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 1/4/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             12/11/82تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 3(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

 رشد ژرم پالسم گندم دوروم و ارتباط آن با برخی عادتارزیابی 
  صفات زراعی و عملکرد دانه در مناطق سردسیر دیم

  
  زاده اهری داود صادق

  . ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه-مربی پژوهش و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
  سرحد بهرامی

   مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان–یم کارشناس تحقیقات غالت د
  هوشنگ پاشاپور

  مربی پژوهش و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
  

  چکیده
های مقایسه عملکرد ارقام و تعیین ارتباط         های گندم دوروم  دیم موجود در آزمایش         این بررسی به منظور ارزیابی عادت رشد ژنوتیپ       

 رقم و الیـن مختلـف گنـدم دوروم در سـه             298بر روی   ) 1377-1380(د طی سه سال زراعی      بین برخی صفات زراعی و عادت رش      
هـای   به منظور تعیین عادت رشد ارقـام و الیـن         . اجرا شد ) مراغه ، حیدرلو و قاملو    (ایستگاه تحقیقات کشاورزی مناطق سردسیر دیم       

ای و ارزیابی از نظر طی مراحل         اخر بهار در شرایط مزرعه    کشت در او  (آزمایشی از روش متداول در مراکز بین المللی تحقیقات غالت           
تعداد روز از کاشت تا ظهور سـنبله و رسـیدن دانـه، دوره پـر                (جهت بررسی ارتباط بین صفات زراعی       . استفاده شد ) مختلف رویشی 

هـای مقایـسه عملکـرد       شاز میـانگین ایـن صـفات در آزمـای         ) شدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانـه در واحـد سـطح              
های با عادت رشد بهاره اکثریت ژرم پالسم را به خـود اختـصاص    نتایج بررسی نشان داد که ژنوتیپ   . های مذکور استفاده شد     ایستگاه

در ایستگاه مراغه بین عادت رشد و تاریخ ظهـور سـنبله همبـستگی              . داده و پس از آن ژنوتیپ های زمستانه و اختیاری قرار داشتند           
وجود داشته و همبستگی بین عادت رشد و دوره پر شـدن دانـه مثبـت و بـسیار                   ) P≤0.01(و بسیار معنی دار      ) r = -31/0 (منفی

بین عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد روز از کاشت تا ظهور سـنبله و رسـیدن ، دوره پـر شـدن دانـه و                    ). r = 24/0(معنی دار بود    
در ایستگاه قاملو بین عادت رشد از یک طرف و دوره پـر شـدن         . وجود داشت ) P≤0.01(گی مثبت و بسیار معنی دار       ارتفاع همبست 

همبستگی . وجود داشت ) r = -41/0 و   r = -35/0به ترتیب برابر    (دانه و عملکرد دانه در واحد سطح از طرف دیگر همبستگی منفی             
در ایستگاه حیدرلو بین عادت رشد و ارتفاع بوته         ). P≤0.01(دار بود    و بسیار معنی   ) r =39/0(فاع بوته مثبت    بین عملکرد دانه و ارت    

و بین عملکرد دانه از یک طرف و تاریخ ظهور سـنبله، رسـیدن دانـه و وزن هزاردانـه از طـرف دیگـر                          ) r =-36/0(همبستگی منفی   
  .وجود داشت که از نظر آماری بسیار معنی دار بود) =56/0r  و r ،  79/0 =r = 78/0 برابر به ترتیب(همبستگی مثبت 

  
  . گندم دوروم، عادت رشد، عملکرد دانه، صفات زراعی، مناطق دیم:های کلیدی واژه
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  هوشنگ پاشاپور، سرحد بهرامی، اهریزاده  داود صادق  602

 قدمهم
د مـی شـود و در   از کل اراضی جهان که به کـشت گنـدم اختـصاص دارد تولیـ    % 10در ) T. turgidum var. durum(گندم دوروم 

، 13 ،   5(از محصوالت مهم زراعی محسوب می شـود           نامناسب است، ) نان(مناطقی که شرایط آب و هوایی برای تولید گندم معمولی           
 هزار هکتار آن متعلق به گندم دوروم 200-300 میلیون هکتار زیر کشت گندم قرار دارد که      6/6در ایران هر سال حدود      ). 34 و   24

مساحت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور قرار داشته و در مناطق سردسیر بـه صـورت محـدودی اقـدام بـه                        اکثر این   . است
های شایع غالت از قبیل زنگ ها و سیاهک هـا در              به دلیل وجود ژن های مقاومت به برخی بیماری         ). 35 و   13(کاشت آن می شود     

وزن خشک دانه در گندم های دوروم حاوی        % 22و گاه تا    % 12-14(تئین دانه   گندم دوروم و نیز توانایی ژنتیکی در تولید بیشتر پرو         
همچنـین  . های مذکور در مناطق کشت گندم اسـتفاده نمـود           توان از آنها در مواقع بحرانی از قبیل شیوع بیماری          ، می )پروتئین است 

 اقدام به انتقـال ژن هـای مفیـد از ایـن نـوع               گیری از روش های مختلف اصالحی از قبیل دورگ گیری بین گونه ای              توان با بهره   می
   ).13( ها به گندم نان نموده و خواص آن را بهبود بخشید  گندم

شـود کـه     ای اطالق می     به پدیده  2بهاره سازی . شوند  به سه گروه زمستانه، اختیاری و بهاره تقسیم می         1ارقام گندم از نظر عادت رشد     
تبدیل به عادت رشد بهاره شده و توانایی عبور از مرحله           )  درجه سانتیگراد  2-7(اثر سرما   طی آن ارقام دارای عادت رشد زمستانه در         

 اظهار نمـود کـه پدیـده بهـاره سـازی فقـط یـک تغییـر                  3مظفری به نقل از سالیس بوری     . کنند رشد رویشی به زایشی را کسب می      
سازی را کسب یا تسریع در توانایی  چووارد واژه بهاره). 23( گیرد فیزیولوژیکی بوده و در این عمل ژنوتیپ گیاهی تحت تاثیر قرار نمی

به طور کلی غالت زمستانه بدون بهاره سازی توانایی گل دهی را نداشته و این               ). 12(تولید گل در نتیجه تیمار سرمایی تعریف نمود         
  ).23(افتد  در نتیجه تاثبر دماهای پایین در طول زمان اتفاق می) گل انگیزی(پدیده 

سازی در گندم دمایی است که موجب بیشترین کاهش در زمان بـین              یقات محققین نشان داده که، مناسب ترین دما برای بهاره         تحق
گـراد گـزارش     درجـه سـانتی  2 و 10سازی توسط محققین بین  مقدار بهینه دمای بهاره). 29 و   20،  11(کاشت تا ظهور سنبله شود      

کننـد و آنهـا را بـا عالئـم           سازی را در گنـدم کنتـرل مـی          ژن، پاسخ به بهاره    3م کرد که    تسون اواکی اعال  ). 23 و   20،21(شده است   
.  )36(باشـند   می 5 در هر لوکوس   4ای ها دارای آلل های چندگانه     او اظهار داشت که این ژن     .  مشخص کرد  Sg3 و   Sg1   ، Sg2اختصاری  

نتـرل کننـده پاسـخ بـه بهـاره سـازی در گنـدم بـه کـار          های ک  برای آللV rn /vrnمک اینتاش پیشنهاد کرد که عالیم اختصاری 
 Vrn2 ژن با عالیم 3بیشتر مطالعات انجام شده در مورد عادت رشد در گندم حاکی از آن است که این ویژگی تحت تاثیر ). 22(روند

, Vrn1 و Vrn3(ار یـا پـنج ژن   ولی بنابر عقیده برخی دیگر از محققین، عادت رشد در گندم توسط چه) 15 و 14(  قرار داردVrn1 

تفاوت در پاسخ به بهاره سازی در ارقام گندم بستگی به تعـداد و نـسبت                ). 38 و   37،  28 ،   27 ،   11،26( شود کنترل می ) Vrn5الی  
ها به    تولید عادت رشد زمستانه را نموده ولی هرگاه حتی فقط یکی از آلل             vrnهای   ترکیب آلل .  دارد Vrnهای   های مغلوب از آلل     ژن

های هومولوگ گروه پـنج گنـدم در         تحقیقات نشان داده که کروموزوم    ). 21( نماید تولید عادت یهاره را می    ) Vrn(ت غالب باشد    صور
 قرار 5B و 5D بر روی کروموزوم Vrn4 و Vrn3 و ژن 5A بر روی کروموزوم Vrn1ژن ). 33 و 19(سازی دخالت دارند  پاسخ به بهاره

سازی بدون  پاسخ به بهاره) دوروم(های تتراپلوئید   اظهار نمود که، در گندم6 نقل از هالوران و بویدلمظفری به). 27 و 19، 18(دارند 
توانند کنترل کننـده عـادت        می A و   B در ژنوم    Vrnهای ژنی    شود و مکان    قرار دارد کنترل می    D که بر روی ژنوم      Vrn3حضور ژن   

  ).23(های تتراپلوئید باشند رشد در گندم

                                                            
1. Growth habit 
2. Vernalization (Springization) 
3. Salisbury, 1963 
4. Multiple allels 
5. Loucus 
6. Halloran and Boydell, 1976 
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 603  رشد ژرم پالسم گندم دوروم و ارتباط آن با برخی صفات زراعی و عملکرد دانه در مناطق سردسیر دیم   عادت  ارزیابی  

که تاکنون تحقیقاتی درمورد بررسی عادت رشد گندم دوروم در کشور صـورت نگرفتـه و تحقیقـات انجـام               دهد  نشان می  مرور منابع 
رابرتز در مطالعات خود بر روی گندم زمـستانه در       . شده توسط محققین در سایر کشورها بیشتر بر روی گندم نان متمرکز بوده است             

دارای ) تیـپ هـای زمـستانه     ( سنتز کلروفیل برگ ارتباط داشته و ارقام مقاوم به سـرما             کانادا اظهار داشت که عادت رشد زمستانه با       
 واریته بهاره و زمستانه گندم نتیجه گرفتند که بهاره          15کونسر و همکاران از مطالعه بر روی        ). 30(برگ های سبز تیره تری هستند       

 1 بهاره سازی بر روی پاسخ بـه طـول روز    کند ولی،  تر می  ا زودرس ها ر  سازی سبب تغییر در زودرسی ارقام بهاره و زمستانه شده و آن           
براون و سوتکا بین عادت رشد و میزان از بین رفتن گیاه گندم در اثر سرمای زمستانه همبستگی مثبت                   ). 16(در گندم تاثیری ندارد   

حسین پور  ). 10(ردسیر مناسب دانستند  گزارش کرده و استفاده از عادت رشد را در گزینش ارقام برای مناطق س              ) r =77/0(و قوی   
 ژنوتیپ گندم نان در منطقه کوهدشت بین عادت رشد از یک طرف و عرض برگ                10در بررسی همبستگی خصوصیات فیزیولوژیکی      

ف بـرگ پـرچم و   طول غال و نیز بین عادت رشد ،) P≤0.05(پرچم، مساحت برگ پرچم و عملکرد کاه همبستگی منفی و معنی دار    
  ). 1(شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی داری گزارش نمود 

های به نژادی سه ایستگاه تحقیقـات        هدف از انجام این بررسی ارزیابی عادت  رشد ارقام و الین های گندم دوروم موجود در آزمایش                 
هـای زراعـی و عملکـرد دانـه در گنـدم       ژگیکشاورزی واقع در منطقه سردسیر دیم کشور و نیز بررسی همبستگی برخی صفات و وی         

ریزی خط مشی اصالح گندم دوروم در مناطق سردسیر دیـم مـورد اسـتفاده      دوروم بود که، اطالعات به دست آمده می تواند در پایه          
 .اصالح گران و محققان به نژادی گندم دوروم قرار گیرد

  
  ها مواد و روش

و ) ارومیه(و در سه ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه، حیدرلو          ) سال زراعی سه   (1377-1380های زراعی    این بررسی طی سال   
مشخـصات جغرافیـایی،    . های مقایسه عملکرد انجـام گردیـد       های گندم دوروم موجود در آزمایش      بر روی ارقام و الین    ) سنندج(قاملو  

  . درج شده است2 و 1کلیمایی و خصوصیات خاک مناطق در جدول 
  

  ت جغرافیایی و میزان بارندگی در سه ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مشخصا– 1جدول 

  میانگین بارندگی  )متر(ارتفاع از سطح دریا   عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نام ایستگاه
  )mm(دراز مدت 

  مراغه
  حیدرلو
  قاملو

   دقیقه شرقی26 درجه و 46
   دقیقه شرقی2 درجه و 45
   دقیقه شرقی29 درجه و 47

   دقیقه شمالی12و  درجه 37
   دقیقه شمالی28 درجه و 37
   دقیقه شمالی09/0 درجه و 35

1730  
1470  
1750  

365  
330  
360  

  
   مشخصات خاک در سه ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم– 2جدول 

میلی (قابلیت هدایت الکتریکی   میزان شوری  بافت  نام ایستگاه
  pH  )موز بر سانتی متر

  مراغه
  حیدرلو
  قاملو

  یلومی رس
  لومی رسی
  لومی رسی

  ناچیز
  ناچیز
  ناچیز

  2کمتر از 
  5/0کمتر از 
  1کمتر از

  5/8کمتر از 
  6/7کمتر از 
  8/7کمتر از 

                                                            
1. Photoperiodic response 
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  هوشنگ پاشاپور، سرحد بهرامی، اهریزاده  داود صادق  604

 بود  1المللی تحقیقات غالت نظیر سیمیت و ایکاردا       روش ارزیابی عادت رشد ژنوتیپ های آزمایشی مطابق روش مرسوم در مراکز بین            
، پس از برطرف شدن خطر کاهش دمای محیط         ) خرداد ماه  20(وش هر سال و در اواخر بهار        براساس این ر  ). 15 و   14 ،   11 ،   9،  8(

روش کاشـت دسـتی بـوده و    . ای شد  های آزمایشی در شرایط مزرعه     گراد اقدام به کشت بذر ارقام و الین          درجه سانتی  10به کمتر از    
 بار پنجه غازی در بهار      2-3ان دار در پاییز و استفاده از        عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل یک بار شخم با گاوآهن بدون برگرد            

در پاییز و به هنگـام آمـاده          )سوپرفسفات تریپل (تمامی کود فسفره    .  بود N60P30فرمول کودی مورد استفاده برای تغذیه گیاهان        . بود
پـس از کـشت در اواخـر بهـار اسـتعمال             روز   20در پاییز و بقیه آن در طی دو مرحله به فاصله            ) اوره(سازی زمین و نصف کود ازته       

 3از هر تیمار انتخاب و در یک خط به طول           ) بدون شکستگی و آسیب دیدگی جنین     ( عدد بذر سالم     100برای کشت تعداد    . گردید
 در هزار ضدعفونی شده و موقع کـشت سـعی شـد کـه               1بذور قبل از کاشت توسط قارچ کش بنومیل و به نسبت            . متر کشت گردید  

پس از کاشت بذور اقـدام بـه آبیـاری          . بذر از یکدیگر مناسب بوده و از تجمع چندین بذر در یک جا جلوگیری به عمل آید                فاصله دو   
بـه منظـور    . شده و در صورت لزوم با علف های هرز مزرعه به روش دستی مبـارزه گردیـد                ) برحسب شرایط منطقه  (مرتب و هفتگی    

 شماره یک بـار، از ارقـام        10های آزمایشی و پس از هر        م شاهد، در بین ارقام و الین      مقایسه عادت رشد ژنوتیپ های آزمایشی با ارقا       
) گندم نان بزوستایا به عنوان شاهد کامالً زمستانه و گندم دوروم سیمره به عنوان شـاهد کـامالً بهـاره                   (شاهد با عادت رشد مشخص      

هـای   آبیـاری، وجـین علـف     ( عمل آمـده و عملیـات داشـت          پس از سبز شدن بذور ، یادداشت برداری از درصد سبز به           . استفاده شد 
به طور مرتب انجام و در طی دوران رویش گیاهان سعی شد که از بروز هرگونه تنش خشکی در گیاهـان                     ) …مصرف کود اوره و     هرز،

 مرحلـه و بـه   4سه هفته بعد از کاشت یادداشت برداری از وضعیت رویشی ارقام شروع شده و یادداشت بـرداری در  . جلوگیری گردد 
در این روش ارقام و الین هایی که در کلیه مراحل یادداشت برداری در حالت رشد رویشی بودنـد                   . فاصله هر هفته یک بار انجام شد      

هـایی کـه در      ، در مورد ارقـام و الیـن       2ها در حال طویل شدن بودند شاخص         هایی که در آنها پنجه      و برای ژنوتیپ   1ساخص عددی   
 و ارقام 4هایی که مراحل مذکور را گذرانده و در مرحله ظهور سنبله بودند شاخص      و برای ژنوتیپ   3بودند شاخص   مرحله ساقه روی    

گیری نهایی براساس نتایج  سرانجام نتیجه.  را دریافت کردند5هایی که از مرحله گرده افشانی عبور کرده بودند شاخص عددی  و الین
بـرداری فقـط در مرحلـه       هایی که در پایان عملیـات یادداشـت        یعنی، ژنوتیپ . ورت گرفت های به عمل آمده ص     بندی یادداشت  و جمع 

هایی که به مرحله ظهور سنبله و گرده افشانی رسـیده بودنـد              به عنوان کامالً زمستانه، ارقام و الین      ) 1دارای شاخص   (رویشی بودند   
وته ها به مرحله ظهور سنبله و گرده افشانی وارد شـده بودنـد              از ب % 50به عنوان کامالً بهاره و در صورتی که حدود          ) 5 و   4شاخص  (

  . به عنوان عادت رشد اختیاری تعیین شدند
های مناطق مذکور نیز تحت بررسی  های مقایسه عملکرد تکراردار در ایستگاه های آزمایشی در آزمایش چون همزمان ارقام و الین

  :این صفات عبارت بودند از. ی آنها نیز ثبت شدهای زراع بودند لذا، هر سال میانگین صفات و ویژگی
)  میلی متر20تاریخ اولین باران موثر برای سبز کردن بذور در پاییز به میزان حدود (تعداد روز از کاشت    : تاریخ ظهور سنبله   - 1

  .سنبله ها در کرت% 50تا ظهور بیش از 
 میلـی   20برای سبز کردن بذور در پاییز بـه میـزان حـدود             تاریخ اولین باران موثر     (تعداد روز از کاشت     : تاریخ رسیدن دانه     - 2

  .دانه ها در کرت% 50تا رسیدگی بیش از ) متر
  .بین تاریخ ظهور سنبله تا رسیدن دانه) تعداد روز ( فاصله زمانی :  دوره پر شدن دانه - 3
  .  انتخاب شده بود بوته برحسب سانتی متر که به تصادف از هر کرت آزمایشی10متوسط ارتفاع در : ارتفاع گیاه  - 4
  .وزن هزار عدد بذر کامالً رسیده و بدون شکستگی برحسب گرم: وزن هزاردانه  - 5
  عملکرد دانه در واحد سطح - 6

                                                            
1. CIMMIT and ICARDA 
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 605  رشد ژرم پالسم گندم دوروم و ارتباط آن با برخی صفات زراعی و عملکرد دانه در مناطق سردسیر دیم   عادت  ارزیابی  

 انجـام و    MSTAT-Cافـزار آمـاری      های زراعی و عملکرد دانه بـا اسـتفاده از نـرم            آماری محاسبه همبستگی صفات و ویژگی       عملیات
هـای مختلـف رشـد از روش آمـاری مقایـسه       به منظور مقایسه عملکرد دانه عادت. اج شدضرایب همبستگی ساده بین صفات استخر   

روش (ها نامساوی هستند و روش محاسـبه درجـه آزادی مـوثر              ها جفت نشده و واریانس     گیری میانگین دو نمونه در حالتی که اندازه      
  ).7 و 6( استفاده شد) 1ساترویت

  
  نتایج و بحث

  :ه تحقیقات کشاورزی دیم مراغهنتایج حاصل در ایستگا) الف
های دوروم موجود در   رقم و الین مختلف از گندم151  در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه و طی سه سال بررسی،

 رقم و الین دارای عادت رشد کامالً 50این بررسی نشان داد که . های مقایسه عملکرد دانه از نظر عادت رشد ارزیابی شدند آزمایش
های به نژادی ایستگاه مذکور وجود   رقم و الین کامالً بهاره در آزمایش77 رقم و الین دارای عادت رشد اختیاری و 24انه، زمست
 200/1 و 170/1  ،140/1های دارای عادت رشد زمستانه، اختیاری و بهاره به ترتیب برابر  متوسط عملکرد دانه ارقام و الین. داشت

  ).3جدول (تن در هکتار بود 
  

   عادت رشد ارقام و الین های آزمایشی گندم دوروم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه-3جدول 

  حاقل عملکرد دانه  درصد فراوانی  تعداد  عادت رشد
  )تن در هکتار (

حداکثر عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

متوسط عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

  زمستانه
  اختیاری
  بهاره

50  
24  
77  

33  
16  
51  

310/0  
220/0  
220/0  

200/2  
300/2  
640/2  

140/1  
170/1  
200/1  

  200/1  640/2  220/0  100  151  کل
  

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه نشان داد که، بین ) درجه آزادی موثر(مقایسات میانگین عملکرد دانه به روش ساترویت 
). 4جدول (وجود دارد ) P≤0.01(دار آماری  های بسیار معنی ه اختالفهای مختلف رشد زمستانه با بهاره و اختیاری با بهار عادت

  .باشند های بهاره در این ایستگاه دارای بیشترین عملکرد دانه نسبت به سایرین می دهد که ژنوتیپ  نشان می4 و 3های  مقایسه جدول
  

  رشد دوروم به روش ساترویت در ایستگاه مراغههای مختلف   مقایسه میانگین عملکرد دانه عادت-4جدول 
)( خطای معیار  نوع مقایسه 21 xxS −

  t′  احتمال معنی دار بودن  درجه آزادی موثر  
  ns  43  22/0  34/117  زمستانه با اختیاری
  **  109  269  34/84  زمستانه با بهاره
  **  5/24  5/16  31/112  اختیاری با بهاره

  و غیرمعنی دار% 1 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ns و **              
  

بارنـدگی کـافی و دمـای    (توان به عدم وجود شـرایط مناسـب        های زمستانه در این بررسی را می       دلیل کم بودن عملکرد دانه ژنوتیپ     
دهد که در طول ایـن دوره میـزان    های آزمایشی نشان می آمار هواشناسی سال. برای سبز پاییزه در منطقه مراغه نسبت داد    ) مناسب

وجـود چنـین شـرایطی در منطقـه بـر رونـد             . بارندگی و دمای محیط در ماه اول و دوم پاییز برای سبز بذور نامناسـب بـوده اسـت                  
                                                            
1. Satter Waite method 
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د دانه و یـا خـصوصیاتی   زیرا هرگاه، محققین اصالح گندم در این منطقه فقط از روی عملکر. های اصالحی تاثیر نامطلوبی دارد  برنامه
هـای متـوالی ،       پس از سپری شدن سـال       همچون ظهور زودتر سنبله و زودرسی اقدام به گزینش ارقام و الین های آزمایشی نمایند ،               

اکثریت قریب به اتفاق ژنوتیپ های آزمایشی از عادت رشد بهاره برخوردار خواهند شد و بـه دلیـل حـساسیت ژنوتیـپ هـای بهـاره              
های پاییزه به میزان مناسـب نـازل شـوند ، امکـان نـابودی تمـام محـصول دراثـر                      هایی که بارندگی   ای زمستانه، در سال   دربرابر سرم 

همچنـین  . گران شده و هزینه های هنگفتی نیز دربر خواهد داشـت            این امر سبب اتالف وقت اصالح     . سرمازدگی وجود خواهد داشت   
 سازگاری و پایداری عملکـرد دانـه کمتـری در منـاطق سردسـیر دیـم برخـوردار           ارقام معرفی شده تحت چنین شرایطی ، از قابلیت        

گرددکه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیـم مراغـه و منـاطق مـشابه آب و هـوایی در                     برای رفع این مشکل توصیه می     . خواهند بود 
هـا شـده و امکـان     اسـب در بـذور ژنوتیـپ   این امر سبب ایجاد سبز من. صورت امکان از یک بار آبیاری در زمان کاشت استفاده گردد    

  .آورد ارزیابی بهتر آنها را از جهت مقاومت یا حساسیت به سرما فراهم می
هـای زراعـی و عملکـرد دانـه ژرم پالسـم مـورد بررسـی در ایـستگاه تحقیقـات            ضرایب همبستگی بین صفات و ویژگی      5در جدول   

دهد که در منطقه مراغه بین عادت رشد و تاریخ ظهـور سـنبله               شان می مندرجات این جدول ن   . کشاورزی دیم مراغه درج شده است     
هـای زمـستانه ظهـور     یعنی در ژنوتیپ  .  است r=-31/0وجود دارد که ضریب آن برابر       ) P≤0.01( دار همبستگی منفی و بسیار معنی    

های زمستانه گندم برای     حققان نشان داده که ارقام و الین      مطالعات م . گیرد های رشدی دیرتر صورت می     سنبله نسبت به سایر عادت    
که با نتایج بدست آمـده از ایـن بررسـی      ) 38(ظهور سنبله نیاز به مدت زمان بیشتری نسبت به ژنوتیپ های بهاره و اختیاری دارند                

  . کند آن را تایید می مطابقت داشته و
  

   های گندم دوروم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه ضرایب همبستگی بین صفات زراعی ارقام و الین-5جدول 

تاریخ ظهور   عادت رشد  صفت
دوره پر   تاریخ رسیدن  سنبله

  عملکرد دانه  وزن هزاردانه  ارتفاع بوته  شدن دانه

              -  عادت رشد
            -  -31/0**  تاریخ ظهور سنبله
          -  ns13/0-  **90/0  تاریخ رسیدن

        -  68/0**  30/0**  24/0**  دوره پر شدن دانه
      -  42/0**  73/0**  71/0**  -16/0*  ارتفاع بوته
    -  ns 040/0  ns02/0  ns06/0  *16/0  ns13/0  وزن هزاردانه
  -  ns10/0  **51/0  **65/0  **56/0  **47/0  ns14/0  عملکرد دانه

  ی فاقد اختالف معنی دار آمارns، % 5و % 1 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال * و ** 
  

یعنـی  . وجـود دارد   )r= -16/0(دار  دهد که بین عادت رشد و ارتفاع گیاه در منطقه مراغه همبستگی منفـی و معنـی            نشان می  5جدول  
از طـرف دیگـر جـدول مـذکور     . های زمستانه دوروم دارای ارتفاع بوته بیشتری نسبت به سایر عادت های رشد مـی باشـند         ارقام و الین  

 بـوده کـه از      r=24/0ه مراغه ارتباط بین عادت رشد و دوره پر شدن دانه دارای ضـریب همبـستگی معـادل                   نشان می دهد که در منطق     
های بهاره دارای طول دوره پر شدن دانه بیشتری نسبت به سایر عـادت               یعنی ارقام و الین   . است) P≤0.01(دار   نظر آماری بسیار معنی   

طـوالنی  ( از طرف دیگـر، ایـن امـر         . توان به ظهور زود سنبله در ژنوتیپ های بهاره نسبت داد            ن امر را می   دلیل ای . های رشد می باشند   
. می تواند یکی از دالیل زیاد بودن عملکرد دانه این قبیل ارقام در منطقـه مراغـه باشـد                  ) بودن دوره پر شدن دانه در ژنوتیپ های بهاره        

زان مواد حاصل از فتوسنتز گیاه که در دانه ذخیره می شوند افزوده شـده و در نهایـت سـبب    چرا که با افزایش طول پر شدن دانه بر می     
همـان  . توان در وزن هزاردانـه مـشاهده نمـود         ها را می   تاثیر ذخیره مواد حاصل از فتوسنتز گیاهی در دانه        . شود  افزایش عملکرد دانه می   

. وجـود دارد  ) P≤0.05(دار    هزاردانـه همبـستگی مثبـت و معنـی         دهـد بـین دوره پـر شـدن دانـه و وزن              نشان مـی   5گونه که جدول    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 607  رشد ژرم پالسم گندم دوروم و ارتباط آن با برخی صفات زراعی و عملکرد دانه در مناطق سردسیر دیم   عادت  ارزیابی  

)16/0=r .(    آمده درخصوص صفات موثر در افزایش عملکرد گندم دیم در شـرایط سردسـیری اظهـار داشـت       روستایی در بررسی به عمل
  ). 3( دهد که چون زودرسی در افزایش طول دوره پر شدن دانه تاثیر دارد لذا، در عملکرد دانه نیز تاثیر داشته و آن را افزایش می

تاریخ رسیدن دانـه، دوره پـر شـدن            یب همبستگی بین عملکرد دانه و تاریخ ظهور سنبله،        دهد که ضرا    نشان می  5مندرجات جدول   
حق پرسـت   . است) P≤0.01(دار    است که از نظر آماری بسیار معنی       47/0 و   56/0،  65/0،  51/0دانه و ارتفاع گیاه به ترتیب برابر با         

 رقم و الین مختلف گندم دوروم دیم در منطقه کرمانشاه اظهـار داشـتند کـه         19بر روی   و آقایی سربرزه در مطالعات یک ساله خود         
 -53/0 و   r= -70/0به ترتیـب برابـر      (دار   بین تعداد روز تا ظهور سنبله و رسیدن دانه با عملکرد دانه همبستگی منفی و بسیار معنی                

=r (   وجود دارد)02/0(انـه و ارتفـاع گیـاه را ضـعیف           همچنین نامبردگان ضریب همبستگی بین عملکرد د      ). 2- = r (  دار  و غیرمعنـی
  .ها با نتایج حاصل از این بررسی مغایرت دارد این یافته. گزارش کردند

های دوروم با عملکرد باال در این ایستگاه توجـه بـه             دهد که برای انتخاب ژنوتیپ     بندی نتایج حاصل در ایستگاه مراغه نشان می        جمع
یعنی در این منطقـه ژنوتیـپ هـای      .  سنبله و رسیدن دانه، دوره پر شدن دانه و ارتفاع گیاه مفید خواهد بود              چهار صفت تاریخ ظهور   

دارای ارتفاع بوته و دوره پر شدن دانه بیشتر که تاریخ ظهور سنبله و رسیدن دانه دیرتـری دارنـد از نظـر عملکـرد دانـه نـسبت بـه                    
  سایرین دارای برتری خواهند بود

  
  :ل از بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملونتایج حاص) ب

 رقم و الین از گندم های دوروم از نظر عادت رشد ارزیابی 81در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو طی سه سال بررسی تعداد 
وسط عملکرد دانه در واحد مت.  رقم و الین کامالً بهاره بود45 رقم و الین اختیاری و 17 ژنوتیپ زمستانه ، 19گردید که شامل 

  . آمده است6های مختلف رشدی در ایستگاه قاملو در جدول  سطح و میزان فراوانی عادت
  

   عادت رشد ارقام و الین های آزمایشی گندم دوروم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو-6جدول 

تن (حداقل عملکرد دانه   درصد فراوانی  تعداد  عادت رشد
  )در هکتار

ثر عملکرد دانه حداک
  )تن در هکتار(

متوسط عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

  زمستانه
  اختیاری
  بهاره

19  
17  
45  

23  
21  
56  

900/0  
690/0  
430/0  

50/1  
40/1  
40/1  

160/1  
130/1  
940/0  

  030/1  50/1  430/0  100  81  کل
  

دوروم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم های مختلف رشد گندم  دهد که بیشترین عملکرد دانه در بین عادت  نشان می6جدول 
های مختلف رشدی در  مقایسات میانگین عملکرد دانه بین عادت. های دارای عادت رشد زمستانه است قاملو متعلق به ارقام و الین

  ).7جدول (داری وجود ندارد  این ایستگاه نشان داد که، بین آنها اختالف آماری معنی
  

  لکرد دانه عادت های مختلف رشد دوروم به روش ساترویت در ایستگاه قاملو مقایسه میانگین عم-7جدول 
)( خطای معیار  نوع مقایسه 21 xxS −

  t   احتمال معنی دار بودن  درجه آزادی موثر  ′
  ns  31  0006/0  80/71  زمستانه با اختیاری
  ns  52  003/0  30/63  زمستانه با بهاره

  ns  50/37  18/0  20/72  ی با بهارهاختیار
      ns = غیرمعنی دار از نظر آماری  
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ایـن  .  درج شده اسـت    8ضرایب همبستگی ساده بین صفات زراعی مورد بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو در جدول                 
دار موجـود    و بسیار معنـی   ) r = -35/0(دهد که، در ایستگاه مذکور بین عادت رشد و عملکرد دانه همبستگی منفی               جدول نشان می  

های زمستانه توانایی تولید عملکرد دانه بیشتری نسبت به سـایرین دارنـد و از عـادت رشـد ارقـام       یعنی در این منطقه ژنوتیپ   . است
هـای   ارقام و الیـن مطالعات انجام شده بر روی . های با عملکرد باال استفاده نمود  توان به عنوان معیاری جهت انتخاب ارقام و الین          می

هـای   های زمستانه نسبت به سـایر عـادت   اند که ارقام و الین گندم نان با عادت های مختلف رشد در مناطق سردسیر دیم نشان داده          
  .که با نتایج حاصل از این بررسی مطابقت داشته و آن را تایید می کند) 4(رشدی در این مناطق ، عملکرد دانه بیشتری دارند 

   
  ضرایب همبستگی بین صفات زراعی ارقام و الین های گندم دوروم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو -8جدول 

تاریخ ظهور   عادت رشد  صفت
  سنبله

تاریخ 
  رسیدن

دوره پر 
  عملکرد دانه  وزن هزاردانه  ارتفاع بوته  شدن دانه

              -  عادت رشد
            -  ns 11/0  تاریخ ظهور سنبله
          -  ns12/0  **94/0  تاریخ رسیدن

        -  -ns 05/0-  **68/0-  **39/0  دوره پر شدن دانه
      -  ns 14/0-  **49/0-  **57/0-  ns 10/0  ارتفاع بوته
    -  ns 040/0  **61/0-  **61/0-  **33/0  **53/0  وزن هزاردانه
  -  -ns 01/0  ns 18/0-  **41/0-  **39/0  ns10/0  -35/0 **  عملکرد دانه

   فاقد اختالف معنی دار آماریns، % 1 احتمال  معنی دار در سطح** 
  

، ارتفاع بوته و دوره پر شدن دانه به ترتیب همبستگی مثبـت و منفـی وجـود                  دهد که بین عملکرد دانه      نشان می  8مندرجات جدول   
 -41/0رد دانه و دوره پر شدن دانه برابر         مقدار ضریب همبستگی بین عملک    . است) P≤0.01(دار   ارد که، از نظر آماری بسیار معنی      د

توان در این ایستگاه از      ه، ضریب نسبتاً باالیی بوده و می       است ک  39/0همچنین این ضریب بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته برابر           . است
ر ایـستگاه تحقیقـات   بـه بیـان دیگـر د   . های دارای عملکرد باال اسـتفاده نمـود    عنوان معیاری جهت انتخاب ژنوتیپ    صفات مذکور به  

قادر به تولیـد دانـه       هایی از گندم دوروم که دارای دوره پر شدن دانه کوتاه و ارتفاع بوته بیشتری باشند،                زی دیم قاملو ژنوتیپ   کشاور
  . باشند بیشتری نسبت به سایرین می

داری با تعداد روز  معنیبطه منفی و بسیار مطالعات انجام گرفته در گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی نشان داده که، ارتفاع بوته را
از . کنـد   که با نتایج به دست آمده از این بررسی مطابقت داشته و آن را تایید مـی                ) 31(از کاشت تا ظهور سنبله و رسیدن دانه دارد          

ـ                  تهـاک و همکـاران     دسـت آمـده توسـط پا      ه  طرف دیگر مثبت و معنی دار بودن همبستگی بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته با نتایج ب
  ).25( مطابقت دارد

  
  :نتایج حاصل از بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم حیدرلو) ج

 ژنوتیپ گندم دوروم نـشان داد کـه در ایـن            66نتایج بررسی سه ساله در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم حیدرلو بر رویعادت رشد              
 رقـم و الیـن بـا عـادت رشـد            33 ژنوتیپ دارای عادت رشد کـامالً بهـاره و           12 ،هالین با عادت رشد کامالً زمستان      رقم و    21ایستگاه  

یـن ایـستگاه بـه ترتیـب برابـر      ، اختیاری و بهـاره گنـدم دوروم در ا         های زمستانه   متوسط عملکرد دانه ژنوتیپ   . تاختیاری وجود داش  
  ).9جدول ( تن در هکتار بود 00/1 و 950/0، 970/0
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  های آزمایشی گندم دوروم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم حیدرلو ین عادت رشد ارقام و ال-9جدول 

تن (حداقل عملکرد دانه   درصد فراوانی  تعداد  عادت رشد
  )در هکتار

حداکثر عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

متوسط عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

  زمستانه
  اختیاری

21  
12  

32  
18  

360/0  
430/0  

00/2  
700/1  

970/0  
950/0  

  00/1  900/1  460/0  50  33  هارهب
  00/1  00/2  360/0  100  66  کل

  
های مختلف رشدی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم حیدرلو نشان داد که اختالف عملکرد  مقایسه میانگین عملکرد دانه عادت

 ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم دست آمده دره این یافته با نتایج ب. )10جدول (دار نیست  ه در بین آنها از نظر آماری معنیدان
  .قاملو مطابقت داشته ولی با نتایج حاصل در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه مغایرت دارد

  
   مقایسه میانگین عملکرد دانه عادت های مختلف رشد دوروم به روش ساترویت در ایستگاه حیدرلو-10جدول 

( خطای معیار  نوع مقایسه
21

( xxS −
  t′  احتمال معنی دار بودن  درجه آزادی موثر  

  ns  3/29  0001/0  20/160  زمستانه با اختیاری
  ns  00/31  03/0  60/129  زمستانه با بهاره
  ns  00/17  004/0  50/123  اختیاری با بهاره

ns = غیرمعنی دار از نظر آماری  
  

 درج شده و نشان     11راعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم حیدرلو در جدول          های ز  ضرایب همبستگی ساده بین صفات و ویژگی      
وجـود  ) P≤0.01((دار آماری     و بسیار معنی    )r =-36/0(دهد که، در این ایستگاه بین عادت رشد و ارتفاع بوته همبستگی منفی               می
این همبستگی منفـی    . های رشدی دارند   م ارتفاع بیشتری نسبت به سایر عادت      های زمستانه دورو   یعنی در این ایستگاه ژنوتیپ    . دارد

ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد دانه      ). 5جدول  (بین عادت رشد و ارتفاع بوته در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه نیز وجود داشت               
 58/0، 79/0، 78/0دانه مثبت و به ترتیب برابر  رطول دوره پر شدن دانه و وزن هزا  از یک طرف و تاریخ ظهور سنبله، تاریخ رسیدن،

 بـا   تـوان،  این ضرایب نسبتاً باال بوده و لذا در ایـن ایـستگاه مـی   . است) P≤0.01(دار  باشد که، از نظر آماری بسیار معنی       می 56/0و  
یعنی ژنوتیپ هایی با تاریخ ظهور سنبله . ر عملکرد دانه نمودتوجه به چهار صفت مذکور اقدام به انتخاب ارقام و الین های برتر از نظ  

و رسیدن دیرتر، طول دوره پر شدن دانه طوالنی تر و نیز، وزن هزاردانه بیشتر نسبت به سایر ارقام و الیـن هـا توانـایی تولیـد دانـه                              
و کومار و ) 2( حق پرست و آقایی سربرزه این نتایج با یافته های بدست آمده از تحقیقات). 11جدول (بیشتری در واحد سطح دارند 

مطابقـت  ) 25(و پاتهاک و همکاران     ) 32(های شری واستانا و همکاران       مغایرت داشته ولی با نتایج حاصل از بررسی         )17(چودبوری  
  .کند داشته و آن را تایید می
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   ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم حیدرلو ضرایب همبستگی بین صفات زراعی ارقام و الین های گندم دوروم در-11جدول 

تاریخ ظهور   عادت رشد  صفت
  سنبله

تاریخ 
  رسیدن

دوره پر شدن 
  عملکرد دانه  وزن هزاردانه  ارتفاع بوته  دانه

              -  عادت رشد
            -  -ns 06/0  تاریخ ظهور سنبله
          -  ns04/0-  **99/0  تاریخ رسیدن

        -  ns 12/0  **59/0  **68/0  دوره پر شدن دانه
      -  36/0 **  31/0**  28/0**  -36/0 **  ارتفاع بوته
    -  ns 09/0-  **77/0  **79/0  **64/0  **56/0  وزن هزاردانه
  -  ns 08/0  ** 78/0  ** 79/0  **58/0  ns04/0  **56/0  عملکرد دانه

  فاقد اختالف معنی دار آماریns، % 1 معنی دار در سطح احتمال ** 

  
  : و مĤخذمنابع 

 Path(مطالعه همبستگی خصوصیات فیزیولوژیکی ده ژنوتیپ گندم با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت . 1380. ، طپور حسین .1
analysis (دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول. دانشکده کشاورزی. ارشد پایان نامه کارشناسی. در شرایط دیم کوهدشت لرستان.  

نهایی طرح تحقیقاتی تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد و تعیین همبـستگی             گزارش   . 1376. م، آقایی سربرزه  . حق پرست، ر   .2
  .315/76شماره . انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه. های گندم دوروم تحت شرایط دیم صفات در الین

ـ      . بررسی صفات موثر در افزایش عملکرد گندم دیم در شرایط سردسیری             . 1379. روستایی، م  .3 . 16شـماره   . ذر  مجلـه نهـال و ب
  .299 تا 285صفحه . 3جلد 

های رشدی متفاوت در دو تاریخ کاشت به منظور تعیـین عـادت              بررسی عملکرد ارقام گندم با عادت     . 1380. زاده اهری، د   صادق .4
  .43 تا 32صفحه . 17جلد . 1شماره . مجله نهال و بذر. رشدی مناسب برای مناطق سردسیر دیم

گـزارش  . 1380. زاده و غ، عابـدی اصـل       عظـیم    م،. م، آقایی سـربرزه   . ر، حق پرست  . بهرامی س،. شاپوره، پا . زاده اهری، د   صادق .5
هـای یکنواخـت سراسـری منـاطق سردسـیر دیـم        نهایی طرح بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گندم دوروم در آزمایش           

  .94/81شماره . انتشارات مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی دیم کشور. کشور
نیـا   ترجمـه علـی اکبـر سـرفراز و ابوالقاسـم بـزرگ            . های کشاورزی  طرح و تحلیل آزمایش   . 1991. جکسون هیلز، ف  . ت، م .للیت .6

  . صفحه400. مشهد. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد). 1372(
  . صفحه358. تبریز. انتشارات پیشتاز علم . طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی . 1373. م، مقدم . ولیزاده، م .7

8. Anonymous. 1991. Cereal improvement program annual report for 1990. ICARDA. Aleppo. Syria. 
9. Anonymous. 1992. Cereal improvement program annual report for 1991. ICARDA. Aleppo. Syria 
10. Braun, H.J., J. Sutka. 1997. Winter hardiness of bread wheats derived from spring winter crosses. 

International symposioum on cereal adaptation to low tempereture stress in controlled environments. 
Martonvasar. Hungary. 

11. Cao,W., and D. N. Moss. 1991. Vernalization and phyllochron in winter wheat. Agronomy Journal. 
(83): 178-179. 

12. Chouard, P. 1960. Vernalazation and its relation to dormancy. Ann. Rev. Plant Physiol. (11): 191-238. 
13. Fabriani, G. and C.Lintas. 1988. Durum: Chemistry and technology. American Association of Cereal 

Chemistry. Minessota. USA: 332. 
14. Goncharov , N.P. 1995. Comparative genetic study of tetraploid form of common wheat without D 

genome. Genetica. Moskva. 33(5) : 660-663 
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Abstract 

In order to evaluate of durum wheat genotypes growth habit in grain yield trials and determination of 
correlation among some agronomic traits and growth habit, this study was conducted during 3 cropping 
seasons (1998-2001) on 298 different durum wheat varities and lines in three cold dryland agricultural 
research stations (Maragheh, Heidarlo and Ghamlo). The same method in International wheat research 
centers was used for determination of genotypes growth habit. Means of agronomic traits (days from 
planting until spike emergence and maturity, grain filling period, plant height , 1000 kernel weight and 
grain yield) in yield trails were used for calculate of correlation among traits. Results showed that spring 
type genotypes were the largest number of germplasm and winter and facultative genotypes ranked after 
them. In Maragheh region correlation between growth habit and spike emergence date was significantly 
(P ≤ 0.01) negative (r = 0.31) and correlation between growth habit and grain filling period was significant 
and positive (r = 0.24). There was positive and significant correlation between grain yield, day of spike 
emergency, maturity, grain filling period and plant height. In Gamlo station correlation between growth 
habit, grain filling period and grain yield was negative (r = -0.35 and r = -0.41, respectively). Correlation 
between grain yield and plant height was positively significant (r = 0.39). In Heidarlo station correlation 
between growth habit and plant height was negative (r = -0.36) and correlation between growth habit and 
spike emergence date, maturity and 1000 kernel weight were positively significant (r =0.78 , r = 0.79 and  
r = 0.56 respectively). 
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