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  یندهاي اصالحی در ارقام گندمآپر شدن دانه طی فر دورهارزیابی بهبود سرعت و 
  

   2افشین سلطانی و 2گالشی ، سراله1*علی راحمی کاریزکی
  ،استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس1

  منابع طبیعی گرگاناستاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و 2
 26/6/93 ؛ تاریخ پذیرش:  10/10/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
آزمایشی در ، بررسی روند بهبود ژنتیکی سرعت و دوام پر شدن دانه در ارقام گندم مطالعه منظوربه

استان گلستان واقع در گرگان و منابع طبیعی در مرکز تحقیقات کشاورزي  87-88و  86-87هاي زراعی سال
ر قالب طرح اند دآزاد شده 1385تا  1347هاي رقم گندم که در طی سال 16انجام شد. در این آزمایش 

هاي عالیتها فشدند. نتایج تحقیقات نشان داد که در طی سال مقایسههاي کامل تصادفی با سه تکرار بلوك
اصالحی در جهت بهبود عملکرد گندم در وزن دانه و دوره پر شدن دانه تغییراتی صورت نگرفته است، در 

سال  38محاسبات نشان داد که سرعت رشد دانه در که سرعت پر شدن دانه افزایش یافته است، حالی
درصد به ازاي هر سال  70/0 که معادلدرصد بهبود یافته است،  19/26آزادسازي ارقام در گلستان، 

مدت رسد گزینش براي سرعت پر شدن دانه و عملکرد باال بدون نیاز بهباشد. به نظر میآزادسازي می
 در واحد سطح دانه بیشتر تعداداز طریق گزینش براي این عمل و  باشدمی پذیرامکانپر شدن دانه 

طح دار بین سرعت پر شدن دانه در واحد سبنابراین با توجه به همبستگی مثبت و معنی .پذیر استامکان
رسد گزینش براي سرعت پر شدن دانه و عملکرد باال بدون نیاز به مدت پر و عملکرد دانه به نظر می

  باشد.می پذیرامکانشدن دانه 
  

  1وزن دانه.گندم، سرعت پر شدن دانه،  دوره پر شدن دانه، کلیدي: هايواژه

                                                             
  alirahemi@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
 ،ساختار ژنتیکی گیاه یرتأثرود و تحت وزن دانه یکی از اجزاء مهم عملکرد دانه گندم به شمار می

 تغییرات وزن دانه و بررسی اثر سرعت و سازيشبیهگیرد. قرار می هاآنشرایط محیطی و اثرات متقابل 
نژادي ههاي بدر شرایط تنش، در تدوین برنامه خصوصبهپر شدن دانه بر روند این تغییرات،  مؤثردورة 

بر وزن دانه اهمیت زیادي دارد. طول دوره پر شدن دانه بر حسب مجموع  مؤثرو انتخاب صفت و صفات 
. سرعت پر شدن دانه، بر حسب متوسط افزایش شودبیان می فیزیولوژیکبندي تا رسیدگی روزها از دانه

 گرمیلیمو بر اساس  شودمیتا رسیدگی فیزیولوژیک بیان  بنديدانهوزن خشک دانه در هر روز از شروع 
. در اکثر مطالعات انجام شده آغاز رشد )2006، و همکاران (یانگ گردددر هر دانه در هر روز بیان می

مورگونوو ؛ 2000(عطارباشی،  است شدهگزارشافشانی گندم از حدود دو هفته پس از گرده خطی دانه
. طول دورة رشد خطی دانه به خصوصیات ژنتیکی گیاه، شرایط محیطی و اثر متقابل ) 2010 ،و همکاران

ماید. نیک منحنی سیگموئیدي روند انباشت مواد را در دانه توجیه می طورکلیبهبستگی دارد، اما  هاآن
. سرعت رشد دانه در مراحل پایانی تا گرددمی، دورة رشد خطی دانه آغاز 1پس از یک دورة رشد بطئی

مجانب  صورتبهرسیدن به حداکثر وزن دانه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک، کاهش نسبی یافته و سپس 
 ).2006، و همکاران گ(یان آیددرمی

رقم گندم بهاره آمریکایی گزارش کرد که  20) در طی یک بررسی روي 2006( و همکاران یانگ
پر شدن دانه در نتیجه کاهش  دورهپر شدن دانه ارائه کرد، که در یکی  رهدو الگوي سرعت و دو توانمی

نسبتاً  پر شدن دانه دورهافشانی، افزایش یابد و در دیگري سرعت پر شدن دانه باال با تعداد روز تا گرده
کوتاه تلفیق گردد. دماهاي پایین در طول دوره پر شدن دانه، سبب کاهش سرعت پر شدن دانه و افزایش 

بود و کم) 2000(عطارباشی،  آوردو در مجموع وزن دانه را پایین می شودمیطول دوره پرشدن دانه 
(نظام زاده  دهدمیعناصر غذایی سرعت پر شدن دانه را کاهش داده و طول دوره پر شدن دانه را افزایش 

(بردار و همکاران، دوروم در شرایط آب و هوایی مختلف  هايگندمبررسی روي  .)2012و همکاران، 
دهد که میزان (سرعت) پر شدن نشان می هاي بهاره تحت شرایط تنش خشکیگندم چنینهمو ) 2006
طور غیرمستقیم از طریق افزایش وزن دانه سبب همثبت با وزن نهایی دانه مرتبط بوده و ب طوربهدانه 

گردد و گزینش براي سرعت پر شدن دانه باال از طریق گزینش براي افزایش عملکرد در واحد سطح می

                                                             
1- Lag Phase 
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 کردند) پیشنهاد 1986ساعد و همکاران ( ).1987 ،بروکنر و همکارانپذیر است (تر امکانوزن دانه بیش
فاده نژادي مورد استبه هايبرنامهکه تنوع ژنتیکی از نظر سرعت پر شدن دانه باید شناسایی شده و در 

 قرار گیرد، زیرا عوامل ژنتیکی (رقم) تا حدود زیادي سرعت پر شدن دانه را تعیین کرده و عوامل محیطی
) در 2012ام زاده و همکاران (ظنطول دوره پر شدن دانه هستند.  کنندهینتعی(دما) تا حدود زیادي 

اي روي برنج بیان داشتند که ارقام برنج تنها در دو صفت وزن دانه و سرعت پر شدن تفاوت مطالعه
ی عطار باشبود.  امیدبخشداري داشتند، باالترین سرعت پر شدن دانه مربوط به ارقام جدید و معنی

) در شرایط آب و هوایی استان گلستان روي ارقام گندم بیان داشت که با توجه به وجود همبستگی 2000(
سد ربه نظر می نآبین سرعت پر شدن دانه و وزن دانه و عدم همبستگی بین وزن دانه و مدت پر شدن 

ست. ا ذیرپامکانبدون طویل شدن مدت پر شدن دانه ، که گزینش براي سرعت پر شدن و وزن دانه باال
که  شد) در روي ارقام جو در شرایط آب و هوایی گلستان بیان 2006درتحقیقی مشابه توسط اعتصامی (

باشد، اما سرعت پر شدن هاي قدیمی میتر از ژنوتیپهاي جدید طوالنیدوره پر شدن دانه در ژنوتیپ
رعت هاي گندم با سژنوتیپ چنین،تري داشته است. همها بهبود کمدانه در طی اصالح و تکامل ژنوتیپ

توانند، عملکرد باالتري در نواحی با دوره رشد باالي پر شدن دانه و طول دوره پر شدن دانه کوتاه می
در اغلب مطالعات بین سرعت پر شدن دانه با وزن دانه  ).2009فولکس و همکاران، (کوتاه تولید کنند 

) و عملکرد دانه همبستگی مثبت 2007اصفهانی، علی عباسی و ؛ 2006 مجتبایی زمانی و همکاران،(
  )2012زاده و همکاران، ؛ نظام2000داري گزارش شده است (لسانی و مجتهدي، معنی

  
  هامواد و روش

و  1386-87تکرار در طی دو سال زراعی  3هاي کامل تصادفی دراین آزمایش در قالب طرح بلوك
ــاورزي گ 88-1387 ــتگاه تحقیقات کش  45درجه و  37رگان واقع در عرض جغرافیایی در مزرعه ایس

متر از سطح دریا اجرا شد. قبل از  10دقیقه و در ارتفاع  30درجه و  54دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 
شــد و خصــوصــیات فیزیکی و  بردارينمونهخاك  متريســانتی 30اجراي آزمایش از اعماق صـفر تا 

 یسیلت مزرعه مورد آزمایش که بر اساس نتایج حاصله بافت خاك )1(جدول  شیمیایی خاك تعیین شد
  رسی بود. یلوم
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  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش -1جدول 

  مشخصه
  سال زراعی

87-1386  88-1387  
  66/0  85/0  ماده آلی (درصد)

  8  6/7  اسیدیته
  85/0  7/1  الکتریکی (دسی زیمینس)هدایت

  38/0  65/0  کربن آلی (درصد)
  03/0  14/0  نیتروژن کل (درصد)

  24/28  6/30  نیتروژن معدنی خاك (کیلوگرم در هکتار)
  34  34  رس (درصد)

  66  66  سیلت (درصد)
  10  10  شن (درصد)

  8  13  (قسمت در میلیون) جذبقابلفسفر 
  400  370  (قسمت در میلیون) جذبقابلپتاسیم 

  29/1  31/1  متر مکعب)وزن مخصوص ظاهري (گرم بر سانتی
  

-88و  1386-87هاي زراعی ). کاشت در سال2رقم گندم بود (جدول  16تیمارهاي آزمایش شامل 
 7خط با طول  6. هر کرت آزمایشی شامل انجام شد 1387 ماهدي 3و  1386آذرماه  19ترتیب به 1387

به توصیه کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزي الزم میزان بذر بود.  مترسانتی 20متر و به فاصله خطوط 
بنابراین در این آزمایش تعیین شد.  مترمربعدانه در  350در هر دو آزمایش بر اساس تراکم و منابع طبیعی 

کیلوگرم سوپر  120کیلوگرم اوره،  270میزان مصرف کود شیمیایی بر اساس توصیه کودي ارقام جدید 
پتاسیم، بود که کودهاي فسفره و پتاسه و یک چهارم کود اوره  کیلوگرم سولفات 150فسفات تریپل، 

 دهیوشهخدهی و زنی، ساقهتقسیط در سه مرحله پنجه صورتبهپایه مصرف و مابقی کود اوره  صورتبه
  مصرف گردید.

هاي هرز ها و علفچون این آزمایش در شرایط عدم محدودیت آب، عناصر غذایی، آفات، بیماري
انجام شد. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه بخش زیادي از نیاز آبی گیاه با بارندگی تامین ولی 

اندن قل رسحفظ محیط رطوبتی خاك در یک وضعیت مطلوب و به حدا منظوربهعملیات آبیاري مزرعه 
  .انجام گرفت دهی و گلدهیتنش رطوبتی در فصل رشد فقط در مراحل کشت، ساقه
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 )1(در استان گلستان 1385تا  1347هاي ارقام گندم کشت شده از سال ویژگی -2ول جد

 سازي سال آزاد تیپ رشد نام رقم   سال آزاد سازي تیپ رشد نام رقم

 1375 بهاره زاگرس   1347 بهاره اینیا
  1375 بهاره شانگهاي   1352 بهاره 1خزر 
 1375 بهاره پاستور   1357 بهاره ناز

 1376 بهاره شیرودي   1365 بهاره گلستان
 1379 بهاره کوه دشت   1369 بهاره فالت
 1385 بهاره دریا    1371 بهاره رسول
 1385 بهاره مغان   1374 بهاره تجن
 1385 بهاره آرتا   1374 بهاره اترك

   

روز، بر  5تا  2بوته معین که با روبان قرمز مشخص شده بود، هر  10ثبت مراحل فنولوژیک روي 
ها وارد مرحله درصد این بوته 50اگر بیش از ) انجام شد. 1974( همکاراناساس شاخص زادوکس و 

له جامعه گیاهی وارد آن مرحنشان دهنده این بود که دهی) شدند (مثالً خوشهمیفنولوژیکی خاصی 
 60(مرحله افشانی جداگانه بعد از شروع گرده صورتبهبراي بررسی رشد دانه،  .شده استخالص 

انجام شد، به این صورت که با حذف  بوته 5روي  از ساقه اصلی بردارينمونهروز  7تا  5هر زادوکس) 
این  و دندستفاده شهاي وسطی براي این منظور اهاي سنبلچههاي باال و پایین سنبله اصلی، دانهسنبلچه

 از ترازوي حساس با دقت گیري وزن خشکبراي اندازهدانه ادامه یافت.  فیزیولوژیککار تا رسیدگی 
پر شدن دانه و سرعت آن بود، به  مل دورهجهت تجزیه و تحلیل رشد دانه که شا گرم استفاده شد. 01/0

تا زادوکس)  60(مرحله افشانی تعداد روز از گرده صورتبهاین روش عمل شد. دوره پر شدن دانه 
محاسبه شد و سرعت پر شدن با رگرسیون دادن وزن خشک  زادوکس) 87(مرحله  رسیدگی فیزیولوژیک

مورگونوو ( شیب خط حاصله تعیین گردید صورتبهگرم) در مقابل روز پس از کاشت تجمعی دانه (میلی
دانه در واحد سطح از تقسیم عملکرد دانه بر طول دوره  همچنین سرعت پر شدن .)2010و همکاران، 

مترمربع  2عملکرد دانه سطحی معادل  براي تعییندر روز محاسبه گردید.  مترمربعپر شدن دانه به گرم در 
چنین، اجزاي کوب دانه از کاه جدا گردید. هماز هر کرت در مرحله نهایی برداشت شد و با کمک خرمن

تجزیه و تحلیل گیري صورت گرفت. بوته اندازه 20در مرحله برداشت نهایی روي  عملکرد دانه در بوته
مقایسه میانگین صفات با ، SASو  Excel افزارهايمورد ارزیابی در این تحقیق با استفاده از نرم  صفات
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) صورت 2007(سلطانی،  Proc Meansرویه ) با کمک LSD( دارمعنیروش حداقل اختالف استفاده از 
  گرفت.

  
  نتایج و بحث

) نشان داده شده 3جدول ( گرگان در بلندمدتآزمایش با آمار  دوره مقایسـه شـرایط آب و هوایی
شود. سال زراعی اي مشـاهده میاسـت. در مقایسـه بارندگی بین دو سـال زراعی تفاوت قابل مالحظه

ـــد. تر میمرطوب) مترمیلی 6/229( 87-86متر) نســـبت به ســـال زراعی میلی 8/297( 88-87 باش
چهل  بلندمدت) نســـبت به آمار لیترمیلی 8/263ي آزمایش (میانگین مجموع بارندگی دوره طورکلیبه

هاي مختلف متفاوت است، باشـد. همچنین توزیع بارندگی بین سـالمتر) کمتر میمیلی 3/383سـاله (
 مترمیلی 1/112ندمدت ثبت شد (باالتر از متوسط بل 88-87ماه سال زراعی ین بارندگی در بهمنبیشتر

ماه با در آذر 87-86هیانه در ســـال زراعی ین بارندگی مابیشـــترکه )، در حالیمترمیلی 6/57در مقابل 
میانگین دمایی نشــان داد که اختالفات دمایی بین دو  متر به وقوع پیوسـت. مقایســهمیلی 9/71 مجموع

ــال زراعی  ــبی ناچیز بود (جدول  طوربهس ــل زراعی ). می3نس انگین دماهاي حداقل ماهانه در دو فص
تا  -3/2 در دامنه 86-87قل در سال زراعی هاي حداتر بود. میانگین دمانسبت به آمار دراز مدت پایین

گراد در مقابل درجه سانتی 83/16تا  65/1ي در دامنه 87-88گراد و در سال زراعی درجه سانتی 4/17
ــانتی 4/18تا  4/3ي دمایی حداقل دامنه گراد آمار دراز مدت بود. میانگین حداکثر دماي ماهانه درجه س

گراد در خرداد ماه و درجه سانتی 18/30و  ماهديگراد در درجه سانتی 8بین  86-87در فصـل زراعی 
گراد در خرداد درجه سانتی 89/27ماه و گراد در ديدرجه سانتی 69/11بین  87-88براي فصل زراعی 

 6/29تا  4/12دمایی حداکثر آمار دراز مدت  آمار دراز مدت بوده اسـت. دامنه ه تقریباً برابر باماه بود ک
  گراد بود.درجه سانتی

تجزیه واریانس نشان داد که وزن دانه تنها تحت تاثیر رقم قرار داشت و اثر سال و اثر متقابل سال با 
عملکرد در واحد سطح تحت تاثیر رقم و سال قرار دار نبود این در حالی بود که رقم بر این صفت معنی

دهد که این جزء در بین ارقام مورد آزمایش اختالف ). مقایسه میانگین صفات نشان می4گرفت (جدول 
ها با وزن ترین دانهگرم بود. سبکمیلی 50/39). میانگین وزن دانه بین ارقام 5معنی داري داشت (جدول 

ترتیب مربوط به ارقام اترك و شانگهاي گرم بهمیلی 18/43ها با وزن ن دانهتریگرم و سنگینمیلی 63/34
مقایسه میانگین بین ارقام مختلف نشان داد که بین ارقام، از نظر عملکرد دانه در واحد سطح اختالف بود. 



 راحمی کاریزکی و همکاران علی

29 

د سطح حداري وجود داشت. رقم آرتا و رقم اینیا به ترتیب از بیشترین و کمترین عملکرد دانه در وامعنی
  گرم در مترمربع بود. 94/578). میانگین عملکرد دانه در واحد سطح، 5برخوردار بودند (جدول 

  
   1387-88و  1386-87میانگین دماي حداقل، حداکثر و مجموع بارندگی سالیانه در طی دو سال زراعی  -3جدول

  
  
  
  سال

87-86  
  
  
  
  
  سال

88-87  

  
  ماه

  
میانگین دماي حداقل 

    گراد)(درجه سانتی
میانگین دماي حداکثر  

  گراد)(درجه سانتی
مجموع بارندگی 

  (میلیمتر)

  بلندمدتدوره     بلندمدتدوره     بلندمدتدوره   
  3/52  9/71    16  9/14    3/6  56/4    آذر
  9/56  5/16    9/12  00/8    8/3  -30/2    دي

  6/57  8/55    4/12  69/10    4/3  40/0    بهمن
  3/73  1/38    5/14  50/18    5/2  10/6    اسفند

  3/60  00/8    3/19  52/23    0/9  27/11    فروردین
  2/47  8/24    9/24  63/26    8/13  88/13    اردیبهشت

  7/35  5/14    6/29  18/30    4/18  4/17    خرداد
  3/52  2/51    16  5/15    3/6  2/6    آذر
  9/56  15    9/12  69/11    8/3  65/1    دي

  6/57  1/112    4/12  25/14    4/3  8/4    بهمن
  3/73  4/13    5/14  17/17    5/2  01/7    اسفند

  3/60  2/63    3/19  46/17    0/9  76/7    فروردین
  2/47  8/29    9/24  24/21    8/13  41/13    اردیبهشت

  7/35  1/13    6/29  89/27    4/18  83/16    خرداد
  

دهد. نتایج پر شدن آن را نشان می يتجزیه واریانس مرکب سرعت پر شدن دانه و دوره) 4( جدول
نشان داد که سرعت پر شدن دانه در واحد دانه و سرعت پر شدن دانه در واحد سطح تحت تاثیر سال 

اثر  دار نبود. همچنینروي این صفات معنی رقمکه اثر متقابل سال و و ژنوتیپ قرار گرفتند، در حالی
فشانی انتایج تجزیه واریانس روز تا گرده دار نبود.پر شدن معنی بر روي دوره رقم× سال و اثر متقابل سال 

ر د افشانی و اثر سال بر روز تا رسیدگیروز تا گردهبر و رقم و روز تا رسیدگی نشان داد که اثر سال 
  ).4دار بود (جدول سطح یک درصد معنی
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سـرعت پـر شـدن دانـه خالصه جـدول تجزیـه واریـانس مرکـب بـر اسـاس میـانگین بـراي صـفات  -4جدول 
گرم در دانه در روز) ؛ سرعت پـر شـدن دانـه (گـرم در مترمربـع)؛ دوره مـوثر پـر شـدن دانـه (روز)، وزن (میلی

 رسـیدگیروز تـا  روز تـا گـرده افشـانی،تعداد دانه در مترمربع، عملکرد دانه (گرم بـر مترمربـع)،  گرم)دانه (میلی
  .1387-87و  1386-87در دو سال زراعی در ارقام مختلف گندم 

 تا 
روز

گی
سید

ر
 

انی
افش

ده 
 گر

ز تا
 رو

 بر 
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ه (
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رمر
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ر پ
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وز)
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 آزا

جه
 در

ییر
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مناب
 

6550/51** 10542/04** **38/244041  **192072689*** ns73/25  68/58** 0/25** 472/59 ns 1 سال 
24/3  67/1  25/29035  6/10739625  09/23  40/14  003/0  36/8  خطا 4 

4/87ns 8/13** **58/15929  **3/19837728  *66/57  12/50** 0/04* 3/88* 15 رقم 
1/67ns 13/4  ns28/51870  ns 5/2689548  ns62/10  3/99ns 0/013ns 5/59ns 15 سال×رقم  

90/1  16/2  87/40165  7/3590898  56/20  55/3  018/0  71/2  خطا 60 
87/0  22/1  75/7  51/7  28/7  31/9  18/12  44/4  - CV(%) 

sn: درصد. 1داري در سطح معنی :** درصد. 5داري در سطح معنی :*دار بودن. عدم معنی  
  

 166و  130در ترتیب به 1386-87در سال زراعی افشانی و روز تا رسیدگی روز تا گردهمتوسط 
 روز پس از کاشت اتفاق افتاد 149و  109 در ترتیببه 1387-88در سال زراعی  وروز پس از کاشت 

روز  3/1 و 44/3ترتیب بین به رسیدگی بین ارقامافشانی و روز تا گردهتغییرات روز تا  ). دامنه5(جدول 
ین و تربیشروز پس از کاشت به ترتیب از  157روز پس از کاشت و دریا با  3/158بود. رقم فالت با 

) 2001کمترین مدت زمان جهت سپري نمودن روز تا رسیدگی برخوردار بودند. جاسکیو و همکاران (
هاي شرق استرالیا گزارش کردند که ارقام پر محصول زودتر از ارقام کم محصول به با تحقیق روي گندم

  رسیدگی فیزیولوژیک دست یافتند. 
بود، با این  تربیش) 83/36روز) نسبت به سال دوم ( 27/39پر شدن دانه در سال اول ( طول دوره

میانگین حداکثر دماي  ).5ل جدوداري مشاهده نشد (حال از نظر آماري بین این دو سال تفاوت معنی
گراد در خرداد درجه سانتی 18/30و  ماهديگراد در درجه سانتی 8بین  86-87ماهانه در فصل زراعی 

گراد در درجه سانتی 89/27ماه و گراد در ديدرجه سانتی 69/11بین  87-88ماه و براي فصل زراعی 
شدن  پر جا که میانگین دما در طی دورهاز آن بوده است.خرداد ماه بود که تقریباً برابر با آمار دراز مدت 
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گراد بود، این عدم تفاوت درجه سانتی 14/14و  24/14ترتیب معادل دانه در سال اول و دوم آزمایش به
تواند به علت عدم تفاوت در میانگین دار در طول دوره پر شدن دانه در طی دو سال آزمایش میمعنی

ورد هاي مآزمایش باشد. مقایسه میانگین طول دوره پر شدن دانه در بین ژنوتیپدمایی در این دو سال 
ین آن مربوط تربیشروز) و  5/35پر شدن دانه مربوط به رقم گلستان ( داد که کمترین دورهآزمایش نشان 

 ابلباشد. اما با این حال بین اکثر ارقام از نظر این صفت اختالف قروز) می 67/38به رقم شانگهاي (
داري نداشتند. به اي مشاهده نشد، به نحوي که اکثر ارقام قدیمی با ارقام جدید اختالف معنیمالحظه

گذشته تالشی براي اصالح یا تغییر این  هاينژادي روي ارقام در طی سالهاي بهعبارتی در طی فعالیت
لف)، زیرا عوامل ژنتیکی (رقم) تا حدود زیادي سرعت پر شدن دانه ا-1صفت انجام نشده است (شکل 

طول دوره پر شدن دانه هستند (ساعد  کنندهتعیینرا تعیین کرده و عوامل محیطی(دما) تا حدود زیادي 
دار نبود ). همچنین ضریب همبستگی بین دوام پر شدن دانه و عملکرد دانه معنی1986و همکاران، 

)04/0-=rزاده و همکاران نظاماین نتایج با مطالعات  عنا که بین این دو ارتباطی وجود ندارد.)، بدین م
  مطابقت داشت. بر روي برنج  )2012(

 تربیشمیانگین سرعت پر شدن دانه در واحد دانه در سال اول آزمایش نسبت به سال دوم آزمایش 
که سرعت پر شدن دانه در واحد سطح در سال دوم آزمایش نسبت به سال اول آزمایش بود، در حالی

د یا به عبارتی تعدارسد دلیل این اختالف به تعداد دانه در واحد سطح ). به نظر می5بود (جدول  تربیش
ري دابین دو سال آزمایش از نظر تعداد دانه در واحد سطح تفاوت معنی دانه در سنبله مرتبط باشد.

) در سال اول و دوم آزمایش مترمربعکه میانگین تعداد دانه در واحد سطح (مشاهده شد، به نحوي
بود. از آنجا که تعداد زیاد دانه در واحد سطح باعث افزایش سرعت رشد  16569و  13740ترتیب به

و همکاران،  سلطانیشود (دانه در واحد سطح و از طرفی باعث کاهش سرعت رشد دانه در واحد دانه می
باعث باال بودن سرعت رشد دانه در واحد دانه در سال اول و کاهش سرعت امر همین بنابراین  )،2000

  رشد دانه در واحد سطح شد.
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گرم در دانه در روز) ؛ سرعت پر شدن دانه (گرم در مقایسه میانگین براي صفات سرعت پر شدن دانه (میلی -5جدول 
عملکرد دانه (گرم بر مترمربع)،   تعداد دانه در مترمربع،گرم)، شدن دانه (روز)، وزن دانه (میلی مترمربع)؛ دوره موثر پر

  .1387-87و  1386-87در دو سال زراعی در ارقام مختلف گندم  رسیدگیروز تا  روز تا گرده افشانی،

انی
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 سال اول 27/39  141/1 85/14  69/39  3/13740  88/516  67/165  83/130

  دوم 83/36 039/1 54/16  73/40  3/16569  81/649 15/149  88/109
83/9  02/1  57/96  3/1857  72/2  15/2 029/0 64/4 0.05LSD    
    اینیا 17/37 064/1  53/12  53/39 52/12770  56/465  3/158 83/118
  1خزر 67/36 125/1 31/15  27/41 2/15218  39/561 157 33/119
  ناز 38 047/1 91/13  78/39 16/14274  47/528 157 00/119
  گلستان 50/35 165/1 31/15  38/41 82/14250  40/543 3/157 83/119
  فالت 67/36 955/0 53/16  01/35 45/16204  04/606 3/158 67/121
  رسول  17/0 098/1 25/14  82/40 53/14198  70/529 157 83/119
  تجن 33/37 076/1 52/15  18/40 74/15664  52/579 8/157 50/119
 رقم اترك 17/36 957/0 17/16  63/34 27/17029  93/584 3/157 17/121

  پاستور 37 026/1 19/16  97/37 74/14411  89/598 157 83/121
  شانگهاي 67/38 117/1 50/15  18/43 03/15140  44/599 3/158 67/119
  زاگرس 17/38 050/1 68/15  06/40 79/16217  33/598 8/157 118//66
  شیرودي 67/37 224/1 60/15  10/40 29/15764  43/587 2/157 5/119
  کوهدشت 17/37 146/1 20/16  58/42 61/15794  15/602 3/158 17/121
  دریا 67/36 206/1 41/17  34/38 38/15937  20/638 157 33/121
  مغان 33/36 099/1 90/15  92/39 68/15830  78/577 3/157 00/122
  آرتا 50/36 007/1 13/18  75/36 17/18713  88/661 8/157 33/121

70/1  59/1  32/87  4/2188  24/5  18/2 153/0 90/1 0.05LSD   

  
گرم در دانه در روز) و سرعت ) مقایسه میانگین سرعت پر شدن دانه در واحد دانه (میلی5جدول (

د ین سرعت رشتربیشدهد. کمترین و ) را نشان میدر روز مترمربعپر شدن دانه در واحد سطح (گرم در 
 224/1گرم بر دانه در روز) و شیرودي (میلی 955/0ترتیب مربوط به ارقام فالت (دانه در واحد دانه به

گرم بر دانه در میلی 085/1گرم بر دانه در روز) بود. میانگین سرعت رشد دانه در واحد دانه معادل میلی
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هاي لروز بود. با این حال روند خاصی بین ارقام از نظر سرعت پر شدن دانه در واحد دانه در طی سا
ب). از طرفی مقایسه میانگین سرعت پر شدن دانه در واحد سطح -1آزادسازي مشاهده نشد (شکل 

شاهده اي م) در ارقام مختلف نشان داد که بین ارقام قدیمی و جدید تفاوت قابل مالحظهمترمربع(گرم در 
ع) و آرتا از جدیدترین گرم در مترمرب 53/12ترین رقم داراي کمترین سرعت رشد دانه (شد، اینیا قدیمی

داري ) بود. همبستگی مثبت و معنیمترمربعگرم در  13/18باالترین سرعت رشد دانه ( دارايارقام 
)**85/0=rکه سرعت پر شدن دانه  دهد) بین سرعت رشد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه نشان می

جدول ( پرمحصول افزایش یافته استهاي هاي کم محصول به سمت ژنوتیپدر واحد سطح در ژنوتیپ
). به نظر می رسد ارقامی که تعداد دانه 5، اگر چه در مواردي کاهش جزئی نیز دیده می شود(جدول )6

بیشتري در واحد سطح داشتند، سرعت پر شدن دانه در واحد دانه کمتر بود، زیرا تعداد زیادي دانه در 
اما تعداد زیاد دانه در واحد سطح باعث افزایش سرعت توانند با سرعت باال پر شوند. واحد سطح نمی

. ابدیمتوسط سرعت رشد دانه در واحد سطح افزایش میبه عبارتی  شودپر شدن دانه در واحد سطح می
) که r=85/0**دار است (ضریب همبستگی بین این دو صفت مثبت و معنیدهد که نشان می 6جدول 

). از طرف دیگر وزن 2000درت مقصد است (سلطانی و همکاران، مبین نقش مهم تعداد دانه در تعیین ق
 129/0 دانه نقش مهمی در تعیین سرعت رشد دانه در واحد دانه دارد. تجزیه رگرسیونی نشان داد که

 -1شود (شکل میک واحد افزایش در وزن دانه یمنجر به  در سرعت رشد دانه در واحد دانهافزایش 
)، وزن دانه در افزایش 6اما با این حال با توجه همبستگی منفی و پایین وزن دانه با عملکرد (جدول  ج).

)، 2006)، بردر و همکاران (2006نتایج مشابهی توسط مجتبایی زمانی و همکاران ( عملکرد نقشی ندارد.
  ) گزارش شده است.2012زاده و همکاران ()، نظام2009دیاس و لیدون (

) بین سرعت رشد دانه در واحد 2R =63/0*دار (و معنی خطیرگرسیونی ي د) یک رابطه -1شکل (
سال  38دهد. محاسبات نشان داد که سرعت رشد دانه در هاي آزاد سازي ارقام را نشان میسطح و سال

زاد درصد به ازاي هر سال آ 70/0درصد بهبود یافته است، به عبارتی  19/26آزادسازي ارقام در گلستان، 
شود که این افزایش به دلیل افزایش تعداد سازي، افزایش در سرعت رشد دانه در واحد سطح مالحظه می

 دار نبودباشد. ضریب همبستگی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه معنیدانه در واحد سطح می
)34/0=r .(  
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 ي بین سرعت پرب) رابطه ،آزاد سازي ارقام مختلف گندمي پرشدن گندم و سال بین طول دوره الف) رابطه -1 شکل

 ي متوسط سرعتد) رابطه ،ي سرعت پرشدن دانه با وزن دانهج) رابطه ،شدن دانه و سال آزاد سازي ارقام مختلف گندم
 .متوسط سرعت پر شدن دانه با تعداد دانه در واحد سطح رابطه ، ذ)پر شدن دانه با سال آزاد سازي
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بین سرعت پر شدن دانه در واحد سطح و عملکرد  دارمعنیبنابراین با توجه به همبستگی مثبت و 
ي پر شدن دانه به نظر می رسد گزینش براي سرعت پر دانه و عدم همبستگی بین عملکرد و طول دوره

از طریق گزینش این عمل و  استشدن دانه  دوره پر موثرتر از گزینش برايشدن دانه و عملکرد باال 
که یک رابطه خطی و قوي بین سرعت به نحوي پذیر استامکان در واحد سطح دانه بیشتر تعدادبراي 

بروکنر و همکاران، ( ، ذ)1پرشدن دانه در واحد سطح با تعداد دانه در واحد سطح وجود دارد (شکل 
1987.(   

  

  ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در ارقام گندم -6جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  صفات

                1  )1( ي پر شدن دانهدوره
              ns08/0  1  )2(سرعت پر شدن دانه در واحد دانه

            ns36/0  **95/0  1  )3(وزن دانه
          ns05/0-  ns04/0  ns04/0-  1  )4(عملکرد

        ns30/0  ns06/0-  ns14/0-  **97/0  1  )5سرعت پر شدن دانه در واحد سطح(
      ns18/0  ns27/0-  ns29/0-  **85/0  **85/0  1  )6(دانه در مترمربعتعداد 

    ns63/0  ns19/0-  ns35/0-  *55/0  **68/0  ns42/0  1  )7(افشانیروز تا گرده
  ns08/0  ns15/0-  ns11/0-  ns11/0-  **61/0  ns37/0  **73/0  1  )8(روز تا رسیدگی

  
اشد بهر چه تعداد دانه در واحد سطح بیشتر باشد تخلیه منبع که همان برگ و ساقه می رسدبه نظر می

تر است و از طرفی چون در فرمول محاسباتی سرعت پر شدن دانه در واحد سطح که چگونگی سریع
ها آورده شده است، مجموع عملکرد در واحد سطح به عنوان یک محاسبه آن در بخش مواد و روش

ه سرعت و نیابد ر نظر گرفته شده است، بنابراین سرعت رشد دانه در واحد سطح افزایش میدانه بزرگ د
و این گویاي آن است که هر چند وزن تک دانه با افزایش تعداد دانه کاهش  رشد دانه در واحد دانه

 سطح یابد ولی افزایش تعداد دانه جبران کاهش وزن دانه را کرده و باعث افزایش عملکرد در واحدمی
شود که همبستگی منفی بین وزن دانه و سرعت پر شدن دانه در واحد سطح گویاي این مطلب است می

خالف نتایج اعتصامی ) در گندم مطابقت داشت، اما بر2000این نتایج با نتایج عطار باشی ( ).6(جدول 
اي روي ارقام جو در شرایط آب و هوایی گلستان بیان داشت باشد، ایشان در مطالعه) در جو می1385(
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باشد، اما سرعت پر هاي قدیمی میتر از ژنوتیپهاي جدید طوالنیکه دوره پر شدن دانه در ژنوتیپ
  ها بهبود کمتري داشته است.شدن دانه در طی اصالح و تکامل ژنوتیپ

  
  گیرينتیجه

نژادي در جهت بهبود عملکرد گندم در این منطقه هاي بهبا توجه به نتایج بدست آمده در طی فعالیت
تالشی در جهت تغییر مراحل فنولوژیک در گندم صورت نگرفته است. شاید به این دلیل که این گلستان 

- اند و چون در این منطقه در طی فصل رشد بارندگیارقام براي شرایط عدم محدودیت آب اصالح شده

این فرض که در طی فصل رشد گیاه با شرایط محدودیت آبی مواجه  افتد، باهاي مداوم اتفاق می
ران در جهت گنژادي اصالحهاي بهشود، بنابراین اصالح و تغییر صفات فنولوژیک در اولویت فعالیتنمی

 38هاي اصالحی در طی همچنین در طی فعالیت. تاس افزایش عملکرد گندم در این منطقه قرار نگرفته
ثابت بوده و تنها سرعت رشد دانه دانه تقریباً  پر شدن معرفی ارقام برتر گندم، دورهسال اخیر جهت 

  افزایش یافته است.
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Abstract 

In order to evaluation of the process of genetic improvement rate and duration of 
grain filling among wheat cultivars, the field experiments were conducted at the 
Agricultural and Natural Resource Research Center of Golestan province. in the 
growing seasons of 2007-2008 and 2008-2009. The 16 cultivars were sown in a 
randomized complete blocks design with three replications. The results showed that 
wheat cultivars had not changed during breeding activities in order to improve yield 
in grain weight and duration of grain filling while rate of grain filling was increased. 
Also rate of grain filling was improved %26.19, in 38 years of the release, was 
observed %0.7 and it improvement. This increase was due to increasing grain 
number per unit area. In order to positive and significant correlation between grain 
filling rate and grain yield it seems that selection for high yield and grain filling rate 
is possible without the need to increase of grain filling duration.  
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