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  آب ، گیاه و اثرات کمبود آب بر بعضی صفات و رفتارهاي فیزیولوژیک گیاه 

)گندم: مطالعه موردي ( 

  

علیرضا عمادي

   

  

  چکیده 

این مسئله که تحت . مقدار یا شدت نامناسب عوامل زیستی و محیطی باعث روند غیر عادي فرایندهاي فیزیولوژیکی می شود

بـیش از یـک   . به طور بالقوه براي موجودات زنده و از جمله گیاهان مشکل ساز شودعنوان تنش هم بیان می شود می تواند 

از طرف دیگـر خشـکی یکـی از عوامـل     . سوم سطح قاره ها و بخش عمده کشور ما داراي اقلیم خشک و نیمه خشک است

د و یکی از بحـث  آمیز محصوالت زراعی در سرتاسر جهان محسوب می گرد محدود کننده و خطر جدي براي تولید موفقیت

شناخت اثرات تنش هاي مختلـف محیطـی   . انگیزترین موضوعات سالهاي آینده ، جدال بر سر تصاحب منابع آب خواهد بود

بر روي فیزیولوژي گیاهان زراعی براي آگاهی از مکانیسم هاي مقاومت وبقاي گیاهان به منظـور افـزایش مقاومـت در برابـر     

واکنش هاي فیزیولوژیک و عکس العمل گیاهان در مقابل تنش هـاي محیطـی بـراي     درك کامل و دقیق. تنش ضرورت دارد

در زراعت اکثر گیاهان ، تـنش کمبـود   .اعمال روش هاي جدید جهت کاهش اثرات تنش ، الزم و از کارهاي اساسی می باشد

آن دسـته از  .ادث مـی شـود   آب پدیده اي متداول است و زمانی که مقدار آب تعرق یافته بیشتر از میزان جذب آب باشد، ح

. وابسته هستند ، حساسیت زیادتري به کمبود آب دارنـد ) فشار تورمی( فرآیندهاي گیاهی که به منظور افزایش حجم سلولها 

سـلول هـاي محـافظ وابسـته اسـت و      ) فشار تورمی(دو نمونه مهم از این فرآیندها عبارتند از تبادل گازي برگ که به حجم 

را کاهش و در ) LAI(کمبود رطوبت شاخص سطح برگ . رگ که به گسترش سلولی متکی می باشددیگري افزایش سطح ب
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در شرایط تنش میزان آنزیم ها کاهش می یابد ولی غلظـت بعضـی از آنـزیم    . نتیجه میزان جذب نور توسط گیاه کم می شود

گـردد ،   ي در کمبودهاي شدیدتر آب متوقف میکلروفیل ساز. افزایش می یابد) نظیر آمیالز و پروتئاز ( هاي هیدرولیز کننده 

  . همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث می شود در اثر تنش خشکی عملکرد محصول کاهش یابد

  

  تنش خشکی ، واکنش هاي فیزیولوژیکی گیاهان ، سلولهاي محافظ ، شاخص سطح برگ :کلید واژه 

  

مقدمه اي بر تنش هاي محیطی
1 

  

مطالعات گسترده اي در مورد نقش . اهان زراعی تابعی از کلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل آنها می باشدرشد و عملکرد گی

رطوبت خاك ( ، عوامل غیر اقلیمی ) بارندگی ، درجه حرارت ، رطوبت ، نور و باد( عوامل محیطی مانند عوامل آب وهوایی 

، فاکتورهـاي مـدیریت زراعـی و میـزان نهـاده هـاي       ) علف هاي هـرز ، مواد غذایی ، گازها ، آفات و بیماري ها ، رقابت با 

را نتیجه روند غیر عادي فرآیندهاي 3تنش   2لویت). 9(کشاورزي در کاهش یا افزایش رشد و نمو گیاه به انجام رسیده است 

مقـدار یـا شـدت    در حقیقـت  . فیزیولوژیکی می داند که از تأثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل مـی شـود  

نامناسب عوامل فوق است که می تواند به طور بالقوه براي موجود زنده مشکل ساز باشد و باعث تنش در گیاه یا اجزاي آن و 

وي به عوامل محدود کننـده فـوق ، اصـطالح تـنش هـاي      . بروز آسیب هاي مستقیم و غیر مستقیم در گیاه یا اجزاي آن شود

  ).13(ه دو دسته تنش هاي زیستی و غیر زیستی تقسیم نمود محیطی اطالق نمود و آنها را ب

. کاهش رشد و عملکرد ، مرگ بخش یا کل گیاه در نتیجه انحراف از شرایط مساعد رشد و قرار گرفتن در شرایط تنش است

اسـت و   خسارت تنش هاي کمبود آب ، شوري و دما به گیاهان زراعی در سطح جهان در مقایسه با سایر تنش ها گسترده تر

اي بین بارش و تبخیر مـی باشـد غالبـاً     بیالن آبی یک منطقه که موازنه). 9(تنش هاي شوري و خشکی بیشتر مورد توجه اند 
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زراعی مبتنی بـر ایـن    –عامل مهمی در تولید محصوالت زراعی در مناطق نیمه خشک محسوب شده و شاخص هاي اقلیمی 

  ) 1.(تبخیر می باشد –موازنه بارش 

عوامل تنش زا باید به صورت جامع انجام شود ، چرا که این عوامل خود روي دیگر عوامل محیطی اثر نمـوده ، آثـار   مطالعه 

هاي اولیه و تـنش هـاي    تنش هاي مختلف طی فازهاي جداگانه به دو صورت تنش. ناشی از آنها را تشدید یا تقلیل می دهند

تنش هاي اولیه خود موجب بروز تنش هاي ثانویه . هاي حیاتی گیاه هستند ثانویه عامل ایجاد ناپایداري در ساختمان و فعالیت

سازوکارهایی وجود دارد که از طریق آنها گیاه مـی توانـد از صـدمات    . و در نتیجه ایجاد آسیب هاي ثانویه در گیاه می شوند

حالت تحمل تنش ، گیاه تغییرات و به عنوان مثال در . تنش مصون بوده ، متابولیسم عادي و چرخه زندگی خود را ادامه دهد

در این حالت به گیـاه تـنش وارد   . یا صدماتی را که در اثر تنش بوجود می آیند تحمل نموده و یا آنها را به حداقل می رساند

در این میان آب که فراوان ترین ترکیب شیمیایی بیوسفر ).9(می شود لیکن خسارت وارد شده کمتر از مقدار قابل انتظار است 

است ، در تمام واکنش هاي شیمیایی اهمیتی حیاتی دارد و از ترکیبات ضروري بافـت هـاي همـه موجـودات زنـده و منبـع       

هیدروژن آنها بوده و عامل حرکت مواد غذایی از نقطه اي به نقطه دیگر است که مواد غذایی به همـراه آن وارد گیاهـان مـی    

  ).7(ین کمبود آب می تواند اثرات منفی قابل مالحظه اي بر گیاه ایجاد نمایدشوند و از اهمیت ویژه اي برخودار است ، بنابرا

طـی  . درگیاه نمود پیدا می کند) آگاهی دهنده( به طور کلی به محض مواجهه گیاه با شرایط تنش اولین فاز یعنی اعالم خطر 

اعمال گیاه از طریق وقوع واکنشهایی در و برخی از ) واکنش به تنش ( این مرحله برخی از فعالیت هاي گیاه کاهش می یابد 

همچنین ممکن است در فاز بعدي که فاز مقاومت است ، تنش موجب اعمال هزینه ). 4جبران( جهت مخالف جبران می شود

تحمـل  ) آسـتانه (در این مرحله اگر رویارویی گیاه با تنش کوتاه مدت باشد و از حـد  ). سخت شدن( زیادي براي گیاه شود 

ر نرود ، خسارت وارد شده به گیاه ممکن است قابل ترمیم و برگشت پذیر باشد و تنها باعث تغییـرات موقـت در   گیاهی فرات

به عبارتی اگر در شرایط رویارویی گیاه با یک تنش ثابت ، درجه اي از مقاومـت در گیـاه   . فرآیندهاي فیزیولوژیک گیاه شود
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از مزاحمـت   5به گونه اي که بعد از بهبـود ). تعدیل. (ود را مجدداً باز یابدپدید آید یا موجود باشد ، گیاه قادر است پایدار خ

امـا اگـر گیـاه در مـدتی معـین      .هاي قابل برگشت ، امکان بازگشت افزایش در وزن خشک به همان نسبت قبلی فراهم گردد

هاي غیرقابل برگشت در  در آن شده ، آسیب 6توسط یک تنش حاد یا مزمن تحت فشار قرار گیرد ، باعث بروز آثار خستگی

  ). 9(به همین دلیل رویارویی طوالنی مدت با تنش باعث اختالالت دائمی در گیاه می شود . گیاه به وقوع می پیوندد

شناخت اثرات تنش هاي مختلف محیطی بر روي فیزیولوژي گیاهان زراعی براي آگاهی از مکانیسـم هـاي مقاومـت وبقـاي     

درك کامل و دقیق واکنش هاي فیزیولوژیک و عکـس العمـل   . ت در برابر تنش ضرورت داردگیاهان به منظور افزایش مقاوم

گیاهان در مقابل تنش هاي محیطی براي اعمال روش هاي جدید جهت کاهش اثرات تنش ، الزم و از کارهـاي اساسـی مـی    

خشکی خطر جدي بـراي   چون یک سوم قاره ها و بخش عمده کشور ما داراي اقلیم خشک و نیمه خشک است و). 5(باشد

آمیز محصوالت زراعی است به همین دلیل در این مقاله مطالبی راجع بـه آب و تـنش حاصـل از کمبـود آن و      تولید موفقیت

  .تغییرات مورفولوژیکی که این تنش می تواند در گیاه ایجاد کند آورده می شود

  

  آب و نزاع بر سر آن

منـابع آب کـره زمـین بـه     . ده ، جدال  بر سر تصاحب منابع آب خواهد بودیکی از بحث انگیزترین موضوعات سال هاي آین

بسیاري از کشورها دوره هاي سخت و طاقت فرساي کم آبی و قحطـی را سـپري مـی کننـد     . دالیل بسیاري کاهش یافته اند

می تواند علت آشکار و یا  بنابراین مشکل کم آبی. وعده کثیري از آنها نخستین بار است که چنین بالیائی را به چشم می بینند

تمام آب روي کره زمـین در  ).6(پشت پرده بسیاري از تنش هاي سیاسی و در وضعی وخیم تر درگیري هاي منطقه اي باشد 

درصد از کل آب روي کره زمین در هر زمـان   5/0اقیانوس ها ، دریاچه ها و حوزه هاي یخ و برف وجوددارند و تنها حدود 

                                        
5
 . Recovery

6
 . Exhaustion

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعنی چرخه اي که شامل تبخیر آب از سطح زمین ، انتقال بخار آب دراتمسـفر و  . ي شرکت داردمشخص در سیکل هیدرلوژ

  ). 3(شود بازگشت نهایی آب به سطح زمین و منابع ذخیره اي آب می

ها و منابع آبهاي سطحی کم است ولی تعداد بسیار زیادي از آنها مرزي و مورد مناقشه کشـورهاي   درکره زمین تعداد رودخانه

به عنوان مثال این مسئله به مشکل بزرگی براي کشورهاي تازه استقالل یافته شوروي سابق و نیز کشـورهاي  . سایه هستندهم

در حال حاضر بیش از نه کشور ، هر یک با در برگرفتن قسمتی از حوضه رودخانه نیل خود را در . شرق اروپا بدل شده است

به راستی کدامیک . چنین هفده کشور ادعاي مالکیت رود دانوب در اروپا را دارنداستفاده از این رودخانه سهیم می دانند ، هم

از این مدعیان مالک حقیقی این منابع سرشار و غنی هستند؟ کشورهایی که رود از آنها سرچشمه می گیرد و یا آنهایی که آب 

ه است ، با گذري به مراجـع تـاریخی در مـی    در آنها جاري است؟ پدیده اي که تازگی ندارد و تا کنون به دفعات اتفاق افتاد

سال پیش از میالد و بر سر رودخانه فرات بوده  3100یابیم که اولین جنگ تاریخ که به خاطر آب اتفاق افتاده است در حدود 

اق و آیا در آینده نزدیک هم شاهد این اختالفات خواهیم بود؟ رود فرات هم اکنون عامل بروز اختالف بین ترکیه ، عر. است

  ). 6(این رود عظیم مورد ادعاي هر سه کشور و بخصوص ترکیه می باشد. سوریه است

نیروي آب نوعی انرژي خورشیدي ذخیره شده است زیرا تمام سیستم هاي اقلیمی و آبی زمین را خورشید به حرکت در مـی  

نیـروي آب منبـع پـاکیزه اي    . گرفته است نیروي آب حداقل از زمان امپراطوري روم مهار شده و مورد استفاده قرار می. آورد

اما گـاهی اوقـات   . است و تولید آلودگی نمی کند و نیازمند هیچگونه سوختی نمی باشد و به طور کلی انرژي کارآمدي است

ریزد اگر چه در تولید برق بکـار مـی آیـد     آبی که از باالي سد به پایین می. باعث بروز مشکالت زیست محیطی نیز می شود

عالوه بر ایـن ،  . ها موجب مرگ آنها می شود این ازت پس از ورود به گردش خون ماهی. زت هوا را در خود می گیردولی ا

گیاهان هم در رابطه .سد با به دام انداختن رسوبات ، مانع رسیدن آنها به دریا و تجدید مواد غذایی شن هاي ساحلی می شود 

جذب آب در گیاهان از طریق تارهاي کشنده و به دو طریـق جـذب غیـر    . دبا آب و جذب آن مکانیسم ها یا مشکالتی دارن

مکانیسم جذب غیر فعال از فرآیند اسمز تبعیت می کند و یک فرایند فیزیکـی محسـوب   . فعال و جذب فعال انجام می پذیرد
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ز خـالل یـک   ا) سـلول گیـاه  ( به یک محیط غلیظ ) آب درون خاك(در این حالت حرکت آب از یک محیط رقیق . می شود

صورت می گیرد که یک پدیده غیـر فعـال و بـدون صـرف     ) غشاء سیتوپالسمی سلول هاي تارهاي کشنده(غشاء نیمه تراوا 

در حالت جذب فعال آب بر خـالف شـیب پتانسـیل آن حرکـت کـرده و      . انرژي است و عامل اصلی ورود آب به گیاه است

از عوامل دیگري که بر روي شـدت  . است) ATPمصرف ( انرژي توسط گیاه  جذب می گردد که این عمل همراه با صرف 

درجه حرارت نیز بر جذب آب اثر . می باشد 8یا تعریق 7گذارند میزان دفع آن از سطح گیاه طی پدیده تعرق جذب آب اثر می

  ).1(زیادي دارد زیرا در سرما قابلیت نفوذپذیري غشاء کاهش می یابد

  

  نقش آب در گیاه

ي را در عالم حیات نمی توان یافت که بدون وجود آب بتواند به حیات خود ادامه دهد ، زیرا قسمت اعظم هیچ موجود زنده ا

درصـد   90درصد وزن تر درختان وحـدود   60تا  40براي مثال بین . اندام هاي گیاهی و بدن جانوران را آب تشکیل می دهد

یاهی و بدن جانوران ، محیطی را فراهم می سازد کـه در آن  آب در اندام هاي گ. وزن تر گیاهان علفی را آب تشکیل می دهد

محیط تماس بسیاري از ترکیبات و عناصر بیشتر شده و فعل و انفعاالت بیوشیمیایی در این چنین محیطی امکان پـذیرتر مـی   

  ).1(شود 

ه و درون گیاه و از ریشه آب در گیاهان انجام می دهد حمل مواد غذایی از خارج به داخل ریش  یکی از عملیات عمده اي که

هر قدر زمین از حیث مواد غذایی غنی باشد بدون وجـود آب چنـین زمینـی عقـیم و بـی      ). 6و1(به برگ و سایر اندامهاست 

. حاصل خواهد بود زیرا براي محلول نمودن و جریان یافتن این مواد به داخل گیاه و در آوندهاي نبات محتاج بـه آب اسـت  

لیتر آب نیاز است و بدون شک کمبود آب در خاك یکـی از عوامـل    1000تا  200اده خشک گیاهی به براي تولید هر کیلو م

این احتیاج گیاه به آب در گیاهـان یکسـاله   . مهم در محدودیت و پایین بودن عملکرد بسیاري از محصوالت و زراعت هاست
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نباتاتی که داراي ریشـه عمیـق عمـودي و     وبخصوص آنهایی که ریشه سطحی دارند بیشتر محسوس است تا براي درختان و

درصـد مجمـوع آب جـذب شـده     1/0آب یکی از مواد مؤثر در فرآیندهاي فتوسنتز می باشد لیکن فقط ).6(طویل می باشند 

درصد آب جـذب   1درصد آب جذب شده به صورت تعرق دفع می شودو تقریباً  99توسط گیاه صرف فتوسنتز می گردد و 

  ). 4(تورژسانس شده و امکان رشد گیاه را فراهم می سازد  شده گیاه صرف آب دهی و

مـی گـردد و باعـث تورژسـانس     ) فشـار آمـاس  ( وجود آب در واکوئل سلول هاي گیاهی موجب بوجود آمدن فشار تورگر 

ـ  فشار تورگر خود موجب قرار گرفتن طبیعی اندام ها مثل برگ یا گل ها روي ساقه می. ها می شود سلول از و گردد و یا در ب

هدف از آبیاري اضافه کردن مقدار کافی و به موقع آب به محیط توسعه ریشه اسـت بـه   ). 1(بسته شدن روزنه ها مؤثر است 

هرگاه مقدار نزوالت آسمانی براي تأمین نیـاز  . طوري که گیاه بتواند آب را به سرعت و به مقدار مورد نیاز خود جذب نماید

آب مورد نیاز براي آبیاري از منابع مختلفی مانند چاههـاي عمیـق و نیمـه    . اري الزم می گرددآبی گیاه کافی نباشد اقدام به آبی

عمیق ، رودخانه ، چشمه و قنات تأمین می گردد ولی در حالت کلی رطوبت خاك به وسـیله سـه منبـع نـزوالت آسـمانی ،      

  ).6(آبیاري و باال آمدن آب تحت االرضی تأمین می گردد

  

  تنش کمبود رطوبت 

کاهش پتانسیل آب بافـت هـاي مریسـتمی در    . رشد سلولی در گیاه فعالیتی است که نسبت به کمبود آب بسیار حساس است

این امر به نوبـه  . گردد طول روز غالباً موجب نقصان پتانسیل فشاري به حدي کمتر از میزان الزم براي بزرگ شدن سلولی می

مشاهده این که غالباً گونه هاي گیاهی . لولی و بزرگ شدن سلول می شودخود موجب کاهش سنتز پروتئین یا سنتز دیواره س

حداکثر رشد خود را در شب یعنی در زمانی که پتانسیل آب باالست انجام می دهند ، ممکن است توجیهی براي این امر باشد 

را در دوره  LAI(9(اثر تنش در طول دوره رویشی منجر به کوچک شدن برگ ها گردیده ، شاخص سـطح بـرگ   ). 11و 8(

کلروفیل سازي در کمبودهاي شدیدتر آب متوقف مـی  . دهد رسیدن محصول و میزان جذب نور توسط گیاه را نیز کاهش می
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کاهش می یابد لیکن فعالیـت برخـی از   ) مثالً آنزیم احیاء کننده نیترات(در شرایط کمبود آب ، فعالیت غالب آنزیم ها . گردد

جالب آن است که در دانه خشک گیاهی مثل گندم با . افزایش می یابد) آمیالزها و پروتئازها(مثالً  آنزیم هاي هیدرولیز کننده

وجود آنزیم آمیالز نشاسته شکسته نمی شود ولی به محض جذب رطوبت توسط دانه این آنزیم مواد ذخیره اي فوق الذکر را 

  ). 8(رد شکسته و انرژي آنها جهت جوانه زنی در اختیار جنین قرار می گی

پـرولین  . در شرایطی که تنش متوسط یا شدید باشد ، غلظت اسید آمینه پرولین نسبت به سایر اسیدهاي آمینه افزایش می یابد

به عنوان مخزن ذخیره اي ازت و یا ماده محلولی که پتانسیل اسمزي سیتوپالسم را کاهش می دهد عمل می نماید و گیـاه را  

، انتقال مـواد   CO2، تنفس ، جذب ) بار -15پتانسیل آب کمتر از ( در شرایط  تنش شدید . در تحمل تنش یاري می نماید

فتوسنتزي و انتقال مواد خام در آوندهاي چوبی به سرعت به حد بسیار کم نزول کرده و این در حالی است که فعالیت آنـزیم  

گیاه براي مدت کمی پژمرده شده باشد و اقدام به  در حد رطوبت پژمردگی دایمی ، اگر. هاي هیدرولیز کننده افزایش می یابد

البته برگ هاي مسن ممکن است بریزند و چندین روز طـول خواهـد   .آبیاري شود معموالً به وضع اول خود برخواهد گشت 

  ).8(کشید تا فتوسنتز برگ به میزان قبل از تنش برسد

ی می شود که در این حالت برخی تغییرات هورمونی و هاي گیاه کاهش فشار تورگر موجب ایجاد حالت پالسمولیز در سلول

بـه  . همگام با کاهش پتانسیل آب غلظت هورمون هاي گیاهی نیز تغییر می نمایـد ). 1(فیزیولوژیکی در گیاه پدیدار می شود 

و موجب بسته شدن روزنه ها شده  ABAتجمع . در برگ ها و میوه افزایش می یابد) ABA( 10عنوان مثال اسید آبسیسیک

در . زیاد باشد برگ ها و میوه هاي مسن تر مـی ریزنـد   ABAدر شرایطی که تجمع . کاهش می یابد CO2در نتیجه جذب 

وقتـی  (را  ABAسیتوکینین و اتیلن غالباً مـی تواننـد اثـر    . دراثر تنش رطوبتی غالباً زیاد نمی شود ABAهمه گیاهان مقدار 

این امر تسریع رسیدن میوه ها را در شرایط تنش آب ممکـن اسـت توجیـه     .خنثی نمایند) غلظت این هورمون زیاد می شود 

  ).8(نماید 
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  واکنش گندم به تنش کمبود رطوبت 

عکس العمل گیاه در برابر تنش آب با فعالیت متـابولیکی ، مورفولـوژي ، مرحلـه    . آب غالباً رشد و نمو گیاه را کنترل می کند

دانه گندم براي ). 8(توالی عکس العمل گیاه در یک سیکل خشکی چنین است . باشدرشد و عملکرد بالقوه گیاه در ارتباط می 

درصد برسد جوانه زدن شروع  25درصد خود ، آب جذب کند وقتی رطوبت اطراف بذر به  45تا  40تولید جوانه باید حدود 

گیاهان رشد محدود مانند گندم و می شود و وقتی آب جذب دانه شد ، متورم شده و پاره می شود و جوانه بیرون می آید در 

زیرا تعداد گل هاي تلقیح شده ودر نتیجـه تعـداد   . ذرت ، حساس ترین مرحله رشد گیاه به کمبود آب ، مرحله گلدهی است

دانه ها کاهش یافته و عملکرد کم می شود و بعد از این مرحله در صورت برطرف شدن تنش خشکی یا فرصت کافی جهت 

  ).4(جبران را ندارد 

در زراعت اکثر گیاهان ، کمبود آب خاك پدیده اي متداول است و می تواند اثرات منفی قابل مالحظه اي را بر رشـد و نمـو   

وابسته هستند ، حساسیت زیادتري بـه  ) فشار تورمی( آن دسته  از فرآیندهاي گیاهی که به افزایش حجم سلولها . آنها بگذارد

سـلول هـاي محـافظ    ) فشار تورمی(ن فرآیندها عبارتند از تبادل گازي برگ که به حجم دو نمونه مهم از ای. کمبود آب دارند

بازداري این فرآیندها در شرایط خشکی می تواند به . وابسته است و افزایش سطح برگ که به گسترش سلولی متکی می باشد

  ).11و 8(افت قابل مالحظه عملکرد منجر شود 

یعنی ( هاي بنیادي  تأثیر خشکی بر تشکیل سلول. هاي بنیادي گل جلوگیري می کند تنش جزئی رطوبت از میزان ظهور سلول

بیشتر از تشکیل سنبلچه بوده ، در نتیجه تنش در مرحله تشکیل سـلولهاي بنیـادي   ) در مراحل اولیه و ابتدایی تشکیل سنبلچه

تنش رطوبت در مرحله گرده افشانی و . ار بدهدمی تواند تعداد دانه ها را بیشتر از تنش در مراحل رشد سنبلچه تحت تأثیر قر

به عالوه جوانه زدن دانه گرده و رشد لوله گرده در . ، تعداد دانه ها به علت پسابیدگی دانه هاي گرده کاهش می یابد 11لقاح

ظر می رسد پژمردگی کالله مانع رشد لوله گرده می شود و بن. کالله و داخل تخمدان و تخمک ها را تحت تأثیر قرار می دهد

                                        
11
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ارقامی از گندم کـه  . مشهورتر باشد) مثل ذرت(که این عکس العمل در گونه هایی از غالت که داراي کالله طویل می باشند 

مدت گرده افشانی آنها طوالنی است ، در مقایسه با ارقامی که دوره گرده افشـانی کوتـاهتري دارنـد ، احتمـاالً در اثـر تـنش       

  ).2(بینند  رطوبت صدمه کمتري می

 12به ویـژه ، میـزان جـذب و تحلیـل خـالص     . کمبود آب می تواند بسیاري جنبه هاي رشد و فیزیولوژي غالت را متأثر کند

ممکن است از یک سو به دلیل بسته شدن روزنه ها و افزایش تنفس و از سوي دیگر بر اثـر کـاهش توسـعه سـطح بـرگ و      

اولین اثر تنش آب روي سرعت ). 11(کاهش یابد ) کمتر 13شاخص سطح برگ و داوم سطح برگ( تشدید مسن شدن بافت 

استمرار تنش . می شود rsبه علت بسته شدن شکاف هاي روزنه ها باعث افزایش مقاومت روزنه ها یا  CO2تبادل ) مقدار( 

کـاهش  گردد که این به نوبه خود یعنـی   می) rm(آب به علت ضایعه دیدن سیستم فتوسنتزي باعث افزایش مقاومت مزوفیل 

  ).11(فرآیند فتوسنتز 

اثر تنش رطوبت در مرحله پر شدن دانه ها بسیار بارز است ، چون عملکرد بالقوه بسته به وزن هر دانه دارد ، که این مستلزم 

افزایش رقابت درون بوته اي به دلیل عرضـه محـدودتر مـواد پـرورده ،     ). 12و  2(تجمع مواد فتوسنتزي در دانه ها می باشد 

ت بر بقاي پنجه ها ، نمو سنبلک و پر شدن دانه تأثیر گذارد و دوام فرآیند یاد شده نیز ممکن است به وسیله میـزان  ممکن اس

بنابراین ، خشکی بر حسب زمان ، طول و شدت دوره تنش . مسن شدن سایه انداز و سایر فرآیندهاي بیوشیمیایی ، تعیین شود

با وجود شواهد خـوبی در تأییـد   . کاهش دهد) یا ترکیبی از آنها( هر یک از اجزاء می تواند عملکرد دانه را از طریق تأثیر بر 

این نظر ، انتقال مجدد مواد پرورده ذخیره شده می تواند کاهش عرضه مواد پرورده را پس از گل دهی ، تا زمانی که سـاقه و  

  ).11(سنبله سبز می باشد ، جبران کند

یکی فتوسنتز در خود دانه و دیگري انتقال مواد فتوسنتزي از قسمت هاي : ین می گردد مواد جمع شده در دانه از دو منبع تأم

قسمتی از مواد فتوسنتزي قبل از گرده افشانی ساخته شده و در ساقه یا قسمت هاي دیگر گیاه ذخیـره  ). 12و  2(گیاه به دانه 
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 . Net assimilation rate
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 . Leaf area duration
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مواد ساخته شـده در دانـه بعـد از گـرده افشـانی       شده ، بعداً به دانه هاي در حال تشکیل منتقل می شود ، ولی قسمت اعظم

بنابراین تنش رطوبتی در این مرحله انتقال مواد غذایی از برگها به دانه ها را کاهش داده و با توجه به اینکـه  . ساخته می شود

  ).8(دانه ها چروکیده شده ، از عملکرد گندم کم می شود . خشکی باعث می شود دانه ها سریعتر برسند

  

  یت هاي زراعی جهت کاهش خسارت تنش آب در گندم مدیر

آمیز محصوالت زراعی در سرتاسر جهان محسوب می  خشکی یکی از عوامل محدود کننده و خطر جدي براي تولید موفقیت

عملیات زراعی متعددي به منظور افزایش محصول گندم در محیط هاي مستعد خشکی توصیه می گردد که عبارتند ). 5(گردد 

  : از 

در مناطقی که طول فصل رشد بلند بوده ، آب و هوا معتدل است و کاشت بذر در فاصله زمانی وسیعتري امکان پـذیر   -الف

می باشد ، در این مناطق ، انتخاب  زمان کاشت را می توان بر اساس رطوبت قابل دسترس در موقع کاشت و پیش بینی تأمین 

در مناطقی که زمستان هاي سرد داشته ، گندم قادر به رشد در این فصل . ردرطوبت در طی مراحل بحرانی رشد گیاه تنظیم ک

  . نمی باشد و کاشت گندم زمستانه مناسب تر است

گـر چـه در شـرایط    . در مناطقی که احتمال خشکی طوالنی در تابستان وجود دارد ، از واریته هاي زودرس استفاده شود -ب

اما در مناطقی که آب محـدود اسـت ، ایـن واریتـه هـا قبـل از       . لید می کنندمطلوب واریته هاي دیررس محصول بیشتري تو

  ).2(کنند رسیدن به بلوغ کامل رطوبت قابل دسترس خاك را مصرف کرده ، محصول خوبی تولید نمی

  .کاشت گندم بایستی در بستري مرطوب انجام شود و براي حفظ رطوبت خاك ، خاك روي بذر فشرده شود –ج 

استفاده از علف کش هاي . ن سعی شود رطوبت خاك در زمان آیش و همچنین در فصل رشد گیاه حفظ شودحتی االمکا -د

مناسب در طول فصل آیش و عدم استفاده از ابزار شخم براي مبارزه با علف هاي هرز براي حفظ رطوبت خاك بـه افـزایش   

  . تولید گندم کمک می کند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده بیش از حد از . یاد کرده و باعث کاهش خطر تنش رطوبت می شودحاصلخیزي خاك ، راندمان مصرف آب را ز -هـ 

  ).6(دهد  کودهاي ازته باعث افزایش رشد رویشی می شود که این امر به نوبه خود ، مصرف آب را افزایش می

. بی آبیاري کنیمچنانچه براي آبیاري آب در دسترس داشته باشیم ، بهتر است در موقع گلدهی و دانه بندي گندم را به خو -و

بحرانی ترین مراحل رشد گندم می باشد و در صورت وقـوع تـنش آب در ایـن مراحـل     ) گل آب و دان آب(این دو مرحله 

).4(محصول بشدت کاهش می یابد 

  

  

  مدیریت آب در دیمکاري 

تحقیقـات و تجـارب    نتـایج . راندمان مصرف آب را صرفاً می توان با مدیریت بارش در تمامی طول سال به حـداکثر رسـاند  

کشاورزان در آمریکاي شمالی براین نکته اشاره دارد که براي بهبود ذخیره آب و عملکرد محصول و کنترل فرسایش در نظـام  

حفظ پسماندهاي گیـاهی کـافی بـر    . 2کنترل مؤثر علف هاي هرز ؛ . 1: هاي دیمکاري وجود این چهار شرط ضروري است 

 1ایجاد کلوخه هاي مقاومی به قطر . 3رل فرسایش و گیرش برف در بعضی مناطق ؛      سطح خاك براي کاهش تبخیر و کنت

براي مقابله با فرسایش بادي ، تقلیل ) بخصوص وقتی که مقدار مالچ سطحی محدود باشد( سانتیمتر بر روي سطح خاك  8تا 

مدیریت خـاك بـراي نگهداشـت آب    . 4 سرعت روانآب ، نگهداشت مالچ ، سایه اندازي و محافظت فیزیکی از گیاهچه ها و

حتی سیستم هایی که بطور موفقیت آمیزي هم این شروط را تأمین می کنند ممکن است از نظر . کافی در محل سبز شدن بذر

  ).10(راندمان مصرف آب چندان مؤثر نباشد
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آب ، گياه و اثرات كمبود آب بر بعضي صفات و رفتارهاي فيزيولوژيك گياه 


( مطالعه موردي : گندم)

عليرضا عمادي( 


چكيده 


مقدار يا شدت نامناسب عوامل زيستي و محيطي باعث روند غير عادي فرايندهاي فيزيولوژيكي مي شود. اين مسئله كه تحت عنوان تنش هم بيان مي شود مي تواند به طور بالقوه براي موجودات زنده و از جمله گياهان مشكل ساز شود. بيش از يك سوم سطح قاره ها و بخش عمده كشور ما داراي اقليم خشك و نيمه خشك است. از طرف ديگر خشكي يكي از عوامل محدود كننده و خطر جدي براي توليد موفقيتآميز محصولات زراعي در سرتاسر جهان محسوب مي گردد و يكي از بحث انگيزترين موضوعات سالهاي آينده ، جدال بر سر تصاحب منابع آب خواهد بود. شناخت اثرات تنش هاي مختلف محيطي بر روي فيزيولوژي گياهان زراعي براي آگاهي از مكانيسم هاي مقاومت وبقاي گياهان به منظور افزايش مقاومت در برابر تنش ضرورت دارد. درك كامل و دقيق واكنش هاي فيزيولوژيك و عكس العمل گياهان در مقابل تنش هاي محيطي براي اعمال روش هاي جديد جهت كاهش اثرات تنش ، لازم و از كارهاي اساسي مي باشد.در زراعت اكثر گياهان ، تنش كمبود آب پديده اي متداول است و زماني كه مقدار آب تعرق يافته بيشتر از ميزان جذب آب باشد، حادث مي شود .آن دسته از فرآيندهاي گياهي كه به منظور افزايش حجم سلولها ( فشار تورمي) وابسته هستند ، حساسيت زيادتري به كمبود آب دارند. دو نمونه مهم از اين فرآيندها عبارتند از تبادل گازي برگ كه به حجم (فشار تورمي) سلول هاي محافظ وابسته است و ديگري افزايش سطح برگ كه به گسترش سلولي متكي مي باشد. كمبود رطوبت شاخص سطح برگ (LAI) را كاهش و در نتيجه ميزان جذب نور توسط گياه كم مي شود. در شرايط تنش ميزان آنزيم ها كاهش مي يابد ولي غلظت بعضي از آنزيم هاي هيدروليز كننده ( نظير آميلاز و پروتئاز ) افزايش مي يابد. كلروفيل سازي در كمبودهاي شديدتر آب متوقف ميگردد ، همه اين عوامل دست به دست هم داده و باعث مي شود در اثر تنش خشكي عملكرد محصول كاهش يابد. 


كليد واژه : تنش خشكي ، واكنش هاي فيزيولوژيكي گياهان ، سلولهاي محافظ ، شاخص سطح برگ

مقدمه اي بر تنش هاي محيطي
 

رشد و عملكرد گياهان زراعي تابعي از كليه عوامل محيطي و اثرات متقابل آنها مي باشد. مطالعات گسترده اي در مورد نقش عوامل محيطي مانند عوامل آب وهوايي ( بارندگي ، درجه حرارت ، رطوبت ، نور و باد) ، عوامل غير اقليمي ( رطوبت خاك ، مواد غذايي ، گازها ، آفات و بيماري ها ، رقابت با علف هاي هرز) ، فاكتورهاي مديريت زراعي و ميزان نهاده هاي كشاورزي در كاهش يا افزايش رشد و نمو گياه به انجام رسيده است (9). لويت
  تنش 
را نتيجه روند غير عادي فرآيندهاي فيزيولوژيكي مي داند كه از تأثير يك يا تركيبي از عوامل زيستي و محيطي حاصل مي شود. در حقيقت مقدار يا شدت نامناسب عوامل فوق است كه مي تواند به طور بالقوه براي موجود زنده مشكل ساز باشد و باعث تنش در گياه يا اجزاي آن و بروز آسيب هاي مستقيم و غير مستقيم در گياه يا اجزاي آن شود. وي به عوامل محدود كننده فوق ، اصطلاح تنش هاي محيطي اطلاق نمود و آنها را به دو دسته تنش هاي زيستي و غير زيستي تقسيم نمود (13).


كاهش رشد و عملكرد ، مرگ بخش يا كل گياه در نتيجه انحراف از شرايط مساعد رشد و قرار گرفتن در شرايط تنش است. خسارت تنش هاي كمبود آب ، شوري و دما به گياهان زراعي در سطح جهان در مقايسه با ساير تنش ها گسترده تر است و تنش هاي شوري و خشكي بيشتر مورد توجه اند (9). بيلان آبي يك منطقه كه موازنهاي بين بارش و تبخير مي باشد غالباً عامل مهمي در توليد محصولات زراعي در مناطق نيمه خشك محسوب شده و شاخص هاي اقليمي – زراعي مبتني بر اين موازنه بارش – تبخير مي باشد.(1) 


مطالعه عوامل تنش زا بايد به صورت جامع انجام شود ، چرا كه اين عوامل خود روي ديگر عوامل محيطي اثر نموده ، آثار ناشي از آنها را تشديد يا تقليل مي دهند. تنش هاي مختلف طي فازهاي جداگانه به دو صورت تنشهاي اوليه و تنش هاي ثانويه عامل ايجاد ناپايداري در ساختمان و فعاليت هاي حياتي گياه هستند. تنش هاي اوليه خود موجب بروز تنش هاي ثانويه و در نتيجه ايجاد آسيب هاي ثانويه در گياه مي شوند. سازوكارهايي وجود دارد كه از طريق آنها گياه مي تواند از صدمات تنش مصون بوده ، متابوليسم عادي و چرخه زندگي خود را ادامه دهد. به عنوان مثال در حالت تحمل تنش ، گياه تغييرات و يا صدماتي را كه در اثر تنش بوجود مي آيند تحمل نموده و يا آنها را به حداقل مي رساند. در اين حالت به گياه تنش وارد مي شود ليكن خسارت وارد شده كمتر از مقدار قابل انتظار است (9).در اين ميان آب كه فراوان ترين تركيب شيميايي بيوسفر است ، در تمام واكنش هاي شيميايي اهميتي حياتي دارد و از تركيبات ضروري بافت هاي همه موجودات زنده و منبع هيدروژن آنها بوده و عامل حركت مواد غذايي از نقطه اي به نقطه ديگر است كه مواد غذايي به همراه آن وارد گياهان مي شوند و از اهميت ويژه اي برخودار است ، بنابراين كمبود آب مي تواند اثرات منفي قابل ملاحظه اي بر گياه ايجاد نمايد(7).


به طور كلي به محض مواجهه گياه با شرايط تنش اولين فاز يعني اعلام خطر ( آگاهي دهنده) درگياه نمود پيدا مي كند. طي اين مرحله برخي از فعاليت هاي گياه كاهش مي يابد ( واكنش به تنش ) و برخي از اعمال گياه از طريق وقوع واكنشهايي در جهت مخالف جبران مي شود( جبران
). همچنين ممكن است در فاز بعدي كه فاز مقاومت است ، تنش موجب اعمال هزينه زيادي براي گياه شود ( سخت شدن). در اين مرحله اگر رويارويي گياه با تنش كوتاه مدت باشد و از حد (آستانه) تحمل گياهي فراتر نرود ، خسارت وارد شده به گياه ممكن است قابل ترميم و برگشت پذير باشد و تنها باعث تغييرات موقت در فرآيندهاي فيزيولوژيك گياه شود. به عبارتي اگر در شرايط رويارويي گياه با يك تنش ثابت ، درجه اي از مقاومت در گياه پديد آيد يا موجود باشد ، گياه قادر است پايدار خود را مجدداً باز يابد. (تعديل). به گونه اي كه بعد از بهبود
 از مزاحمت هاي قابل برگشت ، امكان بازگشت افزايش در وزن خشك به همان نسبت قبلي فراهم گردد.اما اگر گياه در مدتي معين توسط يك تنش حاد يا مزمن تحت فشار قرار گيرد ، باعث بروز آثار خستگي
 در آن شده ، آسيب هاي غيرقابل برگشت در گياه به وقوع مي پيوندد. به همين دليل رويارويي طولاني مدت با تنش باعث اختلالات دائمي در گياه مي شود (9). 


شناخت اثرات تنش هاي مختلف محيطي بر روي فيزيولوژي گياهان زراعي براي آگاهي از مكانيسم هاي مقاومت وبقاي گياهان به منظور افزايش مقاومت در برابر تنش ضرورت دارد. درك كامل و دقيق واكنش هاي فيزيولوژيك و عكس العمل گياهان در مقابل تنش هاي محيطي براي اعمال روش هاي جديد جهت كاهش اثرات تنش ، لازم و از كارهاي اساسي مي باشد(5). چون يك سوم قاره ها و بخش عمده كشور ما داراي اقليم خشك و نيمه خشك است و خشكي خطر جدي براي توليد موفقيتآميز محصولات زراعي است به همين دليل در اين مقاله مطالبي راجع به آب و تنش حاصل از كمبود آن و تغييرات مورفولوژيكي كه اين تنش مي تواند در گياه ايجاد كند آورده مي شود.


آب و نزاع بر سر آن


يكي از بحث انگيزترين موضوعات سال هاي آينده ، جدال  بر سر تصاحب منابع آب خواهد بود. منابع آب كره زمين به دلايل بسياري كاهش يافته اند. بسياري از كشورها دوره هاي سخت و طاقت فرساي كم آبي و قحطي را سپري مي كنند وعده كثيري از آنها نخستين بار است كه چنين بلايائي را به چشم مي بينند. بنابراين مشكل كم آبي مي تواند علت آشكار و يا پشت پرده بسياري از تنش هاي سياسي و در وضعي وخيم تر درگيري هاي منطقه اي باشد (6).تمام آب روي كره زمين در اقيانوس ها ، درياچه ها و حوزه هاي يخ و برف وجوددارند و تنها حدود 5/0 درصد از كل آب روي كره زمين در هر زمان مشخص در سيكل هيدرلوژي شركت دارد. يعني چرخه اي كه شامل تبخير آب از سطح زمين ، انتقال بخار آب دراتمسفر و بازگشت نهايي آب به سطح زمين و منابع ذخيره اي آب ميشود(3). 


دركره زمين تعداد رودخانهها و منابع آبهاي سطحي كم است ولي تعداد بسيار زيادي از آنها مرزي و مورد مناقشه كشورهاي همسايه هستند. به عنوان مثال اين مسئله به مشكل بزرگي براي كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق و نيز كشورهاي شرق اروپا بدل شده است. در حال حاضر بيش از نه كشور ، هر يك با در برگرفتن قسمتي از حوضه رودخانه نيل خود را در استفاده از اين رودخانه سهيم مي دانند ، همچنين هفده كشور ادعاي مالكيت رود دانوب در اروپا را دارند. به راستي كداميك از اين مدعيان مالك حقيقي اين منابع سرشار و غني هستند؟ كشورهايي كه رود از آنها سرچشمه مي گيرد و يا آنهايي كه آب در آنها جاري است؟ پديده اي كه تازگي ندارد و تا كنون به دفعات اتفاق افتاده است ، با گذري به مراجع تاريخي در مي يابيم كه اولين جنگ تاريخ كه به خاطر آب اتفاق افتاده است در حدود 3100 سال پيش از ميلاد و بر سر رودخانه فرات بوده است. آيا در آينده نزديك هم شاهد اين اختلافات خواهيم بود؟ رود فرات هم اكنون عامل بروز اختلاف بين تركيه ، عراق و سوريه است. اين رود عظيم مورد ادعاي هر سه كشور و بخصوص تركيه مي باشد(6). 


نيروي آب نوعي انرژي خورشيدي ذخيره شده است زيرا تمام سيستم هاي اقليمي و آبي زمين را خورشيد به حركت در مي آورد. نيروي آب حداقل از زمان امپراطوري روم مهار شده و مورد استفاده قرار مي گرفته است. نيروي آب منبع پاكيزه اي است و توليد آلودگي نمي كند و نيازمند هيچگونه سوختي نمي باشد و به طور كلي انرژي كارآمدي است. اما گاهي اوقات باعث بروز مشكلات زيست محيطي نيز مي شود. آبي كه از بالاي سد به پايين ميريزد اگر چه در توليد برق بكار مي آيد ولي ازت هوا را در خود مي گيرد. اين ازت پس از ورود به گردش خون ماهيها موجب مرگ آنها مي شود. علاوه بر اين ، سد با به دام انداختن رسوبات ، مانع رسيدن آنها به دريا و تجديد مواد غذايي شن هاي ساحلي مي شود .گياهان هم در رابطه با آب و جذب آن مكانيسم ها يا مشكلاتي دارند. جذب آب در گياهان از طريق تارهاي كشنده و به دو طريق جذب غير فعال و جذب فعال انجام مي پذيرد. مكانيسم جذب غير فعال از فرآيند اسمز تبعيت مي كند و يك فرايند فيزيكي محسوب مي شود. در اين حالت حركت آب از يك محيط رقيق (آب درون خاك) به يك محيط غليظ ( سلول گياه) از خلال يك غشاء نيمه تراوا (غشاء سيتوپلاسمي سلول هاي تارهاي كشنده) صورت مي گيرد كه يك پديده غير فعال و بدون صرف انرژي است و عامل اصلي ورود آب به گياه است. در حالت جذب فعال آب بر خلاف شيب پتانسيل آن حركت كرده و توسط گياه  جذب مي گردد كه اين عمل همراه با صرف انرژي ( مصرف ATP) است. از عوامل ديگري كه بر روي شدت جذب آب اثر ميگذارند ميزان دفع آن از سطح گياه طي پديده تعرق
 يا تعريق
 مي باشد. درجه حرارت نيز بر جذب آب اثر زيادي دارد زيرا در سرما قابليت نفوذپذيري غشاء كاهش مي يابد(1).


نقش آب در گياه


هيچ موجود زنده اي را در عالم حيات نمي توان يافت كه بدون وجود آب بتواند به حيات خود ادامه دهد ، زيرا قسمت اعظم اندام هاي گياهي و بدن جانوران را آب تشكيل مي دهد. براي مثال بين 40 تا 60 درصد وزن تر درختان وحدود 90 درصد وزن تر گياهان علفي را آب تشكيل مي دهد. آب در اندام هاي گياهي و بدن جانوران ، محيطي را فراهم مي سازد كه در آن محيط تماس بسياري از تركيبات و عناصر بيشتر شده و فعل و انفعالات بيوشيميايي در اين چنين محيطي امكان پذيرتر مي شود (1).


يكي از عمليات عمده اي كه آب در گياهان انجام مي دهد حمل مواد غذايي از خارج به داخل ريشه و درون گياه و از ريشه به برگ و ساير اندامهاست (1و6). هر قدر زمين از حيث مواد غذايي غني باشد بدون وجود آب چنين زميني عقيم و بي حاصل خواهد بود زيرا براي محلول نمودن و جريان يافتن اين مواد به داخل گياه و در آوندهاي نبات محتاج به آب است. براي توليد هر كيلو ماده خشك گياهي به 200 تا 1000 ليتر آب نياز است و بدون شك كمبود آب در خاك يكي از عوامل مهم در محدوديت و پايين بودن عملكرد بسياري از محصولات و زراعت هاست. اين احتياج گياه به آب در گياهان يكساله وبخصوص آنهايي كه ريشه سطحي دارند بيشتر محسوس است تا براي درختان و نباتاتي كه داراي ريشه عميق عمودي و طويل مي باشند (6).آب يكي از مواد مؤثر در فرآيندهاي فتوسنتز مي باشد ليكن فقط 1/0درصد مجموع آب جذب شده توسط گياه صرف فتوسنتز مي گردد و 99 درصد آب جذب شده به صورت تعرق دفع مي شودو تقريباً 1 درصد آب جذب شده گياه صرف آب دهي و تورژسانس شده و امكان رشد گياه را فراهم مي سازد (4). 


وجود آب در واكوئل سلول هاي گياهي موجب بوجود آمدن فشار تورگر ( فشار آماس) مي گردد و باعث تورژسانس سلولها مي شود. فشار تورگر خود موجب قرار گرفتن طبيعي اندام ها مثل برگ يا گل ها روي ساقه ميگردد و يا در باز و بسته شدن روزنه ها مؤثر است (1). هدف از آبياري اضافه كردن مقدار كافي و به موقع آب به محيط توسعه ريشه است به طوري كه گياه بتواند آب را به سرعت و به مقدار مورد نياز خود جذب نمايد. هرگاه مقدار نزولات آسماني براي تأمين نياز آبي گياه كافي نباشد اقدام به آبياري لازم مي گردد. آب مورد نياز براي آبياري از منابع مختلفي مانند چاههاي عميق و نيمه عميق ، رودخانه ، چشمه و قنات تأمين مي گردد ولي در حالت كلي رطوبت خاك به وسيله سه منبع نزولات آسماني ، آبياري و بالا آمدن آب تحت الارضي تأمين مي گردد(6).


تنش كمبود رطوبت 


رشد سلولي در گياه فعاليتي است كه نسبت به كمبود آب بسيار حساس است. كاهش پتانسيل آب بافت هاي مريستمي در طول روز غالباً موجب نقصان پتانسيل فشاري به حدي كمتر از ميزان لازم براي بزرگ شدن سلولي ميگردد. اين امر به نوبه خود موجب كاهش سنتز پروتئين يا سنتز ديواره سلولي و بزرگ شدن سلول مي شود. مشاهده اين كه غالباً گونه هاي گياهي حداكثر رشد خود را در شب يعني در زماني كه پتانسيل آب بالاست انجام مي دهند ، ممكن است توجيهي براي اين امر باشد (8 و11). اثر تنش در طول دوره رويشي منجر به كوچك شدن برگ ها گرديده ، شاخص سطح برگ (LAI)
 را در دوره رسيدن محصول و ميزان جذب نور توسط گياه را نيز كاهش ميدهد. كلروفيل سازي در كمبودهاي شديدتر آب متوقف مي گردد. در شرايط كمبود آب ، فعاليت غالب آنزيم ها (مثلاً آنزيم احياء كننده نيترات) كاهش مي يابد ليكن فعاليت برخي از آنزيم هاي هيدروليز كننده مثلاً (آميلازها و پروتئازها) افزايش مي يابد. جالب آن است كه در دانه خشك گياهي مثل گندم با وجود آنزيم آميلاز نشاسته شكسته نمي شود ولي به محض جذب رطوبت توسط دانه اين آنزيم مواد ذخيره اي فوق الذكر را شكسته و انرژي آنها جهت جوانه زني در اختيار جنين قرار مي گيرد (8). 


در شرايطي كه تنش متوسط يا شديد باشد ، غلظت اسيد آمينه پرولين نسبت به ساير اسيدهاي آمينه افزايش مي يابد. پرولين به عنوان مخزن ذخيره اي ازت و يا ماده محلولي كه پتانسيل اسمزي سيتوپلاسم را كاهش مي دهد عمل مي نمايد و گياه را در تحمل تنش ياري مي نمايد. در شرايط  تنش شديد ( پتانسيل آب كمتر از 15- بار) ، تنفس ، جذب CO2 ، انتقال مواد فتوسنتزي و انتقال مواد خام در آوندهاي چوبي به سرعت به حد بسيار كم نزول كرده و اين در حالي است كه فعاليت آنزيم هاي هيدروليز كننده افزايش مي يابد. در حد رطوبت پژمردگي دايمي ، اگر گياه براي مدت كمي پژمرده شده باشد و اقدام به آبياري شود معمولاً به وضع اول خود برخواهد گشت .البته برگ هاي مسن ممكن است بريزند و چندين روز طول خواهد كشيد تا فتوسنتز برگ به ميزان قبل از تنش برسد(8).


كاهش فشار تورگر موجب ايجاد حالت پلاسموليز در سلولهاي گياهي مي شود كه در اين حالت برخي تغييرات هورموني و فيزيولوژيكي در گياه پديدار مي شود (1). همگام با كاهش پتانسيل آب غلظت هورمون هاي گياهي نيز تغيير مي نمايد. به عنوان مثال اسيد آبسيسيك
 (ABA) در برگ ها و ميوه افزايش مي يابد. تجمع ABA موجب بسته شدن روزنه ها شده و در نتيجه جذب CO2 كاهش مي يابد. در شرايطي كه تجمع ABA زياد باشد برگ ها و ميوه هاي مسن تر مي ريزند. در همه گياهان مقدار ABA دراثر تنش رطوبتي غالباً زياد نمي شود. سيتوكينين و اتيلن غالباً مي توانند اثر ABA را (وقتي غلظت اين هورمون زياد مي شود ) خنثي نمايند. اين امر تسريع رسيدن ميوه ها را در شرايط تنش آب ممكن است توجيه نمايد (8).


واكنش گندم به تنش كمبود رطوبت 


آب غالباً رشد و نمو گياه را كنترل مي كند. عكس العمل گياه در برابر تنش آب با فعاليت متابوليكي ، مورفولوژي ، مرحله رشد و عملكرد بالقوه گياه در ارتباط مي باشد. توالي عكس العمل گياه در يك سيكل خشكي چنين است (8). دانه گندم براي توليد جوانه بايد حدود 40 تا 45 درصد خود ، آب جذب كند وقتي رطوبت اطراف بذر به 25 درصد برسد جوانه زدن شروع مي شود و وقتي آب جذب دانه شد ، متورم شده و پاره مي شود و جوانه بيرون مي آيد در گياهان رشد محدود مانند گندم و ذرت ، حساس ترين مرحله رشد گياه به كمبود آب ، مرحله گلدهي است. زيرا تعداد گل هاي تلقيح شده ودر نتيجه تعداد دانه ها كاهش يافته و عملكرد كم مي شود و بعد از اين مرحله در صورت برطرف شدن تنش خشكي يا فرصت كافي جهت جبران را ندارد (4).


در زراعت اكثر گياهان ، كمبود آب خاك پديده اي متداول است و مي تواند اثرات منفي قابل ملاحظه اي را بر رشد و نمو آنها بگذارد. آن دسته  از فرآيندهاي گياهي كه به افزايش حجم سلولها ( فشار تورمي) وابسته هستند ، حساسيت زيادتري به كمبود آب دارند. دو نمونه مهم از اين فرآيندها عبارتند از تبادل گازي برگ كه به حجم (فشار تورمي) سلول هاي محافظ وابسته است و افزايش سطح برگ كه به گسترش سلولي متكي مي باشد. بازداري اين فرآيندها در شرايط خشكي مي تواند به افت قابل ملاحظه عملكرد منجر شود (8 و11).


تنش جزئي رطوبت از ميزان ظهور سلول هاي بنيادي گل جلوگيري مي كند. تأثير خشكي بر تشكيل سلولهاي بنيادي ( يعني در مراحل اوليه و ابتدايي تشكيل سنبلچه) بيشتر از تشكيل سنبلچه بوده ، در نتيجه تنش در مرحله تشكيل سلولهاي بنيادي مي تواند تعداد دانه ها را بيشتر از تنش در مراحل رشد سنبلچه تحت تأثير قرار بدهد. تنش رطوبت در مرحله گرده افشاني و لقاح
 ، تعداد دانه ها به علت پسابيدگي دانه هاي گرده كاهش مي يابد. به علاوه جوانه زدن دانه گرده و رشد لوله گرده در كلاله و داخل تخمدان و تخمك ها را تحت تأثير قرار مي دهد. پژمردگي كلاله مانع رشد لوله گرده مي شود و بنظر مي رسد كه اين عكس العمل در گونه هايي از غلات كه داراي كلاله طويل مي باشند (مثل ذرت) مشهورتر باشد. ارقامي از گندم كه مدت گرده افشاني آنها طولاني است ، در مقايسه با ارقامي كه دوره گرده افشاني كوتاهتري دارند ، احتمالاً در اثر تنش رطوبت صدمه كمتري ميبينند (2).


كمبود آب مي تواند بسياري جنبه هاي رشد و فيزيولوژي غلات را متأثر كند. به ويژه ، ميزان جذب و تحليل خالص
 ممكن است از يك سو به دليل بسته شدن روزنه ها و افزايش تنفس و از سوي ديگر بر اثر كاهش توسعه سطح برگ و تشديد مسن شدن بافت ( شاخص سطح برگ و داوم سطح برگ
 كمتر) كاهش يابد (11). اولين اثر تنش آب روي سرعت ( مقدار) تبادل CO2 به علت بسته شدن شكاف هاي روزنه ها باعث افزايش مقاومت روزنه ها يا rs مي شود. استمرار تنش آب به علت ضايعه ديدن سيستم فتوسنتزي باعث افزايش مقاومت مزوفيل (rm) ميگردد كه اين به نوبه خود يعني كاهش فرآيند فتوسنتز (11).


اثر تنش رطوبت در مرحله پر شدن دانه ها بسيار بارز است ، چون عملكرد بالقوه بسته به وزن هر دانه دارد ، كه اين مستلزم تجمع مواد فتوسنتزي در دانه ها مي باشد (2 و 12). افزايش رقابت درون بوته اي به دليل عرضه محدودتر مواد پرورده ، ممكن است بر بقاي پنجه ها ، نمو سنبلك و پر شدن دانه تأثير گذارد و دوام فرآيند ياد شده نيز ممكن است به وسيله ميزان مسن شدن سايه انداز و ساير فرآيندهاي بيوشيميايي ، تعيين شود. بنابراين ، خشكي بر حسب زمان ، طول و شدت دوره تنش مي تواند عملكرد دانه را از طريق تأثير بر هر يك از اجزاء ( يا تركيبي از آنها) كاهش دهد. با وجود شواهد خوبي در تأييد اين نظر ، انتقال مجدد مواد پرورده ذخيره شده مي تواند كاهش عرضه مواد پرورده را پس از گل دهي ، تا زماني كه ساقه و سنبله سبز مي باشد ، جبران كند(11).


مواد جمع شده در دانه از دو منبع تأمين مي گردد : يكي فتوسنتز در خود دانه و ديگري انتقال مواد فتوسنتزي از قسمت هاي گياه به دانه (2 و 12). قسمتي از مواد فتوسنتزي قبل از گرده افشاني ساخته شده و در ساقه يا قسمت هاي ديگر گياه ذخيره شده ، بعداً به دانه هاي در حال تشكيل منتقل مي شود ، ولي قسمت اعظم مواد ساخته شده در دانه بعد از گرده افشاني ساخته مي شود. بنابراين تنش رطوبتي در اين مرحله انتقال مواد غذايي از برگها به دانه ها را كاهش داده و با توجه به اينكه خشكي باعث مي شود دانه ها سريعتر برسند. دانه ها چروكيده شده ، از عملكرد گندم كم مي شود (8).


مديريت هاي زراعي جهت كاهش خسارت تنش آب در گندم 


خشكي يكي از عوامل محدود كننده و خطر جدي براي توليد موفقيتآميز محصولات زراعي در سرتاسر جهان محسوب مي گردد (5). عمليات زراعي متعددي به منظور افزايش محصول گندم در محيط هاي مستعد خشكي توصيه مي گردد كه عبارتند از : 


الف- در مناطقي كه طول فصل رشد بلند بوده ، آب و هوا معتدل است و كاشت بذر در فاصله زماني وسيعتري امكان پذير مي باشد ، در اين مناطق ، انتخاب  زمان كاشت را مي توان بر اساس رطوبت قابل دسترس در موقع كاشت و پيش بيني تأمين رطوبت در طي مراحل بحراني رشد گياه تنظيم كرد. در مناطقي كه زمستان هاي سرد داشته ، گندم قادر به رشد در اين فصل نمي باشد و كاشت گندم زمستانه مناسب تر است. 


ب- در مناطقي كه احتمال خشكي طولاني در تابستان وجود دارد ، از واريته هاي زودرس استفاده شود. گر چه در شرايط مطلوب واريته هاي ديررس محصول بيشتري توليد مي كنند. اما در مناطقي كه آب محدود است ، اين واريته ها قبل از رسيدن به بلوغ كامل رطوبت قابل دسترس خاك را مصرف كرده ، محصول خوبي توليد نميكنند(2).


ج – كاشت گندم بايستي در بستري مرطوب انجام شود و براي حفظ رطوبت خاك ، خاك روي بذر فشرده شود.


د- حتي الامكان سعي شود رطوبت خاك در زمان آيش و همچنين در فصل رشد گياه حفظ شود. استفاده از علف كش هاي مناسب در طول فصل آيش و عدم استفاده از ابزار شخم براي مبارزه با علف هاي هرز براي حفظ رطوبت خاك به افزايش توليد گندم كمك مي كند. 


هـ - حاصلخيزي خاك ، راندمان مصرف آب را زياد كرده و باعث كاهش خطر تنش رطوبت مي شود. استفاده بيش از حد از كودهاي ازته باعث افزايش رشد رويشي مي شود كه اين امر به نوبه خود ، مصرف آب را افزايش ميدهد (6).


و- چنانچه براي آبياري آب در دسترس داشته باشيم ، بهتر است در موقع گلدهي و دانه بندي گندم را به خوبي آبياري كنيم. اين دو مرحله (گل آب و دان آب) بحراني ترين مراحل رشد گندم مي باشد و در صورت وقوع تنش آب در اين مراحل محصول بشدت كاهش مي يابد (4).

مديريت آب در ديمكاري 


راندمان مصرف آب را صرفاً مي توان با مديريت بارش در تمامي طول سال به حداكثر رساند. نتايج تحقيقات و تجارب كشاورزان در آمريكاي شمالي براين نكته اشاره دارد كه براي بهبود ذخيره آب و عملكرد محصول و كنترل فرسايش در نظام هاي ديمكاري وجود اين چهار شرط ضروري است : 1. كنترل مؤثر علف هاي هرز ؛ 2. حفظ پسماندهاي گياهي كافي بر سطح خاك براي كاهش تبخير و كنترل فرسايش و گيرش برف در بعضي مناطق ؛      3. ايجاد كلوخه هاي مقاومي به قطر 1 تا 8 سانتيمتر بر روي سطح خاك ( بخصوص وقتي كه مقدار مالچ سطحي محدود باشد) براي مقابله با فرسايش بادي ، تقليل سرعت روانآب ، نگهداشت مالچ ، سايه اندازي و محافظت فيزيكي از گياهچه ها و 4. مديريت خاك براي نگهداشت آب كافي در محل سبز شدن بذر. حتي سيستم هايي كه بطور موفقيت آميزي هم اين شروط را تأمين مي كنند ممكن است از نظر راندمان مصرف آب چندان مؤثر نباشد(10).
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