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  چکیده

به منظور مطالعه تاثیر تنش خشکی . باشداي می محدود کننده تولید گیاهان زراعی در مناطق مدیترانهلی اص عاملخشکی

 در اي مزرعه گندم، پژوهشیهايژنوتیپ اندازو متغیرهاي تبادل گازي سایههاي مورفوفیزیولوژیک آخر فصل بر ویژگی

آزمایش به صورت .  طراحی و اجرا گردید1389-90اعی  زر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در سال

آبیاري معمولی  وقطع (عامل اصلی رژیم آبیاري . هاي کامل تصادفی با سه تکرار بود هاي خرد شده در قالب طرح بلوک کرت

 عملکرد دار قطع آبیاري پس از گلدهی باعث کاهش معنی. بود) ده رقم(و عامل فرعی ارقام گندم نان ) آبیاري بعد از گلدهی

، شاخص افت دماي سایه انداز گیاهی، محتواي نسبی آب برگ پرچم، میزان دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت

ترین صفت به تنش خشکی  حساس.اي برگ پرچم و افزایش محتواي کلروفیل برگ پرچم شدفتوسنتز و هدایت روزنه

 درصد 5/44میانگین کاهش (اي و بعد از آن هدایت روزنه) شاهد درصد در مقایسه با 7/54میانگین کاهش (عملکرد دانه 

در شرایط لیکن،  ، در شرایط آبیاري معمولی بیشترین میزان عملکرد دانه از رقم زرین بدست آمد.دبو) در مقایسه با شاهد

  کهگی نشان دادبررسی ضرایب همبست. بود C-86-2 ژنوتیپ مربوط بهقطع آبیاري پس از گلدهی، بیشترین عملکرد دانه 

 .دار وجود داردانداز گیاهی همبستگی مثبت و معنیدر شرایط آبیاري معمولی بین عملکرد دانه و شاخص افت دماي سایه

 در رقم ،در اثر تنش خشکی)  درصد61(و عملکرد بیولوژیک )  درصد62(عملکرد دانه در این پژوهش بیشترین کاهش 

 درصد به ترتیب در عملکرد 3/13 و 6/14( با کمترین کاهش در این دو جزء یرازکه، رقم ش در صورتی،زرین مشاهده شد

  . بیشتري برخوردار بود به تنش خشکی آخر فصلت مقاومپایداري عملکرد واز  ،)دانه و بیولوژیک

  

  ايزنه محتواي کلروفیل برگ پرچم، هدایت رو متغیرهاي تبادل گازي،هاي فیزیولوژیک، فتوسنتز، شاخص:واژگان کلیدي

  

  مقدمه

طوالنی  چندان نه زمانی مدت در کشاورزي تولیدات است الزم جهان رشد به رو جمعیت نیاز مورد غذایی مواد تأمین براي

 سال هر نتیجه در و است افزایش حال در درصد 7/1 تا 6/1رشدي معادل  با جهان جمعیت .کنند پیدا چشمگیري افزایش



 ٢

غالت مهمترین  ).1991 و همکاران، Estill(شود  می افزوده محصوالت کشاورزي انکنندگ مصرف به نفر میلیون 90 حدود

 Triticum(گندم ). 1386 ،امام(باشند ي زمین می درصد غذاي مردم کره70ي ي زمین و تأمین کنندهگیاهان غذایی کره

aestivum L. ( مهمترین گیاه زراعی روي زمین است)Martin et al. 1976.(  اي از کره که در هر روز در نقطهمعروف است

- این امر حاکی از توانایی سازش بسیار زیاد این گیاه با اقلیم. شوداي دیگر برداشت میزمین کاشت و در همان روز در نقطه

  ). 1386 ،امام(هاي گوناگون است 

اعی در نواحی خشک و ترین تنش غیر زیستی، نقش مهمی در کاهش تولید محصول گیاهان زرتنش خشکی به عنوان مهم

شود که میزان و توزیع بارندگی در طی فصل رشد به در کشاورزي خشکی به وضعیتی اطالق می .نیمه خشک جهان دارد

 کننده محدود عوامل میان در). Aspinall ،1981 و Siani( اي ناچیز باشد که موجب کاهش عملکرد گیاه زراعی شوداندازه

 هاياز راه جهان خشک نیمه و خشک مناطق در ویژه به که است عاملی ترینمهم آب کمبود طبیعی، حالت در عملکرد

 سالیانه بارش نامناسب توزیع آبی، منابع  محدودیت.گرددمی غذایی محصوالت کاهش و کاشت محدودیت باعث مختلف

   ). Eack ،1996( گرددمی فوق مناطق در عملکرد شدید افت باعث موجود منابع صحیح مدیریت عدم و فصول درطول

 دگردمی بیوشیمیایی و فیزیولوژیک مرفولوژیک، ،کآناتومی تغییرات موجب و بوده مؤثر رشد هايجنبه از یک هر بر یآب تنش

اند و به دلیل کمبود آب، تنش در خشک واقع شدههاي زراعی ایران در مناطق خشک و نیمهبیشتر زمین). 1383 ،علیزاده(

 اقتصادي اهمیت). 1976 و همکاران، Martin(یابد لکرد گندم به شدت در این مناطق کاهش میدهد و عمگیاهان رخ می

 قرار کاربرد و ارزیابی مورد کشور در این محصول تولید سیستم کردن بهینه براي راهکاري هرگونه تا کند می ایجاب گندم

زراعی  محصوالت در زودرس ارقام نیز و فصل آخر خشکی به و مقاوم پرمحصول ارقام معرفی و تولید رسدمی نظر به. گیرد

 تلفیق در که است موثري راهکارهاي از یکی) باشدمی کشور گندم مهم کشت هاي اقلیم که از معتدل سرد و سرد مناطق در(

  ). 2008 و همکاران، Aghaee-Sarbarzeh(برساند  حداقل به را پدیده این تأثیر تواندمی آبی کم مدیریت هايسایر روش با

 موجب خشکی تنش که کردند گزارش گندم در خشکی تنش اعمال زمان و شدت آزمایش در )2003 (همکاران و گودینگ

 و داخل در محققان از بسیاري تحقیقات نتایج. شود می دانه هزار وزن و عملکرد کاهش رسیدگی، ي دوره شدن تر کوتاه

 دانه، عملکرد ،بیولوژیک عملکرد کاهش باعث گندم نمو مختلف مراحل در رطوبتی تنش که دهد می نشان کشور از خارج

 و مقدم اکبري). 1385 کمیلی، 2003 و همکاران، Gooding (است شده گندم دانه عملکرد اجزاي و برداشت شاخص

 و % 36 ترتیب به را توده زیست عملکرد و دانه سنبله، عملکرد ظهور مرحله در آبیاري قطع که نشان دادند) 2002(همکاران 

  .داد کاهش% 20

براي ارزیابی واکنش انداز بعالوه، دماي سایه.شودانداز گیاهی به عنوان شاخصی از وضعیت آب گیاه استفاده میاز دماي سایه

 شرایط تنش خشکی ارقام گندمی که در .گیردهاي محیطی مانند گرما و خشکی نیز مورد استفاده قرار میگیاهان به تنش

 و همکاران، Blum(تري دارند، بطور نسبی وضعیت آبی بهتري نیز دارا هستند  ي سایه انداز گیاهی پایینروز دما در نیم

 و همکاران، Maria (شود باشد گیاه دچار تنش خشکی میبیشترانداز گیاهی از دماي هوا هنگامی که دماي سایه). 1989

اهی و عملکرد دانه در شرایط با و بدون تنش خشکی  وجود رابطه مستقیم بین شاخص افت دماي سایه انداز گی).2007

ي تحمل  عنوان یک معیار انتخاب برابهRWC . )1998 و همکاران، Rynolds(توسط پژوهشگران متعددي اعالم شده است 

 باالیی پذیري وراثت و داشته قرار تعرق میزان و آب جذب اسمزي، تنظیم تاثیر تحت RWC .به خشکی پیشنهاد شده است

 )1989(بلوم و همکاران   بر طبق گزارش).1998 و همکاران، Al-hakimi(است  داده نشان خشکی تنش شرایط رد را

به طور کلی . ژنوتیپ هایی که بدون بستن روزنه هاي خود توانایی حفظ آب بیشتري دارند براي مناطق خشک مناسب ترند

   ).2002مکاران، و ه Molnar(تنش خشکی باعث کاهش محتواي نسبی آب برگ می شود 

- دهد که تنش خشکی همراه با درجه حرارت زیاد بر فتوسنتز گیاه گندم اثر منفی شدیدي میمطالعات متعددي نشان می

). Passioura ،1994(دهد هاي اولیه فتوسنتزي را کاهش میفراینداي و خشکی توسعه سطح برگ، هدایت روزنه. گذارد

دهد که مطالعات انجام شده روي گیاهان مختلف نشان می.  عملکرد گیاه داردکاهش فتوسنتز اثر مستقیم روي رشد و

هاي برگ در بررسی رنگیزه). 2010 و همکاران، Gonzalez(بهبود عملکرد به افزایش ظرفیت فتوسنتزي وابسته است 
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اکتورهای محیطی نظیر های فیزیولوژیک گیاهان در مقابل فمطالعات اکوفیزیولوژیک گیاهان اطالعات مهمی درباره پاسخ

کلروفیل یکی از مهمترین اجزای کلروپالست برای فتوسنتز است و محتوای کلروفیل یک . نور و خشکی ارائه می دهد

میزان کلروفیل برگ پرچم شاخصی مناسب جهت ارزیابی فعالیت فتوسنتزی و تولید .  ارتباط مثبت با سرعت فتوسنتز دارد

  ).2002ن،  و همکاراCha(مواد پرورده است 

و دانه و بیولوژیک هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد 

  .ده استوب ژنوتیپ گندم دهانداز متغیرهای تبادل گازی سایه

  

  هامواد و روش

زای آن، محتوای نسبی آب دانه و اجهای مورفوفیزیولوژیک، عملکرد به منظور بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی

ای  ژنوتیپ های گندم، پژوهشی مزرعهانداز و متغیرهای تبادل گازی سایه شاخص افت دمای سایه انداز گیاهیبرگ پرچم،

 دقیقه و 53 درجه و 52طول جغرافیایی ( در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1389-90در سال زراعی

 ژنوتیپ گندم 10در این پژوهش . انجام شد)  متر از سطح دریا1810 دقیقه و ارتفاع 36 درجه و 29 عرض جغرافیایی

.  مورد بررسی قرار گرفتند" شوریمقاوم به" و 2، استار، بهار، پارسی، جونز، زرین، شیراز، کرجC-85-14 ،C-86-2شامل 

رژیم . کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردیدهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های آزمایش به صورت کرت

تیمار های آبیاری شامل آبیاری معمول . آبیاری و ژنوتیپ به ترتیب به عنوان کرت های اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند

 روزه تا زمان گلدهی و پس از آن 10دور آبیاری (و قطع آبیاری پس از گلدهی )  روزه تا آخر فصل رشد10دور آبیاری (

عملیات .  بارندگی رخ نداد،همچنین در منطقه پس از اعمال تنش. بودند) قطع آبیاری تا زمان رسیدگی و برداشت محصول

تیپ روی بذرهای هر ژنو. تهیه زمین شامل یک بار شخم با گاوآهن برگردان دار و یک بار استفاده از دیسک و ماله بود

 بوته در متر مربع و کاشت به صورت دستی انجام 325تراکم کاشت .  سانتی متر کشت شد1خطوط دو متری و به فاصله 

میزان کودهای .  آبان در نظر گرفته شد15 باجگاه یعنی تاریخ کاشت نیز منطبق با تاریخ کاشت معمول منطقه. شد

وره در  کیلوگرم کود ا150شیمیایی مورد نیاز قبل از کشت بر اساس آزمون خاک تعیین گردید و بر این اساس میزان 

  D-4-2کنترل علف های هرز پهن برگ از طریق کاربرد علف کش . مصرف گردید) پنجه زنی و گلدهی(هکتار در دو مرحله 

  .و علف های هرز باریک برگ به صورت دستی انجام شد

و ) Terminator) TIR 8861 پس از اعمال تیمار قطع آبیاری، دمای سایه انداز گیاهی با استفاده از دماسنج مادون قرمز 

 روز پس از اعمال ADC BioScientific Lci Analyser (20(ای توسط دستگاه فتوسنتزمتر میزان فتوسنتز و هدایت روزنه

 پس از حذف اثر حاشیه، یک متر از دو ،در زمان رسیدگی محصول. تیمار در مرحله پرشدن دانه در اواسط روز انجام شد

شاخص برداشت نیز از . یین عملکرد دانه و اجزای آن مورد استفاده قرار گرفت در تعبرداشت شده و هر کرتخط میانی 

 صبح با استفاده از 11محتوای کلروفیل برگ پرچم در ساعت  .تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک محاسبه شد

) طور تصادفیرت به بوته در هر ک5( در بخش میانی برگ پرچم بوته ها (SPAD Unit)دستگاه کلروفیل متر قابل حمل 

در اواسط دوره پر شدن دانه تعداد پنج برگ پرچم از هر گیری محتوای نسبی آب برگ پرچم هجهت انداز .تعیین گردید

ابتدا .  و به سرعت به آزمایشگاه منتقل گردید قرار داده شددرون کیسه های نایلونیدر کرت انتخاب و قطع شد و بالفاصله 

 ساعت در شدت نور کم ودر 20 شد و سپس به منظور تعیین وزن در حالت تورژسانس به مدت وزن تر آنها اندازه گیری

 ساعت در آون و 48 برگ ها به مدت ،در پایان به منظور تعیین وزن خشک. شدند دمای اتاق در داخل آب مقطر قرار داده

 :فاده از رابطه زیر بدست آمدمحتوای نسبی آب برگ ها با است.  درجه سانتی گراد قرار داده شدند70در دمای 

)1(               RWC% = ((FW – DW)/(TW –DW)) × 100   

DW =وزن خشک  ، FW =،وزن تر TW   =وزن اشباع  



 ۴

، رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار SAS 9.1ها به روش تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

انجام درصد 1در سطح  LSD و با آزمون (slicing)میانگین ها با استفاده از رویه برش دهی  و مقایسات Excelکامپیوتری 

  .گرفت

  

  نتایج

ها بین ژنوتیپ.  داشت، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت عملکرد دانهی بردار معنیتاثیرقطع آبیاری پس از گلدهی،   

در شرایط آبیاری معمولی، رقم زرین بیشترین عملکرد دانه در . )1 جدول (داری مشاهده شد، تفاوت معنیاین نظرنیز از 

 در شرایط قطع آبیاری پس از گلدهی، بیشترین عملکرد دانه مربوط به ،کهواحد سطح را به خود اختصاص داد، در حالی

 درصد 6/14 کمترین میزان کاهش عملکرد دانه در اثر تنش خشکی مربوط به رقم شیراز با ).2جدول( بود C-86-2ژنوتیپ 

در شرایط آبیاری مطلوب، رقم زرین و در شرایط قطع آبیاری پس از  . درصد بود6/65و بیشترین آن مربوط به رقم زرین با 

 کاهش عملکرد بیولوژیک در  میزان کمترین).2 جدول( دارا بودند بیشترین عملکرد بیولوژیک را C-85-14گلدهی، ژنوتیپ 

  .درصد مشاهده شد 8/55درصد و بیشترین کاهش در رقم زرین با  3/13اثر تنش خشکی در رقم شیراز با 

 انداز گیاهی، محتوای نسبی آب، فتوسنتز،افت دمای سایه  نتایج تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت،-1 جدول

  ای و محتوای کلروفیل میانگین مربعاتهدایت روزنه

ns ، * درصد1 و 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیرمعنی** و   

 در ، کمترین شاخص برداشت را به خود اختصاص دادندشیراز در شرایط آبیاری معمولی، رقم پارسی بیشترین و رقم 

 کمترین شاخص برداشت را دارا C-85-14پس از گلدهی، رقم زرین بیشترین و ژنوتیپ صورتی که در شرایط قطع آبیاری 

 بیشترین کاهش در شاخص برداشت C-85-14و ژنوتیپ )  درصد3( کاهش  میزان کمترینشیرازرقم ). 2جدول( بودند

 ر میزان فتوسنتزدااعمال تنش خشکی باعث کاهش معنی. داشتند در اثر قطع آبیاری پس از گلدهی را ) درصد5/55(

در مقایسه )  درصد7/32 (دار محتوای کلروفیل برگ پرچم و افزایش معنی) درصد5/44( ای و هدایت روزنه) درصد2/31(

  ). 1 جدول(های مورد مطالعه، تفاوت معنی داری وجود داشت  از نظر صفات مذکور، بین ژنوتیپ،همچنین.  شدبا شاهد

که در شرایط قطع آبیاری پس از  در حالی فتوسنتز، متعلق به رقم بهار بود، میزاندر شرایط آبیاری معمولی، بیشترین

 تفاوت معنی داری C-86-2گلدهی، رقم شیراز بیشترین میزان فتوسنتز را به خود اختصاص داد که از این نظر با ژنوتیپ 

بیشرین )  درصد3/47(م پارسی کمترین و در رق)  درصد3( میانگین کاهش فتوسنتز در رقم شیراز ).2 جدول(نداشت 

 در شرایط آبیاری معمولی، بیشترین محتوای کلروفیل برگ پرچم مربوط به رقم جونز بود، لیکن، در شرایط .میزان بود

-Cتنش، رقم شیراز بیشترین محتوای کلروفیل برگ پرچم را به خود اختصاص داد، هرچند، تفاوت معنی داری با ژنوتیپ 

  . )2 جدول( نداشت 85-14

محتوای کلروفیل 

 چمبرگ پر

هدایت 

  ایروزنه

  

  فتوسنتز

  

محتوای 

 نسبی آب

افت دمای سایه 

 انداز گیاهی

شاخص 

  برداشت

عملکرد 

 بیولوژیک
  عملکرد دانه

درجه 

  آزادی
  منابع تغییرات

  تکرار  2  52/2884 11/74403  45/63  04/16  60/118 20/108  94/5  57/32
  رژیم آبیاری  1  02/1713998*  82/2742198*  70/3944*  21/267*  76/7669*  44/1797**  79/136*  34/2125*

  خطای الف  2  02/33758  22/62053  62/50  11/3  38/313  73/0  03/6  74/39
  رقم  9  57/33410**  20/89126*  29/51*  48/3*  19/192**  87/122**  31/10**  68/81**
*07/18  *99/4  *07/61  ns92/58  ns69/1  **09/95  *49/116088  *98/30307  9  رژیم آبیاری×رقم  

  خطا  36  14/10632  10/53800  22/19  40/1  10/50  43/21  07/2  38/6



 
 

 ۵

داری با رقم بهار  تفاوت معنی، که از این نظرای را دارا بوددر شرایط آبیاری بهینه، رقم زرین بیشترین میزان هدایت روزنه

ای را به خود اختصاص  بیشترین میزان هدایت روزنهC-86-2 در شرایط تنش خشکی، رقم شیراز و ژنوتیپ نداشت، اما

 7 (نشان دادای رقم شیراز کمترین تفاوت بین شاهد و تیمار تنش خشکی را  میانگین هدایت روزنه).1جدول (دادند 

ای از با کاهش هدایت روزنه ( بودبیشتریدر اثر خشکی ها  بقیه ژنوتیپها در درجه بسته شدن روزنهکه،حالی ، در)درصد

   .تری داشتندزیادای روزنه هدایت ،C-86-2 ژنوتیپ  وش خشکی، رقم شیراز بنابراین، در شرایط تن). درصد71 تا 14

  

ای  مقایسه میانگین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، محتوای کلروفیل برگ پرچم، میزان فتوسنتز و هدایت روزنه-2جدول

  های گندم در شرایط آبیاری بهینه و قطع آبیاری پس از گلدهیژنوتیپ

عملکرد   ژنوتیپ

  دانه

)gm-2(  

  

رد عملک

  بیولوژیک

)gm-2(  

شاخص 

  برداشت

(%)  

  محتوای کلروفیل

  برگ پرچم

SPAD  

  فتوسنتز

(µmolm-2s-1)  

  ایهدایت روزنه

(µmolm-2s-1)  

  آبیاری

  بهینه

C-85-14 585  7/1237  8/46 60/42 70/31 09/6  

 C-86-2 7/552  7/1247 1/44 00/36  30/36 37/6 

 75/4 27/28 37/41 6/42 7/1227 5/522 استار  

 16/9 87/43 90/34 9/46 1490 6/702 بهار  

 68/7 93/38 43/33 5/51 3/1443 7/742 پارسی  

 78/6 27/33 63/44 1/46 7/1316 605 جونز  

 55/9 03/42 90/35 5/43 3/1878 3/821 زرین  

 73/5 40/31 07/38 6/34 7/1026 2/349 شیراز  

 24/5 73/27 97/29 6/37 1285 7/462 2کرج  

مقاوم به   

 27/4 13/25 10/38 5/50 1130 8/567 شوری

LSD 
(1%)   6/332  3/725  1/12  66/6  78/11  19/3  

قطع 

  C-85-14  6/217  1035  8/20  40/51  03/19  19/2  آبیاری

C-86-2  3/338  1010  5/33  50/47  93/27  46/5    

 05/4 27/24 30/51 1/29  895 3/259 استار  

 78/3 70/23 23/44 1/26 990 260 بهار 

 03/3 50/20 60/45 3/30 827 250 پارسی 

 97/2 13/21 40/51 7/24 958  235 جونز 

 97/4 77/26 10/49 5/34 835 6/282 زرین 

 32/5  50/30 50/56 6/33 890 3/298 شیراز 

 51/1 67/14 90/45 4/24 668 6/162 2کرج 

 

مقاوم به 

 13/2 67/20 07/51 7/25 910 7/227 شوری

LSD 
(1%)  60/82 18/261 17/8 10/5 89/9 57/3 

  

برگ پرچم در آب انداز گیاهی و محتوای نسبی داری را در افت دمای سایهع آبیاری پس از گلدهی، کاهش معنیتیمار قط

در بین ). 1جدول(داری مشاهده شد  نیز از نظر این صفات تفاوت معنیهادر بین ژنوتیپ. های گندم موجب شدژنوتیپ

-Cژنوتیپ ). 3 شکل( کمترین افت دمای سایه انداز گیاهی را داشتند C-85-14ن و ژنوتیپ ها، رقم زرین بیشتریژنوتیپ

انداز در اثر اعمال تنش تفاوت شاخص افت دمای سایه)  درصد42(و رقم استار بیشترین )  درصد1/16( کمترین 86-2

  .  با شاهد را به خود اختصاص دادندخشکی

انداز گیاهی ط آبیاری معمولی بین عملکرد دانه و شاخص افت دمای سایهبررسی ضرایب همبستگی نشان داد در شرای

آب برگ پرچم در رقم جونز و کمترین آن، در نسبی بیشترین محتوای  همچنین، .دار وجود داردهمبستگی مثبت و معنی

   ).3شکل(  مشاهده شدC-86-2ژنوتیپ 



 ۶

 4/45 درصد و بیشترین آن در رقم زرین با 8/20ز با کمترین میزان کاهش در محتوای نسبی آب برگ پرچم در رقم جون

  .درصد در اثر اعمال قطع آّبیاری پس از گلدهی مشاهده شد

   

  

  بحث

کاهش عملکرد  .دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شدقطع آبیاری پس از گلدهی، باعث کاهش معنی

 کوالکو و همکاران ).1386امام و همکاران ( ا نیز گزارش شده است ه دانه در اثر تنش خشکی آخر فصل در سایر پژوهش

 کردند گزارش )1978 (همکاران و آستین.  درصد کاهش در عملکرد گندم را در اثر تنش گزارش نمودند45 حدود )2002(

 داشته تنش دونب شرایط به نسبت را توجهی قابل کاهش آن از بعد و افشانیگرده یمرحله در تنش شرایط در عملکرد که

دهد که تنش خشکی همراه با درجه حرارت زیاد بر فتوسنتز گیاه گندم اثر منفی مطالعات متعددی نشان می .است

 انتقال کاهش به منجر نهایتاً فتوسنتزی هایفعالیت کاهش خشکی تنش شرایط در .)Yang et al. 2004 (گذاردشدیدی می

که   C-85-14 ژنوتیپ بنابراین،،دارد دنبال به را برداشت شاخص کاهش موضوع ینا که شود میهادانه به شده ساخته مواد

 محیطی نامساعد عوامل به نسبت زیادتری پذیری تاثیر،  از خود بروز داد در شرایط تنش خشکی راکمترین شاخص برداشت

 .اشتد

 قادر است کربوهیدرات این رقم. بود دارای بیشترین شاخص برداشت ،رقم زرین در شرایط قطع آبیاری پس از گلدهی

 پتانسیل افزایش اخیر های سال در . سبب افزایش عملکرد دانه شود وها منتقل کند به دانهرویشیهای بیشتری را از اندام

) 1386(امام و همکاران  ).1385 ،کمیلی( است بوده آنها برداشت شاخص افزایش مرهون گندم جدید ارقام یدانه عملکرد

بر اساس .  گزارش کردندی را مبنی بر کاهش عملکرد بیولوژیک ارقام گندم در اثر تنش رطوبتی پس از گلدهینتایج مشابه

های مختلف گیاه سبب کاهش های انجام گرفته، کاهش فتوسنتز و همچنین کاهش انتقال مواد پرورده به بخشپژوهش

برداشت در اثر تنش خشکی آخر فصل توسط کاهش شاخص ). 1978 و همکاران، Austin(شود ماده خشک در بوته می

کاهش شاخص برداشت در شرایط تنش خشکی بعد از ). 1386 ،امام و همکاران(سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است 

  ).1390 ،امام و نیک نژاد(گلدهی به کاهش دسترسی به مواد پرورده جاری طی دوره پر شدن دانه نسبت داده شده است 

افت دمای سایه انداز گیاهی زیاد را معیار انتخاب مناسبی برای بهبود مقاومت به خشکی و ) 1998 (رینولدز و همکاران

بررسی ضرایب همبستگی نشان داد در شرایط آبیاری معمولی بین عملکرد دانه و شاخص افت دمای . گرما دانسته اند

 در کرد بیولوژیک و عملکرد دانه بیشتر رقم زرینعمل بنابراین، دار وجود دارد،انداز گیاهی همبستگی مثبت و معنیسایه
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 با توجه .ها بوده است احتماال به علت افت دمای سایه انداز گیاهی بیشتر در مقایسه با دیگر ژنوتیپشرایط آبیاری معمولی،

 بود؛ بنابراین، این را دارا) CTD(انداز که رقم زرین در شرایط آبیاری معمولی بیشترین عملکرد دانه و افت دمای سایهبه این

 افت دمای سایه انداز .های با عملکرد زیاد در شرایط آبیاری بهینه باشدتواند شاخص مناسبی برای گزینش رقمشاخص می

ها و انجام عمل تعرق بوده که منجر به ادامه یافتن فتوسنتز و تولید و تجمع ماده باز بودن روزنهگیاهی بیشتر به دلیل 

در اثر تنش خشکی به میزان کمی کاهش یافت، پس این C-86-2 ای ژنوتیپ جه به اینکه هدایت روزنه با تو.شودخشک می

- ست که این ژنوتیپ در شرایط تنش خشکی نیز به خوبی تبادل دمایی را با محیط اطراف خود انجام میآن اموضوع موید 

  .ه استعمولی تفاوت چندانی نداشت شرایط تنش با شرایط م درداده است، بنابراین، شاخص افت دمای کانوپی

ترین شاخص های بیالن آبی گیاه است و ژنوتیپ های متحمل محتوای نسبی آب بیشتری یکی از مهم محتوای نسبی آب

ای و در نتیجه سرعت مهمی در تنظیم هدایت روزنهمحتوای نسبی آب نقش . شرایط تنش از خود نشان می دهنددر 

 اولین تاثیر تنش خشکی بوده که در ساخت مواد ،هاتوای نسبی آب و بسته شدن روزنهکاهش مح. فتوسنتزی گیاه دارد

 ارقام ،ایمطالعه در. )2001، و همکاران Mitchell(شود کرده و موجب کاهش عملکرد دانه میفتوسنتزی ایجاد اختالل 

 در حساس و متحمل ارقام نبی تفاوت که نشان دادند تنش عدم و تنش شرایط در را  بیشتریRWC ،به خشکی متحمل

 تنش شرایط در خشکی به حساس ارقام  درRWCکاهش  کهطوریهب ، بود تنش عدم شرایط از بارزتر تنش رطوبتی شرایط

احتماال، کاهش زیاد عملکرد دانه و عملکرد  ).1988، و همکاران Manette( متحمل گزارش گردید ارقام از رطوبتی بیش

 4/45( محتوای نسبی آب برگ پرچم این رقم تر کاهش زیادبهتوان ط تنش خشکی را میبیولوژیک رقم زرین در شرای

ها، کاهش میزان فتوسنتز و کاهش ساخت مواد پرورده و همچنین کاهش که پیامد آن، بسته شدن روزنه  نسبت داد)درصد

  .بوده استمیزان انتقال مواد پرورده 

. اد کلروفیل متر در تنش خشکی نسبت به گیاه شاهد در گندم بیشتر استگزارش کردند اعد) 2010(نیکوالئوا و همکاران 

علت افزایش محتوای  . تیمار تنش خشکی محتوای کلروفیل بیشتری نسبت به تیمار آبیاری معمول داشت،به طور کلی

ها گزارش  علت کاهش سطح برگ و ضخیم شدن آنهای برگ بهدن سلولکلروفیل تحت شرایط تنش خشکی کوچک ش

 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که محتوای کلروفیل در سطح یک درصد تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت. شده است

بر اساس نتایج به . دار بودمیزان کلروفیل برگ پرچم معنیو تنش خشکی از نظر  تفاوت بین تیمارهای آبیاری. )1جدول(

 در شرایط تنش خشکی  برگ پرچم فتوسنتز و محتوای کلروفیل میزان رقم شیراز بیشترین میزان عملکرد دانه،دست آمده،

  بوددارا را 

، های زرین و بهار مانند رقم داشتندمعمولی در شرایط آبیاری زیادتریای هایی که هدایت روزنه ژنوتیپدر پژوهش حاضر،

ایج نت) 2010( همکاران گونزالس و .)2 شکل(  برخوردار بودندتریای باالدر شرایط تنش خشکی نیز از هدایت روزنه

نتایج حاصل از این آزمایش با . ای تحت شرایط تنش خشکی ابراز داشتنددار هدایت روزنهمشابهی را مبنی بر کاهش معنی

 ترند و بنابراین، عملکردهایی که به خشکی متحمل ژنوتیپکه مبنی بر ایندر گندم) 1990(نتایج ریچی و همکاران 

-بق یافتهبر ط. در شرایط تنش خواهند داشت فعالیت فتوسنتزی بیشتری را کنند،تولید مییط  را تحت این شرازیادتری

 مسن شدن به طور مستقیم به تاخیر در ترفعالیت فتوسنتزی زیاد. بودهای این پژوهش، رقم شیراز دارای چنین شرایطی 

  ).1998، و همکاران Reynolds(دهد  طول دوره پر شدن دانه و عملکرد را افزایش میکهشود ربط داده می

  گیرينتیجه

های گندم که بیشترین  نشان دهنده اهمیت استفاده از معیارهای فیزیولوژیک در انتخاب ژنوتیپ پژوهش حاضرنتایج

امکان های فتوسنتزی طی دوره پرشدن دانه، به رقم شیراز  فعالیتتداوم. باشدسازگاری با شرایط تنش خشکی را دارند، می

تنش  در شرایط معمولی و شرایط  این رقم تفاوت کمی بین عملکرد.دادملکرد زیادی را در شرایط کمبود آب  عتولید



 ٨

اي بعد از عملکرد دانه، هدایت روزنه. این موضوع حاکی از ثبات عملکرد این رقم بود. مشاهده شدخشکی آخر فصل 

  .ترین ویژگی به تنش آخر فصل تشخیص داده شدحساس
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