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چکیده
 در مزرعهای1397-98  این پژوهش در سال زراعی،بهمنظور بررسی امکان کاهش اثر منفی تنش گرمای انتهای فصل با استفاده از باکتریهای حلکننده فسفات
 عامل.واقع در منطقه هفتکل وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی رامهرمز بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد
 شوش و، سیروان، مهرگان،2 دیماه) و عامل فرعی بهصورت فاکتوریل شامل پنج رقم گندم نان (چمران12 اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح (اول آذرماه و
 نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت و وقوع تنش گرما در دوره پرشدن.برات) و دو سطح کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات (عدم تلقیح و تلقیح بذر) بود
 شاخص برداشت و دوره مؤثر پرشدن دانه کاهش و سرعت پرشدن دانه افزایش یافت و شدت واکنش بسته به رقم، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه،دانه
 رقم مهرگان در هر دو تاریخ کاشت از عملکرد باالیی برخوردار بود و در تاریخ کاشت تأخیری با بیشترین افزایش در سرعت پرشدن دانه و.متفاوت بود
 بهطور، با تلقیح بذر با باکتری در هر دو تاریخ کاشت. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد،کمترین کاهش تعداد دانه در سنبله
 اما اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم در باکتری بر، درصد افزایش یافت7  درصد و عملکرد بیولوژیک7/6  عملکرد دانه، درصد4/6  تعداد دانه در سنبله،متوسط
 تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر تخفیف اثر تنش گرما اثبات نشد و تأثیر مثبت باکتری در هر دو،عملکرد و صفات مرتبط با آن معنیدار نبود و ازاینرو
 دو صفت با اهمیت برای، توانایی باالتر در افزایش سرعت پرشدن دانه و حفظ بیشتر تعداد دانه در سنبله، در مجموع در این پژوهش.تاریخ کاشت یکسان بود
.دستیابی به عملکرد دانه باالتر در شرایط تنش گرمای انتهای فصل شناخته شد
. کود زیستی، عملکرد، رشد دانه، تغییر اقلیم، تاریخ کاشت:کلیدواژهها
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Abstract
In order to investigate the possibility of reducing the negative effects of late-season heat stress using phosphate-solubilizing bacteria, this experiment is
carried out as split factorial based on a complete randomized block design with three replications in a farm located in Haftkol city under the
supervision of Ramhormoz Islamic Azad University, during the growing season 2016-2017. The main factor consists of planting date in two levels
(22 November and 2 January) and the sub factors as a factorial consisted of five bread wheat cultivars (Chamran2, Mehregan, Sirvan, Shush and
Barat) and of two levels application of phosphate solubilizing bacteria (inoculation and without inoculation). The results show that with a delay in
planting and occurrence of heat stress in grain filling period, grain yield, biological yield, harvest index, and effective grain filling period are decreased
and grain filling rate is increased. Also, the reaction intensity has varied depending on the cultivar. Mehregan cultivar has high yield in both planting
dates and in the delayed planting date with the highest increase in grain filling rate and the lowest decrease in number of seeds per spike, had the
highest grain yield and harvest index. By inoculating the seeds with bacteria, on both planting dates, on average, the number of seeds per spike is
increased by 4.6%, grain yield by 7.6%, and biological yield by 7%, but the interaction effect between planting date, cultivar and bacteria on yield and
its related traits is not significant. Therefore, the effect of phosphate solubilizing bacteria on mitigating the effect of heat stress is not proven and the
positive effect of bacteria is the same on both planting dates. Overall, in this study, higher ability to increase grain filling speed and maintain more
grain number per spike are identified as two important traits for achieving higher grain yield under late-season heat stress conditions.
Keywords: Biofertilizer, climate change, grain growth, planting date, yield.
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* نویسنده مسئول

اسما اصالنی ،مهرو مجتبایی زمانی

 .1مقدمه

کاشت مناسب برای جلوگیری از همزمانی مرحله نموی

دمای بهینه در دوره گلدهی و دانهبندی گندم بهطور متوسط

حساس به تنش گرما با درجه حرارتهای زیاد با اهمیت

 20درجه سلسیوس گزارش شده است و بهازای هر یک

شمرده شده است (.)Hanumantha Rao et al., 2016

درجه سلسیوس افزایش دما به باالتر از دمای بهینه ،عملکرد

از دیگر راهکارهای موجود برای بهبود تحمل به تنش

Dias & Lidon,

در گیاهان ،تلقیح بذر یا تیمار گیاهان با عوامل بیولوژیکی

 .)2010در صورت وقوع تنش گرما در مرحله گلدهی و

نظیر باکتری و قارچ است .باکتریها عالوه بر تأثیر مثبت

گردهافشانی ،تعداد گلچه سقطشده در گندم و احتمال عقیمی

بر رشد و عملکرد گیاهان در شرایط معمول محیطی،

گرده افزایش مییابد و کاهش تعداد دانه در سنبله و پوکی

شرایط نامناسب محیطی ناشی از تنش را تعدیل نموده و

دانهها را بهدنبال دارد ( .)Farooq et al., 2011از طرفی در

رشد گیاهان را در این شرایط بهبود میبخشند

(Abd El-

زمان وقوع تنش گرما ،بهدلیل تخریب پروتئینها و اسیدهای

 .)Daim et al., 2018باکتری پانتوآ آگلومرانس با تولید

چرب غیراشباع و مختلشدن عملکرد غشای سلولی در

اسیدهای آلی باعث رهاسازی فسفات از ترکیبات

جابهجایی آب ،یونها و امالح آلی ،نشت از غشاهای سلولی

معدنیشده و با تثبیت نیتروژن اتمسفری و تولید

افزایش و پایداری غشای سلولی کاهش مییابد ( & Cossani

فیتوهورمونهایی نظیر ایندولاستیکاسید نقش مؤثری در

 .)Reynolds, 2012در این شرایط تمامی فرایندهای

رشد گیاه دارد ( )Dutkiewicz et al., 2016و باکتری

متابولیکی مرتبط با غشای سلولی نظیر فعالیتهای فتوستزی

سودوموناس پوتیدا با تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز ،باعث

متأثر شده و عملکرد کاهش مییابد (.)Ghatei et al., 2017

رهاسازی فسفات از ترکیبات آلی خاک میشود.

دانه سه تا چهار درصد کاهش مییابد (

پاسخ ارقام مختلف گندم به تنش گرمای انتهای فصل

باکتریهای جنس سودوموناس ،عالوه بر افزایش قابلیت

متفاوت است و ارقام در سه دسته متحمل ،نیمهمتحمل و

جذب فسفر برای گیاه ،با تولید پیشماده هورمونهای

Nikkhah & Martirosian

گیاهی ،تولید آنزیم  ACCدیآمیناز ،کنترل عوامل

( )2017با بررسی ارقام مختلف گندم براساس شاخصهای

بیماریزا ،تولید سیدروفور و اسیدهای آلی در ریزوسفر و

ارزیابیکننده تحمل به تنش گرما ،از یکسو عقیمی گلچهها

در نتیجه کاهش اسیدیته خاک ،بهبود ساختمان خاک،

و کاهش تعداد دانه در سنبله و از سویی دیگر ،کاهش طول

توسعه سیستم ریشهای ،افزایش جذب آب و تعدیل

دوره پرشدن دانه و در نتیجه ،کاهش وزن دانه را از دالیل

تنشهای محیطی و تحریک رشد گیاه باعث افزایش کمی

کاهش عملکرد دانه عنوان کردند .در بررسی تأثیر تنش

و کیفی محصول میشوند

( Rezapour Kavishahi et al.,

گرمای انتهای فصل ناشی از تأخیر در کاشت بر  11ژنوتیپ

 .)2015در پژوهش  )2011( Ali et al.تلقیح بذر گندم با

گندم توسط  ،)2014( Omidi et al.تعداد دانه در سنبله و

سودوموناس پوتیدا در شرایط وقوع تنش گرما منجر به

شاخص برداشت بهعنوان صفات مناسب برای غربالگری

افزایش معنیدار طول ریشه و بخش هوایی ،وزن خشک

ژنوتیپهای متحمل به تنش گرمای انتهای فصل معرفی

بوته ،تعداد پنجه و سنبله ،تعداد دانه در سنبله و وزن صد

شدند .در منابع ،مدیریت زراعی راهکاری مؤثر در کاهش

دانه گندم شد .ایشان تولید فیتوهورمونها و تحریک رشد

اثرات مخرب تنش گرما معرفی شده و در مدیریت کاشت،

ریشه ،تولید سیدروفورهای کالتکننده آهن و افزایش

انتخاب ژنوتیپهای متحمل به تنش گرما و انتخاب تاریخ

فسفات محلول ،افزایش محتوای کلروفیل و افزایش

حساس دستهبندی میشوند.
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پایداری غشای سلولی را از دالیل تحمل به گرما در

اثرات مثبت باکتریهای محرک رشد حلکننده فسفات

بوتههای گندم تلقیحشده با باکتری سودوموناس پوتیدا

برای بهبود تحمل به تنش گرما در ارقام گندم موردبررسی

معرفی کردند.

قرار گرفت.

در ایران متوسط سطح برداشت گندم طی یک دوره
 36ساله از سال  1357تا  6/19 ،1392میلیون هکتار و

 .2مواد و روشها

متوسط تولید گندم  9/25میلیون تن گزارش شده است

بهمنظور ارزیابی تأثیر تنش گرمای انتهای فصل ناشی از

( ،)Ebadzadeh, 2016که در سالهای اخیر میزان تولید

تأخیر در کاشت بر پنج رقم گندم و امکان کاهش اثرات

به  13تا  14میلیونتن نیز رسیده است و استان خوزستان

منفی کشت تأخیری با استفاده از باکتریهای حلکننده

در اغلب سالها رتبه اول یا دوم تولید گندم در کشور را

فسفات ،این پژوهش در سال زراعی  1397-98در

بهخود اختصاص داده است .در اکثر مناطق این استان،

مزرعهای واقع در روستای چمن الله از توابع هفتکل

گندم رشد رویشی مطلوبی داشته و انتظار میرود که

استان خوزستان (عرض جغرافیایی  31درجه و  30دقیقه

محصول زیادی تولید کند ،ولی با افزایش ناگهانی دما در

شمالی ،طول جغرافیایی  49درجه و  32دقیقه شرقی و

اسفندماه و تداوم دمای باال در فروردینماه ،گیاه در مرحله

ارتفاع  298متر از سطح دریا) بهصورت اسپلیت فاکتوریل

گلدهی تا رسیدگی با تنش گرما روبهرو و عملکرد از

در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.

Moshattati et al.,

تاریخ کاشت در دو سطح بهعنوان عامل اصلی در نظر

 .)2010از طرفی براساس پیشبینیهای موجود ،میانگین

گرفته شد که کاشت در اول آذرماه ،تاریخ کاشت

دمای ساالنه مناطق مختلف ایران تا سال 2050( 1430

توصیهشده در منطقه بود و بهمنظور برخورد مراحل

میالدی) 3/5 ،تا  4/5درجه سلسیوس افزایش مییابد و

گلدهی و پرشدن دانه گندم با گرمای انتهای فصل ،کاشت

این تغییرات از غرب به شرق و از شمال به جنوب کشور

تأخیری در  12دیماه انجام شد (شکل  .)1عامل فرعی

شدیدتر خواهد بود ( .)Koocheki et al., 2016در مقیاس

بهصورت فاکتوریل شامل پنج رقم گندم نان متعلق به

منطقهای  )2016( Koocheki & Nassiri Mahallatiبا

گروه رسیدگی نسبتاً زودرس (چمران ،2مهرگان ،سیروان،

شبیهسازی عملکرد گندم در شرایط اقلیمی سال ،1430

شوش و برات) و دو سطح کاربرد باکتریهای حلکننده

درصد کاهش عملکرد گندم را پنج تا  30درصد (بهطور

فسفات (عدم تلقیح و تلقیح بذر) بود .باکتریهای

ویژه برای خوزستان  20تا  25درصد) برآورد کردند .از

مورداستفاده در این پژوهش با نام تجاری فسفاته بارور از

اینرو ،با توجه به استراتژیکبودن محصول گندم و سهم

شرکت زیستفناور سبز تهیه شدند.

لحاظ کمی و کیفی کاهش مییابد (

مؤثر خوزستان در تولید آن و همچنین با توجه به اهمیت

هر گرم کود زیستی فسفاته بارور حاوی  107تا 108

پدیده گرمایش جهانی و لزوم کاهش اثرات منفی تنش

باکتری سودوموناس پوتیدا سویه  P13و پانتوآ آگلومرانس

گرما با استفاده از رویکردی سازگار با محیط زیست ،در

سویه  P5میباشد و میزان مصرف باکتریهای مذکور برای

این پژوهش ،ضمن بررسی تأثیر تنش گرمای ناشی از

تلقیح بذر ارقام گندم موردمطالعه در این پژوهش براساس

تأخیر در کاشت بر ارقام مختلف گندم و شناسایی رقم

توصیه شرکت سازنده  100گرم باکتری برای بذر مورد

متحمل در شرایط آبوهوایی هفتکل ،امکان بهرهگیری از

نیاز در یک هکتار در نظر گرفته شد.
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شکل  .1دمای متوسط ،حداکثر و حداقل از زمان گردهافشانی تا رسیدگی پنج رقم گندم موردمطالعه در دو تاریخ کاشت مناسب
(اول آذرماه) و تأخیری ( 12دیماه) در سال زراعی 1397-98

بهمنظور عدم تداخل تیماری در بین هر کرت فرعی

در مرحله ظهور سنبله ،از هر کرت  45ساقه اصلی

پشتههایی به فاصله  50سانتیمتر زده شد و برای هر

مشابه در ردیفهای دوم و هفتم عالمتگذاری شد که

تکرار ،جوی مجزا برای آبیاری و جوی مجزا برای خروج

برای نمونهبرداری تخریبی مربوط به اندازهگیری روند

زهآب احداث شد .هر کرت فرعی شامل هشت ردیف

پرشدن دانه مورداستفاده قرار گرفتند و  10مورد از

کاشت به فواصل  20سانتیمتری بود که با تراکم  400بوته

ساقههای عالمتگذاریشده نیز برای برآورد وزن سنبله

در مترمربع کشت شد .بافت خاک محل آزمایش ،لومی با

ساقه اصلی و تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی استفاده شد.

 7/5 pHو شوری  4/5دسیزیمنس بر متر ،حاوی 0/66

از زمان گردهافشانی (شکوفاشدن اولین بساک در 50

درصد کربن آلی 5/3 ،میلیگرم در کیلوگرم فسفر قابل

درصد سنبلههای عالمتگذاریشده) تا رسیدگی

جذب و  209میلیگرم در کیلوگرم پتاسیم قابل جذب

فیزیولوژیکی به فواصل زمانی پنجروزه ،سه سنبله مربوط

بود .میزان مصرف توصیهشده کود شیمیایی براساس نتایج

به ساقههای اصلی عالمتگذاریشده بهمدت  48ساعت

آزمون خاک 110 ،کیلوگرم  P2O5در هکتار از منبع

در آون با دمای  75درجه سلسیوس خشک شدند .چهار

سوپرفسفات تریپل و  25کیلوگرم  K2Oدر هکتار از منبع

سنبلک میانی هر سنبله جدا شد و از هر سنبلک ،دو دانه

سولفات پتاسیم بهصورت پایه و  184کیلوگرم نیتروژن در

متعلق به گلچههای قاعدهای هر سنبلک توزین شدند و

هکتار از منبع کود اوره در سه قسط (پس از سبزشدن،

متوسط وزن تکدانه مربوط به دانههای وسط سنبله ساقه

پایان پنجهزنی و شروع غالفرفتن) بود .در طول دوره

اصلی در هر نوبت نمونهگیری محاسبه شد .پس از ترسیم

رشد ،آبیاری کرتها با توجه به نیاز آبی گیاه ،وضعیت

منحنی رشد دانه برای هر واحد آزمایشی ،از هر منحنی

بارش و پایش مستمر وضعیت ظاهری رطوبت خاک به

چهار نقطه که در مرحله رشد خطی دانه قرار داشت،

نحوی انجام شد که گیاه با تنش کم آبی مواجه نشود.

انتخاب شد و معادله رگرسیونی این چهار نقطه برای دو
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متغیر وزن خشک تکدانه و روز پس از گردهافشانی محاسبه

 .3نتایج و بحث

شد .شیب خط ،سرعت پرشدن دانه در مرحله خطی رشد

براساس نتایج تجزیه واریانس ،صفت تعداد سنبله در

دانه شناخته شد و با تقسیم متوسط وزن تکدانه در سنبله

مترمربع تنها از عامل رقم متأثر شد و تأثیر تاریخ کاشت،

ساقه اصلی در زمان برداشت بر سرعت پرشدن دانه در

کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات و اثرات متقابل

مرحله خطی رشد دانه ،دوره مؤثر پرشدن دانه بهدست آمد

بررسی شده بر این صفت غیر معنیدار بود (جدول .)1

(.)Hashemi-Dezfoli & Marashi, 1995

بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح به رقم سیروان

در زمان رسیدگی ،خطی به طول نیم متر از وسط

تعلق داشت و ارقام برات و شوش نیز از تعداد سنبله در

ردیفهای سوم و ششم هرکرت بهمنظور محاسبه تعداد

واحد سطح باالیی برخوردار بودند (جدول  .)2کاهش دو

سنبله در واحد سطح برداشت شده و با شمارش سنبلهها،

درصدی و غیر معنیدار تعداد سنبله در واحد سطح در

تعداد سنبله در واحد سطح تعیین شد .سپس بهطور

تاریخ کاشت تاخیری ،حاکی از عدم تأثیرپذیری این

تصادفی از میان سنبلههای مذکور 20 ،سنبله بارور انتخاب

صفت از شرایط نامساعد محیطی در اواخر دوره رشد گیاه

شد و تعداد دانههای متعلق به این  20سنبله شمارش و

است که با توجه به شکلگیری این جزء از عملکرد در

متوسط تعداد دانه در سنبله ثبت شد .بهمنظور سنجش

مراحل زایشی قبل از گردهافشانی ،دستیابی به این نتیجه

عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و شاخص برداشت ،با

دور از انتظار نیست .در منابع ،شدت کاهش تعداد سنبله

حذف نیم متر طولی از ابتدا و انتهای ردیفهای چهارم و

در واحد سطح با توجه به کاهش طول مرحله رویشی

پنجم ،سطحی معادل یک مترمربع برداشت شد .برای

ناشی از تأخیر در کاشت ،متفاوت است .کاهش تعداد

تعیین وزن هزاردانه ،دو نمونه  500تایی از بذور

سنبله در واحد سطح ناشی از تأخیر در کاشت گندم در

بوجاریشده هر کرت آزمایشی شمارش و پس از 48

شرایط آبوهوایی خوزستان در پژوهش

Mojtabaie

ساعت قرارگرفتن در آون  75درجه سانتی گراد ،توزین

 4/5 ،)2014( Zamani et al.درصد و در پژوهش

شدند .با محاسبه انحراف معیار دادههای دو نمونه

 9 ،)2014( et al.درصد گزارش شده است .ایشان

Omidi

500تایی متعلق به هر تیمار و اطمینان از کمتربودن

تسریع مراحل نموی و کوتاهشدن طول دوره رشد

انحراف معیار از  4درصد ،از مجموع دو نمونه وزن

رویشی ،بهویژه دوره پنجهزنی را از دالیل کاهش تعداد

هزاردانه محاسبه شد .پس از اطمینان از نرمالبودن

سنبله در واحد سطح دانستند .در پژوهش حاضر ،تعداد

دادههای حاصل از اندازهگیری صفات (از طریق آزمون

سنبله در واحد سطح از مصرف باکتریهای حلکننده

شاپیرو -ویلک) ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

فسفات متأثر نشد که با نتایج  )2018( Tahir et al.در

نرمافزار ( SASنسخه  )9/1انجام شد .در صورت

شرایطی که کود شیمیایی فسفردار به مقدار الزم و

معنیداربودن مقادیر  Fبرای هر یک از منابع تغییر تاریخ

توصیهشده مصرف شده بود ،مطابقت داشت.

کاشت ،رقم و کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات،

در پژوهش  )2013( Sarikhani et al.نیز کاربرد

مقایسه میانگین اثرات اصلی براساس آزمون  LSDانجام

ترکیبی دو باکتری سودوموناس پوتیدا سویه  P13و پانتوآ

شد .بهمنظور مقایسه میانگین اثرات متقابل از دستور

آگلومرانس سویه  P5تعداد سنبله در واحد سطح را نسبت

 LSmeansاستفاده شد.

به تیمار عدم تلقیح با باکتری افزایش نداد.
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با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،تأثیر رقم و اثر

دانه در سنبله بیشتری برخوردار بود (شکل  .)2اگرچه

متقابل تاریخ کاشت در رقم برای هر دو صفت تعداد دانه

تأخیر در کاشت در همه ارقام منجر به کاهش تعداد دانه

در سنبله و تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی معنیدار بود

در سنبله شد ،مقدار این کاهش در ارقام مختلف ،متفاوت

(جدول  .)1بیشترین تعداد دانه در سنبله به رقم چمران2

بود و رقم مهرگان در مقایسه با سایر ارقام از کمترین

در تاریخ کاشت مناسب اختصاص داشت و این رقم در

کاهش تعداد دانه در سنبله و کمترین کاهش تعداد دانه در

تاریخ کاشت تأخیری نیز نسبت به سایر ارقام ،از تعداد

سنبله ساقه اصلی برخوردار بود (شکل .)2

جدول  .1خالصه نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه گندم نان و صفات مرتبط با آن تحت تأثیر تاریخ کاشت ،رقم و کاربرد باکتریهای
حلکننده فسفات
میانگین مربعات
منابع تغییر
بلوک
تاریخ کاشت
بلوک /تاریخ کاشت
رقم
باکتری
تاریخ کاشت× رقم
تاریخ کاشت× باکتری
رقم× باکتری
تاریخ کاشت× رقم× باکتری
خطا

درجه آزادی

تعداد سنبله
در مترمربع

تعداد دانه
در سنبله

تعداد دانه در
سنبله ساقه اصلی

وزن
هزاردانه

وزن سنبله
ساقه اصلی

2
1
2
4
1
4
1
4
4
36

1460/0ns
2535/0 ns
3140/0
** 29864/2
8401/7 ns
11630/8 ns
881/7 ns
2630/8 ns
2660/8 ns
4788/9

42/6 ns
1151/1 ns
173/9
** 151/7
* 56/7
* 26/5
11/6 ns
1/0 ns
5/6 ns
9/5

33/20 ns
934/57 ns
206/31
** 272/41
11/62 ns
**53/84
10/75 ns
11/52 ns
6/07 ns
12/56

77/9 ns
* 1863/7
82/0
** 172/9
0/0 ns
6/4 ns
5/0 ns
5/90 ns
2/6 ns
3/2

0/13 ns
** 12/49
0/03
** 0/99
0/01 ns
0/09 ns
0/00 ns
0/04 ns
0/03 ns
0/04

11/60

7/18

7/35

4/99

7/70

ضریب تغییرات ()%

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد :ns .غیر معنیدار.

ادامه جدول  .1خالصه نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه گندم نان و صفات مرتبط با آن تحت تأثیر تاریخ کاشت ،رقم و کاربرد
باکتریهای حلکننده فسفات
میانگین مربعات
منابع تغییر
بلوک
تاریخ کاشت
بلوک /تاریخ کاشت
رقم
باکتری
تاریخ کاشت× رقم
تاریخ کاشت× باکتری
رقم× باکتری
تاریخ کاشت× رقم× باکتری
خطا
ضریب تغییرات ()%

درجه آزادی
2
1
2
4
1
4
1
4
4
36

سرعت پرشدن دانه
در مرحله خطی رشد

دوره مؤثر
پرشدن دانه

عملکرد
دانه

عملکرد
بیولوژیک

شاخص
برداشت

0/053 ns
* 1/647
0/086
** 0/111
0/000 ns
** 0/044
0/000 ns
0/007 ns
0/004 ns
0/008

12/50 ns
** 1828/22
8/84
** 36/82
0/34 ns
* 9/25
2/24 ns
2/43 ns
1/87 ns
3/19

431402/5 ns
* 175542457/3
3886060/5
** 2324982/3
** 2528228/5
** 2059321/4
17414/9 ns
450163/1 ns
260987/2 ns
342841/5

3773105/0 ns
* 618695481/7
30065861/7
** 13821552/5
** 14573081/7
* 717673/8
72801/7 ns
* 5652802/5
182489/2 ns
2212518/5

3/21 ns
* 684/52
34/60
** 80/20
2/42 ns
* 24/47
0/01 ns
11/43 ns
7/86 ns
9/05

5/16

7/67

10/39

10/22

7/90

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد :ns .غیر معنیدار.
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جدول  .2مقایسه میانگین اثرات اصلی تاریخ کاشت ،رقم و کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم
تعداد سنبله

تعداد دانه

وزن هزاردانه

وزن سنبله

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک
-1

-1

در مترمربع

در سنبله

()g

ساقه اصلی ()g

( )kg.ha

( )kg.ha

تاریخ کاشت مناسب

603/00 a

47/18 a

41/42 a

2/93 a

7346/7 a

17767/0 a

تاریخ کاشت تأخیری

590/00 a

38/42 a

30/27 b

2/01 b

3925/8 b

11344/0 b

LSD

62/25

14/65

10/06

0/20

2190/0

6091/5

چمران2

520/83 c

48/39 a

33/21 c

2/70 a

5937/0 ab

16138/3 a

مهرگان

575/00 bc

42/76 b

39/28 a

2/79 a

6052/8 a

14602/5 bc

سیروان

647/50 a

38/88 c

39/99 a

2/45 b

5559/3 b

13655/8 c

شوش

612/50 ab

43/14 b

31/20 d

2/09 c

4928/7 c

13475/0 c

برات

626/67 ab

40/83 bc

35/54 b

2/31 b

5703/4 ab

14905/8 b

LSD

57/30

2/55

1/48

0/16

484/8

1231/6

عدم تلقیح با باکتری

608/33 a

41/83 b

35/84 a

2/46 a

5431/0 b

14062/7 b

تلقیح با باکتری

584/67 a

43/77 a

35/85 a

2/48 a

5841/5 a

15048/3 a

LSD

36/24

1/61

0/94

0/10

306/6

778/9

در هر ستون و برای هر عامل ،میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

در این پژوهش ،بهطور متوسط همه ارقام از سه تا پنج

سنبله در مقایسه با شرایط عدم تلقیح همراه بود (جدول ،)2

روز بعد از گردهافشانی با حداکثر دمای روزانه باالتر از 31

اما اثر متقابل تاریخ کاشت در باکتری ،رقم در باکتری و

درجه سلسیوس روبهرو بودند و این شرایط محیطی

تاریخ کاشت در رقم در باکتری برای این صفت معنیدار

(بهاستثنای دو دوره یک الی دو روزه که حداکثر دما به کمتر

نبود (جدول  .)1در پژوهش  )2013( Mansooriیکی از

از  30درجه سلسیوس رسید) تا زمان رسیدگی تداوم یافت

دالیل احتمالی افزایش تعداد دانه در سنبله در نتیجه مصرف

(شکل  .)1در منابع ،وقوع دمای باالی  31درجه سلسیوس

باکتریهای حلکننده فسفات ،آزادشدن بهتر فسفر از خاک و

قبل و بعد از گردهافشانی از دالیل عقیمی دانه گرده ،افزایش

مصرف بیشتر فسفر توسط گیاه عنوان شده است .تاکنون

تعداد گلچههای سقطشده و کاهش تعداد دانه در سنبله

توانایی آزادسازی فسفر توسط باکتریهای سودوموناس

شناخته شده و حساسترین مرحله دانهبندی به دمای باال،

پوتیدا سویه  P13و پانتوآ آگلومرانس سویه  P5توسط

Farooq et

Dutkiewicz et

سه روز پس از گردهافشانی عنوان شده است (

پژوهشگران مختلف گزارش شده است (

 .)al., 2011در پژوهش  )2010( Moshattati et al.دلیل

 )al., 2016; Sarikhani et al., 2013و با توجه به نقش

کاهش تعداد دانه در سنبله در تاریخ کاشت تأخیری،

فسفر در تقویت رشد زایشی و افزایش تعداد گل و دانه

کوتاهترشدن طول دوره تشکیل آغازههای گل و کاهش تعداد

( ،)Mansoori, 2013احتماالً افزایش تعداد دانه در سنبله در

سنبلچه در سنبله و دانه در سنبلچه عنوان شد.

نتیجه تلقیح بذر با باکتریهای مذکور به افزایش فسفر قابل

براساس نتایج بهدستآمده ،کاربرد باکتریهای حلکننده

جذب برای گیاه برمیگردد .تأثیر مثبت کاربرد باکتریهای

فسفات بر متوسط تعداد دانه در سنبله تأثیر معنیداری داشت

حلکننده فسفات و محرک رشد بر افزایش تعداد دانه در

(جدول  )1و تلقیح بذر همه ارقام با باکتریهای حلکننده

سنبله ،پیش از این توسط  )2011( Ali et al.و

Mansoori

فسفات بهطور متوسط با افزایش  4/6درصدی تعداد دانه در

( )2013نیز گزارش شده است.
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تاریخ کاشت مناسب

تاریخ کاشت تاخیری

تاریخ کاشت تاخیری

b
de
fg

g

55
50

cd

45

ef

40

g

a

35
30

تعداد دانه در سنبله

bc

bc

60
b

bc

bc

cd
de

e

cde

f

f

25
20
برات

شوش

سیروان

مهرگان چمران 2

برات

شوش

سیروان

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی

a

تاریخ کاشت مناسب

مهرگان چمران 2

شکل  .2مقادیر تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی پنج رقم گندم نان در دو تاریخ کاشت مناسب و تأخیری
میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

تأخیر در کاشت منجر به کاهش  27درصدی وزن

ارقام مهرگان و سیروان از باالترین سرعت پرشدن دانه در

هزاردانه شد (جدول  .)2ارقام موردمطالعه از نظر وزن

مرحله خطی رشد دانه برخوردار شدند .بیشترین افزایش

هزاردانه تفاوت معنیدار داشتند ،اما اثر متقابل تاریخ کاشت

سرعت پرشدن دانه ناشی از تأخیر در کاشت نیز به دو رقم

در رقم ،تاریخ کاشت در باکتری ،و تاریخ کاشت در رقم در

مهرگان و سپس سیروان اختصاص داشت و رقم چمران 2از

باکتری و تأثیر کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات بر این

کمترین افزایش سرعت پرشدن دانه ناشی از تأخیر در کاشت

صفت معنیدار نبود (جدول  .)1در هر دو تاریخ کاشت،

برخوردار بود (جدول  .)3افزایش سرعت پرشدن دانه و

بهطور متوسط رقم سیروان و مهرگان از بیشترین وزن

کاهش دوره پرشدن دانه در شرایط تنش گرمای مالیم ناشی

هزاردانه برخوردار بودند و کمترین وزن هزاردانه به رقم

از تأخیر در کاشت توسط

Mojtabaie Zamani et al.

شوش اختصاص داشت (جدول  .)2بین دو تاریخ کاشت

( )2014و  )2010( Nahar et al.گزارش شده است.

مناسب و تأخیری از لحاظ سرعت پرشدن دانه در مرحله

در دمای  20درجه سلسیوس که مناسبترین دما در

خطی رشد دانه و دوره مؤثر پرشدن دانه نیز تفاوت

دوره پرشدن دانه است ،طوالنیترین دوره پرشدن دانه و

معنیداری وجود داشت و در پاسخ به تأخیر در کاشت،

بیشترین تجمع نشاسته در دانه رخ میدهد و وزن دانهها

سرعت پرشدن دانه افزایش و دوره مؤثر پرشدن دانه کاهش

افزایش مییابد ( .)Dias & Lidon, 2010در تاریخ کاشت

یافت و بسته به نوع رقم شدت واکنش متفاوت بود ،اما بین

مناسب منطقه در پژوهش حاضر نیز ،میانگین متوسط دمای

دو سطح عدم تلقیح و تلقیح بذر با باکتریهای حلکننده

روزانه از زمان گردهافشانی تا رسیدگی  20/7درجه

فسفات اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدولهای  1و

سلسیوس و میانگین حداکثر دمای روزانه  26/5درجه

 .)3در تاریخ کاشت مناسب رقم چمران و پس از آن سیروان

سلسیوس بود (شکل  )1و بهدلیل شرایط دمایی بهینه حاکم،

و برات از سرعت پرشدن دانه باالتری نسبت به دو رقم

روند رشد دانه طوالنیتر و وزن نهایی دانه بهطور معنیداری

مهرگان و شوش برخوردار بودند ،اما با تأخیر در کاشت،

بیشتر از تاریخ کاشت تأخیری بود (جدولهای  2و .)3

دوره   23شماره   4زمستان 1400

 690

تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر واکنش ارقام گندم نان به تنش گرمای انتهای فصل

پ

جدول  .3مقادیر سرعت و دوره مؤثر پرشدن دانه ارقام گندم نان در شرایط تاریخ کاشت مناسب و تاخیری
سرعت پرشدن دانه در مرحله خطی رشد دانه ()mg.grain-1.day-1

دوره مؤثر پرشدن دانه ()day

رقم

مناسب

تأخیری

درصد افزایش

مناسب

تأخیری

درصد کاهش

چمران2

1/59 a

1/81 b

13/84

25/54 c

16/72 b

34/53

مهرگان

1/47 bc

1/99 a

35/37

31/83 a

18/22 ab

42/76

سیروان

1/57 ab

1/95 a

24/20

30/84 a

19/35 a

37/26

شوش

1/39 c

1/63 c

17/27

27/68 b

16/67 b

39/78

برات

1/52 ab

1/82 b

19/74

28/08 b

17/81 ab

36/57
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با تأخیر در کاشت ،میانگین متوسط دمای روزانه از زمان

در پژوهش  )2016( Seyed Sharifi et al.تلقیح بذر با

گردهافشانی تا رسیدگی ارقام موردبررسی به  25درجه

باکتریهای محرک رشد از جمله سودوموناس پوتیدا سویه 4

سلسیوس و میانگین حداکثر دمای روزانه به  31/4درجه

و  11منجر به افزایش طول دوره پرشدن دانه ،سرعت پرشدن

سلسیوس رسید (شکل  .)1در این شرایط تجمع نشاسته و

دانه و وزن هزاردانه در مقایسه با شاهد عدم تلقیح شد .ایشان

پروتئین در دانه ارقام موردبررسی زودتر آغاز شد و سرعت

وزن دانه را متأثر از دو عامل سرعت و طول دوره پرشدن

پرشدن دانه در مرحله خطی رشد دانه افزایش یافت ،اما

دانه دانستند و اظهار داشتند که باکتریهای محرک رشد با

بهدلیل توقف زودهنگام تجمع نشاسته در دانه ،وزن نهایی

تولید هورمونهای رشد ،افزایش قابلیت دسترسی به عناصر

دانه نسبت به تاریخ کاشت مناسب کاهش یافت (جدول .)2

غذایی ،افزایش میزان فرآوردههای فتوسنتزی و انتقال آن به

در منابع ،تسریع فرایندهای متابولیکی و افزایش

دانه و تداوم دوره پرشدن دانه منجر به افزایش وزن دانه

فعالیت آنزیمهای درگیر در بیوسنتز نشاسته و پروتئین در

میشوند )2016( Khalilzadeh et al. .نیز افزایش وزن

دانه ،از دالیل افزایش سرعت پرشدن دانه و تسریع و

هزاردانه و سرعت پرشدن دانه را در شرایط تلقیح همزمان با

فشردهشدن کلیه مراحل نموی دانه و فرارسیدن زودهنگام

دو باکتری ازتوباکتر و سودوموناس گزارش نمودند ،اما در

مرگ سلولی ،از دالیل توقف زودهنگام تجمع نشاسته در

پژوهش ایشان تلقیح بذر با باکتری سودوموناس به تنهایی در

دانه ( )Altenbach et al., 2003در شرایط تنش گرمای

مقایسه با شرایط عدم تلقیح ،فقط افزایش تعداد دانه در سنبله

مالیم طی دوره پرشدن دانه (متوسط درجه حرارت روزانه

را بهدنبال داشت و وزن دانه افزایش نیافت .در پژوهش

 25تا  30درجه سلسیوس) مطرح شده است .از طرفی،

حاضر نیز تلقیح بذر با باکتریهای حلکننده فسفات بر

کاهش تعداد سلولهای آندوسپرم بهعنوان یکی از عوامل

سرعت پرشدن ،دوره پرشدن و وزن دانه تأثیر معنیداری

تأثیرگذار بر ظرفیت تجمع نشاسته در دانه ( Sehgal et al.,

نداشت (جدول  ،)1اما منجر به افزایش معنیدار تعداد دانه

& Pradhan

در سنبله شد (جدول  .)2بهنظر میرسد که در پژوهش

 )Prasad, 2015از دیگر دالیل توقف زودهنگام تجمع

حاضر بهدلیل عدم تأثیرپذیری سرعت و دوره پرشدن دانه از

نشاسته در دانه و کاهش وزن دانه شناخته شده است.

کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات از یکسو و افزایش

 )2018و کاهش موجودی منابع فتوسنتزی (

در خصوص تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر روند

تعداد دانه در سنبله و جبران جزء عملکرد از سوی دیگر،

پرشدن دانه و وزن دانه گندم نتایج متفاوتی در دست است.

Mansoori

وزن دانه ثابت باقی مانده است .در پژوهش

دوره   23شماره   4زمستان 1400

 691

اسما اصالنی ،مهرو مجتبایی زمانی

( )2013کاربرد کود زیستی فسفاته بارور منجر به افزایش

کاهش عملکرد دانه ،از بیشترین کاهش شاخص

تعداد دانه در سنبله و کاهش وزن هزاردانه گندم شد .ایشان

برداشت برخوردار بود و رقم مهرگان که کمترین کاهش

اظهار داشتند که با افزایش تعداد دانه در بوته در اثر استفاده از

عملکرد دانه ناشی از تأخیر در کاشت را به خود

باکتری ،سهم هر دانه برای دریافت مواد پرورده کاهش یافته

اختصاص داد ،کم ترین درصد کاهش شاخص برداشت

و از اینرو ،وزن دانه کاهش مییابد .با توجه به این نتایج

را داشت (جدول .)4

بهنظر میرسد که نوع و سویه باکتری حلکننده فسفات و

کاهش عملکرد گندم در اثر تأخیر در کاشت و تفاوت در

شرایط آزمایش در اختالفات موجود در نتایج بهدستآمده

واکنش ارقام مختلف گندم به تأخیر در کاشت توسط

تأثیرگذار بودهاند.

 )2017( Nikkhah & Martirosianو )2014( Omidi et al.

ارقام موردمطالعه از نظر عملکرد دانه و عملکرد

نیز گزارش شده است .میزان کاهش عملکرد ناشی از تأخیر

بیولوژیک اختالف معنیداری داشتند (جدول  )1و تأخیر

در کاشت در ارقام مختلف و پژوهشهای مختلف انجامشده

در کاشت ،بهطور میانگین به کاهش  46درصدی عملکرد

در شرایط محیطی خوزستان ،به چگونگی واکنش ارقام به

دانه و کاهش  36درصدی عملکرد بیولوژیک منجر شد،

تأخیر در کاشت و شدت و مدت زمان تنش گرمای

اما واکنش ارقام به تغییر تاریخ کاشت متفاوت بود .در

حادثشده طی مرحله زایشی گندم بستگی دارد.

تاریخ کاشت مناسب ،رقم چمران 2از بیشترین عملکرد

کوتاهشدن طول دوره رشد رویشی ،کاهش رشد

دانه و عملکرد بیولوژیک برخوردار بود ،اما با تأخیر در

اندامهای فتوسنتزکننده و ضعیفشدن منبع وکاهش طول

کاشت ،با کاهش شدید عملکرد روبهرو شد (جدول .)4

دوره بحرانی تعیین تعداد دانه در سنبله (از برجستگی

در تاریخ کاشت تأخیری بین ارقام موردمطالعه از لحاظ

دوگانه تا گردهافشانی) و ضعیفشدن مقصد از پیامدهای

عملکرد بیولوژیک تفاوت معنیداری مشاهده نشد و از

ناشی از تأخیر در کاشت است .عالوه براین ،بهدلیل

لحاظ عملکرد دانه نیز بین ارقام چمران ،2سیروان ،شوش

برخورد مراحل گردهافشانی و پرشدن دانه با تنش گرمای

و برات اختالف معنیداری مشاهده نشد و هر چهار رقم

انتهای فصل ،تعداد و وزن دانهها کاهش یافته و در

بهطور معنیداری نسبت به مهرگان از عملکرد دانه

مجموع عملکرد دانه و کل ماده خشک تولیدی کاهش
مییابد (

پایینتری برخوردار بودند (جدول .)4

Moshattati et al., 2010; Mojtabaie Zamani

.)et al., 2014; Moshattati et al., 2018

در تاریخ کاشت تأخیری ،رقم چمران 2با بیشترین

جدول  .4مقادیر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام گندم نان در شرایط تاریخ کاشت مناسب و تاخیری
رقم

عملکرد دانه ()kg.ha-1
مناسب

عملکرد بیولوژیک ()kg.ha-1

شاخص برداشت ()%

تأخیری

درصد کاهش

مناسب

تأخیری

درصد کاهش

تأخیری

درصد کاهش

مناسب

41/99

40/40ab

30/81d

23/74

30/17

42/44ab

40/44a

4/71

چمران2

8256/28a

3617/80b

56/18

20426/67a

11850/00a

مهرگان

7274/48b

4831/07a

33/59

17196/67bc

12008/33a

43/76a

36/19b

17/30

سیروان

7176/10b

3942/50b

45/06

16396/67c

10915/00a

33/43

31/43cd

21/52

شوش

6441/87c

3415/58b

46/98

16130/00c

10820/00a

32/92

40/05b

34/60bc

14/78

برات

7584/88b

3821/97b

49/61

18683/33b

11128/33a

40/44

40/60ab
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در پژوهش حاضر ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از

ترشح آنزیم فسفاتاز (سودوموناس پوتیدا) باعث

کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات متأثر شدند و تلقیح بذر

رهاسازی فسفات از ترکیبات معدنی و آلی خاک شده و

با باکتری (کودزیستی فسفاته بارور) ،منجر به افزایش 7/6

موجودی فسفر قابل جذب در خاک برای گیاه را افزایش

درصدی عملکرد دانه و افزایش  7درصدی عملکرد

میدهند (

Dutkiewicz et al., 2016; Sarikhani et al.,

بیولوژیک در مقایسه با عدم تلقیح شد (جدول  .)2اثر متقابل

 )2013و با توجه به نقش فسفر در ریشهزایی

رقم در باکتری برای عملکرد دانه غیر معنیدار و برای

 )2011و تقویت رشد زایشی گیاه ()Mansoori, 2013

عملکرد بیولوژیک معنیدار بود (جدول  .)1رقم چمران 2در

بهنظر میرسد که در پژوهش حاضر با کاربرد کود زیستی

تلقیح با باکتری حلکننده فسفات از بیشترین عملکرد

فسفاته بارور بهدلیل افزایش جذب عناصر غذایی و آب و

بیولوژیک ( 17695کیلوگرم در هکتار) برخوردار بود و

بهویژه بهواسطه افزایش تعداد سنبلچه و دانه در سنبله،

کمترین عملکرد بیولوژیک به رقم شوش در شرایط عدم

عملکرد دانه افزایش یافته است .افزایش عملکرد دانه و

تلقیح ( 12978کیلوگرم در هکتار) تعلق داشت (شکل  .)3در

عملکرد بیولوژیک در نتیجه مصرف کود زیستی فسفاته

این پژوهش ،با وجود باالتربودن شاخص برداشت در شرایط

بارور در هر دو تاریخ کاشت مناسب و تأخیری در

تلقیح با باکتریهای حلکننده فسفات نسبت به شرایط عدم

پژوهش  )2018( Kamaei et al.نیز گزارش شده است.

تلقیح ،تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر صفت شاخص

ایشان افزایش میزان فسفر قابل دسترس در خاک برای

برداشت غیر معنیدار بود (جدول .)1

گیاه ،بهبود رشد ریشه و بهدنبال آن بهبود رشد اندامهای

ازآنجاییکه دو باکتری موجود در کود زیستی فسفاته

هوایی را از دالیل افزایش عملکرد بیولوژیک در سطوح

بارور ،با تولید اسیدهای آلی (پانتوآ آگلومرانس) و تولید و
تلقیح
b

bcd

d

تیماری مصرف کود زیستی فسفاته بارور دانستند.
20000

عدم تلقیح

cd

a

bcd

bc

18000
bcd

16000
14000
12000
10000
8000
6000

عملکرد بیولوژیک ()Kg.ha-1

bcd

bcd

4000
2000
0
برات

شوش

( Ali et al.,

مهرگان

سیروان

چمران 2

شکل  . 3مقادیرعملکرد بیولوژیک پنج رقم گندم نان در دو شرایط عدم تلقیح و تلقیح با باکتریهای حلکننده فسفات
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در پژوهش  )2011( Ali et al.تلقیح بذر گندم با

دانه با درصد کاهش تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی

باکتری سودوموناس پوتیدا در شرایط تنش گرما به

همبستگی بسیار باالیی داشت (.)n=30 ،r=0/79 ،p>0/01

افزایش  1/6برابری بیوماس گندم ،نسبت به تیمار عدم

این نتایج حاکی از اهمیت نقش تعداد دانه در سنبله ساقه

تلقیح ،منجر شد .ایشان تولید تنظیمکنندههای رشد گیاهی

اصلی بهعنوان جزء اصلی تعیینکننده عملکرد دانه ارقام

در ریشه بوتههای تلقیحشده با باکتری که منجر به تحریک

موردبررسی در این پژوهش است .در پژوهش

Mojtabaie

رشد و توسعه ریشه و جذب بیشتر آب و مواد معدنی از

 )2014( Zamani et al.بین اجزای عملکرد ،تنها

خاک میشود را دلیل افزایش رشد گیاه عنوان کردند.

همبستگی تعداد دانه در سنبله با عملکرد دانه معنیدار بود

عملکرد دانه در واحد سطح در هر دو تاریخ کاشت

و بین درصد کاهش عملکرد دانه با درصد کاهش تعداد

مناسب و تأخیری با تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله

دانه در سنبله نیز همبستگی مثبت معنیداری مشاهده شد.

ساقه اصلی همبستگی بسیار معنیداری داشت ،اما

ایشان اظهار داشتند که با تأخیر در کاشت ،ژنوتیپهایی

همبستگی عملکرد دانه با وزن هزاردانه و تعداد سنبله در

که بیشترین درصد کاهش تعداد دانه در سنبله را داشتند،

مترمربع معنیدار نبود (جدولهای  5و  .)6پیش از این،

از بیشترین کاهش عملکرد دانه برخوردار شدند .نتایج

وجود همبستگی مثبت معنیدار بین تعداد دانه در سنبله و

ضرایب همبستگی نشان داد که در تاریخ کاشت تأخیری،

Mojtabaie

شاخص برداشت با عملکرد دانه ،وزن هزاردانه و وزن

 )2014( Zamani et al.گزارش شده است .ایشان مخزن

سنبله ساقه اصلی همبستگی مثبت معنیدار و با عملکرد

قویتر از طریق افزایش تعداد دانه در سنبله را عامل اصلی

بیولوژیک همبستگی منفی و غیرمعنیدار داشت (جدول

عملکرد بیشتر در ارقام پرمحصول دانستند .وزن سنبله

 .)6در این تاریخ کاشت رقم مهرگان با بیشترین عملکرد

ساقه اصلی تابعی از تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی و

دانه در واحد سطح و وزن هزاردانه باال ،از بیشترین

وزن تکدانه در سنبله ساقه اصلی است .براساس نتایج

شاخص برداشت برخوردار بود .در مطالعه

Ghaderi et al.

ضرایب همبستگی ،در هر دو تاریخ کاشت بین دو جزء

( )2009نیز بین شاخص برداشت و عملکرد دانه

تعیینکننده وزن سنبله ساقه اصلی ،تنها همبستگی تعداد

همبستگی مثبت بسیار معنیداری وجود داشت و ایشان

دانه در سنبله ساقه اصلی با عملکرد دانه در واحد سطح

شاخص برداشت را از معیارهای مهم مرتبط با عملکرد

معنیدار بود و وزن تکدانه در سنبله ساقه اصلی با

دانه معرفی کردند که در انتخاب ارقام و الینهای پر

عملکرد دانه در واحد سطح همبستگی معنیداری نداشت

محصول گندم قابل کاربرد است .تعداد دانه در سنبله و

(جدولهای  5و  .)6در تاریخ کاشت مناسب ،شدت

شاخص برداشت توسط  )2014( Omidi et al.نیز

ارتباط تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در سنبله ساقه

بهعنوان صفات مناسب برای غربالگری ژنوتیپهای

اصلی با عملکرد دانه در واحد سطح یکسان بود (جدول

متحمل به تنش گرمای انتهای فصل معرفی شدند .با این

 ،)5اما در تاریخ کاشت تأخیری ،همبستگی تعداد دانه در

وجود در پژوهش حاضر ،همبستگی شاخص برداشت

سنبله ساقه اصلی با عملکرد دانه در واحد سطح قویتر از

فقط با عملکرد دانه در تاریخ کاشت تأخیری معنیدار بود

همبستگی تعداد دانه در سنبله با عملکرد دانه در واحد

(جدول  )6و در تاریخ کاشت مناسب منطقه ،عملکرد دانه

سطح بود (جدول  )6و از طرفی ،درصد کاهش عملکرد

با شاخص برداشت همبستگی نداشت (جدول .)5

عملکرد دانه توسط  )2016( Asgari et al.و
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با توجه به وجود همبستگی مثبت معنیدار بین

در مقابل ،در تاریخ کاشت مناسب با شرایط محیطی بهینه

سرعت پرشدن دانه با وزن سنبله ،وزن دانه و شاخص

در دوره پرشدن دانه ،فقط دوره مؤثر پرشدن دانه با وزن

برداشت در تاریخ کاشت تأخیری (جدول  ،)6ارقامی که

دانه و شاخص برداشت همبستگی مثبت معنیداری داشت

از بیشترین سرعت پرشدن دانه برخوردار بودند ،دانههای

و تجمع طوالنیتر ماده خشک در دانه منجر به افزایش

سنگینتری داشتند و در این ارقام ،شاخص برداشت که

وزن دانه و شاخص برداشت شد (جدول  .)5در این

همبستگی مثبت معنیداری با عملکرد دانه داشت ،افزایش

تاریخ کاشت ،رقم چمران 2با بیشترین تعداد دانه در

یافت .در این تاریخ کاشت ،دوره مؤثر پرشدن دانه نیز با

سنبله و بیشترین سرعت پرشدن دانه ،از باالترین

وزن دانه همبستگی مثبت معنیداری داشت (جدول .)6

عملکرد دانه برخوردار بود.

جدول  .5نتایج ضرایب همبستگی صفات مورد ارزیابی در تاریخ کاشت مناسب
تعداد سنبله

دانه در

در مترمربع

سنبله

ساقه اصلی

()X1

()X2

()X3

X2

*-0/39

X3

**

1/00

-0/57

X4

0/06 ns

X1

عملکرد

شاخص

دانه در سنبله

وزن

وزن سنبله

سرعت

دوره مؤثر

عملکرد

برداشت
()X10

هزاردانه

ساقه اصلی

پرشدن دانه

پرشدن دانه

دانه

بیولوژیک

()X4

()X5

()X6

()X7

()X8

()X9

1/00

**

0/72

**-0/53

X5

*-0/40

0/27 ns

X6

0/02 ns

-0/11ns

X7

0/17 ns

X8

-0/26 ns

X9

-0/33 ns

X10

0/24 ns

1/00
-0/34ns
**0/72

0/11 ns

**-0/48

*-0/36

0/52

0/53

**

**0/67

**-0/51

**

**0/65

*-0/39

1/00

*0/36

1/00

0/32 ns

0/29 ns

**0/68

0/21 ns
-0/08 ns
**0/72

0/19 ns
**

0/60

1/00

*-0/36

1/00

0/32 ns

-0/15 ns

**0/50

0/25 ns

0/16 ns

0/16 ns

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد :ns .غیر معنیدار.

*-0/36
**0/59

1/00

**0/92
0/00 ns

1/00

*-0/38

1/00

جدول  .6نتایج ضرایب همبستگی صفات مورد ارزیابی در تاریخ کاشت تأخیری
تعداد سنبله

دانه در

دانه در سنبله

وزن

وزن سنبله

سرعت

دوره مؤثر

عملکرد

در مترمربع

سنبله

ساقه اصلی

هزاردانه

ساقه اصلی

پرشدن دانه

پرشدن دانه

دانه

بیولوژیک

()X1

()X2

()X3

()X4

()X5

()X6

()X7

()X8

()X9

X1

1/00

X2

-0/12 ns

1/00

X3

-0/07 ns

X4

0/02 ns

X5

-0/04 ns

0/23 ns

**0/83

**-0/58

**-0/50
*0/37

*0/42

1/00

X6

-0/11 ns

-0/30 ns

-0/24 ns

0/84

0/66

X7

0/22 ns

**-0/49

**-0/51

**0/72

X8

0/00 ns

X9

-0/08 ns

X10

0/02 ns

-0/07ns

()X10

1/00

0/35 ns

**0/61

برداشت

1/00

**

**0/47

عملکرد

شاخص

**0/62
**0/72

0/03 ns

0/02 ns
*-0/43
**0/56

**

1/00

**0/50

**0/45

1/00

0/14 ns

-0/04 ns

0/24 ns

-0/27 ns

-0/29 ns

**0/47

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد :ns .غیر معنیدار.

**0/55
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0/31 ns

1/00

**0/72
**0/61

1/00
-0/10 ns

1/00

اسما اصالنی ،مهرو مجتبایی زمانی

این رقم در تاریخ کاشت تأخیری با بیشترین کاهش

نشاسته و پروتئین در دانه ،وزن هزاردانه  27درصد و وزن

تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی روبهرو شد (شکل  )2و

سنبله ساقه اصلی  31درصد کاهش یافت .با تلقیح بذر ارقام

اگرچه سرعت پرشدن دانه در این رقم نیز با تأخیر در کاشت

گندم با باکتریهای حلکننده فسفات در هر دو تاریخ

افزایش یافت (جدول  ،)3ولی این افزایش نسبت به سایر

کاشت ،تعداد دانه در سنبله  4/6درصد ،عملکرد دانه 7/6

ارقام کمتر بود و نتوانست اثرات منفی ناشی از کاهش طول

درصد و عملکرد بیولوژیک  7درصد افزایش یافت ،ولی اثر

دوره پرشدن دانه را جبران سازد و عملکرد دانه این رقم به

متقابل تاریخ کاشت در رقم در باکتری بر عملکرد و صفات

شدت کاهش یافت (جدول  .)4در مقابل رقم مهرگان که در

مرتبط با آن معنیدار نبود .از اینرو در این پژوهش ،تأثیر

تاریخ کاشت مناسب ،نسبت به رقم چمران 2از عملکرد دانه

کاربرد باکتری بر تخفیف اثر تنش گرما اثبات نشد و در هر

و تعداد دانه در سنبله کمتری برخوردار بود ،در تاریخ کاشت

دو تاریخ کاشت ،تأثیر کاربرد باکتری یکسان و با مصرف

تاخیری با بیشترین افزایش در سرعت پرشدن دانه و پایا

باکتریهای حلکننده فسفات ،عملکرد استحصالی بهبود

نگهداشتن فعالیتهای متابولیکی تسریعشده در مدت

یافت .براساس نتایج ضرایب همبستگی ،تعداد دانه در سنبله

طوالنیتر ،بیشترین عملکرد دانه ،بیشترین شاخص

ساقه اصلی مهمترین جزء تعیینکننده عملکرد دانه ارقام

برداشت ،کمترین درصد کاهش تعداد دانه در سنبله و

موردبررسی در هر دو تاریخ کاشت شناخته شد .از طرفی در

کمترین درصد کاهش عملکرد دانه را به خود اختصاص داد

تاریخ کاشت تاخیری همبستگی مثبت معنیدار بین سرعت

(جدولهای  3و  .)4تأثیر تعداد دانه در سنبله و سرعت

پرشدن دانه با وزن سنبله و شاخص برداشت وجود داشت.

پرشدن دانه بر افزایش عملکرد دانه توسط

Asgari et al.

رقم مهرگان در هر دو تاریخ کاشت از عملکرد دانه باالیی

( )2016نیز گزارش شده است .در پژوهش

Dias & Lidon

برخوردار بود و در تاریخ کاشت تأخیری ،با بیشترین

( )2010نیز بین سرعت پرشدن دانه و وزن دانه همبستگی

افزایش در سرعت پرشدن دانه و کمترین درصد کاهش

مثبت معنیداری مشاهده شد.

تعداد دانه در سنبله ،از بیشترین عملکرد دانه برخوردار شد.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،در مناطقی با دوره رشد کوتاه

 .4نتیجهگیری

که امکان برخورد مراحل پرشدن دانه با تنشهای محیطی

با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،بین ارقام

وجود دارد ،توانایی باالتر در افزایش سرعت پرشدن دانه و

موردمطالعه از لحاظ تمامی صفات ارزیابیشده تنوع وجود

حفظ بیشتر تعداد دانه در سنبله ،امکان دستیابی به عملکرد

داشت .با تأخیر در کاشت و وقوع تنش گرما در دوره

دانه باالتر را افزایش خواهد داد.

پرشدن دانه ارقام موردبررسی ،بهطور متوسط عملکرد دانه
 46درصد ،عملکرد بیولوژیک  36درصد ،شاخص برداشت

 .5تشکر و قدردانی

 16درصد و دوره مؤثر پرشدن دانه  38درصد کاهش یافت

از شرکت زیستفناور سبز جهت تأمین کود زیستی

و سرعت پرشدن دانه در مرحله خطی رشد دانه  22درصد

فسفاته بارور و همچنین از مسئول محترم آزمایشگاه گروه

افزایش یافت ،ولی بسته به نوع رقم شدت واکنش متفاوت

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز و ریاست

بود .در تمامی ارقام موردبررسی ،با تأخیر در کاشت و کاهش

محترم دانشگاه پیام نور هفتکل جهت همکاری مستمر،

شدید دوره مؤثر پرشدن دانه و توقف زودهنگام تجمع

تشکر و قدردانی میگردد.
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