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 چکیده

ترین ه مضر است. کمبود آب یکی از عمدهزندعت توسط عوامل استرس زنده و غیرهخیزی آنها در اثر خشم طبیرشد گیاهان و حاصل

بر اثر کاهش این  ،شودمی آنها عملکرد و رشد کاهش موجب گیاهان، اسمزی توازونزدن  برهم بازنده است که های غیرهاسترس

 تولید و رشد محدودیت  سبب ،شودایجاد می هایی که با افزایش عوامل اکسندهو خسارت فیزیولوژیکی  تغییراتهمچون  یتغییرات

های 1کاهش سنتز رنگدانه ،عملکرد متابولیکی تغییریافتهتغییرات مربوط به ترین از عمده .باشدکه ناشی از تنش خشکی می گرددمی

عالوه . باشدمی منبع انرژی برای واکنش تاریکی به عنوانو کاهش قدرت تولید فتوسنتز  کاهش جذب نورنتیجه فتوسنتزی است که 

های عوامل اکسنده سبب کاهش آسیب آنزیمی و آنزیمی، غیر2اکسیدانیآنتی هایشیمیایی و سیستمبیو با افزایش برخی عواملاین بر 

نش تسط مروری بر تغییرات وارد شده توپژوهش در این ما . شودهای فتوسنتزی میگیری از آسیب به رنگدانهکه موجب جلو است

 پردازیم. برخی صفات فیزیولوژیکی و شیمیایی میتوسط  ،بر ترکیبات رنگدانه گیاهان خشکی

 

 آنزیمی، آنزیمی، غیرتنش خشکی، رنگدانه، آنتی اکسیدان کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pigment 
2 Antioxidants 
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 مقدمه

که بر اثر عوامل  (et al Jaleel.200 ,9(زدن تعادل است شود که باعث برهمعواملی می استرس یک شرایط فیزیولوی که سبب تغییر

ارگانیسم تحت تاثیر شدتی از یک عامل محیطی شود. به عبارت دیگر تنش عبارت است از قرار گرفتن زیستی و محیطی حاصل می

 .(2111 ،خواهو ایزد نظامی) شودبازده و یا ارزش آن می که موجب افت ظاهری،

 را گیاه رشد شود بیشتر یا و ترکم حد این از میزان هر به که است اپتییم حد دارای گیاه مطلوب رشد برای خاك در آب مقدار

 مثال برای و بوده گیاهان فیزیولوژیکی هایفرآیند تمامی برای مهمی مولکولآب  (.2112، ابوفتیله نژادو  شکوه فر) دهدمی کاهش

زمانی که آب موجود در خاك  (Nevo and Chen, 2010). دهدمی آب تشکیل را علفی گیاهان بیوماس در صد ۰1 تا ۰1 بین

 کندتنش خشکی برای گیاه ایجاد می شودتعریق و تبخیر می اوم آب گیاه بابد و شرایط جوی باعث از دست دادن مدیاکاهش م

(, 2009.t aleJaleel ). رشد محدودکننده عامل عنوان مهمترین به هابیماری از پس که است محیطی هایجمله تنش از خشکی 

 جزء سال در میلیمتر 2۴1 بارندگی متوسط با ایران (Mahajan and Tuteja, 2005). است شده زراعی شناخته گیاهان تولید و

های هنگفتی به این محصوالت که هر ساله خسارت (2112، .و همکاران صالحی شانجانی) رودمیشمار  به خشکی تنش تحت نواحی

 .(2112)صباغ پور،  نمایدوارد می گردد،در جهان بخصوص ایران که به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می

 و صفات مورفولوژیکی فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه در مراحل مختلف رشد موثر است. تنش خشکی روی صفات مورفولوژی،

، RWL)(2رفته  دست از آب نسبی ، میزان(RWC)1برگ  نسبی آب میزان برروی باعث ایجاد تغییراتی  فیزیولوژیکی همراه با هم

تبادل  نظیر دیگر هایپارامتر ریشه و اندازه اسمزی، تنظیم ،ABA)(2اسید  آبسزیک و ۴پرولین تجمع ،(CHF)3فلورسنس کلروفیل 

ییرات بیو شیمیایی را تغکه این  (2112 ،و محمدی فرشادفر)باشند می ارتباط در (WUE)7آب  مصرف راندمان و 2CO)6(ای روزنه

 وجود اثر در که هستند گیاهی تولیدات و رشد محدودکننده مهم عوامل از نیز شود کهاکسیداتیو می صدمات  داردکه سبببه دنبال 

 و اکسیداتیو تنش وقوع دلیلبه سلولی سطح در تنش بروز از ناشی خسارت .(1995Allen ,) شوندمی ایجاد تنش از حاصل شرایط

 در موجود رطوبت حفظ برای خشکی تنش زمان در .( t aleSofo.2005 ,) دهدمی رخ احیاء و اکسیداسیون تعادل خوردنهم بر

                                                           
1 Leaf relative water content 
2 Relative water loss 
3 Fluorescence of chlorophyll 
4 Proline accumulation 
5 Acetic acid 
6 Exchange of Stomach )CO2( 
7 Water Utilization Efficiency 
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1 ایجاد به منجر هابرگ در گازی تبادل کاهش ضمن موضوع این شوند؛می بسته هاروزنه گیاه
2O2H 2اکسیژن واکنشگر گونه سایر و  

 (ROS)گرددمی هابافت در )Luna, 2004  فتوسنتزی زنجیره الکترونی عمل شدید کاهش باعث که، (2112 ،.و همکاران نواب پورو 

 هایآسیب بوسیله توانندمی های فعالاکسیژن نواع. اشودمی هامیتوکندری و هاکلروپالست فعال در اکسیژن انواع تشکیل افزایش و

 .نمایند تخریب را طبیعی هایمتابولیسم فتوسنتزی، هایپیگمان و هاآنزیم نوکلئیک، هایاسید ها،ها، پروتئینچربی به اکسیداتیو

(Salehi, 2003  2112 .،و همکاران صالحی شانجانیو). مخرب و سمی اثرات نمودن خنثی برایROS  ، آنتی دفاعی سیستم-

 تنظیم سیستم این وسیله به 2اکسیژن آزاد هایرادیکال میزان و شده فعال گیاه هایسلول در آنزیمیغیر و آنزیمی اکسیدانی

 2 (CAT)کاتاالز و ۴(SOD) دیسموتاز سوپراکسید مانند هاییآنزیم شامل آنزیمی دفاعی سیستم. (t ale Gechev.2002 ,(شودمی

،  E(7ویتامین( آلفاتوکوفرول ، 6) Cویتامین( آسکوربیک اسید مانند هاییاکسیدانتآنتی شامل آنزیمیغیر دفاعی سیستم و است

 توانندمی کهباشد می( 2112.، و همکاران صالحی شانجانی) 11هافیلگزانتو و ۰کاروتنβ،  ( t aleBiaber.2004 ,) ۰کاروتنوئیدها

 حساس گیاهان عمده فاوتت .( t aleLiu.2011 ,) نمایند حفاظت فتوسنتزی هایکمپلکس از و ببرند بین از را فعال اکسیژن انواع

 یک مبین مختلف تحقیقات نتایج. (Hsu et al., 2003) باشدمی هاتنش برابر در دفاعی هایسیستم این فعالیت میزان در مقاوم، و

 هایآنزیم غلظت میزان افزایش و شودمی ایجاد محیطی هایتنش دلیلبه که اکسیداتیو هایتنش به تحمل بین قوی ارتباط

 را کاتاالز و دیسموتاز سوپراکسید فعالیت میزان خشکی تنش(. 2112 ،و همکاران. نواب پور) است گیاهان در موجود اکسیدانآنتی

 .( t aleLascano.2001 ,) دهدمی افزایش

 

                                                           
1 Hydrogen peroxidase 
2 Reactive oxygen species 
3 Free oxygen radicals 
4 Superoxide Dismutase Enzyme 
5 Catalase enzyme 
6 Ascorbic acid 
7 Alfatucophorol 
8 Carotenoids 
9 β carotene 
10 Xanthophyll 
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 گیاهان مختلف رشد تاثیر تنش خشکی بر روی مراحل -۶

 جوانه زنی . ۶-۶

 کاهش 1اسمزی پتانسیل کاهش با آب به دسترسی قابلیت و است زنیجوانه کنندهفعال اصلی عوامل از یکی آب که این به توجه با

با که با کاهش پتانسیل اسمزی  دارد زنیجوانه نتیجه در و آب جذب سرعت بر مستقیمی تأثیر محیط آب پتانسیل بنابراین، یابدمی

 هاکلروفیل نسبت تغییر نهایت در و کاروتنو b2و  aهای کلروفیل جدید پالستیدهای تشکیل کاهش ،2کلروپالست شدن شکسته

، .و همکاران سیروس مهر) گیرددر زمان جوانه زنی صورت می a کلروفیل با مقایسه در bکلرفیل  در تربیش کاهش احتمال و گرددمی

211۴.) 

 مراحل رویشی. ۶-۲

 و مرادیاست.  داده کاهش را برگ سطح شاخص خشکی تنش که داشتند اظهار (2111) و همکاران احمدی ده امیری

 اثر ترین عمده و داد کاهش زیادی میزان به را ایروزنه هدایت مرحله رویشی در خشکی تنش که کردند اعالم (211۰ن)همکارا

 در و برگ رشد برای نیاز مورد آسیمیالت کاهش  .باشدمی روزنه شدن از بسته ناشی 2Co ۴آسیمالسیون کاهش روی خشکی تنش

 ,.Tesfaye et al)اند شده ذکر خشکی تنش اثر بر برگ سطح کاهش شاخص احتمالی علل ترینمهم از فتوسنتز کاهش نتیجه

 خشکی تنش اینکه است برای دلیلی ساقه در گره تعداد و گیاه ارتفاع کاهش که کردند گزارش (2111) زاده حسین و ضابط (.2006

منجر به کاهش رشد و سطح فتوسنتز کننده گیاه  لذا شده داده کاهش گیاه رویشی رشد و گردیده سلولی تقسیمات کاهش باعث

 شود. می

 مرحله زایشی. ۶-۹

 مراحل عبارتند از: گذارد.اینتنش خشکی بر روی سه مرحله مهم از رشد اثرات شدیدی می

 الف(پیدایش و تشکیل گل

 ب(گرده افشانی و لقاح 

                                                           
1 Osmotic potential 
2 Chloroplasts 
3 Chlorophylls a and b 
4 Assimilation 
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 ج(تشکیل دانه

مرحله زایشی رشد گیاه حساسیت خاصی نسبت به تنش آب دارد وسعت کاهش عملکرد ناشی از تنش خشکی از مرحله زایشی به 

ولی کمبود در مرحله زایشی اجزاء عملکرد  یابد. اگرچه کمبود رطوبت در تمام مراحل رشد زیاد آور استطرف رسیدگی افزایش می

دهد.اثرتنش در طول نمو تولید مثلی نیز بسیار زیان آور است زیرا رشد گیاه را بیشتر از سایر مراحل تحت تاثیر شدید خود قرار می

  t al., 2017eHussain) ها در غالت ذکر کردتوان تقلیل مقدار آب موجود به هنگام تشکیل دانهها را کاهش و از نتایج آن میدانه

تواند به دلیل فشار آماس سلول ناشی از کاهش سطح رایط تنش کمبود کاهش ماده خشک میدر ش (.2111، خواهو ایزد نظامیو 

های ز کمبود آب از قبیل کاهش رنگدانههای بیوشیمیایی ناشی الیل محدودیتبرگ گیاه همچنین کاهش نرخ فتوستنزی به د

 (.  Cornic,Lowlor and 2002) ها باشدکلروفیلفتوستنزی به خصوص 

 تغییرات گیاهان بر اثر تنش خشکی -۲

 تغییرات در عملکرد بیولوژیکی . ۲-۶

 باعث خشکی تنش اینکه است برای دلیلی ساقه در گره تعداد و گیاه ارتفاع کاهش که کردند ( گزارش2111زاده ) حسین و ضابط

 اثر در .است نموده پیدا کاهش بیولوژیکی گیاه عملکرد لذا شده داده کاهش گیاه رویشی رشد و گردیده سلولی تقسیمات کاهش

 کاهش گیاه، کل رشد بر تأثیر و بزرگ شدن و 1تورژسانس و سلولی تقسیمات کاهش طریق از برگ سطح کاهش و خشکی تنش

 اکسید دی ترکم جذب نتیجه در و آب هدر روی عدم از جلوگیری برای 2ایروزنه هدایت کاهش چنین هم برگ، ریزش و بوته ارتفاع

 مخزن عنوان به که ۴بیولوژیکی عملکرد در نتیجه .شودفتوسنتز می کاهش باعث کلروفیل میزان بر تنش اثر چنین هم و 2کربن

 در تولیدی خشکماده  افزایش(. 2112، دابوفتیله نژار و شکوه فگردد )می قرار تأثیر تحت است دانه عملکرد میزان کننده تعیین

 منبع ایجاد با که آن باشد برگ سطح دوام نیز و برگ سطح تربیش گسترش دلیل به تواندمی مطلوب آبیاری شرایط تحت گیاهان

 .((Lak et al., 2007 شده است خشک ماده تولید افزایش باعث دریافتی نور از تربیش چه هر استفاده جهت کارآمد فیزیولوژیکی

 (Dillo etاست بوده تنش اثر بر گیاه برگ سطح شاخص کاهش حقیقی، فتوسنتز کاهش علت به گیاه کل خشک وزن کاهش علت

al., 2001). خشک ماده بین باالی و مثبت همبستگی را  کل خشک ماده کاهش علت که کردند اظهار) 211۰ (همکاران و مرادی 

                                                           
1 Turzhescent 
2 Stomatal Transfer 
3 Carbon dioxide 
4 Biological function 
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 بر تر بیش زایشی، درمرحله شدید تنش که داشتند اظهار چنین هم و دانست رویشی مرحله در برگ سطح شاخص و فتوسنتز با

 عملکرد 1توده زیست افزایش با شود.می برداشت شاخص کاهش باعث بنابراین کل خشک ماده تا گذاردمی تأثیر دانه عملکرد

 و شدید همبستگی لذا باشد،می برگ و شاخ چون هاییاندام فتوسنتزی فعالیت حاصل دانه که آن به توجه با و افزایش اقتصادی

 تنش بدون و تنش محیط دو در باال اقتصادی عملکرد داشتن برای که دهدمی نشان این و نیست انتظار از دور صفت دو این باالیی

 .دارد مطابقت (2006) همکاران و Tesfayنتایج  با که است احتیاج مناسب رویش قدرت و خوب ایسبزینه رشد با گیاهانی به

 

  ۹و فیزیولوژیکی ۲مورفولوژیتغییرات . ۲-۲

آب  میزان ،(RWC)برگ  نسبی آب میزان باعث ایجاد تغییراتی  برروی ،همراه با همگیاهان فیزیولوژیکی  و صفات مورفولوژیکی

 ریشه و اندازه اسمزی، تنظیم ،(ABA)اسید  آبسزیک و پرولین ، تجمع(CHF)، فلورسنس کلروفیل (RWL)رفته  دست از نسبی

و  2112 ،و محمدی فرشادفر) باشندمی ارتباط در (WUE)آب  مصرف راندمان و (2CO(ای تبادل روزنه نظیر دیگر هایپارامتر

 دهیم:. در اینجا ما به برخی از این تغییرات را مورد بررسی قرار می(2117 ،.و همکاران قادری

 فیزیولوژیکی و همبستگی آن با سایر صفات  (RWC)  محتوای نسبی آب. ۲-۲-۶

 خاك آبی وضعیت دهنده نشان و خاك دارد آب محتوای با مستقیم رابطه که است مهمی از صفات یکی گیاه، آب نسبی محتوای

دارد  برگ آبی ۴پتانسیل با نزدیکی رابطه که است، آبی بافت وضعیت گیریاندازه روش چندین از یکی آب حتوای نسبیم .است

 تواندمی که ، )Merah, 2001( است شده گزارش هابرگ در خشکی تنش در مهم شاخص عنوان به و (،2112 ،.و همکاران حیدری)

و  حیدری) دباش مؤثر آن پایداری و عملکرد بر در نتیجه و دهد قرار تأثیر تحت تنش شدت از بودن امان برای در را گیاه توانایی

 (.2112 ،.همکاران

 t aleGupta. ,) ارتباط باشد در گیاه ایریشه سیستم و هاروزنه رفتار با تواندآب میکم  شرایط در آب نسبی محتوای بودن باال

 .) lt aeHirayama.2006 ,( دارد آب جذب جهت عمیق ریشه داشتن به گیاه نیاز یک درونی رطوبتی محتوای حفظ زیرا ،(2001

 تحت گیاهی هایبافت آب محتوای کاهش.یابدمی کاهش خشکی، تنش شدت افزایش با داریمعنی طور به نسبی آب محتوای

                                                           
1 Biomass 
2 Morphology 
3 Physiological 
4 Potential 



 

7 
 

 

 فیزیولوژیک صفات با آب نسبی محتوای .گرددمی 1متابولیکی و فیزیولوژیکی تغییرات برخی و رشد شدن محدود باعث خشکی شرایط

 با دادند که نشان خود تحقیقات در (1990) و همکاران Ritchie  .دارد 2همبستگی فتوسنتز و تعرق سرعت ای،روزنه هدایت مانند

و  حیدری) کندمی کاهش به شروع سنتز فتو و نسبی آب سپس محتوای یابد، می کاهش ایروزنه هدایت ابتدا خشکی تنش اعمال

 ارسالی هایسیگنال احتماال که است آن بیانگر نسبی آب محتوای جزیی تغییر با ایروزنه هدایت شدید کاهش .(2112 ،.همکاران

باشد می ABAهمان  شیمیایی سیگنال این باشدمی فتوسنتز کاهش و روزنه شدن بسته عامل خشکی، تنش شرایط در ریشه از

(2017 ,.t aleZhou (. داخل به کربن اکسید دی ورود نتیجه در و ایروزنه هدایت آب، نسبی محتوای کاهش که ترتیب این به 

مرحله  در هابرگ آب نسبی محتوای  در اختالف  .شودمی فتوسنتز کاهش باعث خود نوبه به عامل این که دهدمی کاهش را برگ

و  حیدری) باشد شده ناشی شرایط این در سلولی هایدیواره 2قابلیت ارتجاعی تفاوت از است ممکن شودمی مواجه تنش با که ای

 نخالص و سنتز پروتئیگیاهی، فتوسنتز در کل کاهش محتوای نسبی آب مانع تقسیم سلولی، رشد اندام های  .(2112 ،.همکاران

 (. 2116 ،.و همکاران  رستگار)دهد های اساسی گیاه را تغییر میشده و تعادل هورمونی بافت

 

 .(2112، صالحی شانجانی) دهدرا نشان میانواع گیاهان   آب نسبی محتوای خشکی تنش افزایش -1شکل

                                                           
1   Metabolic 
2 Correlation photosynthesis 
3 Elasticity 
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  (CHF) یلکلروف فلورسنس. ۲-۲-۲

 هایبر گونه آب تنش جمله از محیطی، هایتنش تأثیر گیریبرای اندازه سنجش معیار یک عنوان به کلروفیل فلورسانس امروزه

اکسید کربن دی ورود بر که سوئی تأثیر با خشکی است. تنش شده پیشنهاد واقع، آنها در خشکی به مقاومت میزان تعیین و زراعی

که . رسدمی )Fm( 1فلورسانس حداکثربه  سرعت به سیستم نتیجه درداده،  کاهش را الکترون انتقال و پذیرش ظرفیت گذارد،می

 تنظیمی برای روش یک با فتوسنتزی سیستم نور، شدت افزایشخواهد بود. از طرفی با  ۲ (Fv) فلورسانس حداقلنتیجه آن کاهش 

 دست از تشعشیفرآیند غیر صورت به فتوشیمیایی غیر خاموشی افزایش به طریق را مازاد انرژی تحریکی، شده القا انرژی کاهش

 پورمعراجی) شود وارد مرکز این به حداقل صدمه که گرددمی موجب واکنش، مرکز از حفاظت تنظیمی، ضمن کار و ساز این با .دهدمی

 (.2112 ،.و همکاران

 تنش معموالً و کندنمی ایجاد حداقل فلورسانس در داریمعنی تغییرات خشکی تنش که نمودند بیان (1998)همکاران  و هاواکس

 نتیجه در و شود واکنشی مراکز PSII2 حداقل تخریب یا و انهدام موجب تواندمی خشکی تنش با ترکیب در یا و تنهایی به گرمایی

 . یابد افزایش فلورسانس

  (SR) ای روزنه مقاومت. ۲-۲-۹

و  دارد که به این صورت است که النج گیاهی هایسلول در موجود آب نگهداری میزان در زیادی اهمیت که ای روزنه مقاومت

 است ۴محافظ هایسلول از حاصل تعرق به واکنش در ها روزنه شدن بسته و باز در سریع تغییر که بودند معتقد( 1۰71) همکاران

 یابد، کاهش برگ هایسلول سایر آب پتانسیل اینکه از قبل شود می باعث زیرا شود،می قلمداد حسن یک عنوانهب را حالت این و

 مقاومت بنابراین و شودمی اعمال هاروزنه اندازه کاهش طریق از گیاه در کنترل هوا، تبخیر تقاضای افزایش با. یابد کاهش تعرق

 برگ خارج و داخل پتانسیل اختالف و کنندمی عمل رطوبت به حساس دستگاه بعنوان محافظ هایسلول نابراینب یابد.می افزایش

 و است 2COبه  نسبت برگ مقاومت آب، افزایش باالی پتانسیل حفظ جهت هاروزنه اندازه کاهش نتیجه .نمایندیم گیریاندازه را

 (.2112، و محمدی فرشادفر) یابد می  کاهش فتوسنتز لذا

 2CO جذب اصلی کاهش علت که است کامل یا به صورت جزئی در گیاهان بسته شدن روزنه ها تنش خشکیناشی از  عالئم فوری

 انطباقی استراتژی یک آب تنش طول در آب دادن دست از کنترل ها روزنه شدن بسته حال، این با ). t aleKumar.2017 ,( باشدمی

                                                           
1 Fluorescence Max 
2 Fluorescence minimum 
3 Photovoltaic systemII 
4 Protective cells 
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 پاسخ از یکی هاروزنه شدن بسته واضح طور به .(2112، .و همکاران حیدری) گیاه است آب در وضعیت تعادل برای حفظ ضروری

 شده گزارش قبال دفعات به خشکی استرس تحت ای روزنه هدایت و فتوسنتز در موازی کاهش و است خاك خشکی به اولیه های

 فعالیت کاهش و سنتز کاهش طریق ازدارد که  2مزوفیل 1متابولیسمای تاثیر روی کاهش هدایت روزنه . t ale(Koc.2003 ,(است

 هاروزنه شدن بسته با همراه رشد از جلوگیری(. 2117 ،.و همکاران خلیلی)باشد می فتوسنتزی ظرفیت دو هر کاهش یا و 2روبیسکو

 پیچیده عمدتاً  هاکلروپالست در فتوسنتزی مکانیزم( 2117 ،.و همکاران رمرودی)است  خشکی به گیاهان های پاسخ اولین جزء

در  .( t aleTang., 2017) باشدمی هاروزنه شدن بسته از ناشی فتوسنتز در عمده محدودیت خشکی اولیه مراحل طی در و است

 Gao) است مربوط ایروزنه هدایت کاهش همان یا روزنه بودن بسته به تربیش خشکی تنش اثر در خالص فتوسنتز در نقصان نتیجه

2005, .t ale, 2017 and Kusaka .t ale .) 

  (FW) تر وزن. ۲-۲-۴

 t eKusaka) پذیرتاثیر می آب کمبود تنش توسط تمایز و شدن بزرگ .است سلول تقسیم به وابسته گیاه رشد کمیت و کیفیت

, 2005.al.) کاهش  .باشد آب کمبود تنش تحت گیاهان یافته کاهش رشد برای دلیلی است ممکن یناFW خشکی شرایط تحت 

 و شوری که اندداشته بیان محققان. باشد پایین تورژسانس فشار نتیجه در آن رشد و سلول تقسیم سرکوب دلیل به است ممکن

 سلولی تقسیم بر که شودمی اسید آبسیزیک مثل ترکیباتی افزایش و هاسیتوکینین مانند ترکیباتی شدن محدود باعث باال خشکی

و  محمدی) دهدمی نشان داریمعنی کاهش شاهد به خشکی نسبت سطوح تمام در گیاه تر وزن حاضر پژوهش در .باشندمی مؤثر

 (.2112 ،.همکاران

 ریشه طول. ۲-۲-۵

 حال در هایسلول دیواره پذیریتورژسانس، انعطاف در کاهش گونه هر از قبل حتی گیرد،قرار می خشکی معرض در گیاه که زمانی 

سلولی  دیواره رسدمی نظر به بنابراین .شودمی کم هارشد اندام نتیجه در و سلول توسعه و شده کم عموما ها و ساقه ها برگ رشد

 ریشه رشد شده باشد، متوقف هوایی هایاندام رشد که وقتی است که ممکن طوری به بوده، حساس کمتر خشکی تنش به ریشه

و  محمدی)است  نداده نشان شاهد به را نسبت داریمعنی کاهش خشکی تنش با ریشه طول پژوهش حاضر درکند.  پیدا ادامه

 (.Monaim, 2013-Abdelو  2112 ،.همکاران

 

                                                           
1 Metabolism 
2 Mesophile 
3 Robasco 
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 تنش خشکیشیمیایی گیاهان بر اثر تغییرات بیو. ۲-۹

تواند به دلیل فشار آماس سلول ناشی از کاهش سطح برگ گیاه همچنین کاهش نرخ رایط تنش کمبود کاهش ماده خشک میدر ش

ها های فتوستنزی به خصوص کلروفیلاشی از کمبود آب از قبیل کاهش رنگدانهن 1فتوستنزی به دلیل محدودیت های بیوشیمیایی

انتقال مواد فتوسنتزی و انتقال مواد خام در  که در این شرایط تنش شدید تنفس،جذب گازکربنیک، ( t aleNoreen.2017 ,) باشد

 یابدافزایش می 2کنندههای هیدرولیزاین در حالی است که فعالیت آنزیمآوند های چوبی به سرعت به حد بسیار کم نزول کرده و 

 (.2111 ،.و ایزادخواه نظامی)

 فعال هایگونه تولید قرار دارند، شوری و خشکی نظیر محیطی هایتنش در شرایط که گیاهانی در بیوشیمیایی تغییرات از یکی

 توانندمی اکسیژن فعال هایگونه .((Fathi-Amirkhiz  et al., 2011 است اکسیژن مولکول به انتقال الکترون افزایش با اکسیژن

 به منجر همچنین .نمایند مختل را آنها کارکرد نوکلئیک هایو اسید هاپروتئین غشاء، به اکسیداتیو آسیب ایجاد از طریق

 (.211۴ ،.و همکاران سیروس مهر) دگردن DNA 2موتاسیون و هاپروتئین دناتوره شدن لیپیدها، پراکسیداسیون

 

 های تنش خشکی بر روی گیاهانآسیباثر -۹

 رقم در. شد زیاد پروتئین محتوای خشکی تنش افزایش با لیمو به گیاه در داد نشان حاضر مطالعه :پروتئین محتوای. ۹-۶

علت افزایش (. 2112 ،.و همکاران محمدی) است شده مشاهده تنش اعمال با کل پروتئین محتوای افزایش نیز گندم تنش به حساس

 تنظیم اولیه، به متابولیسم وابسته های ژن به توانمی را آنها که یابدمی ها افزایش ژن برخی بیان خشکی تنش طی درپروتئین 

 .(Jiang and Huang, 2002) باشدمیLEA ۴های پروتئین و سمیت رفع تجزیه پروتئین، ساختمان، تغییر اسمزی،

 مختلف سطوح درقرار گرفت که  بررسی موردبابونه زرد و کاذب  دو گونه هر مختلف بذری های نمونه محلول هایپروتئین مقدار

 و معدنی )مواد هاپروتئین تولیدکننده هایماده پیش فراوانی کاهش از ناشی تواندمی که داد نشان داریکاهش معنی خشکی تنش

 اینکه توجه جالب (.2112 ،.و همکاران صالحی شانجانیو  Izadpanah and Calagari, 2014) باشد هاژن تظاهر کاهش آلی( و

                                                           
1 Biochemical 
2 Hydrolyzable enzymes 
3 Mutation 
4 LateEmbryogenesis Abundant 
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 در کمتر متابولیکی هایآسیب از حکایت موضوع این .داشتند پرولین انباشت برای باالتری ظرفیت گونه هر از بذری دو نمونه این

 (.2112 ،.و همکاران صالحی شانجانی) دارد خشکی شدید و متوسط تنش به بذری نمونه دو این باالی مقاومت و فوق بذری نمونه دو

 

 .(2112، صالحی شانجانی) دهدنشان میرا انواع گیاهان های کل پروتئین بر خشکی تنش افزایش _2شکل

 

 در تنش آسیب دهنده نشان هستند، آزاد هایرادیکال اثرات نتیجه که غشایی های لیپید پراکسیداسیون MDA:۶ محتوای. ۹-۲

آسیب  برای شاخص یک عنوان به اغلب غشایی، لیپیدهای پراکسیداسیون از حاصل MDAسطح  بنابراین .باشدسلولی می سطح

 تحت که است این دهنده نشان  MDA . افزایش( t alend Antoniou a, 2005 .t aleTürkan.2017 ,) رودمی کار به اکسیداتیو

 این شودمی زیاد تنش تحت که ROSترکیبات  با وجود طرفی از شده، آزاد آن هایلیپید و دیده آسیب غشاء  ساختار خشکی تنش

 نوعی به شده و ROSترکیبات  تقلیل باعث توانمند اکسیدانآنتی سیستم وجود. شودمی تولید MDAو  شده پراکسیده لیپیدها

 (. t aleZafari.2012 ,) شود 2لیپیدی پراکسیداسیون کاهش باعث تواند می

 

 

                                                           
1 Methyldioxympathamine 
2 Lipid peroxidation 
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 مقاوت گیاهان در برابر تنش خشکیچگونگی -۴

 هایبافت آب پتانسیل که شرایطی در خود حیات ادامه برای گیاه توانایی به خشکی تنش به مقاومت: پرولین محتوای. ۴-۶

 محلول های نمک تجمع با (ای یاخته تورم حفظ راه از اغلب خشکی به مقاومت سازوکارهای .شودمی اطالق یابد، کاهش گیاهی

 آنها تجمع که موادی مهمترین ازجمله .گیردمی صورت )2پروتوپالسمی مقاومت وسیله به( خشکی تحمل با یا و )ای1یاخته داخل

 مقدار تنش، شرایط تحت که کرد اشاره پرولین آزاد اسید آمینو به میتوان یابدمی افزایش خشکی تنش تحت گیاهی های یاخته در

 تنش افزایش با که شده مشخص حاضر مطالعه در .( t aleZafari.2012 ,) دارد نقش اسمزی پتانسیل حفظ در و یافته افزایش آن

 .( t alePer., 2017) یابدمی افزایش گیاه پرولین محتوای خشکی

 به که دارد شدید در تنش اسمزی تنظیم برای هر چه میزان ظرفیت انباشتگی پرولین در گیاه تحت تنش باال باشد ظرفیت باالتری

 گیرند قرار تنش شدید در صورتی که گیاهان تحت .دهند ادامه آب جذب به محیطی شرایط سخت در که دهدمی امکان گیاه این

   Izadpanah and Calagari.2014 ,) باشدمخرب می متابولیکی هایبه دلیل آسیب این موضوع .یافت کاهش بسیار پرولین میزان

 .دهایی هستن های متابولیکی در قسمت محتوای پروتئین صحبت شدکه چه نوع آسیبدرمورد آسیب( 2112، .و همکاران فرشادفرو 

 

 .(2112، صالحی شانجانی) دهدافزایش تنش خشکی برمیزان پرولین را نشان می _2شکل

 

                                                           
1 cell 
2 Propoplastic resistance 
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 نظر از که مهمی های فیزیولوژیکینقش بر عالوه تنش شرایط در محلول انباشت قندهای :۶قندهای محلول انباشتگی. ۴-۲

 موجب اسمزی تنظیم طریق از و شده اسمزیپتانسیل  کاهش باعت توانندمی کنند،می ایفا حتمی از مرگ جلوگیری و انرژی تأمین

 Sperdouli and)دارند  مهمی نقش خشکی به سازوکار تحمل در ترتیب این به و شده نسبی آب میزان نگاه داشتن باالتر

Moustakas, 2012.) 

 

 .(2112، صالحی شانجانی) دهدافزایش تنش خشکی بر قندهای محلول را نشان می _۴شکل

 

 کند که با افزایشمی پیدا افزایش 2O2H محتوایخشکی  تنش هیدروژن پراکسید گیاهان تحت سطح : 2O2H  محتوای. ۴-۹

2O2H سطح کاهش فتوسنتزی، هایرنگدانه تخریب کاهش باعث MDA غلظت افزایش و ASA مختلف های آنزیم های فعالیت و 

 در مهمی نقش تنظیمی عامل یک عنوان به 2O2H زیرا (. t aleAshraf.2015 ,) شودآب می کمبود شرایط تحت اکسیدانآنتی

 هستند درگیر عمومی اکسیداتیو تنش از دفاع در که کندمی بازی هاییپروتئین و هازیمایه کننده رمزگذاری های ژن سازی فعال

 (.2112 ،.و همکاران محمدی)

 بر مؤثر عوامل جمله از پراکسیداز و 2کلروفیالز آنزیم فعالیت اثر در کلروفیل تجزیه و هاکلروپالست  :رنگیزه محتوای. ۴-۴

 پیشنهاد(. 211۴ ،.و همکاران سیروس مهر) شوندمی محسوب آب کمبود تنش شرایط در فتوسنتزی هایرنگدانه غلظت کاهش

                                                           
1 Accumulation of soluble sugars 
2 Chlorophyllase enzyme 
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 Ajithkumar) گیردر قرا استفاده مورد خشکی به مقاوم ارقام گزینش برای معیاری عنوان به تواندمی کلروفیل پایداری که است شده

and Panneerselvam, 2014.) 

 پروتئین _ چربی نسبت کلروپالست، تغییر ظریف ساختار تخریب نتیجه تواندمی تنش حساس به هایگونه کلروفیل میزان کاهش

 11 یا 2 سطوح در ها رنگیزه محتوای بیشترین ها،محتوای رنگیزه حاضر تجربه در .باشد کلروفیالز افزایش فعالیت یا و ها رنگیزه

ها کاهش پیدا افزایش پیدا کند محتوای رنگدانه هر چه شدت تنش خشکی(. 2112 ،.و همکاران محمدی) باشدمی خشکی درصد

 کاهشکه ( 211۴ ،.و همکاران سیروس مهر) است ترمحتمل a کلروفیل با مقایسه در bکلرفیل  در بیشتر کاهش احتمال ومی کند 

 زنجیره از نور، جذب کاهش با تا شودیم گرفته بکار نوری حفاظت  مکانیسم عنوان به bکلروفیل  و a کلروفیل هایپیگمان مقدار

، در میان دیگر تغییرات، توانایی کاهش هنگام تنش خشکیها، بهبود سنتز رنگدانه (.Salehi, 2003) نمایند حفاظت گیاه فتوسنتزی

 گیردصورت می 1در غشا تیالکوئیدی ROSعمدتا با تولید ، (Kiani et al.2008 ,)تنوئید در بافت ها را دارد وغلظت کلروفیل و کار

 (.2112، و محمدی فرشادفر)

 های اکسیداتیو چگونگی کاهش آسیب-۵

 رشد مراحل انتهایی به شدن نزدیک با همچنین و خشکی تنش افزایش میزان با هیدروژن پراکسید و سوپراکسید هایرادیکال میزان

 این وجود(. 2112 ،.همکاران و صالحی شانجانی (است شده گزارش نیز محققین سایر نتایج در موضوع این که داد نشان افزایش

 هایغلظت در اما نمایندمی نقش ایفای گیاه در پیام انتقال سیگنالی عوامل عنوانبه بلکه نیست مضر تنها نه کم مقادیر در هارادیکال

 در و گیاه زودرس پیری و سلولی مرگ قبیل از جدی صدمات بروز باعثکه  غشاء ساختار تغییر لیپیدها، شدن اکسید به منجر باال

 بین تحمل قوی ارتباط یک که است داده نشان مختلف تحقیقات (et al Navabpour.2003 ,) شودمی عملکرد میزان کاهش نتیجه

 (.2112 .،نو همکارا نواب پور) وجود گیاهان در اکسیدانآنتی هایآنزیم غلظت در افزایش و محیطی هایتنش

سیدانی غیر کاالیت دو آنزیم و سیستم هاس آنتیشود که توسط فعآسیب اکسیداتیو توسط تنش خشکی در بافت گیاهان ایجاد می

 جمله از ها آنزیم ،۴(GSH) ، گلوتاتیون2(TOC-α) توکوفرول -2 ،α(AA)آسکوربات  کاروتن،βآنزیمی جور شده. اینها شامل 

                                                           
1 Tilacoid cover 
2 Ascorbate 
3 α - tocopherol 
4 Glutathione 
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 2(PPO) اکسیداز فنل پلی ،۴(CAT) کاتاالز ،2(APX)پراکسیداز  آسکوربات ،2(POD) پراکسیداز ،1(SOD) دیسموتاز سوپراکسید

 .(Jaleel et al.2009 ,)د یابکاهش می  6ردوکتاز و گلوتاتیون

 اکسیدانی غیر آنزیمیآنتی یسیستم ها. ۵-۶

 کلروپالست در کم مولکولی وزن با دوست چربی هایاکسیدانآنتی هاگزانتوفیلکاروتن β شامل کاروتنوئیدها: کاروتنوئیدها. ۵-۶-۶

 نور جذب و ساختمانی نقش بر عالوه کنند. کاروتنوئیدهامی محافظت اکسیداتیو تنش مقابل در را کلروپالستی غشاهای که هستند

 اکسیژن از مختلفی هایکند که شکلبه اینصورت عمل می (.2112 ،امینی و حداد) کنند فعال غیر را اکسژن آزاد مستقیم توانندمی

 هاکاروتنوئید (.Kafi et al., 2012)شوندمی تولید نور وسیلهبه فتوسنتزی هایترکیب برانگیختگی نتیجه در که شده باشد فعال

 Kafi et Edreva, 2005 and) کنندمی تبدیل گرمایی انرژی به را آن و گرفته اکسیژن آزاد و 7شده تهییج هایمولکول از را انرژی

, 2012.al.) افزایش (.2112 ،امینی و حداد) کنندمی محافظت لیپیدی پراکسیداسیون شروع از را فتوسنتزی دستگاه ترتیب  اینبه 

فتوسنتزی  هایرنگدانه از محافظت برای اکسیدانیآنتی دفاع سیستم در آنها نقش به توجه با تنش شرایط در کاروتنوئیدها میزان

 خشکی تنش تحت آن افزایش همچنین و دانه شدن پر مرحله در کاروتنوئیدها میزان چشمگیر افزایش .است انتظار قابل )کلروفیل(

 (.2112 ،.و همکاران نواب پور) باشدمی اکسیژن فعال هایرادیکال میزان تعدیل در آن نقش دهندهنشان

۵-۶-۲ .β کاروتن به صورت یک بخش کلیدی از دفاع سیستم آنتی اکسیدانی گیاه است، اما آنها بسیا ر حساس به تخریب  :کاروتن

 Havaux) باشندمی PSIIو  PSIمجموع   دران سبز به طور محدود تن موجود در کلروپالست در همه گیاهکارو βاکسیداتیو هستند. 

et al., 1998.) اینجا در β ،منحصر نقش و موثر اکسیدانآنتی یک عنوان به جانبی، یک نوع  رنگدانه عنوان اینکه به  بر عالوه کاروتن 

کاروتن  βنقش حفاظتی اصلی  (.Zandalinas et al.2017 ,) کندبازی می  آنها و حفظ فتوشیمیایی فرآیندهای از حفاظت در فرد به

ود شک و محافظت از آسیب اکسیداتیو میاز تولید اکسیژن ت تواند از طریق رفع کروفیل سه گانه و مانعدر بافت فتوسنتزی می

(Farooq et al., 2009.) 

                                                           
1 Superoxide dismutase 
2 Peroxidase 
3 Ascorbate peroxidase 
4 Catalase 
5 Polyphenol oxidase 
6 Glutathione reductase 
7 Excited 



 

16 
 

 

 

 .(2112، صالحی شانجانی) دهدافزایش تنش خشکی بر کاراتنوئیدها را نشان می _2شکل

 

۵-۶-۹ .α - توکوفرول (α-TOC) بات و اسید آسکور(AA) 

 اکسیژن میزان است قادر اکسیدانآنتی این .است گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد توکوفرول ترینفعال عنوانبه معموالً آلفاتوکوفرول

-اکسیدانآنتی آلفاتوکوفرول و آسکوربیک اسید طورکلیبه(. 2112 ،.پور و همکاران)نواب نماید کنترل را چربی پراکسیدهای و منفرد

 هیدروژن هایاتم انتقال وسیلهبه کل در و هستند فیزیولوژیکی شرایط در الکترون ضعیف هایدهنده آنها زیرا هستند، مؤثری های

 Zandalinas) کنندمی ایفا را مهمی نقش اکسیژن فعال هایرادیکال میزان تعدیل در اکسیدانآنتی دو این .کنندفعالیت می یگانه

, 2017.et al.) میزان باشد اما تنش شدت دلیلبه تواندمی امر این که داد نشان روند کاهشی تنش اعمال با آسکوربیک اسید میزان 

 افزایش با رسدنظر می به داد، نشان کمی کاهش دانه پرشدن مرحله در و افزایش یافت گلدهی به نسبت مرحله غالفبندی در آن

 است یافته افزایش هااین رادیکال مقدار تعدیل جهت آسکوربیک اسید مقدار مرحله غالفبندی در اکسیژن فعال هایرادیکال میزان

(, 2017.Hussain et al.) 
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 اکسیدانی آنزیمیسیستم های آنتی. ۵-۲

 رشد مراحل انتهایی به شدن نزدیک با همچنین و خشکی تنش افزایش میزان با هیدروژن پراکسید و سوپراکسید هایرادیکال میزان

 هارادیکال این وجود (.Masoumi et al.2010 ,) است شده گزارش نیز سایر محققین نتایج در موضوع این که داد نشان افزایش

 منجر باال هایغلظت در اما نمایندمی نقش ایفای گیاه در پیام انتقال سیگنالی عوامل عنوانبه بلکه نیست مضر تنها نه کم مقادیر در

 تحقیقات(. 2112 ،و حداد امینی) شوندمی آن یکپارچگی پاشیدگی هم از نتیجه در و غشاء ساختار تغییر لیپیدها، شدن اکسید به

 گیاهان در اکسیدانآنتی هایآنزیم غلظت در افزایش و محیطی هایتنش تحمل بین قوی ارتباط یک که است داده نشان مختلف

 لذا و شده برابر دو تنش شرایط در 1اکسیدانآنتی هایآنزیم غلظت که اندداده نشان محققین (.et al Türkan.2005 ,) دارد وجود

 به اکسیداتیو هایتنش ازجمله که (خشکی تنش اندداشته بیان طرفی از و شوندمی اکسیداتیو هایتنش به مقاومت افزایش باعث

 میزان هرچند (.Lascano et al., 2005) دهدمی افزایش را کاتاالز و دیسموتاز سوپراکسید آنزیم فعالیت میزان نیز )رودمی شمار

Masoumi et al. ,) است متفاوت مختلف، هایگونه ژنتیکی پتانسیل همچنین و مختلف ارقام حساسیت به بسته فعالیت، این

 سوپراکسید آنزیم مختلف محققین طوریکهبه است شده ثابت اکسیژن فعال هایرادیکال میزان تعدیل در آنزیم دو این نقش (.2010

  (.Zandalinas et al.2017 ,) دانندمی اکسیژن آزاد هایرادیکال برابر در اولیه دفاعی مکانیسم عنوانبه را دیسموتاز

به  (-O2)آنزیم هایی هستند که واکنش دیسموتاسیون آنیون سوپراکسید  : (SOD) آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز. ۵-۲-۶

، درآن یک گونه همزمان که های ردوکس است. دیسموتاسیون نوع خاصی از واکنشکنندو پراکسید هیدروژن را کاتالیز میاکسیژن 

دفاعی مهمی تقریبا بنابراین، سوپراکسید دیسموتازها، آنتی اکسیدان های  کند.شده و دو محصول متفاوت ایجاد می اکسیده و کاهیده

 گیاهان، در فیزیولوژیکی تغییرات و بیوشیمیایی مختلف انواع به منجر مقاومت با مرتبط ژن بیان ها هستند. تنظیمدر تمامی سلول

 (.Li et al.2014 ,)است ( ROS) اکسیژن هایگونه واکنش ترخیص و زداییسم آنزیم سازی فعال قبیل از

تأثیر  مهمترین زیرا شود،می تولید سلول در شوری وسیله تنش به سوپراکسید هایآنیون : اکسایندهآنتی های زیمایه. ۵-۲-۶-۶

 سبب شرایط در این تنفس افزایش همچنین یابد،می کاهش رشد آن در نتیجه که است سلولی آب وضعیت در شوری اختالل تنش

 از زیمایه یک عنوان به سوپراکسید دیسموتاز فعالیت شرایطی چنین در .شودمی میتوکندری سلول در مخرب هایاین یون تولید

 تنش تحت SOD زیمایه فعالیت (.Dehghan et al.2011 ,) یابدمی افزایش آمده بدست نتایج مشابه سوپر اکسید، یون برنده بین

 بینی پیش قابل تنش در آن فعالیت افزایش گیاه، آنتیاکسیدان سیستم در پراکسیداز نقش به توجه با کند،می پیدا افزایش خشکی

                                                           
1 Antioxidant 
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 هایرادیکال و اکسیژن آزاد هایرادیکال حد از بیش تجمع دلیل به تواندمی هاغلظت برخی در زیمایه این فعالیت کاهش اما است.

 ازجمله اکسیدازها فنل پلی (. 2112 ،.و همکاران محمدی) شودمی زیمایه این فعالیت از جلوگیری باعث که بوده هیدروکسیل

 در هازیمایه این و است نشده شناخته خوبی به هنوز گیاهان در آنها فیزیولوژیکی نقش که هستند ایشده شناخته هایاکسیداز

and Antoniou et al.Türkan et al 2005 ,. ,)هستند  فعال تنشی شرایط و ها بیماری با مقابله سلولی، دیواره آمائی زیست

 در را گیاهی های سلول زیمایه این .باشد می دخیل هیدروژن پراکسید حذف در پراکسیداز همانند پراکسیداز آسکوربات (.2017

 طریق از و آسکوربات واسطه با را عمل این پراکسیداز آسکوربات .نمایدمی حفاظت نوری اکسیداسیون و اکسایشی هایآسیب مقابل

 پراکسیداز با آسکوربات نقش این. دهدمی انجام کلروپالست و سیتوپالسم در پراکسید هیدروژن )رفت و برگشت( 1کردن جاروب

 رو این از و است دخیل پراکسید هیدروژن روبشگری در زیمایه این .(Gupta et al.2001 ,)است  مشابه پراکسیداز و کاتاالز نقش

 این فعالیت میزان خشکی در نتیجه به موازات افزایش تنش (.Ashraf et al.2015 ,) است مؤثر اکسایشی تنش بردن بین از در

 (.2112 ،.و همکاران محمدیاست ) پیدا کرده افزایش زیمایه

 APXآنزیم آسکوربات پراکسیداز . ۲=۵-۲

 پراکسید خصوص به آزاد هایرادیکال از بسیاری احیاکننده گیاه، در اکسیدانآنتی مهمترین عنوان به آنزیم این محققان نظر از  

 (. (Kafi et al., 2012 رساندمی حداقل به را اکسیداتیو تنش خسارت بنابراین. میکند عمل هیدروژن

 سیستم این تخریب احتمال  و متوسط خشکی در APXتوسط  اکسیژن های فعالگونه بردن بین از برای مؤثر مکانیزم یک وجود

 هایدر تنش آنزیم این تولیدکننده هایبافت رسدمی به نظر .است آزاد هایرادیکال حد از بیش افزایش به دلیل باالتر هایخشکی در

 (.211۴ ،.و همکاران سیروس مهر) هستند ترحساس مالیم

 GPX پراکسیداز گلوتاتیون آنزیمو CAT کاتاالز آنزیم. ۲-۶=۵

 یافته، افزایش داخلی انرژی یابدمی کاهش هاروزنه عنوان منبع باز شدن به اکسیدکربندی ترکیب و جذبد مقدار که خشکی تنش

 سبب نیز امر این .دهدمی رخ اکسیژن فعال هایگونه افزایش آن دنبال به و بدیامی  تجمع فتوسنتز از حاصل الکترون انتقال ظرفیت

 هایآنزیم عنوانبه  GPXو  CAT نظیر هایییمآنز که همینجاست در .گرددمی هاپروتئین 2شدندناتوره و لیپیدها پراکسیداسیون

 به تحمل میزان بر GPX آنزیم تأثیر(. 211۴ ،.مهر و همکارانو سیروس 2112 ،و سالک جاللی حداد) شوندمی ترفعال اکسیداتیو

 (.211۴ ،.مهر و همکارانسیروس) دهدنشان می اسمزی پتانسیل پیشرفت مقابل در آن بیشتر پایداری و خشکی

                                                           
1 Sweep 
2 Denatured 
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 .(2112 ،صالحی شانجانی) دهدهای پراکسیداز را نشان میتنش خشکی بر آنزیم _6شکل 

 

 افزایش مختلف رشد مراحل در و خشکی تنش تحت دیسموتاز آنزیم سوپراکسید فعالیت و سوپراکسید رادیکال غلظت طورکلیبه

 و گردیده اکسیژن فعال هایرادیکال افزایش میزان موجب شدت تنش افزایش است شده اشاره سایر تحقیقات در یافت. همانطورکه

 مقدار رشد انتهایی مراحل به شدن نزدیک با طورکلیالبته به .شوندمی سلولی مرگ و رس زود پیری باعث شدت زیاد با هایتنش

 یابدمی افزایش نیز اکسیژن آزاد هایرادیکال میزان آن دنبالبه که پذیردمی صورت b به a کلروفیل تبدیل و یافته کاهش فتوسنتز

 (.Mackerness et al -H-, 2003 and A.Navabpour et al.2001 ,) است شده بیان نیز محققین سایر نتایج در مسأله این

 رشد مراحل انتهایی به شدن نزدیک با همچنین و خشکی تنش افزایش میزان با هیدروژن پراکسید و سوپراکسید هایرادیکال میزان

(. 2116 ،.و همکاران محمدیو  Masoumi et al.2010 ,) شده گزارش نیز سایر محققین نتایج در موضوع این که داد نشان افزایش

 در اما نمایندمی نقش ایفای گیاه در پیام انتقال سیگنالی عوامل عنوانبه بلکه نیست مضر تنها نه کم مقادیر در هارادیکال این وجود

 Anjum et)شوند می آن یکپارچگی پاشیدگی هم از نتیجه در و غشاء ساختار تغییر لیپیدها، شدن اکسید به منجر باال هایغلظت

al., 2011.) هایآنزیم غلظت در افزایش و محیطی هایتنش تحمل بین قوی ارتباط یک که است داده نشان مختلف تحقیقات 

 اندداده نشان محققین (.2116،.و محمدی و همکاران Rodríguez et al-Sánchez.2010 ,) دارد وجود گیاهان در اکسیدانآنتی
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 از و شوندمی اکسیداتیو هایتنش به مقاومت افزایش باعث لذا و شده برابر دو تنش شرایط در اکسیدانآنتی هایآنزیم غلظت که

 دیسموتاز سوپراکسید آنزیم فعالیت میزان نیز )رودمی شمار به اکسیداتیو هایتنش ازجمله که( خشکی تنش اندداشته بیان طرفی

 حساسیت به بسته فعالیت، این میزان هرچند (.2116، و محمدی و همکاران Lascano et al., 2005) دهدمی افزایش را کاتاالز و

and Manavalan et al.Masoumi et al 2010 ,. ,) است متفاوت مختلف، هایگونه ژنتیکی پتانسیل همچنین و مختلف ارقام

 سوپراکسید آنزیم مختلف محققین طوریکهبه است شده ثابت اکسیژن فعال هایرادیکال میزان تعدیل در آنزیم دو این نقش (.2009

and Shehab et alMafakheri 2011 ,. ,) دانندمی اکسیژن آزاد هایرادیکال برابر در اولیه دفاعی مکانیسم عنوانبه را دیسموتاز

2010.)  

 

 گیرینتیجه-۱

است. خشکی از جمله تنش  زیستیغیرکه حاصل آن زیستی یا  زدن تعادل استتنش خشکی یکی از عواملی است که باعث بر هم

 تنش روی شود.می محسوب ات گیاهیتولیدکننده رشد و های محیطی بشمار می آید که پس از بررسی به عنوان مهمترین محدود

ر به شیمیایی پیش رود منجو اگر تا مراحل بیواه در مراحل مختلف رشد موثر است شیمیایی گیصفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیو

 در و کرده استفاده های متنوعی مکانیسم از خشکی منفی اثرات کاهش برای گیاهان شود.ی رشد و تولیدات گیاه میکنندهمحدود

 مضر آثار گیاه سلولی، مقیاس در. دهند پاسخ می تنش به متابولیکی و فیزیولوژیکی تغییرات مورفولوژیکی، طریق از خشکی مقابل

 قندهای ،پرولین انباشتگی افزایش.کند می تعدیل آلی مواد تجمع طریق از اسمزی پتانسیل تنظیم و متابولیسم افزایشبا  را تنش

  .دارد گیاهی ارتباط هایگونه از بسیاری در خشکی تحمل با رسدبنظر می تنش شرایط در رنگیزهو   2O2Hمحلول،

اء و شود که از طریق ایجاد آسیب اکسیداتیو به غشفعال اکسیژن می یتغییرات بیوشیمیایی که در آن تنش خشکی به تولید گونه

نماید که این اکسیداسیون باعث بروز صدمات جدی از قبیل مرگ سلولی های نوکلئیک کار کرد آنها را مختل میها و اسیدپروتئین

زنی، از مراحل جوانهشاخص اکسیداسیون سلولی میزان شود افزایش و پیری زودرس گیاه و در نتیجه کاهش میزان عملکرد می

ا سر حد تود  میکاهش ارتفاع و تعداد گره در ساقه شروع جمله از شود میتغییرات بیولوژیکی سبب تواند باشد رویشی و زایشی می

دهنده که  نشان استگلدهی و غالفبندی بیشتر  همراحله پر شدن دانه نسبت به مراحلکه  میزان عملکرد دانه تحت تاثیر قرار دهد

 باشد.میحساسیت باالی این مرحله نسبت به تنش خشکی 
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یزان ماشاره کرد که محتوای نسبی آب برگ و میزان نسبی آب از دست رفته  به تواندمیتغییرات مورفولوژی و فیزلوژیکی از جمله 

 هاطریق روزنه از آب تلفات دهندهکاهش کارآمدتر سازوکار دهنده وجود نشان باالتر  RWCگیری کرد.آن را اندازهمقاوت به خشکی 

 آیدمی بوجود فتوسنتزی ظرفیت در برگشتی  غیرقابل کاهش یابد، کاهش درصد 21از بیشهان گیا RWC که در صورتی ستا

  .گردد می گیاه مرگ به منجر نهایت در و بوده کلروپالست غشای به وارده صدمه از ناشی که

های سوپراکسید و پراکسید هیدروژن با افزایش میزان تنش خشکی و همچنین با نزدیک شدن به مراحل انتهایی رشد میزان رادیکال

دهد. وجود این رادیکالها در مقادیرکم نه تنها مضر نیست بلکه به عنوان عوامل سیگنالی انتقال پیام در گیاه ایفای میافزایش نشان 

 هایرنگدانه زنی،جوانه هایمؤلفه برخی کاهشهای باال منجر به اکسید شدن لیپیدها، تغییرساختار غشاء نماید. ولی در غلظتنقش می

آسیب اکسیدتیو تو  شود.که باعث بروز صدمات جدی میبود خواهد همراه اکسیدانآنتی هایآنزیم برخی فعالیت تغییر و فتوسنتزی

 کند.شود کاهش پیدا میمیآنزیمی غیرآنزیمی و اکسیدانی های آنتیدر بافت گیاهان توسط فعالیت سیستم

 پیشنهادات-۷

 و غیرآنزیمی و سیستم آنزیمی فعالیت میزان ارزیابی با توانمی باشدمی نسبی یک امر گیاهان در خشکی به تحمل آنجاییکه از-

این  از که را هاییژنوتیپ تنش خشکی، برابر در )خشکی به تحمل هایژن بیان ازجمله( سازوکارهای دفاعی سایر بررسی همچنین

 نمود.  معرفی خشکی متحمل به ارقام عنوانبه و نموده شناسایی دارند برتری هاسایر ژنوتیپ به نسبت حیث

 تحمل برای اصالح آنها هدف که هاییبرنامه در را اصالحگر تواندمی محیطی هایتنش به گیاهان فیزیولوژیک هایپاسخ بهتر درك-

 نماید. یاری است، شوری یا خشکی به گیاهی هایواریته

 

 منابع-8

 بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی کلزا.  (.۲1۶۶) ،ایزدخواهو  نظامی .1

اثر تنش خشکی روی برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد بیولوژیکی ارقام مختلف  (.۲1۶۹) ،ابوفتیله نژادو  شکوه فر .2

 واحد اسالمی آزاد زراعی دانشگاه گیاهان فیزیولوژی پژوهشی علمی نامهلفص در دزفول. L(Vigna radiate )))ماش 

 (.17) ۵ ,اهواز
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 (.۲1۶۵) ،یانسید و خانیامیر ،پهلوانی، سردابی، کاوندی، زادهرسول، رمضانی یگانه ،ایزدپناه ،صالحی شانجانی .2

ف بابونه های بذری مختلها در نمونهمقایسه اثر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، پراکسیداز، پلی فنل پراکسیداز و پیگمان

 زیست گیاهی )مجله پژوهشهای مجله. Tripleurospermum servanesو  Anthemis tinctoriaه زرد کاذب و بابون

 (.1) ۲8 ,ایران( شناسی

،صفحه 12سازوکارهای تحمل به خشکی در گیاهان.فصل نامه خشکی و خشکسالی کشاورزی،شماره  .(۲11۹) صباغ پور، .۴

22-21. 

ارزیابی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در آگروپیرون با استفاده از شاخص  (.۲11۹) ی،محمد و فرشادفر .2

 .622-6۴6 ,(2) ۹۴ ,ایران کشاورزی علوم مجله انتخاب چندگانه.

ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی ارقام سویا در واکنش  (.۲1۶۵) ،مازندرانی و رمضانپور، نواب پور .6

 .2۴-2۰(, 2)۷ ,گیاهی تولیدات فنآوری دوفصلنامه به تنش خشکی طی مراحل رشد زایشی.

های های فتوسنتزی و فعالیت آنزیمزنی، رنگدانهتغییرات خصوصات جوانه (.۲1۶۴) ،محمدی و ،باردل ،سیروس مهر .7

 ,(۴) 8، زراعی گیاهان اکوفیزیولوژی پژوهشی  علمی نشریههای خشکی و شوری. اکسیدان گلرنگ تحت تاثیر تنشآنتی

22۴-217. 

 استفاده با (vadiata/wilczekvigna)ماش  عملکرد بر مؤثر صفات ترین مهم تعیین  .(۲1۶۶) ،زاده حسینو  ضابط .۰

 . ۰7-۰۰ ,(1) ۲ ،ایران حبوبات پژوهشهای مجله .تنش بدون و خشکی تنش شرایط در متغیره چند آماری از روشهای

 نخود رشد های شاخص بر رشدی مختلف مراحل در خشکی تنش تأثیر (.۲1۶1) ،گنجعلیو  نظامی، امیری ده احمدی .۰

 .۶ ,ایران حبوبات های پژوهش .گلخانه شرایط در

 خشکی خفیف و شدید تنش به پرتو(  )رقمماش  فیزیولوژی -زراعی واکنش .(۲118) ،زاده حسین و احمدی ،مرادی .11

 .671-659 ,۴2طبیعی،  منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله .زایشی و رویشی رشد در مراحل

تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز، پارامترهای وابسته به آن و محتوای نسبی آب  (.۲1۶۵) ،توکلی وپوریوسف  ، حیدری .11

 .۰2۰-۰2۰, ۲۷ ,گیاهی پژوهشهای مجله .(.Pimpinella anisum Lگیاه آنیسون )

 اثر تنش خشکی بر رشد رویشی و تغییرات بیوشیمیایی شش گونه زینتی گرمسیری. .)۲1۶۱) ،ذاکریو  ذاکری، رستگار .12

164-157. 
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های فیزیولوژیک و جذب برخی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی (.۲1۶۷) ،فروزنده و گلوی ،نوید ،رضایی نیا ،رمرودی .12

 زراعی پژوهشهای ( در واکنش به تنش خشکی.Cichorium intibusعناصر غذایی در گیاه دارویی کاسنی )

 (.۴)۶۵ ,ایران

 تنش تحت باغی آویشن فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات ارزیابی (.۲1۶۷) ،نژاد مهدی و براتعلی ،فاخری ،قادری .1۴

 اعی کشاورزی.زر به .آسکوربیک اسید پاشی محلول و آبیکم

بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه  (.۲1۶۱) ،چنیانی وگنجعلی,  ،محمدی سلطان پور .12

 ابعمن و کشاورزی علوم توسعه مسیر در سراسری کنگره دومین ( تحت تاثیر رژیم های رطوبتی.Oryza sativa Lبرنج )

 .طبیعی

تاثیر تنش خشکی بربرخی خصوصیات (. ۲1۶۲) ،پورمعراجی و فرجی ،دهداری ،دهنویمحدوی ،پورمعراجی .16

 .122-12۴ ,(2) ۵ ,های محیطی در علوم زراعیتنشفیزیولوژیکی چهار رقم گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج. مجله 

بررسی پروتئین های مشترك پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم حساس و  (.۲1۶۷) ،نقوی و معروف ،خلیلی .17

 .۴۴-21(, 16)۱ ,زراعی گیاهان فناوری زیست پژوهشی ـ علمی فصلنامه متحمل گندم بهاره.

 و براسینولید اپی- 24 اثرات بررسی (.۲1۶1) ،مهدویان و حسیبی ،جعفری  ،کالنتری نوچهری ،موسوی احمدی .1۰

 ,ایران شناسی زیست مجله (..Brassica napus L)کلزا  گیاه فیزیولوژیکی پارامترهای از برخی بر کم آبی تنش

۲۹.282-275 .(2)   

یزیولوژیکی و واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای ف (.۲1۶۵) ،میر معصومی و هادیان ،ابراهیم زاده ،محمدی .1۰

 .62۰-617(, 2)۲8,گیاهی پژوهشهای مجله .Lippia citriodora HBKلیمو بیوشیمیایی گیاه به

 مجله نقش رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیمهای آنتی اکسیدان در مقابل تنش اکسیداتیو. (.۲1۶۹) ،حداد و امینی .21

 . 221-262 ,(2) ۲۱ ,ایران( شناسی زیست مولکولی )مجله و سلولی پژوهشهای

 های ویژگی بر افشانی گرده از پس خشکی تنش اثر(. ۲11۱) ،اله فرج و شهریاری احمدی ،خزاعی ،برزوئی .21

 گرده افشانی.۲1 ,کشاورزی صنایع و علوم .مختلف ارقام در موجود های اکسیدان آنتی میزان و فیزیولوژیک

 رد آب کمبود تنش تحت اکسیدانت آنتی های. بررسی میزان پروتیین و فعالیت آنزیم(۲1۶۲) ،سالک جاللی و حداد .22

 .11-1(, 2)۶ ,گیاهی تولیدات فنآوری دوفصلنامه .جو هایالین
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تغییرات خصوصیات جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های  (.۲1۶۴)، محمدی و جمیله ،مهر علیرضا .22

 .217-222 آنتی اکسیدان گلرنگ تحت تاثیر تنش های خشکی و شوری.

تاثیر بتا آمینوبوتیریک اسید بر روی محتوای آب نسبی، تنظیم  (.۲1۶۱) ،پیمان و رجایی، امین ،باقی زاده ،محمدی .2۴

جله پژوهشهای م .( تحت تنش خشکی.Brassica napus Lاسمزی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه کلزا )

 .۰61-۰۴۴(, ۴)۲8 ,گیاهی
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Abstract 

The growth of plants and their fermentation is harmful by the effects of natural anger by living stress factors 

and so on. Water scarcity is one of the most important living stresses that, by disturbing the osmotic balance 

of plants, reduces their growth and yield, this decrease due to changes such as physiological changes and 

damage caused by the increase of oxidizing agents, causes a limitation Growth and production, which is 

caused by drought stress. One of the major changes to the modified metabolic function is the reduction of 

the synthesis of photosynthetic pigments, which results in a reduction in light absorption and a reduction in 

the power of photosynthesis production, an energy source for the reaction of darkness. In addition, by 

increasing some biochemical factors and antioxidant, non-enzymatic and enzyme systems, it reduces the 

damage of oxidizing agents, which prevents damage to photosynthetic pigments. Here is a review of the 

changes brought about by drought stress on plant pigment compounds, by some physiological and chemical 

traits. 
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