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گندم  یرقم زراع 18حاضر بررسی تجمع و آزادسازي ماده خشک ساقه در  قیهدف از تحق:هدف 

  .باشدیم

دوروم،  شـتاز، یپ سـتون، یالونـد، المـوت، ب   ،يگندم شامل آرتا، آزاد هايرقم:شناسی پژوهش روش

نـژاد،   کیـ کاسکوژن، کراس البرز، گلستان، مـارون، ن  راز،یش ،يرودی، ش3يسوما ،يرسول، سردار

پژوهشـی دانشـکده    -در مزرعـه آموزشـی   1393-94  یدر سـال زراعـ   شیآزمـا  نیا. هامون بود

انتقـال   ها،انگرهیوزن مخصوص م ،يساز رهیمقدار ذخ. دیگرد رامغان اج یعیکشاورزي و منابع طب

 یانتقال مجدد کـل و صـفات زراعـ    ،یانتقال مجدد بعد از گرده افشان ،یمجدد قبل از گرده افشان

 يصفات با دو تکرار و در قالب طرح بلوکهـا  هیکل هابرايداده لیو تحل هیتجز. دیگرد يریاندازه گ

بـا اسـتفاده از    مارهـا یت نیانگیـ م سهیمقا. انجام شد SASو با استفاده از نرم افزار  یکامل تصادف

  .درصد انجام شد 5روش دانکن و در سطح احتمال 

 نیو انتقال مجدد در بـ  يساز رهیذخ يبرا یعیحاضر نشان داد که تنوع وس شیآزما جینتا:ها یافته

ـ ا. ارقام مطالعه شده وجود دارد  يکارهـا  ياسـت کـه امکـان انتخـاب رقـم بـرا       یمعنـ  نیبـد  نی

 يهـا  انگرهیو انتقال مجدد در م يساز رهیمقدار ذخ نیهمچن. وجود دارد یو اصالح یکیولوژیزیف

 انگرهیـ و انتقـال مجـدد در م   يساز رهیتوان ذخ نیهمچن. بود ییباال يها انگرهیماز  شتریب نیریز

و  تیـ م یزودتـر از پنـالت   نیریـ ز يها انگرهیم نکهیبا توجه به ا. از پدانکل بود شتریب تیم یپنالت

 نیریـ ز يهـا  انگرهیـ رسد که انتقـال مجـدد در م   یبه نظر م دندیپدانکل به حداکثر وزن خود رس

  . دزودتر شروع شو

در پر کردن دانه گندم  يشترینقش ب نیریز يها انگرهیگفت که م توانیم تیدر نها:گیري نتیجه

  .به آنها شود يشتریتوجه ب دیبا یاصالح يدهد در برنامه ها یکه نشان م. بر عهده دارند

  اي، کارایی انتقال مجددانتقال مجدد، تجمع ماده گیاهی، کربوهیدرات ذخیره:هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه- 1-1

در  یکشت بوده و نقش مهمـ  ریو سطح ز دیاز نظر تول یزراع اهانیگ نتریگندم از مهم

 يفاکتورهـا  يکسـر یگنـدم توسـط    نهیبه دیتول. ازکشورها دارد ياریبس ییغذا ازین نیتأم

. شـود یباال در مرحله پر شدن دانه محـدود مـ   يو دما یخشک هاياز جمله تنش یطیمح

و  افتههاکاهشـی مقـدار بـارش   یو در سطح جهان ندهیآ رکرده اند که د ینیب شیمحققان پ

امـر   نیـ ا). 2010و اسـنگ ،  کیـ لودو(افـت یخواهد  شیکربن و دما افزا دیاکس يمقدار د

و از جملـه   اهـان یدر هنگـام رشـد و نمـو گ    یو خشک ییدما هايتنش شینشاندهنده افزا

با عملکرد و مقاومـت   بطمرت یکیولوژیزیصفات ف ییراستا شناسا نیدر ا. گندم خواهد بود

در  ییآب و هـوا  طیشـرا  يارقام مناسـب بـرا   یاصالح و معرف نهیزم یطیمح يبه تنش ها

 يدر عملکـرد اقتصـاد  گـذار   ریاز عوامل مهم تـأث  یکی. را فراهم خواهد ساخت رییحال تغ

و  دیـ تول زانیـ در م اهیـ سـبز گ  هـاي انـدام  ییاز جمله گندم توانا یزراع اهانیاز گ ياریبس

). 1990واردالو، (باشـد یدر حـال پـر شـدن مـ     هايبه طرف دانه يصادرات مواد فتوسنتز

مطـرح بـوده و سـهم قابـل      پـرورده مـواد   دیـ تول هیبه عنوان منابع اول اهیکامل گ هايبرگ

 عیو تسـر  اهیسن گ شیآن با افزا رغمیعل. گندم بر عهده دارند هايدرپر کردن دانه یتوجه

 نهانبودهوبنـابرای دانه ازین هاپاسخگويشده در برگ دهاموادپروردهتولیبرگ زشیو ر يریپ

گنـدم از جملـه انتقـال     نـده کن نیمنابع تأم رهاتوسطسایپرکردن دانه يبرا ازیکربن موردن

اسـت کـه    نیـ اعتقـاد بـر ا  ). 1998بلوم، (شودیم نیتأم يارهیذخ هايدراتیمجدد کربوه

توانـد بـه    یدر ساقه و سپس انتقال مجدد آنها بـه دانـه هـا مـ     دراتهایکربوه يساز رهیذخ

مطـرح شـود    یطـ یمح يعملکرد و مقاومـت بـه تـنش هـا     يمهم برا سمیمکان کیعنوان 

  ).1998، بلوم، 2010کاران،و هم يجود(

  

    پژوهشسؤال - 1-2

  دارند ؟ ریعملکرد ارقام گندم در منطقه تاث يانتقال مجدد بر عملکرد و اجزا ایآ-1

ــآ-2 ــفار طیدرشــرا ای ــه هــا    ابی مغــان مقــدار مشــارکت اندوختــه ســاقه درپرکــردن دان

  اکم؟یاداستیز

  مقدار انتقال مجدد را دارد؟ نیشتریارقام مورد مطالعه کدام رقم ب نیدر ب-3
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  فرضیه پژوهش-1-3    

انتقال مجدد باالیی ارقام داراي ذخیره سازي زیاد کربن در ساقه داراي  احتماالً- 1

  .هستند

  .ارقام داراي انتقال مجدد باال داراي عملکرد باالیی نیزهستند احتماالً- 2

  .رسدارقام غیربومی منطقه داراي انتقال مجدد باالیی باشندبه نظرمی- 3

  .ساقه بلندترداراي ذخیره سازي و انتقال مجدد باالیی هستنداحتماالً ارقام باطول - 4

  . وجود دارد هاي مختلف ازنظرانتقال مجدد وذخیره سازي اختالفمیانگرهبین احتماالً- 5

اهداف پژوهش - 1-4

  :با توجه به موارد مذکور اهداف پژوهش شامل موارد زیر بود 

  . مغانبررسیمقدارذخیرهسازیوانتقالمجدددرارقامگندمدرشرایط- 1

.رتبهبندیارقامگندمازنظرذخیرهسازیوانتقالمجدد- 2

. انتخاببهترینرقمازنظرذخیرهسازیوانتقالمجددبرایمعرفیدربرنامههایاصالحیگندم- 3

  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

کشور ایران جزو منطقه خشک و نیمه خشک طبقه بندي می شود که این عامل 

کاهش می دهد لذا صفاتی که باعث افزایش عملکرد عملکرد دانه گندم را تا اندازه زیادي 

و مقاومت به خشکی می شود باعث افزایش مقدار تولید و قطع وابستگی کشور به واردات 

لذا با توجه به اهمیت موضوع انجام . گندم که یک محصول استراتژیک است می شود

مقاومت به تنش تحقیق و مطالعه بر روي انتقال مجدد که یک مکانیسم مهم در تولید و 

  .هاي محیطی است ضروري می باشد

  





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  گندم خچهیخاستگاه و تار-2-1

کـه از   یراتییبر اثر تغ رانیفالت ا نیمردم غارنش الدیاز م شیدر حدود پنج هزار سال پ

 یآوردند و زندگ يها رو مزارع و چمنزارها به وجود آمد به دشت لیلحاظ آب و هوا و تشک

 دهید يشتریب شرفتیپ نیشیپ يها ها نسبت به دوران را آغاز کردند و در تمدن آن يا تازه

کاشان بودنـد کـه    کینزد» Sialk«لکیمردم محل س ن،ینش مردم دشت نیتریمیقد. شد

که در محل مزبور انجام گرفتـه   یقاتیتحق. اند جا به دست آورده را در آن شانیا یآثار زندگ

 زیـ را ن یاهل واناتیپرداختند و ح يبه امر کشاورز رانیکه مردم فالت ا دهدیاست نشان م

ــد  ــ). 1367و همکــاران،  ییاهــدا(پــرورش دادن ــارم پ مــردم  الدیاز مــ شیدر هــزاره چه

رو  زیدوره تجارت ن نیدر ا. کردند يشتریب شرفتیپ یدر کار زندگ رانیفالت ا نینش دشت

ماننـد گنـدم و جـو     يمربوط به محصوالت کشـاورز  تر شیاما دادوستد ب. نهاد شرفتیبه پ

 رانیـ در ا نباریو جـو نخسـت   است کـه کشـت گنـدم    نیدارد ا تیکه اهم گریمسئله د. بود

  ).1390ز،یپرو. (متداول شد

در  ایکه منشاء کشت گندم شودیاستنباط م نیچن یشناسباستان هايياز حفار

. است بوده یآناتول یدورتر به سمت شمال در امتداد بخش جنوب یکم اینیو فلسط هیسور

 رانیدر ا. افتیگسترش  رانیبه ا نیالنهر نیبه مصر و از شمال ب نیکشت گندم از فلسط

به همه سو، به جنوب  رانیگندم نان از ا. افتیاملبار تک نینخست يگندم نان برا

گسترش  هیو جنوب روس نیو از آنجا به چ هیهندوستان، ترکمنستان روس ن،یالنهر نیب

کشت گندم بوده است  ریمربع ز لومتریک 30000تا  26000در مصر باستان . افتی

  ).1382،یقارون(



  شناسیگندمگیاه -2-2

ــدمیان ــه«گندمبهخانوادهگنـ ــتریتیکومتعلقدارد»گرامینهیاپوآسـ . ،طایفههوردیهوجنسـ

یدتقسـیم ئهایاهلیووحشیآنازلحاظتعدادکروموزومبهسهگروهدیپلوئید،تتراپلوئیدوهگزاپلو گونه

. شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی 

پلوئیدیازتالقیی آمفیهاي، هایتتراپلوئید،آمفیپلوئیدیازتالقیدودیپلوئیدهستندوهگزاپلوئید گونه

. باشـــــــــــــــــــــــــند کگونهدیپلوئیدویکگونهتتراپلوئیـــــــــــــــــــــــــدمی

هایبسیا گندمگیاهیاستتکلپه،خودگشن،یکسالهومعموالًروزبلند،ازخانوادهگندمیانکهدارایگونه

. رزیاداهلیووحشیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــتوکارمی ــد نمونههایوحشیآنغالباًبصورتعلفهایهرزخودنماییکردهومزاحمکشــــــ . گردنــــــ

» Triticum«هـــــــــــایتریتیکوم گونهشناسیگندمعضـــــــــــویاز ازلحاظگیـــــــــــاه

شودوهرگروهتعدادیمشخصکروموزمداردکهتمامخصوصیات استکهبهسهگروهمتمایزتقسیممی

). 1382قــــــــــــــــــــــــارونی،(ژنتیکیخانوادهراباخوددارنــــــــــــــــــــــــد

هایگندمدیپلوئیدهستندودور شناسیگندمازبیشترمحصوالتدیگردشوارتراستزیرابرخیازگونه ژن

پلوئیدهستندوچهاررشـتهکروموز  هایدیگرگندمپلی شتهکروموزومدارنددرحالیکهبسیاریازگونه

  ).2004هانکوك وجیمز،(دارند»هگزاپلوئید«یاششتا»تتراپلوئید«وم

-دیپلوئیدهاکهتنهادرمناطقجنگلیوبیابانیهســــــــــــــــــــــــــــتندوگندم- 1

  .هایتکدانهزراعینیزدراینگروهقراردارند

ــامرتتراپلوئیدهاکهبهحالتوحشیهســـــتندوگندم- 2 ) durum(ودوروم) emer(هایـــ

  .زراعیدراینگروههستند

  ).1382قارونی،(شوند  هگزاپلوئیدهاکهشاملگندمنانمی- 3

. ایــــــــــــــــــــــــــــــــدارد گندم،گآلذینســــــــــــــــــــــــــــــــنبله

9گاهیتعدادگلچههابه. آید  ازهرگرهآنمعموالًیکسنبلچهمتشکالزدوگلوموسهگلچهبهوجودمی

وپوشــکدرونی»لمــا«هایپوشــکبیرونی دانهگندمبیندوپوششقاشــقمانندبهنام. رســد  هممــی

ــا« ــرگ. ارگرفتهاســـــــتقر»پالئـــــ ــدبرگ بـــــ ــایرغالت هایگندمماننـــــ هایســـــ

تـا 3میوهگندمباتوجهبهگونهآن،. هایکوچکیدارند ،نازکوکمعرضبودهوزبانه»بهجزذرتوارزن«

5/2گیاهکیارویانکهتقریبـاً . میلیمترهمقطرداردوشامالینبخشاست5تا3میلیمترطولو10

نبخشرامعموالًدرتهیهآردگندمجدهدوسرشارازپروتئینوچربیاستکهای  درصدوزندانهراتشکیلمی
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. دهـــد  درصدازوزندانهراتشـــکیلمی14همانپوستهدانهاســـتوتقریبًا،سبوس. کننـــد  دامـــی

کنندومعموالًبرایخوراکداممورداسـتفاد  سبوسراهمهمچونگیاهکدرمرحلهآردسازیازدانهجدامی

ــی ــرد  هقرارمــ ــته. گیــ ــتوتقریبًا آندوسپرمحاویموادنشاســ ــا83ایدانهگندماســ 87تــ

. شــــــــــــــــــــــــــــــــود  دانهراشــــــــــــــــــــــــــــــــاملمیدرصدازکل

هاینشاستهآنبوسیلهگلوتنکهیکیا باشدکهدانه  ایوموادپروتئینیمی هاینشاسته آندوسپرمدارایدانه

ــبیدهاند . زپروتئینهایموجوددردانهاست،بهمچســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. کنــــــــــــــــــد  میزانگلوتنموجوددردانهبرحســــــــــــــــــبنوعونژادگندمتفاوتمی

. نمایـــــــــــــــــــد  همینمیزانگلوتنگندماســـــــــــــــــــتکهمرغوبیتآنراتعیینمی

. قرمزسختبهارهوپاییزهگلوتنبیشتریدارندوبههمیندلیل،ارزشتهیهنانازآنهابیشتراستگندمهای

چونخمیرحاصالزآردیکهازلحاظگلوتنغنیاست،بهدلیلداشتنحالتکشدار،قادراستکهگازهایناشیا

گــــــردد  زتخمیررابیشتردرخودنگهداردوبرایهمین،خمیربهترورآمدهوحجمشبیشــــــترمی

  ).1369پناهیکردالغري،(

 

ــیمبندیمیازلحاظنوعکشت ــد معموالًگندمهارابهدودستهکلیگندمبهارهوگندمپاییزهتقس . کنن

... هایشانازنظررنگ،بافت،شـــــــــــــــــــکلو ایندونوععالوهبرآنکهدانـــــــــــــــــــه

. کنــــــــــــــــــــد باهمفرقداردشرایطرشــــــــــــــــــــدونموآنهانیزباهمتفاوتمی

. نماینــــــــــــــــــــد ایندونوعگندمرادردوزمانمختلفدرسالکشــــــــــــــــــــتمی

ــتکهدرطولدانهقرارمی ــرد دانهگندم،دارایشیاریاســـــــــــــــــــ . گیـــــــــــــــــــ

ــت . عمقاینشیاردرگندمهایپاییزهزیادودرگندمهایبهارهکماســـــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد دارمی طرفیناینشیاردرگندمهایبهارهگردودرگندمهایپاییزهگوشه

. شـــــــــــــــــود دراوایلبهارکاشـــــــــــــــــتهمی: گنـــــــــــــــــدمبهاره

کن پسازجوانهزدن،گیاهجواندربهارواوایلتابستانرشدنمودهومحصوآلنراتااواخرتابستانبرداشتمی

ــد . نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانددربرابرسرمایسختزمستانیآ کنندکهگندمپاییزهنمی واحییکشتمیگندمبهارهرامعموالًدرن

ــد ــول. نمناطق،مقاومتنمایــــ ــت البتهمیزانمحصــــ . دهیگندمپاییزهازبهارهبیشتراســــ

کارن معموالًپسازتهیهبذروزمانیکهدمایخاکبهیکدرجهسانتیگرادباالیصفررسید،گندمبهارهرامی

. د



ترشـدهومیزانمح  تتادورهرشدآنطوالنیتوانگندمرازودترهمکاش اگرشرایطآبوهواییاجازهدهدمی

ــود . صولدهیآنبیشترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــردقرارگیرد . گندمپاییزهبرایآنکهبهمرحلهگلدهیبرسد،بایدبهمدتطوالنیدرمعرضهوایســـــــ

تواندگآلذینخوبیتشکیلد گذارد،نمی اگرگندمپاییزهرادربهاربکارند،چوندورهسرماراپشتسرنمی

  ).1382امام،(هد

13ی،درفصـــــــلپاییزموقعیکهدمایخاکازایننوعگندمدرنیمکرهشمال: گنـــــــدمپاییزه 

. زنـــــد  ابتدابذرگنـــــدمپاییزهجوانهمی. شـــــود درجهسانتیگرادکمترباشدکشـــــتمی

ماندوباآغازفصلبهار،مجدداًرشـدونمو  سپسدرفصلزمستان،گیاهبهصورتگیاهجوانکوچکیباقیمی

ــازمی ــد خودراآغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ . کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاًمرداد،دانهمی ــتم معموالًدریکیازماههایخرداد،تیریانهایتـــ ــود یرسدوآمادهبرداشـــ . شـــ

200تریدارنــــدکهتا تروپرپشــــت هــــایعمیق گندمهایپاییزهبهنسبتگندمهایبهارهریشــــه

تریدارنـد  اینامرناشیازآناستکهگندمهایپاییزهفصلرشـدطوالنی . کننـد  سانتیمتردرخاکنفوذمی

  ).1382امام،(

 Triticum aestivum ،Triticumدرصدازتولیدجهانیگندمازســــهگونه90حــــدود

compactum Host ،Triticum durum Dest ــلمی ــود حاصـ ــارونی،(شـ  ).1382قـ

ــدمنانبهنانعلمی ــالT.aestivumگندممعمولییاگنـــــــــــــ 1853کهدرســـــــــــــ

هایهگزاپلوئیدبودهودارایگسترشوپراکندگیزیاتوسطواویلفنامگذاریگردیدهاست،جزگروهگندم

ــدرجهانمی ــابمیدیـــــــــــــ ــدباشدوغالبترینگونهبهحســـــــــــــ . آیـــــــــــــ

شومختلفدنیاوتحتشرایطاقلیمیمتفاوتکشتمیاینگونهدارایچندینهزاررقمزراعیاستکهدرمناطق

  ).1369خدابنده،(ند

  خصوصیاتزراعیگندم-2-3

. خاکشنیورسیعمیقبازهکشیخوب،برایرشدگندممناسباســـــــــــــــــــــــــــــــت

ــرایطدیم ــاران(اصوالًمیزانعملکردگندمدرشـــ . ،درخاکهایریزبافتبیشتراســـــت)آبیاریبابـــ

امادرشـــرایطآبی. تردرخودنگهدارنـــد هاقادرندآبرابهتروبهمـــدتطوالنیچوناینقبیلخـــاك

ــد کهکشــاورزخودگیاهراآبیاریمی( ــدمزیادتحتتأثیربافتخاکخودقرارنمی)کن ــرد ،معموالًگن . گی

ــایرگیاهاننمی ــکجوانهبزند گندمهممانندســــــــــــــــ . توانددرخاکخشــــــــــــــــ
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. گندمبهارهبهدلیلذخیرهشدنرطوبتزمســـــــــتانیدرخاك،هموارهرطوبتموردنیازخودرادارد

. نمایـــــــد زنیرابامشـــــــکلمواجهمی هامارطوبتخاکگندمهایپاییزهمعموالًفرایندجوانـــــــ

ــ اگربرایجوانهزنییارشداولیهجوانه،خاکرطوبتکافینداشتهباشدبذرهاممکناستبپوسندیادرمعرض

  ).1369پناهیکردالغري،(.صدماتناشیازسرماقرارگیرند

آلبرایرشدگندم،آبوهوایخنکدردورهرشدرویشی،آبوهوایمعتدلدردورانتشـکیلدانه  شرایطایده

ــولمیوآبوهوایگرموخشکدرزمان ــد برداشتمحصــــــــــــــــــــ . باشــــــــــــــــــــ

بنابرایندرمناطقیکهزمستانهایسختدارند،کشتگندمبامشکالتیازقبیلسرمازدگیزمستانیمواجهم

. شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ي

تواندبهمدتطوالنی،خشکیوکمآب البتهبایدبدانیمکهگندمدربرابرخشکیمقاومتچندانینداردونمی

ــد . یراتحملنمایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکهدرنهایتسببتشک کوچکهای اماقادراستخودراباشرایطخشکتاحدیتطبیقدادهوباتشکیلیاخته

شود،سطحتعریقراکاهشدهدوازاثراتسوءکمآ ترمی هاکوچک یلبرگهایکوچکشدهودرنتیجهروزنه

  ).1984بنبلکاسم،(بیتاحدیمحفوظبماند

  هاي گندمگونه-2-4

poaceaeگرامینهیاپوآســــــــــــــــــه  (گندمبهخانوادهگنــــــــــــــــــدمیان

  .تعلقداردTriticumوجنستریتیکومHordeaeطایفههوردیه)

ــهگروهدیپلوئیدگونههایاصل   2n=2X=14=AA  BB(یآنازلحاظتعدادکروموزومبهس

DD(ــد ــد)2n=4X=28 AA BB(تتراپلوئی ) 2n=6X=42=AA BB DD(،و هگزاپلوئی

ــیممی ــود تقس ــتندوهگزاپلوئیدها، .ش ــد، آمفیپلوئیدیازتالقیدودیپلوئیدهس گونههایتتراپلوئی

ــدمی ــهگونه آمفیپلوئیدیازتالقییکدیپلوئیدویکتتراپلوئیــــــــــــــ باشندســــــــــــــ

% 90نزدیکبــــــــــــه )گندممعمولی،گندمماکارونییادوروموگنــــــــــــدمکمپاکتوم(

شناسیواصالحنباتاتم هایگندمنیزازلحاظمطالعاتگیاه دهندسایرگونه تولیدگندمجهانراتشکیلمی

ــتند  .همهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تیکومبوئئوتیکومبدستآمدهاسـتاینگندمدربهوجودآم یازیکگندمدیپلوئیدوحشیبهنامترAژنوم

 AAبافرمولژنومی» کارتالیکوم«ژیوم، بولونیکوم، وپرسیکوم هایتتراپلوئیددوروم، تور دنگندم

BBموثربودهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. 



هایتتراپلوئیدوحشیتریتیکومدیکوکوئیدزباگیاهیازخانوادهگندمیانبهنامتریتیکومتاشیئی گونه

ــافرمولژنومی»آژیلوپساســـکواروزا« ــدوگندمهگزاپلوئیدDDبـ ) AA BB DD(آمیختهشـ

  .درحالحاضرناشناختهماندهاست )Bومژن(امامنبعژنومسوم .امروزیرابهوجودآورد

  

  انتقال مجدد به عنوان منبع تأمین کننده مواد فتوسنتزي در گندم-2-5

  :سه منبع  رشد و پر شدن دانه در گندم عبارتند از      

  ) ها و ساقهبرگ(فتوسنتز جاري گیاه - 1

هاي رویشی انتقال مجدد ذخایر کربن و نیتروژن موجود در اندام- 2

پـالت و همکـاران،   (شـود  فوتواسیمیالتهاي تولید شده در سنبله تأمین مـی - 3

2004 .(  

اي، پـر  در بیشتر نواحی زیر کشت گندم، بخصوص در نواحی بـا آب و هـواي مدیترانـه   

هـاي خشـکی و   تـنش . شودهاي متعدد زنده و غیر زنده مواجه میشدن دانه گندم با تنش

گسترش . کنندپذیري را روي پر شدن دانه ایجاد میگرما در بیشتر شرایط اثرات جبران نا

ها مانند زنگ زرد، زنـگ نـواري و سـفیدك پــودري نیـز از طریـق کـاهش      برخی بیماري

هـا نیـز از مرحلـه    پیري و زوال برگ. شوندسطح فتوسنتزي باعث خسارت به رشد دانه می

ایـن  . شوندها مینهدوم پر شدن دانه باعث کاهش عرضه مواد فتوسنتزي جاري به طرف دا

شـود و در مجمـوع   ها بیشتر میدر حالی است که تقاضا براي مواد فتوسنتزي از طرف دانه

تحت این شرایط اهمیـت مـواد ذخیـره شـده در     . فتوسنتز جاري جوابگوي آن نخواهد بود

توان قسمتی و یـا تمـام   هاي رویشی بیشتر شده و بسته به شرایط محیطی و گیاه میاندام

  ). 1998بلوم، (مورد نیاز براي پر کردن دانه را تأمین کند کربن 

  مدت و بلندمدتذخایر کوتاه-2-6

-طور کلی کربن در گیاهان به دو صورت ذخایر کوتاه مدت و بلند مـدت تجمـع مـی   به

ها انباشته شـده و نقـش مهمـی در تنظـیم عرضـه      ذخایر کوتاه مدت بیشتر در برگ. یابد

اهمیت اصلی این پدیده در صـدور  . کندهاي مختلف گیاه ایفا میها به قسمتکربوهیدرات
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در طول روز مازاد مـواد فتوسـنتزي   . این مواد ذخیره شده در هنگام شب عنوان شده است

ها ذخیـره شـده و در هنگـام شـب     هاي مزوفیلی برگبه صورت نشاسته یا قندها در سلول

 24این سیسـتم قادرنـد کـه در طـول     لذا گیاهان توسط . ها منتقل شودتواند به مخزنمی

بسـته بـه نـوع گیـاه و     . ساعت شبانه روز کربن مورد نیاز براي متابولیسم را فـراهم کننـد  

هـاي کـاهو ذخـایر    مثالً در بـرگ . همچنین شرایط آب و هوایی این ذخایر متفاوت هستند

-درصـد سـایر پلـی    22درصد نشاسـته و   2درصد قندهاي محلول،  76کوتاه مدت شامل 

درصـد و   23درصد، نشاسـته   41اکاریدها هستند در حالی که در ذرت قندهاي محلول س

  ). 1990واردالو، (درصد بود  26ساکاریدها سایر پلی

برخالف ذخایر کوتاه مـدت، انباشته شدن و انتقال مجدد ذخایر بلنـد مـدت در مـدت     

هـاي پوسـت   ر سـلول در گیاه گندم عمدتاً ایـن ذخـایر د  . تري انجام می شودزمان طوالنی

تجمع این مواد در غالف برگ و حتی در مقادیر اندك در سنبله نیـز  . یابندساقه تجمع می

مطالعات نشان داده است که ترکیب اصلی ذخایر ساقه کربوهیـدراتهاي  . گزارش شده است

  ). 2006و روسکا و همکاران،  1993اشنایدر، (باشد می (WSC)محلول در آب 
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والـورا و  (باشـد  شود فروکتان مـی که در ساقه گندم ذخیره می WSCترین ترکیب ممه

-همچنین گلوکز، فروکتوز، ساکارز و سـایر الیگوسـاکاریدها نیـز مـی    ). 2008وان دن اند، 

) 1990(وینزلـر و همکـاران   ). 1991ویرگونـا و بـارلو   (توانند در ساقه گندم تجمـع یابنـد   

نشـاندار قـرار داده و    CO2افشـانی در مجـاورت   عد از گردهگیاهان گندم را در یک هفته ب

مقـدار گلـوکز،   . بـه صـورت فروکتـان بـود     WSCگزارش کردند که بیشترین مقدار تجمع 

فروکتوز و ساکارز در مقایسه با فروکتان بسیار اندك بود و در طـول مـدت ذخیـره سـازي     

یز اشاره کردند کـه در زمـان   ن) 1984(بلک الو و همکاران . ها ثابت و یا کم شدغلظت آن

درصـد آن   10و  85ها و ساکارز به ترتیب در ساقه گندم، فروکتان WSCحداکثر محتواي 

نیـز اشـاره کردنـد کـه فروکتـان و      ) 1989(در این راستا کوباچ و تـوم  . را تشکیل داده اند

در مقابـل،  . را در سـاقه گنـدم تشـکیل دادنـد     WSCدرصـد   14و  73ساکارز به ترتیـب  

افشـانی تـا   را در ساقه گندم از مرحلـه گـرده   WSCترکیب ) 2001(اکاهاشی و همکاران ت

-ترین قند ذخیره شده در انـدام رسیدگی دانه مطالعه کرده و بیان داشتند که ساکارز مهم

نکته جالـب توجـه   . هاي بعدي بودندهاي رویشی بود و فروکتان، فروکتوز و گلوکز در رتبه



هـاي رویشـی   ردند مقادیر قابل توجهی از قند مالتوز هـم در انـدام  این که محققان اشاره ک

افشانی گیاه تـا رسـیدگی فیزیولوژیـک    بخصوص ساقه وجود داشته و مقدار مالتوز از گرده

  . تغییري نکرد

  

  هاي ساقهزمان و الگوي تجمع مواد در میانگره-2-8

طولی آن میانگره یعنـی   هاي مختلف تقریباً در انتهاي رشدتجمع ذخایر در میانگره    

اشـنایدر،  (شـود  زمانی که میانگره باالي آن به سرعت در حال طویل شدن است انجام می

آب و هـواي معتـدل،   (دهد کـه در شـرایط مطلـوب محیطـی     تحقیقات نشان می). 1993

-روز بعـد از گـرده   10-25در سـاقه تـا    WSCتجمع ) آبیاري و عدم وجود بیماري و آفت

-در میـانگره  WSCبدین معنی که در این دوره حداکثر مقـدار  . کندیدا میافشانی ادامه پ

سـازي  برخالف زمان متفاوت شروع تجمع، ذخیره). 1998بلوم، . (شودهاي ساقه دیده می

WSC این بـدین معنـی   . رسدهاي مختلف تقریباً در زمان مشابهی به اتمام میدر میانگره

-هاي بـاالیی مـی  پایینی ساقه بیشتر از میانگره هاياست که طول دوره تجمع در میانگره

با این وجود گزارش شده است که این تفـاوت در طـول دوره تجمـع باعـث انباشـته      . باشد

علـت آن سـرعت بیشـتر تجمـع در     . شـود هاي پـایینی نمـی  شدن بیشتر مواد در میانگره

در ایـن راسـتا   ). 1993اشنایدر، (هاي باالیی در مقایسه با پایینی عنوان شده است میانگره

) پنالتیمیـت (اشاره کردند که تجمع مواد در میانگره ماقبل آخر ) a1993(بونت و اینکول 

در بعـد از گـرده   ) پـدانکل (افشانی و در دم گل آذین هاي زیر آن در قبل از گردهو میانگره

  . گرددافشانی انجام می

ج مختلفـی توسـط محققـان    در ارتباط با الگوي تجمع مـواد فتوسـنتزي در سـاقه نتـای    

در  WSCگزارش شده است اشنایدر بر این باور است که در زمان حداکثر بـودن محتـواي   

علت . ها داردساقه، میانگره ماقبل آخر معموالً ذخایر بیشتري را در مقایسه با سایر میانگره

اشـنایدر،  (در این میانگره  بیان شد  WSCآن اندازه بزرگ این میانگره و نیز غلظت باالي 

نیز اظهار کردند که دم گـل آذیـن و   ) 1994(در این راستا واردالو و ویلن برینک ). 1993

دانیـل و  . میانگره زیر آن در گیاه گندم بیشترین ذخیره سازي کربوهیدراتها را انجام دادند

هـاي  نیز به باال بودن مقدار ذخیره سازي قنـدهاي محلـول در میـانگره   ) 1982(همکاران 
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درمقابل اهدایی و همکـاران  . هاي پایینی اشاره کردندگیاه جو در مقایسه با میانگره باالیی

)a2006 (       در تحقیق که در کالیفرنیا آمریکا و بـر روي یـازده رقـم گنـدم بـا خصوصـیات

متفاوت انجام شد، اشاره کردند که در شرایط فاریـاب و تـنش خشـکی بیشـترین ذخیـره      

هاي پایین بوده و دم گل آذیـن و میـانگره زیـر آن    میانگرهسازي و انتقال مجدد مربوط به 

  .در رتبه هاي بعدي بودند

  سازي کربن در ساقهاثر عوامل مختلف بر ذخیره-2-9

زیادي به شرایط رشد  سازي در ساقه وابستگیتجمع مواد فتوسنتزي و پتانسیل ذخیره

-دیده مـی  WSCمقدار  در آزمایشات مختلف مشاهده شده که تنوع وسیعی در. گیاه دارد

شود که یکی از دالیل اصلی آن وجود شرایط مختلف آب و هوایی در طول آزمایشات بوده 

مقـدار  ) از نظر دما، رطوبت و مواد معـدنی (در شرایط مطلوب رشدي ). 1998بلوم، (است 

زمانی کـه فتوسـنتز گیـاه در طـول     . شودفتوسنتز گیاه باال بوده و بخشی از آن ذخیره می

هـا کـاهش   سازي در میانگرهشود، مقدار ذخیرهشدن ساقه با شرایط تنش مواجه می طویل

اشـاره  ) 1992(به عنوان مثال دیویدسون و چـوالیر  ). b2004اینوي و همکاران، (می یابد 

طور متوسط در شـرایط فاریـاب و تـنش    کردند که مقدار کربوهیدراتهاي محلول در آب به

از طرفی مقـدار تجمـع   . گرم در ساقه گیاه گندم بودلیمی 641و  1047خشکی به ترتیب 

در . مواد پرورده در اندامهاي رویشی در شرایط مطلوب رشد و فتوسنتزي افزایش می یابـد 

در تحقیقی که بر روي دو رقم گنـدم بهـاره انجـام    ) 1990(این راستا دوبویس و همکاران 

روز بعـد از   18سـاقه را تـا   در  WSCمقـدار   CO2دادند متوجه شدند که افـزایش مقـدار   

  . افشانی به مقدار زیادي افزایش دادگرده

هـا در سـاقه گنـدم    سـازي کربوهیـدرات  معتقد است که پتانسیل ذخیـره ) 1998(بلوم 

بـا  . تعیـین مـی شـود   ) وزن میانگره در واحد طـول (ها توسط طول و چگالی وزنی میانگره

رسـد کـه مقـادیر    و کل ساقه به نظر مـی  هاتوجه به تفاوت در طول و چگالی وزنی میانگره

هـاي مختلـف و نیـز در بـین ارقـام بـا خصوصـیات متفـاوت         متفاوتی از قندها در میانگره

گزارشات مختلفی در خصوص متفاوت بودن ارقـام از نظـر مقـدار    . مورفولوژیکی دیده شود

این صـفت   ها وجود دارد که نشان دهنده تنوع ژنتیکی برايسازي مواد در ساقه آنذخیره

مکـان   6ژنوتیپ گندم را در  22تعداد ) 2006(به عنوان مثال روسکا و همکاران . باشدمی

در  WSCمختلف با شرایط محیطی متنـوع مطالعـه کـرده و گـزارش کردنـد کـه غلظـت        



نامبردگان . گرم در گرم وزن خشک متفاوت بودمیلی 112-213ها از شرایط آزمایشی آن

-ها نشان دهنده پتانسیل تغییـر ذخیـره  تنوعی در بین ارقام آن پیشنهاد کردند که چنین

  . باشدسازي در کارهاي اصالح نبات می

و  Rht1هـاي پاکوتـاهی   بیان داشـتند کـه بـا وارد شـدن ژن    ) 1993(بورل و همکاران 

Rht2 بـا ایـن   . درصد کاهش یافته اسـت  21و  35سازي به ترتیب در گندم مقادیر ذخیره

مطلوب محیطی باال بودن مقدار تجمع در ارقام پابلنـد بـا انتقـال مجـدد     وجود در شرایط 

درصد عملکرد دانه  20در چنین شرایطی این ذخایر تنها . ها به دانه همراه نیستباالي آن

سـازي  در ارتباط با اثر طول ساقه بر روي مقدار ذخیـره ). 1998بلوم، (دادند را تشکیل می

اشـاره کردنـد کـه در    ) 2005(مثالً شیرمن و همکاران . گزارشات متناقضی هم وجود دارد

هـاي پابلنـد   سازي و انتقال مجدد بیشتر از گنـدم هاي جدید انگلستان مقدار ذخیرهگندم

  . قدیمی بود

  زمان انتقال مجدد ذخایر ساقه- 2-10

هـاي  گیـري در ارتباط با زمان شروع انتقال مجدد ذخایر ساقه محققان مختلـف نتیجـه  

در پژوهشی که بر روي گیاه جو انجـام  ) a1993(بونت و اینکول . اندارائه کردهمتفاوتی را 

 -1: کنـد دادند به این نتیجه رسیدند که دو عامل زمان شروع انتقال مجدد را کنتـرل مـی  

دهـد کـه عرضـه مـواد     ها، در این حالت ساقه زمانی وزن خود را کاهش میتقاضاي مقصد

هـا  سازي، میانگرهحداکثر مقدار ذخیره -2. ها نباشدزنفتوسنتزي جاري جوابگوي نیاز مخ

مـواد  ) سـازي پتانسـیل ذخیـره  (سـازي خـود رسـیدند    زمانی که به حداکثر مقدار ذخیـره 

اند که عموماً انتقال تعدادي دیگر از محققان اشاره کرده. کننداي خود را منتقل میذخیره

بـا کـاهش فتوسـنتز جـاري اسـت رخ       ها که همزمانمواد ساقه در زمان حداکثر رشد دانه

  ). 1998بلوم، (دهد می

مثالً در شـرایط  . شرایط محیطی ممکن است زمان شروع انتقال را تحت تأثیر قرار دهد

شـود، آزادسـازي مـواد    تنش خشکی کـه باعـث کـاهش زودهنگـام فتوسـنتز جـاري مـی       

  ).a2006اهدائی و همکاران، (شود فتوسنتزي از ساقه زودتر انجام می

فـرض کردنـد کـه درهنگـام     ) 2000(در ارتباط با انتقال مجدد کروزآگـادا و همکـاران   
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توانـد توسـط ورود مـواد از    انتقال مجدد کاهش وزن دم گل آذین بر اثر انتقال مجدد مـی 

بعـد از انتقـال مـواد ذخیـره شـده از      . میانگره پایین آن و نیز فتوسنتز جاري جبران شـود 

تـر از میـانگره   هاي پـایین گل آذین، مواد ذخیره شده در میانگرهمیانگره ماقبل آخر به دم 

این بدان مفهـوم  . کنندماقبل آخر شروع به انتقال کرده و کاهش مواد در آن را جبران می

در . هـاي گنـدم وجـود دارد   است که یک توالی در آزادسازي مـواد فتوسـنتزي از میـانگره   

که هیچ توالی منظمی در شروع انتقال مجدد اشاره کردند ) b1993(مقابل بونت واینکول 

نامبردگان اشاره کردند که هر سیگنالی که بـراي شـروع   . شودهاي جو دیده نمیاز میانگره

  . هاي ساقه داردشود اثر تحریک کنندگی بر روي کل میانگرهانتقال مجدد تولید می

اثر عوامل مختلف بر انتقال مجدد از ساقه- 2-11

تـرین و تأثیرگـذارترین فـاکتور    ضا براي مواد فتوسـنتزي مهـم  قدرت مخزن و میزان تقا

هاي گیاه جو در مراحـل  زمانی که خوشه). 1998بلوم، (روي انتقال مجدد بیان شده است 

افشانی حذف شد مشخص گردید که گیاهان تیمار شده در مقایسه بـا  مختلف بعد از گرده

علـت کـاهش ایـن ذخـایر در     . ال دادندشاهد تنها مقدار بسیار اندکی از ذخایر خود را انتق

بونـت و  (هاي جدید گزارش شـد  ها براي تولید پنجهگیاهان بدون خوشه مصرف شدن آن

  ). a1993همکاران، 

شوند باعـث  شرایط محیطی که باعث کاهش فتوسنتز جاري در مرحله پر شدن دانه می

که گیاه جو در طـول پـر    زمانی). 1998بلوم، (شوند اي میافزایش تقاضا براي مواد ذخیره

اندازي شد مقدار قابل توجهی از مواد فتوسـنتزي مـورد نیـاز دانـه توسـط      شدن دانه سایه

  ). a1993بونت و همکاران، (انتقال مجدد تأمین شد 

. هـا دارنـد  هاي محیطی تأثیر بسیار زیادي بر روي مشارکت ساقه در پر کردن دانهتنش

دند که اعمـال تـنش خشـکی در گنـدم باعـث کـاهش       اشاره کر) 1994(پالتا و همکاران 

درصد در  36تحت این شرایط مقدار انتقال مجدد تا . ها شدفتوسنتز جاري و نیز وزن دانه

اثـر تـنش گرمـا را در دو رقـم     ) 1994(بلـوم و همکـاران   . مقایسه با شاهد افـزایش یافـت  

گانـه مطالعـه   هاي گرمایی و خشـکی در سـه آزمـایش جدا   حساس و مقاوم گندم به تنش

هـاي  اي از ساقهکرده و اشاره کردند که در شرایط تنش گرمایی میزان کاهش مواد ذخیره

هـا توسـط   این بدان معنی بود که تمام مواد مورد نیاز دانـه . ها بودگندم بیشتر از وزن دانه



نامبردگان در ادامه افزودند که ممکـن اسـت قسـمتی از مـواد     . شدانتقال مجدد تأمین می

  . ها صرف تنفس گیاه بشوداد شده از میانگرهآز

هـا  هـاي آن هاي متفاوت ارقام براي تجمع مواد فتوسنتزي در سـاقه با توجه به پتانسیل

تر بـه  به آن اشاره شد، وجود تنوع ژنتیکی براي انتقال مجدد مواد محتمل 7-2که در بند 

-اي سـاده بـین ذخیـره   ابطـه اي که باید به آن توجه کرد این است که رنکته. رسدنظر می

این به . شودسازي و انتقال مجدد در میان تحقیقات انجام شده در این خصوص دیده نمی

سـازي زیـاد داراي انتقـال    توان گفت کـه رقـم داراي ذخیـره   آن مفهوم است که الزاماً نمی

 علت این موضـوع ارتباط تنگاتنگ میــان قــدرت منبـع، قــدرت    . باشدمجدد باال نیز می

در حالی که برخـی  . باشدسازي و انتقال مجدد کربن میمخزن و شرایط محیطی با ذخیره

انـد  سـازي و انتقـال مجـدد اشـاره کـرده     گزارشات به همبستگی مثبت بین مقدار ذخیـره 

تعدادي دیگر نیز حاکی از نبود رابطه مشخص بـین ایـن دو   ) b2006اهدائی و همکاران، (

تسـهیم  ) 2000(در این راستا کروز آگادا و همکاران ). 2006ازیک و زوفاجووا،(بوده است 

تـاریخ کاشـت بررسـی     3کربن را در سه رقم گندم با خصوصیات متفاوت مورفولوژیکی در 

کرده و اشاره به وجود تنوع ژنتیکی براي ذخیره سازي و انتقال مجدد در بین ارقـام مـورد   

. هـاي کاشـت هـم قـرار گرفـت     یر تاریختنوع در مقدار این صفات تحت تأث. استفاده کردند

اي دیگر که این محققان اشاره کردند این بـود کـه مقـدار انتقـال مجـدد از میـانگره       نکته

  . هاي دیگر بودماقبل آخر بیشتر از میانگره

  افشانیانتقال مجدد ذخایر قبل و بعد از گرده- 2-12

هـا  رویشی به طرف دانههاي برخی از پژوهشگران انتقال مجدد مواد ذخیره شده از اندام

انتقـال مجـدد    -2افشـانی  انتقال مجدد قبل از گرده -1: را در غالت معتدله به دو قسمت

-انتقال مجدد قبل از گرده). 1982دانیل و همکاران، (کنند افشانی تقسیم میبعد از گرده

 هـاي رویشـی  افشـانی در انـدام  افشانی شامل کربنی است که تمامی آن در قبـل از گـرده  

-در مقابل انتقال مجدد کـربن در بعـد از گـرده   . ها انتقال یافته استذخیره شده و به دانه

افشانی ذخیـره و در مراحـل بعـدي پـر     شود که در بعد از گردهافشانی موادي را شامل می

بنـدي بـه صـورت    در ادامه این تقسیم. اندها منتقل شدهشدن دانه به دلیل تقاضا براي آن
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Abstract
Research Aim:The aim of study was investigation of accumulation and 
remobilization of stem dry matter in 18 wheat cultivars.
Research method:Wheat cultivars were include Arta, Azadi, Alvand, Alamut, 
Bistoon, Pishtaz, durum, Rasool, Sardari, Somay3, Shiroodi, Shiraz, 
Kaskozhen, Cross Alborz, Golestan, Maroon, Niknezhad and Hamoon. This 
experiment was performed in farm of Moghan College of Agriculture and 
Natural Resources during 2014-2015. Data analysis was performed using SAS 
in randomized complete block design (RCBD) with three replications. 
Comparison of means using Duncan test was conducted.
Findings: The results showed that there are wide variety for reserve and 
remobilization between studied cultivars. This means that the selection of 
cultivars for physiological and breeding works is possible. The amount of 
reserve and remobilization in the lower internodes was higher than the upper 
internodes. Also, the reserve and remobilization ability of the penultimate 
internodes was higher than peduncle. As lower internodes reached the 
maximum weight earlier than the penultimate and peduncle, It seems that 
remobilization begin earlier in lower internodes.
Conclusion:Finally, it can be said that the lower internodes play a greater role 
in filling grain. Which suggests that should pay more attention to them in 
breeding programs.

Keywords:Remobilization, Plant Matter Accumulation, Reserved 
Carbohydrate, Remobilization Efficiency
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