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Introduction: With 215 million hectares, wheat has the largest cultivated area of crop plants in the world and, like 

other plants, it is an obligate aerobic organism, which means that it needs to absorb oxygen from the environment in 

order to grow, multiply and complete the life cycle. Annually, waterlogging stress causes damage to the wheat crop 

due to improper irrigation conditions, poor drainage, lack of field leveling, high groundwater levels, the existence of 

hard impervious layers, and heavy and sudden rains. Most likely due to climate change, these injuries are increasing. 

therefore,  using tolerant cultivars and genetic modification of bread wheat for better adaptation to waterlogging 

stress is necessary to respond to the increasing needs of the human population. In order to achieve these goals, it is 

necessary to understand the factors causing  waterlogging stress damages in wheat and to know the mechanisms of 

tolerance in this plant. The survival of root terminal meristem cells in conditions of waterlogging stress and their 

ability to grow again after removing the stress is very limited, waterlogging stress leads to the death of primary roots 

and reduced growth of lateral roots in wheat. However, there is variation among wheat cultivars for these traits. By 

reducing access to oxygen, root growth and absorption of nutrients, including nitrogen, decrease, and then 

photosynthesis and carbohydrate availability decrease, which in turn leads to further restriction of root growth. 

Materials and Methods: To investigate the effect of waterlogging stress on shoot and root dry matter and some 

physiological characteristics, an outdoor pot experiment in the form of a split plot design, based on randomized 

complete blocks in 3 replications accomplished. Stress applied at the three-leaf stage and at three control levels (no 

waterlogging stress), mild stress (48 hours waterlogging stress) and severe stress (120 hours waterlogging stress) as 

the main factors. Cultivars and genotypes were also included as secondary factors. The water level was maintained 

about 5 cm above the soil level during the stress period. Cultivation was done outdoors in plastic pots. data analysis 

was done using SAS software and graphs were drawn using Excel software. comparison between treatments was 

also based on standard error. after testing different models, the linear regression model was finally used. 

Results and Discussion: Mild and severe waterlogging stress resulted in a decrease of 14.06 and 38.37 percent of 

shoot dry matter, respectively, which was significant in all cultivars and genotypes. different cultivars and genotypes 

showed different responses to waterlogging stress. To better understand the reasons for these differences, among  21 

cultivars and genotypes, Mehrgan and Sarang cultivars and ms 93-16 and ms 93-6 genotypes, due to differences in 

tolerance and yield potential, were selected to study some root traits. Severe waterlogging stress resulted in a 38% 

decrease in root dry matter and a 29% decrease in root volume compared to the conditions without waterlogging 

stress, which largely coincided with the decrease in shoot dry matter. based on the susceptibility index at the three-

leaf stage, only Aflak cultivar was in the tolerant group, other cultivars and genotypes were divided into semi-

tolerant and semi-susceptible groups. According to the regression results, even the short-term waterlogging stress 



 

 

had led to a decrease in dry matter. the longer the duration of waterlogging stress, in addition to the greater reduction 

of dry matter, made differences between cultivars and genotypes decreased. 

Conclusion: In general, cultivars that were able to maintain photosynthetic activities at a higher level during 

waterlogging stress showed a lower percentage decrease in dry matter. Mehrgan cultivar, despite the severe decrease 

in dry matter yield in  and being in the semi-sensitive group, had significantly higher dry matter yield than other 

cultivars and genotypes in all treatments. 
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 چکیده
 رقم و ژنوتیپ 12 کو برخی صفات فیزیولوژی، و ریشه جهت بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد ماده خشک اندام هوایی

 3های کامل تصادفی در  در قالب طرح پایه بلوکهای خرد شده کرتبه صورت   باز گلدانی و در فضایآزمایشی  نگندم نا

اجرا شد. اعمال تنش در مرحله  سه برگی و در سه سطح شاهد، تنش مالیم  2311-2011سال زراعی ، در اهواز و در تکرار

فرعی لحاظ شدند. تنش  عاملعنوان  ها نیز بهارقام و ژنوتیپ واصلی  عاملساعت( به عنوان  211ساعت( و تنش شدید ) 04)

ارقام و  برای همهدرصدی ماده خشک اندام هوایی شد، که  33/34و  10/20مالیم و شدید غرقابی به ترتیب منجر به کاهش 

به دلیل   ms 93-6و   ms 93-16های ژنوتیپ رقم و ژنوتیپ، ارقام مهرگان و سارنگ و 12از بین  دار بود.ها معنیژنوتیپ

رقامی که در مواجه با تنش غرقابی، توانستند انتخاب شدند. ا ریشهمطالعه  برایتفاوت در میزان تحمل و پتانسیل عملکرد، 

 شدید تنشدرصد کاهش کمتری در ماده خشک را از خود نشان دادند.  حفظ کنند،سطح باالتری های فتوسنتزی را در فعالیت

شد که تا  نسبت به شرایط بدون تنش غرقابیحجم ریشه درصدی  11ماده خشک و درصدی  34ش غرقابی منجر به کاه

رقم مهرگان با وجود کاهش شدید عملکرد ماده خشک اندام  حدود زیادی با میزان کاهش ماده خشک اندام هوایی منطبق بود.
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ه حساس، در هر سه سطح تنش به طور معنیهای نیمه متحمل و نیمهوایی در مواجه با تنش غرقابی و قرارگرفتن در گروه

 ها بود.داری دارای بیشترین عملکرد ماده خشک نسبت به سایر ارقام و ژنوتیپ

 شاخص حساسیت، ایهدایت روزنه ،حجم ریشه ،فتوسنتز سرعتکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه
گیاهان در باشد و همانند سایر هکتار دارای بیشترین سطح زیر کشت گیاهان زراعی در جهان می لیونیم 122گندم با 

تکمیل چرخه زندگی نیاز به جذب اکسیژن از رشد، تکثیر و  بدین معنی که جهت قرار دارد،هوازی اجباری موجودات دسته 

های تغییرات اقلیمی عالوه بر خشکسالی، شدت شود که در اثر پیامدبینی میشپی(. Pierdomenico et al, 2011محیط دارد )

، بنابراین ضرورت باشد داشتهها نیز افزایش یابند و افزایش بارندگی در برخی مناطق تأثیر منفی بر تولید گندم بو تعداد سیال

به نیازهای در حال افزایش  غرقابی برای پاسخا ی خشکی مانندزا اصالح ژنتیکی گندم نان برای سازگاری بهتر با عوامل تنش

 درایجاد خسارت تنش غرقابی  (. جهت نیل به این اهداف درک عواملTrnka et al, 2014) جمعیت انسان مورد نیاز است

 ست.ا و شناخت سازوکارهای تحمل در این گیاه ضروری گندم

خسارت در هنگام استقرار )گیاهچه( و پنجه زنی به گندم  و مراحل ابتدایی رشدعمدتاً در غرقابی های پاییزه تنش در کشت

 ,.Herzog et alتنش غرقابی در گندم گزارش شده است ) تحملژنوتیپی در  هایتفاوت(. Musgrave, 1994) سازد،وارد می

 .تالزامی اس هاسازوکار این تفاوت های متحمل و درکجهت تعیین ارقام و ژنوتیپ هایی، انجام پژوهش(2016

روز تحت تنش غرقابی قرار  14ای گندم را بین سه تا های سه هفته( گیاهچهMalik et al, 2002مالک و همکاران )

 هاآنگذارد، بر جای میدر این گیاه های ماندگاری را دادند و مشاهده کردند که حتی دوره کوتاه سه روزه تنش غرقابی آسیب

-ولی رشد ریشه جلوگیری کرده های اولیهرشد ریشه از دهد وها را کاهش میشهتنش غرقابی رشد ری کردندگزارش  یننچهم

 یابد.و سطحی ادامه می های جانبی

ها پس از رفع تنش بسیار محدود های مریستم انتهایی ریشه در شرایط تنش غرقابی و توانایی رشد مجدد آنسلولبقای 

در بین ارقام  شود. با این حالهای جانبی در گندم میش رشد ریشهکاه های اولیه واست، تنش غرقابی منجر به مرگ ریشه

اکسیژن رشد ریشه و جذب مواد غذایی از جمله نیتروژن کاهش  دسترسی به گندم برای این صفات تنوع وجود دارد. با کاهش

شود یشتر رشد ریشه مییابد که خود منجر به محدودیت بیابد، و به دنبال آن فتوسنتز و فراهمی کربوهیدرات کاهش میمی

(Shabala, 2011.) های در این مورد رسد، بررسی اثر تنش غرقابی بر ریشه گندم و تفاوت ارقام و ژنوتیپبنابراین به نظر می

 .شودمنجر تواند به درک بهتر در شناخت عوامل تحمل این تنش می

گیرند. به  ت تنش غرقابی مورد استفاده قرار میپارامترهای تبادل گازی برگ برای مطالعه ظرفیت فتوسنتزی گیاهان تح

کنند، شرایط غرقابی  های سازگاری هستند و ظرفیت فتوسنتزی خود را بهتر حفظ می جز گیاهان متحمل که دارای سازوکار



 

 

 Senaشود ) می ماشو  ، نخودفرنگی دار ظرفیت تبادل گازی برگ در گیاهان غیر متحمل نظیر گندم، گوجه باعث کاهش معنی

Gomes and Kozlowski, 1980; Fazeli et al, 2022)، یل در این پژوهش به مطالعه این صفات پرداخته به همین دال

 شد.

 

 ها مواد و روش
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی  آزمایشیدر مزرعه  2311-2011سال زراعی  طیآزمایش 

 3 باهای کامل تصادفی  و در قالب طرح پایه بلوک های خرد شده()کرت پالت به صورت اسپلیتاهواز  دانشگاه شهید چمران

ها تشکیل لیگول در برگ سوم تکمیل شد( تکرار اجرا شد. اعمال تنش در مرحله سه برگی )هنگامی که حداقل در نیمی از بوته

تنش شدید )تنش غرقابی به مدت ساعت( و  04و در سه سطح شاهد )بدون تنش غرقابی(، تنش مالیم )تنش غرقابی به مدت 

در طی مدت زمان  آب سطح .نددر نظر گرفته شدفرعی  عاملها به عنوان ارقام و ژنوتیپ و اصلی عاملساعت( به عنوان  211

متر باالتر از سطح خاک حفظ شد. کشت به صورت گلدانی و در فضای باز درون گلدان های تینسا 2اعمال تنش حدود 

بوته در  221و با محاسبه تراکم انجام شد، کیلوگرم  21سانتی متر، وزن نهایی حدود  11متر، قطر سانتی 01پالستیکی با عمق 

به )از کودهای شیمیایی سولفات پتاسیم  .بوته حفظ شد 12دانه در هر گلدان کاشته و پس از سبز شدن  31، ابتدا متر مربع

 گرم در هر گلدان 2/1گندم و بر اساس نتایج آزمون خاک به میزان  مطابق با نیاز کودی (به صورت سرک)و اوره  (صورت پایه

یک سوم شن، یک سوم خاک زراعی و  شاملها گلدانخاک بذور از مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز تهیه گردید.  استفاده شد.

گیری جهت اندازه د.بهمن انجام ش 3دی لغایت  11آذر و اعمال تنش از  22کاشت در روز  .بودیک سوم کود دامی پوسیده 

 04ها از هر واحد آزمایشی )گلدان( برداشت و به مدت بوته همهماده خشک اندام هوایی دو هفته پس از اتمام تنش غرقابی 

 .(Donnelly et al, 2018) درجه سانتی گراد نگهداری شدند 01ساعت درون آون با دمای 

ساخت کشور  LCA-4 (gas analyzer)ای به ترتیب از دستگاه  هدایت روزنهمیزان برای اندازه گیری سرعت فتوسنتز و 

بر روی ظهر  21صبح تا  1331بین ساعات  (Delta-T AP4, Devices Ltd, Burwell, Uk)دستگاه پرومتر  انگلستان و

واحد آزمایشی ها بر روی  دو بوته در هر  گیری . اندازهشد استفاده )برگ سوم( های میانی پهنک آخرین برگ توسعه یافتهقسمت

 متر کلروفیل دستگاه از استفاده با نیزگیری شاخص کلروفیل  اندازه های مورد نظر پس از اعمال تنش غرقابی انجام شد. در زمان

(SPAD-502)  و میانگین مقادیر قرائت شده  ، انجامهای میانی پهنک آخرین برگ توسعه یافتهقسمت از نقطهبر روی پنج

 ثبت شد.

عنوان یک رقم نیمه متحمل و رقم مهرگان به عنوان یک رقم نیمه حساس و هر دو با پتانسیل مطلوب رقم سارنگ به 

به عنوان یک ژنوتیپ  ms 93-6و ژنوتیپ  به عنوان یک ژنوتیپ نیمه متحمل ms 93-16 برای کشت در منطقه و ژنوتیپ 

های تحت کشت رقم وایی کل خاک گلدانپس از برداشت اندام ه نیمه حساس برای مطالعه صفات ریشه انتخاب شدند.



 

 

-آنها استخراج و حجم خارج و پس از شستشوی کامل، ریشه ms 93-16و ژنوتیپ  ms 93-6 سارنگ، رقم مهرگان،  ژنوتیپ

 گیری شد.اندازه مشابه ماده خشک اندام هوایی ها نیزگیری شد. سپس ماده خشک ریشهبا استفاده از استوانه مدرج اندازه ها

تیمارها نیز بر  مقایسه بین ،انجام شد Excelبا استفاده از نرم افزار  هاشکلرسم  و SASنرم افزار با استفاده از ها ه دادهتجزی

 های مختلف در نهایت از مدل خطی رگرسیون استفاده شد.پس از امتحان مدل. پذیرفت صورتاساس خطای استاندارد 

 زیر محاسبه شد. هایشاخص حساسیت نیز با استفاده از فرمول

SSI=1-(ys/yp)/Si (1) 
Si=1-(Ys/Yp) (2) 

SSI=(3) شاخص حساسیت به تنش 

Si= محیط سختی شدت  (4) 

yp= تنش بدون عملکرد ماده خشک هر ژنوتیپ در محیط  (5)   

ys= (6) عملکرد ماده خشک هر ژنوتیپ در محیط تنش 

Ys= شمیانگین عملکرد ماده خشک کلیه ژنوتیپ ها در محیط تن  (7)   

Yp=(8) میانگین عملکرد ماده خشک کلیه ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش  
 

های فیزیکی و شیمیایی خاکبرخی ویژگی -2جدول   
Table 1- Selected physical and chemical properties of soil  

 الکتریکی هدایت
EC  

 (ds/m) 

 اسیدیته
pH 

 نیتروژن

N 

(%) 

 فسفر
P 

 (ppm) 

 پتاسیم

K 

(ppm) 

 بافت
texture 

 

2.54 

 

7.5 

 

0.111 
 

17 
 

44 
 لومی شنی

 Sandy loam 
 

 2911سال در  مدت اجرای آزمایش طی اهواز ایستگاه تحقیقاتی آمار هواشناسی -1جدول 
Table 2- Metterological statics of Ahvaz Research Station during the experiment in 2020-2021 

 بهمن
February 

 دی
January 

 آذر
December 

 ماه
Month 

22.4 20.3 20.7 
 میانگین حداکثر دمای ماهانه

Mean of max monthly temperatures (
o
C) 

8.2 6.2 11.7 
 میانگین حداقل دمای ماهانه

Mean of min monthly temperatures (
o
C) 

10.6 6.3 81.6 
 بارندگی ماهانه

Monthly precipitation (mm) 
36.1 47.6 65.7 

 نسبی حداقل رطوبت
Minimum humidity (%) 

 

 نتایج و بحث

 ماده خشک اندام هوایی
دار عملکرد تنش غرقابی مالیم منجر به کاهش معنی(. 3دار بود )جدول برهم کنش تنش و رقم در تمامی صفات معنی

دار ماده خشک در همه  عث کاهش معنیها شد، تنش غرقابی شدید نیز باماده خشک اندام هوایی در تمامی ارقام و ژنوتیپ

های مختلف به یک میزان نبود. رقم ها نسبت به شاهد و تنش مالیم شد، ولی این کاهش در ارقام و ژنوتیپارقام و ژنوتیپ

ها در شرایط بدون تنش ولی عملکرد ماده خشک آن ،کمترین کاهش در ماده خشک را داشتند  ms 93-14افالک و  ژنوتیپ 



 

 

های دارای عملکرد باال در شرایط بدون تنش، پس از اعمال تنش ه با سایر ارقام بسیار پایین بود. ارقام و ژنوتیپدر مقایس

-ها به حساب نمیرسد این یک نکته منفی برای آن، ولی به نظر میبودندکاهش عملکرد ماده خشک بیشتری  دارایغرقابی 

ید عملکرد ماده خشک در مواجه با تنش غرقابی، در همه تیمارها به آید، به عنوان مثال رقم مهرگان با وجود کاهش شد

ارقام سارنگ و نارین در شرایط  ها بود.به سایر ارقام و ژنوتیپ داری دارای عملکرد ماده خشک بیشتری نسبتصورت معنی

و در شرایط بدون درصد کاهش(  4و  21ساعت دچار کاهش عملکرد ناچیزی شدند )به ترتیب با  04تنش غرقابی به مدت 

ماده  گرم 1/32و  0/12به ترتیب با ) دارای عملکرد ماده خشک قابل قبولی بودند هادر مقایسه با سایر ارقام وژنوتیپ تنش هم

-ms 93و  ms 92-5های در کنار ژنوتیپ 1نیز شرایط مشابهی داشت. رقم چمران   ms 93-16ژنوتیپ  ،(هر گلدانخشک در 

 (.2ساعت بودند )شکل  211( دارای کمترین عملکرد ماده خشک در شرایط تنش غرقابی به مدت گلدان هردر  گرم 3/21با ) 6

 
 رقم و ژنوتیپ گندم نان در مرحله سه برگی. 12اثر تنش غرقابی شدید و مالیم بر عملکرد ماده خشک اندام هوایی  -2شکل 

Figure 1- Effect of severe and mild waterlogging stress on Shoot dry matter in 21 cultivars and genotypes 

of bread wheat at the three-leaf stage. 

 ، از جملهدار ماده خشک بر اثر تنش غرقابی در مرحله سه برگی در آزمایشات دیگری نیز مشاهده شده استکاهش معنی

دم دوروم یاواروس در اهواز، اعمال تنش غرقابی به در یک آزمایش گلدانی بر روی دو رقم گندم نان وریناک و چمران، و گن

دار ماده خشک اندام هوای شد، پس از رفع تنش نیز گیاهان نتوانستند مدت ده روز در مرحله سه برگی منجر به کاهش معنی

رش ( گزاMalik et al, 2002مالک و همکاران ) (.Ghobadi et al, 2006های ناشی از این تنش را جبران کنند )آسیب

 ای گندم شد.های سه هفتهدار ماده خشک در گیاهچهنمودند، دوره کوتاه سه روزه تنش غرقابی نیز منجر به کاهش معنی

 

 



 

 

 گندم تحت تنش غرقابی در مرحله سه برگی و ژنوتیپرقم  12تجزیه واریانس صفات خالصه نتایج  -9جدول 
Table 4- Variance analysis of traits 21 cultivars and genotypes of bread wheat under waterlogging stress at 

the three-leaf stage 
 میانگین مربعات  

Mean square 
 منابع تغییرات 

S.O.V 

 درجه آزادی

d.f 

 ماده خشک
Dry matter 

 عدد اسپد
Spad 

number 

 ایهدایت روزنه
Stomatal 

conductance   

 سرعت فتوسنتز
Photosynthesis 

rate   

 

 بلوک )تکرار(
R 

2 0.867 ns
 3.02 ns

 1769.1 ns
 2253.3 ns

  

 تنش
Stress 

2 58.03 ** 3012.4 ** 934412
** 50141 **  

 (aخطای تنش )
E.a 

4 0.232 8.89 3320.2 1292.4  

 رقم
Cultivar 

20 6.96 ** 71.12 ** 4128.9 ** 4011.8 **  

 رقم×تنش
Stress×Cultivar 

40 1.01 ** 24.09 * 1719.3 ** 896.7 **  

 (bخطای کل )
E.b 

120 0.287 10.98 420.8 349.6  

 ضریب تغییرات )درصد(
C.V (%) 

 11. 39 6. 09 12. 91 14. 82  

 باشد.دار نمیمعنی nsدار است و ترتیب در سطح پنج و یک درصد معنی به * *و  *

 

 رگرسیون
اساس  درصد از تغییرات را داشت. بر 01طی، قابلیت تبیین رگرسیون ماده خشک و مدت زمان اعمال تنش به صورت خ

. هرچه مدت زمان اعمال تنش های کوتاه مدت غرقابی نیز منجر به کاهش ماده خشک شده بودنتایج رگرسیون حتی تنش

 .(1تر شد )شکل ها با یکدیگر کمتر ماده خشک،  تفاوت ارقام و ژنوتیپ، عالوه بر کاهش بیشبودتر غرقابی بیش

 
 رقم و ژنوتیپ گندم نان در برابر تنش غرقابی  12هوایی  اندام رگرسیون عملکرد ماده خشک -1 شکل

Figure 2- Regression of shoot dry matter yield of 21 cultivars and genotypes of bread wheat against 

waterlogging stress 



 

 

ساعت تنش غرقابی در گروه نیمه حساس نمودار رگرسیون  211پس از اعمال ها به دلیل قرار گرفتن اکثر ارقام و ژنوتیپ

گفت واکنش هر گروه توان افزایش یافت، پس میدرصد  31 تا قابلیت تبیین ها رسم گردید و مشاهده شدای برای آنجداگانه

افزایش  212/1به  211/1نیز از تر است. شیب خط تری با یکدیگر دارند و رسم نمودار رگرسیون جداگانه، مناسبشباهت بیش

های نیمه تر بودن شیب خط در معادله ارقام و ژنوتیپ، به عبارت دیگر بیشها بودتر آنیافت که حاکی از حساسیت بیش

رگرسیون خطی در  R2گر تندتر بودن روند کاهش ماده خشک از شاهد به تنش است، و با توجه به باالتر بودن نشان حساس

تر ماده عالوه بر کاهش بیش ،بودتر هرچه مدت زمان اعمال تنش غرقابی بیش . در این مورد نیز،یه پذیرتر استاین گروه توج

  (.3تر شد )شکل دیگر کمها با یکتفاوت ارقام و ژنوتیپ خشک،

 

 
 رقابی رقم و ژنوتیپ  نیمه حساس گندم نان در برابر تنش غ 22هوایی  اندام رگرسیون عملکرد ماده خشک -9 شکل

Figure 3- Regression of shoot dry matter yield of 11 semi-sensitive cultivars and  genotypes of bread wheat 

against waterlogging stress 

 شاخص حساسیت
بر اساس شاخص حساسیت در مرحله سه برگی، هیچ رقمی در گروه حساس قرار نگرفت و فقط رقم افالک در گروه 

های نیمه متحمل و نیمه حساس تقسیم شدند. شاخص حساسیت محاسبه شده جای داشت، سایر ارقام نیز در گروهمتحمل 

 .(3دیگر بود )جدول ها در مرحله سه برگی بسیار نزدیک به یکبرای ارقام و ژنوتیپ

 

غرقابی در مرحله سه برگی بر های مختلف گندم نسبت به تحمل تنش مالیم و شدید رتبه بندی ارقام و ژنوتیپ -4جدول 

 اساس شاخص حساسیت.
Table 3- Ranking of different wheat cultivars and genotypes in terms of mild and severe waterlogging 

stress tolerance in the three-leaf stage based on susceptibility index. 
 ساعت تنش غرقابی )تنش شدید( 211

120 hours of waterlogging stress (severe stress) 
 ساعت تنش غرقابی )تنش مالیم( 44

48 hours of waterlogging stress (mild stress) 
 Aflak                        متحمل Aflak                       متحمل



 

 

tolerant tolerant 
     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 9114 ملنیمه متح semi tolerant     

   

Setareh 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

Khalil نیمه متحمل semi tolerant     

   

ms 9015 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

Narin نیمه متحمل      semi tolerant 

  

Narin 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 9316 نیمه متحمل semi tolerant     

  

ms 928 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 9219 نیمه متحمل semi tolerant     

  

Barat 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 925 نیمه متحمل      semi tolerant 

  

ms 925 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 9314 نیمه متحمل      semi tolerant 

  

Sarang 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 928 نیمه متحمل semi tolerant     

  

ms 9316 

     semi tolerant نیمه متحمل

  

ms 9015 نیمه متحمل semi tolerant     

  

ms 933 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Sarang نیمه متحمل semi tolerant     

  

Mehregan 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Chamran مه حساسنی semi susceptible ms 936 

 semi نیمه حساس

susceptible 

dh 8618 نیمه حساس semi susceptible ms 9114 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Mehregan نیمه حساس semi susceptible Khalil 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Setareh نیمه حساس semi susceptible Chamran 

 semi نیمه حساس

susceptible 

ms 933 نیمه حساس semi susceptible ms 9314 

 semi نیمه حساس

susceptible 

ms 936 نیمه حساس semi susceptible Chamran 2 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Tiregan نیمه حساس semi susceptible Tiregan 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Sirvan نیمه حساس semi susceptible Sirvan 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Chamran 2 نیمه حساس semi susceptible ms 9219 

 semi نیمه حساس

susceptible 

Barat نیمه حساس semi susceptible dh 8618 

 1ا ت 5/2نیمه حساس و  5/2تا  2نیمه متحمل،  2تا 5/1متحمل،  5/1تا 1های دارای شاخص حساسیت ارقام و ژنوتیپ

 ترین.ترین به حساسحساس طبقه بندی شدند. به ترتیب از متحمل

Cultivars and genotypes with a susceptibility index of 0 to 0.5 were classified as tolerant, 0.5 to 1 semi-

tolerant, 1 to 1.5 semi-susceptible, and 1.5 to 2 susceptible. in order from the most tolerant to the most 

susceptible. 

 

 (لی)شاخص کلروف عدد اسپد



 

 

دار عدد اسپد نسبت به شرایط بدون تنش غرقابی شد، منجر به کاهش معنی مالیمها تنش غرقابی در همه ارقام و ژنوتیپ

قابی و دار عدد اسپد نسبت به شرایط بدون تنش غرها منجر به کاهش معنینیز در تمامی  ارقام و ژنوتیپ شدیدتنش غرقابی 

 (.0گردید )شکل  مالیمتنش 

 

 
 رقم و ژنوتیپ گندم نان در مرحله سه برگی.  12بر عدد اسپد مالیم و شدید اثر تنش غرقابی  -4 شکل

Figure 4- Effect of severe and mild waterlogging stress on SPAD number  in 21 cultivars and genotypes of 

bread wheat at the three-leaf stage. 
 

تر باشد سرعت فتوسنتز و در پی آن گر غلظت کلروفیل گیاه است و در اکثر موارد هرچه این عدد بیشعدد اسپد نمایان

در آزمایشات دیگری بر روی گندم اثر مخرب تنش غرقابی بر عدد اسپد و ، تر خواهد بودسرعت تجمع ماده خشک در گیاه بیش

 ,Li et al)د اسپد در تعیین میزان تحمل یک رقم نسبت به این تنش گزارش شده است اهمیت ویژه حفظ سطوح باالی عد

گر های اکسیژن واکنشتنش غرقابی بر اثر ایجاد گونهاز جمله ماش نیز مشاهده شده است،  در سایر گیاهان پدیدهاین  ،(2011

 .(Fazeli et al, 2022) شودمی های فتوسنتزی و زردی گیاهمنجر به تخریب رنگدانه

 

 ایهدایت روزنه
ای نسبت به شرایط بدون تنش دار هدایت روزنهمنجر به کاهش معنی مالیمها تنش غرقابی در همه ارقام و ژنوتیپ

نسبت به شرایط بدون تنش  صفتدار این ها منجر به کاهش معنینیز در تمامی ارقام و ژنوتیپ شدیدغرقابی شد، تنش غرقابی 



 

 

ای در اثر تنش گردید. البته در مورد رقم افالک یک استثنا وجود داشت و کاهش هدایت روزنه مالیم غرقابی و تنش غرقابی

 (.2دار نبود )شکل غرقابی معنی مالیمشدید غرقابی نسبت به تنش 

 

 
 رقم و ژنوتیپ گندم نان در مرحله سه برگی 12بر هدایت روزنه ای مالیم و شدید اثر تنش غرقابی  -5 شکل

Figure 5- Effect of severe and mild waterlogging stress on stomatal conductance  in 21 cultivars and 

genotypes of bread wheat at the three-leaf stage. 
 

های مختلف در ارقام و ژنوتیپ ای و سرعت فتوسنتز به تنش غرقابیاز آنجا که واکنش صفات عدد اسپد، هدایت روزنه

تر از عوامل محیط قرار دارند و اثر عواملی درونی )ژنتیک( کمتأثیر رسد این صفات بیشتر تحت شابه بود، به نظر میبسیار م

تر از شرایط بدون تنش بود، به عبارت تنش در این صفات کم ها در شرایطمحیطی )تنش( است. تفاوت بین ارقام و ژنوتیپ

تر نمایان بود. ها در مورد این صفات )به ویژه سرعت فتوسنتز( در شرایط بدون تنش بیشدیگر اختالف بین ارقام و ژنوتیپ

 .توان گفت این صفات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارندچنین میهم

شود، اکسید کربن منجر به کاهش سرعت فتوسنتز میکاهش میزان ورود و غلظت دیای از طریق کاهش هدایت روزنه

تر شده و در پی آن سرعت ها میزان فعالیت آنزیم رابیسکو کماکسید کربن در برگزیرا در بیشتر موارد با کاهش غلظت دی

. سرعت فتوسنتز گیاه به ( Von Caemmerer and Edmondson, 1986; Sage et al, 1988یابد )فتوسنتز کاهش می

اکسید کربن برگ و میزان دریافت نور ی خود توسط دو عامل غلظت دیمیزان فعالیت آنزیم رابیسکو بستگی دارد که به نوبه



 

 

کاهش تلفات  جهتها ، بسته شدن روزنههمان گونه که در مباحث پیشین شرح داده شد(. Sage et al, 1990گردد )تعیین می

باشد، که رسد، ولی یکی از اثرات جانبی آن کاهش فتوسنتز میا در شرایط تنش غرقابی ضروری به نظر میآب گیاه برای بق

 اجتناب ناپذیر است.

 سرعت فتوسنتز
دار سرعت فتوسنتز نسبت به شرایط بدون تنش منجر به کاهش معنی مالیمها تنش غرقابی در همه ارقام و ژنوتیپ 

دار این صفت نسبت به شرایط بدون تنش ها منجر به کاهش معنیز در تمامی ارقام و ژنوتیپنی شدیدغرقابی شد، تنش غرقابی 

 .(0)شکل  گردید مالیمغرقابی و تنش غرقابی 

در آزمایشات دیگری بر روی گندم و بسیاری از گیاهان غیر مقاوم نسبت به تنش غرقابی، نیز کاهش سرعت فتوسنتز بر 

 Rafiqulفرنگی، ماش و نخود اشاره کرد ) توان به گیاهان زراعی مهمی همچون گوجهمیاثر این تنش گزارش گردیده، که 

Islam et al, 2008; Sena Gomes and Kozlowski, 1980; Fazeli et al, 2022). 

 

 
 رقم و ژنوتیپ گندم نان در مرحله سه برگی.  12بر سرعت فتوسنتز مالیم و شدید اثر تنش غرقابی  -6 شکل

Figure 6- Effect of severe and mild waterlogging stress on photosynthesis rate  in 21 cultivars and 

genotypes of bread wheat at the three-leaf stage. 

ها شد، اختالف بین تنش غرقابی به به طور کلی تنش غرقابی منجر به کاهش شدید سرعت فتوسنتز در تمامی ارقام و ژنوتیپ

 04ساعت با تنش غرقابی به مدت  211با شرایط بدون تنش نیز بسیار بیشتر از اختالف بین تنش غرقابی به مدت   04مدت 



 

 

حتی تنش های کوتاه مدت غرفابی نیز منجر به کاهش شدید  بر اساس نتایج این آزمایش(. بنابراین 0ساعت بود )شکل 

 شود.های مختلف گندم نان میوتیپسرعت فتوسنتز در ارقام و ژن

رقم گندم نان را با  10زند، به عنوان مثال در آزمایشی تنش غرقابی غالبا براثر کمبود یا فقدان اکسیژن به گیاه آسیب می

سرعت درصدی  43ساعت( تحت تنش غرقابی قرار دادند، و کاهش  211استفاده از روش تزریق گاز نیتروژن به مدت پنج روز )

(. در این روش محیط اطراف ریشه به Tiryakioglu et al, 2015ای را مشاهده نمودند )درصدی هدایت روزنه 01فتوسنتز و 

ای با درصد نیتروژن است در تماس باشد، با استفاده از ادوات ویژه 34درصد اکسیژن و  12جای اینکه با هوا که حاوی حدود 

 شود.درصد احاطه می 11/11گاز نیتروژن با خلوص 

 

 ماده خشک ریشه
غرقابی منجر به کاهش ماده  تنش(. 2دار بود )جدول نش تنش و رقم در تمامی صفات مربوط به ریشه نیز معنیبرهم ک

بین ارقام و در سطوح مختلف تنش داری این کاهش ها شد، ولی از نظر میزان و معنیخشک ریشه در همه ارقام و ژنوتیپ

دار نبود. کاهش ماده خشک ریشه بر اثر تنش غرقابی معنی ms 93-16های بسیاری وجود داشت. در ژنوتیپ ها تفاوتژنوتیپ

دار ماده خشک ریشه شد و ساعت منجر به کاهش معنی 211فقط تنش غرقابی به مدت  ms 93-6در رقم سارنگ و ژنوتیپ 

ماده خشک دار غرقابی منجر به کاهش معنی مالیمدر رقم مهرگان تنش بسیار شدیدتر بود.  ms 93-6این کاهش در ژنوتیپ 

دار ماده خشک ریشه هم نسبت به گیاهان ریشه نسبت به گیاهان شاهد شد، تنش شدید غرقابی نیز منجر به کاهش معنی

 .(3)شکل  غرقابی شد مالیمشاهد و هم نسبت به گیاهان تحت تنش 

  

 



 

 

 بر ماده خشک ریشه گندم نان در مرحله سه برگی.مالیم و شدید  اثر تنش غرقابی -7شکل 

Figure 7- Effect of mild and severe waterlogging stress on root dry matter of bread wheat at the three-

leaf stage. 

 

بسیار شدیدتر از این  ms 93-6به طور کلی میزان کاهش ماده خشک ریشه بر اثر تنش غرقابی در رقم مهرگان و ژنوتیپ 

فظ در ح یتوانایی بیشتر ms 93-16 رسد رقم سارنگ و ژنوتیپبه نظر می، دبو ms 93-16کاهش در رقم سارنگ و ژنوتیپ 

ترند. با وجود اینکه هر دو سطح تنش منجر به کاهش ماده خشک ریشه در مقابل تنش غرقابی دارند، و از این لحاظ متحمل

ماده خشک ریشه بود، که در  دار ماده خشک ریشه در رقم مهرگان شد، ولی این رقم در تمامی موارد دارای بیشترینمعنی

 (.3داری بیشتر بود )شکل ساعت، این برتری به شکل معنی 04تیمارهای شاهد وتنش غرقابی به مدت 

ماده  مرتبط باتوان دریافت که ماده خشک ریشه با مقایسه دو صفت ماده خشک اندام هوایی و ماده خشک ریشه می

اندام هوایی در یک رقم یا ژنوتیپ بیشتر باشد، ماده خشک ریشه آن نیز  خشک اندام هوایی است، در واقع هرچه ماده خشک

کاهش ماده خشک اندام هوایی منجر به کاهش احتماالً هم شود. بیشتر خواهد بود، و تنش غرقابی منجر به کاهش هر دو می

زیرا  شود.وایی میکاهش ماده خشک ریشه منجر به کاهش ماده خشک اندام ه لعکس،اب و همشود ماده خشک ریشه می

ها و در مورد گیاهان تثبیت کننده نیتروژن، نیتروژن( را در پیامها، آب و مواد معدنی ) و در برخی موارد هورمون اکسیژن، ریشه

رسد دهد. به نظر میدهد و اندام هوایی نیز طیف وسیعی از مواد آلی را در اختیار ریشه قرار میاختیار اندام هوایی قرار می

تر، های متحملتر و در هر دو سطح تنش در ارقام و ژنوتیپهای حساسقل در مورد تنش خفیف غرقابی در ارقام و ژنوتیپحدا

تنش غرقابی اثر کاهشی بیشتری بر ماده خشک اندام هوایی نسبت به ماده خشک ریشه دارد. زیرا در همه این موارد کاهش 

 گونه نبود.مورد ماده خشک ریشه اینماده خشک اندام هوایی معنی دار بود ولی در 

های گندم و سایر گیاهان تشریح شده که عمدتا بر اثرات کاهش های بسیاری برای توضیح نحوه آسیب به ریشهمکانیسم

توانایی رشد  و دشومیارد وهای مریستم انتهایی ریشه بیشترین آسیب به سلولدر شرایط تنش غرقابی  اکسیژن استواراند.

-کاهش رشد ریشه و های اولیهبسیار محدود است، تنش غرقابی منجر به مرگ ریشهنیز پس از رفع تنش  هاسلولاین مجدد 

شود. با این حال  در بین ارقام گندم برای این صفات تنوع وجود های جانبی و کاهش نسبت ریشه به اندام هوایی در گندم می

یابد، و به دنبال آن فتوسنتز و مواد غذایی از جمله نیتروژن کاهش میدارد. با کاهش اکسیژن رشد ریشه کاهش یافته و جذب 

 (.Shabala, 2011شود )یابد که خود منجر به محدودیت بیشتر رشد ریشه میفراهمی کربوهیدرات کاهش می

ر پی تنش غرقابی بلند مدت و مزمن )ایجاد و رفع تنش غرقابی به طور پی د شدمشاهده در پژوهشی بر روی گندم نان 

سازد و در سالیان اخیر انگلستان در مراحل ابتدایی رشد به گندم خسارت وارد می ویژهدر مناطقی از شمال اروپا به  عمدتاًکه 

توزیع ریشه در  ةنحوتری به خود گرفته است(، عالوه بر ماده خشک، این پدیده به دلیل اثرات گرمایش جهانی شدت بیش

این  .شودهای گندم میتر شدن ریشهدهد، و منجر به سطحیرا نیز تغییر می یستم ریشهیا به عبارتی معماری سعمق خاک 



 

 

در اواخر بهار و اوایل  غالباًکه شود، میشود ولی منجر به کاهش تحمل خشکی ویژگی باعث تحمل بهتر تنش غرقابی می

نیز بین  یر معماری ریشه بر اثر تنش غرقابیتغیدر  .است زمانهمدهد و با پرشدن دانه گندم تابستان در این مناطق رخ می

 Dickin and) ها میزان این تغییرات شدیدتر استهایی وجود دارد و در برخی از آنهای مختلف گندم تفاوتارقام و ژنوتیپ

Wright, 2008). 

لخانه و ای، کشت گلدانی در گ( در آزمایشی به صورت کشت مزرعهMusgrave and Ding, 1998موسگراو و دینگ )

کشت گلدانی در فضای باز هشت رقم گندم نان را مراحل مختلف رشدی تحت تنش غرقابی قرار دادند و مشاهده کردند که 

البته بین ارقام در میزان این  ،تنش غرقابی حتی در دو هفته پس از کاشت نیز در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه شد

درصد با مجموع محتوای  10درصد با ماده خشک ریشه و  40دند که عملکرد دانه ها گزارش کر. آنکاهش تفاوت وجود داشت

تواند از صفات مهم در انتخاب ارقام فسفر، آهن و منگنز ریشه همبستگی دارد، و نتیجه گرفتند که ماده خشک ریشه می

 متحمل نسبت به تنش غرقابی باشد.

نقشی اساسی ایفا  رقم یا ژنوتیپ گندم نسبت به تنش غرقابی بنابراین صفت ماده خشک ریشه در تعیین میزان تحمل یک

و هم در  نژادیهای بهپژوهشتوان از این صفت هم جهت باالبردن تحمل این گندم نسبت به این تنش در نماید، و میمی

 تعیین میزان و علت تحمل بهتر ارقام گندم بهره برد.

 

 م گندم تحت تنش غرقابی در مرحله سه برگیرق 4تجزیه واریانس صفات خالصه نتایج  -5جدول 
Table 5- Variance analysis of traits of 4 wheat cultivars under waterlogging stress at the three-leaf stage 

 میانگین مربعات  
Mean square 

 منابع تغییرات 
S.O.V 

 درجه آزادی

d.f 

 ماده خشک ریشه
Root dry matter 

 حجم ریشه
Root volume 

نسبت ماده خشک ریشه به اندام 
 هوایی

Root/shoot ratio   

 

 بلوک )تکرار(
R 

2 0.491 ns
 142.11 ns

 0.301 ns
  

 تنش
Stress 

2 12.19 ** 409.27 * 1.02
*  

 (aخطای تنش )
E.a 

4 0.155 98.36 0.172  

 رقم
Cultivar 

3 2.01 * 2749.53
** 0.098 *  

 رقم×تنش
Stress×Cultivar 

6 1.78 * 981.67 * 0.107
*  

 (bخطای کل )
E.b 

18 0.287 189.66 0.016  

 ضریب تغییرات )درصد(
C.V (%) 

 7. 60 19. 38 13. 87  

 باشد.دار نمیمعنی nsدار است و ترتیب در سطح پنج و یک درصد معنی به * *و  *

 

 حجم ریشه



 

 

 msر حجم ریشه رخ نداد، ولی در رقم مهرگان و ژنوتیپ داری دهیچ تفاوت معنی ms 93-16در رقم سارنگ و ژنوتیپ  

)شکل  دار حجم ریشه نسبت به تنش خفیف غرقابی و شرایط بدون تنش شدتنش شدید غرقابی منجر به کاهش معنی 93-6

4) . 

 
 بر حجم ریشه گندم نان در مرحله سه برگی.مالیم و شدید  اثر تنش غرقابی -4شکل 

Figure 8- Effect of mild and severe waterlogging stress on root volume of bread wheat at the three-leaf 

stage. 

 

واضح است که حجم ریشه تابع ماده خشک ریشه است، یعنی هرچه ماده خشک ریشه بیشتر باشد حجم ریشه بیشتر 

رسد این اهد یافت. البته به نظر میخواهد بود و با کاهش ماده خشک ریشه بر اثر تنش غرقابی حجم ریشه نیز کاهش خو

کاهش در حجم ریشه نسبت به ماده خشک ریشه اندکی کمتر باشد، و به احتمال زیاد صفت ماده خشک ریشه شاخص بهتری 

 ها است.برای ارزیابی میزان خسارت وارد شده بر اثر تنش به ریشه

  اندام هواییماده خشک ماده خشک ریشه به ت نسب
نسبت ماده خشک ریشه  به ماده خشک اندام  هوایی رخ  داری درهیچ تفاوت معنی ms 93-6ژنوتیپ  در رقم مهرگان و

نداد، این بدان معناست که کاهش ماده خشک ریشه و ماده خشک اندام هوایی بر اثر تنش غرقابی در این رقم و ژنوتیپ کامال 

-معنی افزایش، تنش شدید غرقابی منجر به ms 93-16یپ منطبق بود و به صورت یکسانی رخ داد. ولی در رقم سارنگ و ژنوت

این افزایش در رقم سارنگ  شرایط بدون تنش شد. با نسبت ماده خشک ریشه  به ماده خشک اندام  هوایی در مقایسهدار 

ب کاهش دار شدن این افزایش به این مفهوم است که در این موارد، شیدار بود. معنینسبت به تنش خفیف غرقابی نیز معنی

 .(1)شکل  ماده خشک اندام هوایی بر اثر تنش غرقابی بیش از شیب کاهش ماده خشک ریشه است



 

 

 

 
 در مرحله سه برگی. نسبت ماده خشک ریشه به اندام هوایی گندم نانبر مالیم و شدید  اثر تنش غرقابی-1شکل 

Figure 9- Effect of mild and severe waterlogging stress on root to shoot dry matter ratio of bread wheat 

at the three-leaf stage. 

 

تر از کاهش ماده تر کاهش ماده خشک ریشه کمتر و با اعمال تنش غرقابی طوالنی مدتمتحملهای در ارقام و ژنوتیپ

ت به ریشه شدیدتر خواهد تر در این موارد  کاهش ماده خشک اندام هوایی نسبخشک اندام هوایی خواهد بود، به زبان ساده

تر از ساعت بسیار بیش 211بود. به طور مثال کاهش ماده خشک اندام هوایی در رقم سارنگ تحت تنش غرقابی به مدت 

شرایط بدون تنش و داری بیش از کاهش ماده خشک ریشه بود، و نسبت ماده خشک ریشه به اندام هوایی به صورت معنی

کرد. این رقم و ژنوتیپ نیز تا حدودی این مور صدق می MS 93-16د، در مورد ژنوتیپ ساعت بو 04تنش غرقابی به مدت 

توان چنین اسنتباط کرد که ارقام متحمل در شرایط تنش غرقابی طوالنی تر بودند. بنابراین مینسبت به تنش غرقابی متحمل

 های خود دارند.تر توانایی بهتری در حفظ ماده خشک ریشهمدت

شود و تنش غرقابی ممکن است در ارقام مختلف گندم تنوع زیادی یافت مینسبت ریشه به اندام هوایی  در مورد صفت

های مریستم انتهایی ریشه در شود، که عمدتا به میزان بقای  سلولگندم  نسبت ریشه به اندام هوایی باعث کاهش یا افزایش

 (.Shabala, 2011رفع تنش دارد )ها پس از شرایط تنش غرقابی و توانایی رشد مجدد این سلول

 گیرینتیجه



 

 

ای و سرعت فتوسنتز و در پی آن ماده خشک ریشه و اندام دار عدد اسپد هدایت روزنهتنش غرقابی منجر به کاهش معنی

تر و با اعمال تنش های متحملتر، شدیدتر بود . در ارقام و ژنوتیپهای حساسهوایی شد و این کاهش در ارقام و ژنوتیپ

تر از کاهش ماده خشک اندام هوایی بود. رقم مهرگان با وجود کاهش تر کاهش ماده خشک ریشه کمغرقابی طوالنی مدت

شدید ماده خشک اندام هوایی در مواجه با تنش غرقابی به دلیل پتانسیل عملکرد باال، در هر سه سطح تنش دارای بیشترین 

 رسد.تر به نظر می، بنابراین جهت کشت در مناطق مستعد تنش غرقابی مناسبها بودت به سایر ارقام و ژنوتیپماده خشک نسب

 سگزایاسپ
چمران  دیدانشگاه شه یاز معاونت پژوهش، قرار دادن بذور اریدر اخت بابتاهواز  یکشاورز قاتیاز مرکز تحق بدین وسیله
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