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 چکیده 

ترین عوامل محدودکننده تولید محصول در اکثر نقاط دنیا از جمله  خشکی و کمبود آب یکی از مهم

ایران بشمار می آید. پاسخ گیاه در واکنش به تنش خشکی از طریق تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، 

متابولیکی است که نمود آن در گیاه ظاهر می شود. یکی از اثرات تنش خشکی، بیوشیمیایی و فرایندهای 

کاهش صفات رشد گیاه از جمله کاهش طول ساقه، وزن خشک، سطح برگ و میزان نسبی آب برگ 

است. در بررسی مقایسه ژنوتیپ های متحمل  و حساس به خشکی مشخص شده است که در ژنوتیپ 

سم های مقاومت به خشکی، کاهش کمتری در رشد اندام هوایی و به های متحمل به دلیل وجود مکانی

تبع آن تولید زیست توده و محصول رخ می دهد. حفظ آب برگ و کاهش تبخیر و تعرق مکانیسم های  

مهم اجتناب از خشکی هستند. در شرایط تنش خشکی قدرت حفظ آب برگ در ژنوتیپ های حساس به 

 موجود در برگ از طریق تبخیر سطحی و یا تعرق کاهش یافته و در خشکی کاهش می یابد، بنابراین آب

ژنوتیپ های متحمل به خشکی از ساز و کار های متفاوتی برای حفظ نتیجه گیاه دچار کم آبی می شود. 

ها کاهش سطح برگ جهت ساز و کاراین  بعضی ازآب برگ و جلوگیری از هدر روی آن برخوردارند. 

تعرق و همچنین بسته شدن روزنه ها در شرایط تنش خشکی است.  کاهش میزان تبخیر سطحی و

بنابراین می توان گفت که تفاوت ژنوتیپ های مختلف از نظر میزان نسبی آب برگ به تفاوت آنها در 

میزان جذب آب از خاک و همچنین توانایی آنها در افزایش کارایی سیستم ریشه ای و قدرت کنترل 

 ا مربوط می شود.هدرروی آب از طریق روزنه ه
 

  ، روزنهژنوتیپ متحمل ژنوتیپ حساس، تنش خشکی، میزان نسبی آب برگ،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

باشد و کاهش رشد  کم آبی امروزه یکی از مهمترین عوامل محدود کننده ازدیاد محصول در نواحی خشک و نیمه خشک می

، رودریگوز، 6831در اثر تنش خشکی به مراتب بیشتر از سایر تنش های محیطی دیگر است )کافی و مهدوی دامغانی، 

(. کمبود آب و تنش شوری به طور کلیدی بر روی بقای محصوالت زراعی و تولید غذای پایدار اثر دارند )جلیل، 6001

محیط رشد ریشه رخ می دهد، به بسته شدن سلول های روزنه ای و  (. تنش خشکی که به علت کاهش آب در6002

محدودیت گاز دی اکسید کربن منجر می شود. از دست دادن مقدار زیادی آب سبب از هم گسیختگی متابولیسم و ساختار 

است به (. تنش آبی شدید ممکن 6998سلولی می شود و به توقف اثرات کاتالیزی آنزیم ها منجر می شود )اسمیرنوف، 

 (. 6003جلوگیری از فتوسنتز، از هم گسیختگی متابولیسم و سرانجام به مرگ گیاه منجر شود )جلیل و همکاران، 

کشور ما نیز در نواحی خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده است و دو عامل مهم محیطی نظیر شوری و خشکی از 

با توجه به  (.6002ق محدود می کنند )احسان پور و همکاران، پارامتر هایی هستند که رشد و نمو گیاه را در این مناط

( کل مساحت کشور و همچنین کاهش یافتن دسترسی به %90ایران ) وسعت نگران کننده مناطق خشک و نیمه خشک در

ای کم منابع آب، بایستی تمهیدات مناسبی برای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی اندیشیده شود. استفاده از رژیم ه

آبیاری با صرفه جویی در مصرف آب نیز می تواند به عنوان یک مدیریت آب در مزرعه در افزایش سطح زیر کشت و اصالح 

کم آبیاری به عنوان یک استراتژی سودمند اقتصادی در وضعیت محدودیت آبیاری و با هدف  .الگوی کشت کمک نماید

 (. 6830)جلیلیان و همکاران، حداکثر استفاده از واحد حجم آب مصرفی مطرح است 

تنش خشکی سبب کاهش رشد گیاه از طریق تغییر فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه از جمله تغییر فعالیت آنزیم ها، 

نفوذپذیری غشاء سلول، وضعیت آب برگ و نرخ فتوسنتزی گیاه می شود. برگ های گیاه نسبت به سایر اندام های گیاهی 

ان می دهند. کاهش رشد برگ و یا پیری برگ ها در شرایط تنش خشکی حساسیت بیشتری نسبت به تنش خشکی از خود نش

یکی از مکانیسم های سازشی گیاه در پاسخ به تنش خشکی و کاهش تعرق است. رشد برگ به دلیل در دسترس نبودن آب 

 (.(Jallel et al., 2009مورد نیاز و کاهش جذب مواد غذایی کاهش می یابد 

ه ها در شرایط تنش خشکی که احتماال ناشی از تولید آبسیزیک اسید است، از طریق آوند سیگنال ایجاد شده بوسیله ریش

چوب به برگ ها منتقل می شود و بنابراین نرخ رشد گیاه را تحت تاثیر قرار داده و رشد اندام هوایی را کاهش می دهد 

(Saxena et al., 2005.) 
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یک و همچنین سیستم های دفاعی موجود در گیاهان در مقابل در سالهای اخیر بررسی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژ

مانند خشکی( موثر هستند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است تنش های محیطی که در ایجاد مقاومت به تنش های محیطی )

(Saxena et al., 2005.) 

 

 

 

 تاثیر تنش خشکی بر مرحله جوانه زنی:

مرحله جوانه زنی یک مرحله مهم در حیات گیاه است و می تواند تاثیر بسزایی در میران تولید و عملکرد گیاهان داشته  

. گزارش هایی مبنی بر (Mensah et al., 2006)باشد. عملکرد گیاه به نوع بذر، شرایط محیطی و رشد بذر وابسته است 

 ,.Gunes et al) شدن در افزایش عملکرد دانه در گیاه نخود وجود داردتاثیر معنی دار افزایش سرعت جوانه زنی و سبز 

 (. مراحل اولیه رشد از جمله مراحل جوانه زنی و گیاهچه 2002

 

. تنش خشکی تاثیر (Mensah et al., 2006)ای نسبت به شرایط محیطی حساس تر از سایر مراحل رشد هستند 

ه طول ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه و همچنین سرعت سبز شدن معنی داری بر صفات مورفولوژیکی گیاه از جمل

 .(Mensah et al., 2006)گیاهچه ها دارد 

بررسی های متعدد نشان داده است که چنانچه جوانه زنی بذر در شرایط مناسبی انجام شود، رشد گیاه  بهتر صورت گرفته و 

 Khalid et) ولید مواد فتوسنتزی در مزرعه، سریع تر ایجاد می شوددر نتیجه پوشش گیاهی مطلوب برای انجام فتوسنتز و ت

al., 2001بدیهی است در این شرایط، طول فصل رشد افزایش و انتظار می رود عملکرد به میزان قابل توجهی افزایش یابد .) 

(Salim et al., 1993.) 
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سرعت  و 

ی شوند، به طوری که ارقام دارای سرعت و درصد جوانه درصد جوانه زنی از شاخص های ارزیابی تحمل به خشکی محسوب م

 . (Maiti & Wesche- Ebeling, 2001) زنی باالتر در شرایط تنش، از شانس بیشتری برای سبز شدن برخوردار هستند

سبز شدن سریع تر یک ژنوتیپ به معنای شروع زودتر رشد اتوتروفی و استقرار سریع تر پوشش گیاهی برای تولید مواد 

توسنتزی و عملکردهای باالتر خواهد بود. در یک بررسی، ژنوتیپ هایی که در شرایط تنش خشکی قابلیت جوانه زنی باالتری ف

(. حداقل رطوبت مورد Gupta, 1998داشتند، در مرحله گیاهچه ای از بنیه و سیستم ریشه ای قوی تری نیز برخوردار بودند )

 Kalefetogluمختلف گیاهی و حتی ژنوتیپ های یک گونه نیز متفاوت است )نیاز برای شروع جوانه زنی در گونه های 

Macar, et al., 2009 بررسی اثر تنش خشکی بر مراحل رشد گیاه از جمله مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای و شناسایی .)

تنش خشکی در این  مکانیسم پاسخ گیاهان به تنش خشکی جهت معرفی نشانگرهایی مناسب برای شناسایی ارقام متحمل به

 (.Gamze et al., 2005مراحل ضروری است )

 

 تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی گیاه:

 

یکی از اثرات تنش خشکی، کاهش صفاتی مانند طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و میزان رنگدانه های 

ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی و ژنوتیپ های در بررسی تفاوت بین Ahmed et al., 2002). فتوسنتزی است )

حساس، مشخص شده است که در ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی به دلیل وجود مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی 

 & Tokerکاهش کمتری در رشد اندام هوایی و به تبع آن کاهش کمتری در تولید محصول و عملکرد گیاه رخ می دهد )

Kagirgan, 2003) اثر تنش خشکی بر صفات ریشه ای از جمله طول ریشه، سطح ریشه، حجم ریشه و نسبت وزن خشک .

بخش هوایی به بخش زیرزمینی در گونه های مختلف گیاهی از جمله گندم، لوبیا و زیتون  و همچنین افزایش رشد بخش 

 ,Tawfik؛ Bayoumi et al., 2008)ریشه ای در مقایسه با بخش ساقه ای در شرایط تنش خشکی نیز گزارش شده است 

 Phaseolousکاهش وزن خشک اندام هوایی در شرایط تنش خشکی در لوبیا )(.Guerfel et al., 2008؛ 2008

vulgaris )( نیز گزارش شده استAshraf & Iram, 2005.) 
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است که گیاه به  مسلم 

دهد و وجود سیستم در سطح مورفولوژیک نسبت به تنش بروز میرا هایی منظور سازش با شرایط نامساعد محیطی، واکنش

 ,.Serraj et al) گرددزیادی باعث افزایش تحمل و مقاومت گیاه نسبت به شرایط خشکی می ودقوی و گسترده، تا حدریشه 

2004 .) 

 

 تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی گیاه: 4-1-5-

ار نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء، پتانسیل آب برگ و ... در تنش خشکی برخی از صفات فیزیولوژیکی از جمله مقد 

تنظیم اسمزی در گیاهان به واسطه تجمع متابولیت هایی مانند گالیسین بتائین،  Jaleel et al., 2008a).کاهش می یابد )

(. این متابولیت ها به دلیل عدم  Evazi et al., 2007؛ (Djilianov et al., 2005پرولین و مانیتول حاصل می شود 

شوند که در گیاهان مقاوم به تنش به های سازگار شناخته میمداخله در واکنش های عادی متابولیکی گیاه به عنوان متابولیت 

یابند. ترکیبات ذکر شده عالوه بر مشارکت در حفظ تورم سلولی، در پایداری شکل فعال آنزیم ها نیز طور طبیعی تجمع می

پرولین به همراه آنزیم ها، قندها و اسیدهای آمینه دیگر در پایداری ساختمانی  (.Karagozler et al., 2008میت دارند ) اه

پروتئین ها و نیز تصفیه رادیکال های آزاد که موجب تخریب و فروپاشی غشاءها در شرایط تنش می شوند، نقش مهمی ایفا می 

. پرولین نقش مهمی را در تحمل به شوری و خشکی گیاهان، ( Nunes et al., 2008؛ (Karagozler et al., 2008کنند

(، گزارش کرده اند که Bayoumi et al., 2008. بایومی و همکاران )(Amini & Ehsanpour, 2005بر عهده دارد)

ان است. همچنین درمیان اسیدهای آمینه مهم، تجمع پرولین در شرایط تنش یکی از ویژگی های معمول در بسیاری از گیاه

ایشان خاطر نشان کرده اند که همبستگی قوی بین افزایش سطح پرولین و درصد بقاء در شرایط کمبود آب وجود دارد.  

( و پتانسیل آب برگ ها شاخص مناسبی جهت به گزینی ارقام متحمل به خشکی گندم می (RWCتغییرات وضعیت آبی 

(، نیز در بررسی خود بر روی گندم به این نتیجه رسیدند که درصد رطوبت Izanloo et al., 2008ایزانلو و همکاران ) .باشند

دهنده وضعیت آبی گیاه می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان دهنده هائی است که نشانترین مولفهنسبی بافت ها از مهم

اکسیدانی سیستم دفاعی آنتی .ی باشددار بین تحمل به خشکی و میزان آب نسبی برگ و پتانسیل آب گیاه مهمبستگی معنی

ترین سیستم های دفاعی فعال شده در شرایط تنش خشکی است. به دلیل اهمیت این سیستم در پاسخ به نیز یکی از مهم

 تنش خشکی و همچنین ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی که بین فعالیت سیستم های مذکور و شاخص های فیزیولوژیک وجود 
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نقش این سیستم ها در عملکرد نهایی گیاه، ضرورت مطالعه و بررسی این سیستم ها و ارتباط آنها با درجه  دارد و همچنین

 (.Karagozler et al., 2008مقاومت به خشکی ارقام مختلف گیاهان زراعی را افزایش داده است )

خوشبختانه، کلروپالست ها اندامک هایی هستند کلروپالست ها منبع اصلی تولید گونه های اکسیژن فعال در گیاهان هستند. 

که با داشتن کاروتنوئید ها، توکوفرول ها و آنزیم های آنتی اکسیدانی قادر به حذف گونه های فعال اکسیژن و حفظ ساختار 

راه  موثرترین (. Lu & Zang, 1998غشاء های فتوسنتزی و در نتیجه قادر به حداقل رساندن تخریب اکسیداتیو می باشند )

برای مقابله با خشکی، دستیابی به ژنوتیپ های متحمل به خشکی است. بنابراین لزوم بکارگیری معیارهای مناسب جهت 

تجمع زیاد پرولین در سلول های تحت  (. Ganjeali & Kafi, 2007گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی ضروری است )

 ,.Tawfik et alلوگیری از ایجاد سمیت در سلول می شود )تنش، سبب محافظت از سلول در شرایط تنش و همچنین ج

(. پرولین همچنین در حفظ ساختار غشاء، ایجاد سازگاری اسمزی و حفظ ساختار آنزیم ها در سلول، ایفای نقش می 2008

 بنابراین در شرایط تنش خشکی، با کاهش آب درون سلولی، کاهش فتوسنتز و همچنین (.Ashraf & Iram, 2005کند )

مواجه شده است. مقدار پرولین و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی نیز به اندازه ای نبوده است که  ΙΙکاهش کارایی فتوسیستم

بتواند اثرات تخریبی ناشی از تنش خشکی را کاهش دهد. بیشتر بودن طول ساقه در این ژنوتیپ نسبت به سایر ژنوتیپ ها نیز 

 (.(Ganjeali, & Kafi, 2007دنی به بخش ساقه ای و هدر رفتن بیشترآب است دلیلی بر تخصیص نادرست آب و مواد مع

محققان همچنین پاسخ های فیزیولوژیکی گیاهان به تنش خشکی از قبیل مقدار نسبی آب برگ، پتانسیل آب برگ، ضریب 

کارایی مصرف آب و کارایی ثبات غشاء، میزان رنگدانه های فتوسنتزی، میزان اسیمیالسیون دی اکسید کربن، میزان تعرق، 

( را در بسیاری از گونه های گیاهی از قبیل گندم، ذرت، نخود و لوبیا مورد بررسی قرار داده اند و به این Fv/Fm) ΙΙفتوسیستم

کاهش  ΙΙنتیجه رسیدند که در شرایط تنش خشکی مقدار نسبی آب برگ، اسمیالسیون دی اکسید کربن و عملکرد فتوسیستم

 (.Gunes et al., 2006؛ Boomsma, 2008؛ Bayoumi et al., 2008؛ Nunes et al., 2008می یابد )

 تاثیر تنش خشکی بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی:

 Terziدر برخی مطالعات تاثیر تنش خشکی بر میزان رنگدانه های  فتوسنتزی نیز گزارش شده است. ترزی و کادیوگلو )

& Kadioglu, 2006 گزارش نموده اند که تنش خشکی سبب کاهش میزان رنگدانه های فتوسنتزی در گیاه ،)Ctenanthe 

setosa  می گردد. ایشان همچنین علت کاهش میزان رنگدانه های فتوسنتزی در مراحل اولیه رشد گیاه در شرایط تنش

 نتزی در مراحل بعدی رشد گیاه را به دلیل خشکی را کاهش مقدار نسبی آب برگ دانسته و افزایش میزان رنگدانه های فتوس
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 ,.Jaleel et al) افزایش میزان رطوبت سطح داخلی برگ به دلیل لوله شدن برگها در نتیجه تنش خشکی ذکر کرده اند

 Lage؛ Guerfel et al., 2008) تغییر میزان کلروفیل و کاهش آن تحت تنش، با پیری برگ در ارتباط است (.2009

pinto et al., 2008 .) بررسی ها موید این است که کاروتنوئیدها نقش مهمی در پاسخ گیاه به تنش خشکی دارند و بنابراین

در ارقام کلزا  aتنش خشکی میزان کلروفیل (. Jaleel et al., 2009) در افزایش مقاومت به تنش خشکی نقش موثری دارند 

Brassica napus L.) ( فتوسنتزی ممکن است به دلیل کاهش سنتز کمپلکس های  را کاهش داد. کاهش رنگدانه های

 bو aرنگدانه به دام اندازنده نور کلروفیل -و یا تخریب کمپلکس های پروتئین cabرنگدانه ای کد شده بوسیله خانواده ژنی 

(CHCIIs که کار آنها محافظت از وضعیت فتوسنتزی است، باشد و یا ممکن است به دلیل تخریب اکسیداتیو ) لیپیدهای

ضریب ثبات کلروفیل )نسبت میزان کلروفیل کل در شرایط تنش به میزان . کلروپالست، پروتئین ها و یا رنگدانه ها باشد

کلروفیل کل در شرایط بدون تنش(، به عنوان یک معیار مناسب جهت تعیین میزان مقاومت ژنوتیپ ها به تنش خشکی مطرح 

تنش خشکی بر میزان کلروفیل ها وابسته به شدت و مدت تنش خشکی و نوع  تاثیر (.Terzi & Kadioglu, 2006است )

 (.Guerfel et al., 2008گونه گیاهی می باشد )

 تاثیر تنش خشکی بر مقدار نسبی آب برگ:

 ,.Eivazi et alدر بسیاری از بررسی ها کاهش مقدار نسبی آب برگ در شرایط تنش خشکی مشاهده شده است )

. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داده است که ژنوتیپ های متحمل گندم و ذرت توانایی  Izanloo et al., 2008)؛ 2007

بیشتری جهت حفظ آب دورن برگ در شرایط تنش خشکی دارند، بنابراین نسبت به ژنوتیپ های حساس از آب برگ بیشتری 

قدار نسبی آب برگ نیز به عنوان نشانگر جهت م (.Ashraf et al., 2007؛ Izanloo et al., 2008نیز برخوردار هستند )

 (.Terzi & Kadioglu, 2006تعیین میزان مقاومت ژنوتیپ های گیاهی نسبت به تنش خشکی معرفی شده است )

 تاثیر تنش خشکی بر ساختار غشاء:

هیدروژن گیری از خشکی از طریق ایجاد تنش اکسیداتیو، یکپارچگی غشاء سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. واکنش 

رادیکال هیدروکسیل توسط پراکسیداسیون اسید لینولنیک در غشاء سلولی انجام می شود. پراکسیداسیون لیپیدها در 

 و یا دیگر یون های فلزی احیاء )مانند یون مس( ناپایدار است. پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع منجر به  2Fe+ حضور
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نام مالون دی آلدئید می گردد که از آن به عنوان شاخصی جهت تعیین میزان پراکسیداسیون  ایجاد محصول ثانویه ای به

تنش خشکی از طریق افزایش تولید مواد  (.Eraslan et al., 2007لیپیدها و میزان نفوذپذیری غشاء استفاده می شود )

در نتیجه ضریب پایداری غشاء، در شرایط  تخریب کننده غشاء از جمله پراکسید هیدروژن، سبب تخریب غشاء سلولی گشته و

تنش خشکی کاهش می یابد. گیاهان متحمل به تنش خشکی مکانیسم هایی برای مقابله با تخریب غشاء دارند که یکی از این 

 مکانیسم ها تجزیه پراکسید هیدروژن توسط آنزیم های کاتاالز و پراکسیداز است. بنابراین میزان تخریب غشاء در شرایط تنش

کاهش  (.Jinmin & Hang, 2001خشکی در ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی کمتر از ژنوتیپ های حساس است )

نیز گزارش  Medicago truncatulaضریب پایداری غشاء در شرایط تنش خشکی در گیاهان دیگر از جمله گندم، زیتون و 

کاهش ضریب پایداری غشاء در  .Guerfel et al., 2008)؛Nunes et al., 2008؛ Bayoumi et al., 2008) شده است 

 Bayoumi) نیز گزارش شده است  Medicago truncatulaشرایط تنش خشکی در گیاهان دیگر از جمله گندم، زیتون و 

et al., 2008 ؛Nunes et al., 2008؛(Guerfel et al., 2008. 

 :2COتاثیر تنش خشکی بر میزان فتوسنتز و اسیمیالسیون 

خشکی بر میزان فتوسنتز به دو صورت اثر تنش خشکی بر فتوسنتز بواسطه بسته شدن روزنه ها و اثر تنش اثر تنش 

خشکی بر فتوسنتز مستقل از روزنه ها مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی اثر تنش خشکی بر فتوسنتز بواسطه بسته شدن 

اسخ به کاهش فشار تورگر، کاهش پتانسیل آب برگ و یا روزنه ها )ممانعت روزنه ای( مشخص شده است که روزنه ها در پ

کاهش رطوبت اتمسفر بسته می شوند. میزان اسیمیالسیون دی اکسید کربن در برگ ها در شرایط کمبود آب کاهش می یابد. 

 حتی قبل از اینکه وضعیت آب برگ در شرایط تنش خشکی تغییر کند، میزان اسیمیالسیون دی اکسید کربن در پاسخ به

کاهش رطوبت هوا و یا کاهش پتانسیل آب خاک تغییر نموده و کاهش نشان می دهد. بنابراین، بسته شدن روزنه ها بیشتر به 

این مطلب نشان می دهد که روزنه (. Zlatev & Yordanov, 2004دلیل کاهش رطوبت خاک است تا وضعیت آب برگ )

ده توسط ریشه های دهیدراته پاسخ می دهند. در شرایط تنش ها به سیگنال های شیمیایی مثل آبسیزیک اسید تولید ش

خشکی روزنه های برگی گیاه بسته شده و از این طریق میزان تعرق و میزان دی اکسید کربن موجود در برگ نیز کاهش می 

 یابد. 
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ژنوتیپ های متحمل  تغییر در متابولیسم کربن سلولی نیز همچنین در پاسخ به دهیدراتاسیون و کم آبی اتقاق می افتد.

به خشکی، عملکرد روزنه ای خود را کنترل می کنند تا بتوانند تثبیت کربن خود را حفظ نمایند. بنابراین کارایی مصرف آب 

این ژنوتیپ ها بهبود یافته و سریعا این گیاهان پس از جبران کمبود آب، روزنه های خود را باز می کنند. گرچه بسته شدن 

پاسخ به تنش خشکی اتفاق می افتد، ولی در برخی موارد بویژه در تنش های شدید، فتوسنتز ممکن است  روزنه ها اغلب در

بیشتر بوسیله ظرفیت کلروپالست برای تثبیت دی اکسیدکربن کنترل شود تا بسته شدن روزنه ها. مشخص شده است که در 

، کاهش یافته CP43و   D1از جمله پروتئین های به دلیل تخریب پروتئین های ساختاری  ΙΙتنش خشکی فعالیت فتوسیستم

قادر هستند  ΙΙو از این طریق چرخه انتقال الکترون فتوسنتزی دچار اختالل می شود. عالوه بر این، کمپلکس های فتوسیستم

در حالت گذار تبدیل شوند.  ΙΙ-βکه محل و ساختارشان را در شرایط تنش خشکی تغییر دهند و به مراکز غیر فعال فتوسیستم

در ژنوتیپ های حساس به  ΙΙ-βبررسی ها نشان داده است که در شرایط تنش خشکی میزان مراکز غیرفعال فتوسیستم

نتایج حاصل از بررسی های محققان نشان داده (. Yordanov et al., 2003bخشکی بیش از ژنوتیپ های متحمل است )

زان ، چرخه کالوین و تنفس میتوکندریایی دستخوش تغییر شده و میΙΙت فتوسیستماست که در شرایط تنش خشکی، فعالی

در یک بررسی، درصد الکترون هایی که در فتوسنتز و بوسیله اسیمیالسیون دی اکسیدکربن، فعالیت آنها تغییر می نماید. 

الکترون ها صرف  %20از  تنفس نوری و واکنش مهلر مصرف شده بود، محاسبه شد. مشاهده شد که در گیاه شاهد بیش

الکترون ها در واکنش مهلر مصرف شد. در شرایط  %68الکترون ها در تنفس نوری و  %68اسیمیالسیون دی اکسیدکربن شد، 

تنش خشکی درصد الکترون هایی که صرف اسیمیالسیون دی اکسیدکربن و واکنش مهلر شد، کاهش یافت و به جای آن 

مصرف الکترون (. Tilahun &Sven, 2003تنفس نوری به میزان دو برابر افزایش یافت )درصد الکترون های مصرف شده در 

ها توسط تنفس نوری ممکن است سبب کاهش اثرات تخریبی تنش خشکی گردد. با کاهش غلظت دی اکسیدکربن 

تالل ایجاد شده در چرخه کلروپالستی، تنفس نوری افزایش یافته و در نتیجه تولید پراکسید هیدروژن نیز افزایش می یابد. اخ

( شده و در نتیجه این ترکیبات NADPH ,ATPانتقال الکترون فتوسنتزی منجر به مصرف نشدن محصوالت این چرخه )

تجمع نموده و موجب راه اندازی مسیر تنفس نوری و یا واکنش مهلر می شوند.  عالوه بر این در شرایط تنش خشکی تغییرات 

بسیزیک اسید، پرولین، مانیتول، سوربیتول، تشکیل ترکیبات جاروکننده گونه های اکسیژن فعال بیوشیمیایی از قبیل تجمع آ

 (. Yordanov et al., 2003)آسکوربات، گلوتاتیون، آلفا توکوفرول و...  ( و سنتز پروتئین های خاص نیز اتفاق می افتد  )
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زان تحمل ژنوتیپ ها به تنش خشکی معرفی نیز به عنوان  یک شاخص مهم در سنجش می WUE))6کارایی مصرف آب

(  و  Phaseolous vulgaris(. در یک بررسی که اثرات تنش خشکی بر دو گیاه لوبیا ) Ahmed et al., 2002شده است )

S .aculeate  مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که در ژنوتیپPhaseolous vulgaris   کارایی مصرف آب و

 S .aculeate. علت بیشتر بودن کارایی مصرف آب در گونه بود S .aculeate اسیمیالسیون دی اکسید کربن کمتر از گونه

که به عنوان ژنوتیپ متحمل به تنش خشکی معرفی شده ا ست، کمتر بودن میزان تعرق در این ژنوتیپ ذکر شد. در این 

تغییر معنی داری نسبت به شرایط بدون تنش  a/bو نسبت کلروفیل bو aدار کلروفیل بررسی، در شرایط تنش خشکی، مق

 (.Ashraf & Iram, 2005نشان نداد )

 اثر تنش خشکی بر میزان فلوئورسانس كلروفیل:

فلوئورسانس کلروفیل به عنوان معیاری جهت تعیین سرنوشت انرژی برانگیختگی در فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد  

(Ashraf et al., 2007.)  یکی از اولین پاسخ های گیاه به تنش خشکی افزایش فلوئورسانس کلروفیل است. اشرف و

رسانس کلروفیل را به عنوان روشی ساده برای به گزینی ژنوتیپ های (، استفاده از ظرفیت فتوسنتزی و فلوئو2007همکاران )

(، نشان داد که همبستگی معنی داری بین 2008نتایج بررسی زالتو و یوردانو )ر شرایط تنش خشکی، معرفی نمودند. ذرت د

ل آب برگ وجود دارد. میزان فلوئورسانس کلروفیل و پتانسیل رشد ریشه، تبادل گازهای تنفسی، ضریب ثبات غشاء و پتانسی

کمبود آب منجر به ممانعت از فتوسنتز می شود. بنابراین قدرت حفظ عملکرد فتوسنتزی در شرایط تنش خشکی، اهمیت 

زیادی در مقاومت به تنش خشکی دارد. با بسته شدن روزنه ها، انتشار دی اکسیدکربن به درون برگ کاهش می یابد. در 

بیس فسفات کربوکسیالز اکسیژناز محدود شده و  2و6نش خشکی، جایگاه پذیرنده ریبولوز نتیجه کاهش فتوسنتز در شرایط ت

سنتاز صورت می گیرد. در شرایط تنش خشکی انتقال الکترون فتوسنتزی  ATPیا ممانعت از فعالیت آنزیم های فتوسنتزی یا 

ریب کمپلکس آزاد کننده اکسیژن در ، مهار می شود. چندین بررسی نشان داده است که کمبود آب موجب تخΙΙفتوسیستم

 (.Kauser et al., 2006؛ Galle et al., 2002؛ Dulai et al., 2006می شود  ) ΙΙفتوسیستم
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سنجیده می شود، به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی  Fv/Fmکه از طریق اندازه گیری نسبت  ΙΙعملکرد فتوسیستم

 ,Tilahun & Sven؛ Zelatev & Yordanov, 2004است ) میزان تحمل گونه های مختلف گیاهی به تنش خشکی مطرح

تنش خشکی و کمبود آب منجر به مهار اسیمیالسیون کربن در  (.Kiani et al., 2008؛ Mssacci et al., 2008؛ 2003

فتوسنتزی می گردد. نتایج بررسی ها نشان داده است که تنش خشکی سبب کاهش تبادالت گازی و ظرفیت سیستم 

 ,Tawfikحداکثری کربوکسیالسیون و همچنین افزایش نقطه جبران دی اکسید کربن در برگ های جوان گیاه لوبیا شد )

و محدود شدن  ATPخیره شدن و تجمع کاهش اسیمیالسیون دی اکسید کربن در شرایط تنش خشکی به دلیل ذ (.2008

سنتز ریبولوز بیس فسفات بدون ممانعت و یا مهار کمتر فعالیت آنزیم های فتوسنتزی مثل روبیسکو می باشد. بنابراین 

بیس فسفات کنترل می شود. تولید مجدد  2و  6فتوسنتز از طریق ظرفیت کربوکسیالسیون روبیسکو، تولید مجدد ریبولوز 

محدود  ATPس فسفات از طریق غیر فعال شدن و یا کمتر شدن فعالیت آنزیم های سیکل کالوین و عدم مصرف بی 2و6ریبولوز

می گردد.  1Dبه دلیل تخریب پروتئین  ΙΙممانعت نوری سبب غیر فعال شدن مراکز فتوسیستم (.Sayed, 2003می شود )

عملکرد کوانتومی الکترون نیز اساسا وابسته به  ، نیز در شرایط تنش خشکی کاهش می یابد.6عملکرد کوانتومی الکترون

در شرایط تنش خشکی با کاهش مقدار نسبی آب برگ،  (.Zelatev & Yordanov, 2004عملکرد مراکز واکنش است )

نیز کاهش می یابد. بنابراین چرخه انتقال الکترون در جهت اسیدی کردن غشاء  ATPتثبیت دی اکسیدکربن و مصرف 

تیالکوئید پیش رفته و سبب القاء سنتز آنتراگزانتین و زئاگزانتین می گردد. به نظر می رسد این اتفاق یک فرایند محافظت 

شان داده است که مقدار زئاگزانتین و کننده نوری باشد که در نتیجه آن انرژی از مراکز واکنش دور می شود. تحقیقات ن

گیاهان عالی برای تولید انرژی  (.Yordanov et al., 2003 آنتراگزانتین پس از ایجاد تنش خشکی افزایش می یابد  )

نیازمند اکسیژن هستند. در طی احیای اکسیژن مولکولی به آب، گونه های فعال اکسیژن که اغلب رادیکال سوپراکسید، 

وژن و رادیکال هیدروکسیل هستند، تولید می شوند. اغلب قسمت های درون سلول گیاهان عالی قابلیت تبدیل پراکسید هیدر

شدن به یک منبع جهت تجمع گونه های فعال اکسیژن را دارند. تنش های محیطی که سبب کاهش تثبیت دی اکسیدکربن 

توسط سیکل کالوین را کاهش داده و بنابراین   NADPHمی شوند )از جمله تنش خشکی، شوری و دمای باال(، تولید مجدد

چرخه انتقال الکترون فتوسنتزی نیز کاهش می یابد و بدین صورت تولید رادیکال های سوپراکسید و اکسیژن یکتایی در 

ازی کلروپالست ها افزایش می یابد. برای جلوگیری از کاهش چرخه انتقال الکترون، گیاهان عالی مسیر تنفس نوری را راه اند

 (.Tilahun & Sven, 2007انجام پذیرد )  NADPHمی کنند تا تولید مجدد
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انجام شده بود میزان کاروتنوئید این ارقام در شرایط تنش  ((.Brassica napus Lدر بررسی که بر روی  گیاه کلزا  

گیری شد و میزان  زهاندا Fv/Fmکه بصورت  ΙΙخشکی افزایش یافت. همبستگی مثبتی بین عملکرد کوانتومی فتوسیستم

در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ مقاوم به تنش  ΙΙو کاروتنوئید ها وجود داشت. کاهش عملکرد فتوسیستم aکلروفیل

نقش مهمی در پاسخ به فتوسنتز برگ به تنش های محیطی دارد،  ΙΙخشکی نیز کمتر از ژنوتیپ حساس بود. چون فتوسیستم

نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد  (.Kauser et al., 2006تغییر فتوسنتز در شرایط تنش خشکی مورد انتظار است )

تاثیر تنش خشکی که عملکرد کوانتومی فتوسنتز و همچنین سرعت انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی تحت 

و عملکرد کوانتومی آن در ژنوتیپ های  ΙΙ. باالتر بودن کارایی فتوسیستمZelatev & Yordanov, 2004)کاهش می یابند )

(، پنبه .Helianthus annuus Lمتحمل به تنش خشکی نسبت به ژنوتیپ های حساس در گیاهانی مانند آفتابگردان )

(Gossypium irsutumو لوبیا گزارش ش )( ده استZelatev & Yordanov, 2004 ؛Kiani et al., 2008 ؛

Yordanov et al., 2003.) 
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