
  

 

 

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 

 

 

توان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام بررسی 

 گندمهای ایرانی 
 

 

 

 مهدی جودیمجری طرح: 
 

 گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
 

 

ی حقق اردبیلاین طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه م

 اجرا گردیده است.
 

 1394 تابستان



  

  بررسی توان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندمهای ایرانی 
 

 

 چکیده

ه مغان مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار در منطق 1392-93رقم از گندمهای ایران در سال زراعی  81تعداد 

د دانه و عملکر ساقه ه تعیین و رابطه آن با مشخصاتانتقال مجدد قبل و بعد از گرده افشانی در ارقام مربوط

ارقام  ر بینمورد مطالعه قرار گرفت. تنوع ژنتیکی وسیعی برای طول، وزن و وزن مخصوص میانگره ها د

ر آنها تشدر مقابل بی دیده شد. در بیشتر ارقام کشت شده مقدار انتقال مجدد قبل از گرده افشانی ناچیز بود.

نتز اضر فتوسایش حبعد از گرده افشانی بودند. این امر نشان می دهد که در شرایط آزم دارای انتقال مجدد

اط ومی ارتبور عمجاری گیاه و  انتقال مجدد بعد از گرده افشانی جوابگوی نیاز دانه ها می باشند. به ط

ر مرحله د اقهمعنی داری بین طول ساقه و مقدار انتقال مجدد دیده نشد. وزن ساقه و نیز وزن مخصوص س

ینکه الب توجه ته جاروز بعد از گرده افشانی ارتباط مثبت و معنی داری با مقدار انتقال مجدد داشت. نک 16

ارتباط  هد کهدارتباط مشخصی بین انتقال مجدد و عملکرد دانه ساقه اصلی دیده نشد. این امر نشان می 

 ی گیرد ورار مقبه رقمی که مورد آزمایش  ساده ای بین انتقال مجدد و عملکرد دانه وجود ندارد و بسته

رد دانه عملک وهمچنین شرایط محیطی که ارقام کشت شده آن را تجربه می کنند، رابطه بین انتقال مجدد 

 تغییر می کند.
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 مقدمه و هدف

ن باوده و گندم به عنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی از لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید در جهاا

 210کشات گنادم در کال دنیاا نقش مهمی را در تامین نیاز غذایی جوامع بشری داشته است. ساطح زیار 

الری مصرفی دنیا را تاامین کپنجم از کل  -میلیون تن دانه یعنی یک 600میلیون هکتار بوده که در حدود 

 رکزی گنادمممی کند. مقدار تامین انرژی توسط گندم در برخی نواحی مانند شمال آفریقا، ترکیه و آسیای 

ی زیر کشت دوم از نواح -ده است که نزدیک به یکدرصد گزارش شده است. همچنین اشاره ش 50بیش از 

 (.2007گندم در کشورهای کم توسعه قرار گرفته است )رینولد و همکاران 

د گنادم شد، متوساط عملکار 1971پس از فعالیتهای آقای نورمن بورالگ که منجر به انقالب سبز در سال 

لکرد، تانسیل عمد ژنتیک این گیاه، افزایش پهر ساله شاهد مقداری افزایش بوده است. این امر به خاطر بهبو

الش غم این، چامعرفی ارقام مقاوم به بیماریها و تنش های محیطی و نیز عملیات به زراعی بوده است. علی ر

 ول، کمبودها برای تولید گندم بخصوص در کشورهای در حال توسعه، به دلیل افزایش تقاضا برای این محص

، کااهش بل پیش بینی، افزایش شهر نشینی، از دست دادن زمین های مطلاوبمنابع آب، آب و هوای غیر قا

 (. 2007سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیره پابرجا است )رینولد و همکاران 

دامهای وانایی انایکی از عوامل مهم تاثیر گذار در عملکرد اقتصادی بسیاری از گیاهان زراعی از جمله گندم ت

ر شادن مای ید و صادرات مواد فتوسنتزی )قدرت مبدأ( به طرف دانه های در حال پاسبز گیاه در میزان تول

 وده و ساهم قابال(. برگهای کامل گیاه به عنوان مبادی اولیه تولید مواد پرورده مطرح ب1990باشد )واردالو 

ش و ریاز یاریپتوجهی در پر کردن دانه های گندم بر عهده دارند. علیرغم آن، با افزایش سن گیاه و تسریع 

باوده و برگها بخصوص در شرایط تنش خشکی مواد پرورده تولید شده در برگها پاساخگوی نیااز داناه هاا ن

ل مجادد مله انتقاابنابراین کربن مورد نیاز برای پر کردن دانه ها توسط سایر منابع تامین کننده کربن  از ج

 (. 1998کربوهیدراتهای ذخیره ای تامین می شود )بلوم 

تاای  ناخیر محققان زیادی در موردانتقاال مجادد کاربن از انادامهای رویشای پاروهش کارده و  در سالهای

ی در متفاوتی را گزارش کرده اند. در طی این تحقیقات مشخص شده است که تناوع ژنتیکای بسایار وسایع

وسکا و د )رد داربین ارقام مختلف گندم برای تجمع کربوهیدراتها در ساقه و انتقال مجدد آن به دانه ها وجو

 (. 2009و زو و همکاران  2006همکاران 



  

 کشور کشت در کشور ما با توجه به وجود طیف گسترده ای از ارقام گندم که در نواحی مختلف آب و هوایی

 رقاام وجاوداو کار می شوند، احتماال تنوع ژنتیکی وسیعی برای ذخیره سازی و انتقال مجدد کربن در باین 

 در برنامه های اصالح نباتات مورد استفاده قرار گیرد.  داشته باشد که می تواند

 با توجه به موارد ذکر شده اهدف این رساله عبارت بود از:

حال  ایسه توان ذخیره سازی مواد فتوسنتزی و سپس توان انتقال مجدد آنها به دانه های درمطالعه و مق -1

 ران رشد در انتهای فصل رشد در طیف گسترده ارقام گندم نان ای

 ط انتقال مجدد مواد فتوسنتزی با عملکرد دانه در ارقام مختلف گندمهاب ایرانبررسی ارتبا -2



  

 فصل اول: مرور منابع

 نتقال مجدد به عنوان منبع تامین کننده مواد فتوسنتزیا -1

ذخاایر  نتقال مجاددا -2ها و ساقه( توسنتز جاری گیاه )برگف  -1منبع:  3رشد و پر شدن دانه در گندم از 

شاود تهای تولیاد شاده در سانبله تا مین مایفوتواسیمیال -3های رویشی کربن و نیتروژن موجود در اندام

ای، تراناه(. در بیشتر نواحی زیر کشت گندم، بخصوص در نواحی با آب و هوای مدی2004)پالت و همکاران 

در بیشاتر  های خشاکی و گرماانششود. تهای متعدد زنده و غیر زنده مواجه میپر شدن دانه گندم با تنش

، ند زنا  زردها مانکنند. گسترش برخی بیماریشرایط اثرات جبران ناپذیری را روی پر شدن دانه ایجاد می

وند. شازنا  ناواری و سفیدک پاودری نیز از طریق کاهش سطح فتوسنتزی باعث خسارت به رشد دانه می

ه طارف دانه باعث کاهش عرضه ماواد فتوسانتزی جااری باها نیز از مرحله دوم پر شدن پیری و زوال برگ

شاود و در هاا بیشاتر مایشوند. این در حالی است که تقاضا برای مواد فتوسانتزی از طارف داناهها میدانه

هاای اممجموع فتوسنتز جاری جوابگوی آن نخواهد بود. تحت این شرایط اهمیت مواد ذخیاره شاده در اناد

بارای پار  توان قسمتی و یا تمام کاربن ماورد نیاازشرایط محیطی و گیاه میرویشی بیشتر شده و بسته به 

 (. 1998کردن دانه را ت مین کند )بلوم 

 مدت و بلندمدت ذخایر کوتاه -2

وتااه مادت کیابد. ذخایر طور کلی کربن در گیاهان به دو صورت ذخایر کوتاه مدت و بلند مدت تجمع میبه

گیاه ایفا  های مختلفها به قسمتنقش مهمی در تنظیم عرضه کربوهیدرات ها انباشته شده وبیشتر در برگ

ر طاول دکند. اهمیت اصلی این پدیده در صدور این مواد ذخیره شده در هنگام شب عنوان شاده اسات. می

م و در هنگاا ها ذخیره شدههای مزوفیلی برگروز مازاد مواد فتوسنتزی به صورت نشاسته یا قندها در سلول

ت شابانه سااع 24ها منتقل شود. لذا گیاهان توسط این سیستم قادرند که در طاول تواند به مخزنیشب م

یان او هاوایی  روز کربن مورد نیاز برای متابولیسم را فراهم کنند. بسته به نوع گیاه و همچناین شارایط آب

درصاد  2 دهای محلول،درصد قن 76های کاهو ذخایر کوتاه مدت شامل ذخایر متفاوت هستند. مثالً در برگ

شاساته درصاد، ن 41ساکاریدها هستند در حالی که در ذرت قندهای محلاول درصد سایر پلی 22نشاسته و 

 (. 1990درصد بود )واردالو  26ساکاریدها درصد و سایر پلی 23



  

ام نجاتری ایبرخالف ذخایر کوتاه مادت، انباشته شدن و انتقال مجدد ذخایر بلند مدت در مدت زمان طوالن

ماواد در  یابناد. تجماع ایانهای پوست ساقه تجماع مایمی شود. در گیاه گندم عمدتاً این ذخایر در سلول

رکیاب تغالف برگ و حتی در مقادیر اندک در سنبله نیز گزارش شده است. مطالعات نشان داده اسات کاه 

اران و روساکا و همکا 1993باشاد )اشانایدر می (WSC)اصلی ذخایر ساقه کربوهیدراتهای محلول در آب 

2006 .) 

  WSCماهیت  -3

(. 2008باشد )والاورا و وان دن اناد شود فروکتان میکه در ساقه گندم ذخیره می WSCترین ترکیب مهم

توانند در ساقه گندم تجمع یابند )ویرگوناا و همچنین گلوکز، فروکتوز، ساکارز و سایر الیگوساکاریدها نیز می

COافشانی در مجااورت ( گیاهان گندم را در یک هفته بعد از گرده1990مکاران )(. وینزلر و ه1991بارلو 

به صورت فروکتان بود. مقادار گلاوکز،  WSCنشاندار قرار داده و گزارش کردند که بیشترین مقدار تجمع  2

بات و هاا ثافروکتوز و ساکارز در مقایسه با فروکتان بسیار اندک بود و در طول مدت ذخیره سازی غلظت آن

در سااقه  WSC( نیز اشاره کردناد کاه در زماان حاداکثر محتاوای 1984یا کم شد. بلک الو و همکاران )

درصد آن را تشاکیل داده اناد. در ایان راساتا کوبااو و تاوم  10و  85ها و ساکارز به ترتیب گندم، فروکتان

را در ساقه گندم تشاکیل  WSCدرصد  14و  73( نیز اشاره کردند که فروکتان و ساکارز به ترتیب 1989)

افشاانی تاا را در ساقه گندم از مرحلاه گارده WSC( ترکیب 2001دادند. در مقابل، تاکاهاشی و همکاران )

های رویشای باود و ترین قند ذخیره شده در اندامرسیدگی دانه مطالعه کرده و بیان داشتند که ساکارز مهم

دند. نکته جالب توجه این که محققان اشاره کردناد مقاادیر های بعدی بوفروکتان، فروکتوز و گلوکز در رتبه

افشانی های رویشی بخصوص ساقه وجود داشته و مقدار مالتوز از گردهقابل توجهی از قند مالتوز هم در اندام

 گیاه تا رسیدگی فیزیولوژیک تغییری نکرد. 

 های ساقه لگوی تجمع مواد در میانگرهازمان و  -4

های مختلف تقریباً در انتهای رشد طولی آن میانگره یعنی زمانی که میاانگره بااالی نگرهتجمع ذخایر در میا

دهاد کاه در (. تحقیقاات نشاان مای1993شود )اشنایدر آن به سرعت در حال طویل شدن است انجام می

در ساقه تاا  WSCشرایط مطلوب محیطی )آب و هوای معتدل، آبیاری و عدم وجود بیماری و آفت( تجمع 

در  WSCکند. بدین معنی کاه در ایان دوره حاداکثر مقادار افشانی ادامه پیدا میروز بعد از گرده 25-10



  

در  WSCساازی (. برخالف زمان متفاوت شروع تجمع، ذخیره1998شود. )بلوم های ساقه دیده میمیانگره

ست که طول دوره تجماع در رسد. این بدین معنی اهای مختلف تقریباً در زمان مشابهی به اتمام میمیانگره

باشد. با این وجود گزارش شده است که این تفاوت های باالیی میهای پایینی ساقه بیشتر از میانگرهمیانگره

شود. علت آن سرعت بیشاتر های پایینی نمیدر طول دوره تجمع باعث انباشته شدن بیشتر مواد در میانگره

(. در ایان راساتا بونات و 1993ا پایینی عنوان شده است )اشنایدر های باالیی در مقایسه بتجمع در میانگره

هاای زیار آن در ( اشاره کردند که تجمع مواد در میانگره ماقبل آخر )پنالتیمیت( و میاانگره1993اینکول )

 گردد. افشانی و در دم گل آذین )پدانکل( در بعد از گرده افشانی انجام میقبل از گرده

 ت. اشنایدرتجمع مواد فتوسنتزی در ساقه نتای  مختلفی توسط محققان گزارش شده اسدر ارتباط با الگوی 

ر معماوالً در ساقه، میانگره ماقبل آخا WSC( بر این باور است که در زمان حداکثر بودن محتوای 1993) 

االی باغلظات نیاز  ها دارد. علت آن اندازه بزرگ این میاانگره وذخایر بیشتری را در مقایسه با سایر میانگره

WSC ( نیز اظهار کرد1994در این میانگره  بیان شد. در این راستا واردالو و ویلن برینک ) ند کاه دم گال

دایی و رمقابل اهادآذین و میانگره زیر آن در گیاه گندم بیشترین ذخیره سازی کربوهیدراتها را انجام دادند. 

متفااوت  بر روی یاازده رقام گنادم باا خصوصایات ( در تحقیق که در کالیفرنیا آمریکا وa2006 همکاران )

د مرباوط انجام شد، اشاره کردند که در شرایط فاریاب و تنش خشکی بیشترین ذخیره سازی و انتقال مجاد

 به میانگره های پایین بوده و دم گل آذین و میانگره زیر آن در رتبه های بعدی بودند.

 ه سازی کربن در ساقاثر عوامل مختلف بر ذخیره -5

زیاادی باه شارایط رشاد گیااه دارد. در  ساازی در سااقه وابساتگیتجمع مواد فتوسنتزی و پتانسیل ذخیره

شود که یکی از دالیل اصالی آن دیده می WSCآزمایشات مختلف مشاهده شده که تنوع وسیعی در مقدار 

مطلوب رشادی )از  (. در شرایط1998وجود شرایط مختلف آب و هوایی در طول آزمایشات بوده است )بلوم 

شاود. زماانی کاه نظر دما، رطوبت و مواد معدنی( مقدار فتوسنتز گیاه باال بوده و بخشای از آن ذخیاره مای

هاا ساازی در میاانگرهشود، مقدار ذخیارهفتوسنتز گیاه در طول طویل شدن ساقه با شرایط تنش مواجه می

( اشاره کردند که 1992دیویدسون و چوالیر )(. به عنوان مثال b2004 کاهش می یابد )آینوی و همکاران )

و  1047طور متوسط در شرایط فاریاب و تانش خشاکی باه ترتیاب مقدار کربوهیدراتهای محلول در آب به

گرم در ساقه گیاه گندم بود. از طرفی مقدار تجمع مواد پارورده در انادامهای رویشای در شارایط میلی 641



  

( در تحقیقای کاه بار 1990د. در این راستا دوبویس و همکااران )مطلوب رشد و فتوسنتزی افزایش می یاب

 18در سااقه را تاا  WSCمقدار  2COروی دو رقم گندم بهاره انجام دادند متوجه شدند که افزایش مقدار 

 افشانی به مقدار زیادی افزایش داد. روز بعد از گرده

گاالی در سااقه گنادم توساط طاول و چ هاسازی کربوهیدرات( معتقد است که پتانسیل ذخیره1998بلوم )

 گاالی وزنایوزنی میانگره ها )وزن میانگره در واحد طول( تعیین می شود. با توجه باه تفااوت در طاول و چ

ارقاام  نیز در بین های مختلف ورسد که مقادیر متفاوتی از قندها در میانگرهها و کل ساقه به نظر میمیانگره

نظار  دیده شود. گزارشات مختلفی در خصاوص متفااوت باودن ارقاام ازبا خصوصیات متفاوت مورفولوژیکی 

ه باباشد. ت میها وجود دارد که نشان دهنده تنوع ژنتیکی برای این صفسازی مواد در ساقه آنمقدار ذخیره

حیطای ممکان مختلاف باا شارایط  6ژنوتیپ گندم را در  22( تعداد 2006عنوان مثال روسکا و همکاران )

 گارممیلای 112 -213هاا از در شرایط آزمایشی آن WSCکرده و گزارش کردند که غلظت  متنوع مطالعه

 شان دهندهنها در گرم وزن خشک متفاوت بود. نامبردگان پیشنهاد کردند که چنین تنوعی در بین ارقام آن

 باشد. سازی در کارهای اصالح نبات میپتانسیل تغییر ذخیره

ر گنادم مقاادیر د Rht2و  Rht1های پاکوتاهی شتند که با وارد شدن ژن( بیان دا1993بورل و همکاران )

اال بودن درصد کاهش یافته است. با این وجود در شرایط مطلوب محیطی ب 21و  35سازی به ترتیب ذخیره

خاایر ذرایطی ایان ها به دانه همراه نیست. در چنین شامقدار تجمع در ارقام پابلند با انتقال مجدد باالی آن

ر روی مقادار (. در ارتباط با اثار طاول سااقه با1998دادند )بلوم درصد عملکرد دانه را تشکیل می 20نها ت

-ه در گنادم( اشاره کردند ک2005سازی گزارشات متناقضی هم وجود دارد. مثالً شیرمن و همکاران )ذخیره

 . بلند قدیمی بودهای پاسازی و انتقال مجدد بیشتر از گندمهای جدید انگلستان مقدار ذخیره

 ذخایر ساقه  زمان انتقال مجدد -6

اند. های متفاوتی را ارائه کردهگیریدر ارتباط با زمان شروع انتقال مجدد ذخایر ساقه محققان مختلف نتیجه

( در پروهشی که بر روی گیاه جو انجام دادند به این نتیجه رسیدند کاه دو عامال a1993 بونت و اینکول )

هاا، در ایان حالات سااقه زماانی وزن خاود را تقاضای مقصد -1کند: تقال مجدد را کنترل میزمان شروع ان

-حاداکثر مقادار ذخیاره -2ها نباشد. دهد که عرضه مواد فتوسنتزی جاری جوابگوی نیاز مخزنکاهش می

-اد ذخیارهسازی( موسازی خود رسیدند )پتانسیل ذخیرهها زمانی که به حداکثر مقدار ذخیرهسازی، میانگره



  

اند کاه عمومااً انتقاال ماواد سااقه در زماان کنند. تعدادی دیگر از محققان اشاره کردهای خود را منتقل می

 (. 1998دهد )بلوم ها که همزمان با کاهش فتوسنتز جاری است رخ میحداکثر رشد دانه

کاه  ایط تانش خشاکیشرایط محیطی ممکن است زمان شروع انتقال را تحت ت ثیر قرار دهد. ماثالً در شار

شاود یماشود، آزادسازی مواد فتوسانتزی از سااقه زودتار انجاام باعث کاهش زودهنگام فتوسنتز جاری می

 (. a2006 )اهدائی و همکاران )

د کااهش وزن ( فرض کردند که درهنگام انتقال مجد2000در ارتباط با انتقال مجدد کروزآگادا و همکاران )

باران جسنتز جااری تواند توسط ورود مواد از میانگره پایین آن و نیز فتودد میدم گل آذین بر اثر انتقال مج

هاای گرهه در میانشود. بعد از انتقال مواد ذخیره شده از میانگره ماقبل آخر به دم گل آذین، مواد ذخیره شد

مفهاوم  . این بدانکنندتر از میانگره ماقبل آخر شروع به انتقال کرده و کاهش مواد در آن را جبران میپایین

ل ونات واینکاوهای گندم وجود دارد. در مقابال باست که یک توالی در آزادسازی مواد فتوسنتزی از میانگره

هاای جاو ره( اشاره کردند که هیچ توالی منظمی در شروع انتقال مجدد از میاانگb1993 )بونت و اینکول )

شاود اثار ه برای شاروع انتقاال مجادد تولیاد مایشود. نامبردگان اشاره کردند که هر سیگنالی کدیده نمی

 های ساقه دارد. تحریک کنندگی بر روی کل میانگره

 ثر عوامل مختلف بر انتقال مجدد از ساقه ا -7

ان ال مجادد بیاترین و ت ثیرگذارترین فاکتور روی انتققدرت مخزن و میزان تقاضا برای مواد فتوسنتزی مهم

شاد  افشاانی حاذفهای گیاه جو در مراحل مختلف بعاد از گاردهخوشه (. زمانی که1998شده است )بلوم 

ال د را انتقامشخص گردید که گیاهان تیمار شده در مقایسه با شاهد تنها مقدار بسیار انادکی از ذخاایر خاو

د هاای جدیاهاا بارای تولیاد پنجاهدادند. علت کاهش این ذخایر در گیاهان بدون خوشه مصرف شادن آن

 (. a1993 همکاران  گزارش شد )بونت و

ا بارای شوند باعث افزایش تقاضاشرایط محیطی که باعث کاهش فتوسنتز جاری در مرحله پر شدن دانه می

د مقادار قابال اندازی ش(. زمانی که گیاه جو در طول پر شدن دانه سایه1998شوند )بلوم ای میمواد ذخیره

 (. a1993 مجدد ت مین شد )بونت و همکاران توجهی از مواد فتوسنتزی مورد نیاز دانه توسط انتقال 

هاا دارناد. پالتاا و همکااران های محیطی ت ثیر بسیار زیادی بر روی مشارکت ساقه در پار کاردن داناهتنش

هاا شاد. ( اشاره کردند که اعمال تنش خشکی در گندم باعث کاهش فتوسنتز جاری و نیز وزن داناه1994)



  

درصاد در مقایساه باا شااهد افازایش یافات. بلاوم و همکااران  36ا تحت این شرایط مقدار انتقال مجدد تا

های گرمایی و خشاکی در ساه آزماایش ( اثر تنش گرما را در دو رقم حساس و مقاوم گندم به تنش1994)

هاای ای از سااقهجداگانه مطالعه کرده و اشاره کردند که در شرایط تنش گرمایی میزان کاهش مواد ذخیاره

ها توسط انتقال مجدد تا مین ها بود. این بدان معنی بود که تمام مواد مورد نیاز دانهدانه گندم بیشتر از وزن

ها صرف تنفس گیااه شد. نامبردگان در ادامه افزودند که ممکن است قسمتی از مواد آزاد شده از میانگرهمی

 بشود. 

ناوع ژنتیکای هاا وجاود تهای آنههای متفاوت ارقام برای تجمع مواد فتوسنتزی در ساقبا توجه به پتانسیل

ه رد این است ککای که باید به آن توجه رسد. نکتهتر به نظر میبرای انتقال مجدد مواد ذخیره شده محتمل

 شود.ده نمیسازی و انتقال مجدد در میان تحقیقات انجام شده در این خصوص دیای ساده بین ذخیرهرابطه

 نیاز ال مجادد بااالسازی زیاد دارای انتقتوان گفت که رقم دارای ذخیرهاین به آن مفهوم است که الزاماً نمی

-ا ذخیارهباشد. علت این موضاوع ارتباط تنگاتن  میاان قادرت منبع، قادرت مخزن و شرایط محیطی بمی

-خیارهذباشد. در حالی که برخی گزارشات به همبستگی مثبت باین مقادار سازی و انتقال مجدد کربن می

ز نباود رابطاه ( تعدادی دیگر نیز حااکی اb2006 اند )اهدائی و همکاران )قال مجدد اشاره کردهسازی و انت

( 2000)(. در ایان راساتا کاروز آگاادا و همکااران 2006مشخص بین این دو بوده است )ازیک و زوفاجووا 

ه و کارد تااری  کاشات بررسای 3تسهیم کربن را در سه رقم گندم با خصوصیات متفاوت مورفولاوژیکی در 

ع در ردناد. تناواشاره به وجود تنوع ژنتیکی برای ذخیره سازی و انتقال مجدد در بین ارقام مورد اساتفاده ک

ین اره کردند اای دیگر که این محققان اشهای کاشت هم قرار گرفت. نکتهمقدار این صفات تحت ت ثیر تاری 

 های دیگر بود. میانگره بود که مقدار انتقال مجدد از میانگره ماقبل آخر بیشتر از

 افشانی قال مجدد ذخایر قبل و بعد از گردهانت -8

ها را در غاالت معتدلاه های رویشی به طرف دانهبرخی از پروهشگران انتقال مجدد مواد ذخیره شده از اندام

کنناد افشاانی تقسایم مایانتقال مجدد بعد از گارده -2افشانی انتقال مجدد قبل از گرده -1به دو قسمت: 

افشانی شامل کربنای اسات کاه تماامی آن در قبال از (. انتقال مجدد قبل از گرده1982)دانیل و همکاران 

ها انتقال یافته است. در مقابل انتقال مجدد کاربن در های رویشی ذخیره شده و به دانهافشانی در اندامگرده

افشانی ذخیره و در مراحل بعدی پر شدن دانه شود که در بعد از گردهافشانی موادی را شامل میبعد از گرده



  

-بندی به صورت جامع مورد بررسای قارار مایاند. در ادامه این تقسیمها منتقل شدهبه دلیل تقاضا برای آن

 گیرند. 

 افشانی و مشارکت آن در عملکرد قبل از گرده انتقال مجدد -8-1

ی کی محساابه ماافشانی و رسیدگی فیزیولوژیه گردههای رویشی در مرحلاین نوع انتقال از تفاضل وزن اندام

 افشاانی وهاای رویشای بیاان گااردهشود کااه کاااهش در وزن خشااک اناادامشود. در این جا فرض می

ردن داناه و کاباشد. مقدار مشارکت این نوع ذخایر در پار ای میرسیدگی به خاطر انتقال مجدد مواد ذخیره

-هاا مایواد به داناهمافشانی و رسیدگی و نیز کارایی انتقال ل مواد بین گردهها وابسته به مقدار انتقاوزن آن

 (. a1993 باشد )بونت و اینکول 

فشانی در شرایط اها به انتقال مجدد قبل از گرده( اشاره کردند که وابستگی دانهa2004 آینوی و همکاران )

یاری افشاانی باعاث زوال و پز گاردهباشد. وجاود تانش خشاکی در بعاد اتنش بیشتر از شرایط مطلوب می

ست کاه رشاد شود و این در حالی اهای سبز و در نتیجه کاهش فتوسنتز جاری میها و اندامزودهنگام برگ

بز هاای سااندام ها به چنین شرایطی در مقایسه باکند. علت حساسیت کم دانهها همچنان ادامه پیدا میدانه

و و ویلان ها به تنش عناوان شاده اسات )واردالجه محتوای آب دانهغیر حساس بودن پتانسیل آبی و در نتی

ر باه تا مین افشانی قااد(. تحت این شرایط گیاه با آزادسازی مواد ذخیره شده در قبل از گرده2000برین  

 های خود خواهد بود. نیاز دانه

ائاه شاده اسات. فلاود و در ارتباط با مقدار مشارکت این نوع ذخایر در عملکارد داناه گزارشاات متفااوتی ار

رقم گندم با خصوصیات متفاوت را در سه مکان با شرایط محیطای متناوع در کشاور  10( 1995همکاران )

افشانی در عملکرد دانه از صفر تاا استرالیا بررسی کرده و بیان داشتند که مقدار مشارکت ذخایر قبل از گرده

ال و پایین در ایان تحقیاق باه ترتیاب باه شارایط درصد بسته به رقم و محیط متفاوت بود. مشارکت با 96

شاود. در محیطی نامناسب )خاک نامناسب و عدم وجود آب مورد نیاز رشد( و شارایط مطلاوب مرباوط مای

( ارقاام قادیمی و جدیاد گنادمهای کشاور اسالواکی را در شارایط 2007تحقیقی دیگر اوزیک و زوفاجووا )

 14ر مشارکت ذخایر قبل از گرده افشانی در عملکرد از صفر تاا گلدانی بررسی کرده و عنوان کردند که مقدا

-درصد متغیر بود. شاید علت پایین بودن انتقال مجدد در گزارش اوزیک و زوفاجوا کاشت گیاهان در گلادان



  

ها باشد. گیاهان رشد کرده در گلدان وابستگی کمتری به انتقال مجدد داشته و بیشتر دوسات دارناد کاه از 

 (. b1993 ها استفاده کنند )بونت و اینکول ی برای رشد و نمو دانهفتوسنتز جار

وان کردناد ساله بررسی و عن 4رقم جو دو ردیفه را در یک آزمایش  20( تعداد 2001زول  و مومسیلوویک )

درصاد  4 -24ال از افشانی بود. مقدار ایان انتقاها دارای انتقال مجدد قبل از گردهرقم از بین آن 8که تنها 

 لکارد داناهافشاانی در عممتغیر بود. یکی از دالیل اصلی متفاوت بودن درصد مشارکت ذخایر قبل از گاارده

ز اوان درصادی باشد. برای محاسبه مقدار مشارکت، مقدار کاهش در وزن ساقه را به عنتغییرات وزن دانه می

یط بنا به شارا نکند ولی وزن دانهکنند. در صورتی که مقدار کاهش در وزن ساقه تغییر وزن دانه محسابه می

د ارقاام باا (. کااربر1989متغیر محیطی تغییر کند، مقدار مشارکت نیز تغییر خواهد کرد )باورل و اینکاول 

جادد از مهای متفاوت برای ارزیاابی مقادار انتقاال خصوصیات متفاوت، شرایط آزمایشی مختلف و نیز روش

 (. 1998باشد )بلوم نوع انتقال در عملکرد دانه میدیگر دالیل متفاوت بودن مقدار مشارکت این 

 افشانی و مشارکت آن در عملکرد بعد از گرده انتقال مجدد -8-2

راحال مشده و در  افشانی و ابتدای رشد دانه ذخیرهدر این نوع انتقال، کربن به صورت موقتی در بعد از گرده

ثر ر زمان حاداکن مقدار ماده خشک اندام رویشی را دشود. برای محاسبه آها منتقل میانتهایی رشد به دانه

یان اکنند. در یمافشانی کم آید از وزن آن اندام در مرحله گردهافشانی بدست میوزن آن که در بعد از گرده

 گره اداماهحالت نمونه گیری به صورت مرتب و با فواصل زمانی مشخصی تا حصول حداکثر وزن ساقه یا میان

 (. 1992اینکول می یابد )بونت و 

گیاری قنادهای افشانی کاربن را باا انادازه( مقدار انتقال مجدد قبل و بعد از گرده1991فلون  و سیدیک )

محلول در سه رقم گندم با خصوصیات مورفولوژیک متفاوت در طای دو ساال و در شارایط تانش و فاریااب 

افشاانی باه مجدد قبل و بعد از گاردهمطالعه کرده و گزارش کردند که در شرایط تنش خشکی مقدار انتقال 

 12طاور متوساط طور متوسط( و صفر درصد بود. تحت شرایط فاریاب مقدار ایان صافات باه)به 22ترتیب 

دهد که در صاورت درصد )برای بعد از گرده افشانی( بود. این امر نشان می 22)برای قبل از گرده افشانی( و 

افشانی که مقدار فتوسنتز گیاه را کم می ند، مشارکت انتقاال دهوجود شرایط نامناسب محیطی در بعد از گر

ترحتی صفر هام خواهاد شاد. در ایان خصاوص بونات و افشانی ناچیز و در شرایط سختمجدد بعد از گرده

( در تحقیق جامعی که بر روی جو و در شرایط فاریاب انجام دادند متوجاه شادند کاه در a1993 اینکول )



  

های مختلف گیاهان آزمایش شده بیشاتر باود. افشانی از میانگرهنتقال مجدد بعد از گردهبیشتر موارد مقدار ا

 216افشاانی و بعاد از گارده 106افشانی مقدار متوسط آزادسازی مواد از کل گیاه برای ذخایر قبل از گرده

 گرم گزارش گردید. میلی

  



  

 فصل دوم: مواد و روشها

 مواد گیاهی -1-2

نتیکی باه شارح ژرقم از گندمهای ایران با تنوع فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی، فنولوژیکی و  81در این تحقیق 

ورد مابا سوابق اصالحی متفاوت که برای کشت در مناطق مختلف آب و هوایی معرفای شاده اناد،  1جدول 

 استفاده قرار گرفتند.

 شخصات محل آزمایشم -2-2

پروهشای  -ه آموزشایدر مزرعا 1392-93ل زراعای تحقیق حاضر به صورت آزمایش مزرعه ای در طی سا

طاول  47° 57'عرض شامالی،  39° 36'انشگاه محقق اردبیل )د -دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

ر اسااس متر از سطح دریا( اجرا شد. این منطقاه از نظار تقسایم بنادی آب و هاوایی با 45شرقی و ارتفاع 

 شاااک معتااادل محساااوب مااای شاااودسیساااتم طبقاااه بنااادی آمبااارژه جاااز منااااطق نیماااه خ

(http://www.ardebilmet.ir .)سی می باشد. ر-خاک محل آزمایش دارای بافت لومی 

 حوه اجرای آزمایشن -3-2

کارار اجارا ت 2بلوک ناقص( و با  9پروهش مورد نظر در  شرایط فاریاب و در قالب طرح التیس ساده )شامل 

ن مااه ود پاشی و ایجاد جاوی و پشاته در اواخار آبااشد. آماده سازی زمین شامل شخم، دیسک، تسطیح، ک

ا باردیاف  4سانتی متر بود. هار کارت شاامل  50انجام شد. عرض پشته ها برای کشت نهایی  1392سال 

ررسای روی متر بود. بعد از آماده سازی زماین، باذور ارقاام ماورد ب 5/1سانتی متری و به طول  20فواصل 

ذر  آ 20اری  تاز فوکای دو دندانه مناسب کاشته شدند. کاشت ارقام در پشته ها بصورت دستی و با استفاده ا

انی و گرده افشا انجام شد. علت تاخیر در تاری  کاشت این بود که رشد ارقام گندم به عقب افتاده و در زمان

و د انجاام نشا پر کردن دانه با تنش گرمایی روبرو شوند. با توجه به بارندگی در بعد از کاشت عمال آبیااری

ه ر شادن دانااولین آبیاری در اواخر اسفند انجام شد. آبیاریهای بعدی در زمان ساقه دهی، خوشه دهای و پا

لات آن عه بود که انجام شد. در مجموع تعداد آبیاری چهار بار و یکبار کمتر از تعداد آبیاری معمول در منطق

 تاخیر در کاشت و کوتاه بودن دوره رشدی گندمها بود. 



  

خلاوط ملفهای هرز باریک برگ و پهن برگ از علف کشهای گرانستار و تاپیک اساتفاده شاد. جهت کنترل ع

 علف کشهای مذکور با نسبت مناسب در اواخر فروردین ماه بر روی مزرعه پاشیده شد. 

 گیری شده:  صفات اندازه -4-2

 صفات فنولوژیکی:  -1-4-2

ای ک دانه بارمل گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیبعد از استقرار گیاهان در مزرعه مراحل مختلف نموی شا

آخار  ن میانگرهکلیه ارقام تعیین گردید. خروج دانه های گرده از سنبله نشان دهنده گرده افشانی و زرد شد

 50ی که (. هنگام2000)پدانکل( و نیز خود سنبله شاخص رسیدگی فیزیولوژیک بود )اندرسون و گارلین  

 بت شد. باثیشی مراحل مورد نظر را نشان دادند، آن مرحله نموی برای آن رقم درصد گیاهان یک کرت آزما

 م شد. کبار انجاتوجه به تعداد باالی رقم و وجود تنوع زیاد در مراحل نموی، بازدید از مزرعه هر دو روز ی

 سازی و مقدار انتقال ذخایر ساقه  تعیین ذخیره -2-4-2

ات یری تغییارگنتقال مجدد مواد ذخیره شده در ساقه از روش اندازه به منظور تعیین مقدار ذخیره سازی و ا

ه (. بادین صاورت کاه در زماان گارد2009وزن خشک ساقه )روش وزنی( استفاده گردیاد )زو و همکااران 

یاهان هار کارت بوته بطور تصادفی از گ 3روز بعد از گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک تعداد  16افشانی، 

از  روز قارار داده شادند. بعاد 2به مادت   C°70شده و جهت خشک کردن در داخل آون آزمایشی کف بر 

ذیان آخشک شدن نمونه ها، سنبله و غالفهای برگی از ساقه جدا گردید. هر ساقه باه ساه قسامت دم گال 

 ر میاانگرهها)پدانکل(، میانگره ماقبل آخر )پنالتی میت( و میانگره های زیرین تقسیم و وزن خشک و طول 

 د:ه تفکیک یادداشت شد. صفات زیر در ارتباط با ذخیره سازی و انتقال مجدد اندازه گیری شدنب

یاره روز بعد از گرده افشانی باه عناوان معیااری از ذخ 16سازی: وزن میانگره ها در زمان  مقدار ذخیره -1

روز بعاد از  20 تاا 15له سازی در نظر گرفته شد. معموال در بیشتر ارقام گندم، وزن ساقه یا میانگره در فاص

 (.1388گرده افشانی  به حداکثر مقدار خود می رسد )جودی 

 اهادائی و همکاارانوزن مخصوص میانگره ها: از تقسیم وزن میانگره به طول آن میانگره بدسات آماد ) -2

a2006 .) 

 بل از گرده افشانی: قانتقال مجدد  -3



  

 افشانیافشانی= انتقال مجدد قبل از گردهیانگره در زمان گردهزن مو -وزن میانگره در زمان رسیدگی فیزیولوژیک

جادد افشانی بود مقدار انتقاال مدر این فرمول زمانی که وزن در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک بیشتر از گرده

 (. a 1993)بونت و اینکول  صفر در نظر گرفته شد.

 عد از گرده افشانی: بانتقال مجدد  -4

 افشانینتقال مجدد کل= انتقال مجدد بعد از گردها -افشانیگردهانتقال مجدد قبل از 

 (:2015نتقال مجدد کل )جودی و وان دن اند ا -5

 افشانی= انتقال مجدد کلروز بعد از گرده 16در  وزن میانگره -وزن میانگره در زمان رسیدگی فیزیولوژیک

 د و اجزاء آنتعیین عملکر -3-4-2

اب و ساقه اصلی از هار کارت باه صاورت تصاادفی انتخا 10یولوژیکی، تعداد یک هفته بعد از رسیدگی فیز

وب دساتی عدد( باا اساتفاده از خوشاه کا 10سنبله ها از ساقه اصلی جدا شدند. سنبله های مذکور )تعداد 

 سابیده، دانه ها جدا، وزن و میانگین آنها ثبت شد )عملکرد دانه در ساقه اصلی(. 

 جزیه های آماری:ت -5-2

یساه ( جهات مقاLSDه داده ها بر اساس طرح التیس ساده انجام گرفت. حداقل اخاتالف معنای دار )تجزی

رد ف با عملکاارقام در آزمایشات مزرعه ای استفاده شد. از تجزیه  همبستگی برای بررسی رابطه صفات مختل

هاا و نمودار بارای تجزیاه داده هاا، رسام Wordو  SAS ،SPSS  ،Excelاستفاده شد.. از نرم افزارهاای 

 جداول استفاده شد.



  

  1392 -93اسامی ارقام گندم مورد استفاده در آزمایش مزرعه ای در سالهای زراعی  -1جدول 

 

 تاریخ رسیدن مناطق مورد کشت  سال معرفی رقم ردیف

 - الت کمتفع نسبتا سردسیر با نزومناطق دیم آذربایجان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، همدان، قسمتی از خراسان و مناطق مر 1385 آرتا 1

 زودرس مناطق معتدل کرج، ورامین، فارس، خراسان، اصفهان و مناطق با آب و هوای مشابه 1358 آزادی 2

 متوسط رس - 1335 آذر 3

 - مناطق سرسیر 1378 2آذر  4

 زودرس مغان رگان وگوچستان، کرمان و مناطق شمال کشور شامل اغلب مناطق گرم جنوب کشور مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بل 1374 اترک 5

 - مناطق گرم و نیمه گرمسیر خوزستان، ایالم و لرستان و مناطقی از فارس مانند جهرم و کازرون 1352 اروند موتانت 6

 - مناطق گرمیسیر و نیمه گرمسیر 1374 استار 7

 - - 1385 اکبری 8

 نسبتا زودرس البرز، گیالن و مازندراندامنه های شمالی  1357 البرز 9

 نسبتا دیررس اریکلیه مناطق سرد کشور بخصوص استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، همدان، زنجان و چهار محال بختی 1374 الوند 10

 نسبتا دیررس تیاریحال بخان، کردستان، همدان، زنجان و چهار ممناطق سرد کشور بخصوص استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، شمال خراس 1374 الموت 11

 نیمه دیررس به صورت آبی و دیم در تمام مناطق کشور بویره سردسیر به جزء خوزستان و سواحل خزر 1335 امید 12

 زودرس دشتهای کم ارتفاع گلستان، مازندران و خوزستان 1347 اینیاء 13

14 
بک کراس روشن 

 بهاره
 - اطق معتدلهمن 1377

15 
بک کراس روشن 

 زمستانه
1377 

ل بختیاری، هارمحامناطق سردسیر مانند آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل )به استثنای دشت مغان( کردستان، همدان، قسمتی از زنجان، چ

 مرکزی، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد و شمال خراسان
- 

 - - 1385 بم 16

 - - - بوالنی 17

 نسبتا زودرس فارس )داراب و فسا(، هرمزگان )بندر عباس( و کرمان )جیرفت( 1355 بیات 18

 نسبتا زودرس مناطق دیم زار غرب کشور 1359 بیستون 19

 نسبتا زودرس رستانلاقلیم معتدل کشور شامل استانهای اصفهان، یزد و مناطقی از استانهای خراسان، تهران، مرکزی، سمنان، کرمانشاه و  1381 پیشتاز 20

 زودرس مناطق گرم جنوب غرب و جنوب شرق از جمله خوزستان، داراب، کرمان، ایالم، دهلران، ایرانشهر و زابل 1376 چمران 21

 - - 1354 چناب 22

 زودرس دشت گرگان 1352 1خزر  23

 رسزود مناطق کم ارتفاع جنوب ایران با تابستانهای گرم مانند خوزستان 1339 خلیج 24

 1374 2داراب  25
رم ن و مناطق گلوچستابمناطق گرم جنوب و جنوب غرب کشور شامل استانهای ایالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و 

 استان فارس
 زودرس

 - - 1385 دریا 26

 زودرس ناطق گرم استانهای لرستان و فارسمناطق گرم جنوب کشور شامل استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و م 1381 دز 27

 دیررس مناطق گرم و معتدل جنوب کشور و استان خراسان 1375 دوروم یاواروس 28

 زودرس مناطق کوهپایه ای شمال کشور 1371 رسول 29

 نیمه زودرس مناطق کمی گرم )اصفهان، فارس، لرستان و کرمان( و مناطق معتدله سردسیر 1337 روشن 30

 - مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر مانند دشتهای گرگان، مغان، خوزستان، بوشهر و غیره 1375 رسزاک 31

 نسبتا دیررس وینج و قزمناطق سردسیر کشور با سرمای مالیم بخصوص استانهای آذربایجان غربی، کردستان و مناطق سرد استان تهران حوالی کر 1374 زرین 32

 - - - سایسون 33

 نسبتا زودرس مناطق دیم آذربایجان و یا در شرایط آبیاری محدود با یک یا دو بار آبیاری 1360 سبالن 34

35 M-73-18 1385 - - 

 - - 1336 سرخ تخم 36

 نسبتا زود رس مناطق دیم سردسیر و کوهستانی کشور 1309 سرداری 37

 - - - 3سومای  38

 - - 1385 سیستان 39

 دیررس و همدانآذربایجان غربی  1376 سیمینه 40



  

 1ادامه جدول 

  مناطق مورد کشت  سال معرفی  رقم ردیف

 دیررس مناطق آبی اقلیم سرد فالت مرکزی ایران 1321 شاهپسند 41

 متوسط تا دیررس مناطق آبی فالت مرکزی ایران 1346 شاهی 42

 خیلی زودرس اراضی لب شور خوزستان 1336 شعله 43

 زودرس جنوبی کشور نیمه 1382 شوامالد )کرخه  44

 نسبتا دیررس کل مناطق سردسیر کشور 1381 شهریار 45

 زودرس سواحل دریای خز از جمله گرگان، مازندران و دشت مغان  1376 شیرودی 46

 متوسط رس مناطق معتدل کشور خصوصا استانهای فارس، لرستان و کرمانشاه 1381 شیراز 47

 زودرس نذربایجاآمرکزی، به عنوان کشت پاییزه در دامنه های جنوبی جبال البرز و خراسان و کندم دیم در مناطق آبی گرمسیر فالت  1330 طبسی 48

 زودرس تا متوسط رس مناطق آبی فالت مرکزی 1341 عدل 49

 - - - فرونتانا 50

 سزودر مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر مانند خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر 1369 فالت 51

 - - - فونگ 52

 متوسط رس مناطق معتدل کشور 1368 قدس 53

 نسبتا زودرس کوهپایه های گیالن و مازندران 1359 کاوه 54

 - مناطق سرسیر - کاسکوژن 55

 - مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر - کراس البرز 56

 - - - کراس شاهی 57

 - - 1381 کراس فالت هامون 58

 زودرس ر و با محدودیت آب در مناطق معتدل و گرمسیر کشور از جمله یزد، کرمان، خوزستان و زابلاراضی شو 1376 کویر 59
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 نتایج و بحث

 عملکرد دانه در ساقه اصلی  -1

(. 2جادول د )شاملکرد دانه ساقه اصلی در بین ارقام گندم مورد استفاده دیاده تفاوت بسیار زیادی از نظر ع

رقم  10لکرد گرم بود. در این شرایط میانگین عم 49/1اختالف بین بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه 

هاای تانسایلپگرم بود. این نتای  نشان دهناده  2/1رقم پایین  10گرم و میانگین عملکرد   2/2برتر گندم 

ندم توسط ساایر گباشد. تنوع در عملکرد دانه ارقام مختلف متفاوت ارقام گندم ایران از نظر عملکرد دانه می

 (. 2007ازیک و زوفاجووا محققان نیز گزارش شده است )

و  29/2، 41/2، 46/2، 51/2باه ترتیاب باا  3و مغاان  1ارقام فون ، دوروم استارک، دوروم یاواروس، خزر 

، 18/1، 06/1، 02/1،  شاهپسند، امید، سایسون و عدل به ترتیاب باا 3یشترین و ارقام سومای گرم ب 24/2

 گرم در ساقه اصلی کمترین مقدار عملکرد دانه را داشتند.  20/1و  20/1

 لیطول میانگره ها و ساقه اص -2

روز  16تاا  افشانی سانتیمتر بود. میانگین طول ساقه از گرده 65متوسط طول ساقه در مرحله گرده افشانی 

ن رسایدگی سانتی متار رساید. پاس از آن و تاا زماا 70سانتیمتر افزایش یافت و به  5بعد از گرده افشانی 

 16فشانی تا افیزیولوژیک طول ساقه کم و بیش ثابت ماند. افزایش در طول ساقه در فاصله زمانی بین گرده 

. چاون میاانگره (5تا  2گره پدانکل می باشد )جداول روز بعد از گرده افشانی مربوط به افزایش در طول میان

فیلد و های زیرین و نیز پنالتی میت حداکثر طول خود را تا مرحله گرده افشاانی کساب مای کنناد )اساکو

 (.2009همکاران 

کمتارین  وطول ساقه در بین ارقام گندم تفاوت معنی داری داشت. در زمان رسیدگی فیزیولوژیک بیشترین 

 ( سانتی متر بود.  Kauz)رقم  112( و  3)رقم سومای  46ترتیب طول ساقه به 

ماان زمثال در  مقدار تسهیم طول ساقه به میانگره های مختلف ساقه بسته به نوع رقم متفاوت بود. به عنوان

درصاد طاول  35تاا  22درصد طول ساقه، میانگره پنالتیمیات از  61تا  32گرده افشانی میانگره پدانکل از 

  (.5تا 2درصد طول ساقه را تشکیل می دادند )جداول  42تا  13یانگره های زیرین از ساقه و م
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The study of dry matter remobilization in Iranian wheat cultivars 

 

Abstract 

Eighty–one wheat cultivars were examined in the Moghan region of Iran during 

2013–2014 growing seasons. Pre– and post–anthesis dry matter remobilization 

quantified in the tested cultivars and their associations with stem characteristics as 

well as grain yield were investigated. There were substantial genetic variations in 

internodes length, weight, and specific weight among tested cultivars. Most of the 

cultivars tested showed negligible amount of pre–anthesis remobilization in their 

internodes. In contrast, most of them used stem dry matter that had been stored after 

anthesis, suggesting that under conditions tested, current photosynthesis along with 

post–anthesis remobilization could meet most of the sink demand. Generally, there 

were no significant associations between stem length and dry matter remobilization. 

Stem weight and stem specific weight measured at 16 days after anthesis correlated 

positively and significantly with dry weight loss from the stem. Intriguingly, clear 

relationships were not found between dry matter remobilization and main stem grain 

yield under environmental conditions tested, suggesting that there are no simple 

relationships between these traits and the association between dry matter 

remobilization and grain yield may be different depending on the cultivars that are 

examined.  
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