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  چکیده
هاي ایران رشد کرده در شرایط مختلف محیطی  هدف تحقیق حاضر مطالعه ارتباط بین صفات مختلف فنولوژیکی و توان تولید ارقام گندم

در  1388-90شکی و در طی در کرج و در دو شرایط آبی و تنش خ 1387-88و  1386-87گندم در طی سالهاي زراعی  81تعداد  .بود
زمان وقوع مراحل مختلف نموي شامل بوتینگ، گرده افشانی، رسیدگی فیزیولوژیک و . منطقه مغان در شرایط آبی مورد بررسی قرار گرفتند

رابطه  یک. تنوع زیادي براي مراحل نموي در بین ارقام وجود داشت. طول پر شدن دانه به صورت درجه روز رشد براي ارقام ثبت گردید
رابطه بین طول . منفی و معنی داري بین زمان گرده افشانی و عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی کرج و نیز منطقه مغان مشاهده شد

در آزمایش حاضر عموما با افزایش طول مرحله پر شدن دانه . دوره رشد گیاه با توان تولید دانه بسته به منطقه مورد آزمایش متفاوت بود
 . نه افزایش یافتعملکرد دا

  
 گندم طول دوره پر شدن دانه، عملکرد دانه، گرده افشانی، : کلمات کلیدي

  
  مقدمه 

گندم به عنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی از لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید در جهان بوده و نقش بسیار مهمی در تامین نیاز 
ها براي تولید گندم  نژادي، چالش زراعی و به عملکرد دانه گندم از طریق فعالیتهاي به علیرغم افزایش متوسط. غذایی جوامع بشري دارد

شناخت ارتباط صفات مختلف زراعی، فیزیولوژیک، فنولوژیک با توان تولید دانه . بخصوص در کشورهاي در حال توسعه همچنان پابرجا است
متناسب بودن چرخه زندگی گیاه  .با پتانسیل عملکرد باال فراهم خواهد ساختزمینه موفقیت هر چه بیشتر محققان را در تولید ارقام گندم 

گذر از یک مرحله نموي به . شود گیاه می) performance(کند باعث بهبود عملکرد و نمود  گندم با شرایط محیطی که در آن رشد می
شود که گیاهان در بهترین زمان ممکن وارد  یبراي گیاهان محسوب شده و باعث م) adaptation(مرحله نموي دیگر عامل خوگیري 

افشانی زودهنگام گیاهان گندم در شرایط مدیترانه اي با عملکرد دانه ارتباط  اشاره شده است که گرده ).3(گلدهی، تلقیح و تولید دانه شوند 
تري انجام شده و اثر  یط محیطی مطلوبافشانی زودهنگام مرحله پر شدن دانه در شرا باور محققان براین است که با گرده. مسقیمی دارد

افشانی و عملکرد دانه  در مقابل تعدادي دیگر اشاره کرده اند که بین زمان گرده. رسد تنشهاي خشکی و دمایی آخر فصل رشد به حداقل می
هان اثر محسوسی گذاشته اکولوژیکی بر روي رشد و نمود گیا - دهد که شرایط اگرو این گزارشات نشان می). 8(رابطه مشخصی وجود ندارد 

بنابراین رابطه بین صفات اکولوژیکی و عملکرد دانه که در یک منطقه مشاهده شده است ضرورتا در منطقه با آب و هواي متفاوت . است
دن دانه با بر این باور است که ارتباط بسیار نزدیکی بین طول دوره پر ش) 4(در ارتباط با طول دوره پر شده دانه فیشر  .دیده نخواهد شد

که اثر تیمارهاي دمایی باال را بر روي دو رقم گندم نان و دو رقم گندم دوروم ) 7(علیرغم این دیاس و لیدون . شود عملکرد دانه مشاهده می
 . در شرایط گلخانه مطالعه کردند گزارش کردند که تأثیر سرعت پر شدن دانه بر روي عملکرد گندم بیشتر از طول پر شدن دانه بود
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یافت و این در حالی بود که سرعت پر شدن دانه توسط ژنتیک  نامبردگان در ادامه افزودند که طول پر شدن دانه توسط دما کاهش می
هدف تحقیق حاضر مطالعه ارتباط بین صفات مختلف فنولوژیکی و توان تولید ارقام گندمهاي ایران رشد کرده در شرایط . شد تعیین می

 . مختلف محیطی بود
  

  اهمواد و روش
  آزمایش کرج

در مزرعه آموزشی ـ پژوهشی گروه زراعت و اصالح 1387- 88و  1386-87اي در طی سال زراعی  تحقیق حاضر به صورت آزمایش مزرعه
 1312شمالی و ارتفاع  35° 55'شرقی، عرض جغرافیاي  50° 54'طول جغرافیایی (نباتات پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

بندي دومارتن پیشرفته جز مناطق نیمه  بندي آب و هوایی بر اساس سیستم طبقه این منطقه از نظر تقسیم. انجام گردید) متر از سطح دریا 
. تکرار اجرا گردید 2پژوهش مورد نظر در  شرایط فاریاب و تنش خشکی در قالب طرح التیس ساده و با  .شود خشک و سرد محسوب می

در کشور معرفی شده مورد بررسی قرار گرفتند  1385تا  1309هاي قبل از  هاي متفاوت که در فاصله سال م با ویژگیرقم گند 81تعداد  
هاي کشت بصورت دستی و  بذور ارقام مورد بررسی روي ردیف. متر بود 4متري و به طول  سانتی 20ردیف با فواصل  4هر کرت شامل . )5(

درصد ارقام وارد این مرحله  50زمانی که (دهی تنش خشکی از مرحله سنبله. . کاشته شدند 1387و  1386با استفاده از فوکا در آبان سال 
دهی به طور همزمان با یکدیگر هاي فاریاب و تنش تا مرحله سنبله بدین ترتیب که کرت. شروع و تا پایان فصل ادامه پیدا کرد) شده بودند

مراحل  .هاي تنش قطع در صورتیکه کرت عدم تنش تا پایان مرحله رشد آبیاري شدند رتاز این مرحله به بعد آبیاري ک. آبیاري شدند
. افشانی، رسیدگی فیزیولوژیک دانه و طول دوره پر شده دانه براي کلیه ارقام تعیین گردید ، گرده)بوتینگ(پوش  مختلف نموي شامل ، چکمه

درجه روز رشد با استفاده . بیان شد)  GDD(نموي به صورت درجه روز رشد ، وقوع مراحل )6(جهت منظور کردن اثر دما بر روي نمو گیاه 
به ترتیب حداکثر و حداقل دماي روزانه در  Tminو  Tmaxدر فرمول مذکور  . محاسبه گردید [Tb– (Tmax+Tmin/2)] از فرمول 

یک مترمربع از قسمت انتهایی و دست نخورده   در زمان رسیدگی. براي رشد گیاه بود) درجه سانتیگراد 5(دماي پایه  Tbمحل آزمایش و 
  .گیري عملکرد دانه استفاده شد برداشت و جهت اندازه) با احتساب حاشیه(هر کرت 

  آزمایش مغان
پژوهشی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی  -در مزرعه آموزشی 1389-90اي در طی سال زراعی  تحقیق حاضر به صورت آزمایش مزرعه

این منطقه از نظر . اجرا شد) متر از سطح دریا 45طول شرقی و ارتفاع  47° 57'عرض شمالی،  39° 36'(حقق اردبیل دانشگاه م - مغان
آماده سازي زمین در آبان  .تقسیم بندي آب و هوایی بر اساس سیستم طبقه بندي آمبرژه جز مناطق نیمه خشک معتدل محسوب می شود

بالفاصله بعد از آماده سازي زمین، بذور . متر بود 2سانتی متري و به طول  20دیف با فواصل ر 4هر کرت شامل . انجام شد 1389ماه سال 
بذور بالفاصله در بعد از کاشت آبیاري . ارقام مورد بررسی روي پشته ها بصورت دستی و با استفاده از فوکاي دو دندانه مناسب کاشته شدند

عملکرد دانه . مراحل مختلف فنولوژیکی همانند آزمایشات کرج ثبت گردید. م گرفتهاي بعدي مطابق با عرف منطقه انجا آبیاري. شدند
در کلیه آزمایشات ارتباط بین مراحل فنولوژیکی و عمکلرد دانه از طریق همبستگی ژنوتیپی  . مربوط به یک متر مربع از هر کرت شد

 . بررسی گردید
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  نتایج و بحث

میانگین عملکرد دانه در طی دو سال آزمایش در شرایط آبی و تنش خشکی . کرد دانه دیده شدتفاوت بسیار زیادي بین ارقام از نظر عمل
برابر  1389- 90همچنین متوسط تولید ارقام در شرایط آبی مغان در طی سال زراعی . کیلوگرم در هکتار بود 3720و  7510کرج به ترتیب 

   ).5منبع شماره مراجعه به (کیلوگرم در هکتار بود  4902با 
 

شدند تفاوت بین کمترین تا بیشترین درجه روز رشد تا بوتینگ در ) چکمه پوش(ارقام گندم در زمانهاي متفاوتی وارد مرحله بوتینگ 
زمانی که رابطه بین زمان وقوع مرحله نموي بوتینگ با  ).2و  1جدول (درجه سانتیگراد بود  199و در منطقه مغان  328شرایط آبی کرج 

عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفت مشخص گردید که یک رابطه منفی معنی داري بین آنها  در آزمایش تنش خشکی کرج و آزمایش 
 ).3جدول (د آنها کم می شد بدین معنی که با تاخیر در ورود گیاهان به مرحله نموي بوتینگ از مقدار عملکر. مغان مشاهده می شود

از دیدگاه موقعیت . درجه روز رشد بود 1392میانگین درجه روز رشد براي مرحله گرده افشانی ارقام گندم در آزمایش آبی کرج و مغان  
تر در طول روز جغرافیایی انتظار بر این بود که ارقام گندم کشت شده در مغان به دلیل باال بودن عرض جغرافیایی و درنتیجه تفاوت بیش

در صورتیکه ارقام کشت شده در کرج میانگین درجه روز رشد بیشتري را . نسبت به کرج زودتر وارد مرحله بوتینگ و گرده افشانی شوند
وارد این م. براي ورود به مرحله بوتینگ کسب کرده و از نظر میانگین درجه روز رشد تا گرده افشانی با ارقام کشت شده در مغان برابر بودند

جدول همبستگی ژنوتیپی نشان . بیشتر از طول روز می باشددر گندم نشان میدهد که اثر دما در تعیین سرعت نمو و طول مراحل نموي 
این رابطه در شرایط تنش خشکی کرج و نیز منطقه مغان . داد که یک رابطه منفی بین زمان گرده افشانی و عملکرد دانه دیده می شود

ابراین به نظر می رسد که در شرایط کمبود آب در مراحل پر شدن دانه و نیز مناطقی مانند مغان که در آنها در زمان رشد بن. معنی دار بود
  . دانه درجه حرارت هوا باال است، گرده افشانی زود هنگام گیاهان گندم منجر به تولید عملکرد هاي بیشتر خواهد شد

میانگین درجه روز رشد تا رسیدگی در . زمایش کرج چرخه زندگی گیاهان را کوتاه کردتنش خشکی اعمال شده در زمان خوشه دهی در آ
طوالنی بودن چرخه ). 2و  1جدول (بود  2145این میانگین در آزمایش مغان . بود 2285و  2105آزمایش آبی و تنش کرج به ترتیب 

در حالیکه در شرایط آبی کرج طوالنی بودن . گردیدزندگی گیاهان در شرایط تنش خشکی منجر به کاهش عملکرد گیاهان گندم می 
در منطقه مغان هم رابطه بخصوصی بین دو پارامتر یاد . رسیدگی تا حدودي تاثیر مثبت هر چند غیر معنی دار روي عملکرد داشت –کاشت 

  ).3جدول (شده مشاهده نشد 
این نتایج مغایر با گزراش ). 3جدول (عملکرد دانه داشت به طور عمومی طوالنی شدن فاصله بوتینگ تا گرده افشانی اثر منفی روي 

می باشد که اشاره کردند طوالنی بودن بوتینگ تا گرده افشانی در گندمهاي دوروم ایتالیا و اسپانیا منجر به تولید ) 6(آیسیدرو و همکاران 
  . رابطه مراحل نموي و عملکرد داشته استدر روي  این امر نشان میدهد که شرایط آب وهوایی تاثیر بسیار محسوسی. عملکرد باال می شود

دار بود  در کلیه شرایط مثبت و معنی) افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیک فاصله بین گرده(رابطه بین عملکرد دانه با طول دوره پر شدن دانه 
. باشد اي تعیین کننده وزن دانه ها میطول دوره پر شدن دانه از مهمترین فاکتوره. باشد می) 4(که هماهنگ با گزارش فیشر ) 3جدول (

در این راستا تعدادي از محققین به . طوالنی بودن این مرحله باعث عرضه مناسب و کافی شیره پرورده از طریق فتوسنتز جاري خواهد شد
یره شده در اندامهاي رویشی ارتباط نزدیک طول دوره پر کردن دانه و انتقال مجدد نیز اشاره کرده و بر این باورند که مواد فتوسنتزي ذخ

در شرایطی که فرصت کافی براي صادر شدن به دانه ها را داشته باشند، نقش بسزایی را در افزایش ) میانگره هاي ساقه و غالف برگها(
بارتی دیگر به ع. الزم به یادآوري است که باال بودن بیش از حد طول پر شدن دانه مطلوب نخواهد بود). 2(عملکرد دانه خواهند داشت 

- باشد که با افزایش بیش از حد گرده افشانی علت این امر این می. طوالنی بودن این مرحله تا حد خاصی با عملکرد باال همراه خواهد بود
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رسیدگی فیزیولوژیک، پر شدن دانه با تنشهاي دماي باال و خشکی آخر فصل رشد همراه خواهد بود که این شرایط باعث کاهش عرضه مواد 
 ).1(وسنتزي به طرف دانه ها خواهد شد فت
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رقم گندم کشت شده در شرایط آبی و تنش خشکی  81حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد براي صفات فنولوژیکی در  - 1جدول 

  1387-88و  1386-87در کرج در طی سالهاي زراعی 

 رسیدگی فیزیولوژیک  طول دوره پر شدن دانه
 –بوتینگ 

 شانیگرده اف
  بوتینگ گرده افشانی

   آبی آبی آبی آبی تنش آبی  تنش
 حداقل 1111 1254 109 2222 1967 744 616
 حداکثر 1439 1631 243 2397 2269 997 872
 میانگین 1214 1392 178 2285 2105 893 718
 انحراف استاندارد 56 67 25 32 53 50 48
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رقم گندم کشت شده در شرایط آبی در منطقه مغان  81انحراف استاندارد براي صفات فنولوژیکی در حداقل، حداکثر، میانگین و   - 2جدول 
  1389- 90در طی سال زراعی 

طول دوره پر 
  شدن دانه

رسیدگی 
 فیزیولوژیک

گرده  –بوتینگ 
 افشانی

  بوتینگ گرده افشانی

 حداقل 1152 1287 109 2076 643
 حداکثر 1351 1584 257 2265 849
 میانگین 1240 1392 153 2145 752
 انحراف استاندارد 41 50 24 42 40

  
رقم گندم کشت  81در ) گرم در متر مربع(با عملکرد دانه ) درجه روز رشد(رابطه همبستگی ژنوتیپی بین مراحل مختلف نموي  - 3جدول 

  )1389-90در سال زراعی (آبی مغان و آزمایش ) 1387-88و  1386-87در طی سالهاي (شده در آزمایش آبی و تنش خشکی کرج 
  )گرم در متر مربع(عملکرد دانه 

  آزمایش آبی کرج آزمایش تنش خشکی کرج آزمایش آبی مغان
 ) Cº (چکمه پوش  - 16/0 - 85/0 - 37/0
 ) Cº ( گرده افشانی - 19/0 - 78/0 - 37/0
 ) Cº (رسیدگی   19/0 - 45/0 - 05/0
 ) Cº (گرده افشانی  –پوش  چکمه - 22/0 - 93/0 - 23/0

 ) Cº (طول دوره پر شدن دانه   38/0 77/0 51/0
 

 

 


