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 تنشبهدار پوشينهي تتراپلوئيدها گندمواكنش
 با گندم ماكارونيمقايسه در ود نيتروژنمبك

3و شاهرخ جهان بين*2زاده، پرويز احسان1فرشته پورآذري

و،1،3  دانشگاه ياسوجدانشكده كشاورزي دانشياردانشجوي كارشناسي ارشد

 دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان،2
)29/10/89: تاريخ تصويب-4/9/88:تاريخ دريافت(

 چكيده

 برخيو عملكردياجزا عملكرد،بر نيتروژن كمبود تأثير بررسي منظوربه آزمايش اين

 خرديها كرت صورتبه مزرعهدر تتراپلوييد گندميها تيپژنو فيزيولوژيك خصوصيات

 نيتروژن كود سطح چهارآندركه آمددر اجرابه تصادفي كامل بلوك يك طرحقالبدر شده

 گندم ژنوتيپ هشتو اصلي عامل عنوانبه) هكتاردر كيلوگرم 200و20،80،140( خالص

و استاگاتا(ماكارونييها تيپژنو گروه شامل دار پوشينه گندميها تيپژنو گروهو)شوآ

 تكرارسهدر فرعي عامل عنوانبه) بالغ اوزون زرنه، خويگان، جونقان، شهركرد، سينگرد،(

 نشان صفات مورد بررسيبر نيتروژن تأثير بررسياز حاصل نتايج.مورد ارزيابي قرار گرفتند

 مقدارودانه عملكرد،مترمربعدر پنجه تعداد برگ، سطح شاخصبر نيتروژن كود اثركه داد

ب نيزها تيپژنو بينو بوددار معني،دانهينئپروت مه از لحاظ كليه صفات ،b يزان كلروفيلجز

شددار معنيتفاوتدانه پروتئينو خشك ماده عملكرد  با مقدار ژنوتيپ متقابل اثر.ي مشاهده

 تعداد،مترمربعدر سنبله تعداد كل،وa،b كلروفيل برگ، سطح شاخص صفات براي نيتروژن

 براي نيتروژنرد ژنوتيپ گروه متقابلاثر همچنين. بود دار معني دانه پروتئينوسنبلهدر دانه

كه،بود دار معنيدانه پرتئين درصدو دانه عملكرد سنبله،در دانه تعداد برگ، سطح شاخص

و زراعي گندمهايگروهازيكهر صفاتبر نيتروژن مقادير كود متفاوت اثر دهنده نشان

دانه. استدار پوشينه در) گرم2/45(باالترين مقدار در صفات وزن هزار  سنبله، تعداد دانه

دانه)4/36( به) درصد6/26(و شاخص برداشت) كيلوگرم در هكتار8/5028(و عملكرد

كل.ي زراعي تعلق داشتها تيپگروه ژنو گرم وزن بر گرم ميلي69/3( حداكثر مقدار كلروفيل

در)تر برگ دانه) 2/941(مترمربع، تعداد سنبله نيز به گروه) درصد16(و درصد پروتئين

يها تيپژنوكه رسدمي نظربه چنين فوق نتايجبه توجهبا. تعلق داشتدار پوشينهيها تيپژنو

 نيتروژنكمبود مقابلدر شده اصالحيها تيپژنوبه نسبت بيشتري تحمل تتراپلوئيددار پوشينه

و غذايي فقربا مناطقيدر كشت جهت قديمي غالت ايناز توانميودهندمي نشان خود از

.گرفت بهره نيز غذايي متنوع محصوالت تهيه

 دانه، فلورسانس، گندم ماكاروني، عملكرددار پوشينه نيتروژن، گندم: كليديهاي واژه

. كلروفيل
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 مقدمه
و جهان گياهگندم مهمترين  كشاورزي در ايران

و حدودشوميمحسوب  درصد از منابع غذايي20د
ميمردم جهان را عمده سطح زير كشت. دهد تشكيل

گندم معمولي يا گندم نان گونه گندم در جهان را 
بهكه به طوري،دهدتشكيل مي كلد95 نزديك رصد از

و   درصد5توليد جهاني را به خود اختصاص داده
گندم دوروم كه جهت توليد محصوالت گونه باقيمانده به

). Oleson, 1994(رود اختصاص دارد پاستا به كار مي
گندم دوروم نسبت به گندم نان را كشت گسترش كمتر 

 به مطلوبيت كمتر آن براي پخت نان، عملكرد توان مي
و همچنين تالش يدي پايينئكمتر به لحاظ سطح پلو تر

اصالحي كمتر در زمينه اين گندم توسط اصالحگران 
 ).Bozini, 1988(نسبت داد 

كه غذاي گندم از جمله اقسام اهلي شده قديمي
ميأتآنهابشر براي هزاران سال از  شده است، مين

 ,Nesbitt & Sammuel)اند بوده1دار پوشينهيها گندم

ديها گندماين . (1995  در هر سه سطح پلوئيدي
)Einkorn(تترا ،)Emmer ( و هگزا)Spelt (وجود 

و بسياري از Perrino & Hammer (1982). اند داشته
و هگزاپلوئيد پلوئيدي تتراها گندمد را اجداآنهامحققين
اعالم Nesbitt & Sammuel  (1995).دانندميامروزي

ي هگزاپلوئيد كه در نتيجهها گندمداشتند كه اولين 
از آمدهبه وجودو ديپلوئيد پلوئيدتترايها گونهتالقي اند،
و پيشرفت. اند بودهدار پوشينهانواع  با افزايش جمعيت

هاي قديمي شديدي در كشت اين غلهتكنولوژي، كاهش 
اين كاهش توليد . (Heun et al., 1997)ايجاد شد 

و  وضعيتد بهبواحتماالً به دليل تغيير در رژيم غذايي
واقتصادي بشر، همچنين تمايل  توليد وي به كشت

و واريته و ماكاروني با عملكرد باالتر هايي از گندم نان
 ,Nesbitt & Sammuel)است تر بوده كوبي راحتخرمن

 حاصل از هايفرآورده در اروپا قيمتأاخير. (1995
و دار پوشينهيها گندم  به ويژه افزايش يافته
 اين توجه دارند،كنندگاني كه به كيفيت محصول مصرف

ايتاليادر. گنجانندمحصوالت را در سبد غذايي خود مي
يها گندم زارعين از كشت برخيآمدبخش زيادي از در

1. Hulled wheats 

و بنابراينشومي تاًمين دار شينهپو  دار پوشينهيها گندمد
كه در گذشته به عنوان غذاي اصلي مردم كم درآمد

مطرح بود، به يكي از محصوالت غذايي لوكس در برخي 
 ,Filatenko & Hammer)جوامع غربي تبديل شده است 

اي به عنوان منابع تغذيهديدگاهازها گندماين . (1997
و تجديد شونده اي براي بهبود كيفيت غذايي محصوالت

از ديدگاه كشاورزي، منابع ژني غني جهت افزايش 
و توانايي رشد در  مقاومت به آفات گياهان زراعي

و رطوبت باالتر خاك و تحمل به سرما هاي با فقر غذايي
در.ندشوميي زراعي محسوبها گندماز آستانه تحمل 

و،عين حال و سنبله ، آنهاخصوصيات گلچه اندازه دانه
 دار پوشينهيها گندم، به خصوصها گونهارجحيت اين

و هگزاپلوئيد را بر ارقام وحشي موجود جهت پلوئيدتترا
). Marconi et al., 1999(دهد اهلي كردن نشان مي

 & Ehsanzadehطبق تحقيقات صورت گرفته توسط 

Shahedi (2005) وEhsanzadeh et al. (2009)حال در 
 با سطح دار پوشينهيها گندمضر جمعيت هايي از اين حا

هاي پلوئيدي تترا در نقاطي از ايران از جمله استان
و چهار محال  محدود بختياري، به صورتواصفهان

يها گندممطالعات صورت گرفته روي.ندشوميكشت
بدار پوشينه و ويژه در سطح ملي بسياره در سطح جهاني

و در واقع  ها گندمبسياري از خصوصيات اين اندك است
.هنوز ناشناخته مانده است

 زراعي، گياهان عملكرد افزايش هايروش از جمله
 خصوصياتبه توجهبا آنها فتوسنتزي بازده بردن باال

 مهمترينازيكيو است گياه نموو رشد فيزيولوژيك
 گياه تغذيه،گياهان فتوسنتزي بازده بردن باالدر عوامل
 محيطي هايتنش تحت گياهكه شرايطيدر.دباش مي
 فتوسنتز نرخ گيرد،مي قرار غذايي موادوآب كمبود مثل

 نهايتاًو رويشي رشد كاهشآنپيدرو يافته كاهش
از.پيونددمي وقوعبه زايا اعضاي تعداد كاهش  نيتروژن

ترين عناصر غذايي مورد نياز گياهان جمله پر مصرف
مي. مختلف است زان نيتروژن در گياهان زراعي ميانگين

 درصد5-6به در مواردي كه حتي،دباشمي درصد2-1
 ).Koochaki & Sarmadniya, 1986(رسد نيز مي

كاهش ميزان نيتروژن در گياهان زراعي كه در نتيجه
و عدم توانايي  عواملي همچون حاصلخيزي پايين خاك

ها برگ بيماري يا پيريوتاًمين نيتروژن مورد نياز گياه
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د، موجب كاهش زيادي در راندمان استفادهشوميايجاد
و نهايتاً توليد ماده خشك توسط گياه در فتوسنتزاز نور
اين عنصر يكي ). Banaiyan & Sedigh, 1994(دشو مي

و ميزان پروتئين تشكيلياز اجزا  دهنده پروتئين است
و يا هاي مختلف گياهيدر بافت  به طور مستقيم

درمستقغير  ارتباط دارد بافت اينيم با غلظت نيتروژن
)Khajehpour, 1997 .(در  ساختار رنگيزه اصلينيتروژن

از. دخالت دارد كلروفيل نيز فتوسنتز يعني هدف
 مقادير كود نيتروژن بر تأثير بررسي آزمايش حاضر

و اجزا  عملكرديخصوصيات فيزيولوژيك، عملكرد
تتعدادي از توده  دار پوشينهتراپلوئيد هاي محلي گندم

. استايران در مقايسه با گندم ماكاروني

و روش هامواد
 به منظورو1386-87اين آزمايش در سال زراعي

س و اجزابررسي اثر چهار يطح كود نيتروژن بر عملكرد
و برخي خصوصيات كيفي عملكرد، فلورسانس كلروفيل

يد، در مزرعه آزمايشيئ گندم تتراپلوژنوتيپهشت 
درد انشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان به اجرا

در. آمد  كيلومتري جنوب غربي40محل آزمايش
اصفهان در منطقه لورك نجف آباد در عرض جغرافيايي

و 32 و طول جغرافيايي32 درجه 51 دقيقه شمالي
و از. دقيقه شرقي واقع شده است23درجه ارتفاع مزرعه

و ميانگي1630سطح دريا  و متر ن دراز مدت بارش
 درجه5/14و متر ميلي 140دماي ساالنه به ترتيب

 بر اساس آزمون صورت گرفته، خاك. استگراد سانتي
ي به متر سانتي60تا30و30صفر تا مزرعه در اعماق
و5/13 درصد نيتروژن،03/0و04/0ترتيب داراي

و گرم ميلي5/17  260و 190 بر كيلوگرم فسفر
در. بر كيلوگرم پتاسيم بود گرم ميلي زمين محل آزمايش

دو.سال قبل آيش بود  عمليات تهيه بستر شامل شخم،
. بندي بود بلوكو تسطيح،ديسك عمود بر هم

سهها كرتطرح آزمايش به صورت ي خرد شده با
. هاي كامل تصادفي اجرا گرديدتكرار در قالب طرح بلوك

ن در چهار سطح هاي آزمايشي شامل كود نيتروژفاكتور
 كيلوگرم نيتروژن خالص در 200و 20،80،140(

و ژنواز منبع) هكتار يها تيپ اوره به عنوان فاكتور اصلي
يد در هشت سطح كه شامل شش ژنوتيپئگندم تتراپلو

از)دار پوشينهگروه(دار پوشينهگندم   جمع آوري شده
و چهارمحال بختياري استان سينگرد،(هاي اصفهان
و اوزونشهركر دو) بالغ د، خويگان، جونقان، زرنه و

داراي) گروه زراعي(يد زراعيئژنوتيپ گندم تتراپلو
 فرعي عاملبه عنوان)و استاگاتاشوآ(عملكرد قابل قبول

ني.در نظر گرفته شدند و تا حدوديت سطح اول روژن
ب و ه سطح دوم نيز به عنوان سطوحي كه گياهان زراعي

و ماكارونيي زراعها گندمويژه  با تنش امروزيي نان
و به عنوان،ندشوميكمبود نيتروژن مواجه انتخاب

. سطوح مورد تنش كمبود نيتروژن لحاظ شدند
 يك سوم كود نيتروژن در هر كدام از سطوح ذكر

و سپس زمين شده  قبل از كاشت به خاك اضافه شد
و در هفته آخر آبان ماه توسط شيار باز كن شيار زده

مابقي كود نيتروژن به صورت سرك.شدانجام كشت
و گرده ها افشاني به كرتطي دو مرحله به ساقه رفتن

م به صورت سوپر فسفات فسفركود. اضافه شد زاني به
و نتايج آزمونيك100 لوگرم در هكتار بر اساس نياز گياه

و بهيازين خاك قبل از كاشت به خاك اضافه شد
 رديف10 كرت شاملهر. مصرف كود پتاس نبود

و نمونهيگير اندازه. سانتيمتر بود20متري به فاصله3 ها
هاي هاي طي دوره رشد با رعايت حاشيه از رديفبرداري

و  و سوم انجام گرفت  جهت باقيمانده هر كرتدوم
و اجزاگير اندازه شديي عملكرد دانه جهت. آن منظور
در سطح برگ گياهاني شاخص سطح برگ،گير اندازه
 نيم متر طولي از رديف دوم در هر كرت در زمان قسمت
 به آزمايشگاه، آنهاو پس از انتقالافشاني قطعگرده

 ,NE 3000 مدل(ي سطح برگ گير اندازهتوسط دستگاه

LI-COR Inc:Lincoln (و سپسگير اندازه ي شد
 فلورسانس ميزان.شاخص سطح برگ محاسبه گرديد

-OS-30p, Opti) متركلروفيل توسط دستگاه فلوري

Science, Chlorophyll Fluorometer)در پنج گياه 
افشاني هر كرت در مرحله گردهمتوالي از رديف دوم

 بر روي برگي فلورسانسهايگير اندازه. تعيين شد
ترين برگ كامالً توسعه يافته در اين پرچم كه جوان

و در ساعت   بامداد 9:00 تا 7:30مرحله از رشد بود
شدانجا ،هاي فلورسانس شاخصيگير اندازهدر زمان.م

. رطوبتي نبودند كمبودتحت تنشبه طور كلي گياهان
: زير مورد بررسي قرار گرفتند فلورسانسيها ويژگي
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Fv / Fm = (Fm-F0) / Fm :كوانتوميبيشينه كارائي 
 II فتوسيستم

F0:سانس كمينهفلور 
Fm :فلورسانس بيشينه 

و با مقدار كلروفيل برگ نيز در مرحله گرده افشاني
شدگير اندازه Arnon (1949)استفاده از روش  به.ي

و اجزاگير اندازهمنظور ويي عملكرد بيولوژيك  عملكرد
سه،عملكرد دانه  از هر كرت مترمربع مساحتي برابر

گآزمايشي پس از حذف حاشيه كف ت. رديدبر  اينروزن
و جهت گير اندازهها بوته و گير اندازهي شد ي عملكرد
 عملكرد شامل وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبلهياجزا

.دنبه آزمايشگاه منتقل گرد مترمربعو تعداد سنبله در
هاي برداشت شده از يك متر هاي هوايي بوتهسپس اندام

و ديگر اجزا(طولي   آون به مدتدر) بوتهيشامل دانه
وگراد سانتي درجه72 ساعت در دماي 48  خشك شدند

.ديدني عملكرد بيولوژيك توزين گردگير اندازهجهت
ي ميزان نيتروژن با استفاده از روش كجلدال گير اندازه

AACC1و با استفاده از دستگاه(Kjeltec Auto, 1030 

Analyzer) و سپس با استفاده از رابطه 1 انجام شد
شددر :صد پروتئين محاسبه
 درصد پروتئين= درصد نيتروژن×7/5)1

 SASافزار ها با استفاده از نرمتجزيه تحليل داده

و عالوه بر تجزيه واريانس، مقايسات  صورت گرفت
و اثرو زراعيدار پوشينه ژنوتيپارتاگونال دو گروه انجام

مقايسات.شد بررسي نيز متقابل گروه با نيتروژن
 آنهاFها در آن دسته از صفاتي كه آزمونميانگين
2دار معني بود، با استفاده از روش حداقل تفاوت دار معني

(LSD) صورت گرفت.

و بحث  نتايج
 در سطحbاثر كود نيتروژن بر ميزان كلروفيل

همچنين اثر).1 جدول( بود دار معنياحتمال پنج درصد
نتايج. بوددار معني كل نيز بسياروaژنوتيپ بر كلروفيل 
نشان داد كه با افزايش)2جدول(ها مقايسه ميانگين

bوaيها مقدار كلروفيل اگرچهسطوح كود نيتروژن

1. American Association of Cereal Chemists 
2. Least Significant Difference 

bكلروفيلمورد اين افزايش تنها در وليافزايش يافت 

و نيتروژن.ه است بوددار معني اثر متقابل بين ژنوتيپ
كهارد معنيبراي هر سه صفت فوق   دهنده نشان بود،

 كود نيتروژن بر اين صفت مختلف متفاوت مقاديرتأثير
هاي اما اثر متقابل بين گروه. استها تيپدر بين ژنو

يك از صفات فوق نيتروژن در هيچسطوحو گندم
 بين دار معني عدم تفاوت دهنده نشانكه نبوددار معني

ر ميزان دو گروه گندم در پاسخ به كود نيتروژن از نظ
يها تيپ ژنو اگرچه در آزمايش حاضر.كلروفيل است

 به دار معني از نظر مقدار كلروفيل واكنشيدار پوشينه
 كلروفيلميزان ميانگينازنيتروژن نشان ندادند، ولي

به) درصد11(بيشتري ي زراعيها تيپ ژنو گروهنسبت
برخوردار بودند كه چنين برتري از نقطه نظر فيزيولوژيك

 Makino & Osmond.د حائز اهميت باشدتوان مي
 گزارش كردند كه تنش كمبود نيتروژن باعث (1991)

و دار معنيها به طور كاهش مقدار كلروفيل ي شد
در تمام مراحل خود به مقدار هاي فتوسنتزيفرآيند

و مقدار نيتروژن وابسته و بين عملكرد ماده خشك  بود
ددار معنيكلروفيل همبستگي .اشتي وجود
درو ژنوتيپاثر كود نيتروژن  بر شاخص سطح برگ

ميانگين شاخص. بوددار معنيسطح احتمال يك درصد
و سومسطح   به طور نيتروژنبرگ در سطوح دوم
ودار معني  ميانگين اينليي از ديگر سطوح بيشتر بود

و پوشنه دار تفاوت صفت در دو گروه گندم زراعي
و معادل دار معني .)2 جدول( بود75/3ي نداشت

Latiri-Souki et al. (1998) اعالم كردند كه با افزايش 
 كيلوگرم در هكتار، 220و 200سطوح كود نيتروژن تا

ي افزايش دار معنيشاخص سطح برگ گياه گندم به طور
و. يافت و بين گروه و نيتروژن اثر متقابل بين ژنوتيپ

ي ك نيتروژن بر شاخص سطح برگ هم در سطح احتمال
در.)1جدول( بوددار معنيدرصد  شاخص سطح برگ
و سوم دار پوشينهيها تيپ ژنوگروه  در سطوح دوم

رسد در نيتروژن از سطوح ديگر بيشتر بود كه به نظر مي
ها سطح چهارم نيتروژن به دليل افزايش خوابيدگي بوته

 كاهشها تيپاندازي، شاخص سطح برگ اين ژنوو سايه
ي زراعي با كاهش سطوح كودها تيپدر ژنو. است يافته

ي كاهش دار معنينيتروژن، شاخص سطح برگ به طور
).1 شكل(يافت
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 عملكرد، عملكرد دانه،ي اجزا،Fv/Fmو كل برگ، نسبتa،bنتايج تجزيه واريانس شاخص سطح برگ، مقدار كلروفيل-1 جدول
و درصد پروتئين دان  هاي گندم تتراپلوئيده در ژنوتيپعملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت

 منابع
 تغيير

درجه
 آزادي

شاخص
سطح 
 برگ

a كلروفيل
)4-10(*

bكلروفيل
)8-10(*

كلكلروفيل
)4-10(*

Fv/Fm 
)5-10(*

 تعداد سنبله
 در مترمربع

تعداد دانه
در سنبله

وزن هزار
 دانه

 عملكرد دانه
عملكرد ماده
 خشك

شاخص
 برداشت

پروتئين
 دانه

1286363201/4835/4 8/215/1674801 5/14072 116**220/00/155916كبلو
15/23*22438561730644965/29**5/349/23 16223/24008 1262*80/40/13**3 نيتروژن
a640/00/5197 5568/42725 0/193/15179538 4008359 83/1140/3خطاي
50/1 45/322**1169393035970526** 7/790**5/1140**5/605796**15 30** 0/30273**60/2**7 ژنوتيپ
17374384442136003/3100/1**5/880/15**0/462968**20 27* 0/27140**00/3**5 دار پوشينهگروه

2301041775/7550/0 8/8918/15130744** 1901/07/1666 930**00/30/16**1 گروه زراعي
111/00/58هان گروهبي ** 234** 28**35 **0/19240686/7908 ****8/544473039584**6676467 25/2026 **31/4

61/12**2532991494/48 0/778/9842413**5/172896**21 40** 484**0/38**70/2**21 نيتروژن* ژنوتيپ
70/11**3091724221/32 5/2203008/200/9676435**24 54** 600**0/51**70/2** 15نيتروژن* دار پوشينه
00/15**04/19 6552639 9/1390/4903020** 300/10/7266108/31152 نيتروژن* زراعي
70/14** 47/162**16170548 1611698*0/2950/19** 75/36/5743/13/77621**3 نيتروژن* گروه

b5660/09/7120 8210/36304 3/182/14521561 2265761715/4630/3خطاي
. درصد1و5دار در سطح معني به ترتيب **و*

عملكرد ماده عملكرد، عملكرد،ي، اجزاFv/Fmو كل برگ، نسبتa،b مقايسه ميانگين شاخص سطح برگ، مقادير كلروفيل-2 جدول
و پروتئين دانه براي ژنوتيپ و سطوح نيتروژن تتراپلوئيد گندمهاي خشك نهايي، شاخص برداشت

كلروفيل
 كل

bكلروفيل پروتئينaكلروفيل
(%) 

 شاخص
(%) برداشت

ماده خشك
كيلوگرم(نهايي 

)در هكتار

 عملكرد دانه
در( كيلوگرم

)هكتار

هزار دانه
)گرم(

تعداد دانه
در سنبله

تعداد
سنبله در 
 مترمربع

Fv/Fm
)م بر گرم وزن تر برگگر ميلي(

شاخص
سطح 
 برگ

 عامل

)كيلوگرم در هكتار( نيتروژن
4/15 bc 5/18 0/19537  3/3645 a 0/31 0/23 2/895  80/0 80/2 11/0 b 7/2 2/3 b 20 
8/14 c 3/20 0/18656  5/3805 a 7/30 3/20 7/867  79/0 70/2 09/0 b 5/2 0/4 a 80 
3/16 ab 8/19 0/17763  6/3528 a 0/32 9/21 6/855  79/0 80/2 10/0 b 7/2 2/4 a 140 
0/17 a 4/17 0/17766  0/3092 b 6/29 6/22 0/819  79/0 20/3 14/0 a 1/3 6/3 b 200 
3/1 1/3 0/14142  3/299  8/2 0/3 0/146  10/0 51/0 03/0 3/0 4/0 LSD (0.05)

 ژنوتيپ
0/16 4/16 b 0/18279 a 3/3014 b 5/26 b 2/17 b 2/941 a 79/0 91/2 a 11/0 9/2 a 7/3 a  دار پوشينه
7/15 1/17 b 0/20617 a 0/3531 b 0/27 b 0/17 de 0/1171 a 80/0 40/2 dc 12/0 3/2 dc 9/3 bc سينگرد 
0/16 9/15 b 0/20575 a 0/3278 bc 5/28 b 3/19 cd 3/1081 ab 79/0 03/3 abc 11/0 9/2 abc 5/4 a  شهركرد
5/16 9/13 b 0/17558 ab 0/2439 d 5/25 b 5/15 e 0/670 c 80/0 69/3 a 10/0 5/3 a 2/3 d  خويگان
7/15 3/17 b 0/17883 ab 5/3100 bc 5/26 b 3/21 c 0/741 c 79/0 21/3 ab 11/0 1/3 ab 6/3 bcd  جونقان
7/15 7/17 b 0/15848 b 5/2811 cd 5/25 b 0/14 e 3/1021 ab 79/0 67/2 bcd 10/0 5/2 abc 3/3 cd زرنه 
3/16 0/17 b 0/17190 ab 5/2925 cd 0/26 b 7/15 e 5/962 b 79/0 21/3 ab 13/0 5/3 ab 1/4 ab اوزون بالغ 
6/15 6/26 a 0/18888 a 8/5028 a 2/45 a 4/36 a 0/614 b 79/0 37/2 a 10/0 4/2 a 7/3 a  زراعي
6/15 9/24 a 0/19867 a 0/4955 a 0/46 a 5/42 a 5/622 c 79/0 22/2 d 08/0 1/2 d 3/3 cd شوآ 
5/15 4/28 a 0/17908 ab 5/5102 a 5/44 a 3/30 b 0/606 c 79/0 76/2 bcd 12/0 5/2 abc 0/4 ab استاگاتا 
5/1 6/5 0/3893  6/590  0/3 5/3 8/155  012/0 69/0 02/0 6/0 6/0 LSD (0.05)

و هر ستون* .باشند ميLSD بر اساس آزمون درصد5 در سطح احتمال دار معنيهايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت ميانگين، در هر عامل آزمايشي

� دار پوشينه

�يزراع

b
a ab

bb b
a a

0

2

4

6

20 80 140 200
)كيلوگرم در هكتار(نيتروژن

گ
بر
ح
سط

ص
اخ
ش

دو اثر متقابل-1 شكل  نيتروژن براي شاخص سطح برگو سطوح تتراپلوئيد گندم گروه بين
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و اثر متقابل  براي هيچكدام آنهااثر ژنوتيپ، نيتروژن
ي شده در مرحله گير اندازه فلورسانس عاملاز سه
ا گرده از).1 جدول( نبود دار معنيين آزمايش افشاني در

 به عنوان معياري از Fv/Fm فوق، فاكتور عاملميان سه
 فتوسنتزي محسوب IIكارايي كوانتوم در فتوسيستم

و عدم تغيير آن تحت شرايط آزمايش حاضر شده
و واكنشحكايت از آن دارد كه  هاي كيفيت فعاليت

و در نتيجه  كارايي كوانتومي فتوسيستم نوري فتوسنتز
II در(متاًثر از تنش كمبود نيتروژن يها تيپژنوحداقل

و در شداندازهحاضر . نشده است)اي كه در اينجا اعمال
رسد كه در اين آزمايش اثر تنش كمبود كود به نظر مي

نيتروژن بر خصوصيات فيزيولوژيك گياه بيشتر از طريق 
استأثير و تنش كمبود بر شاخص سطح برگ بوده ت

 توليد شاخص سطح برگ كاهشسبب بيشتر نيتروژن
و و در نهايت ميزان كلروفيل در واحد سطح برگ شده

تغيير IIهمچنين بيشينه كارايي كوانتومي فتوسيستم 
 .Shangguan et al.اي نداشته استقابل مالحظه

 در Fv/Fm در گندم زمستانه تغييري در نسبت (2000)
.تروژن مشاهده نكردنداثر تنش كود ني

 دار معنياثر كود نيتروژن بر ميانگين وزن هزار دانه
 روند نيتروژنو با افزايش سطوح كود)1جدول(نبود

 Shekoofa & Emam.خاصي در اين صفت ديده نشد
 نيز در آزمايش خود نشان دادند كه با افزايش (2008)

 كيلوگرم در هكتار در وزن200سطح كود نيتروژن تا
چه.ي رخ نداددار معنيهزار دانه گندم تغيير اگر

به8/30ها تيپ وزن هزار دانه ژنوميانگين  گرم بود، ولي
ي زراعي وزن هزار دانه بيشتريها تيپطور كلي ژنو
متوسط وزن. داشتنددار پوشينهيها تيپنسبت به ژنو

و زراعي به ترتيب دار پوشينهيها تيپهزار دانه در ژنو
اثر متقابل بين).2جدول( گرم بود2/45و5/26

و همچنين گروه هاي گندم با نيتروژن براي وزن ژنوتيپ
چنانچه در مقايسات).1جدول( نبود دار معنيهزار دانه 

د، در ارقام زراعيشومي ديدهها تيپگروهي ميانگين ژنو
به طور كلي با افزايش سطوح كود نيتروژن، وزن هزار 

 140اين روند افزايش وزن تا سطح. دانه افزايش يافت
كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن ادامه داشت ولي در

.)3 جدول( كاهش يافتدر هكتار كيلوگرم 200مقدار 
 با افزايش سطوح كود نيتروژن دار پوشينهيها تيپدر ژنو

ي در وزن دار معني كيلوگرم در هكتار تفاوت 140تا
 كيلوگرم 200هزار دانه حاصل نشد، ولي در سطح

ي دار معنينيتروژن خالص در هكتار، اين صفت به طور
 .Castagna et alدر آزمايشي كه توسط. يافتكاهش

كه صورت گرفت(1996)  مصرف كود مشخص شد
نيتروژن تا سطح معيني سبب افزايش وزن هزار دانه

و بعد از آن كاهش وزن هزاردانه را به دنبالشو مي د
مي. دارد  كمبود گياه در شرايط تنشرسد به نظر

نيتروژن به دليل كاهش تعداد دانه، وزن هزار دانه خود
.نمايدمي حفظ تا حدوديرا

 مترمربعاثر كود نيتروژن بر ميانگين تعداد سنبله در
، ولي با افزايش سطوح كود)1 جدول( نبود دار معني

 به صورت هر چندمترمربعنيتروژن، تعداد سنبله در
 et al.  Castagna.)2جدول(كاهش يافتردا معنيغير

 اعالم كردند كه اثر كود نيتروژن بر تعداد نيز(1996)
بر. نبوددار معني در گندممترمربعسنبله در اثر ژنوتيپ

 دار معني در سطح يك درصد مترمربعتعداد سنبله در 
 اين صفتميانگيناگرچه به طور كلي).1 جدول(بود

در، بود4/859 براي هشت ژنوتيپ گروه ولي
 مترمربعتعداد سنبله در ميانگين دار پوشينهيها تيپژنو

كه)2/941( از بود،  ارقام زراعي گروهبر%50 بيش
وها تيپ ژنو گروه بين اثر متقابل.برتري داشت) 614(

 دار معنينيتروژن در سطح احتمال يك درصد سطوح
ايه گروهعكس العمل متفاوت دهنده نشانبود، كه
. نيتروژن استبه افزايش مقدار از نظر اين صفت ژنوتيپ

 مترمربعبا افزايش سطوح كود نيتروژن، تعداد سنبله در
 كاهش پيدا كرد، در دار پوشينهيها تيپ ژنو گروهدر

. ارقام زراعي اين روند افزايشي بود گروهحالي كه در
Shakoofa & Emam (2008) نشان دادند كه با افزايش 

 كيلوگرم در هكتار تعداد 200كود نيتروژن تا سطوح
ي افزايش دار معني در گندم به طور مترمربعسنبله در

 اعالم كردند كه Castagna et al. (1996)ولي.يابدمي
در كوداثر  دار معني مترمربع نيتروژن بر تعداد سنبله
.نبود

 تعداد دانه در ميانگيني بر دار معنيكود نيتروژن اثر
 ميانگين تعداد دانه در سنبلهو)1 جدول(نداشت سنبله

).2 جدول( بود9/21 براي هشت ژنوتيپ برابر با
Castagna et al. (1996) اعالم كردند كه با افزايشنيز 
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 كيلوگرم در هكتار 100سطوح كود نيتروژن از صفر تا
ي در تعداد دانه در سنبله در هيچ يك از دار معنيتغيير

و ايجاد نشد، كه با هگزاپلوئيد دار وشينهپارقام زراعي
 از لحاظها تيپبين ژنو.نتايج اين آزمايش مطابقت داشت

يكدار معنيتعداد دانه در سنبله تفاوت ي در سطح
تعداد دانه در سنبله در ميانگين. درصد وجود داشت

به)4/36(ارقام زراعي گروه  از%115نزديك  گروه باالتر
و ژنوتيپ بيناثر متقابل. بود)2/17(دار پوشينهارقام

و مقادير  نيتروژنو مقادير هاي گندمگروهبين نيتروژن
در. بوددار معنينيز در سطح احتمال يك درصد

 با افزايش سطوح كود نيتروژن دار پوشينهيها تيپژنو
تعداد دانه در سنبله كاهش يافت، اما اين كاهش

ي با دار معنيافزايشي در ارقام زراعي روند. نبوددار معني
افزايش سطوح كود نيتروژن در تعداد دانه در سنبله

 اعالم كردندZebarth & Heard (1992). وجود داشت
كه مصرف مقادير كافي كود نيتروژن تعداد دانه در

دهد، كه دليل آن اثر مثبت كود سنبله را افزايش مي
اما. لچه بارور استبنيتروژن در افزايش تعداد سن

Castagna et al. (1996)اعالم كردند كه با افزايش 
 كيلوگرم در هكتار 100سطوح كود نيتروژن از صفر تا

ي در تعداد دانه در سنبله در هيچ يك از دار معنيتغيير
و  ايجاد نشد، كه با نتايج آزمايشدار پوشينهارقام زراعي

. مطابقت داشتحاضر
 احتمال اثر كود نيتروژن بر عملكرد دانه در سطح

به).1 جدول( بود دار معنييك درصد از لحاظ آماري
ميانگين طور كلي با كاهش سطوح كود نيتروژن،

 روند در هشت ژنوتيپ گندم تتراپلوييدعملكرد دانه

ازها تيپتفاوت بين عملكرد دانه ژنو. افزايشي نشان داد
 بود دار معنيلحاظ آماري در سطح احتمال يك درصد

بهبي).1 جدول( ژنوتيپ زراعي دو شترين ميزان عملكرد
كه)2 جدول(تعلق داشت   ميانگين عملكرد به طوري
 گروهو دار پوشينه گروه،ها تيپ ژنوكلدانه براي

و 3/3014، 9/3517 زراعي به ترتيبيها تيپژنو
 ميانگين. كيلوگرم در هكتار به دست آمد8/5028

باها تيپ ژنو دانه در گروهعملكرد  افزايش سطحي زراعي
 گروهدر).3 جدول(كود نيتروژن روند افزايشي داشت

 با افزايش سطح كود نيتروژن دار پوشينهيها تيپژنو
 دار معنيچند اين روند عملكرد دانه كاهش يافت كه هر
 عملكرد دانهميانگيننبود، ولي سبب ايجاد روند نزولي

تگفتوانميبنابراين).2شكل(شدها تيپ ژنوكل در
 به دليل داشتن مقاومت دار پوشينهيها تيپ ژنو گروهكه

 سازگاري به كمبود به ويژهو هاي محيطيباالتر به تنش
نيتروژن محيط، عملكرد كمبود تشديد، با عناصر غذايي

دانه خود را از طريق اجزاء عملكرد نظير تعداد پنجه 
نهو تعداد دانه در سنبله مترمربعبارور، تعداد سنبله در 

 افزايش نيز تا حد قابل توجهياند، بلكه نمودهحفظتنها
 نيز نشان دادندTroccoli & Codianni (1993).اندداده

 كيلوگرم 120با افزايش سطوح كود نيتروژن از صفر تا
در هكتار، عملكرد دانه در هر سه ژنوتيپ گندم

ي دار معني هگزاپلوئيد مورد بررسي به طور دار پوشينه
.تكاهش ياف

اثر كود نيتروژن بر عملكرد ماده خشك نهايي
 نيز اختالفها تيپبين ژنو).1 جدول( نبود دار معني
ي از نظر عملكرد ماده خشك نهايي مشاهده دار معني

� دار پوشينه

� زراعي
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و سطوح نيتروژن براي عملكرد دانهتتراپلوئيددمگنگروهدو اثر متقابل بين-2شكل
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، كلروفيل كل،b، كلروفيلa كلروفيل هاي گندم در نيتروژن براي شاخص سطح برگ، مقايسه ميانگين اثر متقابل گروه-3جدول
و درصد پروتئين دانه ژنوياجزا ي گندم تتراپلوئيدها تيپ عملكرد، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك

)كيلوگرم در هكتار( نيتروژن
هگرو صفت

20 80140 200 LSD 
b*30/3a30/4ab20/4b30/3دار پوشينه

شاخص سطح برگ
b90/2b20/3a30/4a43/4زراعي

26/1

ab85/2ab79/2ab82/2a03/3دار پوشينهa كلروفيل
ab28/2ab98/1ab31/2ab91/2زراعي)گرم بر گرم وزن تر برگ ميلي(

37/1

ab011/0b096/0ab08/1a44/1دار پوشينهbكلروفيل
ab099/0b078/0ab099/0a44/1زراعي)گرم بر گرم وزن تر برگ ميلي(

042/0

ab97/2b91/2ab94/2a30/3دار پوشينهكلروفيل كل
b37/2b04/2b40/2ab06/3زراعي)گرم بر گرم وزن تر برگ ميلي(

63/0

b2/27bc6/26b7/27c6/24دار پوشينه وزن هزار دانه
a6/42a0/43a2/45a8/44زراعي)گرم(

15/6

 a2/987 a0/975 a7/949 ab5/852دار پوشينه
 سنبله در مترمربع

 b2/619 b8/545 b3/573 ab3/718زراعي
1/311

d7/18d0/18d5/16d4/15دار پوشينه
تعداد دانه در سنبله

b9/35b4/34ab0/38a2/44زراعي
97/6

 b3/3010 b5/2985 b9/2764 c4/2096دار پوشينهعملكرد دانه
 a3/4350 a6/5065 a85/4619 a8/4878زراعي)كيلوگرم در هكتار(

2/1179

 a9/19438 a3/18458 a6/17028 a0/18188دار پوشينهعملكرد بيولوژيك
 a3/19833 a0/19250 a7/19966 a0/16500زراعي)كيلوگرم در هكتار(

0/7773

c2/15bc2/16bc2/16cd5/11دار پوشينه شاخص برداشت
b9/21ab3/26b1/23a7/29زراعي (%)

5/6

b13/15b43/15ab03/16a45/17دار پوشينه پروتئين
ab24/16b50/14ab00/17ab88/15زراعي)درصد(

96/9

مي فاقد تفاوت معني درصد5و در سطح احتمال LSD داراي يك حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون هايي كه حداقل ميانگين، براي هر صفت* .باشند دار

آن علي).1 جدول(نشد يها تيپ ژنو گروهكهرغم
و دار پوشينه  به دليل توليد پنجه زياد، وزن خشك شاخ

 اما به علت پايين بودن عملكرد،برگ باالتري داشتند
 گروهباآنهااوت عملكرد ماده خشك نهاييتف،آنهادانه
.ي زراعي محسوس نبودها تيپژنو

ازها تيپشاخص برداشت در ژنو ي مورد مطالعه متاًثر
ها تيپ، ولي بين ژنو)1 جدول(سطوح كود نيتروژن نبود

از نظر اين صفت در سطح احتمال يك درصد تفاوت
شددار معني  Shekoofa & Emam (2008). مشاهده
 200ن دادند كه با افزايش سطوح كود نيتروژن تا نشا

اي در شاخص كيلوگرم در هكتار تغيير قابل مالحظه
برداشت گندم رخ نداد، كه با نتايج اين آزمايش مطابقت 

كل شاخص برداشت. دارد در20ميانگين  درصد بود كه
در5/17 به طور متوسط دار پوشينهيها تيپژنو و

اثر متقابل).2جدول(صد بوددر28ي زراعيها تيپژنو
و سطوح نيتروژن   رابطه با شاخصدربين ژنوتيپ

هاي نبود، اما اثر متقابل بين گروهدار معنيبرداشت
و سطوح نيتروژن   دار معني شاخص برداشت برايگندم

 از سطوح دار پوشينهيها گندمدر گروه).1 جدول(بود
مقيدار معنياول تا سوم نيتروژن تغيير دار اين در

كيلوگرم 200( چهارمصفت ديده نشد، اما در سطح 
 در مقدار شاخص برداشت افت هر چند)نيتروژن

يها گندمگروهدر. رخ داد،يدار معنيمحسوس ولي غير
نزولي جزئي نيتروژن، روند كمبودزراعي با تشديد تنش

 Shahsawari & Safari. در شاخص برداشت مشاهده شد
ك(2005) ردند كه با افزايش سطوح كود نيز اعالم

ي دار معنينيتروژن، مقدار شاخص برداشت به طور 
 نيز درEzzat-Ahmadi et al. (1998).كاهش يافت
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و عملكرد بررسي اثر سطح مختلف كود نيتروژن بر رشد
و كيفي گندم گزارش دادند كه  سطوح كمتر كمي
اين كاهش. نيتروژن، شاخص برداشت باالتري دارند

بهنتوا مي د به سبب افزايش عملكرد بيولوژيك نسبت
.عملكرد دانه با افزايش مقدار نيتروژن مصرفي باشد

اثر كود نيتروژن بر پروتئين دانه در سطح احتمال
 ولي اثر ژنوتيپ بر اين صفت بود،دار معنيپنج درصد 

 نشان داد كهSinebo (2002)).1 جدول( نبود دار معني
جو در سطح احتمال دانه وتئين اثر نيتروژن بر درصد پر

و سطوح. بود دار معنيپنج درصد  اثر متقابل بين ژنوتيپ
و همچنين بين و تتراپلوييد گندم گروهدونيتروژن

 دار معنيسطوح نيتروژن در سطح احتمال يك درصد
،ها تيپ ژنوكل براي دانه درصد پروتئينميانگين.بود
ترگروهو دار پوشينه گروه و87/15،0/16تيب زراعي به

. درصد به دست آمد6/15
 با كاهش سطوح كود دار پوشينهيها تيپ ژنو گروهدر
ي دار معنيدرصد پروتئين به طور ميانگين نيتروژن

ي زراعي كاهشها تيپ ژنو گروهكاهش يافت، ولي در
 بنابراين واكنش. نبوددار معني دانهدرصد پروتئين

تندار پوشينهيها گندم نيتروژن از كمبودش نسبت به
ي زراعيها تيپنظر درصد پروتئين دانه شديدتر از ژنو

).3شكل(بود
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 دانهو سطوح نيتروژن براي درصد پروتئينتتراپلوئيد گروه گندمدو ميانگين اثر متقابل بين-3 شكل

ميگونهمان  از دار پوشينهيها گندمرفته كه انتظار
بهيترعملكرد دانه پايين ي زراعيها گندم نسبت

 به دليل عدم دار پوشينهيها گندمدر. برخوردار بودند
و انجام فعاليت هاي اصالحي، صفاتي نظير وزن هزار دانه

ها يا تعداد دانه در سنبله بهبود چنداني طي دهه
ن صده ترين يافته مهم. كرده استهاي گذشته پيدا

 به دار پوشينهيها تيپآزمايش حاضر پاسخ منفي ژنو
در عين حال ميزان پروتئين دانه.ن بودژكود نيترو

 نه تنها از گندم دوروم كمتر نبود، دار پوشينهيها تيپژنو
 مجموعه. بلكه تا حدودي نيز از اين بابت برتري داشتند

 در اين مطالعه دار ينهپوشيها گندمهايي كه از واكنش
 رساند كه مشاهده شد ما را به اين نتيجه مي

 داراي پتانسيل غيرقابل انكاري در دار پوشينهيها گندم
برداري به عنوان منابع ارزشمند ژنتيكي جهت بهره
و كيفيت هاي تنشنژادي در ارتباط با محيط به زا دارند

يكآنهامحصول دانه نيز   منبع را به خوبي به عنوان
غذايي حداقل جهت توليد مواد غذايي خاص مطرح

. كند مي

 سپاسگزاري
هاي اجراي اين تحقيق توسط دانشگاه ياسوج هزينه

و مزرعه اي توسط دانشگاهو امكانات آزمايشگاهي
ت  كه قابل قدرداني،است مين شدهأصنعتي اصفهان

.است
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