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  چكيده
 36 ،ندمگ عملكردافزايش ارتباط آن با  و رانيازراعي در  گندم هايژنوتيپ و ارقام از ياگسترده فيط يفنولوژ شناختور به منظ

در قالب طرح التيس ساده با سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) در سال زراعي  ژنوتيپ گندم
 و يگلده شدن، سبزمختلف رشد و نمو شامل  مراحل يرشد درجه روز شيآزما نيا درمورد بررسي قرار گرفت.  90-1389
بيولوژيك و شاخص برداشت  عملكرد، دانهعملكرد صفات  كيولوژيزيف در مرحله رسيدگي همچنين. شد ثبت كيولوژيزيف يدگيرس

همچنين مشاهده  باشند.داراي عملكرد دانه و شاخص برداشت باالتري ميهنگام  نتايج نشان داد ارقام با گلدهي زود .اندازه گيري شد
  شود. تر شدن طول دوره پر شدن دانه ميسبب كوتاههنگام  شد گلدهي دير

  
  .گندمگلدهي، عملكرد، دوره پر شدن دانه،  كليدي: كلمات

  
  مقدمه
گندم به عنوان يكي از مهمترين محصوالت زراعي  هاي جدي دنياي امروز است.، يكي از چالشرشد جهانروبه جمعيت  غذاي تامين

به اينكه افزايش توليد  با توجهاز لحاظ سطح زير كشت و ميزان توليد در جهان، نقش مهمي در تامين نياز غذايي جوامع بشري دارد. 
گندم از طريق افزايش سطح زير كشت دشوار است، لذا براي دستيابي به توليد بيشتر بايد در راستاي افزايش عملكرد در هكتار تالش 

براي كاربردي تواند به عنوان يك راهكار مي اقليمي مختلف،در مناطق نمود. مطالعه مراحل رشد و نمو چرخه زندگي ارقام گندم 
تناسب الگوهاي رشدي ارقام گندم مورد كشت در يك منطقه با شرايط آب و هوايي  زيرا .افزايش عملكرد مورد توجه واقع شود

طول مدت زمان وقوع و ارتباط بين  متعدديتاكنون محققان شود.  دمتوليد عملكرد گنقابل توجهي در تواند سبب ارتقا منطقه، مي
و تعداد دانه در متر مربع را به طور تعداد پنجه، تعداد سنبله دانه، عملكرد بيولوژيك، عملكرد  افزايش بارشد و نمو  مختلف مراحل

سبب دستيابي به  ،با شرايط محيط رشد ،تناسب زمان گلدهي، رشد و نمو گياه گندممختلف مراحل  بيندر  ).2(اند كامل اثبات كرده
در نواحي معتدل با فصل رشد برخي محققين بيان كردند . شودجزاء عملكرد ميو اسازگاري باال با محيط و در نهايت افزايش عملكرد 

، ليكن در نواحي با فصل رشد كوتاه، ورود شوددر گياه و افزايش عملكرد مي كربن بيشترغالت سبب ذخيره گلدهي درطوالني، تأخير 
افزايش طول مدت مراحل  به طور كلي، ).1( است زود هنگام به مرحله زايشي يكي از عوامل اصلي سازگاري گياه با شرايط محيطي

تر سبب افزايش خطر خوابيدگي گندم و افزايش تلفات تنفسي در مراحل انتهايي رشد گياه همراه با چرخه زندگي طوالني اوليه رشد
 كرد بيولوژيكنسبت عملكرد دانه به عملي است كه برابر ديگرمهم  رشديپارامتر  شاخص برداشت عالوه بر عملكرد ، .شودمي
در گياه گندم گلدهي زود  .باشدمي اقتصاديهاي اندامنشان دهنده توانايي گياه براي انتقال و اختصاص مواد فتوسنتزي به باشد و مي

هاي رويشي و رقابت ساقه و سنبله ، رشد اندامدر واقع با گلدهي زود هنگام .)3( شودميافزايش شاخص برداشت گياه سبب  هنگام
افزايش هاي اقتصادي و شاخص برداشت تخصيص مواد فتوسنتزي به اندامترتيب اين  به يابد.ريافت مواد فتوسنتزي كاهش ميبراي د

در شرايط مطلوب از مراحل بسيار مهم در تعيين عملكرد گندم است.  ديگر يكي ،(گلدهي تا رسيدگي) دوره پر شدن دانهد. يابمي
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و در نتيجه  زار دانهوزن هافزايش  ،هاانتقال بيشتر مواد فتوسنتزي به دانه سببها دن دانهافزايش نسبي طول دوره پر شرطوبتي، 
هر منطقه نياز به انتخاب ارقام جديدي دارد كه داراي الگوهاي رشدي مناسبي براي آن به طور كلي،  ).4(شود عملكرد ميافزايش 

از اين رو، در اين  توان به اين مهم دست يافت.مي ،م مختلف در يك منطقهارقا فنولوژيكيت بالقوه تنوع يمنطقه باشند. با بررسي ظرف
مورد مطالعه قرار گياه عملكرد ايران و ارتباط فنولوژي با در  گندم زراعي هايژنوتيپاي از ارقام و طيف گسترده فنولوژي پژوهش
  گرفت.

  
  هامواد و روش 

 در واقع تهران دانشگاه يكشاورز دانشكده يقاتيتحق مزرعه در 1389- 90 يزراع سال در يامزرعه شيآزما صورت به حاضر قيتحق
 مربع سيالت طرح قالب در رانيا در يزراع گندم مختلف پيژنوت 36 شيآزما نيا در. ديگرد اجرا) سرد و خشك مهين منطقه( كرج

 نيا در. شد انجام يدست صورت به 1389 سال آذر دوم در كاشتعمليات ). 1 جدول( مورد مطالعه قرار گرفت تكرار سه با) 6×6(
 برگ متر يسانت دو خروج. شد ثبت ارقام يتمام يبرا كيولوژيزيف يدگيرس و يگلده شدن، سبز مراحل يرشد درجه روز شيآزما
 دزر و يگلده مرحله آغاز يبرا ياريمع سنبله از هابساك خروج شدن، سبز مرحله يبرا ياريمع خاك يرو بر ليكلئوپت درون از اول
 برداشت با ك،يولوژيزيف يدگيرس زمان در. بود مختلف ارقام كيولوژيزيف يدگيرس مرحله يبرا ياريمع سنبله و آخر انگرهيم شدن

 يريگ اندازهبرداشت  و شاخص دانهبيولوژيك، عملكرد  عملكرد ،هيحاشاثر  متر 5/0 احتساب با كرت، هر از مربع متر كي اهانيگ
انجام  Duncanها به روش هاي آماري و مقايسه ميانگين دادهآزمون نرمال بودن داده ها، تجزيه MSTATCر با استفاده از نرم افزا. شد

  . محاسبه شد روابط بين عملكرد و فنولوژي ،آماري همبستگي ساده شو با استفاده از رو SPSSافزار با كاربرد نرم شد. همچنين
1389 – 90 يزراع سالدريامزرعهشيزماآدراستفادهموردگندمارقامياسام:  1 جدول  

2آذر   
بك كراس 
 روشن بهاره

3كرج   فونگ شاهي سرداري چناب 3مغان    DN -11 

 آزادي
بك كراس 
 روشن زمستانه

  M-73-18 نويد مارون قدس شعله سيستان دريا
 (سپاهان)

 Montana نيك نژاد مرودشت كاسكوژن شهريار سيمينه زاگرس بم اكبري
النيبو الموت سونيسا  1مغان  كراس فالت هامون فرونتانا شاهپسند   Stork وري ناك 

  
   بحث و جينتا

شاخص برداشت تفاوت معناداري را نشان  و ارقام مختلف گندم از حيث صفات عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكدر اين آزمايش 
  ). 2دادند (جدول 

  .درصد 1درصد و  5دار بودن در سطح * و ** به ترتيب بيانگر معنا.ه و شاخص برداشتدانتجزيه واريانس عملكرد بيولوژيك، عملكرد -2جدول
  MS( F(ميانگين مربعات  )SS(مجموع مربعات )DFدرجه آزادي ( صفات مورد بررسي
  *1/ 67  245/164521 58/5758243 35  عملكرد بيولوژيك

 **68/2  415/36509 52/1277829 35  عملكرد دانه

 **71/4  116/85 07/2979 35  شاخص برداشت

  
، با اين وجود نشان داده استرا  عملكرد بيولوژيكعملكرد دانه گندم با نتايج مطالعات محدودي همبستگي مثبت تاكنون اگر چه 

عملكرد با شاخص برداشت و  دانه توليد عملكرد پتانسيلهاي اخير اصالح ارقام گندم، افزايش ارتباط اهداف بسياري از برنامه
شود كه اين امر كاهش مقدار ماده خشك ساقه سبب افزايش خطر ورس در ارقام گندم پر توليد مي زيرا. )5(باشد ميبيولوژيك 
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همبستگي مثبت و بسيار معناداري بين عملكرد دانه و نيز در اين آزمايش كند. درصد محدود مي 50شاخص برداشت را در سطح 
 اي خوب و گياهان بابنابراين براي توليد عملكرد دانه باال به رشد سبزينه ).r ،01/0 < P = 619/0(عملكرد بيولوژيك مشاهده شد 

شاخص برداشت عملكرد دانه با ميان  معناداريآزمايش همبستگي مثبت و بسيار  اين درهمچنين  قدرت رويشي مناسب نياز است.
هد چگونگي توزيع مواد فتوسنتزي در گياه، براي دستيابي به مقادير داين همبستگي نشان مي ).r ،01/0 < P = 501/0( مشاهده شد

هاي اقتصادي اي دارد. در واقع در يك گياه با شاخص برداشت باال، مقادير بيشتري ماده خشك به اندامباالي عملكرد دانه اهميت ويژه
 منفي بودشاخص برداشت با عملكرد بيولوژيك . ليكن رابطه يابدترتيب عملكرد دانه نيز افزايش مييابد، به اين اختصاص مي

)279/0- = r ،05/0 < P.( پيش از اين بيان  بالعكس.شود و سبب افت شاخص برداشت مي ،بدين ترتيب افزايش عملكرد بيولوژيك
نظر تاريخ  ارقام مختلف گندم ازمشاهده شد  آزمايشاين در . استيكي از مراحل بسيار مهم در چرخه زندگي گياه گندم  گلدهيشد 

 برقرار بودداري بين طول دوره كاشت تا گلدهي با عملكرد دانه ارتباط منفي و معنا. همچنين )3(جدول  ندمتفاوتگلدهي با يكديگر 
)37/0- = r ،05/0 < P .(د. به عنوان مثال ارقام شاهپسند، وشميداري سبب افت عملكرد دانه معنا كه تأخير گلدهي به طور معنا بدين

توليد عملكرد دانه قرار گرفتند و در مقابل  19و  34، 36هاي نويد با گلدهي دير هنگام نسبت به ساير ارقام به ترتيب در رتبه و 3كرج
در توليد عملكرد دانه بودند، زودتر از ساير ارقام وارد  11و  10، 9هاي ارقام فونگ، زاگرس و وري ناك كه به ترتيب حائز رتبه

. افزايش خوابيدگي و تنفس باال در مراحل انتهايي باشد)مي 36تا  1از  با توجه به تعداد ارقام به بندي ارقام(رت مرحله گلدهي شدند
همچنين در آزمايش  .باشديين در ارقام با گلدهي دير هنگام تواند از جمله داليل توليد عملكرد پارشد كه دماي هوا باالست، مي

 ارقام با گلدهي زود هنگام شاملبه عنوان مثال  .نگام داراي شاخص برداشت بااليي بودنده حاضر مشاهده شد ارقام با گلدهي زود
در  و كراس فالت هامون صاحب برترين رتبه هاي شاخص برداشت در بين ارقام مختلف بودند. 3زاگرس، وري ناك، فونگ، مغان

. اما هيچ )3(جدول  ندبودتفاوت م دانه) نيز با يكديگر (دوره پر شدن تا رسيدگي گلدهياين آزمايش ارقام مختلف از نظر طول دوره 
در شرايط مطلوب رطوبتي، سرعت پر شدن دانه نسبت به  احتماالاي بين طول دوره پر شدن دانه با عملكرد دانه مشاهده نشد. رابطه

 طول دوره و معناداري بين ابطه منفير اين آزمايشدر همچنين  باشد.ميمهمتري در تعيين عملكرد دانه  طول دوره پر شدن دانه، مولفه
باعث مواجه شدن دوره  در واقع گلدهي ديرهنگام ).r ،05/0 < P = -52/0( مشاهده شدتا رسيدگي  دوره گلدهيبا  لدهيكاشت تا گ

   شود.طول دوره پر شدن دانه ميشدن  تروتاهدماي باال باعث كشود و پر شدن دانه با شرايط محيطي گرم مي
 در آزمايش  بررسيدر ارقام گندم مورد (B)و گلدهي تا رسيدگي(A)ز درجه از كاشت تا گلدهيرو -3جدول 

 A B  رقم A B  رقمA B  رقم A B  رقم
2ذر آ 1مغان   920 1388 شهريار 830 1355 دريا 886 1377   1388 1111  

3مغان  821 1339 فرونتانا 851 1227 زاگرس 878 1400 آزادي  1323 838  
8813 اكبري   877 1566 نويد 932 1298 فونگ 1047 1426 سايسون 994 
  845 1388 نيك نژاد 799 1388 قدس 920 1388 سرداري 878 1400 الموت

بك كراس 
 روشن بهاره

  853 1291 وري ناك 1007 1400 كاسكوژن 920 1382 سيستان 927 1355

بك كراس 
زمستانه روشن  

  805 1350 سيمينه 939 1437
كراس فالت 

نهامو  
1339 821 DN -11 1339 796  

3كرج   899 1620 شاهپسند 959 1377 بم   773 1382 سپاهان  909 1572 
 773 1388 مونتانا 838 1323 مارون  827 1413 شاهي 837 1377 بوالني

نابچ   780 1355 استورك 845 1388 مرودشت 969 1388 شعله 805 1350 
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Importance of flowering and grain filling period stages on the increase of wheat yield 
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Abstract 
To evaluate the phenology of a wide range of wheat genotypes in Iran and its relation with increase of wheat 
yield, 36 wheat genotypes were studied at Research Farm of the College of Agriculture, University of Tehran 
(Karaj) during 2010-11 growing season. Experimental design was simple lattice with three replications. In 
this experiment, the growth degree day of different stages of development, including emergence, flowering 
and maturity were recorded. At maturity, grain yield, biological yield and harvest index were measured. The 
results showed that the cultivars with early flowering had the highest grain yield and harvest index. Also, late 
flowering reduced grain filling period. 
 
Key Words: Grain filling period, Yield, Flowering, Wheat.   
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