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از طريق کشت ارقام  (.Triticum aestivum L)کاهص پياهد خشکسالي بر توليد گندم 

هقاوم به خشکي  

  کبري هقصودي

ه، ههدي نقي زاد علي اکبر هقصودي هود
 

 

 چکيده

تٌؾ خـىي هْوتشيي ػبهلي اػت وِ دس ثيـتش هشاحل سؿذ گيبّبى صساػي ثشٍص يبفتِ ٍ ثب ايجبد هحذٍديت دس سؿذ، 

خـىؼبلي هؼوَال ثِ كَست وبّؾ جشيبًبت ػطحي، افت ػطح آة صيش صهيٌي، . دػتيبثي ثِ ػولىشد ثبال سا دؿَاس هي ػبصد

تـذيذ تجخيش ٍ تؼشق، وبّؾ سطَثت خبن ٍ َّا، ووجَد آة، ًبثؼبهبًي التلبدي ٍ اجتوبػي ٍ اػتيالي فمش چْشُ ؿَم خَد 

ثشاي هجبسصُ ثب ايي ثالي طجيؼي ساّي جض ثشًبهِ سيضي، ثْجَد هذيشيت ؿيَُ ّبي هلشف آة، ثْشُ ٍسي ثْتش اص . سا ظبّش هي وٌذ

 ثش سٍي اسلبم دس لبلت طشح اػپليت پالت ثب ػِ تىشاسدس ايي ساثطِ آصهبيـي . آة ٍ وـت اسلبم همبٍم ثِ خـىي ٍجَد ًذاسد

گٌذم دس وشهبى ثِ ػٌَاى يىي اص هٌبطك خـه ٍ ًيوِ خـه ٍ هتبثش اص خـىؼبلي ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي اسلبم همبٍم ثِ خـىي 

ثه وشاع  الًَذ، اهيذ، سٍؿي، طَع، يه ًظاد، دط، ًَيذ، گبػپبسد، داساة،) سلن 33تشويجبت تيوبسي ؿبهل . ثِ اجشا دس آهذ

، الوَت، ؿيشٍدي، وَيش، ّبهَى، تجي، چوشاى، اتشن، صسيي، 2رس آ، سػَل، لذع، هْذٍي، ّيشهٌذ، ٍ صهؼتبًِسٍؿي ثْبسُ

 ًتبيج ًـبى داد. ٍ تٌؾ آة ٍ آثيبسي ثَد (ؿيشاص، فالت، هشٍدؿت، ؿْشيبس، خضس يه، پيـتبص، گبػىَطى، ػبيؼَى، ػشداسي

ٍصى ّضاس  ٍ تؼذاد خَؿِ دس هتش هشثغ، تؼذاد داًِ دس خَؿِ)ٍ اجضاي ػولىشد  اثشات خـىي ٍ ٍاسيتِ ثش كفبت ػولىشد داًِ

دس .  ثيَلَطيه ؿذ ٍ تٌؾ خـىي ػجت وبّؾ ػولىشد داًٍِ، ػولىشد ثيَلَطيه ٍ ؿبخق ثشداؿت هؼٌي داس ثَد (داًِ 

اص هبثمي  ثشاثش ثيـتش 73/1 سٍؿي، وَيش، ثه وشاع سٍؿي صهؼتبًِ، صسيي، الًَذ ٍ اهيذ اسلبمؿشايط تٌؾ خـىي ػولىشد داًِ 

.  داسًذدس ؿشايط خـه اسجحيت ى ايي اسلبم ثشاي وـت دس دٍساى خـىؼبلي ٍ ثشايثٌب .اسلبم ثَد
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. خـىؼبلي، تٌؾ خـىي، گٌذم :کلوات کليدي

هقدهه 

خـىؼبلي هؼوَال ثِ كَست وبّؾ جشيبًبت ػطحي، افت ػطح آة صيش صهيٌي، تـذيذ تجخيش ٍ تؼشق، وبّؾ 

ثشاي هجبسصُ ثب . سطَثت خبن ٍ َّا، ووجَد آة، ًبثؼبهبًي التلبدي ٍ اجتوبػي ٍ اػتيالي فمش چْشُ ؿَم خَد سا ظبّش هي وٌذ

خـىي يه . [6]سيضي، ثْجَد هذيشيت ؿيَُ ّبي هلشف آة ٍ ثْشُ ٍسي ثْتش اص آة ٍجَد ًذاسد  ايي ثالي طجيؼي ساّي جض ثشًبهِ

، اص ديذگبُ يه وـبٍسص. [1ٍ5] تَاى ًتيجِ اثش هجوَػِ ػَاهل هختلف الليوي دس ًظش گشفت خـىي سا هي. پذيذُ الليوي اػت

 ؿشايط ٌّگبهي وِتَاى گفت   دس يه تؼشيف  ػبدُ هي. ثبؿذ َّاؿٌبػي ٍ ّيذسٍلَطيؼت خـىي داساي هفبّين هتفبٍت هي

ى هٌجش  آى ؿَد ٍ تىشاسآ اػوبل حيبتي  اًجبمة وبفي جْتآيبُ ثِ ي دػتيبثي  اصيب ّش دٍ هبًغ هحيطي ٍيظُ دس خبن يب َّا ٍ

تٌؾ خـىي هْوتشيي ػبهلي اػت وِ دس ثيـتش هشاحل . [11ٍ13] خـىي ثشٍص وشدُ اػت  ؿَد ّبثِ اص دػت دادى آة ثبفت

 تٌؾ تـذيذثب . [5ٍ9] ػبصد سؿذ گيبّبى صساػي ثشٍص يبفتِ ٍ ثب ايجبد هحذٍديت دس سؿذ، دػتيبثي ثِ ػولىشد ثبال سا دؿَاس هي

خـىي، آة هَجَد دس ثبفت ّب ٍ ػلَل ّبي گيبّي ثِ تذسيج اص دػت سفتِ ٍ دس هتبثَليؼن طجيؼي ثبفت ّب ٍ ػلَل ّب اختالل 

.  [12ٍ14] ثَجَد هي آيذ ٍ دس ًتيجِ ػولىشد ثِ ؿذت وبّؾ هي يبثذ

ايي . يٌذآّبي پيچيذُ همبٍهت ثِ خـىي ثَ جَد  دس هٌبطك خـه تذاٍم ثشٍص خـىي ثبػث گشديذُ اػت وِ هىبًيضم

اًذ ثبػث  افضايؾ  تَاًؼتِ، يٌذآ هي  ٍ ثبالتش ثَ جَد ،ثبفت دس ػطَح هختلف ًظبم حيبتي اص هَلىَل تب ػلَل،وِ ّب  هىبًيضم

 ٍلي دس هَسد گيبّبى صساػي ّذف حفظ ػولىشد دس ؿشايط ثشٍص خـىي ٍ .تَاًبيي گيبُ ثشاي ثمبء ًؼل دس ؿشايط خـه ؿًَذ

ِ ّبي همبٍم دس هٌبطك خـه هي ثبؿذ.[2ٍ4] ثبؿذ ى هيآايجبد ثجبت دس    يىي اص سٍؽ ّبي هفيذ همبثلِ ثب خـىي، وـت ٍاسيت

[7ٍ9ٍ12ٍ14]  .

گشدد، ليىي غالت ٍ دس دسجِ اٍل گٌذم، ثِ ػٌَاى  اگش چِ اص گيبّبى هتؼذدي ثشاي تبهيي غزاي ثـش اػتفبدُ هي

غالت ثِ طَس . وٌذ غزاي اكلي هشدم دًيب ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ ثيؾ اص ًيوي اص اًشطي غزايي هلشفي هشدم دًيب سا فشاّن هي

ػْن غالت دس تبهيي . ثبؿذ  دس كذ پشٍتئيي هَسد ًيبص اًؼبى هي50 دس كذ وبلشي ٍ 70هؼتمين يب غيش هؼتمين تبهيي وٌٌذُ 

 ثشاي حلَل ػولىشد ثبال ؿٌبػبيي ٍ وـت ثٌبثشايي. [3]سػذ   دس كذ هي70پشٍتئيي هَسد ًيبص وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ثِ 

 ؿٌبػبيي اسلبم همبٍم ثِ خـىي دس ثيي ػي ٍ ػِ ٍاسيتِ ايي آصهبيؾ ثب ّذف . گٌذم همبٍم ثِ خـىي هشٍسي هي ثبؿذاسلبم

.  گٌذم ايشاًي ثِ اجشا دسآهذ

 

هواد و روش ها 

 تحت ؿشايط تٌؾ خـىي اسلبم همبيؼِ ػولىشد  همبٍهت ثِ خـىي دس ػِ ٍ ػِ سلن گٌذم ايشاًي ٍثِ هٌظَس اسصيبثي

 ثب ػِ تىشاس دس هضسػِ تحميمبتي داًـگبُ ؿْيذ ثبٌّش ثبس خشد ؿذُ ّبي يه  وشتاي دس لبلت طشح ٍ ثذٍى تٌؾ، آصهبيـي هضسػِ

 هتش 1750 دليمِ ؿوبلي ٍ ثب استفبع 20 دسجِ 30ٍ دليمِ ؿشلي ٍ طَل جغشافيبيي 10 دسجِ ٍ 57ثب ػشم جغشافيبيي وشهبى 
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 ػبل 50هيبًگيي ثبسًذگي ٍ دسجِ حشاست  ػبالًِ دس هحل آصهبيؾ ثش هجٌبي اطالػبت هَجَد دس . اًجبم ؿذاص ػطح دسيبي آصاد 

تيوبس ثذٍى تٌؾ . ؿَد هحؼَة هيخـه ايي هٌطمِ جضء هٌبطك .  دسجِ ػبًتيگشاد ثَد14 هيلي هتش ٍ 150گزؿتِ ثِ تشتيت 

 .  گٌذم دس وشت ّبي فشػي لشاس گشفتٌذاسلبمٍ تٌؾ خـىي دس وشت ّبي اكلي ٍ 

ثزسّب ثب .  ويلَ گشم دس ّىتبس فؼفبت آهًَيَم لجل اص وبؿت ثِ خبن اهبفِ ؿذ150ثؼذ اص آهبدُ ػبصي صهيي، هؼبدل 

 سديف ثَد وِ دٍ سديف وٌبسي ثِ هٌظَس حزف اثش 5ّش وشت ؿبهل .  دس ّضاس هذ ػفًَي ؿذًذ3لبسچ وؾ هبًىَصة ثِ هيضاى 

ِ ثشداسي اػتفبدُ ًـذًذ ِ اي ثشاي ًوًَ ّب ثِ كَست ػشن هَسد   ويلَ گشم دس ّىتبس اٍسُ ًيض دس صهبى ثِ ػبلِ سفتي ثَت50ِ. حبؿي

ثالفبكلِ ثؼذ اص وبؿت آثيبسي اًجبم . دس طَل دٍسُ سؿذ وٌتشل ػلف ّبي ّشص ثِ كَست دػتي اًجبم گشديذ. اػتفبدُ لشاس گشفت

ّبي ثذٍى تٌؾ تب پبيبى دٍسُ سؿذ ٍ وشت ّبي تٌؾ خـىي تب اٍاػط هشحلِ ػبلِ سفتي ثِ تشتيجي اًجبم  آثيبسي وشت. گشفت

آثيبسي دس اٍاػط هشحلِ ػبلِ سفتي، جْت اػوبل تٌؾ خـىي . ؿذ وِ سطَثت خبن دس حذ ظشفيت هضسػِ حفظ ؿَد

ِ ّب ثب اػتفبدُ اص سطَثت رخيشُ ؿذُ دس خبن  ٍ هجوَع  ًَثت آثيبسي4 دس طي وشت ّبي تٌؾ خـىي لطغ گشديذ ٍ سؿذ ثَت

 . اًجبم ؿذ ًضٍالت جَي دس طَل سؿذ

دس صهبى سػيذگي فيضيَلَط يىي، ػِ سديف ٍػط ثشداؿت ٍ ثِ آصهبيـگبُ هٌتمل ؿذ ٍ كفبت تؼذاد ػٌجلِ دس هتش 

ي ثِ دػت آهذُ ثب دادُ ّب. اًذاصُ گيشي ٍ هحبػجِ ؿذًذ هشثغ، تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ، ٍصى ّضاس داًِ ٍ ػولىشد داًِ ٍ ثيَلَطيه

 . هَسد تجضيِ ٍاسيبًغ ٍ ّوجؼتگي لشاس گشفتٌذSPSSاػتفبدُ اص ًشم افضاس 

 

نتايج و بحث 

 ًـبى داد وِ  دس ؿشايط هضسػِ دس ؿشايط تٌؾ خـىي ٍ ثذٍى تٌؾاسلبمتجضيِ ٍاسيبًغ دادُ ّبي هشثَط ثِ ػولىشد 

  ٍ(ٍصى ّضاس داًِػٌجلِ ٍ  دس هتش هشثغ، تؼذاد داًِ دس ػٌجلِتؼذاد ) ثش كفبت ػولىشد داًِ ٍ اجضاي ػولىشد سلناثش خـىي ٍ 

ثيي اسلبم ًيض اص ًظش ػولىشد داًِ اختالف هؼٌي داسي هـبّذُ ؿذ ٍ همبيؼِ . (1 ؿوبسُجذٍل) ػولىشد ثيَلَطيه هؼٌي داس ثَد

وشاع سٍؿي صهؼتبًِ ثب هيبًگيي   ػطح لشاس گشفتٌذ وِ سلن ثه6هيبًگيي دادُ ّب ًـبى داد وِ اسلبم گٌذم اص ًظش ايي كفت دس 

ًتبيج .  گشم دس هتش هشثغ ووتشيي ػولىشد داًِ سا داؿتٌذ8/198 گشم دس هتش هشثغ ثيـتشيي ٍ سلن گبػپبسد ثب هيبًگيي 88/532

  ثش اػبع همبيؼِ هيبًگيي دادُ .(1ؿىل ؿوبسُ ) ًـبى داد وِ تٌؾ خـىي ػجت وبّؾ ػولىشد داًِ ٍ ػولىشد ثيَلَطيه ؿذ

 دس كذ وبّؾ دس ػولىشد داًِ ؿبّذ، ثب 75/65 گشم دس هتش هشثغ ثبػث 96/174ّب تٌؾ خـىي ثب هيبًگيي ػولىشد داًِ 

 ًيض (ٍصى ّضاس داًِػٌجلِ ٍ  دس هتش هشثغ، تؼذاد داًِ دس ػٌجلِتؼذاد )اجضاي ػولىشد  . گشم دس هتش هشثغ، گشديذ76/508هيبًگيي 

ًتبيج ّوجؼتگي ثيي ػولىشد داًِ ٍ اجضاي ػولىشد ًـبى داد وِ ّوجؼتگي . تحت ؿشايط تٌؾ خـىي ثِ ؿذت وبّؾ يبفتٌذ

جذٍل )هـبّذُ ؿذ  (70**)هثجت ٍ هؼٌي داسي ثيي آًْب ٍجَد داسد ٍ ثيـتشيي ّوجؼتگي ثيي ػولىشد داًِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ 

 تٌؾ دس ؿشايط دسيبفتٌذ وِ وبّؾ ػولىشد ًيض [12]ّوىبساى ٍ پالت ٍ  [15]، صاسع ٍ لذػي [10] ّوىبساى گًَتب ٍ. (2

.   تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ هي ثبؿذػطح ٍخـىي ثِ ػلت وبّؾ دس تؼذاد ػٌجلِ دس ٍاحذ 

ؿَد  ووجَد آة دس هشحلِ گل دّي ثبػث وبّؾ تؼذاد داًِ ثِ ػلت ػميوي يب ًشػميوي دس هشحلِ گشدُ افـبًي هي

تَاًذ اص لجل اص ؿشٍع گشدُ افـبًي تب  تؼذاد داًِ دس خَؿِ هي. [10]ّب دس ايي هشحلِ ثِ خـىي ثؼيبس حؼبع ّؼتٌذ  صيشا پشچن
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ثبؿذ، ثٌبثشايي دس اثش تٌؾ  هبدُ خـه رخيشُ ؿذُ دس ثزسّب ػوذتب ًتيجِ فتَػٌتض اًجبم ؿذُ هي. هذتي پغ اص آى تغييش وٌذ

وبّؾ ٍصى ّضاس داًِ ثِ . [10 8ٍ]ؿَد  يبثذ ٍ تؼذاد داًِ ووتشي دس خَؿِ تَليذ هي ّبي ثٌيبدي وبّؾ هي خـىي تؼذاد ػلَل

.  [9]دّذ  تَاًذ ثبؿذ وِ خـىي ػشػت پش ؿذى داًِ سا تؼشيغ ٍ دٍسُ پش ؿذى داًِ سا وبّؾ هي ايي دليل هي

دّذ وِ ٍصى ًْبيي داًِ دس گٌذم اكَال ثِ ػشػت تجوغ هبدُ خـه ثؼتگي داسد وِ ػشػت  ًتبيج تحميمبت ًـبى هي

ّب ثِ ػٌَاى يه هملذ فتَػٌتضي يب تشويجي اص ّش  تجوغ هبدُ خـه ّن ثِ ًَثِ خَد ثِ هتبثَليؼن ثيـتش يب وبساهذتش ثَدى داًِ

ّبي تـىيل ؿذُ دس آًذٍػپشم ثؼتگي داسد ٍ تؼذاد  اًذاصُ هملذ فتَػٌتضي ّن ثِ ًَثِ خَد ثِ تؼذاد ػلَل. دٍ ثؼتگي داسد

تَاًذ هْوتشيي فبوتَس وٌتشل وٌٌذُ افضايؾ ػشػت تجوغ هبدُ خـه دس ٍصى ًْبيي ثزس ثبؿذ  ػلَل دس آًذٍػپشم هي

ثب تَجِ ثِ . هيضاى وبّؾ ػولىشد داًِ ثَػيلِ ووجَد آة ثِ تٌؾ آثي، طَل هذت ٍ صهبى ووجَد آة ثؼتگي داسد. [7ٍ11ٍ15]

ايي وِ تـىيل داًِ ٍ تَليذ ػولىشد، حبكل فؼبليت فشايٌذ ّبي هتؼذدي هبًٌذ فتَػٌتض ٍ اًتمبل هَاد ٍ غيشُ هي ثبؿذ ثشاي 

هتبثش ؿذى ّش . سػيذى ثِ ػولىشد هطلَة ّوبٌّگي ثيي ايي فشايٌذ ّب ٍ ؿشايط ثْيٌِ هحيطي اص جولِ سطَثت هشٍسي اػت

.  [5ٍ12]تَاًذ ثِ وبّؾ ػولىشد داًِ هٌجش گشدد  يه اص ايي فشايٌذّب تحت ؿشايط خـىي هي

دس ايي آصهبيؾ ثشسػي دس كذ افت ػولىشد داًِ ّش ٍاسيتِ دس ؿشايط تٌؾ ًؼجت ثِ ؿشايط آثيبسي، ًـبى داد وِ 

ثش . ثبؿذ ّبي الًَذ، اهيذ، ثه وشاع سٍؿي صهؼتبًِ، دص، وَيش، سٍؿي هي ووتشيي دس كذ افت ػولىشد داًِ هشثَط ثِ ٍاسيتِ

تَاى اظْبس وشد وِ  وِ ثيي ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد ثذػت آهذ هي (2جذٍل ؿوبسُ )اػبع ّوجؼتگي هثجت ٍ هؼٌي داسي 

ّبي ديگش دس ؿشايط تٌؾ خـىي،  ثِ دليل وبّؾ ووتش دس تؼذاد  ّب ًؼجت ثِ ٍاسيتِ وبّؾ ووتش ػولىشد داًِ ايي ٍاسيتِ

احتوبال دليل . ػٌجلِ دس ٍاحذ ػطح، تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ ايي اسلبم  تحت ؿشايط تٌؾ خـىي هي ثبؿذ

.  ثبؿذ ػولىشد ثيَلَطيىي ثيـتش ايي اسلبم ثِ دليل ٍصى خَؿِ ٍ ٍصى ػبلِ ٍ ثشي ثيـتش دس همبيؼِ ثب ثميِ اسلبم هي

 نتيجه گيري 

 ثشاثش 73/1سٍؿي، وَيش، ثه وشاع سٍؿي صهؼتبًِ، صسيي، الًَذ ٍ اهيذ   اسلبمػولىشد داًِ دس ؿشايط تٌؾ خـىي

ى ثب تَجِ ثِ هـىل خـىؼبلي ٍ ووجَد آة دس ايشاى، وـت ايي اسلبم ثِ ػٌَاى اسلبم همبٍم ثِ ثشايثٌب .اص ثميِ اسلبم ثَدثيـتش 

. خـىي ثِ ٍيظُ دس هٌبطك خـه، ثشاي وبّؾ پيبهذ خـىؼبلي ثش تَليذ گٌذم  اسجحيت داسًذ

. تٌؾ خـىي ٍ ثذٍى تٌؾ دس تيوبسّبي  ًبى اسلبم گٌذمآى دسٍ اجضاي داًِ  تجضيِ ٍاسيبًغ ػولىشد :  1جذٍل

سنبلهتعداد دانه در  وزى هسار دانه عولکرد دانه عولکرد بيولوشيک هنابع تغييرات  df  در هتر هربعسنبلهتعداد  

5689757.53
** 

1468855.35
** 

7167.17
** 

4415.67
** 

239459.90
** 

خشکي  1

 aخطاي  2 9644.53 0.641 6.65 3034.76 67501.48

73635.79
* 

9651.16
** 

75.50
** 

657.81
** 

8366.46
** 

 رقن 32

86953.48
** 

4573.17
** 

34.14
** 

45.03
** 

10650.08
** 

  رقن* خشکي 2

45976.07 5161.86 7.59 49.57 4817.68
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Archive of SID

www.SID.ir



                                     

 

 

 

 

 

 

 

ولین کنفرانس                                                    ا

 20-22                                  بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387اسفندماه 
 

 5 

.  دسكذ1 ٍ 5هؼٌي داس دس ػطح  ثِ تشتيت** ٍ  *
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اثش ػطَح خـىي ثش ػولىشد داًِ ٍ ػولىشد ثيَلَطيىي دس اسلبم هختلف گٌذم  : 1ؿىل 

 

 هشايت ّوجؼتگي ػبدُ ثيي ػولىشد داًِ ٍ اجضاي ػولىشد تحت ؿشايط تٌؾ ٍ غيش تٌؾ : 2جذٍل 

   دسكذ1 ٍ 5هؼٌي داس دس ػطح  ثِ تشتيت** ٍ * 

 ػولىشد داًِ ٍصى ّضاس داًِ تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ تؼذاد ػٌجلِ دس ٍاحذ ػطح 

    1 تؼذاد ػٌجلِ دس ٍاحذ ػطح

   1 **0.36 تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ

  1 **0.57 **0.45 ٍصى ّضاس داًِ

 1 **0.70 **0.64 **0.62 ػولىشد داًِ
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