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  چكيده
ها زني و استقرار گياهچههاي الگوي بارشي كشور در مناطق ديم به ويژه در طول دوره جوانهنوسانات بارندگي يكي از ويژگي

امل: سرداري، آذر، ريژاو و كريم در تيمارهاي مختلف تر و خشك باشد. بنابراين در اين مطالعه پاسخ چهار ژنوتيپ گندم ديم شمي
به ترتيب طول دوران خيس شدن اوليه بر حسب ساعت و طول دوره  5- 120و  3- 120، 5-72، 3- 72، 5- 24، 3- 24شدن شامل 

ده كشاورزي، دانشگاه خشكي برحسب روز، به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار در آزمايشگاه بذر دانشك
هاي مختلف گندم پاسخ متفاوتي از نظر مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ژنوتيپ 1391-92سال زمستان در صنعتي اصفهان 

 24/0هاي كريم و ريژاو با متوسط توليد ژنوتيپ ،شدگيساعت خيس 24روند جذب آب و توليد ماده خشك گياهچه داشتند. پس از 
ساعت  120و  72شترين وزن خشك گياهچه را به خود اختصاص دادند. در حالي كه وزن خشك گياهچه رقم آذر پس از گرم بي
درصد افزايش نشان  29و  20شدگي خيسساعت  24گرم بود كه در مقايسه با تيمار  28/0و  26/0ن و به ترتيب يشتريشدگي بخيس

 28/0با توليد  5-24و  3- 24آذر در تيمارهاي  ژنوتيپبين ارقام مورد مطالعه،  ،تر و خشك شدنمختلف  يمارهاينش به تكداد. در وا
به  5-72و  3- 72هاي ه بيشترين توليد ماده خشك در تيمارك يبيشترين ماده خشك گياهچه را به خود اختصاص داد. در حال 35/0و 

از تنوع ژنتيكي مشاهده شده در راستاي تطبيق الگوي  توانگرم به رقم سرداري تعلق داشت. به طور كلي مي 29/0و  25/0ترتيب با 
  برداري نمود.بارش هر منطقه با انتخاب رقم مناسب جهت بهبود عملكرد گندم ديم بهره

  گندم، الگوي بارش، استقرار گياهچه، تنوع ژنتيكيهاي كليدي: واژه
  

  مقدمه
محصوالت زراعي بخصوص در  دي محدوديت توليدج طوربه اي است كه زندهغير هاي ي خاك يكي از مهمترين تنشخشك 

 ).3( رودبه شمار ميبارش ويژه در مناطق كمه باقتصادي در سراسر جهان  هايزياناصلي  از عللو كشاورزي ديم را سبب شده 
ك رطوبت خشدر نواحي نيمه .)1( دهدقرار مي ثيرأت تحتآن را  و توليد، كيفيت رشد گندم به طور جديدسترس  قابل آب كاهش

، از طرفي نسبت و ميزان پايداري گياهچه يك فاكتور بسيار مهم در تعيين زني استپايين يك عامل محدود كننده در طي مرحله جوانه
بايست از درصد جوانه زني باال، گياهچه). در اين مناطق در طول مراحل اوليه رشد، ارقام گندم مي2( عملكرد و زمان رسيدگي است

). به طور كلي سه روش براي 3رشد زياد، استقرار باال و نيز توانايي تحمل خشكي در اين اراضي برخوردار باشند ( هايي با توان
بارش وجود دارد، از جمله حفظ و ذخيره بارش، كاهش تبخير و كشت محصوالتي كه مقاوم به كشاورزي موفقيت آميز در مناطق كم

خشكي به تنش و با سازگاري بهتر نسبت هاي متحمل ). گسترش واريته2باشند (طقه خشكي بوده و مناسب با الگوي بارندگي آن من
باعث افزايش تواند اين مسئله مي ، كهاصالحي مورد توجه قرار گرفته استهاي نيز هميشه به عنوان يكي از مهمترين مسائل در برنامه

مسئله جهت بهبود معيشت كشاورزاني كه در مناطق كم بارش  . با توجه به اين)4و  2شود (بارش توليد گندم در مناطق كمميزان 
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كنند الزم است ارقام جديد گندم كه از ميزان عملكرد بااليي برخوردار هستند و نيز نسبت به شرايط نامساعد محيطي به زندگي مي
د، معرفي و كشت گردند خصوص خشكي به عنوان يك عامل محدود كننده در رشد و عملكرد گندم از مقاومت بااليي برخوردارن

دورهو اثرات ديم  هاي ارقام مختلف گندمهاهچيزان جذب آب با رشد گيمبين  يرابطه). بر اين اساس پژوهش حاضر به بررسي 2(
  پرداخته است. زني و رشد گياهچه جوانهروي شدن بر  خشكهاي مختلف تر و 

  
  هامواد و روش

در قبل و بعد از  توليد ماده خشك گياهچهزني و مختلف تر و خشك شدن بر روي جوانههاي اين آزمايش به منظور بررسي اثر دوره
طرح كامالً تصادفي و  قالبرقم گندم ديم شامل سرداري، آذر، ريژاو و كريم به صورت فاكتوريل، در  چهار تيمارهاي رطوبتياعمال 

-24، 3- 24 شامل ان انجام گرفت. تيمارهاي مورد ارزيابيدر دانشگاه صنعتي اصفه 1391-92در شرايط آزمايشگاهي در زمستان سال 
بود. به ترتيب طول دوران خيس شدن اوليه بر حسب ساعت و طول دوره خشكي برحسب روز  5-120و  3- 120، 5- 72، 3- 72، 5

بر ش رطوبتي روز دوران خيس شدن در نظر گرفته شد و در طول دوران جوانه زني و رشد بذرها هيچگونه تن 10براي تيمار شاهد 
گراد به عنوان درجه سانتي 15ها در درون اتاقك رشد با تنظيم درجه حرارت ديشپس از انجام آبياري، پتري اعمال نشد.روي آنها 

 آزاد، طول يها در معرض هواديشيساعت پس از شروع قرار دادن پتر 8ثر كتا حدا 6ن يبدماي روز و شب قرار داده شدند. 
با ترازوي  يصادفبه طور تبذر  5اهچه يگ كوزن خشهمچنين گيري شد، متري اندازهكش ميليبا خطچه ساقه فطول غال چه وشهير

و رسم نمودارها به كمك نرم افزار  9نسخه  SASها به كمك نرم افزار گيري شدند. تجزيه واريانس و مقايسه ميانگيناندازهدقيق 
EXCEL  صورت گرفت. 2010نسخه  

  
  بحثنتايج و 

 در سطح تر و خشك شدننتايج تجزيه واريانس نشان داد كه ارقام مورد مطالعه از نظر وزن خشك گياهچه در تيمارهاي مختلف  
 .شتندداري با هم دااختالف معني درصد 1 احتمال

 
  ديم گندم رقم چهار هايگياهچه خشك ماده افزايش روند .1-1شكل 
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مشاهده شد كه و توليد ماده خشك گياهچه  تيمارهاي تر و خشك شدنندم نسبت هاي مختلف گنتايج پاسخ ژنوتيپدر بررسي 
 24تيمار گرم بيشترين وزن خشك گياهچه را در  24/0) با متوسط توليد د 1- 1ج) و ريژاو (شكل  1-1هاي كريم (شكل ژنوتيپ

گرم  64/0و  28/0 ،26/0ساعت به ترتيب با توليد  240و  120 ،72. ژنوتيپ آذر بعد از ساعت خيس شدن به خود اختصاص دادند
 ماده خشك را به خود اختصاص داد ساعت بيشترين ميزان توليد 24يمار درصدي نسبت به ت 194و  29و  20ماده خشك و افزايش 

اده خشك ساعت خيس شدن، كمترين م 24درصدي نسبت به تيمار  102گرم و افزايش  49/0كريم با توليد  رقم. الف) 1-1(شكل 
  .ج) 1-1(شكل  نشان دادساعت خيس شدن  240گياهچه را بعد از 

گياهچه را نسبت به  گرم بيشترين توليد ماده خشك 35/0و  28/0با ترتيب رقم آذر به ،5-24 و 3-24 تر و خشك شدنهاي تيماردر 
 34(  گرم كمترين 34/0با توليد  5-24ر در تيما ژنوتيپ ريژاودر حالي كه . الف) -2- 1ود اختصاص داد (شكل به خ ساير ارقام

  الف). -2- 1نسبت به تيمار شاهد از خود نشان داد (شكل را درصد) كاهش 

  
   گندم ديم رقمبر وزن خشك گياهچه چهار پسابيدگي هاي مختلف اثر تيمار .2-1شكل 

  
و  25/0كه ژنوتيپ آذر به ترتيب با توليد  ها نشان دادنسبت به ژنوتيپ 5-  72و  3-72 تر و خشك شدنهاي نتايج برهمكنش تيمار

ب). ژنوتيپ  - 2-1(شكل  داشتدرصدي نسبت به تيمار شاهد بيشترين كاهش در ماده خشك را  61و  60گرم و كاهش  24/0
يپ ژنوتهمچنين گرم بيشترين توليد ماده خشك را به خود اختصاص داد.  29/0و  25/0سرداري در همين تيمارها به ترتيب با توليد 

  ب). -2- 1(شكل  دارا بودندگرم كمترين ماده خشك توليدي را  24/0توليد متوسط با  5-72و  3-72در تيمار و آذر به ترتيب  ريژاو
درصدي نسبت به  52و  36گرم و كاهش  30/0و  24/0هاي سرداري و آذر به ترتيب با توليد ژنوتيپ ،5- 120و 3-120تيمارهاي  در

به ترتيب با  سرداريهاي ريژاو و ژنوتيپهمچنين ج).  -2- 1در ماده خشك توليدي را داشتند (شكل  تيمار شاهد بيشترين كاهش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

(شكل به خود اختصاص دادند درصد كاهش نسبت به تيمار شاهد كمترين ماده خشك توليدي را  52و  31گرم و  28/0و  21/0توليد
  ج). - 1-2
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Abstract 
Fluctuation in precipitation is one of the main characters of rainfall pattern in dry land areas, especially 
during the period of seed germination and plant establishment. Therefore, an experiment was conducted to 

study four dry-land wheat genotypes (Sardari, Azar, Rijaw and Karim) under different wetting and drying 
treatments, including 24 (hours of wetting duration)-3 (days of drying period), 24-5, 72-3, 72-5, 120-3 and 
120-5 in Seed Laboratory, College of Agriculture, Isfahan University of Technology in 2013. Treatments 
were arranged as factorial in a randomized complete block design with four replications. The results showed 
that wheat genotypes were significantly different in terms of the water absorption and dry matter of 
seedlings. After 24 hours wetting, Karim and Rijaw cultivars with an average of 0.24 g plant-1 had the 
highest dry weight. While, seedling dry weights of Azar cultivar were 0.26 and 0.28 g plant-1 after 72 and 
120 hours, which were equal to 20% and 29% increase in comparison with 24 hours wetting treatment, 
respectively. Among the studied cultivars, the highest seedling dry weight allocated to Azar cultivar under 
24-3 (0.28 g plant-1) and 24-5 (0.35 g plant-1) treatments. Also, the highest seedling dry weight was belonged 
to Sardary cultivar under 72-3 (0.25 g plant-1) and 72-5 (0.29 g plant-1) treatments. Overall, the existing 
genetic variation in response to wet-dry treatments can be used for selection of appropriate genotype 
according to the rainfall pattern in order to improve yield under dry land conditions. 
 
Keywords: Genetic diversity, Rainfall pattern, Seedling establishment, Wheat 
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