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. در اين شوندمواجه ميمعموالً با محدوديت منبع گندم 
زماني كه بيشترين نياز به مواد فتوسنتزي براي رشد  ،مناطق

باعث كاهش تأمين  ها برگدانه وجود دارد، پيري زودرس 
  .)Modhej 2006( شودميمواد غذايي براي پر شدن دانه 

در استان خوزستان، در اواخر فصل رشد و در مرحله  
؛ دهدكمبود آب رخ ميافشاني گندم معموالً بعد از گرده

بنابراين، براي توليد پايدار محصول، انتخاب ارقام متحمل به 
تنش خشكي آخر فصل، ضروري است. بر اين اساس، در 
تحقيق حاضر كوشش شده است ضمن بررسي اثر تنش 
خشكي آخر فصل بر فعاليت منبع، عملكرد و اجزاي عملكرد 

ه شرايط تنش ترين ژنوتيپ بهاي گندم، متحملدانه ژنوتيپ
  .، معرفي شودافشاني گردهي بعد از مرحله شده اعمالخشكي 

  
  ها روشمواد و 

در مركز تحقيقات  1384-85آزمايش در سال زراعي 
كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان اهواز، ايستگاه گلستان، 

هاي كامل تصادفي هاي خردشده بر پايه بلوككرت صورت به
: I1(آبياري  هاي رژيم كه طوري بهدر سه تكرار اجرا گرديد، 

 از بعد آبياري كامل قطع: I2 و كامل آبياري يا شاهد تيمار
 هايژنوتيپ و اصلي هايكرت در) افشانيگرده يمرحله
 در) S-82-10 و S-78-11، A، S-80-18 چمران،( گندم
ها در طول در تيمار شاهد، بوته .گرفتند فرعي قرار هايكرت

روز آبياري شدند.  10فصل رشد با ميانگين فاصله آبياري 
در منطقه  آنچهعمليات زراعي كاشت و داشت گندم مطابق 

بررسي ميزان  منظور بهشود، صورت پذيرفت. انجام مي
درصد از  50حذف (سنبلچه حذف محدوديت منبع، تيمار 

)، نخورده دستهاي سنبله و يك سمت سنبله هاي سنبلچه
متري از خطوط كاشت دوم و پنجم اعمال در خطوط نيم

شد. پس از محاسبه وزن هزار دانه در تيمار شاهد 
سنبلچه، ميزان  حذف) و نخورده دست يها سنبله(

 محدوديت منبع با استفاده از رابطه زير محاسبه شد
)Modhej, 2006:(  

SL = [(A / B) – 1] × 100                           [1] 

وزن دانه در تيمار قطع  Aمحدوديت منبع،  SLكه در آن 
ي . در مرحلهباشد يم وزن دانه تيمار شاهد Bو  سنبلچه

اي، عملكرد و اجزاي رسيدگي، پس از حذف اثرات حاشيه
ها با تجزيه واريانس دادهگيري شدند. عملكرد دانه اندازه

با  ها نيانگيممقايسه  و Mini Tabآماري  افزار نرماستفاده از 

 يدار يمعندر سطح دانكن  اياستفاده از آزمون چند دامنه
  .صورت گرفتهر صفت 

 
  نتايج و بحث

ژنوتيپ براي صفات وزن هزار دانه، × اثر متقابل رژيم آبياري 
عملكرد دانه، تعداد سنبلچه در هر سنبله و تعداد دانه در هر 

). بيشترين عملكرد دانه در P≤0.01بود ( دار يمعنسنبله 
آمد.  به دستدر شرايط آبياري كامل  S-80-18رقم 

، رقم اخير در شرايط تنش كمبود آب كمترين حال نيباا
در شرايط تنش  كه طوري بهعملكرد دانه را توليد كرد، 

درصد كاهش يافت.  31ي آن حدود خشكي عملكرد دانه
 گزارش دادند) Bahrani et al., 2013بحراني و همكاران (

 افشاني، عملكرد دانهتنش كمبود آب بعد از مرحله گرده
نيز  )Momtazi, 2011ممتازي (دهد. گندم را كاهش مي

نتايج مشابهي در مورد كاهش عملكرد دانه گندم به دليل 
افشاني را گزارش داد. اعمال تنش خشكي بعد از گرده

بيشترين تعداد سنبلچه در هر سنبله و  S-78-11ژنوتيپ 
تعداد دانه در سنبله را در شرايط آبياري كامل توليد كرد اما 
در هر دو تيمار آبياري، كمترين وزن هزار دانه را داشت. اين 

عملكرد دانه، نسبت به تنش  يچهاردرصدرقم با كاهش 
افشاني بيشترين مقاومت را بعد از مرحله گرده شده اعمال
  داد.نشان 
تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه دو صفتي بودند كه  

كاهش پيدا كردند.  داري معني طور بهبا اعمال تنش خشكي 
گزارش دادند  )Machado et al, 1993ماچادو و همكاران (

كه تنش خشكي باعث كاهش اختصاص مواد فتوسنتزي به 
ران كاهش وزن هزار دانه شد. رويو و همكا جهيدرنتدانه و 

)Royo et al., 1999 نيز نتيجه گرفتند كه كمبود آب در (
ي ، باعث كوتاه شدن طول دورهافشاني گردهي بعد از مرحله

در  شود.كاهش وزن دانه مي درنتيجهپر شدن دانه و 
آزمايش حاضر، تنش خشكي، تعداد دانه در سنبله را كاهش 

  داد.
افزايش با كه  از گندم هاييژنوتيپ كه ه استگزارش شد

ها)  هاي گياه (دانهبه حذف تعدادي از مخزن وزن دانه
 داراي محدوديت منبع هستند ند،واكنش نشان داد

)Modhej, 2006يك داري در سطح احتمال  ). تفاوت معني
مطلوب ازنظر تأثير بر  آبياري تنش خشكي وبين درصد 

ميزان و كمترين مشاهده شد. بيشترين  محدوديت منبع
 S-78-11نوتيپ ديررس ژبه به ترتيب  محدوديت منبع
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 )درصد 10/5( S-80-18و ژنوتيپ زودرس  )درصد 19/4(
-Sجز ژنوتيپ ديررس  ، بههاژنوتيپ وجود نيتعلق داشت. باا

(جدول  ازلحاظ آماري در يك سطح قرار داشتند ،78-11
). محدوديت منبع در شرايط تنش خشكي نسبت به 1

در شرايط  ايش يافت.درصد افز 50شرايط آبياري مطلوب 

تمامي  S-78-11جز ژنوتيپ ديررس  تنش خشكي به
حال ژنوتيپ  ها در يك سطح آماري قرار گرفتند. بااين ژنوتيپ

-S-80درصد و ژنوتيپ زودرس  4/26با  S-78-11ديررس 

درصد به ترتيب بيشترين و كمترين محدوديت  3/9با  18
  .منبع را دارا بودند

  
  
  

  .اثر متقابل آبياري و رقم بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم. 1جدول 
Table 1. The interaction between irrigation and cultivar for yield and yield component of wheat cultivars. 
 رژيم آبياري

Irrigation  
 رقم

Cultivar  GY SA SS  GS W SL 

I1 Chamran  4320  353 15.5 44.6 33.7 20.3  
  S-78-11 3995  382 18 52.3 29.6 31.1  
  A 4062  396 16.8 53.5 35.3 19.8  
  S-80-18 4669  477 16.4 43.7 32.6 22.1  
  S-82-10 3829  369 17.6 52.8 33.7 26.6  
                
I2  Chamran  3853  474 14.7 41.7 30.5 29.7  
  S-78-11 3923  369 16.9 48.7 28.5 40.4  
  A 3459  390 16.6 48.4 33.2 26.5  
  S-80-18 3556  458 15.9 42 30.6 28.1  
  S-82-10 3400  374 17.5 47.5 31.7 26  

LSD   53  ns 0.7 5 2 0.3  
  درصد ندارند. كيدر سطح احتمال  داري معنيحروف مشترك در هر ستون تفاوت 

GY :عملكرد دانه ،SA ،سنبله در واحد سطح :SSسنبلچه در سنبله :،GS تعداد دانه در سنبله :W ،،وزن هزار دانه :SLمنبع تي: محدود. I1 :تيمار 
  افشانيگرده يمرحله از بعد آبياري كامل قطع: I2 و كامل آبياري يا شاهد

Similar letters in each columns indicate no significant difference at P≤0.01 
GY: grain yield, SA: Spike per unit area, SS: Spikelet per spike, GS: grain per spike, W: 1000-grain weight, SL: source 
limitation. I1: Control or fully irrigation, I2: no-irrigation after anthesis. 

  
  
  
  يريگ جهينت

بيشترين عملكرد دانه را به  S-78-11و  S-80-18ارقام 
ترتيب در شرايط آبياري كامل و تنش خشكي توليد كردند. 

در شرايط تنش خشكي  S-80-18كاهش عملكرد ژنوتيپ 

ترين ژنوتيپ به متحمل S-78-11بيشتر از ساير ارقام بود. 
محدوديت منبع در شرايط تنش خشكي تنش خشكي بود. 

  درصد افزايش يافت. 50نسبت به شرايط آبياري مطلوب 
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