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  رقم گندم در منطقه جيرفت 7ارزيابي مقاومت به خشكي آخر فصل 

  

  اسماعيل بخشنده

  عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر كرمان  

  فربد هاشمي

  عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  حسن راه چمندي

  عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  امان اهللا سليماني

  ت علمي دانشكده كشاورزي جيرفت، دانشگاه شهيد باهنر كرمان عضو هيا

  

  

   چكيده

محدوديت منابع آب و گسترش سطح زير كشت با هدف افزايش توليد محصوالت زراعي، اهميت دسـتيابي بـه ژنوتيـپ    

به منظور ارزيابي تغييـرات عملكـرد دانـه و    . دهاي متحمل به شرايط محيطي دشوار با راندمان مصرف آب باال را آشكار مي ساز

اجزاي آن و همچنين برخي صفات زراعي ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش خشكي، آزمايشي بر اسـاس قطـع آب آبيـاري در    

، كرخه و ياوارس S-78-11ژنوتيپ گندم شامل ارقام وريناك، چمران، آنفارم، ياوارس مادري،  7خوشه دهي با % 50مرحله ي 

اين آزمايش در قالـب طـرح بلـوك هـاي كامـل      . اجرا گرديد 1386-87هي شده تحت شرايط آب و هوايي جيرفت در سال گوا

زار دانـه، تعـداد   تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر وزن هـ . تصادفي با سه تكرار اجرا شد

تعداد دانه در ، و براي تعداد ساقه بارور در هر بوته، طول سنبله% 5هر بوته در سطح  و تعداد ساقه غير بارور در ساقه در هر بوته

مطالعات انجام شده نشان مي دهد كـه ارقـام مختلـف     .تفاوت معني داري وجود داشت% 1و طول ريشك در سطح  واحد سطح

 S-78-11اوارس گـواهي شـده و   رقـم يـ  ي طـور گندم نسبت به تنش خشكي عكس العملهاي متفاوتي از خود نشان دادند بـه  

بيشترين عملكرد دانه مربوط به رقم هاي . كمترين عملكرد دانه را در بين ارقام داشته و با ساير ارقام تفاوت معني دار داشته اند

  اوارس مــــــادري بــــــود كــــــه بــــــا يكــــــديگر تفــــــاوت ورينــــــاك، آنفــــــارم، چمــــــران، كرخــــــه و يــــــ

اي مناسب در اصالح ارقام متحمل مي توان خسارت ناشي از تنش خشكي را در نتيجه با تعيين شاخص ه .معني داري نداشتند

  .به حداقل رساند

 تنش خشكي، عملكرد دانه، اجزاي عملكرد، ارقام گندم: كلمات كليدي
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  مقدمه 

1گندم با نام علمي تريتيكوم استيوم
از تيره گندميان و مهمترين محصول كشاورزي اكثر كشورها تلقي شده و در  

  با توليد 1383خودكفايي در توليد گندم در سال . گندم يك محصول استراتژيكي محسوب مي شودايران، 

  ].23[ميليون تن نقطه عطفي در روند توسعه بخش كشاورزي بود  14

اما در مناطق خشك و نيمه خشك، آب مهمترين عامل محدود كننده توليد گياهان زراعي از جمله گندم محسوب 

درصد  45ميليمتر در زمره مناطق خشك جهان طبقه بندي مي گردد و حدود  240وسط نزوالت آسماني ايران با مت .مي شود

برنامه هاي اصالحي  بنابراين. ]2[ميليمتر مي باشند 350كمتر از اراضي زير كشت گندم ديم در ايران داراي متوسط بارش 

از جمله كارآمدترين راه كارهاي موثر در جهت جهت معرفي ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي و اعمال مديريت صحيح زراعي 

در آينده نه چندان دور در كشور ما با توجه به محدوديت منابع آب ]. 18[مقابله با شرايط كم آبي در مناطق مذكور است 

باال مان مصرف آب شرايط ايجاب مي كند كه برنامه هاي آبياري با گسترش روش هاي كم آبياري يا كشت ژنوتيپ هايي با راند

معموالً در طي مرحله پر شدن دانه عوامل محدود كننده زيادي عملكرد غالت را تحت تاثير قرار مي دهد، در  .متحول گردد

طي اين مرحله بر همكنش تنش خشكي، دما و تابش زياد باعث افزايش ميزان بازدارندگي نوري و كاهش عملكرد مي شود 

 كه با محدوديت آب روبرو هستند به فزايش عملكرد در مناطق خشك و نيمه خشكآزمايشات به نژادي در زمينه ا]. 11و  20[

به همين دليل بهتر است مطالعات به نژادي بر روي صفات خاص . صورت مي گيرد كندي علت تغييرات ساليانه آب و هوا به

  فنولوژيكي، مورفولوژيكي يا بيوشيميايي صورت 

       ].13[ناطق كم آب محرز شده باشد گيرد كه اثر آنها در افزايش عملكرد در م

در اين  براي كشت در يك يا چند منطقه استيكي از اهداف برنامه هاي به نژادي، معرفي يك يا چند ژنوتيپ سازگار 

شاخص هاي متفاوتي براي ارزيابي عكس العمل ژنوتيپ . راستا عكس العمل ژنوتيپ ها در محيط هاي متفاوت بررسي مي شود

در اين زمينه پژوهشگران مختلف صفات  .حيطي مختلف و تعيين مقاومت و حساسيت آن ها ارائه شده استها در شرايط م

، ميزان نسبت ماده خشك سنبله به كل ماده خشك در مرحله گرده ]16[نظير تعيين كاهش ظرفيت پنجه زني متفاوتي 

و شاخص  ]5[ژيكي اني، عملكرد دانه و عملكرد بيولو، زودرسي، تعداد دانه در سنبله، دوام برگ بعد از گرده افش]17[افشاني 

را به عنوان صفات مناسب براي انتخاب ژنوتيپ هاي گندم در مناطق نيمه خشك با احتمال بروز شرايط ] 21[برداشت دانه 

ي آب به همچنين مي توان توانايي ژنوتيپ ها در حفظ مقادير آب را از طريق محاسبه تلفات نسب. تنش كم آبي معرفي نمودند

ازاي ماده خشك توليدي در شرايط تنش خشكي، به عنوان مهمترين شاخص فيزيولوژيكي براي غربال كردن ژنوتيپ هاي 

     .گندم در شرايط مذكور معرفي نمود

اين شاخص فيزيولوژيكي، تحت كنترل ساختار ژنتيكي گياه بوده و از طريق تنظيم خصوصيات مورفولوژيكي نظير شاخص 

   ].22و  12[تعداد پنجه كنترل مي شود سطح برگ و 

در بسياري از موارد قابليت . راندمان مصرف آب، مقدار آبي را كه براي توليد عملكرد مصرف شده است نشان مي دهد

بسياري از گونه هايي كه مي توانند كمبود شديد آب را تحمل نمايند، . تحمل كمبود شديد آب رابطه منفي با عملكرد دارد

آب فراهم باشد از آن به طور كارآمد استفاده نمي نمايند و برخي از گونه ها كه نسبت به كمبود شديد آب سازگاري  زماني كه

   ].9[پيدا نموده اند حتي در زمان بروز تنش، راندمان مصرفشان در حد متوسط مي باشد 

                                                
1
. Triticum astivium  
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پايدار در شرايط سخت محيطي، كاربرد  با مطالعه هر يك از شاخص هاي مقاومت به خشكي به نظر مي رسد جهت معرفي ارقام

  بنابراين با ارزيابي يكباره ژنوتيپ ها با . يك شاخص به تنهايي منجر به نتايج مطلوب نمي شود

  ].1[شاخص هاي مختلف، گروه بندي دقيق تر آن ها امكان پذير است 

  تنش خشكي  رقم گندم در شرايط 22براي بررسي عملكرد دانه و اجزاي آن در ) 1374(حسن پناه 

  شاخص هاي نظير عملكرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد پنجه، وزن هزار دانه و 

  اختالف  از لحاظ آماري تعداد دانه در سنبله را مورد استفاده قرار داد و بيان نمود كه بين ارقام مورد آزمايش

يمي مناطق خشك و نيمه خشك، دوره پر شدن دانه در گندم عمدتاً با خشكي و در شرايط اقل. ]4[معني داري وجود داشت

بنابراين تمركز تحقيقات در اين مناطق بر اساس به گزيني ارقام زود رس با خصوصيات ]. 14[گرما مواجه مي شود 

ين زمينه بسيار كم بوده مورفولوژيك و فيزيولوژيك مناسب جهت گريز از شرايط خشكي پايان فصل مي باشد، اما موفقيت در ا

سال گذشته عملكرد گياهان زراعي به طور قابل مالحظه اي افزايش يافته است، اين افزايش عملكرد بدون  40در طول  .است

هر عامل مديريتي كه بدون افزايش تبخير و تعرق، محدوديت . آن كه تبخير و تعرق فصلي گياه افزايش يابد، بدست آمده است

عواملي چون مصرف كود، كنترل علف هاي هرز و . كاهش دهد باعث افزايش راندمان مصرف آب خواهد شد هاي رشد گياه را

ساير آفات گياهي، ذخيره آب، روش هاي تهيه زمين، كاشت به موقع و ارقام برتر باعث افزايش عملكرد و راندمان مصرف آب 

  ].7[تواماً مي شوند 

فارياب كشت مي شود، آب ممكن است عامل محدود كننده توليد در حال حاضر در مناطقي كه گندم به صورت 

اما با توجه به پيش بيني براي توزيع منابع آب براي سال هاي نه چندان دور، ضرورت بازنگري در آبياري و به . ارزيابي نشود

اسب براي كارايي بيشتر گزيني ژنوتيپ هاي گندم براي دستيابي به ارقامي كه داراي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك من

هدف از اين تحقيق ارزيابي عملكرد دانه، اجزاي آن و برخي صفات . ، اهميت مي يابدف آب، همراه با عملكرد باال هستندمصر

زراعي ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش خشكي و همچنين واكنش هاي ژنوتيپ ها در مقابل تنش خشكي براي دستيابي به 

  . شرايط مذكور و توصيه هاي زراعي به كشاورزان در شرايط آب و هوايي جيرفت مي باشدخصوصيت هاي مناسب در 

  

  مواد و روش ها

 35درجه و  28عرض جغرافيايي (در مزرعه پژوهشي دانشكده كشاورزي جيرفت  1386اين پژوهش در كشت پاييزه 

آزمايش به صورت . تر از سطح دريا اجرا گرديدم 601با ارتفاع ) دقيقه شرقي 48درجه و  57دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 

ميلي موس و  012/1خاك محل آزمايش داراي بافت شني لومي با شوري . تكرار انجام شد 3بلوك هاي كامل تصادفي در 

    S-78 - 11ژنوتيپ هاي گندم شامل چمران، وريناك، آنفارم و . بود 8اسيديته اي معادل 

بودند و طبق توصيه موسسه اصالح نهال و ) ارقام گندم دوروم(كرخه و ياوارس گواهي شده  و ياوارس مادري،) ارقام گندم نان(

  ].8[بذر كرج رقم هاي وريناك و چمران به عنوان ارقام مقاوم به خشكي معرفي شده بودند 

فاصله  بين كرت هاي . متر بود 3سانتيمتر و به طول  15رديف كشت با فاصله ي  11هر كرت آزمايشي شامل 

خوشه دهي رسيده % 50اعمال تنش خشكي زماني انجام شد كه ارقام مختلف گندم به . متر در نظر گرفته شد 1آزمايشي 

تراكم بذر در واحد سطح براي . متر مربع داخل هر كرت و از قسمت مركزي آن صورت گرفت 1آماربرداري از سطح . بودند

مصرف كود هاي پايه با توجه به نتايج آزمون . مربع در نظر گرفته شدبذر در متر  450ژنوتيپ هاي گندم نان و دوروم حدود 
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كيلوگرم  100كيلوگرم فسفر از منبع سوپر فسفات تريپل و  132كيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره و  66خاك، به مقدار 

كيلوگرم  40نيز به مقدار پتاس خالص از منبع سولفات پتاسيم در هكتار همزمان با كاشت و همچنين در مرحله ساقه رفتن 

اولين آبياري در اواسط آذر ماه بالفاصله پس از كاشت  .نيتروژن خالص در هكتار از منبع اوره به صورت سرك به زمين داده شد

الزم به ذكر است كه پس از اعمال تنش هيچ گونه . بذرها صورت گرفت و آبياري هاي بعدي مطابق عرف منطقه تعيين گرديد

ل توجهي صورت نگرفت، البته براي پوشش كرت ها در مقابل بارندگي هاي احتمالي پالستيك در نظر گرفته شده بارندگي قاب

  .بود، و كليه مراقبت هاي زراعي به صورت يكنواخت انجام شد

سنبله به صورت تصادفي از هر كرت انتخاب و تعداد دانه در سنبله آنها شمارش و  7براي ارزيابي صفات مورد نظر، 

محصول هر كرت آزمايشي در زمان رسيدگي كامل، با حذف حاشيه در چهار . آنها  اندازه گيري شد ول سنبله و طول ريشكط

طرف كرت و كف بر نمودن بوته ها از خطوط مياني در سطح يك متر مربع برداشت گرديد و پس از توزين، به آزمايشگاه 

براي تعيين سطح برگ پرچم . دانه اي براي هر ژنوتيپ تعيين گرديد 200وزن هزار دانه بر اساس وزن يك نمونه . منتقل شد

. برگ پرچم به صورت تصادفي از داخل هر كرت انتخاب و سطح آن توسط كاغذ شطرنجي محاسبه شد 8نمونه اي شامل 

عيين درصد براي ت. شاخص برداشت دانه از طريق تقسيم نمودن عملكرد دانه بر عملكرد بيولوژيكي هركرت محاسبه گرديد

ساعت  24درجه سانتيگراد به مدت  75در دماي  رطوبت كاه و دانه پس از خرمنكوبي، يك نمونه تصادفي از هر كرت انتخاب و

براي . خشك گرديد و با توجه به وزن اوليه كاه و دانه، عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه بر اساس وزن خشك آنها تصحيح شد

ساقه در هر بوته ، تعداد ساقه بارور در هر بوته و كل در هر كرت بطور تصادفي انتخاب شد و تعداد بوته  8تعيين تعداد پنجه، 

تعداد دانه در واحد سطح بر اساس عملكرد دانه در هر متر مربع و وزن هزار دانه . در هر بوته شمارش شد تعداد ساقه غير بارور

  . تعيين شد

مقايسه ميانگين تيمارها به . صورت گرفت EXCELو  SASهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار

در مورد صفت شاخص برداشت دانه چون بر حسب درصد . انجام شد% 5روش آزمون چند دامنه اي دانكن، در سطح احتمال 

  .بود، ابتدا تبديل داده ها به صورت تبديل لگاريتمي انجام شده و سپس مورد تجزيه واريانس قرار گرفت

   

  نتايج و بحث

  . تنش در مفهوم بيولوژيكي يك عامل خارجي است كه اثرات سوئي بر روي موجود زنده به جا مي گذارد

  تنش هاي محيطي بويژه تنش شوري و خشكي بيش از عوامل ديگر موجب كاهش توليدات زراعي در سطح جهان 

  .]6[قاط جهان و بويژه ايران مي باشندمي گردند و از عمده ترين عوامل محدود كننده رشد گياهان در اغلب ن

ارقام از لحاظ . نشان داده شده است 1نتايج تجزيه عملكرد دانه و اجزاي آن بر اساس كليه داده ها در جدول شماره 

و از لحاظ تعداد ساقه %  5صفاتي همچون وزن هزار دانه، تعداد ساقه در هر بوته و تعداد ساقه غير بارور در هر بوته در سطح 

. با يكديگر اختالف معني داري دارند%  1بارور در هر بوته، طول سنبله، تعداد دانه در واحد سطح و طول ريشك در سطح 

  .نشان داده شده است 2مقايسه ميانگين عملكرد دانه واجزاي آن در ارقام ارزيابي شده بر اساس كليه داده ها در جدول شماره 

  

  د دانه و اجزاي آن در ارقام گندم مورد مطالعه بر اساس كليه داده هانتايج تجزيه واريانس عملكر) 1جدول 

  معني دار نيست: ns     . درصد 1و  5به ترتيب معني دار در سطح احتمال ** و *
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  رقم وريناك بيشترين . ، عملكرد بيولوژيكي ارقام اختالف معني داري را نشان نداد 2شماره  طبق جدول

ارقام ياوارس مادري، آنفارم، چمران و . كمترين شاخص برداشت دانه را داشتند  S-78 -11و  و ارقام ياوارس گواهي شده

كه  هشگرانديگر پژو نتايج اين تحقيق با يافته هاي. كرخه از نظر شاخص برداشت دانه با رقم وريناك تفاوت معني داري ندارند

. ]1و  19[ بيان داشتند، دامنه تغييرات عملكرد بيولوژيكي كه تحت شرايط محيطي قرار دارد كمتر مي شود، مطابقت دارد

اما . بنابراين تاثير شاخص برداشت دانه در عملكرد دانه به سازگاري گياه به شرايط محيطي و حفظ متابوليسم آن بستگي دارد

  ) 1379( محققان ظر مي رسد، براساس يافته هايبا توجه به نتايج اين تحقيق به ن

مي توان با توجه به شاخص برداشت دانه اظهار داشت كه، ژنوتيپ هايي با عملكرد بيولوژيكي باالتر، از شاخص برداشت باالتري 

  چون دامنه تغييرات عملكرد بيولوژيكي بسيار وسيع تر از دامنه تغييرات . نيز برخوردار خواهند بود

داشت مي باشد، در نتيجه با اصل انتخاب بر اساس عملكرد دانه ي باالتر، ژنوتيپ هاي با عملكرد بيولوژيكي بيشتر شاخص بر

  .]10[ انتخاب خواهند شد

  از نظر وزن هزار دانه بين ارقام اختالف معني داري وجود داشت زيرا  1با توجه به جدول شماره 

سرعت و يا دوام پر شدن دانه را تقليل مي  بنابراين هر عاملي كه. وزن هزار دانه، به سرعت و داوم پر شدن دانه، بستگي دارد

  بطور كلي، دماي زياد، طول دوره رشد و نمو . دهد، كاهش وزن هزار دانه را نيز در پي خواهد داشت

  و عملكرد دانه كه تابعي از طول دوره هاي رشد رويشي و زايشي توصيف شده است، پايين  را محدود مي كند

  . ]5[مي آيد

  )F=0.05به روش آزمون چند دامنه اي دانكن ( گين عملكرد دانه واجزاي آن در ارقام گندم مورد مطالعهمقايسه ميان) 2جدول 

  .اختالف معني دار ندارند%  5در هر ستون ارقامي كه داراي حداقل يك حرف مشترك مي باشند از نظر آماري در سطح *

آن از رقم وريناك كمتر مي  وده اما عملكرد دانهرقم كرخه داراي بيشترين وزن هزار دانه ب ،2براساس جدول شماره 

اين امر به علت كمتر بودن تعداد دانه در سنبله، تعداد ساقه بارور در هر بوته وكمتر بودن طول سنبله، نسبت به رقم . باشد

ام برخوردار بود رقم وريناك از تعداد دانه در واحد سطح بااليي نسبت به ساير ارق 2بر اساس جدول شماره . مي باشدوريناك 

رقم،  مشاهده شده كه با وجود عملكرد دانه ي باال اين. كه البته تغييرات وزن هزار دانه نيز تاييد كننده اين موضوع مي باشد

سطح برگ 

 پرچم

)سانتي متر(  

طول 

 ريشك

)سانتي متر(  

طول 

 سنبله

)سانتي متر(  

تعداد 

ساقه غير 

بارور در 

 هر بوته

تعداد 

ساقه 

بارور در 

 هر بوته

عداد ت

ساقه 

در هر 

 بوته

تعداد دانه 

 در سنبله

تعداد دانه در واحد 

 سطح

وزن هزار 

 دانه

)گرم(  

شاخص 

برداشت 

(%)دانه  

 عملكرد دانه

كيلوكرم در (

)هكتار  

عملكرد 

 بيولوژيكي

كيلوكرم در (

)هكتار  

درجه 

 آزادي

 منابع تغيير

 

91/23  ns 17/32  ** 77/5  ** 95/0  * 28/1  ** 08/1 * 23/88  ns 42/13316800  ** 41/132  * 7/57  ns 02/2222  ns 23/3645 ns 6 ارقام 

 

95/11  ns 45/0  ns 36/1  ns 29/2  ** 25/0  ns 86/1 * 88/3  ns 02/328148  ns 06/27  ns 67/70  ns 18/719  ns 22/25965 n

s 

 تكرار 2

 

05/9  54/0  53/0  29/0  21/0  34/0  16/30  03/2489113  77/36  88/29  69/1099  67/31149 طاخ 12   

 

49/18  02/7  62/9  57/16  74/19  37/10  98/30  93/46  03/37  25/65  14/65  16/30 ضريب   

(%)تغييرات  
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دانه در تعداد  در در واقع منبع تامين كننده مواد براي انباشت. وزن هزار دانه رقم وريناك نسبت به ساير ارقام كمتر مي باشد

اين مطلب نيز  .دانه ها به عنوان مخزن اصلي توزيع شده و بنابراين كاهش وزن هزار دانه اين رقم دور از انتظار نيستبيشتري 

  كه بيان داشتند با توجه به اينكه اعمال ) 1379( محققانبا يافته هاي 

ز پتانسيل بااليي از نظر كه باعث كاهش دوره فتوسنتز جاري گياه مي شود، به نظر مي رسد كه رقم وريناك ا تنش خشكي

در مجموع، مي توان گفت كه تعداد  .]10[ انتقال مجدد ماده خشك از اندام هاي رويشي به دانه برخوردار باشد، مطابقت دارد

دانه در واحد سطح و وزن هزار دانه دو مولفة اصلي عملكرد را تشكيل مي دهند و گرما بر حسب شدت و زمان بروز، به كاهش 

  . ]5[دوي اين مولفة ها منجر مي گردد يكي يا هر 

  از نظر تعداد كل ساقه در هر بوته رقم ياوارس مادري كمترين تعداد را داشته و بيشترين آن مربوط به 

  بيشترين تعداد ساقه بارور در هر بوته متعلق . ارقام چمران، وريناك، كرخه و ياوارس گواهي شده بوده است

ده و بعد از آن ارقام ياوارس گواهي شده و چمران بودند كه بيشترين تعداد ساقه بارور را داشتند، و با رقم به رقم وريناك بو

 شكل(از نظر تعداد ساقه غير بارور رقم ياوارس مادري كمترين ساقه غير بارور را داشت . مذكور اختالف معني داري نداشتند

ين رقم كم بود اما رقم ياوارس مادري داراي عملكرد دانه بااليي مي باشد به با وجود اينكه تعداد كل ساقه در هر بوته ا). 3

نتيجه اين تحقيق با اظهارات . از كل ساقه تشكيل شده در هر بوته جزء ساقه هاي بارور مي باشد% 50دليل اينكه حدود

   محققان

  

ت رقابت درون گونه اي گياهان ، كه بيان داشتند در شرايط تنش كم آبي در مرحله قبل از گلدهي به عل)1386(

ن امر باعث كاهش براي جذب آب، گلها و ميوه هاي بالقوه اي كه مي توانند تشكيل شوند به وجود نيامده يا عقيم مي شوند و اي

  .]7[ مطابقت داردعملكرد مي شود، 

شايد علت . ياد استسطح برگ پرچم رقم چمران كمتر از بقيه ارقام بود ولي تعداد دانه در واحد سطح اين رقم ز

فتوسنتز جاري ساقه و برگ  بر اساس پژوهش هاي انجام شده،. كاهش وزن هزار دانه اين رقم كوچك بودن برگ پرچم باشد

سطح برگ 

 پرچم

)سانتي متر(  

طول 

 ريشك

)سانتي متر(  

 طول سنبله

)سانتي متر(  

تعداد ساقه 

غير بارور در 

 هر بوته

تعداد ساقه 

بارور در هر 

 بوته

تعداد كل 

ساقه در هر 

 بوته

تعداد دانه 

 در سنبله

تعداد دانه 

در واحد 

  سطح

  وزن هزار دانه 

 )گرم(

ص شاخ

برداشت 

  (%)دانه 

  عملكرد دانه

كيلوكرم در (

 )هكتار

عملكرد 

  بيولوژيكي

كيلوكرم در (

 )هكتار

  ارقام

  

 

13/13  bc 38/7  b 19/9  a 86/2  

abc 

26/3  a 12/6  ab 95/27  a 7868 a 32/12  bc 99/15  

a 

8/998  a 6050a وريناك 

 

55/12  c 82/7  b 81/7  ab 82/3  a 69/2  ab 51/6  a 56/20  

ab 

3814 b 4/10  c 4/7  ab 2/401  ab 5345 a چمران 

 

76/19  a 05/8  b 69/8  a 76/3  a 47/1  c 24/5  bc 65/16  b 2742 b 4/23  ab 8/8  ab 3/614  ab 6391 a آنفارم 

 

07/18  

abc 

31/8  b 75/8  a 72/3  a 65/1  c 38/5  bc 46/18  

ab 

2131 b 32/9  c 63/3  b 7/201  b 5688 a S- 11 -78  

 

9/14  abc 48/13  a 6/5  c 64/3  ab 14/2  bc 78/5  

abc 

68/11  b 2137 b 48/26  a 91/6  

ab 

8/447  ab 6079 a كرخه 

 

9/14  abc 85/13  a 89/6  bc 64/2  bc 89/2  ab 53/5  

abc 

7/19  b 1730b 85/13  bc 4 b 2/254  b 5807 a ياوارس گواهي شده 

 

67/16  

abc 

56/14  a 2/6  c 6/2  c 11/2  bc 68/4  c 08/13  b 3111 b 77/18  abc 9/11  

ab 

7/645  ab 5604 a ياوارس مادري 
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  همچنين . در پر شدن دانه نقش دارند كه عمدتاً متعلق به فتوسنتز برگ پرچم است% 45حدود 

  .]7[مي باشد  برگ پرچم مهمترين تامين كننده مواد فتوسنتزي دانه ها

در شرايط كم آبياري، گياه زراعي عمدتاً كم آبي را تحمل مي كند و كاهش در عملكرد دانه را نشان خواهد داد، در 

او بايد تصميم بگيرد چه سطحي از كم آبياري را بكار گيرد، چه زماني . نتيجه وظيفه زارع براي توليد بيشتر مشكل خواهد بود

چه زماني آب كمتر از مصرف معمول به كار رود تا به باالترين راندمان مصرف آب و حداقل هزينه  نبايد كم آبي اعمال كند و

  ].15[دست يابد 

بنابراين در شرايط مطلوب و در زماني كه خطر خشكسالي و كم آبي وجود ندارد، هيچگونه اعمال كم آبي توصيه نمي 

ك مثل كرمان اعمال كم آبياري در زراعت گندم مي تواند از دو اما در سال هاي خشك و كم باران در مناطق نيمه خش. شود

اوالً مصرف آب مازاد در ساير زراعت هاي حساس به آب كشت شده، بطور همزمان با . راه سود بيشتري عايد كشاورزان نمايد

يان مربوط به محصول گندم مي باشد، كه در اين حالت سود حاصل از افزايش عملكرد زراعت دوم ممكن است بيشتر از ز

ثانياً از طريق افزايش سطح زير كشت گندم، كاهش عملكرد در واحد سطح آن را مي توان جبران . كاهش محصول گندم باشد

  ].1[نمود 

و رقم ياوارس ) گندم نان(با در نظر گرفتن نتايج اين تحقيق و بر اساس ميانگين عملكرد دانه، ارقام وريناك و آنفارم 

  .در شرايط تنش سخت آخر فصل در منطقه جيرفت قابل توصيه مي باشد  )گندم دوروم(مادري 
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تعداد ساقه در هر بوته

تعداد ساقه بارور در هر بوته

تعداد ساقه غير بارور در هر بوته

  شكل 3) تعداد ساقه در هر بو ته، تعداد ساقه بارور در هر بوته و تعداد ساقه غير بارور در هر بوته در 
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