،باعا کاهش معنیدار غلظات کلروفیا
ک نشد ،ولای اعماال تانش غرقاابی در هار ساه مربلاه
رشدی باعاا کااهش معنایدار غلظات کلروفیا کا در
مقای ه با شااهد در هار دو رقام شاد (شاک  .)6کااهش
سرعت فتوسنتز عووه بار عواما روزناهای ،ممکا اسات
ناشی از آسیبهای متابولیکی از جملاه کاارایی آنزیمهاای
تیویت کرب  ،واکنشهای فوتوشایمیایی فتوسی اتم دو ،از
دساات دادن کلروفی هااا و مشااکون مربااوط بااه دریافاات
).
مناسااب نااور باشااد (
سرعت فتوسنتز گیااه باه ساطح فعالیات آنازیم رابی اکو
واب ته است و توسط دو عام غلظت دیاک یدکرب بر
).
و میزان نور دریافتی کنتارل میشاود (
بهطورکلی با کاهش غلظت دیاک یدکرب بر هاا میازان
فعالیت آنزیم رابی کو کاهش مییابد و در پای آن سارعت
فتوسنتز کمتر میشود (
).
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بی مراب رشدی و تنش غرقاب از نظر عادد اسا د

رشدی مجزا بهطور تقریو ًا یک ان سوب کاهش معنایدار

بهترتیب در سطح پن و یک درصاد تفااون معنایداری

وزن خشک و عملکرد دانه هر دو رقام شاد ،ولای اعماال

مشاهده شد (جدول  .)3تنش غرقابی منجار باه کااهش

تنش سه مربلهای ساوب کااهش بیشاتر وزن خشاک و

معنیدار عدد اس د شد و ای کاهش هنگامی که گیاهاان

عملکرد دانه در رقم عمرانی در مقای ه با رقم هندی شاد

در هر سه مربله دچاار تانش غرقاابی شادند بهصاورن

که دلی آن می تواند سازگاری فیزیولاوژیکی بهتار رقام

معنیداری بیشتر باود (جادول  .)4عادد اسا د باهعنوان

هناادی در ای ا شاارایط از جملااه بفااظ بیشااتر میاازان

شاخلاای از میاازان سااوزینگی باار دارای بیشااتری

فتوسنتز و م توی رنگداناههای فتوسانتزی باوده باشاد.

همو ااتگی بااا عملکاارد دانااه (** ) 0/707و عملکاارد

اگرچه در شرایط تنش یاک مربلاهای رشادی گلادهی،

بیولوژیک (** ) 0/667ن وت به سایر صفان مارتوط باا

رقم عمرانی به دلی رشد نام دود بودن و انعطا پذیری

فتوسنتز بود (جدول  )5و ایا امار بار اهمیات شااخص

فنولوژیکی بیشتر توان ت تا بدودی آسایبها را جواران

کلروفی بر میازان تولیاد مااده خشاک و عملکارد داناه

کنااد ،زیاارا ماادن زمااان تشااکی غو هااا در ایا رقاام

د لات دارد .ایا شااخص باه دلیا ساهولت و سارعت

طو نیتر بود .در مجموع در مناطق م تعد تنش غرقابی

اندازهگیری در مزرعه و کم هزینه بودن میتواند باهعنوان

مانند خوزستان که گیاهان تاب تانه نظیر ما

با شارایط

یک صفت شاخص برای انتزاب ارقام مت م ن اوت باه

تنش غرقابی در مراب مزتلف رشدی در هنگام آبیااری

تنش غرقابی مورد توجاه قارار گیارد .زوال رنگداناههای

روبرو میشوند ،با توجه به نتای ای پدوهش رقم هنادی

فتوسنتزی و به دنوال آن کاهش عدد اس د وارتواط آن با

برای کشت مناسبتر به نظر میرسد .در مجماوع تانش

عملکرد ،ت ت تنش غرقابی در سایر گیاهان زراعی نیز به

غرقابی منجر به کاهش سرعت فتوسنتز ،هدایت روزناهای،

اثواان رسایده اسات (

سرعت تعر  ،م توای کلروفی و عادد اسا د در هار دو

).

رقم شد.

نتیجهگیری

باه منظااور بررساای دقیااقتر و دسااتیابی بااه ارقااام

بااهطورکلی میتااوان گفاات تاانش غرقااابی بتاای در

مت م به تنش غرقابی پیشنهاد میشود ارقام بیشتری

گیاه ما  ،میتواند به شدن منجر باه

مورد آزمایش قرار گیرند همچنی توصیه میشاود کاه

صورن عدم مر

کاهش عملکرد شود .تنش غرقابی در هر یاک از مرابا

سطو طو نیتر تنش نیز اعماال شاوند تاا در صاورن
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کشنده بودن در برخی از ارقام تفاونهای فیزیولاوژیکی

شاانی تاانش غرقااابی بااه ناادرن ر میدهااد ،بنااابرای

و مورفولوژیکی که سوب افزایش درصد زندهمانی ارقاام

پیشنهاد میشود در پدوهشهای مرتوط با تانش غرقاابی

مت م شدهاند ،مورد شناسایی قرار گیرند

در هر منطقه صرف ًا از خاک همان منطقاه جهات اجارای

در ای پدوهش از بافات خااک شانی جهات اجارای

آزمایش استفاده شود.

آزمایش اساتفاده شاد و دلیا آن دقیاقتر باودن زماان

سپاسگزاری

اعمال تنش غرقابی در خاکهای با بافت سوک میباشاد،

بدی وسیله از زبمان پرسان دانشاکده کشااورزی

زیرا در صورن استفاده از بافت خاک سنگی مدن واقعی

و بمایتهااای مااالی دانشااگاه شااهید چمااران اهااواز در

اعمال تنش غرقابی طو نیتر خواهد بود .به هر روی ذکر

راستای اجرای ای پادوهش کماال تشاکر و قادردانی را

ای نکته ضروری است که در شرایط مزرعه در خاکهای

داریم
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