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چکيده
در اين تحقيق تاثير تغيير در ميزان منبع از طريق حذف و يا نگهداري برگ در مراحل مختلف رشد بر روي عملکرد و اجزاي
عملکرد گندم بررسي شد .پژوهش حاضر در قالب دو آزمايش جداگانه ،در شرايط تنش خشکي و آبياري معمولي (فارياب)
انجام گرفت .هر دو آزمايشها بصورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با فاكتور رقم در  3سطح ( -1كاسگوژن
 -2فينکان و  -3ساي سونز) و فاكتور برگ زدايي در  4سطح ( -1شاهد (عدم برگزدايي) ( -2 ، )D0حذف تمام برگها بجز
برگ پرچم در مرحله چکمهپوش -3 ، )D1( 1حذف تمام برگها بجز برگ پرچم در مرحله گردهافشاني -4 ، )D2( 2حذف
تمام برگها در مرحله چکمهپوش ( ))D3در  3تکرار انجام گرفت .هر واحد آزمايشي شامل  4پشته و  8رديف كاشت به طول
 1/8متر و عرض  25سانتيمتر بود كه در پاييز 1386كشت گرديد .ارقام با تراكم  400بذر در متر مربع كشت گرديد .در
هنگام كاشت از كود فسفره سوپر فسفات تريپل به ميزان  200كيلو در هکتار استفاده شد .در شرايط نرمال واريته فين كان

(مرحله  43زادوكس)– - Booting
)مرحله  60-61زادوكس( -

1
2

و ساي سونز از نظر انتقال مجدد ماده خشک مشترک بودند (به ترتيب با مقدار  13/21و  12گرم بر بوته) .در شرايط تنش
واريته ساي سونز از نظر انتقال مجدد ماده خشک برتر از دو واريته ديگر بود (با  14/18درصد انتقال مجدد از كل ماده
خشک) .در شرايط نرمال رقم ساي سونز از نظر تعداد بوته ،ارتفاع بوته ،وزن هزاردانه و بيوماس برتر از دو واريته ديگر بود
(به طور ميانگين با  432/96بوته در متر مربع ،ارتفاع 83/83سانتي متر 47/31 ،گرم و  3/018گرم بر بوته) .واريته فين كان
داراي حداكثر تعداد دانه در بوته(به مقدار  )36/18و واريته فين كان ،كاسگوژن (به ترتيب با مقدار  1/4و  0/9گرم بر بوته )
حداكثر و حداقل ميزان عملکرد دانه بر بوته را داشتند .همچنين در بين تيمارهاي برگزدايي ،تيمار شاهد(عدم برگزدايي) از
لحاظ بيوماس( با  2/985گرم بر بوته) برتر از بقيه بودند و حذف تمام برگها در مرحله چکمهپوش پايين ترين ( 2/142گرم
در بوته) سطح را به خود اختصاص داده و ازلحاظ شاخص برداشت ،تيمار حذف تمام برگها در مرحله چکمهپوش( با مقدار
 53/95درصد) برتر از بقيه بود .در شرايط تنش از نظر تعداد ساقه بارور واريته هاي ساي سونز و فين كان بهتر از كاسگوژن
بودند  .واريته ساي سونز با ارتفاع  66/16سانتي متر نسبت به بقيه برتري داشت ،ولي حداقل تعداد دانه در بوته (به مقدار
 )19/05را داشت .واريته فين كان( با مقدار  0/978گرم بر بوته ) حداكثر ميزان عملکرد دانه تک بوته را داشت .علي رغم
اين موضوع واريته ساي سونز داراي بيشترين مقدار وزن هزار دانه بود( 44/66گرم) .در بين تيمارهاي برگزدايي،تيمار
شاهد(عدم برگزدايي) از لحاظ بيوماس( با  2/682گرم در بوته) برتر از بقيه بودند و حذف تمام برگها در مرحله چکمهپوش
پايين ترين سطح را به خود اختصاص داده بود(با مقدار  2/161گرم دربوته) .از لحاظ شاخص برداشت واريته فين كان(با
مقدار  43/01درصد) و در بين تيمارهاي برگزدايي ،تيمار حذف تمام برگها در مرحله چکمهپوش( با مقدار  40/23درصد)
برتر از بقيه بودند .بر اساس شاخص تحمل به تنش فرناندز واريته كاسگوژن داراي باالترين شاخص تحمل به تنش بوده (به
مقدار  )0/98و انتظار مي رود بر اساس اين شاخص ،واريته مزبور داراي پايداري عملکرد بيشتري باشد.

مقدمه
با توجه به اهميت آب در مناطق خشک كه بخش وسيعي از كشورمان را نيز در بر ميگيرد ،مطالعه و بررسي مکانيزمهاي
فيزيولوژيک مرتبط با روابط آبي گياه و در نهايت شناخت راهکارهاي افزايش كارايي مصرف آب ميتواند نقطه عطفي براي
افزايش عملکرد در مناطق خشک باشد و زمينه را براي اصالح ژنتيکي و به نژادي گياهان فراهم سازد .با توجه به اينکه عدم
دسترسي به عملکرد هاي باالتر يا ناشي از محدوديت منبع و يا مقصد مي باشد و پايه افزايش عملکرد بر افزايش منبع و يا
مقصد استوار است و نيز اينکه شرايط محيطي ممکن است دامنه اين محدوديت ها را تحت تاثير قرار دهد ،براي يافتن پاسخ
هاي الزم اين پژوهش تاثير محدوديت منبع و مقصد بر روي عملکرد ،اجزاي عملکرد ،انتقال مجدد و روابط آبي گياهان تحت

بررسي در دو شرايط بدون محدوديت آبي و تنش كم آبي را مورد مطالعه قرار مي دهد تا از نتايج آن بتوان در مطالعه واكنش
ارقام به شرايط مختلف و نيز تغيير در مقدار منبع و مقصد اطالعات بيشتري بدست آورد و از اين اطالعات پايه الزم در به
زراعي و به نژادي گندم بدست آيد .ايران با وجود آنکه يک درصد از جمعيت جهان را درخود جاي داده است تنها 0/36
درصد از آبهاي شيرين قابل استفاده را در اختيار دارد و اين امر باعث شده تا تنها  12/2درصد از كل زمينهاي كشاورزي
بصورت فارياب كشت شوند (فائو .)2006 ،با وجوديکه ايران در سال  2005حدود  2/8درصد از زمينهاي زير كشت گندم
جهان ( 6/2ميليون هکتار) را به خود اختصاص داده بود با توليد  14/5ميليون تن تنها  2/3درصد از كل توليد جهاني را
داشت و اين در حالي است كه متوسط عملکرد آن  19/7درصد كمتر از ميانگين عملکرد جهاني ميباشد (فائو.)2006 ،
برنامههاي بهنژادي از طريق بهبود صفات مرفولوژيک و فيزيولوژيک نظير افزايش سطح برگ ،باريک و عمودي شدن برگها،
ايجاد ارقام زودرس و پاكوتاه و پر محصول ،افزايش سهم مواد ذخيرهاي در پر كردن دانهها و ساير موارد توانسته است تا
حدودي عملکرد را بهبود بخشد .در اين ميان معرفي ارقام پاكوتاه و نيمه پاكوتاه از طريق افزايش شاخص برداشت (،)HI
توانسته است عملکرد و كارايي مصرف آب را تا حدود زيادي افزايش دهند و در سه دهه اخير بيشترين تحقيقات اصالحگران
گياهي روي اين امر متمركز بوده است (زو و همکاران  .)2004با توجه به اهميت آب در مناطق خشک كه بخش وسيعي از
كشورمان را نيز در بر ميگيرد مطالعه و بررسي مکانيزمهاي فيزيولوژيکي مرتبط با روابط آبي گياه و در نهايت شناخت
راهکارهاي افزايش كارايي مصرف آب به همراه حفظ كيفيت ميتواند نقطه عطفي براي افزايش عملکرد در مناطق خشک
باشد و زمينه را براي اصالح ژنتيکي و به نژادي گياهان فراهم آورد.

 -1-1مسئله خشکي
آب در ميان تنش هاي غير زنده كه به طور وسيع گسترش يافته اند ،جزو موثرترين آنها از نظر محدود كنندگي گسترش
سطح زير كشت و توليد گندم در نواحي مديترانه اي مي باشد (مسترانگلو و همکاران .)2000،.اگرچه تحمل خشکي بطور
قابل مالحظه اي در ميان اصالح گران گياه و بيولوژيست هاي مولکولي در ثابت كردن عملکرد و كارايي گياه ،مورد بررسي
است اما بدليل فقدان اطالعات كافي قادر به اندازه گيري و سنجش دقيق مقاومت گياه تحت شرايط استرس خشکي نيستند
(بلوم .)1996 ،عکس العمل گياه به خشکي را مي توان بوسيله تعيين و شناسايي صفاتي كه در ارتباط با مقاومت به خشکي
در فيزيولوژيکي ،سل ولي ،بيوشيميايي و سطح مولکولي مطالعه كرد .از اينرو مطالعه گوناگون مکانيسم هاي مقاومت خشکي
مي تواند اطالعات قابل توجهي بر قابليت هاي ممکن مختلف از سازگاري را بدهد .گياهان عالي كه داراي يک مزيت تحت
شرايط تنش هاي غير زنده هستند يک چالش اصلي براي برنامه هاي بهبود و اصالح گندم مي باشد .ژنوتيپ هاي داراري
توانايي براي نگهداري داوم سطح برگ سبز " سبزنگهداشت" و صفات محتوي نسبي آب باال در سرتاسر پر شدن دانه گزينش
هاي توانايي عملکرد مطمئن در نواحي نيمه خشک هستند .يکي از مهمترين عوامل كاهش عملکرد گياهان زراعي وقوع
تنش خشکي ميباشد ،گزارشات حاكي از آن است كه در سال  2003تنها  5/75درصد از كل زمينهاي كشاورزي جهان
بصورت فارياب كشت شدهاند و در كشور ايران نيز تنها  12/2درصد از كل زمينهاي كشاورزي بصورت فارياب كشت مي شوند
(فائو .)2003 ،خشکي يکي از مهمترين عوامل بازدارنده توليد غالت در جهان مي باشد ،و ليکن توسعة مقاومت به خشکي

در اين گياهان به خاطر تاثير مکانيسم هاي مختلف بر آن ،به آساني امکانپذير نيست ،در بين اين مکانيسم هاي تاثير گذار
بر مقاومت به خشکي ،تنظيم اسمزي را مي توان مهمترين فاكتور بحساب آورد(لودالو و موشو .)1990 ،نقش تعديل اسمزي
در پشتيباني از رشد هنوز جاي بحث دارد ولي شركت آن در حفظ عملکرد هاي باالي دانه در محيطهاي خشک به طور
كامالً واضحي در جو (بلوم ،)1989b ،گندم (مورگان و همکاران )1986 ،و سورگوم (لودالو و موشو )1990 ،ثابت شده است.
بر اساس نتايج بدست آمده ،محققين زيادي بر اين عقيده اند كه ميتوان از تنظيم اسمزي بعنوان يک آزمون پيشگويي ثبات
عملکرد در شرايط خشک استفاده نمود.

 -1-2گندم و تنش خشکي از جنبه فيزيولوژيک
گندم هم از نظر توليد و هم سطح زير كشت يکي از مهمترين محصوال ت كشاورزي ايران بوده و از نظر اقتصادي و تامين
غذاي اصلي از اهميت بسياري برخوردار است  .افزايش در ميزان توليد محصول آن از دغدغه هاي اصلي مسئولين امر و
در راستاي سياست قطع وابستگي كشور به مواد غذايي مي باشد  .با اين حال همانند ساير گياهان زراعي توليد بهينه
محصول آن توسط برخي عوامل محيطي محدود مي شود .يکي از مهمترين اين عوامل محدود كننده بخصوص در كشور
ما كمبود آب و مسأله تنش خشکي مي باشد .از موضوعات مورد اهميت در شکل گيري عملکرد دانه چگونگي توزيع مواد
فتوسنتزي در گياهان مي باشد .اين موضوع خصوصاً زماني كه گياه با تنش خشکي مواجه مي شود ،ممکن است از اهميت
بيشتري برخوردار گردد .مکانيسم اساسي حفظ آماس سلولي ،تعديل اسمزي مي باشد كه از طريق تجمع امالح در شرايط
كمبود آب ،باعث كاهش پتانسيل اسمزي سلولي و نهايتاً افزايش فشار آماس آن شده و از تخريب ديوارة سلولي و كلروپالستها
طي تنش خشکي جلوگيري مي كند(الدخيل ،)1991 ،عمل تنظيم اسمزي در گياه روبرو شده با شرايط كمبود رطوبتي در
اندامهاي مختلف آن از جمله ريشه ،ساقه و برگ صورت مي پذيرد .بخشنده ( )1374طي آزمايشي كه بر روي دو رقم بهاره
گندم تحت تنش خشکي انجام داد ،روابط آبي حاكم بر برگ را بررسي و نشان داد كه يکي از داليل عملکرد بهتر رقم مقاوم
تحت اين شرايط ،در مقايسه با رقم ديگر ،نگهداري تورژسانس سلولهاي برگ تحت تاثير پديدة تنظيم اسمزي مي باشد.
بنابراين افزايش غلظت مواد در سلولهاي برگ رقم مقاوم ،ميزان پتانسيل اسمزي را نسبت به رقم ديگر منفي تر ساخته است
و اين امر سبب گرديده كه فشار تورژسانس در برگهاي اين رقم حفظ شده و درصد رطوبت نسبي برگ باالتر رود.
مورگان( )1984طي تحقيقي كه بر روي ارقام مختلف گندم تحت شرايط خشکي بعمل آورد به اين نتيجه رسيد كه ژنوتيپهاي
گندمي كه داراي ظرفيت باالي تنظيم فشار اسمزي تحت تنش خشکي هستند داراي عملکرد بيشتري نسبت به انواع كم

ظرفيت خود تحت همان شرايط دارند .ولي گرومت و همکاران( )1987نشان دادند كه در ارقام جو آن دسته از ارقامي كه
ظرفيت باالتري براي تنظيم فشار اسمزي ثابت دارند ،داراي رشد و عملکرد كمتري نسبت به گروه كم ظرفيت تحت شرايط
خشکي هستند كه اين گزارش در نقطه مقابل گزارش مورگان قرار مي گيرد .بلوم ( )1989bدر آزمايشي كه جهت تعيين
تنظيم اسمزي و رشد در ژنوتيپهاي جو در شرايط استرس خشکي انجام داد نتيجه گرفت كه بطور متوسط در شرايط استرس
خشکي اعمال شدة اين آزمايش ميزان رشد بوته از  8/3به 4/1ميلي گرم مادة خشک در روز كاهش مي يابد .وي معتقد است
كه تنظيم اسمزي ممکن است يک عامل مهم مقاومت به خشکي در رشد جو باشد و بهبود كنترل اسمزي باعث استواري
تودة گياهي نسبت به كاهش بيشتر پتانسيل آب گياه در استرس خشکي شده و در نتيجه عملکرد را تا حد كمتري كاهش
مي دهد .قندهاي محلول به واسطة حفظ آماس در برگهاي تحت تنش ،از دهيدراسيون پروتينها و غشاء هاي سلولي جلوگيري
مي كنند(كرو و همکاران .)1990همبستگي منفي كه بين صدمه غشاء سلول گياه تحت تنش و تجمع قندهاي محلول در
غالت توسط بن عبداهلل و بن سالم( )1993گزارش شده نيز تائيد كنندة اين فرضيه است .يکي ديگر از موادي كه در حين
تنظيم اسمزي در سلول تجمع مي يابد ،پرولين مي باشد .تجمع پرولين آزاد يک پاسخ عمومي به استرس است كه نه تنها
به خوبي براي گياهان ثابت شده است ،بلکه دريوباكتريها ،پروتوزوا ،جانوران دريايي و جلبکها نيز مشاهده گرديده است(.اسکرير
و ماندي.)1990 ،
گيونتا و همکاران ( )1995با بررسي اثر تنش خشکي بر روي چگونگي توزيع مواد فتوسنتزي در ارقام مختلف گندم گزارش
نمودند كه علي رغم كاهش معني دار عملکرد بيولوژيک در شرايط تنش خشکي در مرحله گلدهي ،تنش رطوبتي اثر قابل
توجهي روي توزيع مواد فتوسنتزي بين برگها ،سنبله ها ،خوشه ها و ساقه ها نداشت .در بررسي گلخانه اي و آزمايشگاهي
انجام شده توسط احمدي ( )1379مشاهده شد كه تنش كوتاه مدت خشکي كه باعث كاهش شديد فتوسنتزي گرديد ،توزيع
مواد فتوسنتزي بين اندام ها و نيز ورود آنها به دانه را تحت تاثير قرار نداد ،ولي شدت هاي شديدتر خشکي ورود كربن
نشاندار به دانه را كاهش داد.

 -1-3عوامل دخيل در انتقال مواد فتوسنتزي از منبع به مخزن
فرآيند انتقال مواد بخودي خود ،تا زماني كه قدرت منبع توليد مواد و قدرت مخزن براي مصرف آنها تحت تاثير تنش خشکي
واقع نشده است عامل محدود كننده نخواهد بود .كاهش در ميزان جذب وتحليل كربن و لذا كاهش در سطح ساكارز برگ
اولين عامل محدود كننده انتقال مواد در شرايط خشکي به نظر مي رسد .تحت شرايط شديدتر خشکي ممکن است اخالل

در بارگيري مواد ساخته شده در محدود نمودن فرآيند انتقال موثر باشد .به هرحال پس از آنکه مواد پرورده وارد سيستم
انتقال شدند قدرت مخزن ها است كه توزيع اين مواد را در گياه كنترل مي كند .بعيد به نظر مي رسد كه تنش هاي كوتاه
مدت خشکي درشرايط طبيعي ،درصورتي كه پس از تکميل فرايند تقسيم سلولي اندوسپرم رخ دهد ،اثر چشم گيري روي
فعاليت متابوليکي مخزن داشته باشد .تقسيم شيميايي مواد بين تركيبات محلول و نامحلول در اتانول به سهولت تحت تاثير
تنش خشکي قرار مي گيرد .كه اين واكنش عمدتآً يک نقش سازي براي گياه ايفا ميکند (احمدي و همکاران.)1384 ،
بارگيري مواد پرورده درمنبع (برگها) و تخليه ومصرف آنها در مخزن ،دوعامل موثر در ايجاد شيب فشار هيدرواستاتيک،
نيروي انتقال طوالني مسير مواد در گياه مي باشند .لذا هر گونه تاثير سوء تنش آبي بر روي فعاليت منبع يا مخزن ،از نظر
تئوريکي مي تواند بر انتقال مواد اثر بگذارد .شواهدي در دست هست مبني بر آنکه تنش آبي صدور مواد پرورده تازه ساخته
شده را از برگ كاهش مي دهد (واردالو1967 ،؛ واردالو1969 ،؛ برددان و هودگز .)1978 ،از طرفي اين موضوع به طور
عمومي پذيرفته شده كه در شرايط تنش آبي سطح ساكاروز برگ افزايش مي يابد .لذا كاهش در صدور مواد از برگ مي تواند
يا ناشي از اخالل در عمل بارگيري مواد پرورده در منبع يا اخالل در عمل تخليه مواد پروده در مخزن باشد كه در حالت
اخير از طريق سيستم پس خوري باعث تجمع ساكاروز در برگ مي گردد .بهر حال نتايج عکس اين گزارش ها نيز موجود
است مبني بر آنکه تنش آبي روي صدور مواد از برگ تاثير ندارد (جانسون و همکاران1979 ،.؛ هابر و همکاران )1984 ،.و يا
حتي آنرا افزايش مي دهد (گرزسياک و همکاران .)1992 ،.واردلو( )1965كاهش سرعت حركت مواد پرورده در گياه گندم
را در شرايط تنش آبي به كاهش رشد دانه و لذا كاهش تقاضاي مخزن نسبت داد .هر عاملي كه روي بارگيري ساكارز در
منبع اثر منفي بگذارد ميتواند از طريق تجمع ساكارز در سيتوزول سلولهاي منبع و بروز مکانيسم فيدبک روي مراحل قبلي
قدرت منبع را تقليل دهد كه در اين ميان اثرات تنش خشکي به دليل كاهش انرژي و كاهش جريان بين منبع و مخزن از
مهمترين عوامل محيطي محسوب ميکردد (پاول و پلني .)2003 ،تنش خشکي ميتواند از طريق كاهش يا بازداري فعاليت
آنزيم  ATPسينتاز ،توليد انرژي را با مشکل مواجه سازد و از سوي ديگر از طريق كاهش فتوسنتز از طريق اثرات روزنهاي
و غير روزنهاي (فلکساس و ميدارنو )2002 ،جريان مواد بين منبع به مخزن را كاهش دهد .مواد ذخيره شده در اندامهاي
رويشي ميتوانند در شرايطي كه فتوسنتز جاري با مشکل مواجه ميشود يا اينکه نياز مخزن باالتر از توليد منبع ميباشد ،به
عنوان مخزنهاي جايگزين نقش ايفا نمايند .در شرايط تنش خشکي ،كاهش فتوسنتز از طريق انتقال مجدد مواد ذخيرهاي
كه خود بدليل افزايش فعاليت آنزيمهاي هيدروليز كننده ميباشد ،جبران ميشود (يانگ و زانگ .)2006 ،انتقال مواد ذخيرهاي
به مخزن در شرايط تنش خشکي با آغاز فرآيند پيري شروع ميشود ،در اين زمينه مشاهده شده تجزيه كلروفيل عاملي براي

شروع انتقال مجدد مواد به دانه ميباشد (تاهير و ناكاتا ،)2005 ،كه احتماالً بروز فرايند پيري با افزايش اسيد آبسيزيک
( )ABAصورت ميگيرد كه عاقبت اين هورمون ميتواند در بيان ژنهاي مربوط به آنزيمهاي مسير فروكتان به ساكارز و
همچنين ساكارز به نشاسته نقش داشته باشد (يانگ و زانگ .)2006 ،منابع اصلي كربن در گياهان شامل فتوسنتز جاري
برگها و ساير اندامهاي سبز نظير ساقه ،خوشه و ريشک و همچنين انتقال مجدد مواد ذخيره شده در اندامهاي رويشي در
مراحل قبل از گرده افشاني ميباشد (بوراس و همکاران .)2004 ،در اين ميان عواملي كه رابطه منبع و مخزن را تحت تأثير
قرار ميدهند ،ميتوانند بر فعاليت منبعهاي فيزيولوژيکي در گياهان اثر بگذارند ،عواملي مانند سايهاندازي (اگلي و همکاران،
 ،)2002حذف برگ(ريچاردز1983 ،؛ زو و همکاران2004 ،؛ بوراس و همکاران2004 ،؛ جودي و همکاران ،)1385 ،.حذف
سنبله (زهنلين و همکاران )1998 ،و يا ريشک (مداح حسيني و پوستيني ،)1383 ،تنش خشکي و مصرف كود نيتروژنه
(شانگگوان و همکاران )2004 ،.در آزمايشات قبلي مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در ژنوتيپهاي مختلفي كه از نظر پتانسيل
عملکرد متفاوت ميباشند ،به نظر ميرسد ماهيت رابطه بين منبع -مخزن نيز تا حدودي متفاوت باشند در همين رابطه اثر
تيمارهاي تغيير دهنده نسبت منبع به مخزن(حذف  1/2و  1/4پهنک برگها ،حذف  1/4از سنبله ) در مرحله گردهافشاني
روي فتوسنتز در دو رقم گندم زمستانه كه از نظر پتانسيل عملکرد متفاوت بودند ،مورد بررسي قرار گرفت .بررسي ميزان
فتوسنتز در مرحله  8و  18روز بعد از گردهافشاني حاكي از آن بود كه تيمارهاي كاهش منبع (حذف  1/2و  1/4پهنک برگها)
فتوسنتز برگ پرچم را در رقم پر محصول افزايش داد ،در حاليکه اجراي اين تيمارها در رقم كم محصول در مقايسه با شاهد
اثر معنيداري نداشت .بعد از 30روز از گردهافشاني ،تيمارهاي كاهش منبع در مقايسه با شاهد موجب كاهش فتوسنتز برگ
پرچم گرديد .همچنين معلوم گرديد كه رقم پر محصول در مقايسه با رقم كم محصول در برابر كاهش منبع حساستر بود.
با اين حال بررسي عملکرد و تجمع ماده خشک نيز نشان داد كه افزايش فتوسنتز در گياهان برگزدايي شده نتوانست كاهش
سطح برگ از دست رفته را جبران نمايد (ين و همکاران .)1998 ،لذا به نظر مي رسد مقاومت ارقام در برابر تنشهاي محيطي
ميتواند بر نحوه پاسخ گياه به تغييرات منبع و مخزن تأثير بگذارد .عبد ال-گاواد و همکاران ( )1993نشان دادند كه كمبود
آبياري با كاهش در ظرفيت مخزن ( Sinkاز متابوليت هاي انتقال يافته به پرايمورديها (آغازيهاي) سنبله در گندم جلوگيري
و باعث كمبود يا فقدان متابوليت ها در مخزن مي شود .سداال ( )1994مشاهده كرد كه تاثير منفي تنش رطوبتي بر رسيدگي
تاخيري ريشکها بسيار شديدتر بود .همچنين عبد ال-گاواد و همکاران ( )1994اشاره داشتند كه تنش رطوبتي شديد خاک
در طي دوره پر شدن دانه عملکرد دانه گندم را بواسطه كوتاه كردن هم دوره و هم سرعت پر شدن ،كاهش مي دهد .بهر
حال ،گزارشات ديگر داللت بر واكنش هاي متفاوت ارقام مختلف به تنش رطوبتي دارند .به عنوان مثال در مطالعه نجارجان

و همکاران ( )1999واريته هاي حساس و مقاوم به خشکي گندم واكنش هاي متفاوتي از نظر تجمع ماده خشک و توزيع
نيتروژن وكربن بين اندامها به تنش خشکي بعد از گلدهي نشان دادند .در گروه ارقام حساس مقدار نيتروژن و كربن موجود
در دانه هاي سنبله در ساقه اصلي در ارقام پابلند و پاكوتاه هر دو كاهش پيدا كرد اما در ارقام مقاوم فقط ارقام پابلند از اين
نظر تحت تاثير قرار گرفتند.

 -4-1انتقال مجدد ماده خشک و نقش آن در عملکرد نهايي
حفظ و نگهداري سرعت فتوآسيميالتهاي بعد از گلدهي در ارتباط با مقاومت به خشکي در ارقام مقاوم به خشکي گندم
واقعي تر از انتقال مجدد تحت تنش خشکي مي باشد (ايننو و همکاران  .)2004تحت شرايط خشکي كه يک كاهش سريع
در فتوسنتز بعد از گل دهي رخ مي دهد ،محدوديت سهم آسيميالت هاي جاري به دانه بوجود مي آيد .خشکي سهم ماده
خشک دانه حاصل از ذخاير ساقه را افزايش مي دهد ،كه از نظر ارزش مقداري از حدود  10درصد در شرايط مطلوب به بيش
از  40درصد در زمانيکه خشکي يا تنش گرمايي رخ مي دهد ،مي باشد(راوسون و اوانس  ،1971آستين و همکاران ،1977
بيدينجر و همکاران  ،1977آگاروال و سينها  ،1984ديويدسون و جواليير  ،1992پالتا و همکاران  ،1994اهدائي و واينز
 ،1996يانگ و همکاران  .)2000تحت شرايط مساعد تقريباً  70الي  90درصد عملکرد نهايي دانه از فتوسينتاتهاي ساخته
شده طي دوره پر شدن دانه گرفته مي شود(آستين وهمکاران  ،1977بيدينجر و همکاران  .)1977برگ پرچم معمو ًال
بيشترين سهم را در انتقال فتوسنتاتها به دانه دارد (اوانس و همکاران  ،1972آستين و همکاران  ،1977ماكونگا و همکاران
 .)1978وادا وهمکاران( )1994يک همبستگي مثبت بين فتوسنتز برگ و عملکرد دانه به تنهايي در تيمار بدون آبياري شده
را پيدا كردند .تاثيرات خشکي بر فتوسنتز بخوبي ثابت شده است (كايزر  ،1987جاوز  .)1991در حالي كه بيشترين كاهش

خشکي متوسط در آسيميالسيون در ارتباط با بسته شدن روزنه ها و اثر مستقيم تنش آبي بر جلوگيري از تثبيت CO2
بود(شاركي و سيمان  .)1989اهميت ارتباط عوامل روزنه اي و غير روزنه اي در محدوديت فتوسنتز وابسته به شدت تنش
است(كيچه وا و همکاران  .)1994انتقال مجدد و جابجائي آسيميالتهاي ذخيره شده در بافتهاي رويشي به دانه در گياهان
مونوكارپيک همانند گندم نيازمند شروع فرآيندهاي پيري كل گياه مي باشد (گان و آمازينو  ،1997نودن و همکاران .)1997
پيري تاخير يافته ،كه در شيوه هاي زراعي با كود دهي باالي نيتروژن يا با يک سازگاري در ارقام مقاوم به ورس كه به مدت
طوالني سبز باقي مي مانند رخ مي دهد ،منجر به باقي ماندن مقادير بااليي از كربوهيدرات هاي غير ساختماني در كاه شده

و موجب كاهش شاخص برداشت مي شود .پر شدن دانه در گندم وابسته به كربن حاصل از دو منبع مي باشد :آسيميالسيون
جاري و انتقال مجدد از منابع ذخيره شده قبل و بعد از گلدهي كه در ساقه و قسمتهاي ديگر گياه (بويژه در غالف) يافت
مي شوند(فلونگ و سديق  ،1991كوباتا و همکاران  .)1992به طور معمول ،ذخاير آسيميالتي قبل از گلدهي در ساقه و غالف
گندم  25الي  33درصد از وزن نهايي دانه را تشکيل مي دهند (راوسون و اوان  ،1971گاالگر و همکاران  ،1976هانس
 ،1993گبين و شنيدر  .)1999اگر دانه طي دوره پر شدن دانه در معرض تنش آبي قرار گيرد ،انتقال مجدد ذخاير به دانه
براي عملکرد دانه بحراني و تعيين كننده است(نيگالس و همکاران  1985aپالتا و همکاران  ،1994اهدائي و واينز .)1996
مشاهده شده است كه خشک شدن خاک بعد از گلدهي به عنوان تسريع كننده اي براي پر شدن دانه و افزايش دهنده
شاخص برداشت است (زانگ و همکاران  .)1998هر چند پيري زود رس كه بوسيله كمبود آب بعد از گلدهي رخ مي دهد،
موجب كاهش فتوسنتز ،كاهش طول دوره پر شدن دانه و در نهايت منجر به كاهش وزن دانه مي شود (بيدينجر و همکاران
 ،1977براون و همکاران  ،1991پالتا و همکاران  ،1994زانگ و همکاران  .)1998پيري گياه كه با كنترل خشکي خاک طي
پر شدن دانه صورت مي گيرد ،مي تواند به عنوان عامل افزايش دهنده انتقال مجدد از آسيميالتهاي ذخيره شده قبلي به
دانه ها ،تسريع كننده پرشدن دانه و بهبود دهنده عملکرد در مواردي كه پيري بوسيله كاربرد زياد نيتروژن به طور نامناسبي
به تاخير افتاده ،گردد(يانگ و همکاران  .)2000به دنبال كاهش وزن هزار دانه ،كاهش تعداد پنجه ،سنبله ها و تعداد دانه در
گياه ،عملکرد نيز كاهش مي يابد(مک نيلکل وهمکاران1993،؛ ساماره .)2005 ،زي -زنلي و هونگ( )1998aنشان دادند كه
آبياري در دورة خشکي بويژه در مرحلة زايشي تاثير مهمي بر روي رشد گياه و تشکيل عملکرد دانه دارد .در تحقيقات ديگر
اعمال تنش خشکي صرف نظر از زمان وقوع آن ،عملکرد دانه گندم و جو را كاهش داد (جاميسون و همکاران .)1995 ،.تعداد
سنبله در واحد سطح به همراه تعداد دانه در سنبله تعيين كنندة اصلي عملکرد دانه به شمار مي روند ،اگر چه نشان داده
شده است كه تعداد سنبله در واحد سطح يک اثر منفي بر روي تعداد دانه در سنبله دارد و وزن دانه داراي اثر كمتري بر
روي عملکرد دانه است(سينبو .)2002 ،سيمنا و همکاران ( )1993گزارش نمودند كه بين تعداد دانه در سنبله و وزن دانه
همبستگي مثبت وجود داشته و اثر مستقيم بر روي عملکرد دانه در هر دو شرايط تنش رطوبتي و آبياري كامل دارند.
گوتياري و همکاران ( )2001نشان دادند كه كمبود آب مي تواند در ارقام مختلف اثرات متفاوتي در كاهش تعداد دانه در
سنبله ها ايجاد كند .آنها نشان دادند كه كمبود رطوبت منجر به كاهش عملکرد از طريق كاهش وزن دانه و بويژه تاثير بر
تعداد دانه در سنبله مي گردد.

 - 5-1نقش برگها و برگزدايي در انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد نهايي
با توجه به اينکه برگها بعنوان منابع اصلي توليد مواد فتوسنتزي بوده و يکي از عوامل اصلي تاثيرگذار روي رشد مخزن و
يا بعبارتي دانه ها مي باشند گراز-آگيودو و همکاران )1999 ،.انتظار مي رود با حذف تعدادي از برگهاي گياه نياز مخزن
به برگهاي باقي مانده افزايش يافته و با توجه به روابط حاكم بين منبع و مخزن در گياه فعاليت فتوسنتزي در برگهاي
باقيمانده براي جبران اين كاهش  ،افزايش يابد (جانمين -جيانگ و همکاران .)1999 ،.ضمنا انتظار مي رود با حذف
تعدادي از برگها ي گياه ،از ميزان تعرق و هدر روي آب كاسته شود و گياه احتماال روابط آبي خود را در بقيه قسمتها
بهتر حفظ كرده و دوام آنها را در شرايط محدوديت رطوبتي بيشتر تضمين كند (موريوندو و همکاران .)2002 ،.همچنين
با كاهش تعدادي از منابع فتوسنتزي احتمال مي رود بعلت تقاضاي مخزن مواد فتوسنتزي كه قبل از دوره گلدهي بصورت
كربوهيدراتهاي غير ساختماني در ساقه ها ذخيره شده بودند (منابع ثانوي) به دانه ها منتقل شده و بدين ترتيب كاهش
سطح فتوسنتزي را جبران كند (نوشين و همکاران .)1996 ،.در هر حال كاهش سطح برگ امکان كاهش منابع نيتروژن
قابل انتقال ،تغييرات هورموني و در نتيجه ساير اثرات منفي را بر عملکرد دانه خواهد داشت (رابرت و اندرو و واكر.)1994،
در زمينه تاثير برگزدائي روي عملکرد دانه و ساير صفات پژوهشهاي متعددي در گياهان زراعي مختلف انجام گرفته است
(گراز -آگودو و همکاران1999 ،.؛ جانمين -جيانگ و همکاران1999 ،.؛ خان و همکاران2002 ،.؛ موريوندو و همکاران،.
2002؛ نوشين و همکاران1996 ،.؛ سينگ و نير1975 ،؛ واندنبورگارد و همکاران2001 ،.؛ واسيالس و شيف1985 ،؛ يونگ-
زان و همکاران1999 ،.؛ زو و همکاران .)2004 ،.در اين راستا تعدادي از محققان بر اين باورند كه اثر برگزدائي بر عملکرد
دانه بسته به زمان ،شدت و نحوه اعمال تيمارها متفاوت است (سينگ و نير1975 ،؛ زو و همکاران )2004 ،.اين اثر
ممکن است از طريق تغيير در الگوي تبادالت گازي (زو و همکاران ،)2004 ،.تخصيص مواد فتوسنتزي (گروز -آگودو،.
 )1999و يا تغيير الگوي نمو دانه و در نتيجه تغيير وزن دانه (امام و ثقه االسالمي )1387 ،بروز نمايد .به نظر مي رسد
هر چه زمان اعمال تيمارهاي برگزدائي به مرحله گرده افشاني نزديک تر باشد واكنش گياه نسبت به آن شديدتر خواهد
بود (سينگ و نير1975 ،؛ گروز -آگودو و همکاران .)1999 ،.بعنوان مثال برگزدائي كامل در مرحله گرده افشاني در گياه
ذرت باعث از دست رفتن تمام عملکرد دانه گرديد در حاليکه حذف برگ در مرحله قبل از آن اثر كمتري بر عملکرد دانه
داشت (واسيلوس و شيف .)1985 ،از مرحله گلدهي تا رسيد ن سهم مواد فتوسنتزي تخصيص يافته به برگ روند رو به
كاهش نشان داد .تنش خشکي اگر چه باعث كاهش وزن خشک بر گ ها در  20روز اول بعد از گلدهي شد ولي بر درصد
تخصيص مواد به برگ بي تاثير بود  .وزن خشک ساقه از گلدهي تا  20روز اول بعد از آن افزايش و سپس كاهش يافت

.تنش خشکي باعث كاهش وزن خشک ساقه و درصد تخصيص مواد فتوسنتزي به آن شد  .سنبله ها كه در مرحله
گلدهي حدود  % 20وزن خشک كل را تشکيل داد ه بودند ،در مرحله رسيدگي  %60وزن خشک كل را به خود اختصاص
دادند و تا  20روز اول بعد از گلدهي تحت تاثير خشکي قرار نگرفتند .ارقام اگرچه از نظر وزن خشک اندام ها و درصد
اختصاص مواد خشک به آنها تفاوت هاي معني داري در هر سه مرحله نمونه برداري نشان دادند ولي رابطه مشخصي
بين ميزان تخصيص مواد به اندام هاي خاص و عملکرد در شرايط شاهد يا تنش و يا مقاومت به خشکي مالحظه نشد.
انتقال مواد فتوسنتزي از منبع به مخزن عمدتاً بوسيله قدرت منبع و قدرت مخزن كنترل ميشود .لذا تنش خشکي مي تواند
با تاثير بر هر يک از اين دو جزء بر انتقال مواد اثر بگذارد .نتايج آزمايشات احمدي ( )1379نشان داد كه فرآيند هاي انتقال
مواد به دانه و تبديل آنها به نشاسته به تنشهاي خشکي كوتاه مدت تا حدودي مقاوم بوده در حاليکه ساخت مواد (فتوسنتز)
به شدت تحت تاثير اين نوع خشکي قرار مي گيرد كه اين وضعيت  ،منجر به غاليبت محدوديت منبع ميگردد .به نظر
ميرسد كه وقوع تنش خشکي در مراحل پرشدن دانه توسط فرايند تنظيم اسمزي ( از طريق تجمع مواد قندي در برگها)
موجب رقابت برگها با مخزنهاي زايشي ميگرد .در دو رقم گندم استراليايي مقاوم ( )Sunecaو حساس ( )Bataviaبه
تنش خشکي و دماي باال در شرايط گلخانه معلوم شد كه برگزدايي موجب كاهش وزن دانه در هر دو رقم مي شود ،حال

آنکه شدت كاهش در شرايط تنش خشکي در مقايسه با شرايط فارياب بيشتر است .ميزان كاهش وزن دانه در رقم Suneca
در مقايسه با رقم  Bataviaكمتر بود ولي اين امر از مقاومت اين رقم به تنش ناشي نشده بود بلکه پتانسيل باالي توليد
دليل اين امر بود ،به هر حال تنش خشکي اثري روي محدوديت منبع نشان نداد ولي تنش گرمايي(دماهاي باال) كه فقط
روي رقم  sunecaاستفاده شده بود موجب كاهش فعاليت منبع گرديد (پالت و همکاران .)2004 ،.به نظر ميرسد تيمارهاي
كاهش منبع خود ميتوانند به نوعي اندازه مخزن را تحت تأثير قرار دهند ،در اين زمينه بررسي اثر تيمارهاي كاهش منبع
شامل حذف برگ پرچم ،حذف تمام برگها بجز برگ پرچم و حذف ريشکها بر روي محتواي كربوهيدراتهاي ساقه در  3رقم
جو پاييزه نشان داد كه حذف برگ پرچم تأثيري روي محتواي كربوهيدارتهاي محلول ساقه ندارد و اين امر احتماالً از نقش
ناچيز برگ پرچم در جو ناشي ميشود .حذف تمام برگها موجب كاهش وزن ساقه گرديد ،كه حاكي از كاهش شديد منابع
فتوسنتزي در اثر اجراي اين تيمار و تحريک انتقال مجدد بود .حذف ريشکها موجب افزايش محتواي كربوهيدراتهاي محلول
ساقه گرديد (مداححسيني و پوستيني  ،)1383احتماالً اجراي اين تيمار از طريق كاهش جريان تعرق و مقدار سايتوكينين
رسيده به سنبله باعث كاهش تقسيم سلولي و بدنبال آن كاهش اندازه مخزن ميگردد (ميکائيل و سيلر  ، 1972نقل از مداح
حسيني و پوستيني .)1383 ،با اين حال به نظر ميرسد عالوه بر شدت برگزدايي ،عواملي نظير ميزان آب قابل دسترس و

تاريخ كاشت و زمان برگزدايي نيز ميتوانند روي شاخص برداشت اثر بگذارند .برگزدايي در اواخر پنجهزني در گندم پاييزه با
كشت زود هنگام و با مصرف كود نيتروژنه در شرايط فارياب شاخص برداشت را  12/5درصد افزايش داد .حال آنکه در
تاريخهاي كاشت مشابه در شرايط ديم اجراي برگزدايي در مرحله اواخر پنجهزني شاخص برداشت را  5/1درصد افزايش داد،
حذف برگها در مرحله اواسط پنجهزني در شرايط ذكر شده شاخص برداشت را  7/4درصد بهبود بخشيد .افزايش شاخص
برداشت بيشتر به عملکرد دانه وابسته بود بطوريکه اجراي تيمارهاي برگزدايي در مرحله چکمهپوش با وجودي كه وزن
بيولوژيک گياه را تا حدود زيادي كاهش داد ولي به دليل كاهش شديد عملکرد ،موجب كاهش شاخص برداشت گرديد (زو
و همکاران .)2004 ،.عموما حذف برگ در مراحل مختلف نموي اثر معني داري برفت و سنتز ،تعرق و در نتيجه كارآيي
مصرف آب فتوسنتزي و نيز كلروفيل برگ پرچم نداشت .حذف برگ حتي به صورت كامل و در مرحله گرده افشاني نيز
اثر معني داري بر عملکرد دانه ،شاخص برداشت و محتواي پروتئين دانه نداشت  .لذا عدم واكنش رشد دانه(قدرت مقصد
) به كاهش سطح برگ (كاهش اندازه مبدأ) بدليل پديده جبراني يعني افزايش شدت فتوسنتز در برگهاي باقي مانده
(افزايش فعاليت مبدأ) نبوده و احتماال انتقال مجدد و نيز فتوسنتز ساختار سنبله در حفظ رشد دانه نقش داشته اند.

 -6-1محتواي رطوبت نسبي
اثر تنش خشکي در بافتهاي مختلف گياه متفاوت ميباشد  ،در اين زمينه بررسي اثر تنش خشکي بر روي گندم دوروم در
مرحله خوشهدهي حاكي از آن بود كه محتواي نسبي آب ( )RWCاجزاي سنبله باالتر از ساير اندامهاي گياهي بود كه در
اين ميان ريشک بيشترين  RWCرا دارا بود .وقوع تنش خشکي در شرايط ياد شده فتوسنتز برگ پرچم را  43-57درصد
كاهش داد حال آنکه ميزان كاهش فتوسنتز براي سنبله تنها  10-25درصد بود .احتما ًال باال بودن فتوسنتز سنبله به حفظ
 RWCباالتر ،بيشتر بودن عملکرد كوانتومي فتوسيستم دو و خصوصيات خشکي گريزي 3سنبله مربوط ميشود (تامبوسي
و همکاران .)2005 ،سيمنا و همکاران ( )1993گزارش نمودند كه بين تعداد دانه در سنبله و وزن دانه همبستگي مثبت
وجود داشته و اثر مستقيم بر روي عملکرد دانه در هر دو شرايط تنش رطوبتي و آبياري كامل دارند .طبق مطالعه اي بر
اساس تجزيه عکس العمل به تنش آبي يک واريته گندم دوروم و يک واريته گندم نان ،كارايي آنها تحت دو رژيم آبياري
مقايسه شد .محتوي نسبي آب و پيري برگ آنها مقايسه شد .تحت وضعيت تنش آبي ،گندم دوروم مقدار رطوبت بيشتري
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نسبت به گندم نان از دست داد .در حالي كه در وضعيت تبخير و تعرق حداكثر هيچ تفاوتي ديده نشد .در شرايط حداكثر
تبخير و تعرق ،دوام برگ زنده در هر دو واريته يکسان بود .هر چند كه در وضعيت تنش آبي پيري برگها در دوروم نسبت به
گندم نان سريعتر اتفاق مي افتد .الحکيمي و همکاران( )1995همبستگي مثبتي بين تجمع قندهاي محلول و ميزان آب
نسبي برگ را در گندم هاي دوروم تحت تنش گزارش كرده اند .در اين رابطه مانس و ويو( )1981نيز افزايش غلظت قندهاي
آزاد را در برگهاي تحت استرس رطوبتي گندم دوروم گزارش كرده و بر اين عقيده اند كه تجمع قندهاي آزاد توانسته كه در
تنظيم اسمزي گياه شركت كند.

 -7-1شاخصهاي تحمل به تنش
گوتياري و همکاران( )2001نشان دادند كه كمبود آب مي تواند در ارقام مختلف اثرات متفاوتي در كاهش تعداد دانه در
سنبله ها ايجاد كند .آنها نشان دادند كه كمبود رطوبت منجر به كاهش عملکرد از طريق كاهش وزن دانه و بويژه تاثير بر
تعداد دانه در سنبله مي گردد و همچنين شاخص هاي حساسيت به خشکي 4با پتانسيل عملکرد ارقام ارتباط دارد و پيش
بيني كاهش عملکرد در شرايط كمبود رطوبتي شديد در مقايسه با شرايط كمبود رطوبتي متوسط ،امکان پذيرتر است.
بلوم( )1996در بيان رابطة بين پتانسيل عملکرد 5و تحمل خشکي مالحظه كرد كه واريته هايي با عملکرد پتانسيل باال (هم
در شرايط بدون محدوديت و هم تحت تنش متوسط) بهتر از بقيه بودند ،اگر چه در شرايط تنش شديد رطوبتي عملکرد
پتانسيل و عملکرد معمولي رابطه معکوس با هم داشتند .وي اظهار داشت كه احتمال يک اشتباه در  Ypبراي ژنوتيپ هاي
با قابليت سازگاري برتر به شرايط خشکي وجود دارد كه تحت برخي شرايط تنش خشکي Yp ،باال را مي توان سودمند
دانست ،اما در شرايط با تنش خشکي شديد ،پتانسيل عملکرد باال و تحمل خشکي به طور متقابل روابطي منحصر به
فرد(اختصاصي) پيدا مي كنند .بلوم اعالم كرد كه هدايت روزنه ايي باالتر مي تواند مقادير  DSIبزرگتر در ژنوتيپ هاي با
 Ypباال را سبب شود .فيشر و مائورر ( )1978بيان داشتند كه عملکرد يک رقم تحت تنش خشکي ( )Yاز روي رابطه بين
عملکرد پتانسيل رقم ،و شاخص حساسيت خشکي ارقام و شدت خشکي 6محاسبه مي شود .تاري نژاد و همکاران ()1377
مشاهده كردند كه شاخص تحمل به تنش 7نشان دهنده تحمل نسبي به تنش و پتانسيل عملکرد بيشتر است و در جدا سازي
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- Drought Stress Index
- Yield Potential
6
- Drought Intensity
7
- Stress Tolerance Index
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 وSTI ) گزارش كرد كه شاخص1376(  نورمند مؤيد.ژنوتيپ ها ي پر محصول و پايدار موثر تر از ساير شاخص هاست
 از ساير، در يافتن ژنوتيپ هايي كه پتانسيل عملکرد بااليي داشته و متحمل به تنش مي باشند8متوسط محصول دهي
.شاخص هاي معرفي شده موفق تر هستند

Abstract
The effect of source variation at some growth stages of winter wheat was studied by
removing of leaves. This research was studied in two experiments, one in water stressed and
the other in full irrigated condition. Each experiment conducted based on factorial in
completely randomized bloke designs with three replications. Three cultivars of wheat as
kasqugen, Fincan and sysons and four defoliations as control (D0), removing all leaves

8

- Main Potential

unless flag leaf at booting stage (D1), removing all leaves unless flag leaf at anthesis (D2)
and removing all leaves at anthesis (D3). Each plot contains eight rows of 1.8 m length and
25 cm between rows. Plant density was 400 plants per square meter. The phosphorus
fertilizer applied as triple super phosphate at rate of 200 kg/ha. In normal condition the
amount of dry matter remobilization of Fincan and Sysons were equal (13.21 and 12 g plant
-1

, respectively). In stress condition DM remobilization of sysons had significantly different

(14.18 g plant-1) with others. In control experiment the plant density and height, 1000-seed
weight and biomass of sysons (432.96 plant m-2, 83.83 plant height, 47.31 1000 seed weight
and 3.018 g plant-1) was greater than others. Fincan had greater (36.18 g) seed weight per
plant, also fincan and kasqugen had maximum and minimum amount of seed yield (1.4 and
0.9 g plant-1, respectively). Biomass of control (2.985 g plant-1) was greater than other leaf
removing treatments, and removing all leaves in booting stage had the lowest (2.142 g palnt1

) one. The HI of D3 (53.95%) was better than others. In stressed condition the number of

fertile stems in Sysons and Fincan were better than kasqugen. Sysons plant height (66.16
cm) was higher than other cultivars, but it has the minimum (19.05) seed per plant. Fincan
had maximum seed yield per plant (0.978 g plant-1), but Sysons had the highest 1000-seed
weight (44.66 g). The maximum biomass (2.682 g plant -1) obtained from D0, and the
minimum amount (2.161 g plant -1) belongs to D3. The HI of Fincan (43.01%) and D3
(40.23%) were higher than others. kasqugen had higher STI (0.98) and it seems that this
cultivar could have more yield stability in this condition.

