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 مقصد ارقام گندم در شرايط تنش خشكي آخر فصل در منطقه باجگاه-أبررسي روابط مبد
و  احسان بيژن زادهيحيي امام

و اصالح نباتاتبه ترتيب استاد  دانشگاه شيراز دانشكده كشاورزيو دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته زراعت

 مقدمه
و غير زيستي هاي تنش و از بروز پتانسيلزيستي  همه ساله باعث كاهش عملكرد گياهان زراعي شده
مي عملكرد ترين عوامل، تنش خشكي يكي از مهمزيستيهاي محيطي غير در بين تنش. كنند آنها جلوگيري

و خشكسالي.كاهش عملكرد در اكثر مناطق كشت گياهان زراعي مي باشد از%60تا40تنش خشكي
ت زمين در 240 آسمانيايران با متوسط نزوالت.ثير قرار داده استأهاي كشاورزي جهان را تحت ميلي متر
و نيمه خشك قرار گرفته استءزجسال  .مناطق خشك

و دسترسي به آن در زمان هاي حساس رشد گياهان زراعي مخ و نيمه خشك، آب تلف در مناطق خشك
تنش خشكي در مراحل وقوع. از جمله گندم مهم ترين عامل محدود كننده عملكرد اقتصادي مي باشد

كشاورز مي رسد متوسط عملكردي كه بدست گاه موجب مي شود مختلف رشد گندم در چنين مناطقي
و نيمبارندگي مناطق غالبدر الگوي.محصول باشدحداكثر عملكرد قابل برداشت%30حدود  ه خشك
در،ايرانخشك و محصوالت زراعي پاييزه معموال فصل بيشترين بارندگي در فصل زمستان اتفاق مي افتد

بر اساس پژو هش هاي. مي شوند خشكي مواجهتنش از زمان گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيك با بهار يعني 
.مي باشد تا رسيدنمراحل گلدهي گندم به تنش خشكي، زندگي پژوهشگران حساسترين مراحل بسياري از 

 پژوهش،و تاثير آن در كاهش عملكرد گندم كشوردر چند سال اخير با توجه به بروز پديده خشكسالي
و اجزاي عملكرداتهدف بررسي روند تغييراب حاضر سطوح مختلف ارقام مختلف گندم تحت تاثيرعملكرد

به عنوان ابزاري جهت تغيير) محدوديت مبدا(در اين پژوهش از برگ زدايي.صورت گرفته استتنش خشكي 
و ارتباط آنها در شرايط تنش خشكي استفاده شده است و مقصد .نسبت اندازه مبدا

و روش ها مواد
دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در مزرعه پژوهشي 1388و 1387 زراعي هاي سالدر اين پژوهش

و:رقم گندم نان4تيمارهاي آزمايشي شامل.شدمانجا يك رقم گندم شيراز، بهار، پيشتاز، سيستان
% 100و بر اساس) عرف منطقه(دور آبياري ده روزهو چهار سطح رژيم رطوبتي شامل)ياواروس( ماكاروني

آب قابل%75،)آبياري اضافي(آب قابل استفاده% 125،)آبياري مطلوب(آب قابل استفاده توسط گياه
كه به صورت كرتهاي خرد شده در قالب بود)تنش شديد( آب قابل استفاده%50و)تنش ماليم( استفاده

در بلوكطرح  بر.آمددرتكرار به اجرا3هاي كامل تصادفي اعمال تيمارهاي تنش خشكي در هر سطح تنش
شدرندگي ها در منطقهبا حجم بعد از مرحله غالف رفتن همزمان با قطع-زماناساس روش  بدين.انجام

و مدت زماني كه طول مي كشد تا يك ظرف با كنجايش  ليتر40صورت كه بر اساس ميزان دبي دو شيلنگ
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و داده شد برداشت نهايي با برداشت يك متر مربع از بوته. پر شود در هر كرت ميزان آب الزم اندازه گيري
 درجه سانتي70ساعت در دماي48نمونه ها در آون به مدت. هاي واقع در وسط هر كرت صورت گرفت

وگراد براي محاسبه.ندشد بر مبناي صفر درصد رطوبت اندازه گيري عملكردو اجزاي عملكرد خشك شدند
) آبياري+بارندگي(بهره وري آب از نسبت عملكرد دانه گندم بر حسب كيلو گرم دانه به مجموع آب دريافتي 

.استفاده شد
باهم و تنش بررسي در گلخانه به منظورنيز آزمايش مزرعه اي پژوهشي زمان تيمارهاي حذف برگ

و زايشي بر خشكي  و ياواروس(رقم گندم همان پنجرشد رويشي صورت) شيراز، بهار، پيشتاز، سيستان
رف-2شاهد يا عدم حذف برگ-1حذف برگ شامل تيمار هاي. گرفت تنحذف همه برگها درمرحله غالف

و ماقبل آخر حذف همه برگها بجز برگ پرچم-3حذف همه برگها بجز برگ پرچم در مرحله غالف رفتن-3
آب قابل% 100 آبياري گلدان ها بر اساس دو سطح رژيم رطوبتي شاملهمچنين.بود در مرحله غالف رفتن

س.بود)تنش شديد( آب قابل استفاده%50و) آبياري مطلوب( استفاده اقه رفتن همگي گلدان ها بر تا مرحله
و بعد از مرحله ساقه رفتن تيمار% 100اساس  آب قابل%50آب قابل استفاده به طور يكسان آبياري شدند
با.شد اعمال استفاده ها. تكرار به اجرا در آمد3آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي داده

و ميانگين ها بر اساس آزمون چند دامنه SASبا استفاده از نرم افزار  اي مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفته
.مقايسه شدند%5دانكن در سطح احتمال

 نتايج
و كمترين ميزان وزناي آزمايش مزرعهدر هر دو سال تنش خشكي تاثير منفي روي وزن هزار دانه داشت

شدگرم در شرايط25 ميزانهزار دانه در رقم شيراز به  با. تنش شديد مشاهده در 8/419رقم سيستان گرم
با.متر مربع داراي باالترين عملكرد دانه در تنش شديد بود و ياواروس به ترتيب و 4/771اگر چه ارقام شيراز

گرم در متر مربع در شرايط آبياري مطلوب داراي بيشترين عملكرد در بين ارقام بودند اما در تنش 6/771
عملكرد رقم گندم ماكاروني ياواروس در شرايط تنش. كاهش يافت%48و7/47آنها به ترتيب شديد عملكرد 
و شرايط مناسب براي اين رقم در منطقه باجگاه آبياري مطلوب مي باشد%46خشكي شديد  .كاهش يافت

ب پرورده داراي بيشترين كارآيي انتقال مجدد مواد%7/27رقم پيشتاز با در.وددر شرايط تنش ماليم
به طور كلي در همه.)در شرايط تنش شديد%8/3( شيراز بدست آمددر رقم كمترين كارآيي انتقال مقابل

رقم. دانه را افزايش داد در پر شدن ارقام به غير از ياواروس، تنش ماليم، مشاركت مواد پروده پيش از گلدهي
پ%6/53پيشتاز با  يش از گلدهي به دانه در شرايط تنش ماليم بود داراي باالترين درصد مشاركت مواد پروده

و در شرايط آبياري مطلوب، رقم. رسيد%4/24در حالي كه در شرايط تنش شديد اين ميزان به  هاي بهار
به نظر مي رسد.بودند پرورده داراي بيشترين كارآيي انتقال مجدد مواد%6/24و4/27پيشتاز به ترتيب با 

پ در حقيقت پيري زود.رورده به دانه در رقم بهار بهترين شرايط، تنش ماليم باشدبراي انتقال مجدد مواد
و كمبود آب در طول دوره پر شدن دانه ممكن است درصد مشاركت  رس تحريك شده به وسيله تنش ماليم

من.مواد پروده پيش از گلدهي به دانه را افزايش دهد و ياواروس ارقامي اسب براي نتايج نشان داد ارقام شيراز
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با تنظيم خشكي خاك بوسيله ميزان آب داده شده به گياه در ارقامي مانند. مي باشند شرايط آبياري مطلوب
و سيستان مي و پيشتاز را ها مشاركت مواد پروده پيش از گلدهي به دانه توان درصد انتقال مجدد مواد پرورده

ابه. افزايش داد بستگي به نوع رقم، ميزان آب ها،ز گلدهي به دانهطور كلي درصد مشاركت مواد پروده پيش
و هوايي  و شرايط آب با افزايش سطح تنش از آبياري اضافي تا تنش خشكي شديد، بهره. منطقه داردمصرفي

و سيستان افزايش يافترقم هاي وري آب در  و زياد.بهار، پيشتاز تر بودن بهره وري آب در ارقام پيشتاز
بسيستان به  نسبت رشد گياه اواخر در يشتر اين ارقام در انتقال مواد پرورده در شرايط كمبود رطوبت كار آيي

شدبه ساير ارقام  . نسبت داده
تعداد دانه در سنبله را در رقم) برگ زدايي(، محدوديت مبدا خشكي اي در شرايط تنش در پژوهش گلخانه

به2/29شيراز از  از1/27در تيمار شاهد و در رقم ياواروس به4/27در تيمار حذف همه برگها در شاهد
و) گرم43/4(بيشترين وزن صد دانه در تيمار شاهد ارقام ياوارس. در تيمار حذف همه برگ ها رساند1/26

مط) گرم04/4(شيراز شددر شرايط آبياري در همه ارقام، وزن صد دانه در شرايط تنش نسبت. لوب مشاهده
را. كاهش يافتها برگحذف به آبياري مطلوب در هر سطح  در همه ارقام تنش خشكي عملكرد ساقه اصلي

از هاي اما در رقم،كاهش داد و سيستان ميزان كاهش كمتر و ياواروسبهار، پيشتاز . بود رقم هاي شيراز
به26/1اصلي در رقم شيراز به سرعت به وسيله محدوديت مبدا از عملكرد ساقه گرم در تيمار11/1در شاهد

و به همين ترتيب از  به88/0از بين بردن همه برگها در شرايط آبياري مطلوب گرم در تيمار73/0در شاهد
و. حذف همه برگها در شرايط تنش خشكي كاهش يافت ياواروس عملكرد ساقه در همه ارقام به غير از شيراز

و ياواروس بيش از ساير ارقام به تنشهابرگ حذف اصلي تحت تاثير تيمار هاي  و ارقام شيراز قرار نگرفت
. خشكي حساسيت نشان دادند

و سيستان تفاوت معني داري در بين عملكرد تيمارهاي در هر دو رژيم رطوبتي، در ارقام بهار، پيشتاز
وهابرگ حذف  در رقم. عملكرد ساقه اصلي نداشتبرتاثير معني داري وجود برگ ماقبل آخر مشاهده نشد

به11/1شيراز برگ زدايي همه برگ ها عملكرد ساقه اصلي را از  در گرم73/0گرم در شرايط آبياري مطلوب
از%)34( شرايط تنش خشكي 18/1كاهش داد در حالي كه در پيشتاز، عملكرد ساقه اصلي در همين تيمار

در. رسيد) كاهش%10(گرم06/1به با تنش خشكي كمتر از رويارويي به طور كلي تغييرات وزن دانه گندم
.كم بودهابرگ حذف به غير از رقم شيراز تغييرات وزن صد دانه در بين تيمارهاي. تعداد دانه مي باشد

و عملكرد ساقه اصلي در تيمار برگ زدايي همه برگ ها در شرايط تنش نسبت به آبياري مطلوب در شيراز
در. كاهش داشت%38و42ياواروس به ترتيب  در مجموع تغييرات عملكرد در بين ارقام گندم وقتي كه

و محدوديت مبدا قرار گرفتند تنش خشكي تاثير معني،در همه ارقام. قابل مالحظه بود،معرض تنش خشكي
و تنش خشكي، ارقام. نداشتتراكم سنبلك در مقايسه با آبياري مطلوببرداري  تحت شرايط آبياري مطلوب

و ياواروس داراي بيشترين) سنبلك30/1و32/1به ترتيب( پيشتاز داراي كمترين  22/2به ترتيب(و
همچنين رقم پيشتاز داراي بلند ترين ريشك به ميزان. تراكم سنبلك بودند) متر سنبلك در هر سانتي19/2و
درپ. متر بود سانتي4/8 ايين تر بودن تراكم سنبلك در رقم پيشتاز ممكن است به نفوذ بهتر نور به سنبله

.اين رقم در مرحله پر شدن دانه به ويژه در شرايط محدوديت مبدا كمك نمايد
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 گيري نتيجه
: از نتايج بدست آمده از اين پژوهش مي توان چنين نتيجه گرفت

و نيمه خشك-1 و تنش) مانند استان فارس(در مناطق خشك كه دوره پر شدن دانه با افزايش دما
و بر اساس آب قابل%75خشكي خاك مصادف است، كشاورزان مي توانند با اعمال دور آبياري ده روزه

از)تنش ماليم(استفاده  و سيستان كه كارآيي بااليمرحله، بعد ي در انتقال غالف رفتن در ارقام پيشتاز
به عبارت ديگر مسن شدن. مجدد مواد پرورده در شرايط تنش خشكي دارند به عملكرد مطلوب دست يابند

و  برگ ها در بوته ها بعد از گل دهي از راه افزايش كارآيي انتقال مجدد مواد پرورده از برگ ها، ساقه ها
و بهي بديهي است اين. نه آب در اين مناطق باشدميانگره ها مي تواند استراتژي مناسبي براي مصرف كمتر

موضوع به ويژه در شرايطي كه كاهش نزوالت آسماني كاهش سطح سفره هاي آب زير زميني را تهديد 
.كند، از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود مي

واكنش)برگ زدايي( كاهش اندازه مبدابه پيشتازبين رقم هاي مورد استفاده در اين پژوهش، رقمدر-2
با. كمتري نشان داد و تراكم كمتر سنبله اين موضوع ممكن است در ارتباط اين در وجود ريشك هاي بلند

پر.)1شكل(باشد رقم به نظر مي رسد فتوسنتز سنبله در اين رقم نقش مهمي در توليد مواد پرورده در زمان
و كشت ارقامي مانند پيشتاز كه واكنش انتخاب. كرده باشدشدن دانه ها در گياهان برگ زدايي شده ايفا 

نشان مي دهند مي تواند رهيافت مهمي در شناسايي ارقامي باشد)محدوديت مبدا(حذف برگ ها كمي به
عملكرد مناسبي نسبت به ارقامي)مثل تنش خشكي(كه بتوانند در شرايط محدوديت مبدا بعد از گل دهي 

و سطح تعرقي زيادتر داش .ته باشندبا سطح برگ بيشتر

.سنبله پنج رقم گندم تصوير-1ل شك

 پرورده مقصد، انتقال مجدد مواد-ارقام گندم، تنش خشكي، مبدا: كلمات كليدي


