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 خالصه

 
 در تعدادی از ارقام اصالح شده گندم        دانهو پرشدن   توزیع مواد فتوسنتزی    هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوی       

تعداد شش رقم گندم    . اصالحی متفاوت و رابطه احتمالی آنها با عملکرد و مقاومت به خشکی بود              نان با سابقه    
آزادی، فالت،  (خارجی   و اصالح شده داخلی    ) سرداری، روشن، امید  (اصالح شده داخلی     متعلق به دو گروه      

خرد شده در قالب    های   طرح کرت آزمایش به صورت     . در یک آزمایش مزرعه ای مورد مطالعه قرار گرفتند        )قدس
اجرا با چهار تکرار    )  به عنوان کرت فرعی     ارقامرژیم رطوبتی به عنوان کرت اصلی،        (های کامل تصادفی   بلوک
شروع و تا مرحله رسیدگی      )  طبق شاخص زادوکس   40مرحله  (تنش خشکی از مرحله اواخر ساقه رفتن          . شد

 و پتانسیل آبی قبل از آبیاری در هر سه مرحله به            تیمار تنش سه مرتبه آبیاری شد     ، در طول این مدت    .ادامه داشت 
 روز اول   20اندازه  گیری صفات در سه مرحله گرده افشانی،         .  مگاپاسکال بود  -16/3 و   -51/2 ، -00/1: ترتیب

 ن گلدهی تا رسید    مرحله   از.  روز اول پس از گرده افشانی تا رسیدن دانه انجام شد           20پس از گرده افشانی و از      
 تنش خشکی اگر چه باعث کاهش وزن        . روند رو به کاهش نشان داد      توسنتزی تخصیص یافته به برگ    سهم مواد ف  
وزن خشک  . تاثیر بود  گلدهی شد ولی بر درصد تخصیص مواد به برگ بی            بعد از   اول  روز 20ها در    خشک برگ 

 وزن خشک   تنش خشکی باعث کاهش   . از آن افزایش و سپس کاهش یافت        بعداول   روز   20ساقه از گلدهی تا     
 وزن خشک کل را    % 20مرحله گلدهی حدود     ها که در   سنبله. ساقه و درصد تخصیص مواد فتوسنتزی به آن شد         

 بعد از    اول  روز 20خود اختصاص دادند و تا      ه  وزن خشک کل را ب    % 60در مرحله رسیدگی    ه بودند،    داد تشکیل  
ها و درصد اختصاص مواد خشک       خشک اندام نظر وزن    ارقام اگرچه از  . ندگلدهی تحت تاثیر خشکی قرار نگرفت     

 تخصیص   میزان  بین مشخصینشان دادند ولی رابطه      نمونه برداری   مرحله سه   هر داری در  های معنی  به آنها تفاوت  
روند پرشدن  . یا مقاومت به خشکی مالحظه نشد       عملکرد در شرایط شاهد یا تنش و         به اندام های خاص و    مواد
 سرعت و شدت     تعیین و سپس   دو محیط تنش و بدون تنش      مورد بررسی  در هر     در سه رقم از شش رقم         دانه  

. تنش خشکی سرعت پرشدن دانه را کاهش داد ولی بر مدت پرشدن آن بی تاثیر بود                  . پرشدن دانه محاسبه شد   
تجزیه روند رشد دانه ارقام فوق نشان داد که وزن خشک اولیه قبل از شروع پرشدن و سرعت پرشدن در مرحله                      

ترین منحنی رشد دانه و      تر امید  پایین    رقم قدیمی . ندرشد دانه دو عامل مهم در افزایش رشد نهائی دانه بود            آخر
 .ند نشان داد را در هر دو محیطرقم اصالح شده فالت باالترین منحنی رشد دانه
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 مقدمه
گيري عملكرد دانه    يكي از موضوعات مورد اهميت در شكل       

اين موضوع  . باشد  مي نا در گياه  چگونگي توزيع مواد فتوسنتزي   
 ممكن  شود خصوصاً زماني كه گياه با تنش خشكي مواجه مي           

  گيونتا و همكاران      . بيشتري برخوردار گردد      اهميت است از 
گي توزيع مواد   روي چگون بر   اثر تنش خشكي      با بررسي  )١٩٩٥(

رغم  كه علي گزارش نمودند   فتوسنتزي در ارقام مختلف گندم        
در شرايط تنش خشكي در       عملكرد بيولوژيك     كاهش معني دار 

 روي توزيع مواد   توجهي   مرحله گلدهي، تنش رطوبتي اثر قابل      
 در  .تخوشه ها و ساقه ها نداش   سنبله ها،  برگ ها،  فتوسنتزي بين   

  احمدي  ايشگاهي انجام شده توسط    بررسي هاي گلخانه اي و آزم    
مشاهده شد كه تنش كوتاه مدت خشكي كه باعث              )١٣٧٩(

كاهش شديد فتوسنتز گرديد، توزيع مواد فتوسنتزي بين اندام ها         
و نيز ورود آنها به دانه را تحت تاثير قرار نداد، ولي شدت هاي                 
. شديدتر خشكي ورود كربن نشاندار به دانه را كاهش داد                 

ارشات ديگر داللت بر واكنش هاي متفاوت ارقام            بهرحال، گز 
به عنوان مثال در مطالعه        .  دارند تنش رطوبتي مختلف به    

واريته هاي حساس و مقاوم به       ) ١٩٩٩(نجارجان و همكاران      
تجمع ماده خشك و     واكنش هاي متفاوتي از نظر       خشكي گندم 

 بين اندام ها به تنش خشكي بعد از             توزيع نيتروژن و كربن     
ارقام حساس مقدار نيتروژن و        گروه     در .نشان دادند گلدهي  

 در ارقام پابلند و     ساقه اصلي سنبله در   كربن موجود در دانه هاي     
ارقام  فقط    كاهش پيدا كرد اما در ارقام مقاوم         پاكوتاه هر دو     

 .ندتحت تاثير قرار گرفت از اين نظر پابلند
 مهم عملكرد است     ءوزن نهايي دانه در سنبله كه از اجزا          

از اين دو   . متاثر از دو مولفه سرعت و مدت پرشدن دانه مي باشد         
عامل براي تجزيه و تحليل رشد دانه و نحوه تاثير عوامل گياهي             

تنش رطوبتي در   ). ٤،  ١٢(و محيطي بر آن استفاده شده است        
طول دوره پرشدن دانه ممكن است از طريق كاهش دوره                 

عملكرد را  ) ١٠(و يا سرعت پر شدن دانه         ) ١١(پرشدن دانه    
 اعمال شده در مرحله پرشدن دانه          تنش رطوبتي  .كاهش دهد 

 تحت تاثير قرار نداد      روز بعد از گلدهي    ٢٥تا  سرعت رشد دانه را     
 سرعت و دوره    .)٤(كاهش داد   بشدت  اما پس از آن رشد دانه را        

تقسيم سلول هاي آندوسپرمي يك عامل مهم ديگر تعيين كننده         

 دوره  .پذيرش مواد فتوسنتزي مي باشد   ظرفيت نهايي دانه براي      
 پس از گرده     روز ١٩ تا   ١٢تقسيم سلولي در دانه گندم از حدود        

در . )١٣ (بسته به نوع رقم و شرايط محيطي فرق مي كند        افشاني  
مشاهده ) ٢٠٠١( احمدي و بيكر   بررسي انجام شده توسط        

كه دو   در دانه    مقدار رطوبت و مقدار ساكارز موجود      گرديد كه   
 تحت تاثير     تقسيم سلولي هستند،    برتاثيرگذار   ور مهم و   فاكت

 نگرفت لذا   قرار اعمال شده در زمان پرشدن دانه         تنش رطوبتي 
كاهش مشاهده شده در وزن دانه در آن شرايط به فرايند                  

از طرفي ديگر،   . پرشدن دانه، نه تقسيم سلولي، نسبت داده شد        
ت از طريق   تنش رطوبتي در مراحل اوليه پرشدن دانه ممكن اس         

هاي آندوسپرم بر روي پرشدن دانه و در             كاهش تعداد سلول   
 ).٢٢(نتيجه عملكرد تاثير بگذارد 

هدف از تحقيق حاضر مقايسه نحوه توزيع مواد فتوسنتزي           
و نيز الگوي پرشدن    ) در شش رقم  (بين اندام هاي مختلف هوايي   

در ارقام اصالح شده گندم نان با سابقه              ) سه رقم (دانه در 
حي متفاوت، نحوه تاثيرپذيري اين خصوصيات از تنش             اصال

خشكي آخر فصل و احياناً ارتباط آنها با عملكرد و مقاومت به               
 .خشكي در ارقام فوق بود

 
 ها مواد و روش

 بصورت آزمايش مزرعه اي     ١٣٨٠اين تحقيق در بهار سال        
 واقع در   در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران        

هاي خرد شده در      صورت طرح كرت  ه  آزمايش ب . شداجرا  كرج  
بافت . اجرا گرديد قالب بلوك هاي كامل تصادفي و در چهار تكرار         

 زمين محل اجراي    ه و خاك محل اجراي آزمايش لومي رسي بود      
به منظور   .آزمايش سال قبل به صورت آيش  رها شده بود              

د آماده سازي زمين جهت كاشت، در اوايل فصل پاييز زمين مور           
مقدار بذر مورد استفاده    . آزمايش شخم و سپس ديسك زده شد      

 هر ژنوتيپ   . كيلوگرم در هكتار در نظر گرفته شد       ١٢٠بر مبناي   
 سانتي متر در فصل     ٢٥ متري با فواصل رديف       ٥در چهار خط    

رژيم (فاصله كرت هاي اصلي      . كشت گرديد ) آذر ماه (پاييز  
بر اساس نتيجه    .شد متر منظور    ٣و نيز فواصل بلوك ها     ) رطوبتي

 كيلوگرم در هكتار    ١٥٠آزمايش انجام شده بر روي خاك مقدار         
به زمين داده   ) زمان كاشت و گلدهي   (كود نيتروژن در دو مرحله      
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شد و با توجه به باال بودن مقدار فسفر و پتاسيم قابل جذب از                 
 .دادن اين عناصر به خاك چشم پوشي شد

 و تنش آبي بعنوان      آبياري معمولي رژيم رطوبتي شامل    دو  
هاي مختلف گندم با روند        تيپ رقم از  ٦تعداد  فاكتور اصلي و     

سرداري، روشن،  (اصالح شده داخلي   : اصالحي متفاوت شامل   
بعنوان ) آزادي، فالت، قدس  (خارجي و اصالح شده داخلي    ) اميد

قبل از شروع تيمار تنش       . فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند       
 سانتيمتري كرت هاي     ٥٠تا    ٣٠نمونه هاي خاك از عمق         

تنش . آزمايشي تهيه و منحني رطوبتي خاك تهيه گرديد             
خشكي بر اساس پتانسيل آبي خاك و  از انتهاي مرحله                    

 اين مرحله   از. شروع شد )  شاخص زادوكس  ٤٠مرحله  (ساقه رفتن
 مرحله صورت گرفت و      ٥آبياري تيمار شاهد در      رشد به بعد     

.  مرحله آبياري شد   ٣خاك در   تيمار تنش بر اساس پتانسيل آبي       
خاك قبل از آبياري اول، دوم و سوم در تيمار تنش           پتانسيل آبي   

توزيع مواد  .  مگاپاسكال بود   -١٦/٣ و    -٥١/٢،  -٠٠/١بترتيب  
 طي سه مرحله نمونه گيري از      فتوسنتزي از زمان گلدهي به بعد،     

 ٢٠زمان گلدهي،   : اين مراحل بترتيب شامل   . مزرعه بررسي شد  
در هر  .  بودند  فيزيولوژيك  بعد از گلدهي و زمان رسيدن      روز اول 

 با رعايت حذف اثرات حاشيه اي يك قسمت        ،مرحله نمونه برداري 
 متري از خطوط كاشت برداشت گرديد و پس از شمارش              ٥/٠

هر . تعداد ساقه، نمونه ها در پاكت هاي مجزا قرار داده شدند             
فكيك گرديد   ساقه و سنبله ت    ،نمونه به قسمت هاي مجزاي برگ    

  درجه ٨٠ها در آون در دماي          و پس از خشك كردن نمونه        
 ساعت وزن خشك هر يك از اجزاء به             ٤٨ بمدت    سانتي گراد

 .گيري شد تفكيك توسط ترازوي حساس اندازه
به منظور بررسي روند رشد دانه، سه رقم از ارقام مورد                 

ارقام اصالح شده داخلي در اثر        (سرداري و اميد  : بررسي شامل 
اصالح شده داخلي خارجي در اثر عمل        (و فالت ) مل انتخاب ع

منظور در هر    بدين  . مورد مطالعه قرار گرفتند    ) هيبريداسيون
 بوته نسبتاً مشابه گندم تعيين و سپس به صورت          ٧٠كرت تعداد   

گذاري شدند كه هر هفت بوته       ده گروه هفتايي به گونه اي عالمت     
بوته هاي . ه هم باشند   مشاب  كامالً داخل هر گروه حتي االمكان     

) براي هفت مرحله نمونه برداري   (داخل هر گروه از يك تا هفت        
 از هر گروه يك     ،در هر مرحله نمونه برداري   . شماره گذاري شدند 

برداشت گرديد و   ) شماره مربوط به مرحله نمونه برداري     (سنبله
به اين ترتيب در هر مرحله از هر كرت ده سنبله انتخاب و پس               

به آزمايشگاه و تعيين وزن خشك آنها، ميانگين وزن           از انتقال   
 روز  ١٤متوسط دوره پرشدن دانه از      . دانه در سنبله محاسبه شد    

تا ) تقريبا مصادف با شروع پرشدن دانه        (پس از گرده افشاني    
زمان توقف رشد، زماني كه افزايشي در وزن خشك دانه در دو               

.  گرفته شد   مرحله نمونه برداري متوالي مشاهده نشد، در نظر         
نهايي  متوسط سرعت پرشدن دانه از طريق تقسيم كردن وزن            

 ). ١٢(دانه به دوره پرشدن بدست آمد
  در  خطوط كاشت  باقيماندهبراي تعيين عملكرد نهايي دانه       

ر پايان آزمايش و پس از        با لحاظ نمودن اثر حاشيه د       هر كرت 
رسيدگي فيزيولوژيكي برداشت شد و با استفاده از عملكرد               

نوتيپ ها در شرايط كنترل و تنش رطوبتي شاخص هاي تحمل           ژ
 ، بهره وري متوسط    ٢)SSI(، حساسيت به تنش      ١)TOL(تنش

)MP(ميانگين بهره وري متوسط    ٣ ،)GMP(و شاخص تحمل     ٤ 
سي و سه    نقل از ( به شرح ذيل محاسبه شدند         ٥ )STI(تنش
 ): ١٣٨٣مرده 

 

 

 
 به ترتيب عملكرد هر كدام از ژنوتيپ ها تحت          sY و PYكه  

pشرايط كنترل و تنش رطوبتي و         

_
Y و s

_
Y      نيز به ترتيب 

تنش  ميانگين عملكرد كليه ژنوتيپ ها در محيط كنترل و             
 .رطوبتي مي باشند

                                                                                    
1. Tolerance Index 
2. Geometric Mean Productivity 
3. Stress Susceptibility Index 
4. Stress Tolerance Index 
5. Mean Productivity 
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افزار  پس از آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از نرم              
Minitab          از نرم افزارهاي ،MSTATC     و ,SPSS   براي 

  .تجزيه هاي آماري الزم استفاده شد
 

 نتايج و بحث
هاي  توزيع ماده خشك بين اندام    نمونه برداري براي بررسي     

 پس از اول  بيست روز     گلدهي،: سه مرحله  مختلف گياه در   
اين سه مرحله بترتيب    . انجام شد  ك فيزيولوژي نرسيد گلدهي و 

حداكثر رشد   زمان بروز       پايان رشد رويشي و      بعنوان مرحله 
 شروع پرشدن دانه   رويشي گياه، مرحله پاياني تقسيم سلولي و       

 همچنين دو  اند، نظرگرفته شده  توقف پرشدن دانه در     و) ١٣(
هاي تعيين    بعنوان زمان   به ترتيب  توان مي دوم را  مرحله اول و  

رايط ش  در )٤ (اندازه مخزن  پتانسيل حداكثر اندازه منبع و      
اين مراحل    در  را توزيع مواد فتوسنتزي   گرفت و  نظر زمايشي در آ

پيداست وزن   ٢ جدول همانگونه كه از    .بحراني بررسي نمود   
تفكيك تجزيه واريانس   ه  رشد ب  مرحله از  هر اندام در  خشك هر 
ها انجام شد ولي براي نشان         سپس مقايسه ميانگين    گرديد و 

اندام بصورت   مرحله وزن هر   ره ها در  دادن توزيع مواد بين اندام    
 . استوزن كل نشان داده شده صد در

 ملكرددر ع )  درصد ١٦( باعث كاهش معني دار     رطوبتيتنش  
از لحاظ عملكرد دانه    ) ميانگين دو رژيم رطوبتي   (ارقام  . دانه شد 

نتايج نشان داده نشده      (داري نشان دادند    با هم تفاوت معني    
 محيط تنش و عدم تنش       دو  در  ارقام  مقايسه ميانگين  .)است

 

 با عملكرد باال در    ارقام  نشان داد كه     ) ١-جدول(بطور جداگانه 
) روشن و سرداري   ، قدس، زاديآبترتيب  (شرايط عدم تنش   
 همچنين   داشتند  نيز شرايط تنش رطوبتي   عملكرد باالتري در  

بهتر از شرايط بدون تنش        ارقام در شرايط تنش خشكي      تفاوت
اين به نظر مي رسد كه ژنوتيپ ها از نظر         بنا بر  .ده است هامشقابل  

) يا مقاومت  (واكنش عملكرد به تنش خشكي از حساسيت            
شرايط  نقطه نظر فيزيولوژيكي در     از .متفاوتي برخوردار هستند  

را مي توان  عملكرد   كاهش كمتر در   يا  / عملكرد باال و     تنش
بدين ترتيب براساس معيار اول،       .  دانست مقاومتمعياري از    
ي مقاومت به خشكي به طور نسبي عبارت خواهد            ترتيب نزول 

بر . ، فالت و اميد     سرداري ،روشن، قدس) مقاوم تر(زاديآ :بود
: اساس معيار دوم ترتيب نزولي مقاومت عبارت خواهد بود از             

  از بهرحال،. روشن و اميد  ، فالت، قدس، زاديآ، ارقام سرداري 
قم نقطه نظر زراعي يك معيار پذيرفته شده براي انتخاب ر               

  تنش شرايط دو هر عملكرد باال در   براي مناطق خشك،     مناسب
 باتوجه به اين    د شاخصي كه بتوان    و باشد مي عدم تنش    رطوبتي و 

 بعنوان شاخص مناسب توصيه       ، برگزيند  را رقم برتر مولفه  دو  
، اين بررسي  هاي مورد مطالعه در      از شاخص  .)١٥(  شده است 

گي بودند و    داراي اين ويژ   MP  و    STI  ،GMPهاي شاخص
روشن بعنوان     سپس   و   آزادي  ،ارقام قدس  براساس آنها     

با ترتيب  ( و سرداري  اميد    ، فالت ژنوتيپ هاي مقاومتر و ارقام    
به عنوان ارقام حساس در شرايط آزمايشي موجود در نظر          ) نزولي

 . گرفته شدند

درصد  و هاي مقاومت و حساسيت به خشكي شاخص، و شاهدمختلف گندم تحت تيمارهاي تنش رطوبتي  ارقام  مقايسه ميانگين عملكرد-١جدول
 . تيمار تنش رطوبتي نسبت به شرايط شاهددر عملكرد كاهش 

STI GMP MP SSI TL درصدكاهش Ys Yp ارقام 
١/٢٨a ٥٩٨٣a ٦٠٩٤a ٠/٤a ٨٠٢a ٥٦٩٣ ١٢a ٦٤٩٥a آزادي 
١/٢٨a ٥٩٣٦a ٥٩٨٦a ٠/٦٨a ٧٥٠a ١٢ ab٦٣٦٢ ٥٦١١a قدس 
١/٠٥a ٥٤١٦ab ٥٤٩٣a ١٨/١ a ١١٩٦a ٤٨٩٥ ٢٠abc ٦٠٩١ab روشن 
٠/٨bc ٤٧٧٤bc ٤٨٥١bc ٠/٠٨a ٤٤٨a ٤٦٢٦ ٩abc ٥٠٧٥ab سرداري 
٠/٧٥bc ٤٥٠٤bc ٤٥٧٤bc ١/٠a ٨٦٦a ٤١٤٢ ١٧abc ٥٠٠٧ab فالت 
٠/٧٢bc ٤٤٨٣bc ٤٥٩٠bc ٣٤/١ a ١٢٨٤a ٣٩٤٨ ٢٤c ٥٢٣٢ab اميد 

به Ys وYp . دار ندارند  با هم تفاوت معني    در هر ستون      و اعداد با حروف مشترك         صورت گرفته ) α=٠٥/٠(ها به روش دانكن       مقايسه ميانگين 
، بهره وري متوسط ، حساسيت به تنش  ، شاخص هاي تحمل تنش   به ترتيب    STIو  TL، SSI ،MP، GMP ترتيب عملكرد در شرايط شاهد و تنش و           

 . مي باشندو شاخص تحمل تنش ميانگين بهره وري متوسط
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يانس مربوط به توزيع ماده خشك بين          تجزيه وار  ٢ دولج
 نمونه گيري نشان  سه مرحله      در هاي مختلف گياه را       اندام
مرحله دوم   فقط در  را   تنش خشكي وزن خشك برگ     . دهد مي

 داد و  قرار  تحت تاثير  ) روز اول بعد از گلدهي      ٢٠(برداري نمونه
حتي دراين  اگر چه   .  )٣ و ٢ جدول(آن شد  دار باعث كاهش معني  

ز درصد ماده خشك تخصيص يافته به برگ تحت تاثير          مرحله ني 
دليل احتمالي معني دار نبودن اثر تنش خشكي بر          . نگرفت قرار

عدم روي وزن خشك برگ در مراحل اول و آخر به احتمال زياد              
ريزش  پيري و     و نيز شديد در گياه در مرحله اول          تنش   ايجاد

 دو هر ردو عدم دخالت آنها در برآورد وزن خشك          ها   اغلب برگ 
 هتوجه به اينك   با. آخر مي باشد مرحله   تيمار تنش و شاهد در     

 هاي اصلي تا     ساقه  در اي از رشد و توسعه برگ         بخش عمده 
 كاهش  ،انجام شده است    روز اول پس از گلدهي          ٢٠مرحله  

توان به كاهش ذخيره مواد       مرحله را مي   اين   مشاهده شده در  
هاي پائيني و    ش برگ برگ و يا تسريع پيري و ريز       فتوسنتزي در 

هاي زيرين پوشش گياهي مربوط      حدودي نيز توقف رشد برگ     تا
 هاي اصلي  هاي ثانويه كه اغلب تاخير فاز رشدي با پنجه          به پنجه 

مواد فتوسنتزي مازاد برنياز       تجمع بخشي از   .  دانست دارند
پهنك برگ توسط محققين ديگر نيز گزارش شده           ها در  خوشه
% ٢٣ در مرحله گلدهي    كه ها برگوزن خشك   ). ١٤،  ٨( است

پس از آن    اول   روز    ٢٠تا  اد  د وزن خشك كل را تشكيل مي       
درصد مواد تخصيص يافته به اين       اد و از نظر      افزايش نشان ند  

 درصد وزن   ١٤( حتي كاهش چشمگيري نيز نشان داد      ها   اندام
 كه بيانگر صدور  مواد فتوسنتزي ساخته شده در            ) خشك كل 

 

. )٣-جدول(ير بخش هاي گياه مي باشد      طي اين دوره به سا        
كاهش در وزن برگ و درصد مواد خشك اختصاص يافته به آن              

ها  توجه به فرآيند پيري و ريزش برگ         باآخر رشد   مراحل   در
 .امري دور از انتظار نيست

سوم  مرحله دوم و    تنش خشكي وزن خشك ساقه را در         
اهش اين ك ) ٣-جدول(دار كاهش داد    برداري بطور معني    نمونه

نيز افزايش   و) ١(امل كاهش فتوسنتز جاري     ع وزن را به دو    
شرايط تنش   در) ٢٥( ميزان انتقال مجدد از ساقه به سنبله         

برخالف . نتيجه تخليه ذخائر ساقه مرتبط دانست       در خشكي و 
 روز  ٢٠ها از گلدهي تا       وزن ساقه  ،روند نزولي وزن خشك برگ     

اين . ن دادند پس از آن روند صعودي و سپس نزولي نشا           اول  
غالت  اين اصل پذيرفته شده است كه در           روند هماهنگ با   

مرحله قبل از شروع       اي ساقه در    حداكثر تجمع مواد ذخيره     
 دانه به بعد،    ازمرحله شروع پرشدن  . )٢٥ (باشد پرشدن دانه مي  

 و در نتيجه    )هاي درحال رشد   دانه(  قوي مقصدهايگيري   شكل
اندازه مبدا  و كاهش    يك سو    نياز باال به مواد فتوسنتزي، از          

 هاي بيروني و دروني          بدليل وجود محدويت        فتوسنتزي،
 و در نتيجه عرضه پايين      )…محيطي ،پيري و  محدوديت عوامل   (

، شرايط محدوديت مبدا را در گياه         ازسوي ديگر  مواد فتوسنتزي 
مجدد مواد ذخيره ساقه      در اين حالت انتقال       . ايجاد مي كند 

 در اين   تنش رطوبتي . دهد  رخ مي  امبدجهت جبران محدوديت    
   افزايش  مرحله سهم مواد حاصل از انتقال مجدد را                     

 ).٢٥( دهد مي

 .  تجزيه واريانس ميانگين مربعات توزيع مواد خشك در بين اندام هاي مختلف در ارقام مختلف گندم تحت شرايط تنش و كنترل رطوبتي-٢دولج
 زن سنبلهو
)٣() g/m2( 

 زن سنبلهو
)٢() g/m2( 

 زن سنبلهو
)١() g/m2( 

)٣(زن ساقهو
)g/m2( 

)٢(زن ساقهو
)g/m2( 

)١(زن ساقهو
)g/m2( 

 )٣(زن برگو
)g/m2( 

 )٢(زن برگو
)g/m2( 

 )١(زن برگو
)g/m2( 

رجه د
 نابع تغييراتم آزادي

ns١٨٣٤٢ ns٣٢٧٢ ns٤٨٣ ns٢٠٨٧٩ ns٥٨٤٧ ns٢/٣٥٠٤* ٧/٤٦٢٣* ٤٥٠٧ nsلوكب ٣ ٩/٢٩٣ 
**١٦٧٧٦٨ ns١٣٤٤٨٨ ns١٤٥٨١٦** ١١٥٨٦٨** ٦٧٩ ns٨٧٩ ns٥/٨٩٠٨** ٤/٣٣٢ nsژيم رطوبتير ١ ٢/٤٣٨ 

 رژيم رطوبتي*لوكب ٣ ٦/١٧٨٦ ٩/٢٣٦ ٩/١٣٧٠ ٢٢٧٤ ٤٢٠١١ ٩١٢١ ١٢٨٨ ٩٩٥١ ١٠٣٥٨
**٢/٣٠٩٨* ٩/٣٢٢٣* ٤٦٠٧٨** ٣٤٠١٩** ٣٥٠٤٣** ٧٨٠٧** ٢٧٧٦٣** ١٣٨٠٢٧ nsقمر ٥ ٦/٥١٢٧ 

ns٣٦٧١ ns١٤٣٤٧ ns٣١٠١ ns٣٧١٠ ns١٢٣٨١ ns١٧٥١٦ ns٦/٤٦٦ ns١/٢٠٤٥ nsرژيم رطوبتي*قمر ٥ ٨/٢٣١٣ 
 طاخ ٣٠ ٣/١٧٦٩ ٩/٨٧٩ ٤/١١٤٨ ٨٤٦٤ ٧١٣١ ٨٥٣٥ ١٣٤٨ ٤٨٢٤ ١٤٤٠٦

 ريب تغييراتض  ٢/٦٨ ٨/١٧ ٢/٣٢ ٢٣ ١٦ ٢١ ٢٤ ١٣ ٦٦/١٤
- ns ns - - ns ٦٠/٠- ns - ٥٠/٠- ns  T-test 

 نشاندهنده -ns.  روز اول بعد از گلدهي و زمان رسيدگي فيزيولوژيكي مي باشند٢٠،  گلدهيدر اين جدول به ترتيب نشاندهنده زمان) ٣(و ) ٢(، )١(
 .٠٥/٠ نشان دهنده معني دار بودن در سطح -*. ٠١/٠ نشان دهنده معني دار بودن در سطح -**. معني دار نبودن



 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٣٣٨

م مختلف گندم تحت شرايط تنش و كنترل رطوبتي در مراحل ساقه و سنبله در ارقا ، مقايسه ميانگين و درصد توزيع مواد خشك بين برگ -٣دول ج
 ). ج(و مرحله رسيدگي دانه) ب( روز اول بعد از گلدهي٢٠، )الف(گلدهي

 الف    

 ژيم رطوبتير رگب اقهس سنبله س كلايومب

(gm-2) (gm-2) (%) (gm-2) (%) (gm-2) (%)  
a٥٢/٧٠٤ a٠٥/٢١ ٩٨/١٥٢ a٥٩/٥٥ ٦٢/٣٩١ aهدشا ٧٧/٢٣ ٤٤/١٦٧ 
a٦٦/٧٢٦ b٦٤/٢٠ ٤٦/١٤٥ a٠٧/٥٥ ١٩/٤٠٠ aنشت ٨٧/٢٣ ٤٩/١٧٣ 

 ب    
 ژيم رطوبتير رگب اقهس سنبله يوماس كلب

(gm-2) (gm-2) (%) (gm-2) (%) (gm-2) (%)  
a٩٣/١٢٥٤ a٨٩/٤٠ ١٩/٥١٣ a٨٠/٤٤ ٢١/٥٦٢ aشاهد ٣١/١٤ ٥٣/١٧٩ 
a٩٧/١٠٨٣ a٢٥/٤٤ ٧١/٤٧٩ b٧٠/٤١ ٩٨/٤٥١ bشنت ٠٥/١٤ ٢٨/١٥٢ 

 ج    
 ژيم رطوبتير رگب اقهس سنبله يوماس كلب

(gm-2) (gm-2) (%) (gm-2) (%) (gm-2) (%)  
a٠٠/١٤٦٧ a٧٨/٥٩ ٤٠/٨٧٧ a٢٥/٣٣ ٩٨/٤٨٧ aشاهد ٩٧/٦ ٣٣/١٠٢ 
b٤٧/١٢٥٦ b٤٢/٦٠ ١٦/٧٥٩ b٠٢/٣١ ٧٢/٣٨٩ aنشت ٥٦/٨ ٥٩/١٠٧ 

 .داد با حروف مشترك در هر ستون با هم تفاوت معني دار ندارندصورت گرفته و اع) α=٠٥/٠(مقايسه ميانگين ها به روش دانكن 
 

برداري تحت تاثير     مرحله دوم نمونه    وزن خشك خوشه تا    
 افزايش قابل توجهي در وزن سنبله در        نگرفت تنش خشكي قرار  

 باتوجه به اينكه رسوب       .مرحله دوم نمونه برداري مشاهده شد      
پس از گلدهي شروع    اول   روز   ٢٠ تا   ١٥دانه از    اي در  ذخيره مواد
، لذا افزايش در وزن سنبله تا اين مرحله از رشد را            )١٣ (شود مي

 .عمدتا مي توان به توسعه ساختار خوشه ربط داد
گيري اين اندام خيلي متاثر از تنش            رسد شكل  بنظرمي 

افتد،  خشكي نباشد اگرچه رخدادهائيكه در داخل آن اتفاق مي          
عنوان حساسترين فرآيند تا       هاي مادرگرده ب     ازتقسيم سلول  

هاي آندوسپرم ممكن است تحت        افشاني و تقسيم سلول     گرده
برداري  بهرحال درمرحله سوم نمونه   . )٦ (دنتاثير خشكي قراربگير  

پرشده تشكيل   هاي اي از وزن سنبله را دانه         كه بخش عمده   
 )ج٣-جدول( داردروزن سنبله مشاهده شد    دهند كاهش معني   مي

  .وزن دانه در سنبله مي باشدكه ناشي از كاهش 
%) ٥٥حدود  (  گلدهي بخش عمده وزن گياه را ساقه        زمان در

 داد ولي از   تشكيل مي % ) ٢١( سنبلهو كمترين ماده خشك را       

اين مرحله به بعد افزايش قابل مالحظه در وزن خشك و درصد             
  مشاهده شد بنحويكه در      سنبله   تخصيص مواد فتوسنتزي به    

و مرحله رسيدگي حدود     % ٤٢داري حدود   بر مرحله دوم نمونه  
اين . ماده خشك اندام هوايي به سنبله اختصاص يافت           % ٦٠

افزايش سهم با كاهش در درصد مواد فتوسنتزي اختصاص يافته          
به برگ و ساقه همراه بود و بيانگر تغيير مسير مواد فتوسنتزي از             

 .باشد ها به دانه مي ساير اندام
رقم و تنش رطوبتي مشاهده       داري بين     اثر متقابل معني   

لذا با توجه به واكنش يكسان ارقام به تنش              ) ٢-جدول(نشد
در مرحله گلدهي   . خشكي، اثر اصلي رقم مورد توجه قرار گرفت        

رقم روشن باالترين و فالت و قدس كمترين مقدار وزن خشك             
برگ را نشان دادند، ولي درصد تخصيص ماده خشك به برگ در            

برداري ارقام   در مرحله دوم نمونه    . ان بود  يكس اهمه ارقام تقريب  
  داشتند ولي      بيشتري آزادي فالت و روشن وزن خشك برگ        

درصد ماده خشك اختصاص يافته به برگ فقط در آزادي و                
 در مرحله آخر رقم قدس و به دنبال آن اميد و            .  بيشتر بود  فالت



 ... توزيع مواد فتوسنتزي و پرشدن دانه در ارقام اصالح شده الگوي: احمدي و همكاران

 

١٣٣٩

روشن به ترتيب باالترين وزن خشك برگ را داشتند در حاليكه            
.  را در مراحل قبلي رشد نشان داد        برگ كمترين مقدار قدس  رقم  

توان نتيجه گرفت كه رقم قدس توان         از اين مشاهده چنين مي     
حفظ برگ سبز بيشتر و در نتيجه حفظ فتوسنتز جاري بيشتر             
در مراحل انتهايي رشد را دارد كه شايد بخشي از داليل عملكرد            

ارائه اين  . ضيح دهد باالي اين رقم در هر دو مخيط رطوبتي را تو         
 ميزان، رقمي با      با محدوديت رطوبتي    فرض كه در يك شرايط     

  در مقايسه با رقم مشابه ولي رشد رويشي            كمتر رشد رويشي 
خود در مراحل بعدي رشد      فتوسنتزي   هاي  در حفظ اندام   بيشتر،
ارقام آزادي و روشن نيز كه       . تر باشد دور از منطق نيست       موفق

مرحله آخر رشد وزن خشك      بودند در  رتربعد از قدس از ارقام ب     
بهرحال اين ارقام   . داشتند) بجز اميد (  از ساير ارقام   يبرگ بيشتر 

برداري نيز   مرحله اول و دوم نمونه      نظر وزن خشك برگ در      از
نظر درصد ماده    ارتباط مشخصي از  . جزء ارقام گروه برتر بودند     

رد باالتر  خشك انتقال يافته به برگ با مقاومت به خشكي ياعملك         
درهمه ارقام ودرهمه مراحل ديده نشد و لذا بنظرميرسد رابطه            
بين تخصيص ماده خشك به برگ با عملكرد و يا مقاومت                  

 .براساس نوع رقم يا مرحله رشد متفاوت باشد
  قبل از گرده افشاني بوده و معموالً        هساقه محل اصلي ذخير   

ساعد محيطي   كمتر با عوامل نام    گلدهي تا قبل از     بوته هاي گندم 
لذا وزن  . )١٨ (و دروني محدود كننده فتوسنتز مواجه هستند        

 يك  ، مي توان خشك بيشتر ساقه دراين مرحله را از اين ديدگاه         
اگرچه . صفت مطلوب و مرتبط با مقاومت به خشكي دانست            

دار بين ارقام از لحاظ وزن خشك ساقه و درصد               تفاوت معني 
گيري  ه مرحله اندازه  تخصيص مواد فتوسنتزي به آن در هر س         

مشاهده شد ولي اين الگوي تخصيص با الگوي عملكرد و                  
مقاومت به خشكي در شش رقم مورد مطالعه هماهنگي كامل             

خارجي  نداشت و حتي بين ارقام اصالح شده داخلي و داخلي             
دراين بررسي فقط تعداد    . تفاوت گروهي مشهودي مشاهده نشد    

 .د مطالعه قرارگرفت   مور) تنوع محدود ( شش رقم اصالح شده    
هاي بيشتر از    تري از ارقام با تفاوت      بهرحال چنانچه طيف وسيع   

گرفت  لحاظ عملكرد و مقاومت به خشكي مورد بررسي قرار مي           
وجود همبستگي بين تخصيص مواد به ساقه با عملكرد و                  

 .مقاومت به خشكي دور از انتظار نبود

رقام مورد  تفاوت در اختصاص مواد فتوسنتزي به سنبله در ا         
). ٤ و٢جدول(دار بود  مطالعه معني  بررسي در هر سه مرحله مورد     

خارجي سهم بيشتري از     بنظر رسيد كه ارقام اصالح شده داخلي       
در گياهي مانند   . دهند مواد فتوسنتزي را به سنبله اختصاص مي      

در پرشدن دانه    ) ريشك و پوشش دانه     ( سنبله  ساختار گندم،
هاي  شرايط تنش   در خصوصاً و اين نقش م      )١٧ (نقش دارند 

گذاري بيشتر    سرمايه .)١٩( محيطي ازجمله خشكي بارزتر است    
درجهت توسعه ساختار سنبله به مفهوم افزايش سهم اين بخش           

 مضافاً. از گياه در فتوسنتز جاري در طي پرشدن دانه است              
سنبله بزرگتر به مفهوم مخازن بزرگتر و قويتر جهت دريافت              

با بررسي  ) ١٩٩٨( يببيشاب و باگ   . اشدب مواد فتوسنتزي مي   
توزيع ماده خشك بين مخازن مختلف ارقام پاكوتاه و پابلند               
مشاهده نمودند كه ارقام پاكوتاه ماده خشك بيشتري را به                

خصوص نيز درصد تخصيص مواد      دراين. ها منتقل نمودند   خوشه
به خوشه در ارقام مورد استفاده دراين بررسي با ترتيب مقاومت            

 .خشكي هماهنگي نداشتبه 
مدت و سرعت پرشدن دانه بعنوان دو مولفه مهم رشد دانه             

. )٦ و   ٥جداول  (سه رقم از ارقام ذكر شده باال بررسي گرديد          در
. دار سرعت پرشدن دانه شد       تنش خشكي باعث كاهش معني      

 ،٢٣(اي توسط محققين ديگر نيز گزارش شده است        چنين نتيجه 
 زيكبسيآ، افزايش   )٤(د فتوسنتز   ميزان عرضه موا   كاهش در . )٤

هاي درگير در سنتز        آنزيم  و يا كاهش در فعاليت      ) ٣( اسيد
دوره . تواند در كاهش سرعت رشد دخيل باشد        مي) ٥( نشاسته

 tانجام آزمون   .  قرار نگرفت   تنش خشكي  پرشدن دانه تحت تاثير   
.  تائيد نمود   در اين خصوص   دار تيمار تنش را     عدم تاثير معني   نيز
 .تفاوت دارد ) ٣،  ٢٤( برخي گزارش هاي ديگر         نتيجه با   اين

دوره  در طول      كاهش  عدم )١٠( هاي ديگر  اگرچه در گزارش   
كاهش دوره  . پرشدن دانه در اثر تنش خشكي گزارش شده است        

، كاهش محتوي   )٧،  ٤ (مواد فتوسنتزي ه  رشد بدليل توقف عرض   
تواند   مي )٥ (توقف فعاليت متابوليكي مخزن    و يا   ) ٤(آب دانه   
هاي شديدتر    بيشتر در تنش    حالت دوم احتماالً    دو    باشد كه 
اين بررسي باتوجه به اينكه گياهان          در .رخ مي دهند خشكي  

سه مرحله آبياري   بعد  تحت تيمار تنش از زمان ساقه رفتن به           
و لذا تنش خشكي شديدي كه منجر به قطع كامل عرضه            ند  شد
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مواد ه انتقال مجدد      آنك مضافاً. مواد فتوسنتزي باشد رخ نداد      
 تا حدودي كاهش فتوسنتز جاري را        از ساقه احتماالً  فتوسنتزي  

جبران نموده و لذا عرضه مواد فتوسنتزي همانند تيمار شاهد تا            
ارقام مورد بررسي از لحاظ      .اواخر پرشدن دانه ادامه داشته است     

 داري نشان دادند   سرعت و طول دوره پرشدن دانه تفاوت معني         

رقم فالت باالترين سرعت و مدت پرشدن دانه         ). ٦ و ٥ ولاجد(
. لحاظ عملكرد نبود   را داشت اگرچه اين رقم جزء ارقام برتر از          

 رقم گندم در شرايط     ٧نيز با مطالعه    ) ١٩٨٨( گبيهو و همكاران  
داري بين ارقام از نظر       تنش و عدم تنش خشكي اختالف معني       
 .سرعت و مدت پرشدن دانه گزارش كردند
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 ). ج(و مرحله رسيدگي دانه) ب(بعد از گلدهي

 الف رگب اقهس هشوخ زيست توده

(gm-2) (gm-2) (%) (gm-2) (%) (gm-2) (%) رقاما 

c٤٤/٥٨٤ c٨١/١٧ ٠٧/١٠٤ b٠٣/٥٥ ٦٠/٣٢١ abرداريس ١٧/٢٧ ٧٧/١٥٨ 

a٢٤/٨٧٩ a٢٦/٢٠ ١٤/١٧٨ a٤٦/٥٦ ٣٨/٤٩٦ aوشنر ٢٨/٢٣ ٧٢/٢٠٤ 

ab١١/٧٩٢ bc١٨/١٧ ١٠/١٣٦ a١٦/٥٩ ٦١/٤٦٨ abميدا ٦٦/٢٣ ٤٠/١٧٨ 
ab٠٩/٧٩٢ a٢٩/٢٣ ٩١/١٨٩ ab٨١/٥٢ ٢٨/٤١٨ abزاديآ ٢٢/٢٣ ٩٠/١٨٣ 
bc٧١/٦٣٨ ab١٥/٢٣ ٠٥/١٥١ b٢٤/٥٣ ٠٢/٣٤٠ bالتف ١٢/٢٣ ٦٤/١٤٧ 
c٩٥/٦٠٦ bc٤٢/٢٢ ٠٥/١٣٦ b٤٦/٥٤ ٥٤/٣٣٠ bدسق ١٣/٢٣ ٣٦/١٤٠ 

 ب    

 رگب اقهس وشهخ زيست توده

(gm-2) (gm-2) (%) (gm-2) (%) (gm-2) (%) 
 رقاما

b٠٠/١١٢٢ c٩/٣٥ ٥٣/٤٠٣ a٦٠/٥٠ ٧١/٥٦٧ bرداريس ٤٤/١٣ ٧٦/١٥٠ 
ab٢١/١٢٤٦ b٤/٤٠ ٠٣/٥٠٠ a٩/٤٥ ٨٩/٥٧٦ abوشنر ٦/١٣ ٢٩/١٦٩ 
b١٠/١١٥٠ b٦/٤١ ٢٦/٤٧٩ ab٦/٤٤ ٨٠/٥١٣ bميدا ٦/١٣ ٠٤/١٥٧ 
a٤٠/١٣١٣ a٦/٤٤ ٨٧/٥٨٦ a٠/٤٠ ٥٣/٥٢٦ aزاديآ ٢/١٥ ٠٠/٢٠٠ 
b٢٢/١١٠٣ b٠/٤٥ ٢٨/٤٧٩ b٢/٣٩ ٣٨/٤٣٣ abالتف ٦/١٥ ٥٦/١٧٢ 
b٧٨/١٠٨١ b١/٤٧ ٧٢/٥١١ b٣/٣٩ ٢٧/٤٢٧ bدسق ٤/١٣ ٧٩/١٤٥ 

 ج    
 رگب اقهس وشهخ زيست توده

(gm-2) (gm-2) (%) (gm-2) (%) (gm-2) (%) 
 رقاما

c٤٨/١٢٠٠ c٦٨/٦٠ ٤٦/٧٢٨ bc٣٨/٣٢ ٧٤/٣٣٨ bرداريس ٩٤/٦ ٢٨/٨٣ 
bc٧٦/١٣٢٢ c٢٧/٥٦ ٢٦/٧٤٤ ab٠٤/٣٦ ٦٩/٤٧٦ abوشنر ٧٠/٧ ٨١/١٠١ 
bc٣٢/١٣٦٩ c٢٥/٥١ ١٥/٧٢٩ a٨٨/٣٧ ٧٤/٥١٨ abميدا ٨٧/٨ ٤٣/١٢١ 
b١١/١٤٢٨ b٥٣/٦٣ ٢٧/٩٠٧ abc٦٥/٢٩ ٤٤/٤٢٣ bزاديآ ٨٢/٦ ٤٠/٩٧ 
c٧٥/١١٨٤ c٥٥/٦٣ ٩٤/٧٥٢ c٨٨/٢٨ ١٢/٣٤٢ bالتف ٥٧/٧ ٦٩/٨٩ 
a١٤/١٦٦٧ a٨٤/٦٢ ٦٠/١٠٤٧ ab٩٩/٢٨ ٣٨/٤٨٣ aدسق ١٧/٨ ١٦/١٣٦ 

 .دصورت گرفته و اعداد با حروف مشترك در هر ستون با هم تفاوت معني دار ندارن) α=٠٥/٠(مقايسه ميانگين ها به روش دانكن 
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 جدول تجزيه واريانس سرعت و دوره پرشدن دانه تحت -٥جدول 
 . .شرايط تنش وكنترل رطوبتي ارقام مختلف گندم

دوره پرشدن دانه سرعت پرشدن دانه درجه آزادي  منابع تغييرات
ns٠٠/٦ nsبلوك ٢ ٠٠٠٠٤/٠ 
nsرژيم رطوبتي ١ ٠٠٠٠٧/٠* ٠٠/٢ 
nsرژيم رطوبتي*بلوك ٢ ٠٠٠٠٩/٠** ٠٠/٢
 رقم ٢ ٠٠٠٤/٠** ٥/٣١*

ns٥/٦ nsرژيم رطوبتي*رقم ٢ ٠٠٠٠٠٨/٠ 
 خطا ٨ ٠٠٠٠١/٠ ٠٠/٤
 ضريب تغييرات ٥٨/٨ ٧١/٥

ns-    بودن در   دار  نشان دهنده معني    -**.  نشاندهنده معني دار نبودن
 .٠٥/٠ نشان دهنده معني داربودن در سطح-*. ٠١/٠سطح

 
 حاظ سرعت و مقايسه ميانگين  ارقام مختلف گندم از ل-.٦جدول 

 . تحت شرايط تنش و كنترل رطوبتيدوره پرشدن دانه
 دوره پرشدن دانه

)day( 
 سرعت پرشدن دانه

)g/ear.day( 
  مختلفارقام

ab٥/٣٥ cسرداري ٠٢٧/٠ 
b٥/٣٢ bاميد ٠٤١/٠ 
a٠٠/٣٧ aفالت ٠٤٣/٠ 

 دوره پرشدن دانه
)day( 

 سرعت پرشدن دانه
)g/ear.day( 

  مختلفارقام

a٣٣/٣٥ aشاهد ٠٣٩/٠ 
a٠٣٥/٠ ٦٧/٣٤b تنش 

صورت گرفته و اعداد با     ) α=٠٥/٠(مقايسه ميانگين ها به روش دانكن      
 .حروف مشترك با هم در هر ستون تفاوت معني دار ندارند

 روند پرشدن دانه را در ارقام مختلف در محيط تنش           ١ شكل
دهد وزن خشك    و عدم تنش خشكي بطور جداگانه نشان مي          

از گلدهي يعني زمان تقريبي شروع پرشدن        عد روز ب  ١٤دانه در   
داري كمتر از دو رقم ديگر بود و           دانه در رقم اميد بطور معني      

همين امر باعث شد كه عليرغم آهنگ رشد موازي آن با دو رقم              
تر از دو رقم     ديگر منحني رشد اين رقم بطور قابل توجهي پايين         

براساس ميانگين  توجه به اينكه تاريخ گلدهي       با. ديگر قرار گيرد  
 وزن اوليه كمتر اين رقم       ،تاريخ گلدهي شش رقم ثبت گرديد       

ممكن است ناشي از گلدهي ديرتر آن بوده و يا ناشي از اندازه                
 كمتر مخزن براي      ژنتيكي نتيجه ظرفيت  و در  كوچكتر دانه 

در . زمان شروع پرشدن دانه باشد      دريافت مواد فتوسنتزي در    
برداري  الت در اولين مرحله نمونه     رقم اميد و ف    ٢شرايط كنترل   

 ٣٠وزن خشك يكسان داشتند ولي توقف رشد دانه در رقم اميد            
  رخ داد،   روز بعد از گلدهي    ٣٦از گلدهي و در رقم فالت        روز بعد 

. دار وزن دانه در رقم فالت گرديد       كه اين امر باعث افزايش معني     
 در شرايط تنش خشكي سرعت رشد باالتر رقم فالت در فاصله            

 روز بعد از گلدهي نسبت به اميد، عليرغم دوره                ٣٣ تا    ٣٠
دار وزن دانه اين رقم نسبت        پرشدن مساوي باعث افزايش معني    

به ديگري شد بنابراين سرعت بيشتر پرشدن دانه در انتهاي رشد           
همراه با وزن خشك اوليه دانه قبل از شروع پرشدن به                     

خوشه در ارقام   رسد از عوامل اصلي تفاوت وزن دانه در            نظرمي
 .باشد

 

 
هر يك از نقاط ميانگين  .كنترل رطوبت فالت بعد از گلدهي تحت شرايط تنش و و اميد ، روند افزايش وزن دانه در ارقام سرداري-١شكل 

 . اشتباه معيار ميانگين مي باشند± تكرار  و ميله هاي عمودي ٤
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دن  روابط همبستگي بين سرعت پرشدن دانه، دوره پرش-٧ جدول
 . دانه، عملكرد دانه در ارقام مورد مطالعه

 عملكرد دانه
)g/m2( 

 دوره پرشدن
 )day(دانه

 سرعت پرشدن
 )g/ear.day(دانه

 

 سرعت پرشدن دانه ١  
)g/ear.day( 

 )day(دوره پرشدن دانه  ١٩/٠ ١ 
 )g/m2(عملكرد دانه ١٧/٠ -٠٧/٠ ١

ns-   دار بودن درسطح   نشان دهنده معني  -** نشان دهنده بي معني بودن 
 ٠٥/٠ نشان دهنده معني دار بودن در سطح-*.٠١/٠

 
 و   سرعت و دوره پرشدن دانه       بين نتايج ضرايب همبستگي  

 ناس و ريزر      . نشان داده شده است        ٧-عملكرد در جدول    
نيز رابطه معني دار بين سرعت و دوره پرشدن دانه              ) ١٩٧٥(

ش يكي از دو    مشاهده نكردند و اينگونه نتيجه گرفته اند كه كاه        
 . عامل ذكر شده مي تواند بدون افزايش عامل ديگر صورت گيرد

 و  )١٩٨٢(نتايج حاصله از بررسي هاي گيبيهو و همكاران           
 ارقام  نيز نشاندهنده اين مطلب بوده كه در      ) ١٩٧٥(ناس و ريزر    

مختلف گندم همبستگي پاييني بين سرعت و دوره پرشدن دانه           
داري بين سرعت    ي منفي و معني   همبستگبهر حال،   . وجود دارد 

) ١٩٩٩( اگلي ).٢٦( نيز گزارش شده است       و دوره پرشدن دانه   
سرعت پرشدن دانه در     همراه با افزايش     كاهش دوره پرشدن دانه   

 را به عنوان يك پديده جبراني در گياهان          شرايط تنش رطوبتي  
 در   دانه عملكردن  ثابت نگه داشت  زراعي نام برده و نقش آنرا در         

نتايج .  مورد تاكيد قرار داده است      ط تنش نسبت به كنترل    شراي
بين عملكرد دانه و سرعت و دوره پرشدن            ضرايب همبستگي 

نتيجه بدست آمده احتماال    . داري نشان نداد   دانه نيز رابطه معني   
بيان كننده اين مطلب است كه يكي از دو عامل ذكر شده به                 

ي را نداشته   تنهايي در شكل گيري عملكرد اقتصادي نقش اصل        
 ).١٢(ولي مجموع دو عامل ذكر شده در اين امر دخيل هستند
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