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  مقدمه
هاي گیاهی به شرایط  العمل گونه منظور تفسیر چگونگی عکس هاي رشد به تجزیه و تحلیل شاخص

 1برگ سطح در این راستا شاخص). 2004لباسچی و همکاران، (محیطی حائز اهمیت زیادي است 

نتایج برخی . رددگ می محسوب گیاه فتوسنتزي قدرت تعیین در مهم و اساسی معیارهاي از یکی
 تغییرات  میزان برآورد براي مناسبی برگ معیار سطح شاخص دهد که تحقیقات در این ارتباط نشان می

رشدي  توان و فتوسنتزي  پتانسیل.)2004لباسچی و همکاران، (باشد  می زراعی گیاهان عملکرد
ي گیاهی از  ي کارآیی جامعه  کل نتیجه خشک ي میزان ماده. دندار برگ سطح همبستگی باالیی با میزان

ي گیاهی نیاز به  نظر استفاده از تابش نور خورشید در طول فصل رویشی است، در این ارتباط جامعه
سطح برگ کافی دارد که با پوشش یکنواخت و کامل حداکثر جذب نوري را فراهم آورد 

دلیل  ي خشک به رشد، میزان مادهاز بین خصوصیات وابسته به   .)2008دوجی و همکاران،  اوزونی(
ي خشک  الگوي توزیع ماده. شود ي محسوب می کننده عنوان یک عامل تعیین اهمیت اقتصادي بیشتر به

). 2008کوچکی و خواجه حسینی، (هاي مختلف تابع مراحل نمو گیاهان زراعی است  بین اندام
ي   داده است که تولید مادهي خشک در گیاهان زراعی مختلف نشان ي رشد و تجمع ماده مطالعه

یانو و همکاران، (ي رشد  خشک به شاخص سطح برگ و مقدار تشعشع دریافت شده در طول دوره
توسعه و .  وابسته است)1999سینکلر و ماشو، ( و کارآیی گیاه در تبدیل تشعشع دریافت شده )2007

 بوته در واحد سطح، میزان گسترش سطح برگ در گیاهان زراعی به عوامل مختلفی مانند دما، تراکم
وجود  ها بستگی دارد، این عوامل باعث به  ژنوتیپو خصوصیات مورفولوژیکمواد غذایی در دسترس 

محققان برخی ). 2008دوجی و همکاران،  اوزونی(گردد  هایی در شاخص سطح برگ می آمدن تفاوت
، رحمان و همکاران(رسد  سازي سطح برگ بعید به نظر می معتقدند که تخمین رشد گیاه بدون مدل

 در کنترل LAI و نقش 2این مدل به فهم بهتر روند ضریب تخصیص، توسعه سطح برگ، پیري). 2000
به منظور تجزیه و تحلیل ). 2008باوك و همکاران، (کند  سازگاري گیاه به تغییرات محیطی کمک می

 سایر .و وزن خشک الزامی استگیري دو پارامتر سطح برگ  روابط خاص و انجام آنالیز رشد، اندازه
توان بر حسب تک بوته  آنالیز رشد را می. گردند هاي رشد با انجام برخی محاسبات حاصل می شاخص

ي خشک تولیدشده در طی  ماده). 2004لباسچی و همکاران، (یا در سطح معینی از زمین انجام داد 

                                                
1- Leaf Area Index 
2- Senescense 
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هاي  ي خشک بین اندام توزیع مادهالگوي . شود هاي مختلف گیاه توزیع می ي رشد بین اندام دوره
شاخص سطح برگ مطلوب از مهمترین عوامل مؤثر . باشد مختلف تابع مراحل نمو گیاهان زراعی می

تري به سطح مطلوب برسد،  اگر شاخص سطح برگ در زمان کوتاه. در میزان عملکرد دانه است
ي ضعیف پوشش گیاهی و   کند سطح برگ موجب توسعه توسعه. شود حداکثر عملکرد دانه حاصل می

توماس و (دنبال خواهد داشت  جذب کمتر تابش خواهد شد که نهایتاً کاهش سرعت رشد را به
رساند و سرعت  به بهترین شکل مفهوم رشد را می) CGR (1سرعت رشد محصول). 2003، همکاران

دهد  ا نشان میتولید را در واحد سطح زمین در زمان مشخص ساخته و اثر متقابل تنفس و فتوسنتز ر
. صورت یک تابع درجه دوم است ات به در اکثر مطالعCGRشکل منحنی ). 1991کریمی و سیدیک، (

همین دلیل با گذشت  یابد و به سرعت رشد نسبی با تغییرات وضعیت فتوسنتز و تنفس گیاه تغییر می
) RGR (2زان رشد نسبیمی. گردد زمان، رشد گیاه با افزایش مقدار تنفس در اواخر دوره رشد، منفی می

سرعت رشد نسبی در گیاهان . بیان کننده مقدار ماده خشک تجمع یافته در گیاه در واحد زمان است
سرعت تجمع ماده خشک ). 1991کریمی و سیدیک، (زراعی در دوره زندگی گیاه روند کاهشی دارد 

که  اولیه رشد زمانیدر مراحل . نامند  می3در واحد سطح برگ در واحد زمان را سرعت جذب خالص
اند سرعت تجمع ماده خشک  قرار گرفته گیاهان کوچک بوده و اغلب در معرض نور مستقیم خورشید

هاي بیشتري در سایه قرار گرفته و با  برگ LAI  ولی همزمان با رشد گیاه و افزایشباالیی دارند
ش انگل را داشته و باعث کاهش فتوسنتزي باشند بیشتر نق جاي اینکه تولید کننده مواد هاندازي ب سایه
ي خود  شود که این امر به نوبه  با افزایش سن برگ از فتوسنتز نیز کاسته می.شود یمNAR  میزان

تولید ). 2003، توماس و همکاران(موجب افزایش شیب نزولی سرعت جذب خالص خواهد شد 
برگ در ابتداي فصل ي خشک در واحد سطح زمین به توسعه سریع و زودهنگام سطح  حداکثر ماده

منظور بررسی میزان  این مطالعه به .بستگی دارد تا از سرعت جذب خالص ابتداي فصل استفاده شود
هاي گندم انجام  هاي رشد در ژنوتیپ گام با تغییرات برخی شاخص عملکرد دانه و صفات وابسته هم

  . شده است
  

                                                
1- Crop Growth Rate 
2- Relative Growth Rate 
3- Net Assimilation Rate 
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  ها مواد و روش
 در 1385-86 با چهار تکرار در سال زراعی صورت طرح بلوك کامل تصادفی آزمایش بهاین 

 دقیقه 45 درجه و 37واقع در عرض جغرافیایی طبیعی گرگان  مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
.  اجرا گردیدمتر از سطح دریا3/13 دقیقه شمالی و ارتفاع 30 درجه و 54شمالی و طول جغرافیایی 

 بوته در متر مربع براي تراکم بوته 330. باشد متر می لی می554میانگین بارندگی سالیانه محل آزمایش 
هاي   در کرت روي ردیفمتر ی سانت5/1 بین ردیف و متري ی سانت20صورت  در نظر گرفته شد که به

 N81-18ارقام مورد بررسی زاگرس، تجن، کوهدشت، دوروم و الین .  اجرا گردید متر4 در 3با ابعاد 
دهی، آبستنی، گلدهی و  زنی، ساقه پنجه( رحله رشدي مورد نظرپس از رسیدن گیاهان به م. بود

برگ، از  گیري صفات وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و سطح  ، براي اندازه)رسیدگی فیزیولوژیک
سنج  میزان سطح برگ با دستگاه سطح برگ. هر واحد آزمایشی پانزده بوته تصادفی برداشت گردید

 درجه 70هاي برداشت شده براي تعیین وزن خشک، در آون  ه نمون.گیري شد  اندازهT1مدل دلتا 
   . ساعت قرار گرفتند48مدت  گراد به سانتی

متر (دست آمده در واحد سطح     هوایی به   هاي رشد از مقادیر وزن خشک اندام        براي برآورد شاخص  
اخص سـطح   براي تعیین تغییـرات شـ     . برداري استفاده گردید    براي هر تیمار در هر مرحله نمونه      ) مربع

خـالص بـه ترتیـب از       ) سازي  ماده (2برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب         
  ). 2007جوادي و همکاران، (استفاده گردید ) 4(و ) 3(، )2(، )1(روابط 

)1( LAI = (LA/GA)                                                        
)2( CGR = (W2-W1)/(T2-T1)                                          
)3( RGR = (Ln W2 – Ln W1)/(T2-T1)                             
)4( NAR = CGR × [(Ln LA2 – Ln LA1)/ (LA2-LA1)]    

  
برداري و   زمان نمونهT، )گرم( وزن خشک گیاه W، )متر مربع( سطح برگ LAدر روابط فوق 

GA باشند می) مترمربع( سطح زمین.  
گی کامل صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و اجزاي در مرحله رسید

تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه در یک متر مربع مورد بررسی قرار عملکرد مانند 

                                                
1- Delta T 
2- Assimilation 
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 ، مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمونSASافزار آماري  ها توسط نرم تجزیه و تحلیل داده. گرفت
LSD  انجام گرفتافزار اکسل  رم درصد و رسم نمودارها با استفاده از ن5در سطح احتمال.  

  
  نتایج و بحث

عنوان یک عامل  دلیل اهمیت اقتصادي بیشتر به  خشک به از بین صفات وابسته به رشد، میزان ماده
اکثر مرحله گلدهی به حدوزن خشک برگ در در این مطالعه . شود ي رشد محسوب می کننده تعیین

 داراي بیشترین مقدار وزن N81-18الین . دار بود ارقام مختلف معنیبین این اختالف در  و خود رسید
 N81-18رسد که الین  چنین به نظر می). 1شکل (خشک برگ و رقم تجن کمترین میزان را داشت 

تجمع بیشتر با افزایش فعالیت فتوسنتزي موجب  سطح برگ و دوام علت داشتن شاخص سطح برگ به
میزان تجمع ماده خشک در مرحله پایانی . است هاي کربن و تجمع ماده خشک شده بیشتر هیدرات

هاي پایینی کاهش قابل توجه نشان داد  هاي باالیی بر روي برگ برگ علت بروز پیري و سایه انداختن به
ها و  ها، چربی هاي بزرگ بویژه پروتئین طی فرآیند پیري روند تجزیه مولکولگزارش شده ). 1 شکل(

اي انجام  هاي ذخیره به دانه و اندام هاي مسن اسیدهاي نوکلئیک صورت گرفته و انتقال مواد از برگ
ها از زمان  بر خالف روند نزولی وزن خشک برگ، وزن ساقه). 2008گریگرزن و همکاران، (شود  می

ت حداکثر تجمع مواد این مسئله در غالت پذیرفته شده است، زیرا در غال. گلدهی افزایش یافت
از مرحله شروع پرشدن دانه به بعد، . باشد اي ساقه در مرحله قبل از شروع پر شدن دانه می ذخیره
و در نتیجه نیاز باال به مواد فتوسنتزي، از یک سو و کاهش اندازه ) دانه(گیري مقصدهاي قوي  شکل

و ) دودیت عوامل محیطی و پیريمح(هاي بیرونی و درونی  مبدأ فتوسنتزي، به دلیل وجود محدودیت
 کند در نتیجه عرضه پایین مواد فتوسنتزي از سوي دیگر، شرایط محدودیت مبدأ را در گیاه ایجاد می

رغم روند نزولی وزن خشک برگ از مرحله گلدهی به بعد، میزان وزن خشک اندام  علی). 2007امام، (
 وجود آمدن دانه و تأثیر آن بر وزن خشک هوایی روند افزایشی نشان داد که این موضوع به علت به

  .نیز اشاره شده است )2006( این موضوع توسط میکا و همکاران ).1شکل (کل بود 
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   تغییرات وزن خشک برگ، ساقه و اندام هوایی در مراحل مختلف فنولوژي-1شکل 

 درصد 5 در سطح احتمال LSDن ، بر اساس آزموهایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در هر مرحله میانگین(
  ).ندارند با همدیگر داري معنی اختالف

  
 بیشترین مقدار شاخص سطح برگ ،در بین مراحل رشددر این مطالعه : )LAI(شاخص سطح برگ 

که رقم  طوري  دار بود به در این مرحله اختالف بین ارقام مختلف معنی. در مرحله گلدهی مالحظه شد
 دارا دار شاخص سطح برگ بود و ارقام زاگرس و تجن کمترین مقدار رادوروم داراي بیشترین مق

 ضعیف پوشش گیاهی و جذب  توسعه کند سطح برگ موجب توسعهرسد  به نظر می). 2شکل  (بودند
توسعه و گسترش . دنبال خواهد داشت  کاهش سرعت رشد را بهدر نهایتکمتر تابش خواهد شد که 

مل مختلفی مانند دما، تراکم بوته در واحد سطح، میزان مواد غذایی سطح برگ در گیاهان زراعی به عوا
وجود آمدن  ها بستگی دارد که این عوامل باعث به  ژنوتیپشناسی ریختدر دسترس و خصوصیات 

  ).2008دوجی و همکاران،  اوزونی(گردد  هایی در شاخص سطح برگ می تفاوت
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دوروم کوهدشت تجن  N 81-18 زاگرس

  
  نولوژي تغییرات شاخص سطح برگ در مراحل مختلف ف-2شکل 

 درصد 5 در سطح احتمال LSD، بر اساس آزمون هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در هر مرحله میانگین(
  ).ندارندبا همدیگر داري  معنی اختالف

  
 مواد توزیع دانه چگونگی عملکرد گیري شکل در اهمیت مورد موضوعات از یکی: ضریب تخصیص

ي خشک کل نشان داد که در تمامی تیمارها این روند   تغییرات مادهروند .باشد می گیاهان در فتوسنتزي
 ارقام در یها نشان داد که در تمام ي خشک تخصیص یافته به اندام نسبت ماده. تقریباً سیگموئیدي بود

. مربوط به ساقه بوده است% 30ي خشک تجمع یافته مربوط به برگ و  از ماده% 70برداري  آغاز نمونه
 رشد این نسبت تغییر یافته و با افزایش وزن خشک ساقه از وزن خشک برگ کاسته ي در طی دوره

از سرعت )  روز پس از کاشت127حدود (ها  ها نشان داد با شروع پرشدن دانه بررسی). 3شکل (شد 
ها کاهش  ي این روند و افزایش شدید وزن دانه با ادامه. ي خشک در ساقه کاسته شد تجمع ماده

زمان وزن ساقه احتماالً  با کاهش هم ه افزایش وزن دان. ي در وزن خشک ساقه مشاهده شدا مالحظه قابل
کاستروکوئلهو و ). 3شکل (ي مواد غذایی بود  دلیل تشکیل یک مقصد جدید براي ذخیره به

سرعت باال  ها سرعت تجمع مواد در این اندام به  گزارش کردند که با پر شدن دانه)1989(آگوییروپینتو 
الگوي . شود هاي مختلف گیاه توزیع می ي رشد بین اندام ي خشک تولیدشده در طی دوره ماده. رود می

 N81-18  در الین. باشد هاي مختلف تابع مراحل نمو گیاهان زراعی می ي خشک بین اندام توزیع ماده

و ارقام زاگرس و دوروم، بیشترین ضریب تخصیص ماده خشک به وزن خشک ساقه در مرحله 



3 شماره 1390) 4 (جلد زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله  

 164

دهد این ارقام ماده خشک بیشتري را در زمان کمتري به دست  تنی به دست آمد که نشان میآبس
.  این ارقام نسبت به دو رقم تجن و کوهدشت شده است دانهاند، در نتیجه باعث افزایش عملکرد آورده

  ).2جدول (ارقام تجن و کوهدشت در مرحله گلدهی بیشترین ضریب تخصیص را داشتند 
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  ییرات ضریب تخصیص برگ، ساقه و خوشه در مراحل مختلف فنولوژي  تغ-3شکل 

 درصد 5 در سطح احتمال LSD، بر اساس آزمون هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در هر مرحله میانگین(
  ).ندارندبا همدیگر داري  معنی اختالف

  
ه دلیل کامل نبودن در این مطالعه سرعت رشد محصول در مراحل اولیه ب: سرعت رشد محصول

پوشش گیاهی و درصد کم جذب نور خورشید توسط گیاه کم بود اما با نمو گیاهان میزان آن افزایش 
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توان به باال بودن میزان شاخص سطح برگ  این افزایش در میزان سرعت رشد محصول را می. یافت
این .  ارقام گردیده استش سرعت رشدیها نسبت داد که با تولید مواد فتوسنتزي بیشتر باعث افزا آن

سرعت رشد محصول پس از رسیدن به . مطابقت داشت) 1998( و همکاران نگیینتایج با تحقیقات 
این امر که به علت سایه اندازي و کاهش . حداکثر مقدار در مرحله گلدهی، در کلیه ارقام کاهش یافت

انتهاي دوره رشد موجب کاهش  تا ،باشد هاي مسن می نفوذ نور در سایه انداز گیاهی و ریزش برگ
از بین ارقام مورد مطالعه در مرحله گلدهی، ). 2007، امام(شود  سطح برگ و سرعت جذب خالص می

داري وجود داشت به   درصد اختالف معنی5حداکثر سرعت رشد محصول در سطح احتمال نظر 
 بعدي مکان داراي بیشترین میزان سرعت رشد بود و ارقام زاگرس و دوروم در N81-18که الین  طوري

جدول (سازي بیشتر مواد در این ارقام باشد  گر برتري فتوسنتزي و ذخیره تواند بیان قرار داشتند که می
1.(  
  

  هاي رشد در مرحله گلدهی  مقایسه میانگین شاخص-1جدول 
 رعت جذب خالصس سرعت رشد نسبی سرعت رشد محصول ارقام

N81-18 a 73/30 a 03/0 b 4/6 

 b 71/29 a 04/0 a 49/7 زاگرس

 c 6/25 a 037/0 d 59/4 دوروم

 d 97/21 a 042/0 c 32/5 کوهدشت

 e 11/21 a 035/0 d 43/4 تجن

بر اساس  (.ندارندداري  معنیهایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند از نظر آماري تفاوت  در هر ستون میانگین
  ).LSDآزمون 

  
 مستقیم  که سرعت رشد محصول با شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص رابطه از آنجایی

  ، افزایش شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص در رقم)2007جوادي و همکاران، (دارد 
N81-18مطالعه سرعت رشد محصول .  سبب افزایش سرعت رشد محصول در ابتداي رشد گردید

کارگیري عملیات زراعی مختلف  فاوت عملکرد در میان ارقام محصوالت زراعی و بهبراي تفسیر ت
  ). 2007جوادي و همکاران، (اهمیت زیادي دارد 
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دوروم کوهدشت تجن  N 81-18 زاگرس

  
   تغییرات سرعت رشد محصول در مراحل مختلف فنولوژي -4شکل 

  رسیدگی فیزیولوژیک. 5گلدهی . 4آبستنی . 3دهی  ساقه. 2زنی  پنجه. 1
  

تغییرات سرعت رشد نسبی در همه ارقام تقریباً مشابه بود و اختالف روند : سرعت رشد نسبی
نیز در مطالعات خود اختالف چندانی ) 2003(کشیري و همکاران . ها مشاهده نشد داري بین آن معنی

حداکثر سرعت رشد نسبی در ابتداي فصل رشد . بین ارقام از نظر سرعت رشد نسبی مشاهده نکردند
علت کاهش  با افزایش رشد گیاه در مراحل پایانی به. وند، کاهش یافتحاصل شد و پس از آن، ر

هاي باالیی بر روي  هاي غیر فتوسنتز کننده و با سایه اندازي اندام هاي فتوسنتز کننده به اندام نسبت اندام
هاي ساختمانی که در  اندام پایینی و کاهش توان فتوسنتزي در واحد سطح، همچنین افزایش بافت

  ). 5شکل ) (2000طالعی و همکاران، ( نقشی ندارند، میزان سرعت رشد نسبی کاهش یافت فتوسنتز
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   تغییرات سرعت رشد نسبی محصول در مراحل مختلف فنولوژي -5شکل 

  رسیدگی فیزیولوژیک. 5گلدهی . 4آبستنی . 3دهی  ساقه. 2
  

در و ند کوچک بودکه گیاهان  در مراحل اولیه رشد زمانیدر این مطالعه : سرعت جذب خالص
زمان با   هم.گردید  حاصلسرعت تجمع ماده خشک باالیی داشتند قرار معرض نور مستقیم خورشید

جاي  هاندازي ب هاي بیشتري در سایه قرار گرفته و با سایه برگ شاخص سطح برگ، رشد گیاه و افزایش
سرعت جذب  عث کاهش میزانفتوسنتزي باشند بیشتر نقش انگل را داشته و با اینکه تولید کننده مواد

ي خود موجب  شود که این امر به نوبه با افزایش سن برگ از فتوسنتز نیز کاسته می .ندشد خالص
  ).2007جوادي و همکاران،  (گردیدافزایش شیب نزولی سرعت جذب خالص 
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   تغییرات سرعت جذب خالص محصول در مراحل مختلف فنولوژي -6شکل 

  )رسیدگی فیزیولوژیک. 5گلدهی . 4آبستنی . 3هی د ساقه. 2زنی   پنجه. 1(
  

در ) 2003(کشیري و همکاران . روند تغییرات سرعت جذب خالص در کلیه ارقام تقریباً مشابه بود
به ) مرحله رشد سریع ساقه(مطالعات خود نشان دادند که روند سرعت جذب خالص در ابتداي فصل رشد 

در بین ارقام . اي گلدهی به صورت به صورت کاهشی استصورت افزایشی و پس از آن در مرحله انته
که این  با این.  بودN81-18باالترین سرعت جذب خالص در مرحله گلدهی متعلق به رقم زاگرس و الین 

رسد آرایش برگی مناسب و  ارقام در بین سایر ارقام باالترین شاخص سطح برگ را نداشت ولی به نظر می
شکل (ر سطح برگ مطلوب باعث سرعت جذب خالص بیشتر گردیده است سرعت باالي رسیدن به حداکث

6 .(  
ها براي صفات عملکرد دانه و اجزاي عملکرد نشان  مقایسه میانگین داده:  عملکرداجزاي و عملکرد

). 2جدول ( داراي باالترین عملکرد دانه بود و رقم تجن کمترین مقدار را داشت N81-18داد که الین 
 ژنتیکی در مورد خصوصیات فیزیولوژیک گندم حاکی از وجود همبستگی قوي بین هاي اکثر پیشرفت

رقم تجن با اینکه بیشترین تعداد سنبله در بوته را داشت اما از . عملکرد دانه و شاخص برداشت است
تعداد دانه در سنبله در ارقام مورد کشت، متفاوت بود به طوري . لحاظ عملکرد کمترین مقدار را داشت

براساس .  بیشترین و در رقم کوهدشت کمترین تعداد دانه در سنبله به دست آمدN81-18 ر الینکه د
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رسد تأثیر تعداد دانه در سنبله از تعداد سنبله در بوته بر روي عملکرد دانه بیشتر  این نتایج به نظر می
نی تحت تأثیر تري از لحاظ زما ي وسیع تعداد دانه در سنبله در گندم در محدوده). 2جدول  (است

زنی تا مرحله  کننده از شروع جوانه که هر عامل محدود طوري گیرد، به عوامل محیطی قرار می
بنابراین تأثیر آن روي ). 2005کافی و همکاران، (افشانی موجب کاهش تعداد دانه خواهد شد  گرده

شی از افزایش تعداد ي اول نا گزارش شده است که بهبود عملکرد در درجه. تر خواهد بود عملکرد مهم
 مؤثر از اجزاي عملکرد در تعیین عملکرد نهایی عوامل). 2005کافی و همکاران، (دانه در سنبله است 

محدود بوده و در اکثر منابع موجود تعداد پنجه، تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه 
   .اند معرفی شده

  
   و اجزاي آن مقایسه میانگین عملکرد دانه-2جدول 

 ارقام/ ژنوتیپ 

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

 )هکتار

عملکرد 
تن (بیولوژیک 
 )در هکتار

شاخص 
 برداشت

تعداد پنجه 
 )در بوته(

تعداد 
در (سنبله 
 )بوته

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن سنبله 
در بوته 

 )گرم(

وزن هزاردانه 
 )گرم(

N81-18  a 6500 a 56/15 a 417/0 a 11/1 b 66/1 a 66/32 a 53/1 ab 48/42 

 ab 6250 ab 03/15 a 416/0 a 07/1 b 7/1 ab 66/30 b 34/1 b 46/39 زاگرس

 abc 5860 b 3/14 a 400/0 a 063/1 b 71/1 ab 32 a 64/1 a 28/46 دوروم

 bc 5600 b 13/14 ab 390/0 a 08/1 b 64/1 b 33/28 b 35/1 ab 99/42 کوهدشت

 c 5400 ab 6/14 b 370/0 a 06/1 a 86/1 b 66/28 b 26/1 ab 85/39 تجن
LSD 75/0 99/0 03/0 075/0 1/0 93/3 12/0 3/2 

 درصد 5 در سطح احتمال LSD، براساس آزمون هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در هر مرحله میانگین
  .ندارندداري  معنی اختالف

  
  گیري نتیجه

هد که شاخص سطح برگ مطلوب از جمله عوامل د تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیق نشان می
تري به سطح مطلوب برسد، حداکثر  اگر شاخص سطح برگ در زمان کوتاه. مؤثر در عملکرد دانه بود
ي ضعیف پوشش گیاهی و جذب  ي کند سطح برگ موجب توسعه توسعه. شود عملکرد دانه حاصل می

 داراي N81-18الین . نبال خواهد داشتد کمتر تابش خواهد شد که نهایتاً کاهش سرعت رشد را به
 به علت داشتن شاخص سطح برگاین الین در واقع . سطح برگ و وزن خشک برگ نسبتا باالیی بود
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هاي کربن و  موجب تجمع بیشتر هیدرات سطح برگ نسبی بیشتر با افزایش فعالیت فتوسنتزي  و دوام
با .  افزایش سرعت رشد گیاه گردید تولید مواد فتوسنتزي بیشتر باعث.تجمع ماده خشک گردید

هاي غیر  هاي فتوسنتز کننده به اندام افزایش رشد گیاه در مراحل پایانی به علت کاهش نسبت اندام
هاي باالیی بر روي اندام پایینی و کاهش توان فتوسنتزي در واحد  فتوسنتز کننده و با سایه اندازي اندام

 محصول و سرعت رشد نسبی محصول کاهش سطح، میزان سطح برگ، وزن خشک، سرعت رشد
هاي هوایی و شاخص سطح برگ در اواخر فصل رشد احتماالً به دلیل  کاهش وزن خشک اندام. یافت

سرعت رشد نسبی ). 1991 ،کریمی و سیدیک(باشد  ها و منفی شدن فتوسنتز خالص می ریزش برگ
مین دلیل با گذشت زمان، رشد گیاه با یابد و به ه با تغییرات وضعیت فتوسنتز و تنفس گیاه تغییر می

تعداد دانه در از بین اجزاي عملکرد، . گردد افزایش مقدار تنفس در اواخر دوره رشد، منفی نیز می
در الین . بودبیشترین و در رقم کوهدشت کمترین تعداد  N81-18سنبله در ارقام مورد مطالعه در الین 

N81-18ریب تخصیص ماده خشک به وزن خشک ساقه در  و ارقام زاگرس و دوروم، بیشترین ض
دهد این ارقام ماده خشک بیشتري را در زمان کمتري به دست  مرحله آبستنی به دست آمد که نشان می

در غالت .  این ارقام نسبت به دو رقم دیگر شده است دانهاند، در نتیجه باعث افزایش عملکرد آورده
گردد و  شود در مراحل قبل از آبستنی تعیین می ب میتعداد دانه که از اجزاي مهم عملکرد محسو

در این دانه افزایش ماده خشک در این مراحل باعث افزایش در تعداد دانه و بالتبع آن افزایش عملکرد 
  . ارقام شده است

  
  زاريگسپاس

 دانند از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به دلیل حمایت مالی و نویسندگان الزم می
 فراهم آوردن بذور ارقام مورد مطالعه تشکر و خاطر و منابع طبیعی گلستان بهمرکز تحقیقات کشاورزي 

  .قدردانی نمایند
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Abstract 

In order to study grain yield, yield components and growth indices in wheat, the 
experiment was carried out with five wheat cultivars at RBCD arrangement with 4 
replications at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
The cultivars included Zagros, Tajan, Kohdasht, Durum and N81-18 line. To 
measure studied traits (leaf, stem and shoot dried weight and leaf area) fifteen 
random plants were harvested at different growth stages including tillering, stem 
elongation, booting, flowering and physiological maturity. The results showed that 
N81-18 line has the maximum amount of leaf dried weight, leaf area, crop growth 
rate, relative growth rate and net assimilation rate in compare with other cultivars. 
Also, line (N81-18) and Kohdasht cultivar had the highest and lowest grain number 
in spike, respectively.  
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