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اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس

Effect of drought stress on yield and yield components of four wheat cultivars 
in Shahr-e-Gods 

 2زاده و بهلول عباس2، داوود حبيبي1پيام معاوني

 چکیده

 در شرايط مزرعه اين تحقيـق  گندم )شيراز، چمران، پيشتاز و نيك نژاد  (چهار رقم   به منظور بررسي تاثير تنش خشكي بر        
در آزمـايش از طـرح كـرت        .  اجرا گرديـد    شهر قدس  -و در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريار      1385 -1386 هاي در سال 

ح شـامل  آبيـاري عامـل اصـلي در دو سـط    .   تكرار اسـتفاده گرديـد     4هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در           
100 %fc =   50شاهد و %fc) چهار رقم گندم شيراز، چمران، پيشتاز و نيك نژاد تشكيل دادند           4بود و عامل فرعي را      ) تنش  .

شـاخص برداشـت،   ، نتايج نشان داد كه اثر تنش خشكي بر ارتفاع گياه، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه، عملكرد دانه           
له، تعداد سنبله در متر مربع، وزن سنبله در متر مربع، عملكرد بيولوژيك و درصد رطوبت دانـه     طول سنبله، تعداد دانه در سنب     

مقايسه ميانگين اثر تنش بر عملكرد دانه نشان داد كه تيمارهاي بدون تـنش در سـال اول و دوم بـه ترتيـب بـا                        . معني دار بود  
نتايج نشان داد كه .  تنش رطوبتي عملكرد بيشتري داشتند      كيلوگرم دانه در هكتار نسبت به تيمار       4/4628 و   8/4374ميانگين  

مقايسه ميانگين عملكرد . اختالف آماري وجود داشت) >05/0α(و دوم ) >01/0α(بين ارقام به لحاظ عملكرد در سال اول 
 و 8/3775 ،1/4080دانه در هكتار رقم ها نشان داد كه رقم نيك نـژاد و چمـران در سـال اول و دوم بـه ترتيـب بـا ميـانگين                   

مقايسه ميانگين اثر آبيـاري بـر عملكـرد    .  كيلوگرم در هكتار نسبت به ساير ارقام عملكرد بيشتري داشتند        8/3784 و   3/4098
 كيلـوگرم در هكتـار    10943 و   10818بيولوژيك نشان داد كه تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين                 

 كيلـوگرم در هكتـار داشـتند، از عملكـرد           6/7480 و   5/7707ر سال اول و دوم به ترتيـب         نسبت به تيمار تنش رطوبتي كه د      
مقايسه ميانگين اثر ارقام بر عملكرد بيولوژيك رقم ها نشان داد كه رقم چمـران در هـر              . بيولوژيك بيشتري برخوردار بودند   

 . ملكرد بيولوژيك را داشت كيلوگرم بيشترين ع3/10576 و 8/10198دو سال آزمايش به ترتيب با ميانگين 

 گندم، تنش خشكي، عملكرد و اجزاي عملكرد : کلیديهايواژه
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 مقدمه
اي همواره در معرض تركيبي از  گياهان مديترانه

هاي شرايط محيطي شامل كمبود آب قابل  تنش
 بارندگي زياد، تغييرات دما و خارج شدن ماده  دسترس،

,Pastori and Foyer(غذايي قرار دارند  2002.( 
اصطالح تنش به هر عامل محيطي كه بالقوه تأثير 

شود  نامطلوبي بر موجودات زنده داشته باشد اطالق مي
تنش نتيجه يك سري روند ). 1372افالطون و دانشور، (

غيرعادي از فرايندهاي فيزيولوژيكي بوده و متأثر از يك 
باشد، به عبارتي  يا تركيبي از عوامل زيستي و محيطي مي

 عبارت است از قرار گرفتن ارگانيسم تحت تأثير تنش
شدتي از يك يا چند عامل محيطي كه موجب افت 

اندرزيان، (شود  ظاهري، بازده و يا ارزش ارگانيسم مي
استفاده از عملكرد ). 1372 حكمت شعار، ؛1379

هاي مقاومت كه بر اساس عملكرد  اقتصادي و شاخص
اند،  تنظيم شدهارقام در هر دو محيط تنش و بدون تنش 

مهمترين استراتژي به منظور بهبود پتانسيل عملكرد 
هر چند . باشند تحمل ارقام نسبت به تنش خشكي مي

هاي آينده در زمينه بهبود مقاومت به خشكي  پيشرفت
اي كه باعث  ممكن است با تمركز بر روي صفات ويژه

افزايش كارآيي استفاده از آب و يا شاخص برداشت 
 ).1379 ،حيدري شريف آباد(ز حاصل شود گردند ني مي

  ارتفاعبه طور معمول تنش خشكي باعث كوتاه شدن
ها، كاهش سطح برگ و  گياه، كاهش رشد ميان گره

همچنين مرحله گلدهي به تنش خشكي . گردد ريشه مي
يك تنش تحقيقات نشان داده كه . باشد ميبسيار حساس 

تواند   ميدم در گياه گن روزه خشكي توأم با دماي باال7
 Waldern( درصد كاهش دهد 50محصول دانه را تا 

and Flawerday, 1982.(  مقاومت به خشكي
عبارت از توانمندي گياه در به دست آوردن و نگهداري 
آب و ادامه فعاليت متابوليكي در بافتهايي است كه در 
يك دورة خشكي و تحت پتانسيل آب پايين قرار گرفته 

شكي نتيجه تعداد زيادي از مقاومت به خ. باشند

باشد كه  خصوصيات موفولوژيك و فيزيولوژيك مي
مقاومت  .اثرات متقابل آنها به خوبي مشخص نشده است

به خشكي عبارت است از توانايي گياهان از نظر سازگار 
شدن به اثرات خشكي و تكميل رشد، نمو و توليد مثل 

كه هايي  در شرايط خشكي به واسطه دارا بودن ويژگي
در طي تكامل خود تحت تأثير شرايط محيطي و گزينش 

تنش آب . )Henckel, 1964(اند  طبيعي كسب كرده
گذارد،  هاي گياهي به طور يكسان اثر نمي مبر كليه اندا

به عنوان يك قاعده، در اثر تنش آب نسبت برگ به 
با افزايش تنش خشكي، رشد ريشه . يابد ساقه كاهش مي

رشد ريشه كمتر از رشد بخشهاي  اما  يابد، كاهش مي
شود به طوري كه  هوايي تحت تأثير كمبود آب واقع مي

 ).Schuze, 1988(يابد  نسبت تاج به ريشه كاهش مي
ارتباط بين عملكرد دانه و مولفه هاي آن پيچيده است و 
بديهي است كه برخي از صفات تغييرات عملكرد دانه را 

ميرآخوري ). 1381نقوي، (بهتر از بقيه توجيه مي كند 
با انجام رگرسيون گام به گام گزارش نمود كه ) 1380(

صفات عملكرد سنبله، تعداد سنبله در بوته، تعداد پنجه 
) 1373(واعظي . بيشترين رابطه را با عملكرد كل دارند

صفات عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، وزن هزار 
دانه، عملكرد كاه و كلش و ارتفاع بوته را بر روي 

در مطالعاتي كه توسط . عملكرد دانه موثر دانست
Brar., et al. (1990)نتايج نشان داد .  انجام گرديد

كه تنش خشكي بر تمتم مراحل رشد گندم تاير گذاشت 
و پاسخ گياه به تنش بستگي به شدت تنش و مرحله رشد 

 نشان دادند كه Ghodsi et al. (1998). گندم دارد
جزاي عملكرد در گندم كاهش آبياري باعث كاهش ا

 در تحقيقات خود Denisio et al. (2001). گرديد
به اين نتيجه رسيدند كه ارقام مختلف گندم داراي 
عكس العمل هاي متفاوتي نسبت به تنش خشكي مي 

در شرايط تنش، هنگامي كه سطوح آبياري .باشند
 Hati, et(افزايش يافت عملكرد دانه نيز افزايش يافت 

al., 2001 .(Oweis, et al. (2000) به وجود 
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ارتباط خطي بين محصول دانه و تبخير و تعرق پس از 
 kg/m3گرده افشاني با توجه به كارايي مصرف آب 

 &Schneider.  اشاره نموددkg/m3 07/3 و 23/1

Howell (2001) به اين نتيجه رسيد كه كاهش 
-14نياز واقعي، باعث كاهش تنها % 50سرعت آبياري تا 

 Rizza, et al. (2004).صد عملكرد مي گردد در5
گزارش نمودند كه با وجود استرس شديد در گياهان، 
داشتن پتانسيل باالي عملكرد نقش مهمي را در ژنوتيپ 

 Harrison & Collanka. ها بازي مي كند

 نشان دادند كه ارقام گندم بر اساس صفات (2005)
سبت مختلف فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي تحملشان ن

اين تحقيق به منظور شناسايي . به خشكي متفاوت است
عوامل موثر بر مقاومت در بين ارقام مختلف و شناسايي 
ارقام متحمل به تنش خشكي در دانشگاه آزاد اسالمي 

از اهداف عمده .  سال اجرا گرديد2شهر قدس در طي 
تحقيق مي توان به تعيين اجزاي عملكرد موثر در 

گندم، يافتن ارتباط منطقي بين مقاومت به خشكي در 
اجزاي عملكرد و انتخاب رقم گندم مقاوم به تنش 

 .خشكي در شهرستان شهر قدس اشاره نمود
 

 هامواد و روش

 ارقاماين تحقيق به منظور بررسي تاثير تنش خشكي بر             
 1385 زراعـي  اي  در شرايط مزرعه در ساله     گندممختلف  

 هريار شـهر قـدس     دانشگاه آزاد اسالمي واحد ش     1386و  
 . اجرا گرديد

    براي ارزيابي ارقـام مـورد نظـر در شـرايط مزرعـه، از              
هاي خرد شده در قالـب بلـوك هـاي كامـل              طرح كرت 

آبيـاري بـه عنـوان    .  تكرار اسـتفاده گرديـد  4تصادفي در  
.  بودنــدfc% 50شــاهد و = fc% 100:عامــل اصــلي شــامل

سـطح  هـاي فرعـي در چهـار       ارقام گندم به عنـوان عامـل      
در پاييز  . شيراز، چمران، پيشتاز و نيك شهر بودند      : شامل

پس از آماده شدن زمين اقـدام بـه كشـت بـذر در زمـين                
  آبان ماه براي هر دو سـال بـود و      15زمان كشت   . گرديد

اقـدام بـه    در فصل بهار     . بود  متر مربع  25ابعاد هر كرت    
طـور  ه  ها ب  ابتدا كليه كرت  . اعمال تيمارهاي تنش گرديد   

ــه ســپس. بيــاري گرديــدآكســان و يكنواخــت ي ــدام ب  اق
از سـطح   (برداشت نمونـه خـاك از عمـق توسـعه ريشـه             

 در طـول   ساعت از هم 24 به فاصله    ) سانتيمتر 20 تا خاك
هاي برداشت شده بالفاصله  نمونه. دوره رشد گياه گرديد

 بـه   ،ن وزن و درصد رطوبت    يي و جهت تع   گرديدهن  يوزت
خص شدن درصـد رطوبـت   پس از مش . شدند  آون منتقل   

 ميزان رطوبـت موجـود      ،خاك در ظرفيت زراعي مزرعه    
در خاك به هنگام اعمال تيمارهاي سطوح مختلف تنش         

  هر روز،ور كنترل رطوبت خاك   ظبه من . مشخص گرديد 
 20ه ريشه از سطح خاك تا عمق      عي از عمق توس    ها نمونه

شـتن  ا ساعت پـس از گذ     24 ، برداشت گرديد  يسانتيمتر
درجه سانتيگراد ، ميـزان      100 در دماي   و ونآدر  ها    نمونه

در صـورت    خص گرديد و  شرطوبت موجود در خاك م    
بـراي انـدازه    . بياري اقـدام الزم صـورت گرفـت       آنياز به   

گيري عملكرد بيولوژيكي در هر رقم پـس از قطـع بوتـه          
ها از محل طوقه، نمونه ها جدا گانه در آون و در مـداي              

 ساعت قرار داده شدند     48 درجه سانتيگراد به مدت      105
در انتهاي مراحل . و سپس وزن نهايي بوته ها بدست آمد

رشد عملكرد و اجزاي عملكـرد بـه صـورت زيـر تعيـين              
 بوته  20براي تعيين طول سنبله از بوته هاي سالم         . گرديد

به طور تصادفي انتخاب و طول سنبله آنها اندازه گيري و 
وزن هـزار  . يـد ميانگين طول سنبله آن كـرت تعيـين گرد      

با حذف اثـر حاشـيه اي باقيمانـه گياهـان           . دانه تعيين شد  
ــدازه گيــري شــد  ــه ان ــده و عملكــرد دان . برداشــت گردي

ــق برنامــه، مــدهآاطالعــات بدســت  مــاري آهــاي  از طري
MSTATC و SAS قـرار گرفتـه     مورد تجزيه و تحليل

 دانكــن ؤاي زمــون چنــد دامنــهآهــا از طريــق  نو ميــانگي
 EXCEL م نمودارها بوسيله نرم افزار    رس. مقايسه شدند 

.صورت گرفت
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  و بحثنتایج

نتايج حاصل از تجزيه واريانس در سال اول و دوم نشان 
داد كه اثر آبياري بر ارتفاع گياه، تعداد دانه در متر مربع، 
وزن هزار دانه، عملكرد دانه، شاخص برداشت، طول 
 سنبله و عملكرد بيولوژيك در سطح يك درصد و ير
وزن سنبله در متر مربع در سطح پنج درصد معني دار 
بود، اما بر تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع 

نتايج حاصل از ). 2 و 1جدول (اثر معني دار نداشت 
تجزيه واريانس در سال اول و دوم نشان داد كه بين ارقام 

مربع مورد مطالعه به لحاظ ارتفاع گياه، تعداد دانه در متر 
در هر دو سال در سطح پنج درصد اختالف معني دار 
بود، اما به لحاظ عملكرد دانه و شاخص برداشت بين 
ارقام در سال اول در سطح يك درصد و در سال دوم در 

به . سطح پنج درصد اختالف آماري مشاهده گرديد
لحاظ عملكرد بيولوژيك، بين ارقام در سال اول 

ما در سال دوم اختالف اختالف آماري مشاهده نشد ا
بين ارقام . داري در سطح پنج درصد وجود داشت معني

مورد مطالعه به لحاظ وزن هزار دانه، طول سنبله، تعداد 
 مربع و وزن سنبله در دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر

 ).2 و 1جدول ( اثر معني دار وجود نداشت متر مربع
اول و دوم نشان نتايج حاصل از تجزيه واريانس در سال 

به ) اثر متقابل تيمارها(داد كه بين تنش خشكي و ارقام 
لحاظ ارتفاع گياه و شاخص برداشت در هر دو سال 

در . اختالف آماري در سطح پنج درصد وجود داشت
صفات تعداد دانه در متر مربع و عملكرد بيولوژيك در 
سال اول اختالف معني دار نبود، اما در سال دوم در 

بين . نج درصد اختالف معني دار مشاهده گرديدسطح پ
اثر متقابل ارقام مورد مطالعه و آبياري به لحاظ وزن هزار 
دانه، عملكرد دانه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، 

 اثر  مربع و وزن سنبله در متر مربعتعداد سنبله در متر
). 2 و 1جدول (معني دار در هر دو سال مشاهده نشد 

انگين اثر تنش بر ارتفاع گياه نشان داد كه مقايسه مي
تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با 

 سانتيمتر ارتفاع نسبت به تيمار 5/53 و 62/52ميانگين 
تنش رطوبتي از ارتفاع بيشتري برخوردار بودند 

ميانگين اثر تيمارهاي بدون تنش در سال اول ). 1نمودار(
 دانه در 11367 و 8/11803گينو دوم به ترتيب با ميان

متر مربع نسبت به تيمار تنش رطوبتي كه در سال اول و 
 دانه در متر مربع، تعداد 3/8519 و 4/8138دوم به ترتيب 

اثر آبياري بر وزن ). 2نمودار(دانه بيشتري توليد نمودند 
هزار دانه نشان داد كه تيمارهاي بدون تنش در سال اول 

 گرم نسبت 64/41 و 92/40نگين و دوم به ترتيب با ميا
به تيمار تنش رطوبتي كه در سال اول و دوم به ترتيب 

 گرم داشتند، وزن هزار دانه بيشتري 6/32 و 33/34
ميانگين عملكرد دانه تيمار بدون تنش ). 3نمودار(داشتند 

 كيلوگرم 4/4628 و 8/4374سال اول و دوم به ترتيب 
ر تنش رطوبتي در دانه در هكتار بود در حالي كه تيما

 كيلو گرم 8/2759 و 5/2728سال اول و دوم به ترتيب 
ميانگين اثر تنش بر ). 4نمودار(دانه در هكتار داشتند 

شاخص برداشت نشان داد كه تيمارهاي بدون تنش در 
 31/44 و 35/42سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين 

درصد نسبت به تيمار تنش رطوبتي كه در سال اول و 
بودند، شاخص باالتري  % 25/37 و 8/35م به ترتيب دو

 ). 5نمودار(داشتند 
اثر سطوح آبياري بر طول سنبله تيمارهاي بدون تنش در 

 56/6 و 38/6سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين 
سانتيمتر نسبت به تيمار تنش رطوبتي كه در سال اول و 

يشتري  سانتيمتر از طول سنبله ب4 و 29/4دوم به ترتيب 
مقايسه ميانگين اثر تنش بر ). 6نمودار(برخوردار بودند 

تعداد دانه در سنبله نشان داد كه بين تيمارها اختالف 
معني دار وجود نداشته و در سال اول و دوم تيمارهاي 

 و 72/12، 92/15بدون تنش و تنش به ترتيب با ميانگين 
 دانه در سنبله با يك ديگر تفاوت 55/13 و 19/15
هاي اثر تنش بر  مقايسه ميانگين. داري نداشتند يمعن

تعداد سنبله در متر مربع نشان داد كه بين تيمارها 
اختالف معني دار وجود نداشته و در سال اول و دوم 
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، 8/897تيمارهاي بدون تنش و تنش به ترتيب با ميانگين 
 سنبله در متر مربع با همديگر 6/811 و 8/885 و 9/705

اثر تنش بر وزن سنبله .  نداشتندتفاوت معني دار
تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با 

 گرم سنبله در متر مربع نسبت 5/643 و 31/650ميانگين 
به تيمار تنش رطوبتي كه در سال اول و دوم به ترتيب 

 گرم وزن سنبله در متر مربع داشتند، 31/522 و 5/511
مقايسه ميانگين ). 7رنمودا(وزن سنبله بيشتري داشتند 

هاي اثر تنش بر عملكرد بيولوژيك نشان داد كه 
تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با 

 كيلوگرم در هكتار نسبت به 10943 و 10818ميانگين 
تيمار تنش رطوبتي كه در سال اول و دوم به ترتيب 

 كيلوگرم در هكتار داشتند، از 6/7480 و 5/7707
 ).8 نمودار(ولوژيك بيشتري برخوردار بودند عملكرد بي

كه ) 4 و 3جدول(مقايسه ميانگين واريته ها نشان داد 
ارتفاع واريته نيك نژاد در سال اول و دوم به ترتيب با 

 سانتي متر ارتفاع نسبت به ساير 25/57 و 5/55ميانگين 
ارتفاع واريته هاي . واريته ها ارتفاع بيشتري داشت

، 125/48 چمران در سال اول به ترتيب شيراز، پيشتاز و
 25/42، 5/51 سانتيمتر و در سال دوم به ترتيب 36 و 42
ميانگين تعداد دانه در متر مربع واريته ها .  بودند38و 

نشان داد كه واريته چمران و نيك نژاد در سال اول و 
 و 8/11065، 1/11582دوم به ترتيب با ميانگين 

متر مربع نسبت به  دانه در 3/10896، 4/11281
سايرواريته ها تعداد دانه بيشتري داشتند هر چند بين اين 

تعداد دانه در متر مربع . دو واريته اختالف وجود نداشت
 8/8751واريته هاي شيراز و پيشتاز در سال اول به ترتيب 

 دانه در متر مربع و در سال دوم به ترتيب 8/8484و 
وزن هزار .  بودند دانه در متر مربع6/8408 و 3/9186

دانه واريته ها نشان داد كه بين واريته ها در سال اول و 
در سال اول وزن هزار دانه . دوم اختالف مشاهده نگرديد

، گرم بر 58/37، 44، 92/32، 91/33واريته ها به ترتيپ 
، 25/33، 82/37در سال دوم به ترتيب .  دانه بود1000

مفايسه ميانگين . د دانه بو1000، گرم بر 83/37 و 58/39
عملكرد دانه در هكتار واريته ها نشان داد كه واريته 
نيك نژاد و چمران در سال اول و دوم به ترتيب با 

 8/3784 و 3/4098 و 8/3775، 1/4080ميانگين 
كيلوگرم در هكتار نسبت به ديگر واريته ها اختالف 

 حداقل عملكرد دانه را واريته پيشتاز در. معني دار داشتند
 كيلوگرم براي 8/3210 و 2/2799هر دو سال با ميانگين 

ميانگين شاخص . سال اول و دوم به ترتيب داشت
برداشت واريته ها نشان دادند كه واريته نيك نژاد در 

 56/49 و 71/48سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين 
. درصد نسبت به ساير واريته ها اختالف معني دار داشتند

ن سرعت طول سنبله واريته ها نشان داد كه مقايسه ميانگي
بين واريته ها به لحاظ طول سنبله اختالف معني دار در 

 58/5هر دو سال وجود نداشت و حداكثر طول سنبله 
ميانگين تعداد دانه . سانتيمتر مربوط به واريته چمران بود

در سنبله واريته ها نشان داد كه بين واريته ها اختالف 
 دو سال وجود نداشت و حداكثر تعداد معني دار در هر
.  دانه مربوط به واريته چمران بود5/16دانه در سنبله با 

مقايسه ميانگين تعداد سنبله در متر مربع واريته ها نشان 
داد كه بين واريته ها اختالف معني دار در هر دو سال 

در متر مربع را وجود نداشت و حداكثر تعداد سنبله 
 سنبله در متر مربع 5/964واريته چمران با ميانگين 

بين واريته ها به لحاظ وزن سنبله در متر مربع . داشت
اختالف معني دار در هر دو سال وجود نداشت و 
حداكثر وزن سنبله در متر مربع را واريته چمران با 

ميانگين .  گرم در متر مربع داشت38/670ميانگين 
يولوژيك در هكتار واريته ها نشان داد كه عملكرد ب

واريته چمران در هر دو سال به لحاظ عملكرد 
 و 8/10198بيولوژيك در هكتار به ترتيب با ميانگين 

 كيلوگرم بيشترين عملكرد بيولوژيك را نسبت 3/10576
در اين ارزيابي در سال . به ساير واريته ها بر عهده داشت

 5/8292به ترتيب با ميانگين اول و دوم واريته نيك نژاد 
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 كيلوگرم در هكتار حداقل عملكرد 5/8157و 
 . بيولوژيك را داشت

نشان داد ) 5جدول (نتايج حاصله از همبستگي سال اول 
كه بين ارتفاع گياه با عملكرد بيولوژيك و تعداد سنبله 

دار در سطح يك  در متر مربع همبستگي مثبت معني
 ارتفاع و طول سنبله همچنين بين. درصد وجود داشت

دار در سطح پنج درصد مشاهده  همبستگي مثبت معني
بين تعداد دانه در مترمربع با وزن سنبله در متر .گرديد

دار در سطح  مربع و طول سنبله همبستگي مثبت معني
يك دزصد و نيز بين مقدار دانه در متر مربع و تعداد دانه 

زار دانه در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن ه
دار در سطح پنج درصد مشاهده  همبستگي مثبت معني

وزن هزار دانه با وزن سنبله در متر مربع و شاخص .شد
) در سطح پنج درصد(دار  برداشت همبستگي مثبت معني

در (دار  و با تعداد دانه در مترمربع همبستگي مثبت معني
شاخص برداشت با عملكرد . داشت) سطح يك درصد

دار در سطح يك درصد   مثبت معنيدانه همبستگي
تعداد دانه در سنبله با تعداد سنبله در مترمربع در . داشت

سطح يك درصد و با وزن سنبله در مترمربع و عملكرد 
دار  بيولوژيك در سطح پنج درصد همبستگي مثبت معني

تعداد دانه در سنبله با تعداد سنبله در مترمربع . نشان داد
در تعداد . ك درصد داشتهمبستگي مثبت در سطح ي

سنبله در متر مربع با وزن سنبله در مترمربع و عملكرد 
نتايج . دار نشان دارد بيولوژيك همستگي مثبت معني

نشان ) 6جدول (حاصل از بررسي همبستگي سال دوم 
دار وجود  داد كه بين صفات مختلف همبستگي معني

ص هر چند بين ارتفاع با وزن هزار دانه و شاخ. نداشت 
. دار وجود داشت برداشت همبستگي منفي اما غير معني

بين تعداد دانه در مترمربع با وزن هزار دانه و عملكرد 
بين .دار مالحظه شد دانه نيز همبستگي منفي غير معني

شاخص برداشت با عملكرد بيولوژيك نيز همبستگي 
تجزيه مركب دو سال . دار ديده شد منفي غير معني

 صفات اختالف معني دار نشان نداد نسبت به هيچ يك از
 ).7جدول(

 
 بحث

بررسي وضعيت صفات اندازه گيري شده در شرايط        
مزرعه نشـان داد كـه اوالً تـنش خشـكي باعـث كـاهش               

ثانياً در سال اول و دوم واريته نيـك نـژاد           . ارتفاع گرديد 
ــا      ــاير تيماره ــه س ــبت ب ــتري نس ــاع بيش ــانگين ارتف از مي

عيت تعداد دانه در متر مربع در بررسي وض. برخوردار بود
نيز مشخص گرديد كه واريته هاي چمـران و نيـك نـژاد           

از بررسي وضعيت هزار دانه هم . ژنوتيپ هاي برتر بودند
مهمتـرين صـفت در بـين       . اي حاصل گرديـد     چنين نتيجه 

صفات مورد بررسـي در گنـدم قطعـا عملكـرد دانـه مـي               
داشت باشد، زيرا هدف اصلي از كشت گندم به منظور بر

دانه بوده و ساير قسمتهاي گياه از جمله ساقه و برگ كه            
دهنـد، از اهميـت كمتـري       در مجموع كاه را تشكيل مـي      

ــد  ــرار دارن ــه بعــدي ق ــوده و در مرتب نتيجــه . برخــوردار ب
بررســي عملكــرد دانــه ژنوتيــپ هــا نشــان داد كــه تــنش 
خشكي عملكرد دانه را به شدت تحت تاثير قرار داد امـا            

ها، ژنوتيپ نيك نژاد و چمران با تكيه بـر     يپدر بين ژنوت  
صفات مقاومي كه هم در صفات مرفولوژيك و هـم در            
صفات فيزيولوژيك آن مشخص بـود، از عملكـرد دانـه           
بيشتري برخوردار بود و اين پايـداري در عملكـرد را در            

بـاال بـودن عملكـرد در ژنوتيـپ         . هر دو سال حفظ نمود    
فات مرفولـوژيكي و    چمران و نيك نژاد هم به لحاظ صـ        

از . بودبيني    هم به لحاظ فيزيولوژيكي قابل توجيه و پيش       
بررسي جداول همبستگي مشاهده شد كه كه ارتفاع گياه  
يكي از صفات تاثير گـذار بـر عملكـرد بيولوژيـك مـي              
باشد، طول سنبله بر تعداد دانه در مترمربع اثر مثبت دارد            

ار دانـه مـي   و وزن سنبله  نيـز منجـر بـه افـزايش وزن هـز         
بنابراين به منظور افزايش شاخص برداشـت بايسـتي         .شود

روي اجزايي كه موجب افزايش عملكرد دانه مي شـود،           
اعم از وزن هزار دانه ،طـول سـنبله، وزن سـنبله و تعـداد               
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باشـد   سنبله كه نشان دهنده تعداد پنجـه هـاي بـارور مـي     
 اين نتايج.  بيشتر تاكيد كرده و آنها را بيشتر بررسي نمود     

 ، احمد آلي )1385(تحقيق با تحقيقات ابهري و گالشي 

ــاران  ــنجري )1385(و همكـ ــفايي )1377(، سـ ، صـ
 .مطابقت داشت) 1385(و سنجري ) 1372(
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ش خشــكي بــر عملكــرد دانــه    ر تـن ــودار4-   اـث نم
fig.4- e ffect of drought stress on seed yield
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ش خشـكي بــر شــاخص برداشــت    ر تـن ــودار5-   اـث نم
fig.5-effect of drought stress on harvest index
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fig.6-effect of drought stress on spike  length
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ر تنــش خشــكي بــر وزن ســنبله   ــودار7-   اـث نم
fig.7-effect of drought stress on spike weight
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1385 تجزيه واريانس ساده صفات مورد آزمون در سال-1جدول
Table 1: Analysis of variance for traits in 2006

 )MS (ميانگين مربعات

 منابع
 تغييرات

)S.O.V( 

 درجه
 آزادي

)df( 

 ارتفاع
 گياه

plant 
height 

تعداد دانه در متر 
 مربع

No. of  seed in 
m2  

وزن هزار 
 دانه

weight 
of 1000

grain 

 دانه عملكرد
seed yield 

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index 

 طول
 سنبله

Spike 
length 

 عملكرد
  بيولوژيك

Biological
 yield 

تعداد دانه 
 در سنبله
No. of 
spike 
(m2) 

تعداد سنبله در 
 متر مربع
No. of 

spike(m2) 

وزن سنبله در 
 متر مربع

Weight of 
spike (m2) 

 R( 327.50 6609393.1 57.25 1259429.68 89.19 058 6103736.46 90.06 63516.5 47881.28(بلوك 

 عامل اصلي
*MP( 1 1624.5** 107476125.8** 103.42* 2168200.26** 342.89** 35.07** 72510903.13)(تنش(

* 81.82ns 294528.12ns 154151.28*

خطاي عامل 
 Ea( 3 110.66 3217061.3 39.1 342936.61 84.25 0.51 9743253.13 41.56 45190.12 23274.61(اصلي

 عامل فرعي
 SP( 3 539.75* 19972562.4** 87.87ns 2388459.85** 411.82** 0.49ns 4857369.79ns 20.4ns 124847.9ns 36718.86ns( )ژنوتيپ(

اثر متقابل
 ab( 3 586.08* 4372100.6ns 66.05ns 1350777.22** 173.63** 0.69ns 6633169.79ns 13.43ns 46612.7ns 12580.36ns(عامل ها

 Eb( 18 136.86 3864299.1 52.28 160912.05 36.25 0.57 2373619.8 24.59 162378.92 24974.78(خطا

CV% - 28.13 19.71 20.01 11.29 15.40 14.15 16.72 34.62 5.25 27.2 

 .دار و عدم وجود اختالف معني% 5، % 1دار در سطح   به ترتيب نشان دهنده اختالف معنيnsو * ،**
Ns, * and **: Non significant at 5% and 1% levels of probability respectively. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


" ...اجزاي عملكرد چهاراثر تنش خشكي بر عملكرد و  "

78

1386  تجزيه واريانس ساده صفات مورد آزمون در سال-2 جدول
Table 2: Analysis of variance for traits in 2007

 )MS (ميانگين مربعات

 منابع
 تغييرات

)S.O.V( 

 درجه
 آزادي

)df( 

 ارتفاع
 گياه

plant 
height 

تعداد دانه در متر 
 مربع

No. of  seed in 
m2  

وزن هزار 
 دانه

weight 
of 1000

grain 

 عملكرد دانه
seed yield 

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index 

 طول
 سنبله

Spike 
length 

 عملكرد
  بيولوژيك

Biological
 yield 

تعداد دانه 
 در سنبله
No. of 
spike 
(m2) 

تعداد سنبله در 
 متر مربع
No. of 

spike(m2) 

وزن سنبله در 
 متر مربع

Weight of 
spike (m2) 

 R( 337.91 5292869.42 82.66 794155.38 36.58 0.18 2482145.83 56.82 359390.36 49302.11(بلوك 

 عامل اصلي
*MP( 1 1250** 64877440.50** 653.41** 27934075.13** 399.73* 49.50** 95911250** 21.45ns 242730.28ns 117491.28)(تنش(

خطاي عامل 
 Ea( 3 130.25 1356241.75 103.14 249463.38 56.39 1.28 6749433.33 19.15 73750.36 31068.44(اصلي

 عامل فرعي
 SP( 3 609.66* 15005094.25** 58.87 1080843.79* 284.50* 0.28* 8989154.17* 19.13ns 61551.53ns 34239.53ns( )ژنوتيپ(

اثر متقابل
 ab( 3 557.33* 7223798.58* 31.79ns 542396.46ns 100.72ns 0.50ns 9370508.33** 22.06ns 25866.86ns 9456.86ns(عامل ها

 Eb( 18 146.13 2247104.5 52.31 246393.76 71.37 0.34 22222972.9 33.49 142945.19 26139.25(خطا

CV% - 25.58 15.07 19.48 13.43 20.71 10.97 16.18 40.26 47.33 27.73 

 .دار و عدم وجود اختالف معني% 5، % 1دار در سطح   به ترتيب نشان دهنده اختالف معنيnsو * ،**
Ns, * and **: Non significant at 5% and 1% levels of probability respectively. 
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 1385در سال دار ارقام مختلف  مقايسه ميانگين صفات معني-3جدول
Table 3-Mean comparison of significant characters in 2006

صفات ميانگين

 رقم
variety 

ارتفاع گياه
plant height 

)cm( 

 عملكرد دانه
Seed yield 

)kg/ha( 

 اشتشاخص برد
 Harvest index(%) 

 عملكرد بيولوژيك
Biological yield

(kg/ha)

Shiraz47.125ab 3551.5b 38.77b 9167b شيراز 

 Chamran 42b 3775.8b 37.41bc 10198a چمران 

 Pishtaz 36.375b 2799.2c 31.41c 9192.5ab پيشتاز 

 niknejad 55.5a 4080.1a 48.71a 8292.5b  نيك نژاد

 غير مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معني دار در بين ميانگين هااستحروف
Non different letters on columns have significant differences at the means.

 
 
 

1386دار ارقام مختلف در سال  مقايسه ميانگين صفات معني -4جدول 
Table 4-Mean comparison of significant characters in 2007

صفات ميانگين

 رقم
variety 

ارتفاع گياه
plant height 

)cm( 

 عملكرد دانه
Seed yield 

)kg/ha( 

 شاخص برداشت
 Harvest index(%) 

 عملكرد بيولوژيك
Biological yield

(kg/ha)

 Shiraz51.5b 3682.5ab 56.87a 9475ab شيراز 

 Chamran 42.2bc 3784.8ab 52.1ab 10576.3a چمران 

 Pishtaz 38c 3210.8b 49/1b 8638.8b پيشتاز 

 niknejad 57.25a 4098.3a 45.61b 8157.5b  نيك نژاد

حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معني دار در بين ميانگين هااست
Non different letters on columns have significant differences at the means.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


" ...راثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چها "

80

 1385 ساده صفات مورد مطالعه در سال  همبستگي ضرايب-5جدول
Table 5-Simple correlation coefficients for traits in 2006 

عملكرد 
 بيولوژيك

Biological 
yield 

وزن سنبله در 
 متر مربع

Weight of 
spike (m2) 

تعداد سنبله در 
 متر مربع
No. of 

spike(m2) 

تعداد دانه در 
 سنبله

No. of 
spike (m2) 

 طول سنبله
Spike 
length 

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index 

 عملكرد دانه
Seed yield 

 وزن هزار دانه
weight of 
1000 grain 

تعداد دانه در 
 متر مربع

Number of 
seed/m2 

  گياهارتفاع
Plant 
height 

 

0.46 **0.33 n.s 0.580 ** 0.339 n.s0.375  *0.310 n.s-0.222 n.s0/083 n.s0.30 n.s1
Plant height 

 ارتفاع

0.17 n.s 0.72 **0.725  *0.365  *0.555 **0.255 n.s0.185 n.s0.402  *1  Number of seed/m2
 تعداد دانه در متر مربع

-0.11 n.s0.35  *0.457 **0.299 n.s0.274 n.s0.375  *-0.13833 n.s1   weight of 1000 grain 
  هزار دانهوزن

0.05 n.s-0.037 n.s0.042 n.s-0.208 n.s0.202 n.s0.684 **1    Seedyield 
 عملكرد دانه

-0.17 n.s0.279 n.s0.379  *0.006 n.s0.416  *1     Harvest index 
 شاخص برداشت

0.42  *0.39  *0.754 **-0.192 n.s1      Spike lenght 
 طول سنبله

0.24 n.s0.31 n.s0.491 **1       No. of spike (m2) 
 تعداد دانه در سنبله

0.51 **0.58 **1        No. of spike(m2) 
 تعداد سنبله در متر مربع

-0.176 n.s1         Weight of spike (m2) 
 وزن سنبله در متر مربع

1          Biological yield 
 عملكرد بيولوژيكي

 .دار و عدم وجود اختالف معني% 5، % 1دار در سطح   ترتيب نشان دهنده اختالف معني بهnsو * ،**
Ns, * and **: Non significant at 5% and 1% levels of probability respectively. 
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 1386 ساده صفات مورد مطالعه در سال  همبستگي ضرايب-6جدول
Table 6-Simple correlation coefficients for traits in 2007 

عملكرد 
 بيولوژيك

Biological 
yield 

وزن سنبله در 
 متر مربع

Weight of 
spike (m2) 

تعداد سنبله در 
 متر مربع
No. of 

spike(m2) 

تعداد دانه در 
 سنبله

No. of 
spike (m2) 

 طول سنبله
Spike 
length 

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index 

 عملكرد دانه
Seed yield 

 وزن هزار دانه
weight of 
1000 grain 

تعداد دانه در 
 متر مربع

Number of 
seed/m2 

  گياهارتفاع
Plant 
height 

 

0.14 n.s0.37 n.s0.125 n.s0.05 n.s0.143n.s-0.12 n.s-0.15 n.s-0.112 n.s0.121
Plant height 

 ارتفاع

0.27 n.s0.187 n.s0.38n.s0.14n.s0.147n.s0.15n.s-0.10 n.s-0.146n.s1
Number of seed/m2

 تعداد دانه در متر مربع

0.20 n.s0.35 n.s-0.133 n.s-0.15 n.s0.196 n.s0.07 n.s0.09 n.s1
weight of 1000 grain 

 وزن هزار دانه

0.134 n.s0.162n.s-0.129 n.s-0.18 n.s0.10 n.s0.04 n.s1
Seedyield 
 عملكرد دانه

-0.14 n.s0.137n.s-0.131 n.s0.08 n.s0.10ns1
Harvest index 

 شاخص برداشت

0.133n.s-0.19 n.s-0.061 n.s0.12 n.s1
Spike lenght 

 طول سنبله

-0.19 n.s0.11 n.s0.058 n.s1
No. of spike (m2) 

 تعداد دانه در سنبله

0.09 n.s0.10 n.s1
No. of spike(m2) 
 تعداد سنبله در متر مربع

0.141n.s1
Weight of spike (m2) 

 وزن سنبله در متر مربع

1
Biological yield 

 عملكرد بيولوژيكي
 .دار و عدم وجود اختالف معني% 5، % 1دار در سطح   به ترتيب نشان دهنده اختالف معنيnsو * ،**

Ns, * and **: Non significant at 5% and 1% levels of probability respectively. 
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 1386-1385 تجزيه مركب صفات مورد آزمون -7جدول
Table 7 – Combined analysis of traits in 2006-2007

ميانگين مربعات 
Mean Square

منابع تغييرات
S.O.V

ارتفاع
Plant Height

تعداد دانه در متر 
مربع

N.Seed/m2

هزار دانهوزن 
1000Grain.

weight

عملكرد دانه
Seed Yield

شاخص 
برداشت

Harvest
Index

طول سنبله
Ear 

Length

عملكرد 
بيولوژيك

Biological 
Yield

تعداددانه در 
سنبله

No.Seed/
Ear

تعداد سنبله در 
متر مربع

No.Ear/ m2

وزن سنبله در 
متر مربع
Ear 

Weight/ 
m2

year سال 49.00ns 12561ns 15.8ns 324415.68ns 46.63ns 0.003ns 14.1ns 0.04ns 165.76ns 64ns
)Rep*year (تكرار*سال 32.708 5951131.3 69.955 1026792.53 28.23 0.38 4292941.1 73.44 497275.93 48591.69

عامل اصلي
Main plot(MP)

2862.25** 16979932.5** 638.38** 49418439.53** 741.54** 83.95** 167605389.1ns 93.53ns 536007.01ns 270400ns

عامل اصلي*سال
Year*MP

12.250ns 2673633.8ns 118.45ns 197735.86ns 1.08ns 0.62ns 816764.1ns 9.74ns 1251.39ns 1242.56ns

عامل اصلي*تكرار*سال
year* Rep* Main plot

120.458 228665.5 71.125 296199.99 70.32 0.90 8246343.2 30.36 59470.24 27171.53

Sub Plot(SP) عامل فرعي 1142.87** 34563473.9** 130.94ns 3328221.01** 637.75** 0.51ns 13097293.2** 33.30ns 174954.43ns 70778.18ns
فرعي*عامل اصلي

Main plot* Sub Plot
1137.04** 11336605.4** 58.268ns 1799522.36** 252.55** 0.64ns 15599130.7** 28.94ns 36780.93ns 21790.87ns

عامل فرعي* سال
year* Sub Plot

6.54ns 414182.8ns 15.79ns 141082.63ns 58.56ns 0.26ns 749230.7** 6.23ns 11445.01ns 180.20ns

فرعي*عامل اصلي* سال
year* Main plot* S.P.

6.37ns 259293.8ns 39.582ns 93651.32ns 21.80ns 0.55ns 404547.4ns 6.55ns 35698.64ns 246.35ns

Error  خطا 155.0 3055701.8 52.296 203652.91 53.81 0.45 2298296.4 29.04 152662.06 25557.01
%C.V. 26.84 17.55 19.74 18.37 12.67 16.45 37.55 38.82 27.47

 .Ns, * and **: Non significant at 5% and 1% levels of probability respectively                                                                                                             .دار عدم وجود اختالف معنيو % 5، % 1دار در سطح   به ترتيب نشان دهنده اختالف معنيnsو * ،**
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