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  چكيده

در  2009-2008ژنوتيب پيشرفته گندم دروم براي قابليت فتوسنتزخوشه در شرايط ديم و آبياري تكميلي در سال  23هدف از اين تحقيق ارزيابي 
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه آبياري تكميلي سبب افزايش وزن هزاردانه ساقه هاي پوشيده . موسسه تحقيقات ديم سرارود در كرمانشاه بود 

بنابراين . پوشيدن بوته ها با آلومينيوم فويل سبب كاهش وزن دانه شد . قابليت فتوسنتز خوشه و عملكرد گرديد ، ) (TKWCشده با آلومينيوم 
TKWAL  در هر دو شرايط كمتر ازTKWC  بود.TKWAL  همبستگي مثبت و معني دار باTKWC و همبستگي مثبت با عملكرد  در شرايط آبي

، )  STI( عملكرد شاخص تحمل تنش خشكي  TKWALهمبستگي منفي با ، )  TKWC ,TKWAL )SPاختالف بين . در هر شرايط داشت
باال بودند ،  SN  ،MPعملكرد  TKWALپايين داشتند داراي  SPژنوتيب هايي كه . و شاخص تحمل داشت )  MP( شاخص بهره وري متوسط 

اين ژنوتيب ها ژنوتيب هاي متحمل به خشكي بودند در هر دو . نيز بودند بنابراين ژنوتيب هايي كه عملكرد بااليي داشتند داراي قابليت فتوسنتز باال 
بنابراين در ميان . باال بودند  TKWC وTKWALداراي  G14عالوه بر اين . داراي قابليت فتوسنتز خوشه باال بودند  G6 , G16 , G14شرايط 

و قابليت فتوسنتز خوشه و عملكرد  TKWCزيرا اين ژنوتيب ها . د بهتر از ساير ژنوتيب ها بودن G6و  G16بعد از آن   G14تمام ژنوتيب ها
  .  باالتري هر دو شرايط ديم و آبي داشتند  و در اين بررسي اين ژنوتيب ها متحمل به خشكي بودند

  .، تنش خشكي، پر شدن دانهگندم دروم، قابليت فتوسنتزخوشه: كليدي واژگان
  

 مقدمه 

غالبا در شرايط ديم در نواحي مديترانه ايي كه خشكي و گرما دو عامل اساسي   (Tritticum turgidum L. var. durum)گندم دوروم
كشت گندم دوروم  در اين نواحي در اواخر پاييز و .   (Royo et al., 2006)كاهش عملكرد در مرحله پرشدن دانه مي باشد كشت مي گردد

بنابر اين در اين نواحي  محصول زماني رشد كرده كه رطوبت و . صورت مي گيرد  اوايل زمستان انجام شده و برداشت آن در اوايل تابستان
در اين نواحي در مرحله پر شدن دانه خشكي و كمبود بارندگي و درجه حرارت باال به .  درجه حرارت در مرحله گرده افشاني مناسب باشد 

 ,.Ercoli et al)محيطي است كه عملكرد محصول را كاهش مي دهدشدت اتفاق افتاده و تنش آب در اين دوره يكي از  مهمترين تنش هاي 

سلول هاي نگهبان روزنه كه در . در گياهان چهاربخش  عمده سيستم ريشه ايي  ، ساقه ،  برگ ها و سيستم توليد مثل وجود دارد .  .(2007
كه داراي سيستم ريشه ايي افشان هستند تمام قسمت هاي  به ويژه در گياهاني . برگ ها وجود دارد نقش  مهم در فتوسنتز گياه ايفا مي كنند 

در گندم  فتوسنتز نه تنها در برگ ها بلكه درساير قسمت هاي گياه مانند .  گياه  در توزيع مواد فتوسنتزي و  عملكرد محصول تاثير دارند 
نتقال آسميالت ها  به دانه ،  فتوسنتز انجام شده در گندم منبع اصلي ا .(Wang et al. 2009)خوشه ، پدانكل و غالف  برگي انجام مي شود
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ريشك ها در خوشه . نوتيپ و محيط  بستگي دارد  كه به نوع  (Congming and Gingtao. 2004)توسط برگ پرچم و خوشه مي باشد
انند عملكرد دانه را تحت وريشك ها مي تو (Grandbacher.1957)نسبت به ارقام بدون ريشك تاثير بسيار زياد تري در پرشدن دانه دارند 

زمانيكه خشكي شديد  در مرحله پر شدن دانه حادث شود فتوسنتز انجام شده به واسطه  (Evans et al. 1972)شرايط ديم افزايش دهند 
تحت تنش خشكي .  (Blum.1985; Johnson and Moss. 1976)خوشه در پر شدن دانه نسبت به برگ پرچم تاثير بيشتري دارد 

  خوشه در جوفتوسنتز 
(Bort et al. 1994; Sánchez-Díaz et al. 2002)  و در گندم دوروم(Araus et al. 1993; Tambussi et al. 2007) مي تواند

در گندم نان نقش فتوسنتز خوشه در پر شدن دانه  به درستي شناخته نشده است  يكي از داليل اين امر ، . عامل مهمي در پر شدن دانه باشد 
هدف از اين بررسي ارزيابي اثر قابليت فتوسنتز خوشه در . روش اندازه گيري فتوسنتز خوشه به ويژه در شرايط مزرعه مي باشد  سخت بودن

  . ژنوتيپ پيشرفته گندم دوروم تحت شرايط ديم و آبياري تكميلي بود  23پر شدن دانه در 
  

  مواد و روش ها 
در معاونت موسسه تحقيقات ديم واقع  1387- 88حت شرايط ديم و آبياري تكميلي در سال ژنوتيپ پيشرفته گندم دوروم ت 23اين آزمايش با 

ژنوتيپ شاهد كه شامل دو  3و ) با منشاء ايكاردا(ژنوتيپ پيشرفته گندم دوروم 20در اين بررسي از . در ايستگاه سرارود كرمانشاه انجام شد 
آزمايش به صورت اسپليت . استفاده شد ) سرداري ( ژنوتيپ پيشرفته گندم نان  و يك) زردك و ساجي ( ژنوتيپ پيشرفته گندم دوروم بومي 

الزم به ذكر است كه طرح اسپليت . پالت انجام شد كه پالت هاي اصلي شامل شرايط ديم و آبي و پالت هاي فرعي شامل ژنوتيپ ها بود 
متري كه شامل شش خط 6 × 2/1ين بررسي كشت در كرت هاي در ا. پالت  در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد 

ساقه به طور تصادفي در شرايط ديم و  8روز بعد از گرده افشاني  10در اين بررسي از هر پالت . سانتي متر انجام شد  20و فاصله هر خط 
.  ه به وسيله  اليه  آلومينيوم فويل پوشيده شدند ساق 4ساقه به عنوان شاهد و  4ساقه  8در هر پالت از اين . آبياري تكميلي انتخاب گرديد 

ساقه در هر كرت توسط اين ورقه هاي  4سانتي متر برش داده شده و سپس  120 ×10بدين منظور ابتدا ورقه هاي آلومينيومي در ابعاد 
ساقه غير از خوشه ها پوشيده شد ، پس   4بنابراين تمام سطوح فتوسنتزي . آلومينيومي از سطح خاك تا زير خوشه به طور كامل پوشيده شدند 

ساقه پوشيده شده به  4ساقه شاهد و  4بعد از رسيدگي ، . فقط فتوسنتز خوشه و انتقال مجدد در پر شدن دانه در اين ساقه ها موثر مي باشد 
در شرايط ديم و آبياري تكميلي  پس از برداشت وزن دانه و تعداد دانه در هر سنبله در هر كرت. طور جداگانه در هر كرت برداشت گرديد 

در اين . براساس تعداد و وزن دانه هر سنبله وزن هزار دانه در ساقه هاي شاهد و ساقه هاي پوشيده شده محاسبه شد .  اندازه گيري شد 
ياري تكميلي به طور بررسي قابليت فتوسنتز خوشه از اختالف وزن هزار دانه ساقه هاي پوشيده شده و ساقه هاي شاهد در شرايط ديم و آب

براي ارزيابي قابليت فتوسنتز خوشه هيچ ماده شيميايي استفاده نشد بنابراين اين روش روشي كامال  سالم و بي . جداگانه اندازه گيري شد 
قابليت  فتوسنتز ، )    TKW(دراين بررسي تعداد دانه ، وزن  دانه  در خوشه ، وزن  هزار دانه .خطر بوده و براي گياه و خاك ضرري ندارد 

  TKWC(و ساقه هاي شاهد )    TKWAL(،  كه  اختالف وزن هزار دانه بين ساقه هاي پوشيده شده با آلومينيوم فويل )      S P(خوشه 
)  MP(،  شاخص بهره وري متوسط )  STI(،  شاخص مقاومت خشكي)   Yi( ،عملكرد در شرايط آبي)   Yr( ،  عملكرد در شرايط ديم)  
.  پيشنهاد گرديد )  1992(توسط  فرناندز   MP , STI. حمل خشكي بر اساس عملكرد در شرايط ديم و آبياري تكميلي  اندازه گيري شد ،  ت
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و همبستگي بين صفات )   LSD( و مقايسه ميانگين با آزمون حداقل اختالف معني دار   MSTAT-Cتجزيه واريانس داده ها با نرم افزار 
  . انجام گرديد  SPSSبا نرم افزار 

  
  نتايج و بحث 

نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات نشان داد كه بين شرايط ديم و آبياري تكميلي در وزن هزار دانه ساقه هاي پوشيده شده و شاهد ، 
ر مرحله پر شدن دانه  بنابر اين انجام آبياري تكميلي د. قابليت فتوسنتز خوشه و عملكرد در هر دو شرايط اختالف معني داري وجود داشت 

)TKWAL ( ،)TKWC   ( ،SP  و عملكرد ژنوتيپ ها موثر مي باشد .  
اثر متقابل ژنوتيپ در شرايط ديم و آبياري تكميلي در تمامي . از نظر تمامي صفات در بين ژنوتيپ ها اختالف معني داري وجود داشت 

    ) 1جدول . ( صفات معني دار بود 
 ژنوتيپ پيشرفته گندم دوروم 23يانس جدول تجزيه وار – 1جدول 

 
 
 
   
  
  
  
  

  درصد و غير معني دار 5و  1به ترتيب معني دار در سطح  nsو * ، **
CV  ، ضريب تغييراتA  : ، ديم و آبياري تكميليB  : ، ژنوتيپ هاA×B : اثر متقابلA,B  

ز مقايسات ميانگين در شرايط ديم نسشان داد كه وزن هزار دانه ساقه هاي شاهد و پوشيده و قابليت فتوسنتز خوشه و عملكرد نتايج حاصل ا
بنابراين پوشاندن تمام بخش هاي فتو سنتزي غير .  بود  c TKWدر هر دو شرايط كمتر از  TKWAL.كمتر از شرايط آبياري تكميلي بود 
روز بعد از گرده افشاني انجام گرفت بنابراين در تعداد دانه در ساقه هاي شاهد  10پوشاندن .  دانه مي شود  از خوشه سبب كاهش وزن هزار

مشاهده گرديد ژنوتيپ  TKWALاختالف معني داري بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر .  و پوشيده شده تغيير معني داري ديده نشد 
همبستگي مثبت و معني داري . بودند  TKWAL داراي كمترين 13و 16شترين و ژنوتيپ هاي داراي بي) شاهد سرداري (  23و  10شماره 

  . در شرايط ديم و آبي ديده شد  , STI, MP, TOLبا عملكرد  TKWALبين 
 TKW c همبستگي منفي با تمام صفات غير ازSP  در شرايط ديم دارد اما در شرايط آبي غير ازSTI  ول جد(داري همبستگي مثبت است
   )  .3و2
  
  

   F   
Sov df TKW(AL) TKW(N) SP Yield 
Replication 2 1.459ns 1.894 ns 0.908 ns 0.379 ns 
A 1 523.68 1012.02 1.289 51.357 
Error 2 - - - - 
B 22 8.991 7.822 7.445 37.459 
A×B 22 2.258 2.922 1.545 19.175 
Error 88 - - - - 
CV  7.620. 6.900. 19.430. 9.920. 
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  آبياري تكميلي شرايطهمبستگي صفات در  – 2جدول 
   

 TKWAL TKWC SP Yield STI MP TOL 
TKWAL 1       
TKWC 0.237 1      
SP -0.395 0.799** 1     
Yield 0.379 0.112 -0.129 1    
STI 0.175 -0.64 -0.169 0.889** 1   
MP 0.259 0.50 -0.208 0.954** 0.982** 1  
TOL 0.509* 0.414* 0.77 0.780** 0.413 0.555** 1 

  
  درصد 5و  1به ترتيب معني دار در سطح * ، **

  
  ديمهمبستگي صفات در شرايط  - 3جدول 

  
 TKWAL TKWC SP Yield STI MP TOL 
TKWAL 1       
TKWC 0.237 1      
SP -0.395 0.799** 1     
Yield 0.379 0.112 -0.129 1    
STI 0.175 -0.64 -0.169 0.889** 1   
MP 0.259 0.50 -0.208 0.954** 0.982** 1  
TOL 0.509* 0.414* 0.77 0.780** 0.413 0.555** 1 

  
SP  با تمامي صفات غير ازTKW c عملكرد نيز در هر دو شرايط همبستگي مثبتي با .  در هر دو شرايط داراي همبستگي منفي است

TKWAL STI, MP, TOL ,  بين .  داردSTI, MP, TOL  4جدول ( همبستگي مثبتي  در هر دو شرايط  مشاهده گرديد  . (  
  همبستگي بين صفات در شرايط ديم و آبياري تكميلي  -  4جدول 

 ضريب. باالتري دارند قابليت فتوسنتز خوشهايي بااليي دارند   , STI, MP, TOL، عملكرد  TKWALبنابراين ژنوتيپ هايي كه 
   TKWALبااليي دارند  TKW cبود بنابراين ژنوتيپ هايي كه  – 97/0برابر  TKW cو  TKWALهمبستگي بين 

  . پايين تري دارند  
كمتري  TKW cو  TKWALقابليت فتوسنتز خوشه همبستگي منفي و معني داري با عملكرد داشت بنابراين ژنوتيپ هايي كه اختالف بين 

  . عملكرد باالتري در هر دو شرايط خواهند داشت  دارند قابليت فتوسنتز خوشه و
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 TKWALو  SPبر همين اساس ژنوتيپ هايي كه عملكرد باال دارند ،. دارد  STI, MP, TOLعملكرد همبستگي مثبت و معني داري با 
ديم همبستگي مثبت در شرايط   SPو TKWAL ،TKWcدر شرايط ديم . باال داشته و مقاوم به خشكي بوده و مناسب شرايط ديم هستند 

بااليي در شرايط ديم   SPو TKWAL ،TKWcبنابراين ژنوتيپ هايي كه داراي . در شرايط آبي دارد    SPو TKWAL ،TKWcبا 
ضريب همبستگي پيرسون بين قابليت فتوسنتز خوشه در شرايط . هستند در شرايط آبي از نظر اين صفات داراي ميانگين باالتري مي باشند 

  . بود  551/0مثبت و معني دار و برابر ديم و آبي 
  همبستگي صفات در شرايط ديم و آبي  – 5جدول 

پوشاندن بخش . و عملكرد هر ژنوتيپ مي گردد   SPو TKWAL ،TKWcآبياري تكميلي در مرحله پر شدن دانه سبب افزايش  
ثيري ندارد بنابراين به واسطه كاهش وزن دانه، وزن هاي فتوسنتزي بعد از گرده افشاني سبب كاهش وزن دانه شده و در تعداد دانه تا

بنابراين وزن هزار دانه ساقه هاي پوشيده شده كمتر از ساقه .  .(Fernanda Dreccer et al. 2009)هزار دانه نيز كاهش مي يابد 
 ,همبستگي منفي با SP. و همبستگي مثبت با عملكرد داشت TKWcهمبستگي منفي با   TKWAL در مطالعه حاضر. هاي شاهد بود 

TKW c STI, MP, TOL   و عملكرد داشت ، بنابراين ژنوتيپ هايي مه اختالف وزن هزار دانه بااليي داشتند قابليت فتوسنتز پاييني
فتوسنتز خوشه نسبت به برگ پرچم منبع بسيار مهمي در توزيع مواد فتوسنتزي در مرحله پر شدن دانه و عملكرد مي باشد . دارند 

(Blum.1985; Johnson and Moss. 1976)  . در اين مطالعه ژنوتيپ هايي كه عملكرد باال داشتند مقاوم به خشكي بودند زيرا
STI,MP  بااليي داشتند .MP , STI   و )  1992(فرناندز . قادر به تفكيك ژنوتيپ هايي با عملكرد باالدر شرايط ديم و آبي هستند

در بين ژنوتيپ هاي . راي گزينش ژنوتيپ هايي با عملكرد باال در هر دو شرايط استفاده كردند از اين دو پارامتر ب)  2003(محمدي 
  مورد ارزيابي ژنوتيپ هاي

  . باال داشته و بنابراين مقاوم به خشكي هستند   STI, MP قابليت فتوسنتز خوشه 9و  16و 14 
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Abstract 
The main object of this research was to evaluated 23 Durum wheat advanced genotypes for ability of 
spike photosynthesis in rainfed and supplemental irrigation conditions during 2008-2009 undertaken at 
the Dry land Agricultural Research Institute (DARI) at the situation of Sararood (Kermanshah 
province).the result of analysis of variance showed that supplemental irrigation cause to increase of 1000-
kernel weight stems that covered with aluminum foil (TKWAL), 1000-kernel weight control stems 
(TKWC), ability of spike photosynthesis and yield. Covering stems with aluminum foil cause to decrease 
of grain weight. So TKWAL was lower than TKWC in both conditions. TKWAL had significant positive 
correlation with TKWC in rainfed and this trait had negative correlation with TKWC in irrigated condition. 
TKWAL had positive correlation with yield. Difference between TKWAL and TKWC (SP) had negative 
correlation with TKWAL, yield, stress tolerance index (STI), mean productivity (MP) and tolerance index 
(TOL). Genotypes that had low SP had high TKWAL, yield, STI and MP. So genotypes that had high yield 
and high ability of spike photosynthesis, these were drought tolerant genotypes in both conditions.G14, 
G16 and G9 had highest ability of spike photosynthesis. In addition to, G14 had high TKWAL and TKWC. 
So among all of genotypes G14 followed by G16 and G9 were best ones because these had high TKWC , 
ability of spike photosynthesis and these had high yield in both conditions and these were drought tolerant 
genotypes in this research.  
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