
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ١

   گندم در اواخر فصل زراعي بر عملكرد و اجزاء عملكرد تاثير تنش خشكي
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  دانشجويان سابق كارشناسي ارشد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران-5و  4 تبريز دانشگاه
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  چكيده 

 مزرعه در 1389-90ي زراع سال در يشيآزما، پايداري عملكرد در شرايط تنش خشكي در اواخر فصل زراعيبه منظور بررسي 
 با) 6×6( مربع سيالت طرح قالب در ،يخشك تنش و ابيفار طيشرا دو در كرج، در واقع تهران دانشگاه يكشاورز دانشكده يقاتيتحق
هاي متفاوت زراعي، فيزيولوژيكي، مورفولوژيكي، ايران با ويژگيدر  گندم يزراع پيژنوت 36 . در اين آزمايشديگرد اجرا تكرار سه

 مرحله يانتها همزمان با يخشك تنشاعمال  .اند، مورد مطالعه قرار گرفتمعرفي شده 1309-85فنولوژيكي و ژنتيكي كه در سال هاي 
در مرحله رسيدگي . كرد دايپ ادامهزراعي  فصل انيپا تا و آغاز) شيآزما منطقه در كشت مورد متداول رقم( يآزاد رقم در يرو خوشه

در اثر اعمال تنش خشكي در  نتايج نشان داد .شد يريگ اندازه بلهسن در دانه تعداد و دانه هزار وزندانه،  عملكردصفات فيزيولوژيك 
  نشان نداد.تغييري در سنبله صفت تعداد دانه  ليكن يافتكاهش كليه ارقام و وزن هزار دانه در ميانگين عملكرد دانه  ،انتهاي فصل رشد

  
  كلمات كليدي: پايداري عملكرد، تنش خشكي، گندم

  
  مقدمه 

تاثير تنش خشكي بر عملكرد و  در اغلب نقاط جهان است. گندمترين و شايع ترين علل افت عملكرد  تنش خشكي يكي از مهم
بطور  اي از رشد و نمو گياه رخ دهد، متفاوت است.خصوصيات مرفولوژيك و آناتوميك گياه گندم بسته به اينكه تنش در چه مرحله

رخه زندگي گياه گندم را به دو مرحله قبل و بعد از گلدهي تقسيم توان چكلي، با توجه به واكنش گياه نسبت به تنش خشكي مي
دار تعداد دانه كاهش زيست توده گياه و كاهش معنا نمود. وقوع تنش خشكي در مراحل قبل از گلدهي گندم باعث كاهش رشد و نمو،

همچنين كاهش انتقال مواد  ،اي دانهشود. در حالي كه اثر عمده تنش خشكي پس از مرحله گلدهي بر كاهش ظرفيت ذخيرهمي
مراحل گلدهي و پر شدن دانه در چرخه زندگي گياه گندم  ).3( باشدميها و در نهايت كاهش وزن هزار دانه فتوسنتز جاري به دانه

، زيرا در طي مرحله گلدهي تا دوره خطي رشد دباشنميخشكي نسبت به تنش  ،ترين مراحل رشد و نموترين و حساسجزء بحراني
هاي غير ساختاري (به ويژه فروكتوز و ذخيره و انتقال مجدد كربوهيدرات يابند.هاي محلول در ساقه تجمع مينه كربوهيدراتدا

يابد، به شدت كاهش مي كه فتوسنتز جاري خشكيبه ويژه در شرايط تنش به طور قابل توجهي به رشد دانه،  ساكارز) از برگ و ساقه
اي واقع شده است. در اين مناطق ز اراضي زير كشت گندم ايران در مناطق با آب و هواي مديترانهبخش وسيعي ا ).4كند (كمك مي

شود و از اواسط بهار همزمان با كاهش بارندگي و رطوبت محيط، اي از بارندگي ساليانه در زمستان و اوايل بهار نازل ميبخش عمده
و پر شدن دانه) مي باشد.  گلدهينطبق بر انتهاي دوره رشد گياه گندم (مراحل يابد، كه اين زمان مدماي هوا نيز به شدت افزايش مي

صفات مطلوب به ارقام تالش براي انتقال  در گياهان وهاي افزايش دهنده مقاومت به تنش خشكي ارقام مقاوم و مكانيزم ختلذا شنا
اين  ،از اين رو ندم در آينده خواهد بود.راهكارهاي مناسب جهت ممانعت از افت عملكرد گجمله از  به تنش خشكي، حساس
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طيف گسترده اي از ارقام و ژنوتيپ هاي در  ،زراعي در شرايط تنش خشكي آخر فصلپايداري عملكرد  با هدف مطالعهپژوهش 
  ايران اجرا شد. در زراعي گندم 

  
  مواد و روش

 در واقع تهران دانشگاه يكشاورز دانشكده يقاتيتحق مزرعه در 1389-90 يزراع سال در يا مزرعه شيآزما صورت به حاضر قيتحق
 پيژنوت 36 اين آزمايشدر . ديگرد اجرا تكرار سه با) 6×6( مربع سيالت طرح قالب در ،يخشك تنش و ابيفار طيشرا دو در كرج،
 1309- 85ال هاي هاي متفاوت زراعي، فيزيولوژيكي، مورفولوژيكي، فنولوژيكي و ژنتيكي كه در سايران با ويژگي در گندم يزراع

 توجه با. شد انجام يدست صورت به 1389 سال آذر دوم خيتار در كاشت اتيعمل). 1 جدول( مورد مطالعه قرار گرفت اند،معرفي شده
 مورد كشت در منطقه گندمارقام ي در رو خوشه مرحلههمزمان با انتهاي  آزمايش منطقه در يخشك تنش بروز معمول زماناينكه  به
 دايپ ادامه فصل انيپا تا و آغاز) شيآزما منطقه در كشت مورد متداول رقم( يآزاد رقم يرو خوشه مرحله يانتها از يكخش تنش ،بود
 پس اما شدنديم ياريآب گريكدي با همزمان صورت به يخشك تنش و ابيفار طيشرا دو در ها كرت يتمام ن،يا از شيپ تا البته. كرد
 يها ماريت ر اين آزمايشد يكل طور به. شدند ياريآب نمو و رشد مراحل انيپا تا ابيفار طياشر يهاكرت تنها ،يخشك تنش آغاز از

 ،(زرد شدن ميانگره آخر و سنبله) مرحله رسيدگي فيزيولوژيكدر  .شدند ياريآب مرتبه 11 و هشت بيترت به ابيفار و يخشك تنش
 در دانه تعداد و دانه هزار وزن( آن اجزاء و عملكردسپس  و تبرداش هيحاش متر 5/0 احتساب با كرت، هر از مربع متر كي اهانيگ

ها به هاي آماري و مقايسه ميانگين دادهها، تجزيهآزمون نرمال بودن داده MSTATC با استفاده از نرم افزار. شد يريگ اندازه )سنبله
و رگرسيون براي  بين عملكرد و اجزاء آن روابطهمبستگي ساده براي تعيين هاي آماري از روشهمچنين انجام شد.  ،Duncanروش 

  شد.  استفاده ،SPSSنرم افزار  كاربردبا  هاي آزادسازي ارقام گندم،بررسي روند تغيير صفات مختلف طي سال
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  نتايج و بحث
تن در هكتار در  5/5درصد كاهش يافت و از  25صل رشد ميانگين عملكرد دانه كليه ارقام در اثر اعمال تنش خشكي در انتهاي ف

تن در هكتار در شرايط تنش خشكي رسيد. در اين آزمايش مشاهده شد پر محصول ترين ارقام در شرايط مطلوب  4شرايط فارياب به 
ور كلي، با توجه به ميزان عملكرد توليدي ارقام مختلف در دو در شرايط تنش نيز پر محصول ترين ارقام نيستند. به ط رطوبتي لزوماً

) ارقام مقاوم: اين ارقام در هر دو شرايط مطلوب 1شرايط مطلوب رطوبتي و تنش خشكي، كليه ارقام در پنج گروه طبقه بندي شدند: 
ليه اين ارقام جزء ارقام اهان و استورك (كرطوبتي و تنش از عملكرد بااليي برخوردار بودند، مانند زاگرس، وري ناك، فونگ، دريا، سپ

) ارقام حساس در برابر تنش خشكي: اين ارقام فقط در شرايط فارياب عملكرد بااليي توليد كردند، مانند قدس، 2ند). جديد بود

  هامورد استفاده در آزمايش مزرعه اي به همراه سال معرفي آناسامي ارقام گندم -1جدول

  معرفي سال  رقم سال معرفي رقم سال معرفي  رقم
 1355 3كرج   1309 سرداري 1378 2ذر آ

 1370 مارون 1385 سيستان 1358  آزادي

 1378  مرودشت 1376 سيمينه 1385 اكبري

  1352 1مغان  1321 شاهپسند 1374 الموت
 1385  3مغان  1346 شاهي 1377  روشن بهاره بك كراس

 روشن بك كراس
 زمستانه

 1369 نويد 1336 شعله 1377

 1374 نيك نژاد 1381 ريارشه 1385  بم

 - وري ناك - فرونتانا -  بوالني

 - DN -11 - فونگ 1354 چناب

  1385 (سپاهان)  M-73-18 1368 قدس 1385  دريا
 -  Montana - كاسكوژن 1375 زاگرس

 Stork 1384 1381 كراس فالت هامون -  سايسون
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يي برخوردار ) ارقامي كه فقط در شرايط تنش از عملكرد نسبي باال3و سيستان.  3، كاسكوژن، بك كراس روشن زمستانه، مغان1مغان
بودند، مانند نيك نژاد، چناب، فرونتانا، مارون و مرودشت. اين ارقام در شرايط محيطي مطلوب عملكرد پاييني داشتند ليكن در مواجهه 

را توليد نمودند. دليل پايين بودن عملكرد اين ارقام در با تنش، پتانسيل توليد خود را همچنان حفظ كرده و عملكرد قابل توجهي 
ها باشد. بررسي االي اين ارقام به آفات و بيماريشرايط مطلوب رطوبتي ممكن است رشد رويشي زياد، وقوع ورس و يا حساسيت ب

) ارقامي كه در هر دو شرايط 4 رد.تواند در مطالعات فيزيولوژيكي مورد توجه قرار گيهاي پايداري عملكرد در اين ارقام، ميمكانيزم
عالوه بر ) مابقي ارقام حالت بينابيني داشتند. 5، شعله، سرداري، بم، شهريار و مونتانا. 3عملكرد پاييني داشتند، مانند شاهپسند، كرج

عملكرد دانه  خطي بيانگر افزايش ،هاي آزادسازي ارقاماين، در هر دو شرايط فارياب و تنش خشكي، تغييرات عملكرد دانه طي سال
باالترين ميانگين بدين ترتيب  .)2r ،05/0<P=381/0 خشكي: و 2r، 05/0<P=984/0فارياب: ( بودطي روند اصالح ارقام گندم در ايران 

وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله دو جزء . اشتد تعلق 80عملكرد دانه در هر دو شرايط به ارقام معرفي شده طي سال هاي دهه 
ها، اختالل در بروز تنش خشكي در انتهاي فصل رشد سبب كاهش طول دوره پر شدن دانه .دنباشم در تعيين عملكرد دانه گندم ميمه

. در اين )2( شودها و كاهش وزن هزار دانه ارقام مختلف گندم ميها و در نهايت چروكيدگي دانهفتوسنتز جاري، تسريع پيري برگ
اي كه ميانگين وزن هزار به گونه .شكي در انتهاي فصل رشد، وزن هزار دانه ارقام مختلف كاهش يافتآزمايش نيز با اعمال تنش خ

گرم در متر مربع در شرايط تنش رسيد. در شرايط فارياب ارقام  7/25گرم در متر مربع در شرايط فارياب به  5/36دانه كليه ارقام از 
گرم  9/27، نويد و مونتانا (با ميانگين 3) بيشترين و ارقام كرج86/42(با ميانگين، فونگ، اكبري، كراس فالت هامون و سرداري 2آذر

ارقام زاگرس، فونگ، كراس  نيز در متر مربع) كمترين ميزان وزن هزار دانه را در بين ارقام مختلف داشتند. در شرايط تنش خشكي
گرم در  63/17ترين و ارقام شاهپسند، نويد و آزادي (با ميانگين گرم در متر مربع) بيش 06/33فالت هامون، دريا و سيمينه (با ميانگين 

در اين آزمايش در هر دو شرايط فارياب و تنش همچنين متر مربع) كمترين ميزان وزن هزار دانه را در بين ارقام مختلف داشتند. 
خشكي:  و r ،05/0< P=328/0رياب: خشكي همبستگي مثبت و بسيار معناداري بين عملكرد دانه و وزن هزار دانه مشاهده شد (فا

692/0=r ،05/0<P ( ،بدين ترتيب ارقام با عملكرد دانه باال حائز برترين رتبه هاي وزن هزار دانه نيز بودند. اما علي رغم آن .
ا افزايش وزن )، به گونه اي كه بr  ،05/0< P=-353/0( همبستگي وزن هزار دانه با تعداد دانه در سنبله در شرايط فارياب منفي بود

گياه گندم داراي يك مكانيسم خود تنظيمي در واقع  شد و يا بالعكس.هزار دانه در يك رقم، تعداد دانه در سنبله در آن رقم محدود مي
ا كند و همچنين باعث تطابق بهتر گياه بو جبراني است كه اين مكانيسم روابط اجزاء عملكرد با يكديگر و با عملكرد دانه را كنترل مي

اجزاء عملكرد گندم روابط معكوسي با يكديگر دارند، به طوري كه افزايش يك  شود. به عبارت ديگرامكانات و شرايط محيط رشد مي
شود. البته حالت مطلوب آن است كه تمام شود و به اين ترتيب ثبات عملكرد گندم حفظ ميجزء باعث كاهش جزء يا اجزاء ديگر مي

در غير اين صورت افزايش يك عامل بدون توجه به عوامل ديگر، كاهش چشمگير عوامل ديگر و  ،باشند اجزا عملكرد در حد بهينه
تنش خشكي تاثير معناداري بر توليد  ،در اين آزمايش مشاهده شدعالوه بر اين، ). 1( را به همراه خواهد داشتحتي عملكرد دانه 

در  .دانه بود) 1/43 تنشدر شرايط  و 8/44بله در كليه ارقام در شرايط فارياب (ميانگين تعداد دانه در سن تعداد دانه در سنبله نداشت
هاي گرده و نرعقيمي هاي مادري دانه گرده رخ دهد، كاهش قدرت بقاي دانهواقع چنانچه تنش خشكي در مرحله تقسيم ميوز سلول

وقوع تنش خشكي پس از  ود. ليكن در اين آزمايششتعداد دانه در سنبله مي كاهش هاي بارور و در نهايتسبب كاهش تعداد گلچه
 شرايط فاريابهر دو از حيث صفت وزن هزار دانه، روابط رگرسيوني در  واقع شده بود.يعني در اواخر مرحله خوشه دهي  ،اين زمان

، 2r=973/0رياب: (فا بوددر ايران هاي آزادسازي ارقام گندم در طي سالوزن هزار دانه افزايش خطي نشان دهنده  و تنش خشكي
50/0< P  :2=453/0و خشكيr ،50/0< P .(ارقام جديد مانند زاگرس، دريا، كراس فالت هامون، سيمينه و استورك  بدين ترتيب

از . كمترين وزن هزار دانه را داشتندو شعله  3و ارقام قديمي مانند شاهپسند، آزادي، كرج بودندداراي باالترين مقادير وزن هزار دانه 
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، ارقام معرفي شده طي سال هاي مختلف، روند مشخصي را از نظر تعداد دانه در خشكيشرايط فارياب و تنش هر دو در يگر سوي د
   .سنبله نشان ندادند
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Effect of late season drought stress on yield and yield components of wheat  
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Abstract 
To study the yield stability under late season drought stress, an experiment was conducted in 2010-11 
growing season in Research Farm of the College of Agriculture, University of Tehran (Karaj). In this 
experiment, 36 wheat genotypes in Iran with different agronomic, physiological, morphological, 
phenological and genetic characteristics which were introduced from 1930 to 2006, were studied under 
irrigated and drought stress conditions. Experimental design was simple lattice with three replications. 
Drought stress was started from heading stage on Azadi cultivar (common wheat cultivar grown in the 
studied region) until the end of growing season. At maturity, grain yield, 1000 kernel weight, number of 
kernels per spike were measured. The results showed that late season drought stress reduced grain yield and 
1000 kernel weight but the number of kernels per spike did not change. 
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