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  چكيده
هاي مختلف و انتقال آنهـا  ندم كه از طريق كاربرد ذخاير موجود در اندامهاي متحمل به تنش خشكي گاين تحقيق با هدف شناسايي ژنوتيپ

ژنوتيپ گندم بـا اسـتفاده از طـرح     7در اين تحقيق صفات مختلف در . اند اثرات خشكي را تعديل نمايند، اجرا گرديدبه سمت دانه توانسته
. واحد خوراسگان واقع در خاتون آباد مورد بررسي قرار گرفـت اسپليت پالت در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي 

هاي اصلي شامل شرايط رطوبتي مختلف از قبيل آبياري معمول، تنش رطوبتي انتهاي فصل رشد با قطع آبيـاري از زمـان گلـدهي تـا     كرت
درصدي در ميزان كود ازته  30مراه افزايش انتهاي رشد و تنش رطوبتي انتهاي فصل رشد با قطع آبياري از زمان گلدهي تا انتهاي رشد به ه

 11و  9هاي پيشـرفته اصـالحي شـماره    ژنوتيپ گندم شامل قدس، پيشتاز، سپاهان، كوير، روشن و الين 7هاي فرعي شامل مصرفي و كرت
ه، و كـارايي انتقـال ذخـاير از    ها به دانصفات مختلف شامل ميزان انتقال ذخاير از ساقه، سنبله، پدانكل، برگ و غالف و ساير ميانگره. بودند

داري نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين شرايط محيطي مختلف براي اكثريت صفات اختالف معنـي . گيري شدها به دانه اندازهكليه اندام
در هـا  ساقه و سـاير ميـانگره  انتقال مواد و كارايي آن از سنبله به دانه و كارايي كل  بيشترين مقادير صفات مذكور به استثناي. وجود نداشت

ها در بـين  ها به دانه و كارايي اين اندامشرايط محيطي نرمال بدست آمد و براي انتقال ذخاير موجود در سنبله، ساقه، پدانكل و ساير ميانگره
كود ازته اضـافي در افـزايش   اين نتيجه مويد تاثير . شرايط تنش، بيشترين مقدار در شرايط تنش رطوبتي همراه با نيتروژن اضافي بدست آمد

هاي مورد مطالعه در صفات بين ژنوتيپ. ذخاير گياهي به لحاظ رشد رويشي بيشتر است كه در اثر مصرف كود ازته بيشتر حادث شده است
ميـزان انتقـال   . حظه گرديـد داري مالها تفاوت معنيها و كارايي اين اندامها به دانه به استثناي ساير ميانگرهانتقال ذخاير غذايي از كليه اندام

 11ها در انتقال مواد به سمت دانه بهترين شرايط را در ارقام پيشـتاز و سـپاهان و اليـن    هاي مختلف و كارايي اين انداممجدد مواد از اندام
. در رقم پيشتاز مالحظه گرديـد ها ها و كارايي كليه اندامداشت، بطوريكه باالترين مقدار انتقال ذخاير از ساقه، برگ و غالف و ساير ميانگره

ها بيشترين مقـدار را در شـرايط   انتقال مجدد مواد از سنبله، ساقه، برگ و غالف و ساير ميانگره 11هاي سپاهان، پيشتاز و الين براي ژنوتيپ
ت كـود ازتـه بيشـتر و    سازي بيشتر مواد در دوره رشـد رويشـي و در مجـاور   تنش همراه با نيتروژن اضافي نشان داد كه معرف توان ذخيره
به طور كلي اگرچه تاثير كود ازته اضافي از جوانب مختلف موثر واقع شـد امـا   . حركت مجدد اين مواد به سمت دانه در شرايط تنش است

ـ توجه به مواردي را از قبيل كار برد سطوح باالتر ازت، به كاربردن ساير ژنوتيپ تاثير كم آن در برخي موارد لزوم ه توانـايي  ها و ارقامي ك
ها را داشته باشند، توجه به عدم تأثير كود ازته اضافي بيش از يك حد مشخص، توجه به خروج نيتروژن اضافي استفاده از ذخاير بيشتر اندام

  .نمايدطي مراحل اندازه گيري صفات مختلف قطعي مي از خاك قابل دسترس و شستشوي آن و توجه به خطاهاي رخ داده در
   گندم، تنش رطوبتي، انتقال مجدد، ذخاير ساقه، كارايي انتقال :كليدي واژگان

  
  مقدمه

در گندم و ساير غالت، پرشدن دانه منوط به دو عامل . افشاني است يكي از انواع مهم تحمل به تنش خشكي، تحمل تنش بعد از گرده
ان كربوهيدرات ذخيره شده در خالل دوره پيش عامل اول ميزان فتوسنتز حقيقي انجام شده در خالل اين دوره و عامل دوم ميز. است
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در شرايط تنش خشكي و گرمايي انتهاي فصل، فتوسنتز خالص به . شود هاي رويشي گياه منتقل مي افشاني است كه از اندام از گرده
اكودو ( شود بيشتر مييابد و سهم انتقال كربوهيدرات محلول ذخيره شده به عنوان منبع پرشدن دانه  داري در گندم كاهش مي طور معني
  افتد كه درجه حرارت محيط افزايش يافته و رطوبت در دسترس كاهش يافته پرشدن دانه معموال زماني اتفاق مي). 1993و فررس، 

كه بعلت  وقتي .ها كاهش وزن دانه، چروكيدگي دانه، كاهش وزن حجمي و كاهش عملكرد دانه است نتيجه نهايي اينگونه تنش. است
معتقد است كه امكان ) 1998(بلوم . ها از طريق انتقال ذخيره ساقه باشد، شدت انتقال عامل مهمي خواهد شد پرشدن دانه تنش گرما،

نيز به وجود ) 1996(بهبود عملكرد دانه تحت شرايط تنش خشكي با استفاده از انتقال مجدد ذخاير ساقه وجود دارد و اهدايي و وينز 
هاي رويشي، انتقال اين مواد به دانه در دوره پرشدن دانه و نهايتاً تعديل كاهش  ه مواد پرورده در اندامتغييرات ژنتيكي در ميزان ذخير

ژنوتيپ مختلف گندم نان در شرايط  8در مطالعه ) 1383(طوسي مجرد و قنادها . اند عملكرد دانه ناشي از تنش انتهايي اذعان داشته
ر كلي مجموع سهم ماده خشك منتقل شده طي فرايند حركت مجدد از پدانكل، تنش و عدم تنش رطوبتي مشخص كردند كه به طو

ميان گره دوم و بقيه گياه در شرايط تنش خشكي نسبت به شرايط نرمال افزايش يافت كه به دليل برخورد دوره پر شدن دانه با تنش 
اهدايي و (هيدراتهاي محلول موجود در پدانكل گندم اهدايي و همكاران نيز به بهبود كارايي انتقال كربو. خشكي پايان فصل بوده است

 65و   33موجود در پدانكل به دانه به ميزان به ترتيب ) 2006اهدايي و همكاران، (و افزايش انتقال ماده خشك ) 2006همكاران، 
  . درصد در شرايط تنش رطوبتي اشاره داشتند

  
  هامواد و روش

. شاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان واقع در روستاي خاتون آباد انجام گرفتاين آزمايش در مزرعه تحقيقاتي دانشكده ك
در اين مطالعه . هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرديدهاي يك بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوكآزمايش به صورت كرت

كوير ، پيشتاز ، سپاهان، قدس (ژنوتيپ مختلف گندم  7 هاي فرعي شاملرژيم مختلف تنش رطوبتي  و كرت 3هاي اصلي شامل كرت
سه رژيم مختلف تنش رطوبتي شامل شرايط آبياري معمول، شرايط تنش رطوبتي انتهاي . بودند)  11و  9هاي اصالحي پيشرفته  و الين

د با قطع آبياري در زمان فصل رشد با قطع آبياري در زمان سنبله دهي تا انتهاي فصل رشد و شرايط تنش رطوبتي انتهاي فصل رش
گيري صفات براي اندازه .درصد افزايش در كود اوره نسبت به نياز اوليه گياه بودند 30سنبله دهي تا انتهاي فصل رشد به همراه اعمال 

و  هگذاري شد بوته يكسان در هر كرت آزمايشي عالمت 30ها به دانه، در زمان گرده افشاني مرتبط با انتقال ذخاير ساقه و ساير اندام
هاي مختلف آن شامل سنبله، پدانكل، بوته در مرحله رسيدگي پس از جداسازي قسمت 15روز بعد از گرده افشاني و  15بوته در  15

. ساعت خشكانده شده و سپس توزين شدند 72درجه سانتيگراد و به مدت  65ها، داخل آون با دماي ها و غالفها و برگبقيه ميانگره
   .هاي مختلف گياه به دانه استفاده شدنداي از بخشه مقادير انتقال مجدد مواد ذخيرهآمده جهت محاسب اعداد بدست

  
  نتايج و بحث

اي از غالف و برگ به دانه نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين شرايط محيطي مختلف تنها از نظر صفات انتقال مجدد مواد ذخيره 
هاي مورد مطالعه از نظر صفات انتقال ارقام و الين .شتدار وجود داانتقال ذخاير به دانه اختالف معني ها درها و برگو كارايي غالف

ها و ها و غالفها به دانه، كارايي سنبله، كل ساقه، پدانكل، برگها و غالفاي از سنبله، كل ساقه، پدانكل و برگمجدد مواد ذخيره
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اي از ساقه، پدانكل، برگ و براي صفات انتقال مجدد مواد ذخيره. داري داشتندانه اختالف معنيها در انتقال ذخاير به دساير ميانگره
شرايط محيطي اي به دانه بيشترين مقدار در ها به دانه و كارايي پدانكل و برگ و غالف در انتقال مواد ذخيرهغالف و ساير ميانگره
ها در براي صفات انتقال مجدد مواد از برگ و غالف به دانه و كارايي اين اندامها فقط چه تفاوت بين ميانگيننرمال بدست آمد، اگر

پس از شرايط نرمال، بيشترين مقدار صفات انتقال . دار نگرديدها از نظر آماري معنيدار بود و ساير تفاوتانتقال مواد به دانه معني
، اما براي صفات انتقال مالحظه گرديديط محيطي تنش همراه با نيتروژن ها به دانه در شرامجدد مواد از ساقه، پدانكل و ساير ميانگره

مجدد مواد از غالف و برگ به دانه و كارايي پدانكل و برگ غالف در انتقال ذخاير به سمت دانه بيشترين مقدار در شرايط تنش بدون 
نه، كارايي سنبله در انتقال مواد، كارايي ساقه در انتقال از طرف ديگر صفات انتقال مجدد مواد از سنبله به دا. نيتروژن اضافي بدست آمد
اي به دانه بيشترين مقدار خود را در شرايط تنش رطوبتي همراه با نيتروژن اضافي ها در انتقال مواد ذخيرهمواد و كارايي ساير ميانگره

  .نشان دادند
هاي رويشي گياه از قبيل برگ و به لحاظ اينكه اندام نتايج بدست آمده حاكي از اين مطلب است كه در شرايط عدم تنش رطوبتي

ها در شرايط عدم تنش شوند، لذا مقدار انتقال مواد از اين اندامغالف تا نزديك مراحل انتهايي هنوز سبز باقيمانده و خشك نمي
ها سريعاً خشك شده و انتقال چنداني را به دانه انجام اما در شرايط تنش برگ و غالف. رطوبتي بيش از شرايط تنش رطوبتي است

ها بيشترين ميزان انتقال را در شرايط تنش هاي گياه از قبيل ساقه، سنبله، پدانكل و ساير ميانگرهدرنقطه مقابل، ساير اندام. دهندنمي
ها به لحاظ رشد رويشي بهتر كه در اثر مصرف رطوبتي همراه با نيتروژن اضافي نشان دادند كه معرف وجود ذخاير بيشتر در اين اندام

همچنين ميزان انتقال مواد از سنبله به دانه حتي در شرايط تنش رطوبتي همراه با نيتروژن . باشدكود ازته بيشتر حادث شده است، مي
  .رايط تنش استاضافي از شرايط نرمال نيز بيشتر بود كه نشانه وجود ذخاير دركاه سنبله و انتقال آنها به دانه در ش

ها كارايي اي به دانه نيز مشخص گرديد كه سنبله، ساقه و ساير ميانگرههاي مختلف در انتقال مواد ذخيرهدر ارتباط با كارايي اندام
در اند و تنها برگ و غالف و پدانكل كارايي كمي را در انتقال مواد بهتري را در شرايط تنش رطوبتي همراه نيتروژن اضافي نشان داده

بنابراين اگرچه مقدار انتقال ذخاير از پدانكل به دانه در شرايط تنش همراه با نيتروژن . اندشرايط تنش همراه با نيتروژن اضافي داشته
از بين . بيش از تنش بدون نيتروژن اضافي بوده است، اما كارايي آن نسبت به كل ذخاير موجود در اين اندام كمتر برآورد گرديده است

ها بهترين وضعيت را داشت و هاي مختلف به دانه و كارايي اين اندامها رقم پيشتاز از نظر ميزان انتقال مجدد مواد از اندامژنوتيپ
ها در انتقال ذخاير غذايي ها و كارايي ساقه، برگ و غالف و ساير ميانگرهبيشترين مقدار انتقال از ساقه، برگ و غالف و ساير ميانگره

اين مسئله نشان . ين رقم باالترين ميزان عملكرد دانه را نيز نشان داد، اگرچه اجزاء عملكرد در آن در حد متوسطي بودندا. را نشان داد
دهد كه مكانيسم تحمل تنش خشكي دراين رقم بخوبي فعال بوده و از افت عملكرد آن در شرايط تنش جلوگيري كرده و متوسط مي

رقم سپاهان نيز كه متوسط عملكرد بااليي را نشان داد، از نظر انتقال ذخاير سنبله و ساير .ستعملكرد را در اين رقم افزايش داده ا
ها به دانه و كارايي سنبله و برگ و غالف در انتقال ذخاير به دانه داراي حد بااليي بود كه نشان دهنده تأثير اين ذخاير در ميانگره

  باشدجلوگيري از افت عملكرد در شرايط تنش رطوبتي مي
و در شرايط تنش رطوبتي همراه با نيتروژن اضافي مشاهده گرديد،  11بيشترين مقدار انتقال ذخاير ساقه به دانه در رقم سپاهان و الين 

ارقام كوير و پيشتاز نيز مقدار بيشتري از انتقال ذخاير ساقه به دانه را در شرايط محيطي . دار نبوداگر چه تفاوت بين افراد مختلف معني
بنابراين ارقام مذكور با استفاده از نيتروژن اضافي ذخاير ساقه را افزايش داده و سهم بيشتري از . تنش همراه با نيتروژن اضافي داشتند

ها مانند كوير و دهد كه در برخي از اين ژنوتيپها نشان ميتوجه به ارتفاع بوته در اين ارقام و الين. آنها را به دانه منتقل كرده اند
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اما در برخي ديگر از . اهان ارتفاع بوته در شرايط تنش همراه با نيتروژن اضافي پس از رقم روشن بيشترين مقدار را نشان داده استسپ

و پيشتاز اگرچه ارتفاع بوته در حد پاييني بوده است، اما انتقال ذخاير از ساقه به دانه مقدار بااليي را نشان داده است كه  11قبيل الين 
  . م وابستگي كامل ميزان انتقال دخاير به طول ساقه استمعرف عد
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Abstract  
This research was performed for identifying genotypes with drought tolerance that used from 
organisms reserve and remobilization of them into seed, for reduction drought effects. In this study 
7 genotypes were assayed in a split-plot layout within a completely randomized block design in 
Field Research of Islamic Azad University Khorasgan Branch in Khatoon Abad. Main plot include 
different environmental condition: normal irrigation, terminal drought stress and terminal drought 
stress with extra N fertilizer, and subplot include different genotypes: Ghods, Pishtaz, Kavir, 
Roushan, Sepahan, and advanced lines 11 and 9. Different traits were measured that include: 
reserve mobilization of stem, spike, peduncle, leaves and sheaths and other internodes, and dry 
mater translocation efficiency of these organisms. The results of ANOVA showed that there was 
not significant difference between environmental conditions for the most traits. The most amounts 
of these traits were observed under normal irrigation with the exception of reserve mobilization and 
its translocation efficiency of spike, total stem and other internodes. The high amount of 
contribution of stem and spike to yield indicate that reserve mobilization of these two organs is 
important for grain filling under stress conditions. Environmental stress conditions with extra N 
fertilizer showed higher values of reserve mobilization of organisms with the exception of leaves 
and sheaths and their efficiency and contribution of stem and spike on yield, although difference 
between two stress conditions was not significant. This result emphasis on importance of N 
fertilizer to increase vegetative growth and more plant reserve at this condition. There was 
significant difference between genotypes for reserve mobilization of organisms with the exception 
of other internodes and their efficiency. Pishtaz, Sepahan and line 11 had the best situation for grain 
yield and reserve mobilization of organisms and their efficiency. This result reveals that grain 
filling in Pishtaz is dependent to organism reserve mobilization at reproductive stage, spesially 
under drought stress conditions. This genotype and line 11 indicated high level of contribution of 
stem and spike in grain yield. Pishtaz, Sepahan and line 11 also showed maximum level of  stem, 
spike, leave and sheath and other internodes reserve mobilization of seed under stress condition 
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with extra N fertilizer. Based on this result, these genotypes have ability to store reserves in organs 
at vegetative stage under extra N fertilizer and then mobilization of them to seed. The amount of 
reserve of dry mater in different organs changed in different genotypes. Over all, although the extra 
N fertilizer was effective in some aspects, however the low effect of it in the other aspect can be 
related to the use of higher level of N fertilizer, utilization of other genotypes that have ability to 
use of more reserve in organs, attention to unaffected of N fertilizer more than a threshold, notice to 
exit of N fertilizer from available soil and chilling of it and also attention to arise error in 
measurement of traits. 
 
Key words: Wheat, Moisture stress, Stem reserve, Translocation efficiency  
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