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   :چکیده

های مختلف گندم سنبله به دانه در ارقام و الین به منظور بررسی میزان انتقال مجدد ماده خشک مواد فتوسنتزی از

-Uroom ،Zare ،MV با ده رقم )شامل:های کامل تصادفی در سه تکرار در قالب طرح بلوكنان در اردبیل آزمایشی 

Magdalena ،Soissons ،MV-Toborzo ،Mihan ،Pishgam ،FD-11111  وFD-12073 ایستگاه تحقیقات ( در

نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد . به اجرا آمد 1354-59در سال زراعی اردبیل  کشاورزی و منابع طبیعی

های مورد مطالعه برای کلیه صفات این آزمایش از نظر آماری، بررسی در این آزمایش نشان داد که ارقام و الین

رقم بع بود. مررد دانه در متردارای بیشترین تعداد دانه در سنبله و بیشترین عملک FD-11111دار بودند. الین معنی

 333/6دارای بیشترین درصد ) رقم سایسونزبود و سنبله به دانه  از خشک ماده انتقال میزاندارای بیشترین  میهن

 کارآییدرصد(  13/39و بیشترین درصد )دانه  عملکرد در سنبله خشک ماده مجدد انتقال فرآیند سهمدرصد( 

 در بین ارقام مورد مطالعه، بهترین الین بود.  FD-11111بنابراین، الین سنبله بود.  خشک مادة مجدد انتقال

 

 عملکرد دانه، گندم، کارآیی انتقال مجدد ماده خشک، تعداد دانه. کلمات کلیدی:

 

 

 . مقدمه1

 ازی کی گندم. ]4[ شودیم محسوب بشریی غذا منبع نیترمهم وی زراع مهم اهانیگ از( .Triticum aestivum L) گندم

. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در عملکرد ]12[ باشدیمیی باال تیاهمی دارا زینیی غذا ارزش نظر از و بوده کیاستراتژ محصوالت

های سبز گیاه در میزان تولید و صادرات مواد فتوسنتزی به طرف اقتصادی بسیاری از گیاهان زراعی از جمله گندم توانایی اندام

 تحت اجزاء نیا که باشدیم آن متشکله اجزاءی تجمع اثرات ازی ناش گندم در دانه عملکرد. ]23[باشد می های در حال پر شدندانه

انتخاب ارقام با سرعت بیشتر پر شدن گزارش کردند  ]19[محفوظی و همکاران . ]3[ رندیگیم قرار پیژنوت ت،یریمد اعمال ریتاث
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 ثابت ]22[ 1سینکالیر و جامیسن دم را در نواحی خشک ایران افزایش دهد.تر دانه ممکن است تولیدات گندانه و اندازه بزرگ

شود. حرکت مواد می محدود شدت به رشد فصل در طول منابع تامین واسطه به دانه تعداد ویژهبه و دانه که عملکرد کردند

طرف و ظرفیت مخزن از طرف دیگر های مصرف مبتنی بر تولید مواد فتوسنتزی منبع از یک فتوسنتزی از منبع به مخزن یا محل

یابد،  یابد. هنگامی که قدرت منبع در تولید مواد فتوسنتزی کاهش میاست که در صورت عدم تعادل بین آنها عملکرد کاهش می

های قبل از گلدهی به . سهم آسیمیالت]3[یابد شوند افرایش می به دانه منتقل می آمده و سهم ترکیباتی که مجددا به حرکت در

یابد و کارایی تبدیالت ماده انتقالی به داخل خوشه وزن خوشه وابسته به میزان ماده ای است که بین گلدهی و رسیدگی انتقال می

طی آزمایشی چند ساله نشان دادند که در بین ارقام جو بهاره، برخی ارقام در  ]22[. پرچولیچ و مام سیلوویچ ]13[)دانه( است 

کردند، مقدار زیادی از مادة خشک خودشان را از زمان گلدهی تا ای که بایستی تولید میملکرد دانهشرایط مساعد با توجه به ع

ای از ذخیرة مادة خشک مرحله قبل از گلدهی برای مخازن دیگر دهند، که نشان می دهد بخش عمدهمرحله رسیدگی از دست می

ها در عملکرد دانه متبلور سهم بیشتری از مادة خشک قبل از گلدهی آنگیرد. همچنین ارقامی که غیر از دانه مورد استفاده قرار می

کردند. اگر چه ضریب همبستگی بین مادة خشک انتقال یافته قبل از گلدهی و عملکرد تری تولید میاست، در نهایت عملکرد پایین

 دار بود.دانه معنی

ها در عملکرد توسنتزی از سنبله به دانه و سهم آنبررسی میزان انتقال مجدد ماده خشک مواد فهدف از این آزمایش، 

 های مختلف گندم نان در اردبیل و تعیین بهترین رقم از بین ارقام مورد مطالعه بود.ارقام و الین
 

 

 . مواد و روش ها2

های نها در عملکرد ارقام و الیبررسی میزان انتقال مجدد ماده خشک مواد فتوسنتزی و سهم آناین تحقیق به منظور 

، Uroom ،Zare ،MV-Magdalena: )ارقام مورد آزمایش عبارتند ازرقم  12. این آزمایش با شداجرا مختلف گندم نان در اردبیل 

Soissons ،MV-Toborzo ،Mihan ،Pishgam ،FD-11111  وFD-12073،) های کامل تصادفی در سه تکرار به در قالب طرح بلوك

 19در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل واقع در کیلومتر  1354-1359ل زراعی آمد. این تحقیق در سا اجرا در

دقیقة عرض شمالی و  12درجه و  33خلخال اجرا شد. این منطقه در شمال غربی کشور، بین مختصات جغرافیایی  -جادة اردبیل

در  گندمآبیاری براساس نیاز آبی  ریا قرارگرفته است.متری از سطح د 1932دقیقة طول شرقی و همچنین ارتفاع  23درجه و  43

و با دستگاه بذر کار اختصاصی  در مترمربعبذر  422براساس تراکم آزمایش . کاشت شداعمال  ،تمام مراحل رشد رویشی و زایشی

گیری ی مورد اندازهمتر بود. پارامترها 2/2متر بافاصله بین خطوط  9خط به طول  6 . هر پالت شاملشدانجام  آزمایشات غالت

به  صفات مرتبط با انتقال مجدد ماده خشک بود.شامل: عملکرد، شاخص برداشت )نسبت عملکرداقتصادی به عملکرد بیولوژیکی(، 

منظور بررسی میزان انتقال ماده خشک، سهم انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد 

گیری شد. برای این منظور در قال ماده خشک از زمان قبل از ظهور خوشه تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک اندازهدانه، میزان انت

مرحله قبل از ظهور خوشه در خطوط اصلی هر کرت تعدادی بوتة مشابه و یکنواخت عالمت گذاری شده و از مرحله قبل از ظهور 

های برداشت شده به بار و در هر مرحله سه بوته از هر کرت برداشت شد. بوتهسنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک هر سه تا چهار روز یک

ساعت یا بیشتر تا زمان  32درجه سانتیگراد به مدت  39ساقه، برگ و دانه تفکیک شده و پس از خشک کردن )در آون با دمای 

؛ 13[صفات اشاره شده در باال محاسبه شد ها( توزین و از طریق روابط زیر میزان انتقال ماده خشک و سایر ثابت شدن وزن آن

های تنفسی در نظر گرفته نشده است و فرض شده که تنفس برای شرایط محیطی مورد استفاده در هر یک از روابط زیر افت. ]15

                                                 
1 . Sinclair and Jamiesen 
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ضی را های مربوط به تنوع ژنتیکی انتقال مجدد در گندم چنین فرهم در بررسی ]12[در این بررسی یکسان است. اهدایی و ونیز 

 اند.صحیح دانسته

 

 = سهم فرآیند انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه )درصد(
   میزان انتقال ماده خشک به دانه       

×122 

 عملکرد دانه                                                                      

ای از اندام های هوایی به دانهپس از گرده افشانی = انتقال مجدد مواد ذخیره اندام هواییشک حداکثر وزن خ -در مرحله رسیدگی  اندام هواییوزن خشک   

ایی(     از اندام هو گرم در مترمربعاز اندام هوایی(                                              ) گرم در مترمربعاز اندام هوایی(                                 ) گرم در مترمربع)  

 

 = میزان مشارکت ذخایر اندام هوایی در عملکرد دانه )درصد(
انتقال مجدد مواد ذخیرهای از اندام هوایی به دانه   

 ×122 

 عملکرد دانه                                                                      

 

گیری عملکرد و اجزای عملکرد گنددم، طور کامل رسیدند، جهت اندازهدر پایان دوره رشد بوته و بعد از این که بوته ها به 

گردید و با استفاده از ایدن خواهد هایی گذاشته و آزمایشگاه منتقل متر مربع از هر کرت را کف بر کرده و در داخل کیسه 9/1حدود 

گیدری ها و برخی از صفات دیگر نیز انددازهنمونه ها میزان عملکرد و اجزای عملکرد، برخی از صفات مورفولوژیکی، وزن خشک بوته

درصدد  9و در سطح احتمدال  LSDها نیز، به وسیله آزمون مقایسه میانگین و استفاده شد SASها از نرم افزار برای تجزیه دادهشد. 

    انجام گرفت.

 
 

 . نتایج و بحث3

 
 . تعداد دانه در هر سنبله3-1

اد دانه در هر سنبله نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری در سطح احتمال ( برای تعد1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

دارای بیشترین تعداد دانه در سنبله  FD-11111دار بودند. نتایج مقایسه میانگین برای این صفت نشان داد الین یک درصد معنی

 ازی ناش گندم در دانه عملکرد(. 2داد )جدول نیز کمترین تعداد دانه در سنبله را به خود اختصاص   MV-Toborzoبود و رقم 

سروش و . رحیم]3[ رندیگیم قرار پیژنوت ت،یریمد اعمال ریتاث تحت اجزاء نیا که باشدیم آن متشکله اجزاءی تجمع اثرات

عالم نمودند. نجیب و ا داریمعن و مثبت ،دانه عملکرد باسنبله  وزن ،سنبله در دانه تعداد بوته، در سنبله تعدادرابطه  ]9[همکاران 

دانه و عملکرد  ، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردر بوتهعملکرد دانه با تعداد پنجه بارور گزارش کردند  ]16[ 2وانی

-. نتایج بدست آمده در این آزمایش نیز مطابق با نتایج بدست آمده در تحقیقات فوقدار داردبیولوژیک همبستگی مثبت و معنی

که دارای بیشترین تعداد دانه در سنبله بود دارای بیشترین عملکرد  FD-11111الین باشد به طوری که مشاهده شد که ر میالذک

 (. 2باشد )جدول نیز می

 

 . عملکرد دانه3-2

مال ( برای عملکرد دانه در مترمربع نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری در سطح احت1نتایج تجزیه واریانس )جدول  

عملکرد دانه در دارای بیشترین  FD-11111دار بودند. نتایج مقایسه میانگین برای این صفت نشان داد الین یک درصد معنی

                                                 
2 . Najeeb and Wani 
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حدود  FD-11111را به خود اختصاص داد. رقم اوروم نسبت به الین عملکرد دانه در مترمربع بود و رقم اوروم نیز کمترین مترمربع 

ترین مقدار از نظر عملکرد قرار گرفته است. ارقام و الین دار در پاییند کرده است و با اختالف معنیدرصد عملکرد کمتری تولی 32

دار (. اختالف معنی2قرار داشتند )جدول  FD-11111و پیشگام از نظر آماری در گروه مشترك با الین  FD-12073های میهن، 

با بررسی ارقام مختلف  ]6[زاده طوری که عظیمیز اعالم شده است بهعملکرد در ارقام مختلف مورد بررسی در تحقیقات گذشته ن

های خود، در بررسی ]13[گندم گزارش کردند ارقام چمران و کراس سبالن باالترین عملکرد دانه را دارا هستند. نواز و همکاران 

 بیشتری بود.دارای وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه  Kaghan-93اعالم نمودند ژنوتیپ 

 

 دانه به سنبله از خشک ماده انتقال میزان -3-3

سنبله به دانه نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری  از خشک ماده انتقال ( برای میزان1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

سنبله نشان داد  از خشک دهما انتقال ( برای میزان2دار بودند. نتایج مقایسه میانگین )جدول در سطح احتمال پنج درصد معنی

بود و این رقم با رقم سایسونز در گروه یکسان و برتر قرار سنبله به دانه  از خشک ماده انتقال میزاندارای بیشترین  رقم میهن

که را به خود اختصاص داد سنبله به دانه  از خشک ماده انتقال میزانداری، کمترین نیز با اختالف معنی FD-12073داشتند و رقم 

 و ]21[آخر  میانگره ماقبل و سنبله به متصل میانگره محققین، برخی راستا این دربا رقم اوروم در گروه یکسان و پایین قرار دارند. 
 رشد شرایط در . تفاوت]11[نمودند  معرفی محلول کربوهیدرات ذخایر بیشترین حاوی را گندم های پایینیمیانگره دیگر برخی

وجود اختالف معنی علت . [8]است  شده عنوان مختلف ارقام در مجدد انتقال تنوع بر مؤثر عوامل مهمترین از ژنتیکی، تنوع و گیاه

های گندم، از نظر انتقال مجدد نسبت داد که این  توان به تفاوت کارآیی ژنوتیپمی دار برای این صفت در بین ارقام مختلف را

های قبل از گلدهی به وزن خوشه وابسته به میزان ماده ای سهم آسیمیالت .دارد مطابقت ]24[وانگ و  ایکسیو های نتایج با یافته

این نتایج گزارش . ]13[ است که بین گلدهی و رسیدگی انتقال می یابد و کارایی تبدیالت ماده انتقالی به داخل خوشه )دانه( است

 شده با نتایج به دست آمده در این آزمایش مطابقت دارد.

 

 دانه عملکرد در سنبله خشک ماده مجدد انتقال ندفرآی . سهم3-4

دانه نشان داد که ارقام  عملکرد در سنبله خشک ماده مجدد انتقال فرآیند ( برای سهم1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

 مجدد تقالان فرآیند ( برای سهم2دار بودند. نتایج مقایسه میانگین )جدول مختلف از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد معنی

 ماده مجدد انتقال فرآیند سهمدرصد(  333/6دارای بیشترین درصد ) دانه نشان داد رقم سایسونز عملکرد در سنبله خشک ماده

، زارع و MV-Toborzo ،MV-bodri ،MV-Magdalenaهای میهن، بود و این رقم با ارقام و الیندانه  عملکرد در سنبله خشک

 انتقال فرآیند درصد( سهم 333/1درصد )دار، کمترین نیز با اختالف معنی FD-12073اشتند و رقم پیشگام در گروه مشترك قرار د

سهم انتقال را به خود اختصاص داد که با رقم اوروم در گروه یکسان و پایین قرار داشت. دانه  عملکرد در سنبله خشک ماده مجدد

آید که اگر چه افزایش نیتروژن باعث افزایش عملکرد و وزن دانه دست میمجدد از نسبت میزان انتقال مجدد به عملکرد دانه به

های های رویشی بیشتر است لذا ذخیره فتوسنتزی در اندامهای رویشی و توسعه اندامشود ولی اثر نیتروژن بر وزن خشک انداممی

جدد بر عملکرد دانه )سهم توزیع و انتقال مجدد( رویشی و نهایتًا انتقال مجدد افزایش بیشتری دارد و باعث افزایش نسبت انتقال م

پاره ای از بررسی ها مطابقت داشت.  ]1[کیلوگرم کود نیتروژن شده است. این نتایج با گزارش احمدی و همکاران  122در سطح 

اند در ی تولید شدهو انتقال کربوهیدرات هایی که قبل از گلده یابددهد که پس از گلدهی، فتوسنتز بر اثر تنش کاهش مینشان می

 . ]14[گیرند عملکرد نهایی دانه سهم قابل توجهی را به عهده می
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 سنبله خشک مادة مجدد انتقال . کارآیی3-5

سنبله نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری در  خشک مادة مجدد انتقال ( برای کارآیی1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

سنبله نشان داد  خشک مادة مجدد انتقال ( برای کارآیی2بودند. نتایج مقایسه میانگین )جدول  سطح احتمال یک درصد معنی دار

بود و این رقم از نظر آماری با ارقام  سنبله خشک مادة مجدد انتقال کارآییدرصد(  13/39دارای بیشترین درصد ) رقم سایسونز

MV-Toborzo  وMV-Magdalena های میهن، زارع، پیشگام و م و الیندر گروه یکسان و برتر و با ارقاFD-11111  در گروه یکسان

را به خود  سنبله خشک مادة مجدد انتقال درصد( کارآیی 33/22درصد )دار، کمترین قرار داشتند و رقم اوروم نیز با اختالف معنی

گزارش دادند  ]2[روستانی س بحرانی و طهماسبیدر گروه یکسان و پایین قرار داشت.  FD-12073اختصاص داد که با الین 

خصوصیت ژنتیکی ارقام نیز در این میان نقش مهمی در کارآیی انتقال مجدد دارند. در همین راستا گندم دوروم نسبت به گندم 

افشانی عامل نان کارآیی انتقال مجدد مواد خشک بیشتری به دانه داشت. همچنین مقدار ماده خشک تولید شده در مرحله گرده

رسد با افزایش مقدار ماده خشک دراین مرحله، انتقال که به نظر میطوریباشد. بهنتقال مجدد ماده خشک به دانه میمهمی در ا

-ههای ذخیره شده در ساقه گنددم قبل از گلدهی باخیراً، کربوهیدرات .باشدمجدد ماده خشک، عامل مهمی در پر کردن دانه می

ا تحت شرایط تنش انتهایی مورد توجه بسیار واقع شده است. بطور کلی تغییرات ژنتیکی هدعنوان منبع کربن برای پر کردن دانه

 ها در گنددم معمدولی مشاهده شدده اسدتبرای ظرفیت ذخیره ساقه قبل از گلدهی و بازدهی انتقال مواد ذخیره شدده بده دانه

]5[. 
 

 گیریتجزیه واریانس صفات مورد اندازه -1جدول 
ه درج منابع تغییر

 آزادی

 میانگین مربعات

 از خشک ماده انتقال میزان

 دانه به سنبله

 خشک ماده مجدد انتقال فرآیند سهم

  دانه عملکرد در سنبله

 مادة مجدد انتقال کارآیی

  سنبله خشک

 هر در دانه تعداد

 سنبله

  مترمربع در دانه عملکرد

 12/22221** 919/11** 2223/2 341/2** 139/2** 2 تکرار

 23/13232** 419/159** 264/3** 329/2* 234/2* 5 قامار

 63/1413 626/2 336/1 133/2 243/2 13 اشتباه

 33/4 94/1 54/13 94/13 53/3 - ضریب تغییرات
ns ،*  به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح پنج و یک درصد. **و 

  
 زه گیریمقایسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندا -2جدول 

 از خشک ماده انتقال میزان ارقام مختلف

 دانه به سنبله

 خشک ماده مجدد انتقال فرآیند سهم

 (درصد) دانه عملکرد در سنبله

 مادة مجدد انتقال کارآیی

 (درصد) سنبله خشک

 در دانه تعداد

 سنبله هر

 در دانه عملکرد

 (گرم) مترمربع

Uroom b5/164 c632/2 c33/22  f326/46 d33/613 

Zare ab3/321 abc223/4 ab29/69  c232/94 bc63/396 

MV-Magdalena ab 1/365 abc322/4 a54/39  e333/45 bc22/352 

MV-bodri ab 3/344 abc 413/4 bc59/33  c322/99 bc33/363 

Soissons a 3/491 a333/6 a13/39  g333/33 c33/322 

MV-Toborzo ab 6/394 abc 653/4 a33/32  h933/39 bc 33/399 

Mihan a 9/469 ab 332/9 ab54/63  e322/92 ab22/322 

Pishgam ab 1/236 abc 993/3 abc53/49  d322/92 ab33/353 

FD-11111 ab 1/164 bc 353/2 abc25/42  a353/61 a33/363 

FD-12073 b 3/143 c 333/1 c94/23  b293/93 ab44/325 

 داری با یکدیگر ندارند.ستون، اختالف معنیهایی با حروف مشترك در هر میانگین
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 . نتیجه گیری کلی4

های مورد مطالعه برای کلی نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در این آزمایش نشان داد که ارقام و الینطوربه

-FDهای انجام شده نشان داد الین  دار بودند این در حالی بود که مقایسه میانگینکلیه صفات این آزمایش از نظر آماری، معنی

نیز دارای کمترین تعداد دانه در   MV-Toborzoدارای بیشترین تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه در متربع بود و رقم  11111

عملکرد درصد  32حدود  FD-11111بود. رقم اوروم نسبت به الین عملکرد دانه در مترمربع سنبله و رقم اوروم نیز دارای کمترین 

نیز با اختالف  FD-12073بود و رقم سنبله به دانه  از خشک ماده انتقال میزاندارای بیشترین  . رقم میهنکمتری تولید کرده است

دارای بیشترین درصد  رقم سایسونزرا به خود اختصاص داد سنبله به دانه  از خشک ماده انتقال میزانمعنی داری، کمترین 

 333/1درصد )نیز، کمترین  FD-12073بود رقم دانه  عملکرد در سنبله خشک ماده مجدد انتقال فرآیند سهمدرصد(  333/6)

درصد(  13/39دارای بیشترین درصد ) رقم سایسونزبود. دانه  عملکرد در سنبله خشک ماده مجدد انتقال فرآیند درصد( سهم

 مجدد انتقال درصد( کارآیی 33/22درصد )دار، کمترین رقم اوروم نیز با اختالف معنیسنبله،  خشک مادة مجدد انتقال کارآیی

 که دارای بیشترین عملکرد در بین ارقام مورد مطاله بود.  FD-11111الین را دارا بود. مشاهده شد که  سنبله، خشک مادة
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Abstract 
In order to evaluation of dry matter remobilization of assimilates materials amount from the spike to grain in 
different bread wheat varieties and lines in Ardabil, an experiment in randomized complete block design with three 

replications with ten cultivars (Includes: Uroom, Zare, MV-Magdalena, Soissons, MV-Toborzo, Mihan, Pishgam, 

FD-11111 and FD-12073) was done in Research Station of Agriculture and Natural Resources of Ardabil in 2015-

2016.The results showed that analysis of variance for traits in this experiment showed that, varieties and lines for all 

studied traits in this experiment, were significant. FD-11111 line has the highest number of grain per spikes and 

grain yield per square meter. The Mihan variety has the highest rate of dry matter remobilization from spikes to 

grain. Soissons variety has the highest percentage (6.337%) of the share the transfer process of dry matter from 

spike in grain yield and the highest percent (75.13%) of dry matter remobilization efficiency of spike. So, FD-11111 

line between studied genotypes was the best lines. 

 

Keywords: grain yield, wheat, dry matter re-mobilization efficiency, number of grain. 
 


