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  چکیده

پر شدن مؤثر بر اساس عملکرد دانه سرعت و دوره  ).Triticum aestivum L(هاي گندم  ی ژنوتیپاین بررسی با هدف ارزیابی تحمل به خشک
در )رده افشانیقطع آبیاري پس از گ(انتهاي فصل  خشکی هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط بدون تنش و تنش در قالب طرح بلوكدانه، 

محـیط   و نتایج نشان داد که از نظر صـفت عملکـرد اثـر ژنوتیـپ     .شد انجام 1388-89زراعی سال  در طیمزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل 
ــی ــد، دار معن ــیو ش ــل آن ل ــر متقاب ــا  اث ــیغیره ــود دار معن ــپ. ب ــاي ژنوتی ــماره ه  4و) Bow"s"/Crow"s"//Kie"s"/Vee"s"/3/MV17(    2   ش

)Spb"s"//K134(60)Vee"s"/3/Druchamps/4/Alvd  (در هکتار بیشترین عملکرد دانه  کیلوگرم 3690و  3830کی آخر فصل با در شرایط خش
ضریب همبستگی بین صفات نشان داد که بین . دار بود پر شدن دانه، اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل آنها معنیمؤثر  دوره و از نظر سرعت .ندرا تولید کرد

-F130-L-1 7 شـماره  ژنوتیـپ در شـرایط تـنش،   اظ سـرعت پـر شـدن دانـه     از لحـ  .وجـود دارد سرعت و دوره پـر شـدن دانـه همبسـتگی منفـی      
12/MV12(ATILLA-12)(  ــا ــی 29/1ب ــرم در روز  میل ــیط گ ــپ بــدون و در مح ــاي  تــنش ژنوتی  Owl/Siossons//Zrn( ،4( 3 شــمارهه

)Spb"s"//K134(60)Vee"s"/3/Druchamps/4/Alvd ( 7و ) 130-L-1-12/MV12(ATILLA-12(  در روز بیشـترین   گـرم  میلـی  41/1با
بطور . ها در محیط بدون تنش از سرعت پر شدن باالتري برخوردار بودند نتایج نشان داد که همه ژنوتیپ. سرعت پر شدن دانه را به خود اختصاص دادند

هاي پر  فزایش عملکرد ژنوتیپا لیداري هستند و ها از نظر سرعت پرشدن دانه داراي تفاوت معنی ژنوتیپهر چند که  توان چنین استنباط کرد می ،کلی
 .گردیده استنمحصول از طریق سرعت پرشدن دانه بیشتر میسر 

  
 ضریب همبستگی، ژنوتیپ، تحمل: کلیدي هايواژه 

  
    1 مقدمه

هاي غیر زنده محیطی است  تنش خشکی یکی از مهمترین تنش
که موجب کاهش عملکرد گیاهان زراعی، به ویژه در مناطق خشک و 

). Khezrie-afravi et al., 2010(شـود   مـی هـان  نیمـه خشـک ج  
نشـان   در مناطق نیمه خشک دنیـا ) Blum, 2005(بلوم  هاي بررسی

با  دن دانهش در مرحله پر ).Triticum aestivum L( گندمدهد که  می
و در  شـود  میزان تبخیر از خاك مواجه مـی  کاهش بارندگی و افزایش

آب و افزایش دمـا کـاهش   طول دوران رشد و نمو دانه، اغلب کمبود 
                                                        

دانشیار گروه زراعـت و اصـالح   و  کارشناس ارشد اصالح نباتات به ترتیب -2و  1
   نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

  د اردبیلاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واح -3
 )Email: Dastoor.Alireza@gmail.com :      نویسنده مسئول -(*

گیـري از تنـوع ژنتیکـی     حفظ و بهره .را به دنبال داردمحصول گندم 
تواند یک استراتژي مفید در فرآیند اصالح گیاهان براي مقاومت به  می

 عملکرد با ارقام گزینش هاي روش از یکیدر این مورد . خشکی باشد

 عتسـر  کـه شـامل   است فیزیولوژیکی صفات اساس بر باال، گزینش

 سـرعت  فتوسنتز، و تنفس برگ، سرعت سطح شاخص خالص، جذب

 اسـت  توزیـع  ایـن  زمـان  مدت همچنین و پرورده توزیع مواد و انتقال
)Moradi & Motamedi, 2010(. ایـن  برخی از گیري اندازه هرچند 

 و سـخت  کـاري  بـزرگ  هـاي  در جمعیـت  انتخـاب  منظور به صفات
 صفاتی نظیر اساس بر شگزینکه رسد  ، اما به نظر میاست پرزحمت

 فیزیولـوژیکی  ارزیابی یک روش تواند می دانه پرشدن دوره و سرعت

 نهـایی  هدف که جااز آن). ,.Kheirkhah et al 2004( باشد مناسب

 طـول  و سـرعت  بین و است زراعی عملکرد گیاهان افزایش نژادگر به
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 وجـود  روابـط مسـتقیم   عملکرد اجزاي و عملکرد با دانه پرشدن  دوره

 غیرمسـتقیم  انتخـاب  در روابـط  ایـن  از تواننـد  مـی  محققـان  ،دارد

 ,.Moradi & Motamedi, 2010; Bradar et al( کنند برداري بهره

2008.(  
 بستگی دانه پر شدن  دوره طول و سرعت عامل دو به دانه شدن پر

 شدن پر  دوره طول و سرعت مشارکت). Bradar et al., 2008( دارد

 دانه وزن نهایی رسیدگی فیزیولوژیک و در ین کنندهاز عوامل تعی دانه

 سرعت براي باالیی تنوع ژنتیکی وجود .)Fani et al., 2008( باشد می
 & Bruckner(بروکنر و فروبرگ  توسط گندم در دانه و طول پر شدن

Frohberg, 1987( و دانـه  شـدن  پر سرعت بین. شده است گزارش 
ـ   دانه شدن پر  دوره طول کـه  در حـالی  ،ی وجـود دارد همبسـتگی منف

 پـر   دورهو همچنین  دانه وزنو  دانه شدن پر بین سرعت همبستگی

 & Bruckner 1987(ه است شد ارزیابی مثبت دانه وزن دانه با شدن

Frohberg, .(ي سـنجري و همکـاران   هـا  بررسی کهبطوري)et al., 

2011 Sanjari ( که در شـرایط تـنش خشـکی بعـد از      دهد مینشان
افشانی انتقال مواد آسیمیالت، کارآیی مواد آسیمیالت و شـرکت   گرده

در  ،یابـد  مـی هـاي در حـال تشـکیل افـزایش      مواد آسیمیالت به دانه
هاي جاري در  وزن دانه، میزان رشد دانه و شرکت آسیمیالتکه  حالی

مـؤثر  ، امـا طـول دوره   دهـد  نشان مـی شدت کاهش ه تشکیل دانه ب
ـ  تحت شدن دانه در گیاهانپر البتـه   .یابـد  مـی افـزایش   ،نش دیـده ت

 بـین  همبسـتگی  از بیشتر وزن دانه با دانه پرشدن سرعت همبستگی

 & Bruckner 1987(باشـد   مـی  دانه وزن با پرشدن دانه  دوره طول

Frohberg,.( پر سرعت براي انتخاب نمودند که پیشنهاد محققان این 

 بـه آزمایشی  در. بود خواهد مفیدتر دانه افزایش وزن جهت دانه شدن

 رقـم  11 در دانـه  پرشـدن  یندآفر ،پارامتري سه و دو هاي مدل کمک

نتایج حاصل از این پژوهش نشان . مورد مطالعه قرار گرفت بهاره گندم
 و بـاال  عملکـرد  با هایی پژنوتیداد که در شرایط تنش و بدون تنش 

  دانـه  سـرعت پرشـدن   با همراه باال عملکرد باال، دانه سرعت پرشدن
 شـد  دیـده  پـایین   دانـه  سـرعت پرشـدن   بـا  بـاال  عملکـرد  و سطمتو

)Gebeyhou et al., 1982.( ،امکان داشـتن  با توجه به این موضوع 

 & Darroch( وجـود دارد  بـاال  دانـه  پرشـدن  سرعت و باال عملکرد

Baker, 1995.(  محفوظی و همکاران)Mahfoozi et al, 2001 ( با
عملکـرد گنـدم در نـواحی    هاي اصالحی براي افـزایش   رسی روشرب

هـا   خشک و سرد ایران گزارش کردند تنوع ژنتیکی در میـان ژنوتیـپ  
بـا   .ممکن است به افزایش عملکرد دانه در نواحی خشک کمک کنـد 

تواند در  که ایران از جمله مناطقی است که کمبود آب میتوجه به این
-تولید محصوالت زراعی از جمله گندم مشکالت و خسـارات جبـران  

تولید ارقام مقاوم به خشکی یا ارقامی که بنابراین،  ،پذیري ایجاد کندنا
   .سزایی برخوردار استآبیاري داشته باشند، از اهمیت ب نیاز کمتري به

 پرشـدن   دوره و طـول  سرعت برآورد پژوهش این انجام از هدف

 با دانه پرشدن  دوره طول و سرعت همبستگی بین روابط تعیین و دانه

 .باشدبررسی می مورد زراعی گندم ارقام دانه وزن نهایی
  

  ها مواد و روش
که داراي تیپ رشد ) 1جدول (رقم جدید گندم  10در این بررسی 

هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك ،زمستانه و بینابین هستند
سه تکرار در دو شرایط بدون تنش خشـکی و تـنش خشـکی بعـد از     

انه در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و افشانی در دو آزمایش جداگگرده
مورد ارزیابی قرار  1388-89در طی سال زراعی منابع طبیعی اردبیل 

متر از سطح دریا  1350با ارتفاع مشخصات زمین مورد کشت . گرفتند
دقیقـه طـول    20درجـه و   48 طول و عرض جغرافیایی به ترتیـب  و

مـورد   خـاك . باشـد  مـی  دقیقه عرض شمالی 15درجه و  38 شرقی و
 آب pHو  7/7 خاك pH و از نوع لومی رسیاستفاده در این آزمایش 

آیش  -زمین مورد کشت تحت تناوب دو ساله غالت. بود 1/7 آبیاري
بوده و عملیات تهیه زمین شامل شخم کلش بعد از برداشت محصول 

هـم، کـود پاشـی و     قبل، یک نوبت شخم بهاره، دو بار لولر عمود بر
کود مصرفی بر اساس آزمون خاك بـا فرمـول   . اشدب ایجاد فاروئر می

بود که کود پتاسه از منبع سولفات پتاس، کود فسفره ) 50-90-120(
از منبع فسفات آمونیم بصورت پایه و کود ازته از منبع اوره در دو نوبت 

هر ژنوتیپ در یـک کـرت بـه ابعـاد     . پایه و سرك به مصرف رسیدند
حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي  متر مربع کشت شد که با 6×2/1=2/7

میـزان بـذر مصـرفی    . متر مربع بـود  ششهر کرت مساحت برداشت 
دانه در متر مربع و با در نظر گرفتن وزن هزار دانه براي  450براساس 

بذور آزمایشی قبل از کاشت به منظور جلوگیري از . هر رقم تعیین شد
در هـزار   2ت سیاهک پنهان با قارچ کش کاربوکسین تیرام بـه نسـب  

هاي هرز پهن برگ و باریک برگ  براي مبارزه با علف. ضدعفونی شد
هاي گران استار و پوماسوپر به ترتیب به مقـدار   کش مخلوطی از علف

گرم و یک لیتر در هکتار در مرحلـه پنجـه زدن تـا سـاقه رفـتن       20
بـدون  (تیمارهاي آبیاري شامل دو سطح، آبیاري کامـل  . استفاده شد

در . افشانی بود بعد از مرحله گرده) آبی تنش کم(طع آبیاري و ق) تنش
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دهی، ساقه رفـتن،   کاشت، پنجهشرایط بدون تنش گیاهان در مراحل 
تحت آبیاري قرار گرفتند و براي ایجاد تنش  دانه پرشدن و دهی سنبله

آبیـاري  دهـی و سـاقه رفـتن     کاشت، پنجه لدر مراحآبی، گیاهان  کم
در این تحقیـق   .سنبله رفتن آبیاري قطع شد در اوایل مراحل شدند و

افشانی تا رسیدن فیزیولوژیکی به عنوان دوره پر شدن  فاصله بین گرده
براي تعیین سرعت رشد دانـه در فاصـله هـر     .در نظر گرفته شد دانه

صورت تصـادفی  ه ب یسنبله از هر واحد آزمایش سهبار  روز یک چهار
و دانـه از نیـام    ها ها از سنبله نیامپس از انتقال به آزمایشگاه  ،برداشت
گراد در داخـل   درجه سانتی 72ساعت در دماي  24و به مدت جدا شد 

شده و  هاي خشک شده توزین سپس دانه. ندآون الکتریکی قرار گرفت
تفاده از بـا اسـ  . دست آمـد ه میانگین وزن خشک دانه براي هر رقم ب

  .شدن دانه برآورد گردیدپرمؤثر دوره  )1(معادله 

           )1(معادله 
افزارهـاي کـامپیوتري    ها و رسم نمودارها از نـرم  براي تجزیه داده

MSTAT-C، SAS 9.1 و Excel  ــد ــتفاده ش ــه   .اس ــراي مقایس ب
  .اي دانکن استفاده گردید ها از روش چند دامنه میانگین

  
و شجره  هاي مورد استفاده در آزمایش گندمارقام و الین - 1جدول 

  هاآن
Table 1 - wheat cultivars and lines used in the 

experiments and their pedigrees  
  شماره 

Numbe
r 

  شجره
pedigrees 

1 FDO 7090 
2 Bow"s"/Crow"s"//Kie"s"/Vee"s"/3/MV17 
3 Owl/Siossons//Zrn 
4 Spb"s"//K134(60)Vee"s"/3/Druchamps/4/Alvd 
5 Zarrin*2/Soissons 
6 BEZ/NAD//KZM(ES85-24)/3/PTZ 

NISKA/UT1556-170 
7 F130-L-1-12/MV12(ATILLA-12) 
8 KLEIBER/2*FL80//DONSK.POLUK./3/KS82W4

09/… 
9 YUGTINA/KAUZ/3/AGRI/BJY//VEE 
10 DH1 

  
  نتایج و بحث

) 2جدول (گیري شده  نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات اندازه
ها از لحاظ کلیه صفات مورد  وتیپها و بین ژن داد که بین محیطنشان 

شـرایط  × اثر متقابـل ژنوتیـپ   . داري وجود دارد ارزیابی اختالف معنی
دار بـود   صفات ذکر شده بجز عملکرد دانـه معنـی    رطوبتی براي کلیه

دهنـده تنـوع    ها نشـان  دار بودن اختالف بین ژنوتیپ معنی). 2جدول (
دار بـودن اثـر    عنـی همچنـین م  .اسـت ژنتیکی بین ارقام مورد مطالعه 

هاي مورد مطالعه در دو محیط بدون  دهد که ژنوتیپ متقابل نشان می
 . تنش و داراي تنش رفتار یکسانی نداشتند

  
  سرعت پر شدن دانه

تـنش و  محـیط   دو هاي مورد مطالعه در میانگین ژنوتیپمقایسه 
  سرعت پرشدن دانه، ژنوتیپ شماره که از لحاظنشان داد  بدون تنش

را بـه خـود   ) گـرم در روز  میلی 35/1(رین سرعت پرشدن دانه بیشت 7
سرعت پرشدن همچنین مشخص گردید که  ).3جدول (اختصاص داد 

داراي محـیط  کـه   طوريکرد، به  دانه تحت تنش خشکی کاهش پیدا
گرم  میلی 33/1تنش با بدون گرم در روز و محیط  میلی 91/0با  تنش

. بودندشدن دانه  ترین سرعت پربیشرین و کمتدر روز به ترتیب داراي 
دار بودن اثر تنش رطوبتی بر روي دوره پر  مطابق با این نتایج، معنی

شدن دانه و سرعت پر شدن دانه را در ارقام مختلـف گنـدم گـزارش    
  .(Paknejad et al., 2007) شده است

و در ) گـرم در روز  میلی 29/1( 7ژنوتیپ شماره در شرایط تنش، 
 4، )گـرم در روز  میلی 41/1( 3شماره هاي  وتیپتنش ژنبدون محیط 

به طور مشترك ) گرم در روز میلی 42/1( 7و  )گرم در روز میلی 42/1(
. )3جـدول  ( بیشترین سرعت پر شدن دانه را به خود اختصاص دادنـد 

کمترین میـزان پـر شـدن دانـه در محـیط داراي تـنش مربـوط بـه         
و  2هاي  ط به ژنوتیپو در محیط بدون تنش مربو 6و  3هاي  ژنوتیپ

دار و با  معنی 7و  4 ،3هاي  بود که از این نظر اختالف آنها با ژنوتیپ 8
در هـر دو محـیط    7ژنوتیپ ). 4جدول (دار نبود  ها معنی بقیه ژنوتیپ

داراي تنش و بدون تنش از سرعت پر شدن دانه بـاالتري برخـوردار   
شدن دانـه در  هاي دیگر از لحاظ سرعت پر  ولی تفاوت ژنوتیپ ،است

هـا در محـیط بـدون تـنش از      دار نبود و همه ژنوتیپ دو محیط معنی
با توجه به اینکـه  ). 4جدول ( سرعت پر شدن باالتري برخوردار بودند

عملکرد باالیی در هر دو محیط تنش و بدون تنش  7ژنوتیپ شماره 
داشـت و همچنـین دوره پرشـدن دانـه     ) تن در هکتار 22/3و  32/5(

توان گفت که عملکرد  ها داشت، می سبت به سایر ژنوتیپکوتاهتري ن
باالي این ژنوتیپ از طریق سرعت باالي پر شدن و کاهش دوره پـر  

ي گندم با سـرعت  اه همچنین ژنوتیپ. شدن دانه به دست آمده است
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توانند عملکرد باالیی در  باالي پر شدن و کاهش دوره پرشدن دانه می
ایـن  ). Gebeyhou et al., 1982(نـواحی رشـد کوتـاه تولیـد کننـد      

نیز  )Savin & Nicolas, 1999(ساوین و نیکوالس  ها با نتایج یافته
 .مطابقت دارد

 
  پر شدن دانهمؤثر طول 

بـه  ( بیشترین 5 و 8هاي  ژنوتیپ ،پر شدن دانهمؤثر از نظر طول 
را مقدار  )روز 18/23( کمترین 7و رقم  )روز 06/31و  76/32با ترتیب 

دهد بـا افـزایش    این امر نشان می). 3جدول (تصاص دادند به خود اخ
بـه   ،شـود  پرشـدن آن کاسـته مـی   مؤثر سرعت پر شدن دانه از طول 

با بیشترین سرعت پر شدن دانه کمتـرین طـول    7ژنوتیپ که  طوري
  .پر شدن دانه را به خود اختصاص داده استمؤثر 

ه شـود ارقـامی کـه دور    می مشخصبا بررسی مقایسات میانگین 
تـري در   سـرعت رشـد دانـه سـریع     داراي پرشدن دانه کوتاهی دارند،

داراي در محـیط  . باشـند  مقایسه با ارقام با دوره پرشدن طوالنی مـی 
دار با  روز بدون داشتن اختالف معنی 78/33با  6ژنوتیپ شماره تنش 

بـا   8تنش ژنوتیپ شماره بدون و در محیط  8و  5 ،4 ،3هاي  ژنوتیپ
به خود اختصاص دادند دوره پرشدن دانه را مقدار رین روز بیشت 95/33

پرشـدن دانـه در محـیط داراي    مؤثر   رهکمترین میزان دو. )4جدول (
 ،1بود و ژنوتیپ  7افشانی مربوط به ژنوتیپ  تنش خشکی بعد از گرده

در محــیط بــدون تــنش هــم . در رتبـه بعــدي قــرار داشــتند  9و  10
تري برخوردار  پر شدن دانه پایین مؤثراز دوره  7و  10، 9هاي  ژنوتیپ

هاي  پر شدن دانه در ژنوتیپمؤثر نتایج نشان داد که طول دوره . بودند
در دو محیط داراي تنش و بـدون تـنش تفـاوت     10و  8 ،5 ،4، 2 ،1

طـول دوره پرشـدن دانـه    کـه   حـالی در  ،دهـد  داري نشان نمـی  معنی
شـرایط بـدون   در محیط داراي تنش بیشـتر از   9و  6 ،3هاي  ژنوتیپ

پـر شـدن   مؤثر در شرایط تنش از طول دوره  7اما ژنوتیپ . تنش بود
). 4جـدول  (تري نسبت به شرایط بدون تنش برخوردار بود  دانه پایین

کـه اعـالم    )Simane, 1993(سـیمان   نتایج به دست آمده با نتـایج 
بندي دوره پر شدن دانه را  دهی و دانه نمودند وقوع تنش در مرحله گل

 10دهد دوره پر شدن را  تر و سرعت پر شدن دانه را افزایش می هکوتا
سرعت پر شدن دانه به مقدار . کند، مطابقت دارد تر می روز کوتاه 11تا 

ولی مدت پر شدن دانه تحت  ،شود یزیادي به وسیله ژنوتیپ کنترل م

 ).Quarrie & Jones, 1979(ثیر محیط است تأ
  

  حداکثر وزن خشک تک دانه
گـرم داراي  میلـی  36/37بـا   8ره اژنوتیـپ شـم  شـان داد  نتایج ن

بـه   10و  9 شـماره هـاي   ی دانه و ژنوتیـپ یبیشترین وزن خشک نها
گرم کمترین وزن خشک دانـه را بـه    میلی 86/28و  71/28ترتیب با 

با توجه به نتایج مربوط به طول دوره ). 3جدول ( دادند خود اختصاص
پر شدن دانه و مقایسه آن با نتایج به دست آمده در حداکثر وزن مؤثر 

گـردد کـه طـول دوره پرشـدن بـا وزن       خشک تک دانه مشخص می
چقدر دوره پرشدن دانه بیشتر  خشک دانه رابطه مستقیم دارد یعنی هر

همچنـین از نظـر    .حداکثر وزن خشک آن هم بیشتر خواهد شد ،باشد
گـرم و   میلـی  75/37بـا   ون تـنش شرایط بد ،وزن خشک نهایی دانه

گرم به ترتیب داراي بیشترین و کمتـرین   میلی 48/26محیط تنش با 
بـا   8در محیط داراي تـنش ژنوتیـپ شـماره     .وزن خشک دانه بودند

به  8و  4هاي شماره  گرم و در محیط بدون تنش ژنوتیپ میلی 00/33
بـه   گرم بیشترین وزن خشک دانـه را  میلی 72/41و 80/41ترتیب با 

وزن دانه اثر مستقیم را روي عملکرد دانه دارد و . خود اختصاص دادند
به عنوان یک صفت مهم در انتخاب براي مقاومت به خشکی و درجه 

اما باید توجه داشت که تنش . حرارت باال مورد توجه قرار گرفته است
رطوبتی در طول دوره گلدهی و پر شدن دانه از طریق کاهش دوره پر 

 و سـرعت پـر شـدن دانـه     (Paknejad et al., 2007) شـدن دانـه  
)Brocklehurst et al., 1978 (    شـود  سـبب کـاهش عملکـرد مـی .

هاي محیطی از جمله کاهش رطوبت خاك در دوره پر  تنشهمچنین، 
شدن دانه، به علت نقصان فتوسنتز جاري از طریـق کـم شـدن وزن    

 ;Gifford & Evans., 198( شوند دانه، باعث کاهش عملکرد دانه می

Mc Caig et al., 1982, (  
ــرد در محــیط    ــه از نظــر عملک ــه اینک ــه ب ــا توج ــنش  دارايب ت

ــپ ــاي  ژنوتی ــماره ه ــیط و  9و  8 ،6، 4، 2ش ــدون در مح ــنش ب ت
 بیشترین عملکرد دانه را داشـتند  10و  7، 4، 2، 1شماره هاي  ژنوتیپ

ـ  بـه تنهـایی نمـی   حداکثر وزن خشک دانه  ،، بنابراین)4جدول ( د توان
متضمن عملکرد باالتر در یک رقم باشد و عوامل دیگري مثـل دوره  

باید در و نیز تعداد پنجه در سنبله را تعداد دانه در سنبله  ،پرشدن دانه
 .نظر گرفت
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  عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتـار   2940با  5نتایج نشان داد که ژنوتیپ شماره 

ها  ده است و سایر ژنوتیپکمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دا
. عملکرد یکسـانی داشـتند   در هر دو محیط تنش و بدون تنش تقریباً

زارش نمودند که در رابطه با نقش سرعت پرشدن برخی گ). 3جدول (
دانه در عملکرد باید به تغییرات ژنتیکی توجه شـود زیـرا فاکتورهـاي    

 Austin( نماید ژنتیکی بخش زیادي از سرعت رشد دانه را تعیین می

et al., 1977.(  کـه عوامـل محیطـی از درجـه دوم اهمیـت      درحـالی
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هاي تحـت بررسـی در   میانگین کل عملکرد دانه ژنوتیپ. برخوردارند
و کیلوگرم در هکتار  4780براي محیط بدون تنش برابر  این آزمایش

این . )4جدول ( بود کیلوگرم در هکتار 3270براي محیط داراي تنش 
 ها در محیط داراي تنش که میانگین عملکرد ژنوتیپ دهد امر نشان می

افشانی موجـب   کمتر از شرایط بدون تنش است و خشکی بعد از گرده
شـود،   همانطوري که مالحظه می. کاهش شدید عملکرد گردیده است

 کیلـوگرم  1510تنش خشکی عملکرد دانه را به طور متوسط به مقدار 
ه ئارا برخی محققین توسط نتایج مشابهی. در هکتار کاهش داده است

. )Ebrahimie Molabashi, 1996; Radmehr, 1996( شده اسـت 
افشـانی را  در تـنش خشـکی قبـل از گـرده     دانه کاهش عملکردعلت 

مـرتبط دانسـت   مربـع   ین آمدن تعـداد سـنبله در متـر   یبه پاتوان  می
)Radmehr, 1996( .  تحقیقات مؤید آن است که به منظور دسـتیابی

مطلوب در زراعت گندم، ضروري است که آب مورد نیاز در به عملکرد 
 .مرحله گرده افشانی تأمین شود

  
 پرشدن دانهمؤثر عملکرد با سرعت و دوره  بین همبستگی

هاي  نتایج ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در ژنوتیپ
 داد مختلف گندم مورد آزمایش در دو محیط تنش و بدون تنش نشان 

داري  دوره پر شدن دانه همبسـتگی منفـی و معنـی    بین سرعت و که
)**832/0-  =r (وجود دارد ) همبسـتگی منفـی سـرعت و     ).5جدول

مدت پر شدن دانه به دلیل روش محاسبه دوره پر شـدن دانـه کـه از    
. قابل انتظار بود ،شود تقسیم وزن نهایی بر سرعت رشد دانه برآورد می

 ,.Naderi et al(و همکـاران  نـادري   هاي نتایج این تحقیق با یافته

و اسـپیرتز و   )Sufield et al., 1997(، سـافیلد و همکـاران   )1999
اگلـی   در ایـن رابطـه  . مطابقت دارد) Spierts & Vos, 1985(ووس 

)Egli, 1999( کاهش دوره پر شدن دانه همراه کند که  چنین بیان می
د یـک  توان می با افزایش سرعت پرشدن دانه در شرایط تنش رطوبتی

پدیده جبرانی در گیاهان زراعی و عاملی مهم در ثابـت نگـه داشـتن    
  .عملکرد در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش باشد

بـا  در محـیط داراي تـنش و بـدون تـنش     سرعت پر شدن دانـه  
دار داشـت و   در محیط تنش همبستگی منفـی و غیـر معنـی    عملکرد

رعت پر شدن دانـه  همبستگی بین عملکرد در شرایط بدون تنش و س
دار بـین   همبسـتگی غیرمعنـی  . دار بود در محیط تنش مثبت غیرمعنی

پـور و همکـاران   پر شدن دانه و عملکرد دانـه توسـط حسـین    سرعت
)Hoseinpour et al., 2006( نیز گزارش شده است .  

  
  

تواند  انه و عملکرد میمشاهده رابطه منفی بین سرعت پر شدن د
تـوان   ش خشکی بر کاهش عملکرد باشد و نمـی ثیر زیاد تنبه دلیل تأ

ادعا نمود که افزایش سرعت پر شدن دانه موجب کاهش عملکرد دانه 
  . شود می
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مـدت پـر    ،چون در شرایط تنش که سرعت پرشدن افزایش یافته

در نتیجه در نتایج همبستگی  .شدن به شدت کاهش پیدا نموده است
. شـود  لکرد منفـی ظـاهر مـی   ها و عم رابطه بین سرعت پر شدن دانه

شدن دانه با  اگر چه در شرایط بهینه سرعت پرتوان گفت،  بنابراین می
تر ممکن است از نظر تئـوري برآینـد    شدن دانه طوالنی طول دوره پر

نـژادي و   هاي به اما با توجه به اهداف برنامه ،تري داشته باشد مطلوب
سرعت بیشـتر   هاي محیطی، گزینش ارقام زودرس و متحمل به تنش

پرشدن دانه با توجه به شرایط محیطی مناطق خشک و نیمه خشـک  
اهش ک تواند می افزایش سرعت پرشدن دانه .گردد می مزیت تلقییک 

وزن دانه را در شرایط دشوار که عمدتاً از طریق کوتاه شدن دوره پـر  
 کـه  از آنجـا  ایـن، عالوه بر  .جبران نماید ،گردد شدن دانه حادث می

 از ثبات ژنتیکی بیشـتري برخـوردار   در اکثر موارد شدن دانهسرعت پر
اسـتفاده از ایـن ویژگـی در    بنـابراین،  ) Kafi et al., 2001(باشد  می

  .هاي اصالحی قابل اعتمادتر است برنامه
بررسی همبستگی صفات نشـان داد کـه بـین عملکـرد دانـه در      

دار  شرایط تنش با دوره پر شدن دانه همبستگی مثبـت و غیـر معنـی   

 مطابقت داشت بسیاري از محققاناین نتیجه با تحقیقات . وجود دارد
)Hoseipour et al., 2006; Ahmadi et al., 2005; Barma et 

al., 1992( .در  افشانی که معموالً در شرایط تنش خشکی بعد از گرده
بـه علـت کـاهش شـدید      ،افتد مناطقی با اقلیم نیمه خشک اتفاق می

اه، انباشت مواد حاصل از این فرآیند در دانه محدود فتوسنتز جاري گی
در چنین شرایطی ممکـن اسـت   ). Johnson et al., 1981(گردد  می

در شرایطی که به دلیل کـاهش  . طول دوره انباشت مواد کاهش یابد
فتوسنتز جاري در اثر فشار عامل محیطی سرعت و مقدار ماده خشک 

نقصان یابـد، سـایر فرآینـدهاي     انباشته شده در دانه از فرآیند مذکور
کننده کمبود فتوسنتز جاري یعنی حرکت و انتقال مجدد مواد از جبران

هاي رویشی به دانه، تحریک شده و تا حدودي کاهش وزن دانه  اندام
و در هر صورت سرعت انباشت مواد ). Gent, 1994(گردد  جبران می

 ءعنوان یکی از اجزا وزن نهایی دانه به  کننده دوره پر شدن دانه تعیین
ثیر ژنوتیپ و محـیط قـرار   أعملکرد گندم بوده و هر دو مولفه تحت ت

  ).Duguid, & Brule-Bable, 1994 (گیرند  می
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