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  جو ارقامساقه در اي هاي ذخيرهسازي و انتقال مجدد كربوهيدراتتوان ذخيره ارزيابي
)Hordeum vulgare L.( در شرايط تنش خشكي انتهاي فصل  

  
 3باشي، موسي مسكر2پور، مجيد نبي1منا پورعيسي

 m_pureisa@yahoo.com عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور، واحد زنجان. 1

  راعت دانشگاه شهيد چمراناستاد گروه ز. 2
  دانشيار گروه زراعت دانشگاه شهيد چمران. 3

  
ساقه گياه جو و تأثير تنش خشكي پس از  اي درهاي ذخيرهسازي و انتقال مجدد كربوهيدراتبه منظور بررسي توان ذخيرهچكيده: 

يكبار خرد شده در قالب  هايكرتبه صورت  در دانشگاه شهيد چمران 89- 90در سال زراعي افشاني بر اين صفات اين تحقيق گرده
 افشانياصلي شامل دو سطح رطوبتي آبياري كامل و تنش خشكي پس از گردهعامل هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. بلوك

گيري وزن ور اندازهبه منظ روز يكبار 5افشاني تا رسيدگي بصورت ها از زمان گردهفرعي شامل نه رقم جو بود. نمونه برداري عاملو 
در ميان  هاي زيرين به تفكيك صورت گرفت.خشك، غلظت كربوهيدرات محلول و طول سه قسمت ساقه شامل پدانكل، پنالتيميت و ميانگره

ه ارقام از نظر بيشينرتبه بندي  ت باالترين غلظت كربوهيدرات محلول را در شرايط شاهد نشان داد.يپنالتيمهاي مختلف ساقه، ميانگره
نشان مي دهد غلظت كربوهيدرات محلول ساقه تحت كنترل  كهبود  غلظت كربوهيدرات ساقه در هر دو شرايط شاهد و تنش يكسان

همبستگي بااليي . را افزايش دادكربوهيدرات اما كارايي انتقال  كاهشرا تنش خشكي ميزان كربوهيدرات انتقالي از ساقه ژنتيك است. 
در بيشينه وزن داري از آنجائيكه اثر متقابل معني مشاهده شد.الي از ساقه با بيشينه وزن مخصوص ساقه كربوهيدرات محلول انتق بين

كربوهيدرات  ميزانبندي ارقام از لحاظ هاي اصالحي براي رتبهتوان از اين صفت در برنامهرسد ميبه نظر ميمشاهده نشد مخصوص 
  محلول انتقالي به عنوان معيار استفاده كرد.

  
  خشكي، كربوهيدراتانتقال مجدد، جو، لمات كليدي: ك
  

  مقدمه
ها فصل و بيماري هاي زيستي و غيرزيستي از جمله افزايش دما، خشكي پاياندر اغلب مناطق كشت جو پرشدن دانه تحت انواع تنش

كنند و مشاركت مواد پرورده مي هاي فتوسنتزي، كاهشي سريع در فتوسنتز ايجادگيرد. تمام اين موارد در كنار پيري اندامصورت مي
پرشدن دانه در گندم و جو وابسته به دو منبع كربن است. مواد پرورده حاصل  ).3( كنندحاصل از فتوسنتز جاري را در دانه محدود مي

قبل يا بعد از هاي رويشي اي در بافتاي كه در مخازن ذخيرهشوند و مواد پروردهاز فتوسنتز جاري كه مستقيماً به دانه منتقل مي
هاي محلول مي ). ذخاير موجود در ساقه جو به شكل كربوهيدرات5شوند (ها توزيع ميافشاني ذخيره و مجدداً به سمت دانهگرده

دهند. تحت شرايط تنش در مرحله پرشدن دانه محتواي باالي باشند كه قسمت عمده آنها را فروكتان و ساكارز تشكيل مي
ها مفيد باشد. ميزان ذخاير كربوهيدرات هاي محلول در اوايل دوره تواند براي حفظ وزن دانهدر ساقه ميكربوهيدرات هاي محلول 

رسد و در طول مراحل بعدي رشد دانه به دليل تأمين بخشي از كربوهيدرات پرشدن دانه تحت شرايط رطوبتي مناسب به حداكثر مي
عملكرد دانه جو دخالت دارند.  دراي ساقه در ميزان مشاركت مخازن ذخيره يابند. دو ويژگيمورد نياز براي رشد دانه كاهش مي

اي به دانه است. دانش كمي سازي و انتقال مخازن ذخيرهويژگي اول توانايي ذخيره مواد پرورده در ساقه و ويژگي دوم كارايي متحرك
هاي محلول در ساقه و راندمان سازي كربوهيدراتخيرهنوتيپي بين ارقام جو موجود در كشور از لحاظ ظرفيت ذژدر مورد وجود تنوع 
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 طولي و وزني ساقههاي در حال رشد در شرايط تنش وجود دارد. همچنين بررسي ارتباط اين صفات با خصوصيات انتقال آنها به دانه
رتباط بين طول، وزن و وزن تواند در توسعه ارقام متحمل به خشكي مفيد واقع شود. در اين آزمايش تالش شده تا فرضيه وجود امي

رقم جو شامل  9هاي محلول بررسي شود. سازي و انتقال مجدد كربوهيدراتهاي مختلف ساقه با قدرت ذخيرهمخصوص ميانگره
هاي اي از ارتفاع ساقه از لحاظ تغييرات وزن خشك، غلظت و محتواي كربوهيدراتهفت رقم شش رديفه و دو رقم دورديفه با دامنه

افشاني به بتي و تنش خشكي پس از گردهطواي تحت شرايط مناسب رمزرعه يافشاني در آزمايشهر ميانگره پس از گرده محلول در
  منظور بررسي وجود يا عدم وجود تنوع ژنوتيپي بررسي شدند.

  
  مواد و روش ها

خاك محل آزمايش از نوع جرا درآمد. در دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز به ا 1389-1390اين آزمايش در سال زراعي 
كيلوگرم  125كيلوگرم نيتروژن خالص بصورت اوره،  130با توجه به نتايج آزمون خاك ميزان لومي شني و كشت قبلي گندم بود. 

قيه كيلوگرم همزمان با كاشت و ب 200كيلوگرم كود اوره  300كيلوگرم سوپر فسفات تريپل استفاده شد. از  100سولفات پتاسيم و 
هاي هاي يكبار خرد شده در قالب طرح بلوكزني استفاده شد. طرح آزمايشي به صورت كرتبصورت سرك در انتهاي مرحله پنجه

كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. فاكتور اصلي شامل دو سطح رطوبتي آبياري كامل (حفظ رطوبت در حد ظرفيت زراعي) و 
مگاپاسكال) و فاكتور فرعي شامل نه رقم  - 8/1و آبياري دوم  - 56/1يل آب قبل از آبياري اول افشاني (پتانستنش خشكي پس از گرده

بودند. ارقام و سويفو  30، فجر، جنوب، هاگاناموجي4رتيب ارتفاع شامل تركمن، نصرت، نيمروز، يوسف، گرگان ت جو بود. ارقام به
بوته در مترمربع انجام  320بصورت دستي و با تراكم  30/8/89ت در تاريخ كاش نيمروز و گرگان دورديفه و بقيه ارقام شش رديفه بودند.

متر بود. ابتدا بذور با سانتي 20متر و فاصله  4مترمربع و شامل هشت خط كاشت به طول  6/4شد. مساحت هر كرت آزمايشي 
متري كاشته شدند و سانتي 4عمق قارچكش ويتاواكس براي مبارزه با بيماري هاي قارچي به نسبت دو در هزار مخلوط سپس در 

از  پس و هيته يشيآزما يهارتك يمتريسانت 40 تا 5 از عمق كخا يهانمونه تنش ماريت شروع از سپس آبياري صورت گرفت. قبل
 دو ره همزمان ياريآب نيآخر د.يگرد هيته كخا يرطوبت فشارمعادله صفحه تحت دستگاه از استفاده با يشناسكخا شگاهيآزما به ارسال

براي تعيين درصد وزني  .شدند درصد گياهان در هر كرت وارد مرحله پاياني غالف رفتن  50مرحله اي بود كه  رطوبتي در ماريت
رطوبت هر دو روز يكبار از كرت هاي تيمار تنش نمونه خاك برداشته و به آزمايشگاه منتقل مي شد. در تيمار تنش تا مرحله شروع 

 به تيمار آبياري كامل صورت گرفت و پس از آن بر اساس منحني رطوبتي خاك دوبار آبياري صورت گرفت.تنش، آبياري گياهان مشا
مگاپاسكال بود. براي جلوگيري از دريافت باران  -8/1و  - 56/1بر اين اساس پتانسيل آب خاك پيش از اولين و دومين آبياري معادل 

ي از پوشش پالستيكي استفاده شد و با اتمام بارندگي پوشش جمع شد. پس از در تيمارهاي تنش پس از شروع تيمار در زمان بارندگ
برداري گذاري شد. نمونهبوته كه از نظر فنولوژي و ارتفاع مشابه بودند عالمت 40وارد شدن به مرحله پاياني غالف رفتن تعداد 

گذاري شده صورت گرفت. در هر هاي عالمتوتهافشاني تا رسيدگي فيزيولوژيك از بروز يكبار پس از ثبت تاريخ گرده 5بصورت 
ها در پاكت قرار داده شد و به آزمايشگاه منتقل و به هاي اصلي از سطح خاك بريده شد و پس از حذف برگبرداري ساقهنوبت نمونه

ذف برگ و غالف گراد قرار داده شد. سپس سنبله از ساقه جدا و پس از حدرجه سانتي 72ساعت در آون با درجه حرارت  48مدت 
هاي پاييني تفكيك و برگ، ساقه به سه قسمت پدانكل (ميانگره اول پس از سنبله)، پنالتيميت (ميانگره دوم پس از سنبله) و ميانگره

پس از گيري شد و سپس وزن مخصوص از طريق تقسيم كردن وزن به طول هر قسمت بدست آمد. وزن و طول هر قسمت اندازه
) 6( 1كربوهيدرات محلول در هر ميانگره براساس روش اشنايدرغلظت اي روميزي آسياب شد و ط آسياب ساچمهها توستوزين، نمونه

                                                            
1- Schnyder 
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محتواي كربوهيدرات محلول هر قسمت از طريق ضرب كردن غلظت كربوهيدرات ها در وزن همان قسمت به دست گيري شد. اندازه
. ميزان كربوهيدرات محلول انتقالي و درات از محتواي كربوهيدرات استفاده شدو براي محاسبه ميزان انتقال و كارايي انتقال كربوهي آمد

  :)1(تعيين گرديد 2و  1هاي ترتيب از طريق معادلهكارايي انتقال مجدد آن به
  : 1 معادله

 حداقل محتواي كربوهيدرات - حداكثر محتواي كربوهيدرات = ميزان كربوهيدرات محلول انتقالي از ساقه به دانه 
  :2عادله م

 100 × (حداكثر محتواي كربوهيدرات/ميزان كربوهيدرات انتقالي) = كارايي انتقال مجدد كربوهيدرات محلول 
صورت گرفت و  %5در سطح احتمال  LSDها بوسيله آزمون انجام شد. مقايسه ميانگين SASتجزيه آماري طرح بوسيله نرم افزار 

  بررسي شد.ارتباط بين صفات از طريق آناليز همبستگي 
  

  نتايج و بحث
بين ارقام از اين نظر در شرايط شاهد و تنش  و واكنش ارقام به تنش خشكي از نظر بيشينه غلظت كربوهيدرات پدانكل متفاوت بود

گرم در گرم وزن خشك به ترتيب در شرايط شاهد و تنش باالترين ميلي 214و  279داري مشاهده شد. رقم گرگان با تفاوت معني
پنالتيميت را در تمام ارقام كاهش داد اما شدت  كربوهيدارتربوهيدرات را در پدانكل نشان داد. تنش خشكي حداكثر غلظت غلظت ك

گرم در گرم ميلي 307گرم در گرم در رقم نصرت تا ميلي 72اي در حدود كاهش در ارقام مختلف متفاوت بود. در شرايط شاهد دامنه
گرم در گرم در رقم گرگان ميلي 186گرم در گرم در رقم نصرت تا ميلي 59اي در حدود منهدر رقم گرگان و در شرايط تنش دا
درصد كاهش داد و اين كاهش در تمام ارقام مشاهده شد. 27هاي پاييني را ميانگره كربوهيدارتمشاهده شد. خشكي بيشينه غلظت 

  . )1(جدول  ترين ميزان را به خود اختصاص دادندطور ميانگين دو رژيم رطوبتي، رقم گرگان باالترين و ارقام نصرت و فجر پايينبه
هاي پاييني قرار داشتند. اهدايي و پس از آن پدانكل و ميانگرهدر شرايط رطوبتي مناسب در پنالتيميت بيشترين و  كربوهيدارتغلظت 

هاي ) در مورد گندم گزارش كردند كه ترتيب ميانگين غلظت كربوهيدرات محلول بصورت پنالتيميت، پدانكل و ميانگره1همكاران (
شاني به حداكثر طول خود رسيد اما زمان افميانگره پنالتيميت در تمام ارقام مورد بررسي در زمان گردهدر تحقيق حاضر زيرين بود. 

روز پس  10تا  5افشاني و در بعضي ديگر از رسيدن به حداكثر طول در پدانكل بين ارقام متفاوت بود. در بعضي ارقام در زمان گرده
با فاز تأخيري پرشدن افشاني تا رسيدن به بيشينه غلظت كربوهيدرات كه همزمان افشاني بود. از طرف ديگر دوره زماني گردهاز گرده

اي است كه از نظر روابط منبع و مخزن، برتري با منبع است. اين مسأله را با توجه به شيب ذخيره كربوهيدرات در اين دانه است دوره
بز هاي سهاي برگي، قسمتها، غالفكننده كه شامل برگهاي فتوسنتزبافت توان دريافت. منبع يعنيهاي ساقه ميميانگره دوره در

كنند زيرا در اين زمان به دليل تشكيل باشد، در ماكزيمم ميزان خود مواد پرورده توليد ميهاي بدون پوشش پدانكل ميسنبله و قسمت
شدن برگ پرچم (آخرين برگ) باالترين تعداد برگ و سطح برگ وجود دارد. از طرفي در اين دوره اصلي ترين مخزن گياه يعني 

آيد. با توجه به اينكه مخزن ديگر يعني ها در فاز تأخيري مخزن قوي به حساب نميه علت قرار گرفتن دانههاي در حال رشد، بدانه
رشد ساختماني ميانگره پدانكل در اين دوره نسبت به ذخيره كربوهيدرات محلول در ميانگره، مخزن قويتري است، بنابراين در زماني 

وجود دارد، در پدانكل به عنوان ميانگره در حال رشد، تسهيم ساكارز ورودي از  كه باالترين قدرت منبع در طي دوره رشد گياه
 فتوسنتز جاري بيشتر 
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 گرم در گرم) در نه رقم جو : مقايسه ميانگين بيشينه غلظت كربوهيدرات محلول (ميلي1جدول 

هاي زيرينميانگره ساقه  رژيم آبياري پدانكل پنالتيميت
117 a 101 a 164 a 146 a آبياري كامل 

90 b 74 b 112 b 137 a تنش خشكي 

تنش  ميانگين
 خشكي

 آبياري
 كامل

تنش  ميانگين
 خشكي

آبياري
 كامل

تنش
 خشكي

آبياري
 كامل

تنش
 خشكي

 آبياري
 كامل

 رقم

99 c 82 116 85 bc 75   95   103 bc 195 bc 94  de 140 c يوسف 

91 cd 67 116 79 c 57   101  88  bcd 173 cd 94  de 125 c هاگانا 

62 e 58 67 57 d 53   61   59  d 72  f 81  e 83  de نصرت 

96 cd 76 116 68 cd 49   86   114 b 143 de 157 bc 201 b جنوب 

78 de 71 85 51 d 35   69   103 bc 126 e 189 ab 111 cd فجر 

88 cd 74 103 79 c 60   99   70  cd 107 ef 134 cd 118 cd يمروزن 

85 cd 82 87 79 c 73   84   101 bc 119 e 100  de 67  e تركمن 

203 a 175 231 183 a 165  200  186 a 307 a 214 a 279 a گرگان 

128 b 119 137 105 b 98   111  182 a 233 b 169 bc 191 b سويفو 

  .داري ندارندتفاوت معني %5در سطح احتمال  LSDهايي كه داراي حروف مشترك باشند براساس آزمون در هر ستون ميانگين
صورت گرفت. در حالتي كه اثر متقابل معني دار نبود، ميانگين دو حالت شاهد و تنش حروف گذاري شده است و در  lsmeansبرش دهي اثرات متقابل با استفاده از دستور 

   تنش به تفكيك حروف گذاري شده است. حالتي كه اثر متقابل معني دار شده بود ميانيگن ها در شرايط شاهد و
  

اما در ميانگره  رود و ذخيره بصورت كربوهيدرات محلول كمتر خواهد بود.سلولز در ديواره سلولي ميبه طرف توليد سلولز و همي
ه به سمت توليد دوره زماني حداكثر قدرت منبع مصادف با اتمام رشد رويشي است بنابراين تسهيم ساكارز ورودي به ميانگرپنالتيميت 

  باشد.  هاي پارانشيمي ميانگره ميفروكتان در واكوئل سلول
هاي يكسان نشان دادند و در العملدر ساقه در هر دو شرايط رطوبتي عكس كربوهيدرات محلولارقام در مورد صفت بيشينه غلظت 

شرايط رطوبتي، رقم گرگان باالترين غلظت داري نشان نداد. در هر دو واقع ترتيب ارقام در دو شرايط رطوبتي تغيير معني
كربوهيدرات دهد كه غلظت . اين مشاهدات نشان مي)1(جدول  ترين غلظت را نشان دادندو رقم نصرت پايين كربوهيدرات محلول

) 6،3،1( در گندم كربوهيدرات محلولساقه تحت كنترل ژنتيك است. همچنين اين نتايج با طبقه بندي ژنوتيپي براساس ميزان  محلول
  ) مطابقت داشت. 2و جو (

گرم و در ميلي 119طور ميانگين در شرايط شاهد درصد كاهش نشان داد. به 27كربوهيدرات انتقالي ساقه نيز با ورود به شرايط تنش 
 نشان داد درصد افزايش6گرم كربوهيدرات محلول از ساقه منتقل شد. كارايي انتقال كربوهيدرات محلول ساقه ميلي 86شرايط تنش 

توان گفت ايجاد شرايط خشكي ميزان خالص كربوهيدرات انتقالي را از ساقه كاهش داده . در واقع مي(اعداد نمايش داده نشده است)
دهد. به اين معني كه ارقام با ورود دهد، افزايش مياست اما كارايي انتقال را كه ميزان انتقال را نسبت به بيشينه ميزان موجود نشان مي

  ه شرايط تنش در انتقال كربوهيدرات كاراتر شدند اما ميزان خالص انتقال كاهش يافت.ب
 ، r=56/0(كربوهيدرات محلول انتقالي از ساقه همبستگي باالتري با بيشينه وزن ساقه در ميان خصوصيات طولي و وزني ساقه ، 

01/0P< 57/0( ) و بيشينه وزن مخصوص ساقه=r  ،01/0P< .نه وزن ساقه و همچنين بيشينه وزن مخصوص تنوع بيشي) نشان داد
توان گفت واكنش داري بين ارقام و رژيم رطوبتي مشاهده نشد كه مياي در بين ارقام نشان دادند و همچنين اثر متقابل معنيگسترده

و كربوهيدرات هاي مختلف يكسان و تحت كنترل ژنتيك است. با توجه به وجود همبستگي بين اين صفات اين صفات در محيط
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بندي  هاي اصالحي براي رتبهتوان در برنامهگيرد ميگيري اين دو صفت سريع و با هزينه كم صورت ميانتقالي ساقه و اينكه اندازه
 ارقام از لحاظ صفت كربوهيدرات محلول انتقالي به عنوان معيار استفاده كرد.

  
Study of storage and remobilization capacity of stem reserved carbohydrates in barley cultivars  

(Hordeum vulgare L.) under terminal drought 
 

Mona Pureisa, Majid Nabipur, Musa Meskarbashi 
 

Abstract 
In order to investigate the ability to reserve and remobilization of reserved carbohydrate of barley stem and 
the effect of drought after anthesis on these traits, this investigation was conducted as split plot design with 
three replicates at Shahid Chamran University in the duration of 2010-2011. The main plot consisted of two 
irrigation treatments including well-water and drought treatment after anthesis and Split-plot consisted of 
nine barley. Sampling was done at 5-days intervals after anthesis until maturity, in order to measure dry 
weight, length, water soluble carbohydrate concentration (WSCc) of peduncle, penultimate and lower 
internodes. WSCc in full irrigation was the highest in penultimate. The ranking of cultivars was the same in 
both conditions. These observations indicate that the stem WSCc is under genetic control. Drought stress 
decreased the amount of mobilized carbohydrate from stem but increased the remobilization efficiency. 
Mobilized WSC from stem showed high correlation with maximum specific weight. So we can use this trait 
as criteria for ranking of cultivars considering mobilized WSC. 
 
Keywords: remobilization, barley, drought, carbohydrate. 
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