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  ارقام وژنوتيپ هاي زراعي گندم ايران در شرايط تنش رطوبتي
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  چكيده

كربن مورد نياز براي پر كردن دانه در شرايط كاهش ان منابع مهم به منظور بررسي انتقال مجدد ذخاير كربوهيدراتي ساقه به عنو
رقم و ژنوتيپ گندم زراعي  36در )سنبله در دانه تعداد و دانه هزار وزن(ارتباط آن با عملكرد و اجزاي عملكرد  و فتوسنتز جاري گياه

(كرج) اجرا شد. آزمايش مذكور در دو شرايط  مورد كشت در ايران، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران
مقدار انتقال مجدد در ) انجام گرديد. بدين منظور  6 × 6فارياب و تنش خشكي آخر فصل، در قالب طرح التيس مربع سه گانه ( 

دگي افشاني و رسيروز پس از گرده 14-20ساقه هاي اصلي ارقام از تفاوت وزن خشك ساقه در دو مرحله   بخش هال مختلف
عملكرد و اجزاي عملكرد در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك برآورد شد.  فيزيولوژيك، در دو شرايط فارياب و تنش رطوبتي تعيين شد.

بيانگر عدم آن ساقه با عملكرد دانه ميانگره هاي نتايج حاصل از ضرايب همبستگي صفت انتقال مجدد كربوهيدرات هاي محلول 
رابطه مثبت و معني داري بين  رايط تنش رطوبتي بود.و وجود رابطه مثبت و معني دار در ش آبي رايطوجود رابطه قابل مالحظه در ش

همبستگي بين  از لحاظ . همچنينتنش رطوبتي وجود داشتوزن هزار دانه و انتقال مجدد ذخاير كل ساقه در هردو شرايط آبي و 
  .ج متفاوتي مشاهده شدنتاي تنش رطوبتي وانتقال مجدد و تعداد دانه در شرايط آبي 

   
  گندماجزاي عملكرد، انتقال مجدد، تنش رطوبتي،  : كلمات كليدي

  
  

   مقدمه
ميليمتر در سال در زمرة مناطق خشك جهان طبقه بندي مي شود. بيش از دو سوم مساحت  250كشور ايران با ميانگين بارندگي 

مهم ترين و شايع ترين علل افت عملكرد گندم بوده و تقريباً  كشورداراي آب وهواي خشك مي باشد. از اينرو تنش خشكي يكي از
تمام جنبه هاي رشدي و فرآيند هاي فيزيولوژيكي گياهان از جمله گندم تحت تأثير كمبود آب قرار گرفته و ميزان عملكرد محصول 

و سهم قابل توجهي در پر كردن دانه هاي . برگ هاي كامل گياه به عنوان منابع اوليه توليد مواد فتوسنتزي مي باشند كاهش مي يابد. 
بروز تنش هاي محيطي غيرزنده كه در آخر فصل رشد غالب هستند  گندم بر عهده دارند. اين منابع عموماً توسط پيري طبيعي برگ و

بيوماس  شود. اين در حالي است كه در همين زمان تقاضا براي مواد فتوسنتزي جهت پر شدن دانه ها و تنفس نگه داريمحدود مي
جمله انتقال مجدد ساير منابع تأمين كننده كربن از زنده گياه نيز افزايش مي يابد. بنابراين كربن مورد نياز براي پر كردن دانه ها توسط 

).  بر اساس گزارشات متعدد تحت شرايط تنش خشكي سهم انتقال مجدد از ساقه به 2كربوهيدرات هاي ذخيره اي تأمين مي شود (
ل دانه توسط اندازه كر ساقه نسبت به وزن يا درصد ذخايره اى ساقه يسهم انتقال مجدد ذخ. يابد درصد افزايش مي 40تر از ميزان بيش
ن مخزن، دانه هاى در حال پر شدن مى ين و قوى ترياز گرده افشانى مهم تررد. پس ير قرار مى گيرقم تحت تأث ط ويمخزن، مح
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ر ساقه مى باشد. به نظر مى رسد چه در مراحل ين انتقال ذخايين عامل مهم در تعي(دانه ها) اولزان تقاضاى مخزن ين ميباشند. بنابرا
ط رشد اثر قابل توجهى وجود ير ساقه و محين اندازه مخزن و تقاضا براى ذخايقبل از گرده افشانى و چه در مرحله پر شدن دانه ها، ب

د كربوهيدرات هاي غير ساختاري ذخيره شده در بخش هاي رويشي، مشخص طي مطالعات انجام شده در رابطه با انتقال مجد.دارد 
). از اينرو با توجه به 4شده است كه تنوع بسيار وسيعي بين ارقام مختلف گندم در رابطه با  اين صفت فيزيولوژيكي وجود دارد (

د، مطالعه تنوع ژنتيكي براي انتقال وجود طيف گسترده اي از ارقام گندم كه در نواحي مختلف آب و هوايي كشور كشت مي شون
در بين ارقام موجود در شرايط تنش خشكي آخر فصل يك راهكار  دانه يو ارتباط آن با عملكرد و اجزاي عملكرد مجدد كربن

ضروري براي شناخت عوامل دروني تنظيم كننده عملكرد و يك ضرورت براي اهداف دراز مدت تر اصالح مولكولي به منظور بهبود 
  .كرد در شرايط تنش و عدم تنش رطوبتي مي باشدعمل

  
  مواد و روش ها 

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه  1389- 90تحقيق حاضر به صورت آزمايش مزرعه اي در سال زراعي 
قالب طرح التيس مربع سه گانه ( آزمايش مذكور در دو شرايط فارياب و تنش خشكي آخر فصل، در تهران واقع در كرج اجرا گرديد. 

رقم و ژنوتيپ زراعي گندم ايران با ويژگي هاي متفاوت زراعي، فيزيولوژيكي،  36در اين آزمايش  ) انجام گرديد. 6 × 6
قطع آبياري در شرايط تنش خشكي همزمان با اتمام مرحله خوشه روي مورفولوژيكي، فنولوژيكي و ژنتيكي مورد بررسي قرار گرفتند. 

گيري انتقال مجدد ماده خشك ساقه، نمونه آغاز و تا پايان فصل رشد ادامه يافت. به منظور اندازه متداول منطقه (آزادي) رقم در
در دو مرحله گرده افشاني و رسيدگي فيزيولوژيك از زمين كف بر شدند. نمونه  هابرداري پس از ظهور خوشه ها انجام شد. نمونه 

مجزا  تشدن ، سنبله و غالف برگ از ساقه جدا شده و وزن ميانگره هاي ساقه و سنبله به صورهاي برداشت شده پس از خشك 
ك از حداكثر وزن ميانگره در بعد از گرده افشاني ياندازه گيري شد كه در نهايت از كم كردن وزن ميانگره در زمان رسيدگي فيزيولوژ

 اهانيگر مرحله رسيدگي فيزيولوژيك (زرد شدن ميانگره آخر و سنبله)، انتقال مجدد ذخاير فتوسنتزي ساقه ارقام محاسبه گرديد. د
 )سنبله در دانه تعداد و دانه هزار وزن( آن اجزاء و عملكردسپس  و برداشت هيحاش متر 5/0 احتساب با كرت، هر از مربع متر كي

مقايسه ميانگين تجزيه واريانس شده و  Excel 2010و  SAS 9.1افزار هاي بدست آمده به كمك نرمداده در نهايت شد يريگ اندازه
  انجام شد. %5(حداقل اختالف معني دار) در سطح   LSDها با استفاده از آزمون 

  
1389-90ارقام گندم مورد استفاده در آزمايش مزرعه اي در سال زراعياسامي و سال آزادسازي– 3جدول   

2ذر آ 8513 دريا 1378  8113شهريار  1مغان    5213  

3581آزادي 3مغان  - فرونتانا3751 زاگرس   8513  

5138 اكبري 6915 نويد - فونگ - سايسون   

3741 الموت 0913 سرداري  6813 قدس  7413 نيك نژاد   

بك كراس 
 روشن بهاره

7713 8513 سيستان   - وري ناك - كاسكوژن 

بك كراس 
نهزمستا روشن  

3771 7613 سيمينه   
كراس فالت

 هامون
8113  DN -11 - 

8513بم 3211شاهپسند  3كرج    3551 5138 سپاهان   

3461 شاهي -بوالني 7013 مارون   - مونتانا 
نابچ  4135 7813مرودشت3613 شعله  8413 استورك   
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  نتايج و بحث

ابطه بيانگر رانتقال مجدد كربوهيدرات هاي محلول ساقه و ميانگره هاي آن با عملكرد دانه نتايج حاصل از ضرايب همبستگي صفت 
. علت اين امر نيز احتماالً به اين دليل مي باشد كه در شرايط فارياب )= r 006/0و  <005/0P( قابل مالحظه اي در شرايط آبي نبود

فتوسنتز جاري براي پر كردن دانه كافي بوده و نياز گياه به منابع ذخيره اي كربوهيدراتي كمتر است. در همين راستا تعدادي از محققان 
رابطه مثبت و معني داري بين وزن هزار دانه و ). 1ردند كه گياه گندم بخصوص در شرايط رطوبتي مخزن محدود مي باشد (گزارش ك

. البته اين رابطه در ميانگره )= r 33/0و  P>005/0شت (انتقال مجدد ذخاير كل ساقه در هردو شرايط آبي و تنش رطوبتي وجود دا
انتقال مجدد ماده خشك از ميانگره هاي زيرين ساقه با وزن هزار دانه معني داري نشد. بيشرين  هاي مختلف ساقه متفاوت بود و رابطه

نقش را در تشكيل وزن هزار دانه، انتقال مجدد از دو ميانگره آخر و ماقبل آخر داشتند. علت اين امر نيز احتماالً به دليل نزديك تر 
گره هاي زيري باشد.  همچنين در رابطه با وجود همبستگي بين انتقال مجدد ميانگره بودن اين ميانگره ها به سنبله در مقايسه با ميان

هاي ساقه و تعداد دانه در خوشه نتايج متفاوتي در شرايط آبي و تنش رطوبتي مشاهده شد. بدين ترتيب كه در شرايط آبي رابطه مثبت 
در حاليكه در شرايط تنش رطوبتي رابطه خاصي وجود  )= r 78/0و  P>001/0( و معني داري  بين دو صفت مذكور وجود داشت

بدين مفهوم كه دانه ها . )1گياه گندم بخصوص در شرايط مطلوب محيطي مخزن محدود مي باشد ( ).=r 05/0و  P<005/0(نداشت
لوب رطوبتي گنجايش كافي براي مواد فتوسنتزي عرضه شده را ندارند. بنابراين اگر در شرايط مطلوب محيطي از جمله شرايط مط

ظرفيت دانه هاي گندم به عنوان مخزن بيشتر باشد، قادر خواهد بود مواد فتوسنتزي ذخيره شده بيشتري را به سمت خود جذب كرده 
ه و ميزان انتقال مجدد را افزايش دهد. از اينرو تعداد دانه هاي بيشتر در خوشه برابر است با انتقال بيشتر اندوخته هاي ساقه از ميانگر

مختلف آن به سمت مخزن ها كه همان دانه هاي در حال رشد مي باشند. با اين وجود اين اصل هميشه صادق نبوده و ممكن  هاي
 .)3است از رقمي به رقم ديگر و از سالي به سال ديگر متفاوت باشد (
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Study of stem dry matter remobilization and its relationship with grain yield, grain number and grain 
weight in Iranian wheat cultivars under water stress 

Haleh Mohamad Morad Taram, Dr Ali Ahmadi, Dr Mohamad Reza Jahansooz, Fariba Aboei, Nasrin Zilooei 
 
Abstract 
The aim of this research was to study the relationship between grain yield and dry matter remobilization in 
different parts of wheat stem in water stress condition. Thirty six genotypes were studied using a simple 
lattice design with three replications under both irrigated and drought conditions in the growing season of 
2011 to 2012 at the Agricultural Research Station of Tehran University (Karaj). Water stress was imposed at 
the beginning of anthesiss and continued until physiological maturity. The main stem was harvested at 
physiological maturity under both irrigated and water stress conditions. There was no significant relationship 
between stem dry matter remobilization and grain yield in water condition. However it was significant and 
positive in the stress condition. Also a Significant positive relationship between seed weight and 
remobilization of stem reserves in both irrigated and water stress conditions was observed. The correlation 
between remobilization and grain number was different in irrigated and water stress conditions. Under both 
irrigated and water stress condition indicate that there are useful genetic materials among the Iranian wheat 
cultivars and genotype that could be used to improve these two important adaptive traits in wheat breading 
programs.   
Keywords: dry matter remobilization, grain yield, water stress, wheat   
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