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 های لوبیا در شرایط تنش خشکیکلروفیل و عملکرد کوانتومی ژنوتیپ تغییرات شاخص
 ساسان کشاورز -3، اشکان عباسیان -4، سید حسن موسوی -5، محمدرضا شکیبا -2، علی اکبر قنبری -1

محققین موسسه تحقیقات اصالح و  -3و5استاد دانشگاه تبریز،  -2استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،  -1

 محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال -4 تهیه نهال و بذر،
*aghanbari2004@yahoo.com 

 چکیده

بروز تغییراتی در  منجر به شودن آتغییرات باعث دارد، بنابراین هر عاملی که در فتوسنتز گیاهان زراعی  کلیدیکلروفیل نقش 

، پژوهش حاضر برای ارزیابی تاثیر آبیاری معمولی و محدود بر میزان کلروفیل برگ و بنابراینشود. فتوسنتز و رشد و نمو گیاه می

کلروفيل در لوبيا متأثر از طبق نتایج، اجرا شد.  ل و بذرمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهادر عملکرد کوانتومی هشت ژنوتیپ لوبیا 

درصد کاهش داد و این شاخص به طور  9/0داري نشان داد. کمبود آب شاخص کلروفيل را شرایط آبياري تغييرات معني

پ قرار گرفت. تحت تأثیر رژیم آبیاری و ژنوتی( m/FvFواحد کمتر از شرایط نرمال بود. حداکثر عملکرد کوانتومي ) 2ميانگين 

در آبیاری نرمال، . ها کاهش نشان داداین نسبت در تمام ژنوتیپ و درصد بود 24درصد تغییرات این صفت متأثر از تنش بیش از 

ها بیشتری برخوردار بودند در حالی که در شرایط تنش این ژنوتیپ m/FvFها از نسبت های سفید در مقایسه با سایر ژنوتیپژنوتیپ

بود. میانگین کاهش این نسبت در لوبیا  MCD4011کمترین کاهش این نسبت مربوط به الین  .ای نشان دادندمالحظهکاهش قابل 

نتایج این آزمایش مویدي بر تاثير پذیري کلروفيل در لوبيا از تنش خشکي و آسيب  چیتی نسبت به انواع قرمز و سفید کمتر بود.

 باشد.به سيستم فتوسنتزي آن مي

 فلورسانس، کلروفیل، کمبود آب. فتوسیستم، :کلیدواژگان

 

 مقدمه

 دو( 8) همکاران و ورس ونتکسان نیست. ی نیز گونه یک ارقام بین در بلکه هاگونه بین تنها نه محیطی هایتنش به گیاهانواکنش 

نشان داد.  کاهش گبر سطحهمراه با  برگ کلروفیلمیزان  رقم، دو هر در. کردند بررسی خشکی تنش شرایط در را لوبیا رقم

 تروژنینمیزان  کاهش قیطر از یخشک دیشد تنش که گرفتند جهینت ایسو اهیگ بر آب کمبود ریتأث یبررس با( 4) همکاران و دسوزا

تجمع بیوماس، در اثر ایجاد  برگ مرتبط باکلروفیل  یزان(، م6ان )محقق. طبق نظر دهدت میسرعرا  برگ یریپ ل،یکلروف وبرگ 

دهد. سیستم نوری دو به را نشان می PSIIفلورسانس کلروفیل در واقع کارآیی فتوشیمیایی  یابد.لوبیا کاهش میتنش خشکی در 

که بیانگر  m/FvF(. نسبت 2بیند )( ولی انتقال الکترون فتوسنتزی به هر حال از تنش خشکی آسیب می3تنش خشکی مقاوم است )

رود. این پارامتر، در گیاهان مختلف ای جهت تعیین شدت آسیب به کار میردهاست، به طور گست PSIIحداکثر عملکرد کوانتومی 

( نتیجه گرفتند که تبادل گازی فتوسنتز و نسبت 5(. به عنوان مثال، کورنیک و بریانتیس )3دهد )به کمبود آب بازتاب نشان می

m/FvF (.1است ) 83/0تا  33/0ت در محدوده های سالم، این نسبیابد. در برگدر لوبیا متأثر از تنش خشکی کاهش می 
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 هامواد و روش

مؤسسـه و در  1588-1583زراعی  های کامل تصادفی با چهار تکرار در سالآزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک

، WA4502-1 ،WA4531-17)هـا های اصلی و ژنوتیـپاجرا شد. تیمارهای آبیاری در کرتتحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

D81083،AND1007 ،اختر ،COS16 ،MCD4011 ،KS21486 )خط  6ها در های فرعی قرار گرفتند. بذور ژنوتیپدر کرت

آبیـاری محـدود بـر  ومتـر تبخیـر میلی 33-60بر اسـاس  نرمال آبیاری کشت شدند. بوته در متر مربع 40تراکم بوته متر با  3به طول 

 ز سطح تشتک تبخیر اجرا گردید.متر تبخیر امیلی 100-110اساس 

گیـری شـد. اندازه SPADمتر با استفاده از کلروفیلهای سالم در برگ (Foliar greenness) در مرحله گلدهی، سبزی برگ

متری شـد و برای این منظور، در هر تیمار پنج بوته تعیین و در هر بوته دو برگچه وسطی انتخاب و در هر برگچه پنج نقطه کلروفیـل

گیری فلورسـانس کلروفیـل کـه شاخصـی از عملکـرد جهـت انـدازه انگین آنها به عنوان شـاخص کلروفیـل بـرگ ثبـت گردیـد.می

های وسطی در سه ناحیه )باال، وسط و پائین بوته( از هر بوته )پنج بوته از هـر تیمـار(، قبـل از باشد، برگچهمی 2کوانتومی فتوسیستم

فلورومتری بکار گرفته شده و  در OS-30قه تحت تاریکی مطلق قرار گرفتند. فلورومتر مدل دقی 50گیری فلورسانس به مدت اندازه

ها، تجزیه و تحلیل نتایج پس از جمع آوری داده مورد ارزیابی قرار گرفت. m/FvFاز طریق نسبت  PSIIحداکثر عملکرد کوانتومی 

ای مقایسه میانگین صفات بر اساس آزمون چند دامنه و Excel و SAS 9.1 ،SPSS 16ها با استفاده از نرم افزارهای و ترسیم شکل

 .دانکن انجام شد

 

 نتایج و بحث

 3/6دار نبود. کمبود آب باعث کاهش ها معنیدار بر شاخص کلروفیل برگ داشت ولی تفاوت بین ژنوتیپرژیم آبیاری تأثیر معنی

در شرایط کمبود آب، تجزیه کلروفیل متأثر از تنش کمبود واحد( این شاخص شد. علت کاهش میزان کلروفیل  5درصدی )معادل 

 (.6آب گزارش شده است )

 مقایسه میانگین صفات شاخص کلروفیل برگ و حداکثر عملکرد کوانتومی در شرایط آبیاری -1جدول

 حداکثر عملکرد کوانتومی شاخص کلروفیل برگ آبیاری

 a 63/40 a 83/0 نرمال

 b 88/53 b 66/0 تنش

 1/24 3/6 هشدرصد کا

 دار دارند.اختالف معنی %3های فاقد حرف مشترک در سطح احتمال میانگین

های فتوشیمیایی برگ است، تحت تأثیر رژیم آبیاری و ژنوتیپ قرار که نشانه حداکثر عملکرد کوانتومی واکنش m/FvFنسبت 

 ها کاهش نشان داد. این نسبت در تمام ژنوتیپ(1درصد بود )جدول 24گرفت. درصد تغییرات این صفت متأثر از تنش بیش از 

(، ولی 3مورد تأکید قرار گرفته است ) 2دار تنش بر عملکرد کوانتومی فتوسیستم در مطالعات متعدد عدم تأثیر معنی .(2)جدول

 فته است.در لوبیا توأم با تنش خشکی کاهش یا m/FvFکنند که تبادل گازی فتوسنتز و نسبت ( گزارش می5برخی محققان )
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 خشکیو درصد کاهش آن متأثر از تنش مقایسه میانگین صفت حداکثر عملکرد کوانتومی  -2جدول

 

 

چاکر و  طبق اظهار نظر مقاوم به تنش کمبود آب است، ولی 2معتقدند فتوسیستم نیز ( 10که زالتف و یوردانوف ) با وجود این

های سفید در مقایسه با سایر در آبیاری نرمال، ژنوتیپ شود.( انتقال الکترون فتوسنتزی از طریق این فتوسیستم متوقف می2جنسن )

 .ای نشان دادندها کاهش قابل مالحظهدار بودند در حالی که در شرایط تنش این ژنوتیپبیشتری برخور m/FvFها از نسبت ژنوتیپ

بود. میانگین کاهش این نسبت در لوبیا چیتی نسبت به انواع قرمز و سفید  MCD4011کمترین کاهش این نسبت مربوط به الین 

های اولیه یکی از ارقام، و جهی نکرد مگر برای برگتغییر قابل تو m/FvF( نسبت 10کمتر بود. در آزمایش زالتف و یوردانوف )

 ها تمایل جزئی به سمت کاهش نشان داد.در کلیه ژنوتیپ

مترین در انواع لوبیا چیتی نسبت انواع سفید و قرمز کمتر بود و در اثر تنش کمبود آب، ک 2بطور کلی، واکنش فتوسیستم 

نتایج این آزمایش مویدي بر تاثير پذیري کلروفيل در لوبيا از ن، همچنیبود.  MCD4011مربوط به الین  m/FvFکاهش نسبت 

 باشد.تنش خشکي و آسيب به سيستم فتوسنتزي آن مي
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