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 چكيده

اين تحقيق به . عالوه بر تنظيم فرايند هاي مرتبط با پيري در شكل گيري قدرت منبع و مخزن نقش اساسي دارند) (CK وسيتوكنين) ABA(اسيد آبسزيك
در  Ck -3در زمان ظهور سنبله  Ck - 2 -شاهد - 1: سطح  9ميكرو موالر در  100منظور بررسي اثرات مصرف خارجي اين دو تنظيم كننده رشد با غلظت 

روز بعد  14در  ABAدر زمان ظهور سنبله و  Ck -6. روز بعد از ظهور سنبله 14در  ABA -5در زمان ظهور سنبله  ABA -4روز بعد از ظهور سنبله  14
در هر دو زمان، بر برخي خصوصيات Ck - 9.در هر دو زمان ABA -8روز بعد از ظهور سنبله  14در  Ckدر زمان ظهور سنبله و  ABA -7از ظهور سنبله 

تكرار  3در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در  1387- 88در مراحل رشد دانه در سال زراعي 
. ف خارجي اين دو تنظيم كننده رشد گياهي  قرار گرفتندنتايج نشان داد كه عملكرد دانه  ،  وزن هزار دانه به طور معني داري تحت تاثير مصر. اجرا گرديد

باالترين وزن هزار دانه مربوط به مصرف خارجي سيتوكنين   . بيشترين عملكرد دانه مربوط به مصرف خارجي سيتوكنين در زمان ظهور سنبله بدست آمد
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه، محلول پاشي سيتوكنين در  .مربوط مي شود روز بعد از ظهور سنبله 14در زمان ظهور سنبله واسيد آبسزيك در 

  .   زمان ظهور سنبله بيشترين تاثير مثبت را بر عملكرد دانه و وزن هزار دانه در مقايسه با ساير تيمارها داشت
  ، ظهور سنبله  ، سيتوكنين ، منبع، پيري اسيد آبسزيك :واژگان كليدي 

  مقدمه 
)  1995(طبق اظهارات برنر و چيك. نين به عنوان دو عامل اصلي در تنظيم فرايند هاي پيري در گياه مطرح هستند اسيد آبسزيك و سيتوك

به عنوان يكي از عوامل مهم و موثر در تنظيم انتقال مواد پرورده فتوسنتزي به دانه ها يا ميوه هاي در حال رشد شناخته ) ABA(اسيد آبسزيك
مشاهده كردند كه در اثر مصرف خارجي اسيد آبسزيك در مرحله خطي پر شدن دانه گندم،سرعت پر )  2003(يانگ و همكاران. مي شود

طبق اظهارات نودن و . شدن دانه و انتقال مجدد تركيبات ذخيره ايي از منبع ثانويه خصوصا ساقه ها به دانه هاي در حال رشد افزايش يافت
تواند با تحريك پيري گياه موجب كاهش دوره پر شدن دانه و در نتيجه كاهش  ن مي، اسيد آبسزيك بر خالف سيتوكني) 1998(همكاران

نشان دادند كه در برنج مصرف خارجي سيتوكنين در مرحله تقسيم سلولي و )  2003(،  يانگ و همكاران. عملكرد دانه از اين طريق شود 
باال رفتن )  1980(ميشائيل و برينگر ، . اسيد آبسزيك در مرحله خطي رشد دانه، بيشترين تاثير مثبت را در شكل گيري عملكرد دانه داشتند 

حريك كننده رشد كه در مقادير مناسب و متعادل بكار رفته اند  را بيان داشتند گنجايش مبدا اندامهاي زايشي را  توسط هورمون هاي گياهي ت
تحريك از طريق  ckدهد و  از طريق تاثير بر سرعت پرشدن دانه عملكرد دانه را افزايش مي  ABAاهميت اين تحقيق از آن جهت است كه  . 

اين تحقيق با هدف بررسي تاثير كاربرد خارجي هورمون هاي . دارد  هاي در حال رشد در تعيين اندازه مخزن نقش مهمي تقسيم سلولي دانه
سيتوكنين و اسيد آبسزيك در زمان هاي مختلف رشد دانه بر روي برخي از صفات فيز يولوژيك گندم،  جهت باال بردن عملكرد در واحد 

  . سطح انجام شد 
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  مواد و روش ها 

 3در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در كرج  واحد اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشيمزرعه  در 1387 – 88در سال زراعي  تحقيق حاضر
در هكتار كود نيتروژن در دو مرحله به زمين داده  kg 140و براساس نتيجه آزمون خاك مقدار . تكرار بر روي گندم رقم شيراز اجرا گرديد 

در زمان ظهور   ck-2 - شاهد -  1: ر به صورت زيرمحلول پاشي شدند ميكرو موال 100در اين تحقيق تيمارهاي هورموني با غلظت . شد 
در زمان ظهور   ck  -6. روز بعد از ظهور سنبله 14در  ABA - 5در زمان ظهور سنبله   ABA - 4روز بعد از ظهور سنبله  14در   ck - 3سنبله 

در  ABA - 8روز بعد از ظهور سنبله  14محلول پاشي سيتوكنين در زمان ظهور سنبله و  ABA  - 7روز بعد از ظهور سنبله  ABA 14سنبله و 
عمل محلول پاشي پس از غروب آفتاب بر كليه كرت هاي آزمايشي صورت گرفت و از تيپول با . در هر دو زمان  ck  - 9.هر دو زمان

در مرحله رسيدگي . تيمار شدند % 5/0 (vv)گياهان شاهد نيز همراه با آب مقطر و تيپول .به عنوان مويان استفاده شد% 5/0 (vv)نسبت
فيزيولوژيكي يك متر مربع از هر كرت برداشت شد و سپس دانه هاي جداشده وزن  و به عنوان عملكرد دانه محاسبه شد و نيز با شمارش ده 

 20در عملكرد دانه حدود  و همچنين جهت تعيين ميزان مواد خشك اندام هاي  منبع. گيري شد  دسته صدتايي دانه ها، وزن هزاردانه اندازه
عدد بوته  بطور تصادفي انتخاب شدند و اندام هايي چون پدانكل و  برگ پرچم از يكديگر تفكيك گشتند و   10روز پس از گرده افشاني 

      . انجام شد   LSDبه روش   مقايسات ميانگين و SASمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزارهاي . بصورت خشك ،  وزن گشتند 

  نتايج و بحث 

     .  ) 1جدول    (، نسبت به ديگر صفات  معني دار بود % 1دانه در سطح احتمال   1000تيمارهاي فوق بر عملكرد دانه و وزن  
 دانه ،  وزن خشك برگ پرچم و پدانكل گندم 1000هاي رشد بر عملكرد دانه ، وزن  تجزيه واريانس اثر محلول پاشي تنظيم كننده - 1جدول 

 ميانگين مربعات 

 درجه آزادي منابع تغييرات
عملكرد دانه

گرم در متر مربع   
وزن هزار دانه 

 گرم
 وزن برگ پرچم

 گرم
 وزن پدانكل 

 گرم

34/61008** 2 تكرار  *77/66  3/1520 ** 3/595 ** 

60/14884** 8 تيمار  **57/4  0/0110 ns 0/2283 ns 
16 1/1487 خطا  91/0  0/0161 0/1782 

تغييراتضريب   6/10 2/31 15/35 12/07 
  غير معني دار: Ns%          1و % 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال** و * 

گرم در متر مربع  باالترين )  09/738( نتايج بدست آمده از مقايسات ميانگين نشان مي دهد كه تيمار سيتوكنين در زمان سنبله رفتن با عملكرد
در مورد اينكه بيشترين افزايش ) 1387(نتايج فوق با مطالعات سعيدي). 2نمودار (تيمارها به خود اختصاص داد   عملكرد را نسبت به بقيه

اعمال شد ) ي تقسيم سلولي مرحله(معني دار عملكرد دانه گندم زماني اتفاق افتاد كه مصرف خارجي سيتوكنين در مرحله اول رشد دانه
روز بعد با  14، تيمار سيتوكنين در زمان ظهور سنبله و اسيد آبسزيك در )  1نمودار  (  يسات ميانگين با توجه به نتايج مقا. همخواني دارد 
مصرف تيمار سيتوكنين در مرحله اوليه رشد دانه، احتماآل از طريق . گرم داراي باالترين اثر معني دار بوده است )  35/43( وزن هزار دانه

و در مرحله دوم رشد دانه از از طريق به تعويق انداختن پيري و  انداختن پيري و افزايش ظرفيت فتوسنتزيو به تعويق  تحريك تقسيم سلولي
كه گزارش كردند )  2003(يانگ و همكاران  . موجب افزايش وزن دانه ها شده اند)  2003يانگ و همكاران، ( افزايش دوره فعال رشد دانه

اني از طريق فعاليت آنزيم ساكارز فسفات سنتتاز در ساقه ها موجب افزايش انتقال مجدد اعمال خارجي اسيد آبسزيك پس از گرده افش
كربوهيدرات از ساقه ها به دانه هاي در حال رشد مي شود وحتي محلول پاشي اسيد آبسزيك را در مرحله پرشدن دانه بر روي گندم را، موثر 
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هاي  در مرحله تقسيم سلولي دانه) 2003( اسيد آبسزيك توسط يانگ و همكاران اعمال خارجي. ها خواندند  در افزايش معني دار وزن دانه
و  حال آنكه  . ها كاهش پيدا كند و در نتيجه وزن هزاردانه آنها به طوز معني داري كاهش يافت  برنج موجب شد سرعت تقسيم سلولي دانه

اما باال بودن ميزان وزن خشك برگ پرچم و ) .  1جدول  (ته اند تيمارهاي مذكور اثر معني داري بر  وزن خشك پدانكل و برگ پرچم نداش
در هردو زمان و رابطه مستقيم آنها با عملكرد دانه حاكي ازآن است كه اين تيمارها با افزايش ميزان تجمع   ckپدانكل تحت تيمار مصرف 

 در تأثيرگذار مهم عوامل از يكي. از اين طريق ايفا مي كنند مواد پرورده فتوسنتزي در اندام هاي منبع نقش مهمي در باال بردن عملكرد دانه 
 قدرت( ي فتوسنتز مواد صادرات و ميزان توليد در گياه سبز هاي اندام توانايي گندم جمله از زراعي از گياهان بسياري  ي اقتصاد عملكرد

 گياه نياز بر مازاد هاي كربوهيدرات توجهي از قابل مقادير تجمع)  .  1990واردالو ،  ( باشد   مي شدن پر حال ي در ها دانه طرف به) منبع
اهدائي ( است شده بيان گندم دانه عملكرد تعيين اندام در اين اهميت داليل از يكي شدن پر حال در هاي دانه به مجدد آنها انتقال و پدانكل در

 ) .  1996و واينس ،  

                            
  

  دانه و عملكرد دانه تحت تيمارهاي تنظيم كننده رشد اعمال شده  1000، وزن ) 2و  1(   نمودار
                                            .درصد تفاوت معني داري ندارند  5در سطح احتمال   LSDباشند بر مبناي آزمون  هائي  در هر ستون ، كه داراي حرف مشترك مي ميانگين

  نتيجه گيري كلي 

 مخزن نتيجه در و را افزايش داده آندوسپرم سلولي تقسيم است دانه احتماآل ممكن شدن پر مرحله در ها دانه در باالي سيتوكنين مقادير

 زمينه در كه مطالعاتي عليرغم. دهد  افزايش مي رشد حال در دانه هاي در را تجمع مواد و پرورده مواد انتقال كه كند مي را ايجاد قدرتمندي

 صورت اخير سالهاي در مخزن و منبع قدرت بيوشيميايي و فيزيولوژيك ويژگيهاي برCK و  ABA هاي هورمون خارجي مصرف اثرات

  . دارد بيشتر تحقيق به نياز و نمي باشد كامل  تحقيقات  ين ا اما است  گرفته

  

  

  

 منابع 

شيميايي قدرت منبع و مخزن در دو رقم حساس و مقاوم  هاي فيزيولوژيك و بيو بررسي برخي جنبه.   1387، .سعيدي، م
  .صفحه 195پايان نامه دكتري زراعت، دانشگاه تهران، . به خشكي گندم
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Improwe on the yield and its components Effect of exogenous application of ABA and CK 
at different stages of grain development wheat 
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Abstract  

Cytokinin and abscisic acid  not only regulate the process of senescence , but also have major roles in the 
formation of sink and source strength capacity. This study carried out to determine effect of exogenous 
application of ck and ABA(100Mm ) at the 9 levels : 1 -Control , 2 - CK at the time of appearance 3 - CK 
14 days after its appearance spike 4 - ABA at the time of appearance spike  5 - ABA 14 days after its 
appearance spike 6 - CK at the time of appearance and ABA 14 days after its appearance spike 7 - ABA 
at the time of appearance and CK 14 days after its appearance spike 8 - ABA at the time of 1 and 14 days 
after its appearance spike 9 - CK at the time of 1 and 14 days after its appearance spike . on some aspects 
in different steps of wheat growth in using a Randomized complete Block design(RCBD) with three 
replications in experimental field of Islamic Azad university of Karaj in growing season 1387-88. Results 
showed that when these plant growth regulators applied at different stages of spike appearance and 14 
days after its appearance spike , grain yield , 1000 grain weight , were meaning fully influenced by the 
exogenous application of the two regulators. The highest grain yield one related to exogenous application 
of CK at the time of appearance spike.  the highest 1000 grain weight is related to the exogenous 
application of CK at the time of appearance and ABA 14 days after its appearance spike respectively. The 
results of the study showed that exogenous application of CK at the time of appearance spike may 
significantly improve and 1000 grain weight and grain yield.  
keywords: Abscisic acid(ABA)  ,  Senescenc , Cytokinin , Source , Appearance spike   
 

  


