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  چکیده

ارقام زراعی دانه مراحل مختلف نموي با توان تولید زمان وقوع و طول جهت بررسی رابطه 
 -پژوهشی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان-آزمایشی در مزرعه آموزشیایرانی  هايگندم

رقم گندم در شرایط آبی و در  81اجرا گردید. تعداد  1389-90ی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراع
بر  مختلفمراحل نموي زمان وقوع قالب طرح التیس ساده با دو تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. 

ارقام جدید گندم  عموماًنتایج آزمایش نشان داد که براي ارقام ثبت شد.  روز رشد -اساس درجه
عملکرد باال در ارقام جدید عملکرد دانه و شاخص برداشت باال بودند. نسبت به انواع قدیمی داراي 

بین ارقام قدیمی و جدید از نظر داري معنیگندم با تعداد دانه بیشتر در واحد سطح همراه بود. تفاوت 
دهی ساقههاي متفاوتی وارد دیده نشد. ارقام کشت شده در زمانعملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه 

و رسیدگی فیزیولوژیک نیز افشانی گرده، دهیخوشه، پوشچکمهن تنوع براي مراحل نموي شدند. ای
مرحله  طولو نیز  افشانیگرده، دهیساقهبین زمان داري معنیمشاهده شد. رابطه مشخص و 

با عملکرد دانه دیده نشد. همبستگی بین طول دوره پر شدن دانه با عملکرد افشانی گرده -دهیساقه
 احتماالً ورد آزمایشدر منطقه مطوالنی بودن این مرحله  دهدمیبود که نشان دار معنیثبت و دانه م

  منجر به عملکرد دانه باال براي گندم خواهد شد. 
  

  1، گندم افشانیگردهطول رشد سنبله، ، طول دوره پر شدن دانه، دهیساقه: کلیدي هايواژه

                                                
 mehdijoudi@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
الت زراعی از لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید در جهان عنوان یکی از مهمترین محصوگندم به

دانه رغم افزایش متوسط عملکرد . علیداردمهمی در تامین نیاز غذایی جوامع بشري بسیار بوده و نقش 
خصوص در کشورهاي در هبراي تولید گندم ب هاچالش، نژاديبهو زراعی بههاي فعالیتگندم از طریق 

  .)2007دز و همکاران، لرینو(رجا است چنان پابهم حال توسعه

از مهمترین  ین مراحلاو نیز طول مراحل مختلف فنولوژیکی (نموي) گیاه گندم زمان وقوع 
شناخت و آگاهی از تنوع ژنتیکی براي مراحل  باشد.می فاکتورهاي تعیین کننده عملکرد گیاه گندم

زمینه موفقیت هر چه بیشتر عی از ارقام گندم در طیف وسیو نیز رابطه آنها با توان تولید مختلف نموي 
(موتزو و  با پتانسیل عملکرد باال فراهم خواهد ساختگندم در تولید ارقام را  اصالح نباتمحققان 
   ).2007گیونتا، 

تا رسیدگی دانه به مراحل  زنیجوانهبر مبناي تغییرات مورفولوژیکی، رشد و نمو گندم از مرحله 
) رشد و نمو گندم 2010( چن و همکاران اً. اخیر)1974(زادکس و همکاران، شود میمختلفی تفکیک 
دهی خوشهطویل شدن ساقه تا ظهور خوشه یا  -2تا طویل شدن ساقه زنی جوانه -1را به سه مرحله 

  اند.تا رسیدگی فیزیولوژیک تقسیم کردهدهی خوشه -3
در طول ها این اندامشکل گرفته و  هاهپنجو  هاها، ریشهبرگ هايآغازهبذر، زنی جوانهبعد از 
در گیاه ) دهیخوشه (طویل شدن ساقه تاو نیز مرحله دوم تا طویل شدن ساقه) زنی جوانه(مرحله اول 

در طی پاییز و زمستان و در شرایطی  عموماً ي گندمایرانی مرحله اول نمو هايگندم. در شوندمیظاهر 
دهی ساقهتا زنی جوانهکه مرحله . هنگامیدهدمیباال است رخ  که دماي هوا پایین بوده و مقدار بارش

منظوره گندم  ي کشت دوهاطوالنی باشد، بیوماس بیشتري تولید شده که براي چراي دام در سیستم
نموي مرحله سوم توسعه  در این حالت احتماالً ).1996(ردمون و همکاران،  مطلوب خواهد بود

انجام خواهد آخر فصل رشد در شرایط دمایی باال و یا کم آبی  یک)تا رسیدگی فیزیولوژدهی خوشه(
نیز ممکن است در برخی نواحی خطر سرما و یخبندان دهی ساقهتا زنی جوانهشد. کوتاه بودن مرحله 

  ).2001(فولر و همکاران،  آخر زمستان و یا اول بهار را با خود داشته باشد
ي هاویل شدن ساقه تا ظهور خوشه) شروع شده و میانگرهمرحله دوم (ط ،با تشکیل سنبلچه انتهایی

شکل هاي ریشهو ها پنجهها، (و نیز برگها سنبلچهو  هاگلچه. در طول این مرحله شوندمیساقه طویل 
(اندرسون و گارلینگ،  رسندمیگرفته در مرحله اول) رشد کرده و به حداکثر تعداد و اندازه خود 
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بر این باورند که یکی از ). 2000(میرالس و همکاران،  دي از محققینتعدادر این راستا  ).2000
، مهمترین فاکتورهاي افزایش دهنده عرضه اسیمیالت براي رشد سنبله و بنابراین افزایش عملکرد دانه

سنبله، اندازه است. افزایش طول مرحله یاد شده باعث افزایش افشانی گردهتا دهی ساقهطوالنی بودن 
 رغم اینعلی .تعداد دانه در سنبله و بهبود عملکرد دانه و شاخص برداشت خواهد شدباال رفتن 

همواره تضمین افشانی گردهتا دهی ساقهشدن ) گزارش کردند که طوالنی 2002( گونزالس و همکاران
  وزن سنبله نیست.اندازه و کننده افزایش 

ترین مراحل نموي گیاه ه که از حساسشدو لقاح افشانی گردهوارد گندم  ،دهیخوشهبعد از تکمیل 
و ارتباط آن با عملکرد دانه تعدادي افشانی گردهزمان . در ارتباط با شودمیبه شرایط محیطی محسوب 

اي با عملکرد دانه ارتباط زودهنگام گندم در شرایط مدیترانهافشانی گردهاز محققین بر این باورند که 
زودهنگام مرحله پر شدن دانه در شرایط افشانی گردهورند که با مسقیمی دارد. این محققان بر این با

. در رسدمی هاي خشکی و دمایی آخر فصل رشد به حداقلانجام شده و اثر تنش تريمطلوبمحیطی 
و عملکرد دانه رابطه مشخصی وجود ندارد افشانی گردهاند که بین زمان مقابل تعدادي دیگر اشاره کرده

نمود رشد و اکولوژیکی بر روي  -که شرایط اگرو دهدمی). این امر نشان 2005 ،(اسالفر و همکاران
گیاهان اثر گذاشته است. بنابراین رابطه بین صفات اکولوژیکی و عملکرد دانه که در یک منطقه 

  مشاهده شده است ضرورتا در منطقه با آب و هواي متفاوت دیده نخواهد شد. 
ي هاوسنتزي جاري و ذخیره خود را به طرف دانهتبیشتر مواد ف ،افشانیگردهگیاهان بعد از تکمیل 

تا رسیدگی افشانی گردهکه طوالنی بودن مرحله پر شدن دانه ( رسدمینظر . بهفرستندمی در حال رشد
ر نتیجه افزایش عملکرد را فراهم دفیریولوژیک) فرصت کافی براي صدور مواد فتوسنتزي به دانه و 

که ارتباط بسیار نزدیکی بین طول دوره پر شدن دانه با ) بر این باور است 2011( فیشر. سازدمی
) که اثر تیمارهاي دمایی باال را بر 2009(دیاس و لیدون رغم این . علیشودمیعملکرد دانه مشاهده 

ثیر أش کردند که ترروي دو رقم گندم نان و دو رقم گندم دوروم در شرایط گلخانه مطالعه کردند گزا
پر شدن دانه بر روي عملکرد گندم بیشتر از طول پر شدن دانه بود. نامبردگان در ادامه افزودند  سرعت

سرعت پر شدن دانه توسط که و این در حالی بود  یافتمیکه طول پر شدن دانه توسط دما کاهش 
  . شدمی ژنتیک تعیین

طیف وسیعی از  رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموي درهدف تحقیق حاضر مطالعه 
  با عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در منطقه مغان بود. گندم ارقام زراعی 
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  هامواد و روش
و منابع پژوهشی دانشکده کشاورزي  - در مزرعه آموزشی 1389-90تحقیق حاضر در سال زراعی 

متر از  45طول شرقی و ارتفاع  47° 57'عرض شمالی،  39° 36'( دانشگاه محقق اردبیل -مغانطبیعی 
آمبرژه بندي . این منطقه از نظر تقسیم بندي آب و هوایی بر اساس سیستم طبقهشداجرا سطح دریا) 
. خاك محل آزمایش )http://www.ardebilmet.ir( شودمحسوب می نیمه خشک معتدلجز مناطق 

  باشد. رسی می- داراي بافت لومی
 2بلوك ناقص) و با  9س ساده (شامل در قالب طرح التیو پژوهش مورد نظر در  شرایط فاریاب 

در کشور معرفی شده  1385تا  1309هاي قبل از که در فاصله سالگندم رقم  81تعداد. شدتکرار اجرا 
   .)1(جدول  گرفتندمورد بررسی قرار 

سازي زمین شامل شخم، دیسک، تسطیح، کود پاشی و ایجاد جوي و پشته در آبان ماه سال آماده
ردیف با فواصل  4متر بود. هر کرت شامل سانتی 50براي کشت نهایی  هاپشتهرض . عشدانجام  1389

. بالفاصله بعد از آماده سازي زمین، بذور ارقام مورد بررسی روي بودمتر  2سانتی متري و به طول  20
ا ب( هابوتهمقدار تراکم . شدندبصورت دستی و با استفاده از فوکاي دو دندانه مناسب کاشته  هاپشته

. انجام شدآبان  27-29 درکاشت ارقام . بود دانه در متر مربع 300 )لحاظ کردن وزن هزار دانه ارقام
گرفت مطابق با عرف منطقه انجام  بعدي هايآبیاري آبیاري شدند.بالفاصله در بعد از کاشت بذور 

 .انجام شد) دانه و پر شدنافشانی گرده، دهیساقه، آخر دهیساقهکاشت، اول هاي (آبیاري در زمان
هاي گرانستار و تاپیک استفاده شد. کشعلفباریک برگ و پهن برگ از هرز هايجهت کنترل علف

در هنگام . بر روي مزرعه اسپري شداواخر اسفندماه در با نسبت مناسب هاي مذکور کشمخلوط علف
  صورت سرك در مزرعه پخش شد. گیاهان یک چهارم کود نیتروژن بهدهی ساقه

، )بوتینگ( پوشچکمه، دهیساقهبعد از استقرار گیاهان در مزرعه مراحل مختلف نموي شامل مراحل 
. ظهور اولین گره بر یدارقام تعیین گردکلیه و رسیدگی فیزیولوژیک دانه براي افشانی گرده، دهیخوشه

ف برگ پرچم ، ظهور نوك ریشک از غالدهیساقهروي ساقه به عنوان معیاري براي ورود گیاهان به 
، خروج دهیخوشهدهنده تکمیل از غالف برگ پرچم نشان هاسنبلهشاخص بوتینگ، خروج کامل 

و زرد شدن میانگره آخر (پدانکل) و نیز خود سنبله افشانی گردهگرده از سنبله نشان دهنده هاي دانه
گیاهان یک کرت  درصد 50زمانی که  ).2000(اندرسون و گارلینگ،  شاخص رسیدگی فیزیولوژیک بود
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با توجه به اینکه دماي  ، آن مرحله نموي براي آن رقم ثبت شد.دادند آزمایشی مراحل مورد نظر را نشان
اثر دما بر روي نمو گیاه (آیسیدرو و منظور کردن هاي مختلف متفاوت است، جهت هوا در طی سال

در زمان رسیدگی  ان شد. ) بیGDD( 1)، وقوع مراحل نموي به صورت درجه روز رشد2011همکاران 
عملکرد عملکرد بیولوژیک، یک متر مربع از هر کرت با احتساب حاشیه برداشت و جهت اندازه گیري 

وزن هزار دانه نیز براي کلیه ارقام کشت شده اندازه دانه، شاخص برداشت مورد استفاده قرار گرفت. 
نه بر وزن هزار دانه محاسبه شد (آگاروال و گیري شد. تعداد دانه در متر مربع از طریق تقسیم عملکرد دا

  شد.  انجامSPSS و  SASافزار با استفاده از نرم هاتجزیه داده ).1990 ،همکاران
  

  نتایج و بحث

                                                
Tb]–Ʃدرجه روز رشد با استفاده از فرمول ١  [(Tmax+Tmin/2)    محاسبه گردید. در فرمول مذکورTmax  و

Tmin  به ترتیب حداکثر و حداقل دماي روزانه در محل آزمایش وTb درجه سانتیگراد) براي رشد گیاه بود. 5ایه (دماي پ  

). 1تفاوت بسیار زیادي از نظر عملکرد دانه در بین ارقام گندم دیده شد (جدول  و اجزاء آن:عملکرد 
گرم در مترمربع بود. میانگین عملکرد دانه در  453عملکرد دانه اختالف بین بیشترین و کمترین مقدار 

گرم در متر مربع بود که نشان دهنده  362و  634ترتیب به بنديردهرقم باال و پایین جدول  10
 در تحقیقگندم مقدار عملکرد دانه  .باشدهاي متفاوت ارقام گندم ایران از نظر عملکرد دانه میپتانسیل

 752تا  638) از 2007(ازیک و زوفاجووا و در تحقیق  1140تا  875) از 2005( نشیرمن و همکارا
طور عمومی ارقام جدید و نسبتاً جدید داراي عملکرد باال ولی ارقام به متغیر بود.گرم در متر مربع 

). بررسی رابطه رگرسیونی عملکرد و سال معرفی الف- 1شکل قدیمی داراي عملکرد پایین بودند (
که  1385تا سال گرفته میکه رقم سرداري مورد کشت و کار قرار  1309شان داد که از سال ارقام ن

فزایش  )2r=22/0و  P> 01/0( صورت خطیعملکرد دانه به ،اندشدهارقامی مانند آرتا، بم و غیره آزاد 
   ت.گزارش شده اس) 2007دي ویتا و همکاران ( ). نتایج مشابهی نیز توسطالف-1یافته است (شکل 
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آنها مشخص  یکه سال معرف یارقام .صفات مختلف در ارقام مختلف گندم و رقم یسال معرف نیرابطه ب -1شکل 

  دار رسم شده است.هاي معنی. خط برازش تنها براي رگرسیوننشد یونیرگرس ینبود وارد منحن
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. ارتباط نزدیکی )1(جدول  متغیر بود گرم در مترمربع 1736تا  856مقدار عملکرد بیولوژیک از 
). عموما ارقام با عملکرد باال و پایین 2جدول بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک مشاهده شد (

برخی از ارقام از این قاعده مستثنی بودند (جدول ترتیب داراي عملکرد بیولوژیک باال و پایین بودند. به
هاي آزادسازي ارقام گندم نشان را در طی سال). منحنی رگرسیون که تغییرات عملکرد بیولوژیک 1

-1(شکل  باشدمیاین صفت در طی روند اصالحی گندم در ایران دار معنیبیانگر عدم تغییر  دهدمی
عملکرد  جدید ایرانی لزوما با افزایش هايگندمکه افزایش عملکرد در  دهدمی. این امر نشان ب)

د بیولوژیک زمانی موثر خواهد بود که کربن تولید شده در . افزایش در عملکرآیدنمیبیولوژیک بدست 
). 2009رینولدز و همکاران، تخصیص یابد ( هاهاي اقتصادي یا دانهطی فتوسنتز به طرف اندام

عبارتی دیگر ارقامی از گندم که هم داراي عملکرد بیولوژیک باال و هم داراي شاخص برداشت باال به
   .باال خواهند بوددانه عملکرد باشند به احتمال زیاد داراي 

). عوامل مختلفی مانند تفاوت در 1درصد متغیر بود (جدول  47تا  25مقدار شاخص برداشت از 
)، تفاوت در دوام سبز 2009رینولدز و همکاران، )، قدرت مخزن باال (1995هی، ارتفاع گیاهان (

زارش شده است. مقدار شاخص ثیرگذار بر روي شاخص برداشت گأ) از عوامل ت1995هی، ها (برگ
(شکل  )2r=33/0و  P>01/0( صورت خطی افزایش یافته استبرداشت در طی روند اصالحی گندم به

  . )2009(سنر و همکاران، باشد میسایر محققان  با گزارش مطابقکه ) ج-1
ه شده نشان داد )1(تعداد دانه که از تقسیم عملکرد دانه بر وزن هزار دانه بدست آمد در جدول 

عدد در مترمربع متغییر بود. ارقام جدید گندم در مقایسه با  16596تا  7575است. مقدار این صفت از 
بر این باور است ) 2011(فیشر ). د - 1 ارقام قدیمی داراي تعداد دانه بیشتري در مترمربع بودند (شکل

در این ح همراه بوده است. جدید با افزایش تعداد دانه در واحد سط هايگندمکه افزایش عملکرد در 
 هايگندم) گزارش کردند که افزیش تعداد دانه در واحد سطح در 2005راستا شیرمن و همکاران (

انگلستان رابطه بسیار نزدیکی با افزایش تعداد خوشه در واحد سطح و نیز افزایش تعداد دانه در سنبله 
  داشت. 

). زمانی که ارقام قدیمی و جدید گندم از نظر 1 گرم متغیر بود (جدول 53تا  31وزن هزار دانه از 
). در بیشتر مطالعات ر-1 بین آنها مشاهده نشد (شکلداري معنیوزن هزار دانه مقایسه شدند تفاوت 

ثابت مانده و کمتر دستخوش تغییر در طی روند اصالحی گندم مشخص شده است که وزن هزار دانه 
بین ارقام جدید دار معنی). نبود اختالف 2012 ،همکارانسانچز گارسیا و  ؛2007 ،شده است (سدراس



 1392)، 4( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد ششم

110 

 که احتماالً دهدمیو قدیم گندم از نظر وزن هزاردانه به همراه باال بودن تعداد دانه در ارقام جدید نشان 
  ي در حال پر شدن کافی بوده است. هاعرضه مواد فتوسنتزي به طرف دانه یایران هايگندمدر 

(ظهور اولین گره روي ساقه  دهیساقههاي متفاوتی وارد مرحله گندم در زمان ارقام :دهیساقهزمان 
درجه  222دهی ساقهتا رشد روز کمترین تا بیشترین درجه تفاوت بین ). 1اصلی) شدند (جدول 

شدند. این ارقام با دهی ساقهزودتر از همه ارقام وارد  WS-89-9بود. ارقام ناز، مارون و گراد سانتی
شدند. ارقام سایسون، دهی ساقهدر بعد از کشت (اولین آبیاري) وارد درجه روز رشد  880 میانگین

زمان شدند. دهی ساقهدیرتر از همه ارقام وارد رشد  روزدرجه  1083اسکوژن با میانگین کگاسپارد و 
چند که  در ارقام جدید گندم در مقایسه با انواع قدیمی تا حدودي زودتر به وقوع پیوست هردهی ساقه

  . ز)-1(شکل  نبوددار معنیاین کاهش از نظر آماري 
در صورتی که سرعت رشد مناسبی را در  شوندمیدهی ساقهارقامی از گندم که زودتر وارد مرحله 

به شرط مناسب باشند هاي ها و ریشهپنجهها، داشته و قادر به تولید برگدهی ساقهتا زنی جوانهبعد از 
براي نواحی با آب و هواي  احتماالًخر زمستان و یا اوایل بهار وجود نداشته باشد، خطر سرماي آاینکه 

. این دسته از )2005استیج و همکاران، (گرم و خشک در فصل بهار و تابستان مناسب خواهند بود 
یی ارقام از شرایط رطوبتی پاییز و زمستان استفاده کرده، کانوپی خود را گسترش داده و با پتانسیل باال

) بر این باورند که ارقامی 2001( لمرلی و همکاران با شرایط تنش آخر فصل رشد مبارزه خواهند کرد.
هرز هايتوان رقابتی باالیی با علف شوندمیدهی ساقهاز گندم که کانوپی خود را زود بسته و وارد 

بل انواعی از گندم که در مقا دهند.میرا نیز کاهش کش علفمصرف داشته و در نتیجه مقدار نیاز به 
در نواحی مورد استفاده قرار گیرند که  توانندمی آنها طوالنی باشددهی ساقهتا زنی جوانهفاصله زمانی 

هاي محیطی در طی و پر کردن دانه بوده و خطر تنشافشانی گردهداراي آب و هوایی مطلوب در زمان 
  دوران ذکر شده کمتر باشد.

کمترین تا بیشترین درجه روز رشد تا مرحله اختالف بین  :دهیخوشه (بوتینگ) و پوشچکمهزمان 
 30-31طور متوسط در ). اولین ارقام به1(جدول درجه سانتیگراد بود.  199 پوشچکمهنموي 

 شدند پوشچکمهاردیبهشت وارد مرحله نموي  12-14فروردین و آخرین ارقام به طور متوسط در 
روز درجه  216تا حداکثر به فاصله  59ارقام کشت شده حداقل به فاصله  .اند)نشان داده نشده ها(داده

ارقامی که زودتر وارد مرحله نموي  شدند. عموماًدهی خوشه، وارد مرحله پوشچکمهبعد از رشد در 



 مهدي جودي

111 

. منحنی رگرسیونی نشان داد که مراحل وارد شدنددهی خوشهشده بودند، زودتر به مرحله  پوشچکمه
کاهش یافته داري معنیصورت در گذر از ارقام قدیمی به جدید بهدهی خوشهو  پوشچکمهنموي 

  . )شس و -1 شکل( است
 51(روز  3طور متوسط در کشت شده به هايگندم :گرده افشانی-دهیساقه طولو افشانی گردهزمان 

متوسط در ارقام  طوربهافشانی گرده .شدندافشانی گردهوارد مرحله دهی خوشهبعد از درجه روز رشد) 
 . این نتایج همسو با گزارش)ك-1(شکل جدید گندم نسبت به انواع قدیمی زودتر به وقوع پیوست 

در افشانی گرده) است که اشاره کردند زمان 2011) و نیز آیسیدرو و همکاران (2007موتزو و گیونتا (
  . کاهش یافته استداري معنیصورت دوروم ایتالیایی و اسپانیایی در طی روند اصالحی به هايگندم

). کمترین 1ها دیده شد (جدول در بین ارقام گندمافشانی گرده -دهیساقه طولتنوع زیادي براي 
بود. چنین تنوعی توسط رشد روز  درجه 535و  348ترتیب بهافشانی گرده -دهیساقه طولو بیشترین 

در آزمایش حاضر حتی برخی  ).2007(وایت کروخ و همکاران،  محققان دیگر نیز گزارش شده است
متفاوت افشانی گرده-دهیساقه طولشدند، از نظر افشانی گردهکه در یک زمان وارد  گندم از ارقام
در یک زمان وارد که هر دو و سیمینه  2آذر در ارقام افشانی گرده-دهیساقه طولعنوان مثال بهبودند. 

  بود. رشد  روزدرجه  387و  498ترتیب شده بودند، بهافشانی گرده
گندم ثیرگذار در عملکرد دانه گیاه أیکی از مهمترین مراحل نموي و تافشانی گرده -دهیساقه طول

 بنابراینمحدودیت منابع فتوسنتزي وجود دارد. نموي است. گزارش شده است که در طی این مرحله 
تخصیص فتواسیمیالت بیشتر به  کلیه عواملی که باعث افزایش عرضه مواد فتوسنتزي شود، منجر به

 سنبله در حال رشد شده و در نتیجه تعداد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه را بیشتر خواهد کرد
از عوامل افزایش افشانی گردهتا دهی ساقهطوالنی بودن فاصله زمانی  ).2000(میرالس و همکاران، 

). 2005اسالفر و همکاران، ن شده است (ي در حال رشد عنواهاسمیالت به سنبلهآدهنده عرضه فتو
نشان داده شد. در آزمایش  )2( ولرابطه بین طول این مرحله نموي با عملکرد دانه بررسی و در جد

با عملکرد دانه مشاهده نشد. به افشانی گرده -دهیساقهحاضر ارتباط مشخصی بین طول مرحله نموي 
داشتند، داراي  طوالنیافشانی گرده -دهیساقهانی که فاصله زمشاهپسند و امید عنوان مثال ارقام 

 -دهیساقهرقم کراس البرز با فاصله زمانی طوالنی بین بودند. در مقابل بسیار پایین عملکرد دانه 
در کنار طوالنی بودن مرحله . )1(جدول آورد مقدار عملکرد دانه را بدست بیشترین افشانی گرده
افشانی گرده-دهیساقه) افزایش رشد محصول در طی 2007( اسالفرمیرالس و  ،افشانیگرده-دهیساقه
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اند. گزارش کردهي در حال رشد هابه سنبلهرا به عنوان فاکتور افزایش دهنده عرضه فتواسیمیالت 
از طریق افزایش جذب افشانی گرده- دهیساقهنامبردگان بر این باورند که تسریع رشد محصول در طی 

ید، آب و مواد معدنی و یا از طریق بهبود کارایی استفاده از این منابع حاصل منابع مانند نور خورش
 -دهیساقهکه در ارقام گندمی که در آنها ارتباط مشخصی بین طول مرحله رسد می. لذا به نظر شودمی

احتماال افشانی گرده-دهیساقهبا عملکرد دیده نشد، تسریع رشد مرحله نموي بین افشانی گرده
   .سیمیالت در نظر گرفته شودآفاکتور تاثیرگذار بر روي عرضه فتوبه عنوان ند توامی

 رسیدگی فیزیولوژیک (طول پر شدن دانه):-گرده افشانی طولفیزیولوژیک و  رسیدگیزمان 
و رشد روز  درجه 2079و  2076در ترتیب بهارقام ترین زودرسبه عنوان  دوروم یاواروس و چناب

بعد از  رشد روزدرجه  2259و  2265در  ترتیببهدیررس ترین ارقام عنوان  سایسون و شاهپسند به
کاشت به رسیدگی فیزیولوژیک رسیدند. اختالفات نموي ارقام گندم در این مرحله به مراتب کمتر از 

در علت این امر (تسریع در نمو گیاهان) فشار حرارتی و نور شدید خورشید مراحل نموي قبلی بود. 
رابطه در تحقیق حاضر  ).2000اندرسون و گارلینگ، عنوان شده است (ی رشد گیاهان مراحل پایان

  .)2(جدول  مشخصی بین تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک با عملکرد دانه نبود
بین ارقام داري معنیدرجه روز رشد متغیر بود. تفاوت  847تا  644طول دوره پر شدن دانه از 

رقم استفاده شده در تحقیق حاضر) در طی  81سی همین ارقام (قدیمی و جدید گندم مشاهده نشد. برر
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران واقع در 1387-88و  1386-87هاي زراعی سال

کرج که داراي آب و هواي نیمه خشک و سرد بوده نشان داد که در طی روند اصالحی گندم (مقایسه 
براي طول دوره پر شدن دانه گندم مشاهده دار معنیوند افزایشی قدیمی با جدید) یک ر هايگندم

). این امر نشان دهنده تاثیر شرایط آب و هوایی بر روي رشد و نمو گیاهان 2010(جودي،  شودمی
  ) نیز گزارش شده است.2005است که توسط اسالفر و همکاران (

تا رسیدگی فیزیولوژیک) افشانی گردهن رابطه بین عملکرد دانه با طول دوره پر شدن دانه (فاصله بی
طول دوره پر شدن دانه  باشد.می) 2011( فیشر ) که هماهنگ با گزارش2بود (جدول دار معنیمثبت و 

. طوالنی بودن این مرحله باعث عرضه مناسب باشدمی هااز مهمترین فاکتورهاي تعیین کننده وزن دانه
در این راستا تعدادي از محققین به ارتباط  .ي خواهد شده از طریق فتوسنتز جاردو کافی شیره پرور

نزدیک طول دوره پر کردن دانه و انتقال مجدد نیز اشاره کرده و بر این باورند که مواد فتوسنتزي 
که فرصت کافی براي  شرایطیها) در ي ساقه و غالف برگهاذخیره شده در اندامهاي رویشی (میانگره
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بلوم، ( شته باشند، نقش بسزایی را در افزایش عملکرد دانه خواهند داشترا دا هابه دانه نصادر شد
الزم به یادآوري است که باال بودن بیش از حد طول پر شدن دانه مطلوب نخواهد بود. ). 1998

عبارتی دیگر طوالنی بودن این مرحله تا حد خاصی با عملکرد باال همراه خواهد بود. علت این امر به
هاي رسیدگی فیزیولوژیک، پر شدن دانه با تنش-با افزایش بیش از حد گرده افشانی کهباشد میاین 

دماي باال و خشکی آخر فصل رشد همراه خواهد بود که این شرایط باعث کاهش عرضه مواد 
  ).2006 ،خواهد شد (آکایا و همکاران هافتوسنتزي به طرف دانه

  
  گیرينتیجه

 هايگندمارقام  درزیادي براي مراحل مختلف فنولوژیکی نتایج این تحقیق نشان داد که تنوع 
(اسالفر و ژنتیکی مراحل فنولوژیکی آسان بوده ورزي دستبا توجه به اینکه امکان ایرانی وجود دارد. 

و نیز ورود به یک مرحله نموي در چرخه زندگی گیاه گندم مجزا از سایر مراحل ) 2005همکاران، 
این امکان براي محققین ایرانی وجود دارد  نابراینب .)2007همکاران، وایت کروخ و ( باشدمینموي 

ژنتیکی براي ورزي دستکه بسته به شرایط آب و هوایی و محیطی که در یک منطقه وجود دارد امکان 
  تغییر فنولوژي گیاه گندم و انطباق چرخه رشد گیاه با آن شرایط را داشته باشند. 

نشان ) 2(جدول با عملکرد دانه ف نموي ارقام گندم مختلمراحل بین همبستگی  وابطبررسی ر
ی که سرعت رشد مناسبی در طول پاییز و زمستان هایگندم ه در شرایط منطقه مغان احتماالًدهد کمی

 داشته طول دوره پر شدن دانه باالیی نیزشوند و افشانی گردهو دهی ساقهداشته و زودتر وارد مرحله 
   باالیی خواهند بود.دانه عملکرد  باشند به احتمال زیاد داراي

  
  گزاريسپاس

وسیله از حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی در اجراي طرح پژوهشی نویسنده مقاله حاضر بدین
  شود.میاري زگسپاس
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Abstract 

In order to study of relationship between timing and duration of phenological 
events and grain yield of wheat plants, an experiment was performed at Moghan 
College of Agriculture and Natural Resources-University of Mohaghegh Ardabili 
research farm during 2010-2011. The plant materials (81 wheat cultivars) were 
evaluated using a simple lattice design with two replications under irrigated 
condition. Dates of various phenological events were recorded based on growing 
degree day (GDD). The results showed that modern wheat cultivars generally 
produced more grain yield and harvest index than old cultivars. More grain yield in 
modern cultivars associated with more grain number per unit area. No significant 
differences were observed between modern and old cultivars with respect to 
biological yield and 1000-grain weight. The cultivars analyzed exhibited a large 
degree of variations in the dates of stem elongation, booting, heading, anthesis and 
physiological maturity. In the present study, no apparent relationships were found 
among grain yield and that of the time to stem elongation, anthesis and stem 
elongation-anthesis phase. Grain yield was significantly correlated with grain 
filling period (anthesis-physiological maturity phase), showing that a longer 
duration of this phase could increase grain yield in the region.  
 
Keywords: Anthesis, Grain filling period, Spike growth period, Stem elongation, 
Wheat. 1 
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