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  مرطوب بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه

  
  2افشین سلطانیو  2، سراله گالشی1کاریزکی علی راحمی*

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،استاد گروه زراعت2نشگاه گنبد کاووس، استادیار گروه تولیدات گیاهی، دا1

  30/02/92؛ تاریخ پذیرش:  30/02/91تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
هاي  صورت طرح بلوك تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن، آزمایشی به منظور مطالعه به

 87و  86 رکز تحقیقات کشاورزي استان گلستان در دو سالتکرار در م 3تیمار و  16کامل تصادفی با 
هاي اصالحی براي بهبود عملکرد گندم  ها فعالیت نشان داد که در طی سال انجام شد. نتایج آزمایش

تعداد دانه در سنبلچه و وزن دانه تغییراتی صورت نگرفته است، اما سایر صفات  صفاتی مانند
آزادسازي  سال 38دانه در سنبله و تعداد دانه در واحد سطح در طی اند. تعداد  خوش تغییراتی شده دست

 78/0ترتیب معادل  ازاي هر سال به درصد افزایش یافته است، یعنی به 74/24و  87/28ترتیب معادل  به
ترین دلیل افزایش تعداد دانه در مترمربع، افزایش تعداد دانه در  درصد بهبود مشاهده شد. مهم 80/0و 

و  16/16 ،83/24ترتیب معادل  . در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بهسنبله بود
ازاي هر سال در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک  عبارتی به ده است. بهدست آم درصد افزایش به 18/8

. همچنین ارتفاع بوته معادل حاصل شددرصد بهبود  22/0و  44/0، 67/0ترتیب  و شاخص برداشت به
کلی نتایج این طور ازاي هر سال افزایش یافته است. به درصد، به 25/0کاهش و طول سنبله  27/0

درصد تغییرات عملکرد دانه توسط متغیرهایی مانند شاخص  89تر از  آزمایش نشان داد که بیش
  شود. برداشت، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در سنبله مشخص می

  

  .گندم عملکرد دانه،، شاخص برداشتر سنبله، تعداد دانه د هاي کلیدي: واژه

                                                
  alirahemi@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
یندهاي فیزیولوژیک و مورفولوژیک آفزایش بالقوه عملکرد گیاهان زراعی در گرو شناخت دقیق فرا

گردد.  برمی 1923به سال عملکرد کننده عملکرد است. مطالعه مبانی فیزیومورفولوژیک افزایش  کنترل
پروراندند،  نژادي در اندیشه خود می بهعملکرد سیاري از متخصصان چه را که ب در آن زمان احتماالً آن

در واحد سطح کنترل کنند و بتوانند با را این بوده است که باید در جستجوي صفاتی باشند که عملکرد 
جا متمرکز نمایند. این طرز  کننده عملکرد را یک هاي مناسب ترکیب مطلوبی از عوامل کنترل تالقی

ناسایی فهرستی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی مطلوب گردید (مورینن و تفکر منجر به ش
 سااینیو-پلتوننمورینن و  ).2006، ستوماس و فیلیپ ؛2007 مورینن و همکاران،؛ 2006، سااینیو-پلتونن

تواند عوامل  ده، میدست آم هاي اخیر در عملکرد به هایی که در طی دهه پیشرفت ند که) معتقد2006(
هاي ژنتیکی آینده مؤثر واقع شوند. افزایش  ثر بر بهبود ژنتیکی ارقام را مشخص نموده و در پیشرفتؤم

زراعی  توان به عواملی مانند افزایش عملکرد بالقوه از طریق بهبود ژنتیکی صفات دیگر به عملکرد را می
  هاي تکنولوژیک و اثرات متقابل این دو مربوط دانست. و پیشرفت

أثیر ت باشد که این اجزاء تحت در گندم ناشی از اثرات تجمعی اجزاء متشکله آن می عملکرد دانه
)، 2010رند (آیدین و همکاران، گی و اثر متقابل محیط با ژنوتیپ قرار می اعمال مدیریت، ژنوتیپ

 محصولهاي پر تواند در گزینش واریته میها با عملکرد دانه  شناسایی این اجزاء و رابطه آن بنابراین
ضرب تعداد سنبله در  ) اجزاي عملکرد در گندم را به حاصل2010(و همکاران ثر واقع شود. وانگ ؤم

محصول که ارقام پر ندبیان داشتواحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه نسبت داده است. همچنین 
تر است.  ها کم دانه آنارتري در مترمربع دارند، اما وزن هز محصول تعداد دانه بیش در مقایسه با ارقام کم
) همبستگی زیاد و مثبتی بین تعداد دانه در هر سنبله و تعداد دانه در هر 1989سیدیک و همکاران (

افشانی در هر سنبلچه  ها دریافتند که ارقام با عملکرد کم در مرحله گرده سنبلچه گزارش کردند. آن
) با مقایسه سه رقم گندم آرژانتینی آزاد شده 1993تري گلچه بارور دارند. اسالفر و آندرید ( تعداد بیش

خاطر تعداد دانه  گزارش کردند که عملکرد باالتر ارقام جدید پرمحصول به 1920- 80هاي  بین سال
له و تعداد دانه در هر سنبلچه بها بین تعداد دانه در سن مربع بوده است، همچنین آنها در متر تر آن بیش

هاي هر سنبله  دند، ولی همبستگی بین تعداد دانه در سنبله و سنبلچهارتباط مثبت و قوي مشاهده کر
بیان داشتند، که عمده تغییر دانه در هر سنبلچه در بین ارقام معرفی  گران دار نبود. این پژوهش معنی

ها به دانه است. فیشر و  هاي بارور و نسبت تبدیل آن ناشی از تعداد گلچه ،هاي مختلف شده در زمان
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مشاهده نمودند  در آزمایشی بر روي ارقام گندم در مرکز تحقیقات کشاورزي مکزیک، )1999ان (وهک
، همچنین با درصد افزایش یافت 40ساله نسبت به ارقام قدیمی تا  25که عملکرد دانه در یک دوره 

در مرکز تحقیقات  2002-2008هاي  در آزمایشی که در سالافزایش ارتفاع عملکرد ارقام کاهش یافت. 
براي منطقه سیبري  1900- 2008هاي  کشاورزي سیبري در روسیه بر روي ارقام گندم آزاد شده بین سال

طور متوسط  سال به 100) صورت گرفت، عملکرد دانه در طی این 2010توسط مورگونوو و همکاران (
عملکرد  افزایش سازيازاي هر سال آزاد درصد به 7/0عبارتی  بهبود یافته است، به 71/3به  18/2از 

) با 1986ینگتون و همکاران (واد تغییر ارتفاع ارقام صورت نگرفت. حال تالشی براي با این .مشاهده شد
گزارش کردند که عملکرد دانه  1960- 81هاي  رقم گندم مکزیکی آزاد شده بین سال 14بر روي  پژوهش

وجود، این موضوع  است. با این ها بوده تر آن دلیل عملکرد بیولوژیک بیش محصول بهدر ارقام پر ،تر بیش
دلیل افزایش  که عملکرد بیولوژیک نقش اساسی در افزایش عملکرد دانه نداشته و بهبود عملکرد به

) دریافتند که ارقام جدید 1998تر به اثبات رسیده است. فیشر و همکاران ( شاخص برداشت بوده، بیش
اند، اما تغییرات چندانی  تري داشته ملکرد بیشو اصالح شده گندم در مقایسه با ارقام قدیمی گندم، ع

تر ناشی از افزایش در شاخص  ها بیش ها ایجاد نشده و اختالف عملکرد آن در عملکرد بیولوژیک آن
رقم گندم در ترکیه، بیان  25اي بر روي  ) در مطالعه2010آیدین و همکاران ( .ه استبرداشت بود

  باشد. ثیر محیط میأت تر تحت دانه بیشه وزن هزاردانه و ارتفاع نسبت ب عملکردکه  نمودند
نانوایی در کشورهاي نژادي بر افزایش عملکرد دانه گندم  چنان که ذکر شد در خصوص نقش به هم

کنون از این دیدگاه مورد جا که ارقام گندم ایرانی تا زیادي انجام شده است. از آن هاي مختلف پژوهش
نژادي در افزایش عملکرد دانه  مشخص نمودن سهم به این پژوهش هدف اصلی ،اند مطالعه قرار نگرفته

  اند. گندم و صفات مرتبط با آن است که همراه با عملکرد دانه تغییر نموده
  

  ها مواد و روش
تکرار در ایستگاه تحقیقات  3تیمار و  16هاي کامل تصادفی با  صورت طرح بلوك آزمایش به

 30درجه و  54دقیقه شمالی، طول جغرافیایی  45درجه و  37کشاورزي گرگان با عرض جغرافیایی 
اجرا شد. تیمارها، ارقام گندم را شامل  87و  86هاي  متر از سطح دریا در طی سال 10دقیقه با ارتفاع 

و  برداري شد متري خاك نمونه سانتی 0-30زمایش از اعماق آ). قبل از اجراي 1شد (جدول  می
بافت خاك سیلت لوم  دست آمده که براساس نتایج به .عیین شدت آنخصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
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 هاي آزمایشی اندازه کرتانجام شد.  1387ماه  دي 3و  1386آذرماه  19ترتیب در  رسی بود. کاشت به
متر بود. میزان  سانتی 20متر و به فاصله خطوط  7خط با طول  6 در طی دو سال زراعی برابر و شامل

  مربع تعیین شد.دانه در متر 350هر دو آزمایش براساس تراکم  زم براي کاشت دربذر ال
  
  .در استان گلستان 1347-85هاي ارقام گندم کشت شده از سال  ویژگی -1جدول  

سازيسال آزاد تیپ رشد نام رقم سازيسال آزاد تیپ رشد نام رقم     
 1375 بهاره زاگرس  1347 بهاره اینیا
1خزر   1375 بهاره شانگهاي   1352 بهاره 
 1375 بهاره پاستور   1357 بهاره ناز

 1376 بهاره شیرودي   1365 بهاره گلستان
 1379 بهاره کوهدشت   1369 بهاره فالت
 1385 بهاره دریا   1371 بهاره رسول
 1385 بهاره مغان   1374 بهاره تجن
 1385 بهاره آرتا   1374 بهاره اترك

  .استان گلستاناقتباس از اداره مرکز تحقیقات کشاورزي *  
  

مترمربع از هر  2و شاخص برداشت، سطحی معادل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکى  براي تعیین
کوب دانه از کاه جدا گردید.  گاه با کمک خرمن نهایی برداشت شد و سپس توزین و آن کرت در مرحله

خوشه + وزن هر دانه)، در  همچنین، اجزاي عملکرد دانه در بوته (تعداد خوشه در بوته + تعداد دانه در
تراکم واقعى بوته در مرحله گیري  ندازها. صورت گرفتگیري  بوته اندازه 20مرحله برداشت نهایی روي 

ل صفات مورد ارزیابی تجزیه و تحلیمترمربع صورت گرفت.  5/0سبزشدن کامل و رسیدگی برداشت در 
 ) صورت گرفت.2010، و یزدي (سلطانی SASو  Excel  افزارهاي با استفاده از نرم در این پژوهش

  
  نتایج و بحث

نه صورت جداگا ترتیبی که در جدول تجزیه واریانس آورده شده است به صفات ارزیابی شده به
  مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

 2مدت منطقه در جدول دوره آزمایش با آمار بلند مقایسه شرایط آب و هوایی :شرایط آب و هوایی
شود.  اي مشاهده می مالحظه است. در مقایسه بارندگی بین دو سال زراعی تفاوت قابل نشان داده شده

تر  متر) مرطوب میلی 6/229( 1386-87متر) نسبت به سال زراعی  میلی 8/297( 1387-88سال زراعی 
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 طور نسبی ناچیز سال زراعی به 2دمایی بین  هاي انگین دمایی نشان داد که اختالفمی باشد. مقایسه می
تر بود. میانگین  مدت پاییندو فصل زراعی نسبت به آمار دراز بود. میانگین دماهاي حداقل ماهانه در

و در سال زراعی  گراد درجه سانتی 4/17تا  -3/2 در دامنه 1386-87هاي حداقل در سال زراعی دما
درجه  4/3- 4/18دمایی حداقل  گراد در مقابل دامنه درجه سانتی 65/1-83/16در دامنه  88-1387

درجه  8بین  1386- 87مدت بود. میانگین حداکثر دماي ماهانه در فصل زراعی گراد آمار دراز سانتی
بین  1387-88ماه و براي فصل زراعی گراد در خرداد درجه سانتی 18/30ماه و  گراد در دي سانتی

با آمار  ه تقریباً برابرماه بود کگراد در خرداد درجه سانتی 89/27ماه و  گراد در دي درجه سانتی 69/11
گراد بود. مقایسه  درجه سانتی 4/12-6/29مدت درازمدت بوده است. دامنه دمایی حداکثر آمار دراز

مدت نشان داد که میانگین تشعشع ماهیانه در هر سال ع بین دو سال زراعی با آمار بلندمیانگین تشعش
 1386-87شعشع رسیده در سال زراعی تر بود. در مجموع ت زراعی در مقایسه با آمار بلندمدت کم

  تر بود. بیش 1387-88نسبت به سال زراعی 
 

بارندگی ماهانه مربوط به دوره رشد گیاه و مجموع  میانگین دماي حداقل، حداکثر ماهانه، تشعشع ماهانه -2جدول 
  در مقایسه با آمار بلندمدت، در شرایط آب و هوایی گرگان در طی دو سال زراعی. گندم

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  سال  ترپارام

میانگین دماي حداقل 
  گراد) (درجه سانتی

  40/17  88/13  27/11  10/6  40/0  -30/2  56/4  86- 87سال 
  83/16  41/13  76/7  01/7  80/4  65/1  20/6  87- 88سال 
  40/18  80/13  00/9  50/2  40/3  80/3  30/6  ساله 40دوره 

 میانگین دماي حداکثر
  گراد) (درجه سانتی

  18/30  63/26  52/23  50/18  69/10  00/8  90/14  86- 87سال 
  89/27  24/21  46/17  17/17  25/14  69/11  50/15  87- 88سال 
  60/29  90/24  30/19  50/14  40/12  90/12  00/16  ساله 40دوره 

مجموع بارندگی ماهیانه 
  متر) (میلی

  50/14  80/24  00/8  10/38  80/55  50/16  90/71  86- 87سال 
  10/13  80/29  20/63  40/13  10/112  00/15  20/51  87- 88سال 
  70/35  20/47  30/60  30/73  60/57  90/56  30/52  ساله 40دوره 

 
رقم بر × نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سال و اثر متقابل سال : تعداد سنبله در واحد سطح

مربع) در بین ظر تعداد سنبله در واحد سطح (متر، اما از ندار نبود روي تعداد سنبله در واحد سطح معنی
در رقم مغان تا  41/531مربع از ). تعداد سنبله در متر3شد (جدول داري مشاهده  ارقام تفاوت معنی
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داري  ر ارقام تفاوت معنیت حال بین بیش ). اما با این4در رقم شیرودي متغیر بود (جدول  17/711
عدد بود. تعداد سنبله در واحد سطح تابعی  98/624سنبله در واحد سطح  مشاهده نشد. متوسط تعداد
کاشت  تراکم که در این پژوهش باشد، با توجه به این ها می زنی و بقاء پنجه از تراکم بوته، قدرت پنجه

مربع بین ارقام را دار بین تعداد سنبله در متر تفاوت معنی یکسان در نظر گرفته شد، بنابراین نبود
داري بین  ) همبستگی معنی1986له نسبت داد. وادینگتون و همکاران (أاي به این مس وان تا اندازهت می

  عملکرد دانه و تعداد سنبله در مترمربع در ارقام گندم آزاد شده در مکزیک مشاهده نکردند.
و  مربعضرب تعداد سنبله در متر تعداد دانه در واحد سطح ناشی از حاصل: تعداد دانه در سنبله
ها افزایش  آید و با افزایش یکی از این دو مؤلفه و یا هر دوي آن دست می هتعداد دانه در سنبله ب

درصد بر تعداد دانه در سنبله و تعداد  5یابد. نتایج نشان داد که اثر سال و رقم در سطح  می
سال دوم  ). تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در3دار بود (جدول  سنبلچه در سنبله معنی

داري  که از نظر تعداد دانه در سنبلچه تفاوت معنی تر بود، در حالی آزمایش نسبت به سال اول بیش
ثر از عوامل محیطی است. دماي أها مت ). باروري گلچه4بین این دو سال مشاهده نشد (جدول 

شی دارد. گرده هاي زای ثیر نامطلوبی بر تشکیل اندامأها ت زیاد و خشکی از طریق عقیم کردن گرده
تري دارد، بنابراین رطوبت  در مقایسه با سلول تخم و کالله به شرایط نامطلوب حساسیت بیش

زنی دانه گرده دارند. براساس  کم، دماي زیاد و تشعشع مستقیم خورشید اثرات نامطلوبی بر جوانه
اد است گر سانتیدرجه  18- 24افشانی و تلقیح در گندم بین  دماي مطلوب گرده ها گزارش

 ).2010؛ وانگ و همکاران، 2006ن، (موریناکا و همکارا

افشانی در سال اول آزمایش  در این آزمایش متوسط دما و حداکثر دما از شروع تا خاتمه گرده
 درجه 11/18و  59/13ترتیب معادل  گراد و در سال دوم آزمایش به سانتی درجه 8/30و  22ترتیب  به

بر  دمایی در دو سال آزمایش بیانگر آن است که تعداد دانه در سنبله عالوه گراد بود. این اختالف سانتی
هاي هر سنبلچه بر روي  عبارتی محیط از طریق باروري گلچه باشد به ثیر محیط هم میأت  ژنوتیپ، تحت

افشانی در طی سال اول  باشد. در این آزمایش برخورد دوره گرده ثیرگذار میأتعداد دانه در هر سنبله ت
هایی شد که در ابتدا و  ویژه آن ها و به زمایش با دماهاي باالتر از حد مطلوب باعث عقیم ماندن سنبلچهآ

هاي بارور در  انتهاي سنبله قرار داشتند و همین امر باعث کاهش تعداد دانه و در نهایت تعداد سنبلچه
  سنبله شده است.
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 .1387- 87و  1386-87ارقام مختلف گندم در دو سال زراعی  عملکرد دانه و اجزاي آن در مقایسه میانگین -4 جدول
 year NTSM NSS NFSS NSSp NSSM SW GY BY HI  تیمار

 سال
69/623 - اول  41/24  98/10  21/2  30/13740  69/39  88/516  15/1523  09/34  
33/659 - دوم  29/27  83/11  36/2  30/16569  73/40  81/649  83/1620  14/40  

 LSD 05/0  - 65/42  57/3  21/1  54/0  30/1857  72/2  57/96  82/155  58/2  

85/625 1347 اینیا   41/20  37/9  23/2  52/12770  53/39  56/465  70/1319  99/34  

1 خزر   1352 54/663  94/22  74/11  95/1  2/15218  27/41  39/561  80/1544  33/36  

92/538 1357 ناز   49/26  63/10  53/2  16/14274  78/39  47/528  30/1422  02/37  

91/555 1365 گلستان   64/25  81/10  40/2  82/14250  38/41  40/543  50/1509  07/36  

30/596 1369 فالت   18/27  48/11  46/2  45/16204  01/35  04/606  00/1591  34/38  

65/591 1371 رسول   00/24  23/11  15/2  53/14198  82/40  70/529  20/1393  23/38  
05/627 1374 تجن رقم  98/24  50/11  22/2  74/15664  18/40  52/579  80/1490  08/39  

56/676 1374 اترك   17/25  40/11  16/2  27/17029  63/34  93/584  10/1555  83/37  

49/600 1375 پاستور   23/24  35/10  98/1  74/14411  97/37  89/598  87/1571  78/38  

70/627 1375 شانگهاي   12/24  31/12  62/2  03/15140  18/43  44/599  70/1547  58/38  

00/579 1375 زاگرس   01/28  25/12  12/2  79/16217  06/40  33/598  10/1596  50/37  

17/711 1376 شیرودي   17/22  47/10  20/2  29/15764  10/40  43/587  60/1621  23/36  

00/574 1379 کوهدشت   52/27  64/11  45/2  61/15794  58/42  15/602  70/1567  85/38  

84/611 1385 دریا   05/26  97/11  16/2  38/15937  34/38  20/638  30/1677  49/38  

41/531 1385 مغان   79/29  44/11  58/2  68/15830  92/39  78/577  10/1473  27/38  

26/595 1385 آرتا   61/31  93/12  43/2  17/18713  75/36  88/661  60/1719  27/39  

 LSD 05/0  - 88/198  81/7  78/2  56/0  40/2188  24/5  32/87  45/231  45/4  

year ،سال آزادسازي :NTSM ،تعداد سنبله در مترمربع :NSS ،تعداد دانه در سنبله :NFSS: تعداد سنبلچه در سنبله، NSSp:  تعداد
: عملکرد BY ،مربع): عملکرد دانه (گرم بر مترGY ،گرم) وزن دانه (میلی :SW ،مربع: تعداد دانه در مترNSSM، دانه در سنبلچه

  شاخص برداشت.: HIو  مربع)بیولوژیک (گرم بر متر
  

ترین تعداد دانه در سنبله  مقایسه میانگین تعداد دانه در سنبله در ارقام مختلف نشان داد که بیش
دانه در سنبله)  41/20ترین آن مربوط به رقم اینیا ( دانه در سنبله) و کم 61/31مربوط به رقم آرتا (

بود.  75/25رقام مورد آزمایش نیز معادل ). میانگین تعداد دانه در سنبله در ا4باشد (جدول  می
). این همبستگی باال r=65/0*داري بین این صفت و عملکرد دانه مشاهده شد ( همبستگی مثبت و معنی

مربع در تشکیل عملکرد ز طریق افزایش تعداد دانه در متردهنده آن است که این صفت ا و مثبت نشان
مربع و تعداد دانه در دار بین تعداد دانه در متر و معنیکند. همبستگی مثبت  دانه نقش مهمی ایفا می
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این صفت با سال آزادسازي ارقام نشان داد که  باشد. بررسی رابطه این امر می ) بیانگرr=66/0**سنبله (
درصد بهبودیافته است، یعنی  87/28گذشته این صفت  هاي هاي اصالحی در سال در طی فعالیت

  .الف) -1(شکل  شود درصد بهبود در این صفت مشاهده می 78/0ازاي هر سال  به
یابد: افزایش تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در  تعداد دانه در سنبله از چند طریق افزایش می

دار بین تعداد  ها. در این آزمایش با توجه به ضریب همبستگی باال و معنی سنبلچه و یا هر دوي این
دار بین تعداد  معنی) و ضریب همبستگی پایین و غیرr=63/0**در سنبله و تعداد دانه در سنبله ( سنبلچه

توان نتیجه گرفت که نقش تعداد سنبلچه در  می ،)ns41/0=rدانه در سنبلچه و تعداد دانه در سنبله (
بلچه در سنبله محصول (جدید) تعداد سنؤثرتر است. ارقام پرسنبله در افزایش تعداد دانه در سنبله م

داري مشاهده  ارقام از نظر تعداد دانه در سنبلچه تفاوت معنی تر که بین بیش تري داشتند، در حالی بیش
ترین  سنبلچه در سنبله کم 37/9ترین تعداد و رقم اینیا با  سنبلچه در سنبله بیش 93/12نشد. رقم آرتا با 

رد تعداد دانه در باشد اما در مو ه در سنبله میسنبلچ 34/11. میانگین کل ارقام بودندتعداد را دارا 
. متوسط تعداد دانه در سنبلچه در )4(جدول  داري مشاهده نشد ارقام تفاوت معنی تر سنبلچه بین بیش

افزایش عملکرد بالقوه تا  نژادي براي ند که بهگران بسیاري بیان نمود باشد. پژوهش می 29/2کل ارقام 
موارد از طریق افزایش تعداد دانه در سنبله  تر قدرت مخزن و در بیششی از افزایش حدود زیادي نا

ر شرایط طی ت نتایج، عملکرد بالقوه گندم در بیشاساس این ). بر1998است (فیشر و همکاران،  بوده
تعداد دانه ود. بنابراین افزایش قدرت مخزن (ش خاطر محدودیت در مخزن کم می مرحله پر شدن دانه به

 تواند منجر به افزایش عملکرد گردد. در سنبله) می

طور  هاي مورد مطالعه به تعداد دانه در واحد سطح در ارقام و سال: تعداد دانه در واحد سطح
سال نشان داد که تعداد دانه در مترمربع  2). مقایسه میانگین بین 4(جدول  باشد داري متفاوت می معنی

جا که از نظر تعداد سنبله در واحد سطح  د. از آنتر بو در سال دوم آزمایش نسبت به سال اول بیش
تر در سنبله در سال دوم  تواند ناشی از تعداد دانه بیش تفاوتی مشاهده نشد. بنابراین این اختالف می

دانه در  12770است. میانگین تعداد دانه در مترمربع از  طور کامل بحث شده آزمایش باشد، که قبالً به
مربع در رقم آرتا متغیر بود. ضریب همبستگی باالیی بین دانه در متر 18813ا رقم اینیا ت مربع درمتر

دهد که یکی از دالیل اصلی افزایش  ) نشان میr=87/0**عملکرد دانه و تعداد دانه در واحد سطح (
 باشد. در این پژوهش عملکرد بالقوه ارقام گندم در طی فرایند اصالح، افزایش تعداد دانه در سنبله می

 گران رقام مختلف را توجیه نمود. پژوهشاد دانه در مترمربع مقدار زیادي از تغییرات عملکرد اتعد
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گی باالیی بین تعداد دانه ) همبست1986وادینگتون و همکاران () و 1993درید (اسالفر و آن زیادي مانند
  در مترمربع و عملکرد دانه گزارش کردند.

زادسازي ارقام تعداد دانه در مترمربع روند افزایشی نشان هاي آ بررسی نشان داد که با افزایش سال
سال گذشته  38درصد بهبود در این صفت را در طی  74/24ب). تجزیه رگرسیونی  -1 داد (شکل

درصد بهبود در این صفت مشاهده شد. بنابراین  80/0سازي، ازاي هر سال آزاد که به نحوي نشان داد، به
ترین دلیل افزایش  توان گفت که مهم این صفت و تعداد دانه در سنبله میبا توجه به همبستگی باال بین 

 سنبله است.تعداد دانه در مترمربع، افزایش تعداد دانه در 

  

  
  

  مربعو سال آزادسازي ارقام، ب) رابطه بین تعداد دانه در متربین تعداد دانه در سنبله  الف) رابطه -1شکل 
  سازي ارقام.گرم) و سال آزاد دانه (میلی بین وزن تک و سال آزادسازي ارقام و ج) رابطه
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عنوان یک جزء مهم  یکی دیگر از اجزاي عملکرد دانه در گندم، وزن دانه است که به: وزن دانه
دهد که این جزء در بین ارقام  باشد. جدول مقایسه میانگین صفات نشان می عملکرد می  کننده تعیین

گرم بود.  میلی 50/39). میانگین وزن دانه بین ارقام 3شت (جدول داري دا مورد آزمایش اختالف معنی
ترتیب مربوط  گرم به میلی 18/43ها با وزن  ترین دانه گرم و سنگین میلی 63/34ها با وزن  ترین دانه سبک

سال  38). بررسی روند بهبود این صفت نشان داد که در 4به ارقام اترك و شانگهاي بود (جدول 
ج).  -1دار نبود (شکل  کاهش یافته است، هر چند که این کاهش از نظر آماري معنی گذشته وزن دانه

دار نبود  همچنین بین وزن دانه و عملکرد دانه همبستگی منفی مشاهده گردید، اما از نظر آماري معنی
)03/0-=r.(  

که بین اجزاي عملکرد همبستگی معکوس وجود دارد (اسالفر و است نشان داده  ها پژوهش
توان میزان  ). در گندم نیز مانند سایر محصوالت با تغییر اجزاي عملکرد نمی1993ندرید، آ

بین تعداد دانه در  در ارقام مورد آزمایش این پژوهش .محصول را از یک حد نهایی باالتر برد
رسد افزایش  نظر می ). بهr= - 16/0سنبله و وزن دانه همبستگی منفی ولی ضعیف مشاهده شد (

ها کاهش جدي ایجاد نماید.  که در وزن دانهاست قدر زیاد نبوده  انه در سنبله آنتعداد د
که در طول اصالح گندم، وزن هر دانه تغییرات بسیار کمی داشته است  است مطالعات نشان داده

). 2010بالوو و همکاران،  شود (گیام توجهی مشاهده می که البته در چند مورد هم کاهش قابل
نژادي و یا از  دانه ممکن است در آینده مانع از افزایش عملکرد از طریق به ککاهش در وزن ت

  زایش تعداد دانه در مترمربع شود.طریق اف
نتایج نشان داد که اثر سال و : رابطه بین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت با عملکرد دانه

م بر عملکرد بیولوژیک دار بود، ولی فقط اثر رق رقم بر عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی
داري بر روي این صفت نداشت. این در حالی بود که اثر متقابل سال و  دار بود و سال اثر معنی معنی

). افزایش عملکرد ممکن است ناشی از افزایش 3 دار نبود (جدول رقم بر روي این صفات معنی
داشت (نسبت عملکرد عملکرد بیولوژیک (معموالً کل ماده خشک باالي سطح خاك) یا شاخص بر

مقایسه میانگین عملکرد دانه، عملکرد  ها باشد. اقتصادي به عملکرد بیولوژیک) یا هر دوي آن
نشان داده شده است. هر سه  4ها و ارقام مختلف در جدول  بیولوژیک و شاخص برداشت بین سال
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کرد بیولوژیک از تر بود، هر چند که افزایش عمل جزء در سال دوم آزمایش نسبت به سال اول بیش
افزایش عملکرد دانه در واحد  توان نتیجه دار نبود. افزایش شاخص برداشت را می نظر آماري معنی

توان به تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه  سطح دانست که این افزایش عملکرد در واحد سطح را می
  تر در سال دوم آزمایش نسبت داد. در مترمربع بیش

ین ارقام مختلف نشان داد که بین ارقام، از نظر عملکرد دانه در واحد سطح، مقایسه میانگین ب
داري وجود داشت. رقم آرتا و  عملکرد بیولوژیک در واحد سطح و شاخص برداشت اختالف معنی

ترین عملکرد دانه در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک در واحد  ترین و کم ترتیب از بیش رقم اینیا به
که این اختالف بین دو رقم به باال بودن تعداد دانه در واحد شت برخوردار بودند سطح و شاخص بردا

). میانگین عملکرد دانه در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک در واحد سطح و 4(جدول  گردد برمیسطح 
 74/37گرم در مترمربع و  59/1537گرم در مترمربع،  94/578ترتیب  شاخص برداشت بین ارقام به

  درصد بود.
سازي هاي آزاد بین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت را با سال رابطه 2شکل 

ترتیب  سال گذشته به 38نژادي  هاي به نشان داد که در طی فعالیت ها دهد. محاسبه ارقام را نشان می
لکرد بیولوژیک و شاخص درصد افزایش در عملکرد دانه، عم 18/8و  16/16، 83/24معادل 

ازاي هر سال آزادسازي در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک  عبارتی به است. به دست آمده شت بهبردا
است. بین عملکرد دانه دست آمده  بهدرصد بهبود  22/0و  44/0، 67/0ترتیب  و شاخص برداشت به

درصد وجود داشت،  1داري در سطح  با شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک همبستگی معنی
ب ترتی ه ضریب همبستگی بین عملکرد دانه با شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک بهک طوري به

که بر روي مبانی فیزیولوژیکی افزایش عملکرد  هایی تر پژوهش بود. در بیش 65/0و  86/0برابر 
اند، ارتباط بین عملکرد دانه و شاخص برداشت مثبت بوده، ولی بین عملکرد دانه و  صورت گرفته

وژیک یا ارتباطی وجود نداشته یا این ارتباط بسیار ضعیف بوده است (مورگونوو و عملکرد بیول
  .)2010 ،همکاران
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بین عملکرد بیولوژیک  و سال آزادسازي ارقام، ب) رابطهمربع) ملکرد دانه (گرم بر متربین ع الف) رابطه -2شکل 

  سازي ارقام.برداشت (درصد) سال آزادبین شاخص  (گرم در مترمربع) و سال آزادسازي ارقام و ج) رابطه
  

که افزایش پتانسیل عملکرد غالت دانه ریز مانند گندم، برنج و جو در  این طورکلی بر خالف به
و همبستگی شاخص برداشت و  است هاي گذشته با افزایش شاخص برداشت همراه بوده طی سال

اما در این پژوهش هر دو  ،)2006عملکرد در بسیاري از گیاهان زراعی نیز باال است (موریناکا، 
از  که شاخص برداشت در این پژوهش جایی اند. ولی از آن عامل باعث افزایش در عملکرد دانه شده

 37تر است ( درصد تخمین زده است، پایین 62)، آن را 1999باالترین حد تئوریک خود، که آستین (
نژادي این باشد که ضمن حفظ افزایش  اف بهرسد که در آینده یکی از اهد نظر می درصد)، بنابراین به

افزایش شاخص برداشت،  مواد فتوسنتزي به دانه را براي عملکرد بیولوژیک، ضریب تخصیص
 افزایش دهند.
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ثر بر عملکرد ؤترین صفات م در این آزمایش از طریق عملیات رگرسیون گام به گام مهم: تجزیه علیت
دست آمد و اثرات مستقیم  هو تعداد دانه در سنبله بود، بکه شامل عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت 

ها محاسبه شد (جدول  (ضرایب علیت) و غیرمستقیم (حاصل ضرایب علیت در ضرایب همبستگی) آن
ترین اثرات مستقیم مربوط به شاخص  ). عوامل مورد بررسی بر روي عملکرد دانه نشان داد که بیش5

جا که اثر  ر مستقیم تعداد دانه در سنبله ناچیز است. از آنبرداشت و عملکرد بیولوژیک است و اث
مستقیم شاخص برداشت بر ) و اثر غیرr=74/0مستقیم شاخص برداشت بر عملکرد دانه مثبت و باال (

کوچک است، همبستگی شاخص برداشت با عملکرد دانه  تقریباًد دانه از طریق سایر عوامل عملکر
آن است که همبستگی بین  باشد و چنین وضعیتی بیانگر آن می طور عمده ناشی از اثر مستقیم به

دهد و بنابراین گزینش مستقیم از  ارتباط واقعی این دو متغیر را نشان می ،شاخص برداشت و عملکرد
ناچیز است (حدود  نسبت مانده به جا که اثرات باقی ثر واقع شود. از آنؤتواند، م طریق این صفت می

توانند حدود  رهاي شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در سنبله می)، بنابراین متغی11/0
  درصد تغییرات عملکرد را توجیه کنند. 89

  
  تجزیه ضرایب همبستگی به اثرات مستقیم و غیرمستقیم براي عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم. -5جدول  

   شاخص برداشت
  740/0  اثر مستقیم

  156/0  یق عملکرد بیولوژیکمستقیم از طراثر غیر
  030/0  اثر غیرمستقیم از طریق تعداد دانه در سنبله

  920/0  کل
    عملکرد بیولوژیک

  340/0  اثر مستقیم
  156/0  مستقیم از طریق شاخص برداشتاثر غیر
  023/0  مستقیم از طریق تعداد دانه در سنبلهاثر غیر

  520/0  کل
    تعداد دانه در سنبله

  050/0  اثر مستقیم
  030/0  مستقیم از طریق شاخص برداشتاثر غیر
  023/0  مستقیم از طریق عملکرد بیولوژیکاثر غیر

  103/0  کل
  110/0  مانده اثرات باقی
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  گیري نتیجه
سال گذشته معادل  38نژادي  هاي به نشان داد که عملکرد دانه در طی فعالیت نتایج این آزمایش

درصد  22/0ملکرد دانه، ازاي هر سال آزادسازي در ع رتی بهعبا به یافته استدرصد افزایش  83/24
دلیل افزایش در شاخص برداشت و عملکرد  که تغییر در افزایش عملکرد به است دست آمده بهبود به

  بیولوژیک است.
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Abstract2 

In order to study variation of wheat yield and its traits, a field experiment was 
conducted based on randomized complete block design with 16 treatments and 3 
replications at Agricultural Research Farm, Gorgan, Iran in the growing seasons of 
2007-2008 and 2008-2009 under well-watered conditions. The results showed that 
number of nodes, number of tillers per plant, number of grains per spikelet and 
seed weight were not change during breeding activities. Number of grains per spike 
and grain number per unit area increased 28.87% and 24.74%, respectively during 
38 years of the release, 0.78% and 0.80% improvement per year was observed, 
respectively. The most important reason for increasing the number of seeds per 
square meter was increasing grain number per spike. In grain yield, biological yield 
and harvest index increase has been equal to 24.83%, 16.16% and 8.18% 
respectively. Also plant height was decreased by 0.25% and spike length was 
increased by 0.27% per year of release. Generally, more than 89% yield variation 
was justified by changing variables such as harvest index, biological yield and 
grain number per spike. 
 
Keywords: Grain number per spike, Grain yield, Harvest index, Wheat. 
 
 

                                                
* Corresponding author; Email: alirahemi@yahoo.com 



 1392)، 2( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد ششم

 34

 
 


