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 ايسورگوم دانه سه رقم عملکرد اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي

  2کیمه دهقان هراتیو ح 1*سیدعلی طباطبایی

  .، یزد، ایرانعلمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد هیئتعضو ) 1

 .، خاتم، ایرانجهادکشاورزي خاتم کارشناس) 2

14/04/91: پذیرش تاریخ                                                         16/02/91:  دریافت تاریخ  

  چکیده

اي در تابسـتان  هاي مختلف آبیاري بر رشد،  عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سورگوم دانـه این آزمایش به منظور بررسی تأثیر رژیم

هاي کامل هاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرته در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد ب 1389سال 

و بـود  ) روز 13و  10،   7ترتیب آبیاري پـس از  ه ب( I3و  I1، I2 هاي اصلی شامل سه رژیم آبیاريکرت. کرارانجام گردیدت سه تصادفی و در

متر و سانتی 60هایی به فاصله دیفر ماه در تیر 5 کاشت در. کیمیا تشکیل می داد اي پیام، سپیده وفرعی را سه رقم سورگوم دانه تیمار

. گیري شـد برداري و اندازه و در زمان برداشت یادداشت صفات مختلف در طول دوره رشد. با دست انجام شد و مترسانتی 10 ف روي ردی

ر بوته، تعـداد دانـه د   ره دشطول دوره رشد ارقام، طول خوشه، تعداد خوI3  به  I1 تیمار نتایج نشان داد که  با افزایش فواصل آبیاري از

درصد  5/10که عملکرد دانه به میزان  طوريه ب. اي کاهش یافتندقابل مالحظه طوره عملکرد دانه ارقام سورگوم بو وزن صد دانه   خوشه،

      راي رقـم سـپیده دا  . گیـري وجـود داشـت   اجزاء عملکرد ارقام اختالف چشـم  بین عملکرد دانه و. کاهش یافت  I3 درصد در 30و  I2 در

به ترتیب متعلق بـه ارقـام سـپیده، پیـام      رین مقدارتکمترین به بیش از عملکرد دانه. خوشه بود ترین طول خوشه و تعداد دانه دربیش

،  رقم سـپیده  )I3 درصد کاهش در 57(ارقام تحت تأثیرتنش خشکی قرارگرفت  سایر که عملکرد رقم پیام بیش از حالی در. وکیمیا بود

  .درصد داشتند 44رقم کیمیا کاهش عملکردي معادل  و) درصد 37(میزان کاهش عملکرد ترین کم

 

 .تنش آبیاري، اجزاي عملکرد، عملکرد، ايسورگوم دانه: کلیدي هايواژه
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  مقدمه

ولوژیکی به تنش هاي فیزیصورت پاسخه تواند بواکنش گیاهان به تنش خشکی به ماهیت کمبود آب وابسته است و می

تطابق  و) پاسخ میان مدت(تنش خشکی  توارث با سطح مشخصی ازتطابق غیرقابل ، )پاسخ کوتاه مدت(شکی کوتاه مدت خ

همراه  Co2پاسخ کوتاه مدت به تنش آب با کاهش حداکثر جذب . بندي شودطبقه) پاسخ بلند مدت(با خشکی  قابل توارث

پاسخ بلند مدت به  هاي آلی واسمزي به وسیله تجمع نمکتنظیم ، هاي میان مدت به تنش خشکیجمله واکنش از. است

فرآیندهاي  یک دوره خشکی طوالنی مدت بر اثر. )Pessark, 1999( باشدزي توده میخشکی شامل الگوهاي ژنتیکی تسهیم

 خشکی در ماناین موضوع نه تنها بستگی به ز. عملکرد بستگی به فاکتورهاي زیادي دارد بر ثرؤمورفولوژیکی م فیزیولوژیکی و

، پیت یر وتی(وابسته است  بلکه به خصوصیات گیاه نیز ،ناحیه ریشه دارد ظرفیت نگهداري آب در رابطه با سیکل زندگی گیاه و

کاهش سطح تعرق ، ضخیم شدن کوتیکول، هاجمله بستن روزنه هاي مختلف ازطریق مکانیزم گیاه تا حد ممکن از. )1374

 تنظیم اسمزي  کاهش تنفس وو  فتوسنتز نگهداشتنباال ، کاهش پروتئین جلوگیري از، ریشه طول افزایش وزن و ،هاکننده

دارد که می ضمن تایید این مطلب اظهار نیز) Hajar et al.( .Stout )1977 ,1997 (مقاومت کند برابر خشکی  تواند درمی

باشد به طوري که طول برگ هاي مسن میگبر گیاه سورگوم تحت شرایط تنش خشکی بیش از ترهاي جوانکاهش طول برگ

     برگ هفتم تفاوت  که در حالی شاهد کاهش یافت در نسبت به تیمار مترسانتی 11عدم آبیاري حدود  تیمار پرچم در

تنش خشکی سبب توقف ) Bavel Van )1964 و Nakayama طبق بررسی. مشاهده نشد داري بین این دو تیمارمعنی

  Hajar.تحت آبیاري مطلوب بود تیمار عملکرد در% 50عملکرد دانه  و ترکوتاه مترسانتی 30ارتفاع گیاه  سورگوم گشته و رشد

همکاران  و  Lewis.باشدمی ترها کمساقه درآن وزن ریشه و و ترعمدتا کوتاهگزارش داد که گیاهان تحت تنش  نیز) 1997(

به تنش خشکی در فاصله بین متورم شدن برگ پرچم تا پایان ترین مرحله رشد سورگوم گزارش دادند که حساس )1974(

شرایطی که پتانسیل آب  در( درصد 44وجب افت عملکردي معادل مرحله م این تنش خشکی در. باشدمرحله گرده افشانی می

نظم  گل و تشکیل توان به ایجاد اختالل دردلیل حساسیت زیاد این مرحله به تنش خشکی را می .گردید) بار بود -13خاك 

یک  چون گرده افشانی سورگوم در. دهندمی قرار خوشه را تحت تاثیر تعداد دانه در در مجموعگرده افشانی نسبت داد که 

، درجه حرارت باال خشکی و شرایط نامساعد محیطی نظیر. افتدمدت زمان کوتاهی اتفاق می جمعیت گیاهی در در خوشه و

زمان گرده افشانی پتانسیل  نمایند و کمبود رطوبت درعملکرد دانه اعمال می نتیجه بر رد گرده افشانی و شدیدي را بر تاثیر

آنجا که اجزاء اصلی  از. )Fisher and Wilson, 1975( دهدهاي گرده نقصان میمرگ دانه از طریق سقط گل و دانه را

رشد گیاه  متفاوتی از اًطی مراحل نسبت نه دروزن صد دا تعداد دانه درخوشه و ،واحد سطح عملکرد دانه یعنی تعداد خوشه در

عملکرد  سهم نسبی آن جزء بر جزء عملکرد بر طی دوره توسعه هر زمان آغازش و شرایط محیطی موجود در. شوندتعیین می
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فع ر اي پس ازقابل مالحظه طوره کند بمی علت شرایط محیطی نامساعد بروزه یک جزء عملکرد ب کاهشی که در. گذاردمی اثر

 کامل غالباً با این حال جبران اجزاء عملکرد. گرددیابند جبران میتوسعه می بعدأ شکل گرفته وشرایط تنش توسط اجزایی که 

یکدیگر را  خوبیبه  عملکردسورگوم اجزاء  در. )Keisling, 1982(شدت تنش وارده بستگی دارد  به ژنوتیپ گیاه و نبوده و

     گرددکاهش یک جزء عملکرد جلوگیري  اثر افت شدید عملکرد در شود که ازمی موجب نمایند و این امرجبران می

)Blum et al., 1997( .Santamaria  همکارانو )رقم سورگوم 6روي  تنش خشکی بر طی آزمایشی تاثیر در) 1990  

 شاهد کاهش یافت و نسبت به تیماررقم  6 عملکرد دانه هر. دادند گرده افشانی مورد مطالعه قرار مرحله قبل از اي را دردانه

. بود ترکم ،ارقامی که قابلیت تنظیم اسمزي باالیی داشتند نسبت به ارقام داراي تنظیم اسمزي پائین کاهش در لیکن این

خاك  آب از تراستخراج بیش طول ریشه و ترافزایش بیش ، تورژسانس تر فشاربه حفظ بیش گیاه را قادر، تنظیم اسمزي باال

مستقیم باعث افزایش تولید ماده  طوره مجموع تنظیم اسمزي ب سازد و درپانیکول می تراي و گسترش بیشروزنه ال بهترانتق

  . )Chamberling and Wilson, 1982(شود خوشه می مستقیم باعث افزایش تعداد دانه در غیر طوره ب خشک و

  هامواد و روش

 54طول جغرافیایی  با مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد یمزرعه پژوهش در 89تابستان  درآزمایش این 

به اجرا  متر 1210ارتفاع متوسط ازسطح دریا  ودقیقه شمالی  54و   درجه 31دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  25درجه و 

هر کدام در سه سطح ی و فرعی اصل فاکتور دوهاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوك صورت اسپلیت پالت دره آزمایش ب .درآمد

 ، روز 7آبیاري پس از : I1 شامل فاکتور اصلیبه عنوان  آبیاري قالب دور در رطوبتی تیمارهاي. گرفته شد نظر در تکرار 3 درو 

I2 :روز 10 آبیاري پس از، I3 : رب رطوبتیتیمارهاي مختلف  آبیاري در هر گرفته شدند که مقادیر نظر در روز 13آبیاري پس از 

ارقام  شاملاي دانه رقم سورگوم 3 فرعی آزمایش نیز فاکتور. تعیین گردید FCرطوبت خاك تا حد  کمبوداساس جبران 

    و) مترمربع 70مساحت (متر  7متر و عرض  10 لهاي اصلی آزمایش به طوابعاد کرت. کیمیا و پیام تعیین شدند ،سپیده

 و ها نیم مترصورت خطی که فاصله بین بلوكه کاشت ب. گرفته شد نظر رد متر 1 هاي اصلی نیزچنین فواصل بین کرتهم

متري و فاصله روي خطوط سانتی 60خط کاشت به فاصله  واحد آزمایشی شامل چهار هر. باشدمی ها یک متررتکفاصله بین 

بوته  10با انتخاب تصادفی صفات طول خوشه و تعداد خوشه در بوته . باشدمی مترسانتی 2-3عمق کاشت  با متر وسانتی 10

اقدام و  یواحد آزمایش خط وسط هر نسبت به برداشت دو، حذف اثرات حاشیه ازپس . گیري شددر هر واحد آزمایشی اندازه

درصد به  12با تصحیح رطوبت  ها جدا گردید و توزین شده وخرمنکوبی دانه پس ازتوزین گردید و  ها برداشت وتمامی بوته

پس  نیز دانه وزن هزار. گیري شدبرداشت اندازه پس از پانیکول نیز 10وزن دانه  و شد واحد آزمایشی منظور رعنوان عملکرد ه

توسط ترازوي دیجیتالی  شمارش و، گرمجاز توسط دستگاه شمارش حد نرمال و در رسیدن رطوبت. بوجاري ازخرمنکوبی و
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کامپیوتري  افزاربا استفاده از نرممختلف گیري صفات ندازههاي حاصل از اتحلیل داده و تجزیه. گیري شددقیق اندازه

MSTAT_C کامپیوتري  افزاررسم نمودارها با نرم وExcel اينهدام ها با روش آزمون چندمیانگینمقایسه . گرفت صورت 

  . درصد انجام شد 5و  1 سطح احتمالدو  در و  (DMRT)دانکن

  بحثنتایج و 

 نتایج چنینهم. بود داردرصد معنی 1ر سطح احتمال د بر طول خوشه تیمارهاي آبیاري ثرنشان داد که ا 1جدول  نتایج

و  92/23(ترین طول خوشه ترین و کمبیش. با افزایش فواصل آبیاري از طول خوشه کاسته شده است نشان داد که 2 جدول

ول خوشه در تیمارهاي تحت تنش خشکی به کاهش ط. مشاهده شد I3و  I1به ترتیب در تیمارهاي آبیاري ) مترسانتی 28/21

هاي توان به دلیل کاهش تعداد و میزان رشد و طویل شدن سلولرا می I3 درصد در تیمار 11و  I2 درصد در تیمار 6میزان 

طول ، تیمارهاي با آبیاري مطلوب )1965(و همکاران  Brownبر طبق آزمایشات . خوشه تحت شرایط محدود رطوبتی دانست

  . تر موجب افزایش طول خوشه در سورگوم گردیدداشته و کاربرد آب بیشتنش تري نسبت به تیمارهاي شخوشه بی

  نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی :1جدول  

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  عملکرد دانه  وزن صد دانه  در خوشه تعداد دانه  بوته خوشه در تعداد  طول خوشه

  ns11/7   ns056/0   ns64194   ns007/0   ns66/4  2  بلوك
  8/121**  22/3*  9895293**  154/0*  150**  2  آبیاري
  a  4  85/13  006/0  408870  46/1  43/3خطاي 
  9/285**  9/25**  5603047**  0285/0**  1343**  2  رقم
  ns5/14  *0195/0  *3246987   ns0371/0  *3/32   4  رقم xآبیاري 

  b  12  7/76  009/0  4863392  327/2  55/24خطاي 
ns ،  *باشندمی پنج و یک درصداحتمال ح ودار در سطمعنیدار و اختالف اختالف معنی عدم بیانگر به ترتیب**  و.  

  
 .درصد تفـاوت آمـاري وجـود داشـت     1در بین ارقام نیز از لحاظ طول خوشه در سطح احتمال  نشان داد که 3جدول نتایج 

 95/19و  7/24اي معـادل  طول خوشه و دو رقم کیمیا و پیام نیز طـول خوشـه  ) مترسانتی 44/27(ترین سپیده داراي بیشرقم 

نیـز وجـود اختالفـات    ) Downnws )1972. باشـد سپیده و کیمیا از نوع باز مـی ، شکل خوشه سه رقم پیام. متر داشتندسانتی

رقم براي صفت طول خوشه از لحـاظ   درر متقابل آبیاري تأثی. ژنتیکی در طول خوشه ارقام سورگوم را مورد تأیید قرار داده است

 . مشابه یکدیگر بود تقریباًدار نبود و روند کاهش طول خوشه هر سه رقم سورگوم تحت شرایط تنش خشکی آماري معنی
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هاي مختلف آبیاريمقایسه میانگین صفات مورد بررسی براي تاریخ:2جدول 
عملکرد دانهتیمارهاي آبیاري

)هکتارتن در(
وزن صد دانه

)گرم(
تعداد دانه
در خوشه

تعداد خوشه
در بوته

طول خوشه      
)سانتی متر(

a14/7a179/2a1501a22/1a92/23روز7آبیاري پس از 

b38/6a168/2a1429a20/1b48/22روز10آبیاري پس از 

c12/5a100/2b1228b10/1c28/21روز13آبیاري پس از 
.انددرصد مقایسه شده5ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح اطمینان میانگین

.باشنددرهرگروه و در هر ستون، دو میانگین که حداقل داراي یک حرف مشترك باشند از لحاظ آماري فاقد تفاوت معنی دار می

. بـود دار درصـد معنـی  5وشه در بوته در سطح احتمـال  تأثیر تیمارهاي آبیاري از نظر تعداد خنشان داد که 1جدول نتایج 

و عملیـات زراعـی   تیـپ ژنوباشد که تحت تـأثیر  هر گیاه میهاي بارور درعملکرد تعداد خوشه در بوته یا تعداد پنجهاولین جزء

آبیـاري پـس از   (I3تیماربوته کاسته شد و دردر این آزمایش با افزایش فواصل آبیاري از تعداد خوشه به ازاء هر. گیردمیقرار

داري وجـود  از لحاظ ایـن صـفت اخـتالف معنـی    I2و I1که بین تیمارهاي در حالی. )2جدول (به حداقل خود رسید) وزر13

به وجود ارتباط نزدیک بین تعداد خوشه در واحد سـطح بـا رژیـم رطـوبتی خـاك اشـاره       )1369(همکارانسرمدنیا و. نداشت

که رقم پیـام  در حالی. درصد با هم تفاوت آماري داشتند1نظر تعداد خوشه در بوته در سطح احتمال م ازارقام سورگو.اندکرده

معـادل ) پنجـه (دو رقم سپیده و کیمیا نیز تعـداد خوشـه در بوتـه    . داشتI1را در تیمار ) 4/1(ترین تعداد خوشه در بوته بیش

. داشتندI1را در تیمار ) 3/1(

. دار شـد درصـد معنـی  5رقم بر تعداد خوشـه در بوتـه در سـطح احتمـال     وتأثیر متقابل آبیاري ه دهد کنشان می1شکل

) روز13آبیـاري پـس از   (I3در تیمار آبیـاري  و در شرایط کمبود شدید آب در طول دوره رشد ترین تعداد خوشه در بوتهبیش

هـر بوتـه در تمـامی    ازاءسپیده بود که فقط یک خوشـه بـه   ترین تعداد خوشه در بوته نیز مربوط بهکم. بودمربوط به رقم پیام

. تیمارهاي آبیاري داشت

با وجود . دار شددرصد معنی1تأثیر تیمارهاي آبیاري بر تعداد دانه در خوشه در سطح احتمال نشان داد که 1جدولنتایج 

I3هـا بـا تیمـار    دار نداشتند ولی تفاوت آنف معنیاز لحاظ آماري با هم اختالI2و I1که تعداد دانه در خوشه در تیمارهاي این

مواجه شدن ذرت با کمبود آب و گرمـاي شـدید در مرحلـه گـرده     ) 1989(Shoperمطابق اظهارات . )2جدول (دار بود معنی

. دهدهاي گرده شده و باروري را در گیاه کاهش میافشانی باعث مرگ دانه

ترین تعـداد دانـه   بیش. داري نشان دادنددرصد با هم اختالف معنی1ر سطح احتمال ارقام نیز از نظر تعداد دانه در خوشه د

کیمیـا تعـداد دانـه در    رقـم . مربـوط بـه رقـم پیـام بـود     ) 1221(ترین تعداد دانه متعلق به رقم سپیده و کم) 1874(در خوشه 

. )3جدول (داشت1443اي معادل خوشه
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رسد کـه شـیب تنـد    به نظر می. دار شددرصد معنی 5دانه در خوشه در سطح احتمال  رقم براي تعداد دراثر متقابل آبیاري 

ـ . دار شدن اثر متقابل شده استباعث معنی، روند تغییرات دانه در رقم پیام کـه شـدیدترین تیمـار     I3طـوري کـه در تیمـار    ه ب

. )2شکل ( کاهش یافت شاهد به تیمار سبتن درصد 35در این رقم حدود  دانه تعداد باشدمی آزمایش این شده در اعمال خشکی

علت کوتاه بودن طول دوره رشد این رقم و مقارن بودن زمان گـرده  ه رود افت شدید تعداد دانه در خوشه رقم پیام باحتمال می

قام بـه میـزان   م دیگر باشد در مقابل تعداد دانه در خوشه رقم سپیده نسبت به بقیه ارارقاافشانی آن با دماي هوا باالتر نسبت به 

رقـم  دامنه تغییرات . )I3درصد کاهش در تیمار  I2 ، 11درصد کاهش در تیمار  6(تري تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت کم

درصد در تعداد دانه تولید شـده توسـط    10کاهشی حدود  )1977(و همکاران  Santamaria. دو رقم بود کیمیا حد واسط این

کـه   در حـالی . مگا پاسکال بود را گزارش دادند -2/0اال در شرایطی که حداقل پتانسیل آب برگ ارقام با قابلیت تنظیم اسمزي ب

دار در بسـتگی مثبـت معنـی   با توجه به وجـود هـم  . درصد بود 29این کاهش براي ارقامی با قابلیت تنظیم اسمزي پایین حدود 

توان نتیجـه گرفـت کـه افـزایش طـول خوشـه       در خوشه با طول خوشه می بین تعداد دانه) r2=52/0(درصد  5سطح احتمال 

بـا افـزایش   . )4جـدول  ( کاهش آن موجب کاهش تعداد دانه در خوشه می گردد خوشه و بالعکسموجب افزایش تعداد دانه در 

بـا بقیـه    I3و تنها تیمار دار نبود معنی I2و  I1وزن صد دانه نیز کاهش یافت ولی میزان این کاهش بین تیمارهاي  ، میزان تنش

را  I3و  I1 ، I2دار از لحاظ وزن صد دانه در تیمارهـاي  عدم وجود تفاوت معنی. )2جدول (داري نشان داد تیمارها اختالف معنی

کاهش دماي هوا در طی دوران پـر شـدن    ، علت ایجاد مکانیسم هاي سازگاري به تنش خشکی در طی دوران تنشه می توان ب

شوند گیاه شدت ربط داد که در مجموع باعث می پتانسیل آب بین محیط بال فصل ریشه با خاك اطرافشاختالف دانه و کاهش 

که توانایی بذور در حال پیر شدن بـراي جـذب مـواد آلـی و ازت ذخیـره       ضمن این. تري را طی این مرحله تجربه کندتنش کم

. نیسـت  خشـکی بـی تـأثیر   ها در حفظ وزن صد دانه بذر تحت شـرایط تـنش   هاي رویشی گیاه نظیر ساقه و برگشده در بخش

Kinniri )1992 (20وزن خشک ساقه سورگوم در حـدود   ، داد که در صورت وجود تنش خشکی پس از گرده افشانی گزارش 

در  کـه  حـالی در ، یابـد اي کـاهش مـی  درصد به دلیل انتقال مجدد مواد ذخیره 14ها در حدود درصد و وزن خشک برگ 26تا 

شـود کـه وزن   باشد و این امر موجب مـی ها کافی میسنتز بعد از گرده افشانی براي رشد دانهشرایط مطلوب محیطی میزان فتو

  . )Roy and Wright, 1973(ساقه بعد از گرده افشانی کاهش نیابد 

چنین کـاهش  کاهش اندازه بذر و هم به دلیل I1درصد نسبت به تیمار  18 میزانبه  I3دلیل کاهش وزن صد دانه در تیمار 

هـاي خشـکی قبـل از مرحلـه     بیان داشت تـنش ) Eck  )1986.باشدمیزان پر شدن دانه به علت محدودیت مواد فتوسنتزي می

هاي خشکی بعد از گـرده افشـانی تنهـا    دهد ولی تنشدهی هم تعداد دانه در خوشه و هم اندازه دانه را تحت تأثیر قرار میساقه

تـر از طـول مـدت پـر     سرعت پر شدن دانه براي وزن دانه و به تبع آن براي عملکرد دانه مهم. دازه دانه را به دنبال داردکاهش ان
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طور ه تري در مرحله پر شدن دانه دارند ببنابراین ارقامی از سورگوم که کارایی متابولیکی و فتوسنتزي بیش .باشدشدن دانه می

  . کی را کاهش دهندتوانند تأثیر تنش خشمی تريثرؤم

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی براي رقم هاي مختلف سورگوم :3جدول  

 تیمارهاي رقم
 عملکرد دانه

)ر هکتاردتن (  

  وزن صد دانه
  )گرم( 

 تعداد دانه
در خوشه   

 تعداد خوشه
در بوته    

 طول خوشه 
)مترسانتی(  

  c09/5  b181/2  c1221  a30/1  c95/19 پیام
  b48/6  c1885/1  a1874  b20/1  a44/27  سپیده
  d95/2  d993/0  b1443  b13/1  b7/24  کیمیا

  .انددرصد مقایسه شده 5اي دانکن در سطح اطمینان ها به روش آزمون چند دامنهمیانگین
  .باشنددار میدرهرگروه و در هر ستون، دو میانگین که حداقل داراي یک حرف مشترك باشند از لحاظ آماري فاقد تفاوت معنی

رقـم کیمیـا   ، در بین ارقام مورد مطالعه. داري داشتنددرصد اختالف معنی 1سطح احتمال  درارقام سورگوم از نظر وزن دانه 

اي معـادل  دانـه  ارقام پیام و سپیده نیز به ترتیب وزن صد. را به خود اختصاص دادند) گرم 993/0(ترین میزان وزن صد دانه کم

  . )3ول جد(گرم داشتند  785/1و  181/2

آبـان مـاه و در نتیجـه     اواسـط برخورد مرحله پر شدن دانه آن با کاهش دماي هـوا در   طوالنی بودن دوره رشد رقم کیمیا و

 Evansبه عقیـده  . توان دلیل اصلی کاهش وزن صد دانه این رقم نسبت به ارقام دیگر دانستکاهش سرعت پر شدن دانه را می

تر در اثر عوامل نامساعد محیطی نظیر سرماي آخر فصل کوتاه شود داشتن تعداد دانه بیش سازي دانهاگر دوران ذخیره )1976(

رقـم   درتأثیر متقابل آبیـاري  . باشدتر میتر از لحاظ اندازه مهمتر ولی بزرگسازي سریع از داشتن تعداد دانه کمهمراه با ذخیره

ش وزن صد دانه در هر سه رقم سورگوم با افزایش فواصـل آبیـاري   دار نبود و کاهبراي صفت وزن صد دانه از لحاظ آماري معنی

بین وزن صد دانه و تعداد دانه در خوشه گویـاي  ) r2= -39/0(دار بستگی منفی غیر معنیوجود هم. تقریباً روند مشابهی داشت

  . )4جدول ( هاي آبیاري بر این دو صفت می باشدتأثیر متفاوت رژیم

اجراي سورگومعملکرد و ، بستگی ساده بین خصوصیات رشد رویشیهم: 4 جدول  
دانه عملکرد   طول خوشه تعداد خوشه دربوته وزن صد دانه تعداد دانه در خوشه 

     1 عملکرد دانه
832/0  تعداد دانه درخوشه ** 1    

541/0 وزن صد دانه * 391/0- ns 1   
در بوتهتعداد خوشه   21/0 ns 22/0- ns 32/0- ns 1  

042/0 طول خوشه ns 221/0 ns 321/0- ns  52/0 * 1 
ns ،  *باشندمی پنج و یک درصداحتمال ح ودار در سطمعنیدار و اختالف بیانگر عدم اختالف معنی به ترتیب**  و.  
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  درصد 1ي در سطح احتمال تفاوت میزان عملکرد دانه در بین تیمارهاي آبیاري از لحاظ آمارنشان داد که  1جدول نتایج 

درصد  I3 30تیمار  ، درصد I2 9به طوري که تیمار . دار بود و با افزایش فواصل آبیاري از میزان عملکرد دانه کاسته شدمعنی

در مقایسه با آبیاري  I1تیمار  تر در آبیاري سبک با تناوب بیش. )2 جدول(نشان دادند  I1کاهش عملکرد دانه نسبت به تیمار 

شده و  I1اي و اندام هوایی در تیمار موجب گسترش بهتر سیستم ریشه I3 و I2تر در تیمارهاي سنگین ولی با تناوب کم بتاًنس

چنین آسیب وارده به اجزاء هم .)McPherson and Boyer, 1987( باعث تولید عملکرد مطلوب در این تیمار شده است

وزن صد دانه تحت شرایط محدود رطوبتی در نقصان  ، تعداد دانه در خوشه  ،تعداد خوشه در بوته ، عملکرد نظیر طول خوشه

بیش ، رسد که از میان عوامل فوق نقش کاهش تعداد دانه در خوشه در نقصان عملکردبه نظر می. نقش بسزایی داشتند عملکرد

طول  ، شودن آزمایش محسوب میکه شدیدترین سطح تنش خشکی در ای I3که در تیمار  طوريه از سایر اجزاء عملکرد باشد ب

که کاهش وزن  درصد داشتند در حالی 18و  17 ،  19تعداد خوشه در بوته و وزن صد دانه به ترتیب کاهشی معادل  ، خوشه

تعداد دانه در  ، اگر چه تفاوت بین تعداد خوشه در بوته. بود I1درصد نسبت به تیمار  28تعداد دانه در خوشه تحت این شرایط 

دار عملکرد در دار نبود ولی تأثیر تجمعی این پارامترها باعث کاهش معنیمعنی I2و  I1وزن صد دانه در تیمارهاي  خوشه و

روز بر  42و  28 ،  14به  7افزایش فواصل آبیاري از  اثر )1994(و همکاران  Dhopte. شده است I1نسبت به تیمار  I2تیمار 

تر از کاهش میزان آب آبیاري کم. درصد گزارش نمودند 61و  42،  11به میزان  اي را کاهش عملکرد دانهروي سورگوم دانه

  . شودمنجر به کاهش عملکرد دانه می ، مقدار مورد نیاز براي تولید حداکثر عملکرد دانه

رطوبت با توجه به درصد وزنی . داشتند I1تري را نسبت به تر و خشکی خاك بیشفواصل آبیاري طوالنی I3و  I2تیمارهاي 

شود که پتانسیل ماتریک آب خاك در مشاهده میده از منحنی خصوصیات رطوبتی خاك خاك در تیمارهاي آبیاري و استفا

 - 15به  I3در تیمار ) برگی گیاه تا پایان رسیدگی فیزیولوژیکی ارقام سورگوم 4از مرحله (طول مدت اعمال تیمارهاي آبیاري 

نابراین در این تیمارها میزان رطوبت قابل استفاده در خاك به حد پژمردگی دائم ب، تر هم رسیده استبار و حتی پایین

ولی ارقام سورگوم در این شرایط به رشد و نمو خود ادامه داده به . تر نیز رسیده استو حتی کم) بار -15پتانسیل ماتریک (

اي نابراین حد پژمردگی دائم در ارقام سورگوم دانهب. اندتن در هکتار تولید نموده 54/3عملکردي معادل  I3طوري که در تیمار 

تنش  ، I3و  I2باشد و احتماالً در تیمارهاي تر میمعمول براي گیاهان زراعی دیگر کم دائممورد آزمایش از حد پژمردگی 

 هاي گیاهی شده است ولی میزان این تنش بسته به درصد تخلیه رطوبت خاكرطوبتی خاك باعث کمبود آب در بافت

اگر چه پتانسیل آب خاك در ، و در طول فصل رشد متغیر می باشد) پتانسیل ماتریک آب خاك در دفعات مختلف آبیاري(

دلیل تحمل . تنش خشکی را تجربه کرده است، تريبه حد نقطه پژمردگی نرسید ولی این تیمار نیز به درجات کم I2تیمار 

تدریجاً توان مربوط به سازگاري ارقام به شرایط خشکی را می I3و  I2 تنش خشکی توسط ارقام آزمایش سورگوم در تیمارهاي
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شرایط خشکی تدریجی امکان سازگاري و یا مقاوم شدن گیاه به شرایط . در این تیمارها دانست، شده در طی فصل رشد ایجاد

ان در خالل یک دوره کوتاه نشان دادند که وقتی گیاه) Estin )1985و  Sullivan. آوردتر فراهم میتنش رطوبتی را بیش

 ولی هنگامی. یابدکاهش می) بار -15در شرایط پتانسیل آب برگ (ها آن میزان فتوسنتز، تحت تنش خشکی قرار گرفته باشند

تا  -15هاي پتانسیل تافتوسنتز احتماالً ، که این گیاهان آبیاري نشده باشند و یا هنگامی که خاك تدریجاً خشک شده باشد

بار  -15تر از چنین در شرایطی که پتانسیل آب خاك در یک متري فوقانی خاك کمهم. یابدر برگ نیز کاهش نمیبار د -20

تر خاك که ها به نقاط عمیقهاي آنکه بعضی از ریشه دلیل این بوده تعدادي از گیاهان قادر به ادامه حیات خود هستند به

  . )١٣٧٣، اب پورنو(کنند باشند نفوذ میحاوي آب قابل دسترس می

تیمار (تحت شرایط مطلوب . )3جدول ( درصد با هم تفاوت آماري داشتند 1ارقام نیز از نظر عملکرد دانه در سطح احتمال 

I1 (ترین رقم کیمیا داراي کم)و  69/6عملکردي معادل ارقام پیام و سپیده نیز . میزان عملکرد را داشت) تن در هکتار 533/3

تر از بیش وزن صد دانه، و ترین تعداد دانه در خوشهرقم سپیده با وجود داشتن بیشمیزان عملکرد . اشتندتن در هکتار د 32/8

توان مربوط به طوالنی بودن دوره رشد این رقم و اختالف زیاد عملکرد دانه رقم کیمیا با دو رقم دیگر را می. دو رقم دیگر بود

  . زودرس پاییزه دانستبرخورد مرحله پر شدن دانه این رقم با سرماي 

باشد که واکنش عملکرد دانه ارقام مختلف سورگوم این مطلب می یدمؤرقم  درهاي اثر متقابل آبیاري مقایسه میانگین

بین ارتفاع ) r2 =52/0(درصد  5بستگی مثبت در سطح احتمال هم. )3نمودار( هاي آبیاري متفاوت بوده استنسبت به رژیم

                                   . )4جدول ( باشددهنده ارتباط تنگاتنگ عملکرد دانه با ارتفاع بوته مییاه و عملکرد دانه نشانگ

 5وزن صد دانه در سطح احتمال و  ) r2=73/0(درصد  1تعداد دانه در خوشه در سطح احتمال نشان داد که  4جدول 

ها گویاي این واقعیت است که با تناسب کاهش بستگیبستگی مثبت نشان دادند وجود این همبا عملکرد هم) r2=54/0( درصد

در زمان آبیاري که منجر به کاهش  کند و تأخیرعملکرد دانه نیز روند مشابهی را دنبال می، یا افزایش در این دو جزء عملکرد

بستگی در این آزمایش نقش تعداد دانه ایت موجب نقصان عملکرد می شود و با توجه به ضرایب هماین اجزاء می گردد و در نه

 .تر از وزن صد دانه می باشددر خوشه در تعیین میزان عملکرد مهم

  نتیجه گیري

 37(د ترین میزان کاهش عملکررقم سپیده کم، گرفت تنش خشکی قرار ارقام تحت تأثیر سایر رقم پیام بیش از عملکرد

چنین تحت هم کلی رقم سپیده تحت شرایط مطلوب و طوره ب. درصد داشتند 44رقم کیمیا کاهش عملکردي معادل  و) درصد

  . ترین میزان عملکرد دانه رابه خود اختصاص دادبیش رقم دیگر شرایط تنش خشکی نسبت به دو
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  بوته ارقام سورگوم عداد خوشه دررقم برتن هاي اثر متقابل تیمار آبیاري در مقایسه میانگی: 1کل ش

  هاي اثر متقابل تیمار آبیاري در رقم بر تعداد دانه در خوشه ارقام سورگوممقایسه میانگین: 2شکل 

  مقایسه میانگین هاي اثر متقابل تیمار آبیاري در رقم برعملکرد دانه ارقام سورگوم :3شکل 
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