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 تاثیر تنش ماندابی در مرحله پر شدن دانه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان

(Triticum aestivum L.)  
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  3فیض بخشدتقی و محم

  کارشناس مرکز تحقیقات 2 ،ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستانااعضای هی1
  محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان3 ،کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 25/1/1387 :تاریخ پذیرش؛ 1/11/1386: تاریخ دریافت

  چکیده
 موثر بر روی تولید گندم در مناطق غربی استان گلستان می عواملین تنش ماندابی یکی از مهم تر   

 رقم و الین امید بخش گندم نان استان 6این تحقیق نیز به منظور ارزیابی تحمل به تنش ماندابی . باشد
در سال  URWYT-82-17 وN-80-19 ،URWYT-82-11، آرتا، مغان، N-81-18های  گلستان به نام

 تکرار 5ها و ارقام به صورت طرح استریپ پالت در  کاشت پاییزه این الین.  انجام شد85-86زراعی 
در محیط شاهد و ماندابی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان صورت گرفت و صفات عملکرد 

، طول تعداد سنبله در متر مربع،  طول پدانکل، ارتفاع گیاهبیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت،
  وزن هزاردانه، وزن دانه در سنبله و در سنبلهدانه تعداد ، در سنبلهسنبلچهتعداد  سنبله، وزن سنبله،

براساس نتایج حاصل از تجزیه آماری در دو محیط تمامی صفات به استثنای طول . گیری شدند اندازه
ز همچنین ارقام مورد آزمایش ا. دار نشان دادند سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله اختالف آماری معنی

وزن  نظر صفات ارتفاع گیاه، طول پدانکل، تعداد سنبله در متر مربع، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله،
رقم مغان از  .دار در سطح یک در صد نشان دادند دانه در سنبله و وزن هزار دانه اختالف آماری معنی

بلچه در سنبله و تعداد نظر صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، وزن سنبله، تعداد سن
 .ها قرار گرفت در شرائط ماندابی در سطح باالتری نسبت به سایر الین دانه در سنبله

  

  1.  عملکرد، تنش،ماندابیتنش  ؛گندم: های کلیدی هژوا
                                                 

 sheikhfatemeh@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-
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  مقدمه
. رود که آب بیشتر از میزان مورد نیاز گیاه دارند هایی به کار میعبارت مانداب برای توضیح خاک   

 در طول وع بیشتر در مناطق آب و هوایی گرم، در طول مدت زمستان و بهار و نیز موقتاًاین موض
 عمق عموماً). 1973 لوکسمور و همکاران،( دهدی بارندگی و یا آبیاری زیاد رخ میتابستان در نتیجه

ر کند و خلل و فرج خاک با آب پآب زیاد برای رشد گیاه مضر است و تهویه خاک را دچار مشکل می
 های مانداب کمبود اکسیژن است عامل اصلی تنش برای گیاه در خاک،)1967 گرین وود،( شودمی

 ).2003 بریسون و همکاران، ؛1990 بلفورد و لیستر،(

کاهش اکسیژن قابل دسترس در شرایط ماندابی باعث کاهش توسعه ریشه و بخش هوایی گیاه 
هالینگتون ، )2002 کوالکو و هریسون، ؛1979 ران،کانل و همکا ؛2003 همکاران، بریسون و( گردد می

) 1980(تروت و درو ). )1998  مسگریو و دینگ،؛1987 مک کریس و هانت، ؛2003 و همکاران،
تنفس ریشه در نتیجه کاهش جذب و  طور مستقیم یا از طریق توقف رشد و اظهار داشتند که ماندابی به
محدودیت در مواد   طریق ایجاد سمیت در ناحیه ریشه وطور غیر مستقیم از جابجایی مواد غذایی و به

و ) 1973( لوکسمور و همکاران). 1967 وود، گرین( کندمغذی رشد و توسعه گیاه را محدود می
های مختلف تاثیر تنش ماندابی را بر روی گندم مورد مطالعه قرار در بررسی) 1998( مسگریو و دینگ

دم منجر به کاهش سطح برگ، سرعت رشد آن و کاهش عملکرد دادند و اظهار داشتند ماندابی در گن
گیری   هفته و اندازه5مدت  پس از اعمال تیمار ماندابی به) 1994( سایری و همکاران. گردددانه می

 ژنوتیپ مقاوم به 6ها و وزن دانه صفات تعداد پنجه، محتوی کلروفیل برگ، باروری، پیری برگ
های گندم  اظهار داشتند بین ژنوتیپ) 2002(کوالکو و هریسون  .ندماندابی را در گندم معرفی نمود

  . تنوع زیادی برای نحوه رشد تحت شرایط ماندابی و سازگاری به این شرایط وجود دارد
کشی   نسبت به شرایط زه ماندابیشرایط هایی که دارای عملکرد باالتر یا مساوی درژنوتیپ 

 نیستند ماندابیها متحمل به البته برخی از ژنوتیپ. شوند می محسوب ماندابی، متحمل بهمطلوب باشند
 )1998(  مسگریو و دینگ).2002 کوالکو و هریسون،(  دارندماندابیولی عملکرد باالیی در شرایط 

های در حال اصالح را بررسی کردند و بیان نمودند علیرغم کاهش عملکرد در رقم گندم و الین 8
های پیشرفته تر هستند و باالترین عملکرد مربوط به الینا به نظر متحملهشرایط ماندابی برخی الین

 درصد کاهش در عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله 5 و 45، 45ترتیب به  نتایج نشان داد ماندابی به. بود
را چنین میزان عناصرآهن، منگنز و فسفر موجود در ریشه گیاه  آنها هم.و وزن هزار دانه را منجر گردید
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. داری را بین میزان عناصر و عملکرد گندم مشاهده کردندگیری کردند و همبستگی منفی و معنیاندازه
عنوان شاخص خوبی از سازگاری به شرایط  آنها رنگ ریشه و میزان عناصرآهن، منگنز و فسفر را به

  ). 1998مسگریو و دینگ، ( ماندابی بیان نمودند
متخصصان . گرددگندم ساده است و تنها توسط دو ژن کنترل میتوارث سازگاری به ماندابی در    

های گندم به ماندابی از تکنیک دابل هاپلوئید و گزینش اصالح نبات در جهت مقاوم نمودن ژنوتیپ
  شیبین و همکارانو) 1994(  و همکارانکای). 2003 هالینگتون و همکاران،( اندها استفاده نمودهمقاوم

 5/71 واریته گندم وراثت پذیری تحمل غرقابی حدود 10الل در  آزمایش دییک  با طراحی)1996(
  .درصد بر آورد نمودند

ی گیاه، حتی ارقام های فتوسنتزی به گونهشدت اثرات ماندابی بر روی رشد و تولید فراورده   
ویژه دمای  و به)  و میزان مواد آلیPHمانند (های خاک زراعی در یک گونه، مرحله تکوین گیاه، ویژگی

چون ). 2003 هالینگتون و همکاران،؛ 1967 گرین وود، ؛2003 بریسون و همکاران،( خاک بستگی دارد
های ناشی از ماندابی در دماهای  آسیب،یابد، بنابراینبا کاهش دما نیاز به اکسیژن برای تنفس کاهش می

 ؛2003 بریسون و همکاران،( پایین در مقایسه با دماهای باالی خاک از شدت کمتری برخوردار است
 روز در طول دوره پر 30مدت  ماندابی گندم به. )1980  تروت و درو،؛1973، لوکسمور و همکاران

ترتیب  های دانه را بهگراد تولید فراورده درجه سانتی25  و15هایی با دماهای ها در خاکشدن دانه
ازگار بودن نسبت به شرایط ماندابی و همبستگی باالیی بین س.  درصد کاهش داد70 و20میزان  به

های فیزیولوژیکی واکنش). 1973 همکاران، و لوکسمور( تحمل یخ زدگی در گندم گزارش شده است
اظهار ) 1987(مک کریس و هانت . کند بسته به مراحل رشد فرق میها بر روی عملکردو تاثیر آن

ندم، خسارت ماندابی به حداکثر مقدار خود زنی و گلدهی از مراحل رشد گداشتند در دو مرحله جوانه
  . رسدمی

. )1998 مسگریوودینگ،( اندمطالعات مختلف پارامترهای فتوسنتز و تنش ماندابی را مرتبط دانسته   
سمیالت و کاهش در فعالیت فتوسنتزی در آاظهار نمودند، محدودیت در ) 1994(هانگ و همکاران 

ها و رقاب شدن خاک از ساخت و جابجایی سیتوکنینغ .باشدهای مختلف متفاوت میژنوتیپ
بنابراین محدود شدن در رشد برگ و تسریع پیری . کندها در بخش هوایی گیاه جلوگیری میجیبرلین

. های گیاهی در ساقه استا حدودی بازتاب کمبود این هورمونها در گیاهان غرقاب شده تبرگ
باشد وصیات فیزیولوژیکی در طول فاز اولیه ماندابی میپیشرفت تولید اتیلن برگ یکی از مهمترین خص
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ها، کاهش سطح برگ و تعداد برگ سبز و در نتیجه کاهش در سرعت و که موجب تسریع پیری برگ
 میزان افزایش یافته اتیلن در ،چهگر). 1990 بلفورد و لیستر،( گرددمقدار تولید و فتوسنتز برگ می

های ساختمانی و ریختی با  همزمان سازشولی ،کندیری میمحیط ریشه از رشد طولی ریشه جلوگ
نتیجه گرفتند در نقاط غرقاب ) 2002( بریسان و همکاران. کندور ایجاد میماندابی و شرایط غوطه

کاربرد اتیلن از خارج یا تولید آن در درون گیاه، .  متوقف نخواهدشدرشد ریشه کند شده، ولی کامالً
کند که برای تهویه ی هوا در بخش پوست ریشه تحریک میهاتشکیل حفره ودر اثر نبود تهویه، رشد 

آئرانشیم ). 1990 ،بلفورد و لیستر( کنند، ضروری استهوازی رشد میها که در محیط بیدرونی ریشه
ها را فراهم مسیری با پایداری اندک در برابر انتشار برای جابجایی اکسیژن در ساقه: نقش دوگانه دارد

نتایج آزمایشات مختلف مسگریو ودینگ . دهد و همزمان نیاز تنفسی مناطق ریشه را کاهش میکندمی
بلفورد و . باشدهای سازگاری به ماندابی مینشان داد که تشکیل آئرانشیم در ریشه یکی از شاخص

نشان دادند که تحت شرایط ماندابی توسعه ریشه در جهت افقی صورت گرفته و ) 1990(لیستر
تشکیل آئرانشیم در ریشه یکی از راهکارهای ). 2003 بریسون و همکاران،( گرددیم تشکیل میآئرانش

). 1998 مسگریو و دینگ،( گردددر گندم محسوب می) ماندابی( اجتناب از تنش کمبود اکسیژن
کشی شده بود رشد داده شده، از آن های مختلف گندم برای دو هفته در خاکی که خوب زهژنوتیپ
دار بودن ریشه ارقام گندم با پایداری های میزان حفرهتفاوت. ها غرقاب شدندی از کرتپس برخ

   .بیشتر رقم پاتو نسبت به اینیا همخوانی داشت
 هزار هکتار کشت سالیانه گندم یکی از مناطق مهم تولید 400استان گلستان با دارا بودن بیش از 
جود آمدن شرایط ماندابی و غرقاب شدن زمین در اما بو. باشداین محصول استراتژیک در کشور می

های سنگین پاییزه توام با زهکشی ضعیف و خاک نامناسب در برخی از مناطق استان نتیجه بارندگی
صل رشد موجب غرقاب شدن مزارع  بویژه مناطق غربی منجر به دیر کشت شدن آن شده و یا در طی ف

تشخیص صفات موثر در تحمل . کندلکرد آن وارد میهای جبران ناپذیری به عمگردد، که خسارتمی
های متحمل به ماندابی ضروری ژنوتیپ به ماندابی در گندم، نحوه توارث این صفات و شناسایی

 . باشد و در این آزمایش برای شش رقم مورد مطالعه قرار گرفته است می
  

  هامواد و روش
 کیلومتری شمال گرگان با عرض 5ع در این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان واق

 دقیقه شمالی به اجرا در 25 درجه و 54 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 54 درجه و 36جغرافیایی 
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 بر سیمنسدسی 5/1-1 (EC)هدایت الکتریکی  باسیلتی رسی  خاک محل آزمایش دارای بافت  .آمد
 متر و متوسط 5تر، ارتفاع از سطح دریا  سانتی م30بود و عمق خاک زراعی pH =5/7-8متر و سانتی

  . باشد  میلی متر می450بارندگی سالیانه 
صورت طرح اسپیلیت  ماندابی بهشاهد و  در شرایط  گندمالین امید بخش رقم و 6 آزمایشدر این 

در این مطالعه .  مطالعه شد تکرار5 در  تصادفیپایه کامالًکه با سطوح   استریپ پالتبلوک یا
  عمودیهایها نیز در کرت ژنوتیپقرار گرفتند و  دو نوار افقی در به عنوانشاهد و ماندابیتیمارهای 

پر شدن تیمار ماندابی با توجه به شرایط منطقه از آغاز گرده افشانی تا . گردیدصورت تصادفی کشت  به
 روز غرقاب 20مدت  متری طوقه به  سانتی1-2 جهت اعمال تیمار ماندابی تا ارتفاع . ادامه یافتدانه
  .بود

 کرت 12 در هر تکرار .متر بود  سانتی20 متر و فاصله 6 ردیف کاشت به طول 6 شامل هر کرت
 فاصله هر تکرار از تکرار یک متر و در هر تکرار ی اصلیهاکرتاصلی وجود داشت، فاصله بین 

عنوان حاشیه کشت   متری به6 خط 3های اصلی ی هر کدام از کرتانتها ابتدا ودر .  متر بود2بعدی 
دهی بر اساس تجزیه خاک صورت کود. بودعملیات تهیه زمین شامل شخم و دیسک و ماله  .گردید

در موقع  کیلوگرم در هکتار 100 هر یک  به میزانK2O و کود پتاسه P2O5گرفت و کود فسفره 
زنی و  موقع پنجه در3/1قع آماده سازی،  کود اوره در مو3/1. سازی زمین به خاک اضافه گردید آماده

در طول دوره رویش گیاه و در مواقع لزوم نسبت . دهی به خاک اضافه گردیدباقیمانده در موقع خوشه
های هرز پهن برگ و باریک برگ با استفاده از اختالط سموم علفکش به وجین، سمپاشی علیه علف
 با توجه به هدف . اقدام شد در هکتار گرم گرانستار و یک لیتر تاپیک20گرانستار و تاپیک به نسبت

 تا حد امکان عوامل کنترل شونده مانند انتخاب مزرعه، تهیه بستر، گردیدبررسی در این آزمایش سعی 
های هرز و در مجموع کلیه عوامل کاشت، داشت و برداشت   علفکنترلکاشت، کود مصرفی، آبیاری، 

 تا از شودهای انجام شده در منطقه اعمال  حهای تحقیقاتی و نتایج طر در حد بهینه و با توجه به توصیه
همچنین به منظور حفظ آزمایش از خسارت ناشی از . این بابت هیچ تنشی به گیاه وارد نیاید

کش تیلت به میزان  قارچاز فوزاریم سنبله  سفیدک پودری و ،های شایع منطقه همچون زنگ زرد اریبیم
متر از باال   سانتی50و حاشیه طرفین کرت  از  خطسهپس از حذف  . نوبت شد3 لیتر در هکتار در یک
  . متر مربع صورت گرفت5×2/1 در مساحتمتر از پایین، برداشت نهایی   سانتی50و 
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تعداد سنبله در متر ،  طول پدانکل، ارتفاع گیاهعملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت،
 وزن ، وزن دانه در سنبله و در سنبلهدانه تعداد ، در سنبلهسنبلچهتعداد ، طول سنبله، وزن سنبله، مربع

داده   SAS آماریبا استفاده از نرم افزاردر پایان . در تکرارها و تیمارهای مختلف مطالعه شد هزاردانه
  . گردیدهای به دست آمده تجزیه و تحلیل 

  
  بحث نتایج و

رتفاع، طول پدانکل، تعداد ثر تنش ماندابی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، اا
دار   در معنییکسنبله در متر مربع، طول سنبله، وزن سنبله و وزن دانه در سنبله در سطح احتمال 

  ).1جدول ( گردید
. گرم در هکتار به دست آمد کیلو6/12623ار شاهد با میانگین بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیم

گردد و ارتباط س در گندم میاگندم منجر به کاهش بیوماعمال تنش ماندابی در هر یک از مراحل رشد 
توان می. )1998 مسگریو و دینگ،(  وجود دارد)r2=0.84(معنی داری بین عملکرد و بیومس 

گیری کرد عدم تهویه خاک در تیمار تنش ماندابی باعث کاهش بیومس گردیده است و نتایج  نتیجه
  .هماهنگی دارد) 1994( رانحاصل از این بررسی با یافته های کای و همکا

ماندابی  صد برای صفت عملکرد دانه بین دو محیط شاهد و در1داری در سطح تفاوت معنی
دار رفتن تا خمیری نرم گندم منجر به کاهش معنیاعمال تنش ماندابی در مرحله ساقه. مشاهده شد

دانه در ژنوتیپ بیشترین درصد کاهش عملکرد .  ژنوتیپ مورد بررسی گردید6عملکرد در هر 
URWYT-82-17  های آرتا، نوتیپژ درصد کاهش مشاهده گردید و بعد از آن 67باN-80-19 ،N-

81-18، URWYT-82-11صد کاهش عملکرد دانه را بر اثر اعمال تنش ترتیب بیشترین در  مغان به و
درصدی عملکرد  45نیز بر روی نیز کاهش ) 1998(نتایج آزمایشات مسگریو و دینگ . ماندابی داشتند

تخمین درصد کاهش عملکرد گندم در شرایط . دانه را در گندم بر اثر تنش ماندابی گزارش کردند
 درصدی 37-45ماندابی نشان داد که در این شرایط کاهش اکسیژن در ناحیه ریشه منجر به کاهش 

گریو، مس( درصدی عملکرد در مزرعه 51و کاهش ) 1994کای و همکاران، (عملکرد در گلخانه 
های موجود در فتوسنتز گندم از طریق بیان نمود که محدودیت) 1986(باکس . شودمی) 1994
  .گرددها قابل دسترس برای پرشدن دانه میها منجر به محدودیت در آسمیالتشدن روزنه بسته
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های ریـشه و    ندابی با تاثیر بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه همچون جذب آب و تولید هورمون             ما
ماندابی باعـث کـاهش     ). 2002کوالکو و هریسون،    (گردد  بخش هوایی منجر به کاهش مواد غذایی می       

گردد، در نتیجه عملکرد دانه را کاهش خواهـد داد          می) بخصوص برگ پرچم  (ها  محتوی کلروفیل برگ  
  ).1996؛ وب و فلکر، 1995؛ دینگ و مسگریو، 2002کوالکو و هریسون، (

در شـرایط   ). 1جدول  ( در سطح یک درصد تحت تاثیر تنش ماندابی قرار گرفت            شاخص برداشت 
بیشترین درصد کـاهش    .  درصد کاهش در شاخص برداشت مشاهده گردید       35ماندابی نسبت به شاهد     

در این ژنوتیپ عملکرد دانه و بیومـاس هـر          .  مشاهده شد  URWYT-82-17شاخص برداشت در الین     
باشـد   برداشت موید درصد کاهش بـاالتر در عملکـرد دانـه مـی             دو کاهش یافت، ولی کاهش شاخص     

ای در شـرایط مانـدابی ایجـاد        محدودیت فتوسنتز در گندم از طریق کاهش هدایت  روزنه         ). 2جدول  (
گـردد و کـاهش     های در دسترس برای پر شـدن دانـه محـدود مـی            شود، در نتیجه تجمع آسیمیالت    می

لـین  (و شاخص برداشت نیز ارتباط باالیی با عملکرد دارند          بیوماس  . چشمگیر عملکرد رخ خواهد داد    
دهی و رسیدگی باعث کاهش سرعت فتوسـنتز و تعریـق           ماندابی در مرحله خوشه   ). 1994و همکاران،   

  ).1994لو، (ای، تجمع ماده خشک و نسبت ریشه به بخش هوایی را کاهش داد گردید و هدایت روزنه
دار گردید و بر اثر اعمال تنش دم در سطح یک درصد معنیاثر تنش ماندابی بر روی ارتفاع گن

های مورد بررسی داری بین ژنوتیپهمچنین تفاوت معنی.  درصد کاهش یافت12ماندابی ارتفاع گیاه 
های مغان باالترین میانگین ارتفاع در هر دو محیط به ترتیب به ژنوتیپ. برای این صفت وجود داشت

نتایج تحقیقات زاینو و . داری قرار داشتند، که در یک سطح معنی)2جدول ( تعلق داشت N-81-18و 
های مقاومت به ماندابی کاهش ارتفاع گیاه بر اثر تنش ماندابی را بر روی شاخص) 1997(همکاران 
کوالکو و هریسون . های مقاومت به ماندابی برشمردندوی ارتفاع گیاه را یکی از شاخص. نشان داد

  .تفاع گندم بر اثر تنش ماندابی را گزارش نمودندنیز کاهش ار) 2002(
داری کاهش یافت، میانگین طول پدانکل در تحت تاثیر تنش ماندابی طول پدانکل به طور معنی

). 2جدول (متر بود   سانتی94/32 و درشرایط ماندابی 37ها و تکرارها در شرایط شاهد کلیه ژنوتیپ
کمترین درصد کاهش طول .  طول پدانکل وجود داشتداری از لحاظها تفاوت معنیبین ژنوتیپ

کاهش طول پدانکل بر اثر اعمال .  تعلق داشتURWYT-82-11پدانکل در اثر اعمال ماندابی به الین 
  ).1997 زاینو و همکاران،(تنش ماندابی در سایر منابع نیز گزارش شده است 
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اقه اعمـال گردیـد، منجـر بـه کـاهش           رغم اینکه تنش ماندابی بعد از مرحلـه طویـل شـدن سـ              علی
صد کاهش تعداد سنبله در متر مربع       بیشترین در . داری بر روی در تعداد سنبله در متر مربع داشت          معنی

-URWYT-82کمترین درصد کاهش تعداد سنبله در متر مربع در ژنوتیپ           . در رقم آرتا مشاهده گردید    

مختلف رشد گندم نشان داد تنش ماندابی در مرحله         مطالعه تاثیر ماندابی در مراحل      .  مشاهده گردید  11
 ژنوتیـپ  50) 1994(لین و همکاران . دهددهی و گرده افشانی تعداد سنبله هر بوته را کاهش می         خوشه

دهـی تـا ظهـور      گندم را در قالب طرح اسپلیت پالت از لحاظ مقاومت به ماندابی در طول مرحله ساقه               
داری تحت سنبله به طور معنی  سنبله در متر مربع و تعداد دانه در        تعداد. خوشه مورد بررسی قرار دادند    

هایی باعملکرد  ژنوتیپ در گروه ژنوتیپ20براساس نتایج تجزیه کالستر   . تاثیر آب ماندگی قرار گرفت    
کاهش اکسیژن  تنش ماندابی منجر به     ). 1994 لین و همکاران،  ( باال و مقاوم به آب ماندگی قرار گرفتند       

 کـاهش   را در نتیجه تعداد سـنبله در متـر مربـع         . گردد ها می ها و مرگ پنجه   ریشه، زردی برگ  احیه  در ن 
  .دادخواهد 
های مورد داری بین ژنوتیپولی تفاوت معنی. دار نگردیدش ماندابی بر روی طول سنبله معنیاثر تن

 درصد 1ر سطح اثر متقابل تیمار ماندابی و ژنوتیپ نیز د. مطالعه از لحاظ این صفت وجود داشت
باشد یعنی تغییرات طول سنبله تحت شرایط ماندابی و شاهد بسته به ژنوتیپ متغیر می. دار گردیدمعنی

  .های متفاوتی نسبت به تیمار ماندابی بروز دادندالعمل های مختلف عکسو ژنوتیپ
تفاوت . تکاهش یاف)  درصد1در سطح (داری تحت تاثیر شرایط ماندابی وزن سنبله به طور معنی

رقم مغان باالترین وزن سنبله را . دار گردید در صد معنی5 های مورد مطالعه نیز در سطح بین ژنوتیپ
صد کاهش وزن سنبله در  کمترین وزن سنبله و باالترین در.در هر دو محیط شاهد و ماندابی دارا بود

 . تعلق داشتURWYT-82-17اثر اعمال تنش ماندابی به الین 

های مورد بررسی داری بر روی تعداد دانه در سنبله نداشت، ولی ژنوتیپی تاثیر معنیتنش مانداب
تحت شرایط شاهد رقم مغان و در . از لحاظ این صفت داشتند)  درصد1در سطح (داری  اختالف معنی

داد منابع کاهش تع.  باالترین میانگین تعداد دانه در سنبله را دارا بودندN-81-18شرایط ماندابی الین 
کوالکو و هریسون  ).1994لین و همکاران، ( دانه در سنبله بر اثر تنش ماندابی را گزارش نمودند

تعداد دانه در سنبله و عملکرد نهایی تحت تاثیر ماندابی را گزارش  ها،نیز کاهش طول برگ) 2002(
 گردد دانه میهمچنین ماندابی در مرحله گرده افشانی موجب افزایش درصد عقیمی و تعداد. نمودند
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نیز اظهار داشتند ماندابی از طریق کاهش در ) 1998(مسگریو و دینگ ). 1997زائومینگ و همکاران، (
طور عمده از طریق کاهش تعداد دانه در سنبله و تعدادپنجه موجب کاهش  اجزای عملکرد و به

  .گرددعملکرد می
تنش .  دانه در سنبله وجود داشتصد از لحاظ وزن در1داری بین دو محیط در سطح اختالف معنی

  . در صدی وزن دانه در سنبله بین دو محیط گردید36ماندابی منجر به کاهش 
تنش ×همچنین اثر متقابل ژنوتیپ ).P≤0.01(وزن هزار دانه تحت تاثیر تنش ماندابی قرار گرفت 

لعمل متفاوت ا عکس ، که بیانگر)1جدول ( دار گردید  معنی01/0ماندابی برای این صفت در سطح 
  .ها نسبت به محیط استژنوتیپ
 درصد کاهش یافت و 31ها با تغییر شرایط از شاهد به ماندابی به میزان کلی میانگین ژنوتیپ طور به

) 1994( لین و همکاران. کمترین کاهش درصد دانه بر اثر اعمال ماندابی در رقم مغان مشاهده گردید
کاهش وزن هزار دانه را (.Triticum aestivum L)  ژنوتیپ گندم 50مطالعه ماندابی بر روی ز نیز پس ا

نیز کاهش وزن هزار دانه دراثر تنش ) 1994( کای و همکاران .در اثر اعمال ماندابی گزارش نمودند
  .ماندابی را گزارش نمودند

 طور کلی و با توجه به نتایج به دست آمده با توجه به درصد باالی کاهش عملکرد در تمامی به
عنوان یک منبع مقاومت به  توان بههای مورد بررسی در اثر تنش ماندابی هیچ یک را نمی ژنوتیپ

تعداد سنبله در متر مربع نیز یکی از فاکتورهای تعیین کننده مقاومت به این ). 1شکل ( ماندابی برشمرد
قای باالتری درصد ب URWYT-82-11گردد، الین   مشاهده می2باشد، با توجه به شکل  نوع تنش می

ماسگراو و دینگ، ( با توجه به تنوع ژنتیکی باالی مقاومت به ماندابی. در شرایط ماندابی داشته است
های مقاوم به ، جهت دستیابی به ژنوتیپ)1996بین، شی( پذیری باالی این صفت و وراثت) 1998

های منطقه انجام  از ژنوتیپتر و بر روی تعداد بیشتریها را در سطح وسیعماندابی بایستی این بررسی
توان با تالقی ارقام مقاوم به ماندابی و ارقام با سپس می. داد، تا ارقام مقاوم به ماندابی شناسایی گردند

  .عملکرد باال به ارقامی با پتانسیل تولید باال ولی مقاوم به ماندابی دست یافت
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 .وتیپ ها تحت شرایط شاهد و تنش ماندابی مقایسه عملکرد ژن-1 شکل

 

  
 . مقایسه تغییرات تعداد سنبله در متر مربع تحت شرایط شاهد و تنش ماندابی-2 شکل
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Abstract 
 Water logging stress is one of the most important factors which affect wheat 
production particularly in western regions of Golestan province. This experiment 
was carried out in order to evaluate of six genotypes (N-81-18, Arta, Moghan, N-
80-19, URWYT-82-11 and URWYT-82-17) of bread wheat in water logging 
condition at 2006-2007 growing season in Gorgan Agricultural Research Station. 
The experimental design was strip- plot whit five replications. The common traits 
such as biological yield, grain yield, harvest index, plant height, length of 
peduncle, and spike NO per m2, length of spike, spike weight, NO spike let per 
spike, NO of grain per spike, and grain weight were measured. Results of ANOVA 
in two conditions (with water logging stress and with out water logging stress) 
showed all traits have significant different (P<%1) except of length of spike and 
NO spikelet per spike. Also genotypes of experiment had significant different 
(P<%1) for traits of height plant, length of peduncle, NO of spike per m2, spike 
weight, NO of grain per spike, grain weigh per spike and grain weight. Moghan 
cultivar had highest grain yield, harvest index, plant height, and spike weight, NO 
of spikelet per spike and NO of grain per spike. 
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