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 رابطه میان عملکرد دانه و تولید ماده خشک در ارقام ایرانی گندم رشد یافته در منطقه مغان
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 دانشگاه محقق اردبیلی -دانشیار دانشکده کشاورزی مشگین شهر
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 چکیده
ه خشک )عملکرد بیولوژیک( و توان تولید دانه در ارقام ایرانی گندم ، در مزرعهه  تحقیق حاضر، با هدف مطالعه ارتباط بین تولید ماد

رقم گندم در شرایط آبی و در قاله    81اجرا شد. تعداد  1389-90پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، در سال زراعی 

ه بیشتر ارقام جدید گندم، در مقایسه با ارقام قدیمی، دارای طرح التیس ساده با دو تکرار، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد ک

عملکرد دانه باال بودند. چنین روندی در مورد شاخص برداشت و تعداد دانه در متر مربع نیز دیده شد. ارقام قدیمی و جدید، از نظهر  

داری میان عملکرد د که ارتباط مثبت و معنیعملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه، تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه همبستگی نشان دا

-دانه و عملکرد بیولوژیک وجود دارد که مغایر با روند تغییرات عملکرد بیولوژیک در طی روند اصالحی گندم می باشد. به نظر مهی 

ی، به دلیهل تهامین مهواد    افشانافشانی، پایین بود ولی بعد از گردهرسد که مقدار تولید ماده خشک در ارقام جدید گندم، قبل از گرده

دار شدن ارتباط مثبت میان  عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه شد  ها، افزایش یافت. این امر سب  معنیفتوسنتزی برای تعداد زیاد دانه

 اما تفاوتی بین ارقام قدیمی و جدید از نظر عملکرد بیولوژیک دیده نشد.
 

 
 عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، ماده خشک. ارقام قدیمی و جدید، گندم،  :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
To study the relationship between dry matter accumulation (biological yield) and grain yield in Iranian wheat 

cultivars, an experiment was performed at Moghan College of Agriculture and Natural Resources research field 

during 2010-2011 growing season. The plant materials (81 wheat cultivars) were evaluated using a simple lattice 

design with two replications under well-watered condition. Generally, grain yield of modern wheat cultivars was 

higher  than the old ones. This trend was also observed  for harvest index (HI) and grain number per square meter. 

There were no significant differences in biological yield and 1000-grain weight between old and new cultivars. 

Analysis of correlation showed significant and positive association between grain yield and biological yield which 

is not consistent with the lack of consistent increases in biological yield through breeding activity in the past. It 

seems that modern wheat cultivars had lower dry matter production before anthesis than the old cultivars. But, 

they produced more photo-assimilates after anthesis because of increased grain number. Therefore, despite the 

non-significant increases in biological yield through breeding, the grain yield correlated positively with biological 

yield.  
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 مقدمه

یکی از مهمترین مشکالت جهانی در قرن حاضر، 

باشد. طبق گزارش فائو، در سال کمبود مواد غذایی می

میلیون نفر در جهان دچار فقر  795، حدود 2015

اند. در این سال، جمعیت جهان در مواد غذایی بوده

نفر بوده و برآورد شده است که این  دمیلیار 3/7حدود 

میلیارد نفر  9/8ه حدود ، ب2050جمعیت تا سال 

(. بنابراین، به دلیل افزایش FAO, 2015خواهد رسید )

رویه جمعیت و نیز تغییر الگوهای مصرف، تقاضا بی

برای محصوالت کشاورزی در حال افزایش می باشد. 

گندم به عنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی از 

لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید در جهان، نقش 

در تامین نیاز غذایی جوامع بشری داشته است.   مهمی

تولید ماده خشک در گیاهان و از جمله گندم، از 

مهمترین صفات فیزیولوژیک و زراعی است و نشان 

کربن و در اکسیددهنده جذب آب، مواد معدنی، دی

نهایت، تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی 

ختلف گیاه های م سازی آن در اندامشیمیایی و ذخیره

می باشد. باال بودن ماده خشک تولید شده در گیاهان، 

دهنده کارایی باالی گیاه در استفاده از منابع نشان 

 ,Anderson & Garlingeباشد. )محیطی مختلف می

دهد که تحقیقات مختلف روی گندم نشان می (. 2000

ای بین تولید ماده خشک  ارتباط مشخص و ساده

شود. ( و عملکرد دانه مشاهده نمی)عملکرد بیولوژیک

دهدکه در طی روند تعدادی از گزارشات نشان می

اصالحی گندم، تولید زیست توده  )عملکرد بیولوژیک( 

به موازی عملکرد دانه افزایش یافته است و رابطه 

ها وجود دارد. به عنوان  داری میان  آنمثبت و معنی

یرانی که در رقم گندم ا 15(، تعداد 2009) Miriمثال، 

 1940-2000شمسی ) 1319-1379فاصله سالهای 

میالدی( در کشور آزاد شده بودند را در یک آزمایش 

ای )فاریاب( و در طی دو سال در ارسنجان مزرعه

استان فارس بررسی کرد. بر اساس نتایج این تحقیق، 

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در ارقام جدید، 

ود. مقدار افزایش عملکرد دانه و بیشتر از ارقام قدیمی ب

کیلوگرم در  16و  67عملکرد بیولوژیک، به ترتیب 

های  هکتار در سال بود. در تحقیق دیگری روی گندم

( گزارش کردند که زیست 2002) .Zand et alایرانی، 

داری با توده کل تولید شده، ارتباط مثبت و معنی

(، به عملکرد دانه داشت و مقدار آن )زیست توده کل

کیلوگرم در هکتار در سال افزایش یافته بود.  86

( گزارش کردند که  2005) .Shearman et alهمچنین 

های انگلستان در طی روند  تولید ماده خشک در گندم

( curvilinearخطی ) -اصالح گندم، به صورت منحنی

در مقابل، نتایج تعدادی دیگر از افزایش یافته است. 

د که بر خالف عملکرد دانه، مقدار دهمحققان نشان می

عملکرد بیولوژیک در طی سالهای اصالح گندم، ثابت 

دار نشده است. در مانده است و دستخوش تغییر معنی

یک آزمایش دو ساله که در کشور ترکیه انجام شد، 

ارقام قدیمی و جدید گندم دوروم در شرایط دیم و 

 فاریاب، بررسی شدند؛ با وجود باال بودن شدت

فتوسنتز در ارقام قدیمی، زیست توده تولید شده در 

زمان رسیدگی فیزیولوژیک در هر دو گروه یکسان بود. 

نکته جالب توجه اینکه مقدار عملکرد دانه و شاخص 

های  های جدید، بیشتر از گندم برداشت در گندم

داد، نسبت بیشتری از ماده قدیمی بود که نشان می

قدیمی، در ساختار  های خشک تولید شده در گندم

شود ماند و به دانه ها منتقل نمیرویشی گیاه باقی می

(Koç et al., 2003 در ادامه این تحقیق اعالم شد که .)

های سبز )نه شدت فتوسنتز در یک  فتوسنتز کل اندام

قسمت از برگ(، طول دوره فتوسنتز )دوام فتوسنتزی( 

ای ه و تخصیص بهتر ماده خشک تولید شده به اندام

اقتصادی، از صفات مطلوب در افزایش عملکرد 

روند. در تحقیقی دیگر های دوروم به شمار می گندم

Royo et al.  (2007 ارقام مختلف گندم دوروم را در ،)

ای اسپانیا و ایتالیا مطالعه کرده کردند.  شرایط مدیترانه

بر اساس این تحقیق، عملکرد بیولوژیک گندم در طی 

ندم، تغییر نیافت و ثابت مانده است های اصالح گ سال

دهنده این واقعیت است که اصالح ارقام گندم که نشان

با عملکرد باال، منجر به افزایش تولید ماده خشک در 

دار در عملکرد گندم نشده است. نبود تغییر معنی

بیولوژیک گندم نان نیز توسط محققان مختلف گزارش 

(، ارقام 2007) .Zhou et alشده است. به عنوان مثال، 

های مختلف کشور چین  مختلف گندم نان را در استان



 187  1397 زمستان، 4 ة، شمار49 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران   

 

مقایسه کردند و بیان داشتند که با وجود باال بودن 

عملکرد دانه در ارقام جدید، روند مشخص و منظمی 

)روند افزایش یا کاهشی( در مورد عملکرد بیولوژیک 

دیده نشد. همبستگی میان عملکرد دانه و عملکرد 

دار بود در تحقیق نامبردگان، مثبت و معنیبیولوژیک 

که نشان دهنده اهمیت افزایش یا حداقل حفظ زیست 

های اصالحی گندم بود. توده تولید شده در برنامه

 .Brancourt-Hulmel et alنتایج مشابهی توسط 

نان در فرانسه گزارش   ( در ارقام مختلف گندم2003)

ظر می رسد که با توجه به این موارد، به ن شده است.

شرایط آب و هوایی و رقم، بر نحوه ارتباط بین عملکرد 

گذار است و ارتباطی که بیولوژیک و عملکرد دانه تاثیر

میان این دو صفت در یک محیط با اقلیم خاص یا 

-های خاص دیده می میان یک سری ارقام با ویژگی

های دیگر یا میان ارقام دیگر شود، لزوما در محیط

شود. بنابراین، هدف تحقیق حاضر، مطالعه دیده نمی

نحوه ارتباط میان عملکرد دانه گندم با عملکرد 

بیولوژیک در بین ارقام قدیمی و جدید گندم ایرانی 

 رشد یافته در منطقه مغان بود.  
 

 ها مواد و روش

، در 1389-90ای در طی ساال زراعای   آزمایش مزرعه

مناابع  پژوهشی دانشکده کشاورزی و  -مزرعه آموزشی

عرض  39° 36'دانشگاه محقق اردبیلی ) -طبیعی مغان

متاار از  45طااول شاارقی و ارتفااا   47° 57'شاامالی، 

سطح دریا( اجرا شد. منطقه مغاان دارای آب و هاوای   

ای گرم است و جهت کاشت طیف وسایعی از  مدیترانه

رقاام از  81باشااد. تعااداد ارقااام گناادم مناسااب ماای 

سااوابق اصااالحی ( و بااا 2هااای ایااران )جاادول  گناادم

متفاوت، ماورد اساتفاده قارار گرفتناد. ایان ارقاام، در       

 2006تااا  1951) 1385تااا  1309هااای  فاصااله سااال

 اند.  میالدی( در کشور معرفی و آزاد شده

این تحقیق در شرایط فاریاب و در قالب طرح 

التیس ساده )شامل نه بلوک ناقص( در دو تکرار اجرا 

م، دیسک، تسطیح، سازی زمین شامل شخشد. آماده

 100آمونیوم و کیلوگرم فسفات دی 200پاشی )کود

کیلوگرم اوره در هکتار( و ایجاد جوی و پشته، در آبان 

-سانتی 50ها انجام شد. عرض پشته 1389ماه سال 

متر بود و هر کرت شامل دو پشته و در روی هر پشته، 

متر )چهار ردیف سانتی 20دو ردیف کاشت با فواصل 

ر هر کرت( و با طول دو متر قرار داشت. کاشت د

ها و به صورت بذرهای ارقام مورد بررسی، روی پشته

دستی و با استفاده از فوکای دو دندانه مناسب کاشته 

آبان کاشت شدند.  29تا  27شدند. بذرها در فاصله  

بعد از ایجاد نهرهای مناسب، مزرعه آزمایشی در اول 

های بعدی، آبیاریآبیاری شد.  1389آذر ماه سال 

دهی، آخر مطابق با عرف در منطقه و در اول ساقه

افشانی و پر شدن دانه انجام شد. دهی، گردهساقه

هرز باریک برگ و پهن برگ، از  های جهت کنترل علف

های گرانستار و تاپیک استفاده شد. مخلوط  کشعلف

ها، با نسبت مناسب و در اواخر اسفند ماه  کشاین علف

 رعه پاشیده شد.روی مز

کیلوگرم کود اوره  50دهی ارقام، در مرحله ساقه 

در هکتار، به صورت سرک در مزرعه پخش شد. بارش 

باران در زمان پخش کود سرک، سبب شد تا کود اوره 

در پایان  با کارایی باالیی در اختیار گیاهان قرار گیرد.

فصل رشد و حدود یک هفته بعد از رسیدگی 

هان موجود در یک متر مربع هر کرت فیزیولوژیک، گیا

های  برداشت شدند. گونیهای نخی محتوی بوته

برداشت شده، به مدت دو روز، مقابل نور آفتاب قرار 

داده شدند تا رطوبت احتمالی موجود در گیاهان از 

بین رود و کامال خشک شوند. وزن گیاهان موجود در 

و به گیری شد  داخل هر گونی، به تفکیک گونه، اندازه

عنوان زیست توده کل )عملکرد بیولوژیک( در نظر 

های گیاهی با گرفته شد. در مرحله بعدی، نمونه

کمباین مخصوص تحقیقاتی، کوبیده شدند و عملکرد 

گیری شد. شاخص برداشت از تقسیم ها اندازه دانه آن

عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک و ضرب عدد به 

وزن هزار دانه ارقام، محاسبه شد.  100دست آمده در 

ها و  با شمارش دو نمونه صدتایی مستقل از دانه

گیری و ضرب عدد گیری وزن  آنها و میانگین اندازه

بدست آمده در ده بدست آمد. همچنین تعداد دانه در 

متر مربع، از طریق تقسیم عملکرد دانه در متر مربع بر 

 ,.Aggarwal et alمتوسط وزن تک دانه محاسبه شد )



 ...رابطه میان عملکرد دانه و تولید ماده خشک در ارقام ایرانی گندم : ودیجمهدی  188

 

ها بر اساس طرح التیس ساده و با تجزیه داده(. 1990

انجام شد و از  Proc Latticeاستفاده از دستور  

های اصالح شده، برای آنالیز داده ها استفاده میانگین

شد.. نتایج تجزیه نشان داد که سودمندی طرح التیس 

های کامل تصادفی برای بیشتر نسبت به طرح بلوک

درصد بود که  105یشتر از صفات ارزیابی شده، ب

ها دهنده مناسب بودن طرح التیس برای تجزیهنشان

( LSDدار )باشد. از حداقل اختالف معنی ها میداده

برای مقایسه میانگین ارقام استفاده شد. از رگرسیون 

خطی برای بررسی روند تغییرات صفات مختلف در 

ه طی روند اصالحی گندم استفاده شد. با توجه به اینک

سال معرفی رقم برای یازده رقم گندم نامشخص بود، 

از این ارقام در برازش منحنی استفاده نشد. از نرم 

برای تجزیه داده ها،  Wordو  SAS ،Excelافزارهای 

 ها استفاده شد. رسم نمودارها و جدول

 

 نتایج و بحث

دار تفاوت میان ارقام گندم از نظر عملکرد داناه، معنای  

(. اخاتالف باین بیشاترین و کمتارین     1،2بود )جادول 

گرم در مترمرباع باود. ارقاام     453مقدار عملکرد دانه، 

و  727، 746کراس البرز، اکبری و نااز، باه ترتیاب باا     

گاارم دانااه در متاار مربااع، بیشااترین و ارقااام      696

و  318، 293شاهپسند، امید و سرداری باه ترتیاب باا    

داناه را  گرم دانه در متر مربع، کمتارین عملکارد    342

داشتند. در تحقیق قبلای کاه روی هماین ارقاام و در     

شرایط فاریاب و تنش خشکی کرج انجاام شاد، مقادار    

گارم در متار مرباع در     1029تا  300عملکرد دانه، از 

گارم در متار مرباع در     824تاا   108شرایط آبای و از  

 (. Joudi et al., 2010شرایط تنش خشکی متغیر بود )

، عموما ارقام جدید و نسبتاً در شرایط مورد آزمایش

جدید، دارای عملکرد بااال بودناد ولای عملکارد ارقاام      

(. رابطاه  a-1، شاکل  2قدیمی، از پاایین باود )جادول    

رگرسیونی عملکرد دانه در مقابال ساال معرفای ارقاام     

کیلاوگرم در هکتاار در    20نشان داد که عملکرد دانه، 

در تحقیااق (. a-1سااال افاازایش یافتااه اساات )شااکل 

حاضر، تنو  بسیار زیادی برای عملکارد بیولوژیاک در   

یاک  (.  عملکارد بیولوژ 2، 1بین ارقام دیده شد )جدال 

گرم در متر مربع متغیر بود. میاانگین   1736تا  856از 

گرم  1501عملکرد بیولوژیک در ده رقم باالی جدول، 

گارم در   963در متر مربع و در ده رقم پایین جادول،  

هاای   متر مربع بود. مقدار عملکرد بیولوژیاک در گنادم  

 ,.Shearman et al) 2071تاا   1849نان انگلستان، از 

تااا  1447هااای نااان اساالوواکی، از  دم( و در گناا2005

1714 (Uzik & Zofajova, 2007  گرم در متر مرباع )

(، مقادار  2007) .De Vita et alمتغیر باود. همچناین   

هااای دوروم ایتالیااا، از  عملکارد بیولوژیااک را در گناادم 

گاارم در متاار مربااع گاازارش کردنااد.  1500تاا   1200

نادم  میانگین عملکرد بیولوژیک در باین چهاار رقام گ   

گرم در متار مرباع باود کاه نسابت باه        1032دوروم، 

رقم گنادم ناان    77میانگین عملکرد بیولوژیک در بین 

 تر بود.   گرم در متر مربع پایین 62گرم بود،  1194که 

 

رقم گندم کاشته شده در منطقه مغان، تحت شرایط فاریاب در سال  81گیری شده در یانگین مربعات صفات اندازهم .1جدول 

 .1389-90زراعی 

Table 1. Measured traits mean squares of  of 81 wheat cultivars grown in Moghan region under 

irrigation conditions during 2013–2014 growing season. 

S. O. V. df Grain yield 
Biological 

yield 
Harvest index 

1000-grain 

weight 
Grain number per 

square meter 

Replication 1 39640** 356919** 17.1** 83.0** 4182796** 

Treatment (Un. adj) 80 11884** 48096** 37.2** 43.0** 5634988** 

Treatment (adj) 80 11455** 41888** 35.9** 42.0** 5192637** 

Intra Bock Error 64 3458 16031 6.1 3.6 2037897 

RCBD Error 80 5376 22667 6.6 3.9 2735431 

ns ،**درصد 1دار در سطح احتمال : به ترتیب غیرمعنی دار و معنی 
ns,**: non-significant and significant at and 1% probability level, respectively 
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 عملکرد دانه )گرم در متر مربع(، عملکرد بیولوژیک )گرم در متر مربع(، شاخص برداشت )درصد(، وزن هزار دانه )گرم( و .2جدول 
 .1389-90رقم گندم کاشته شده در منطقه مغان تحت شرایط فاریاب در سال زراعی  81تعداد دانه در متر مربع در 

Table 2. Grain yield (g/m
2
), biological yield (g/m

2
), harvest index (%), 1000-grain weight (g) and grain 

number per square meter of 81 wheat cultivars grown in Moghan region under irrigation conditions 
during 2013–2014 growing season 

Number Cultivars 
Year of 
release 

Grain 
yield 

* 
Biological 

yield 
 Harvest 

index 
 

1000-

grain 

weight 

 

Grain 

number 

(m2)  

 

1 Arta 2006 546 16 1240 28 44 20 42.1 53 12969 15 

2 Azadi 1979 524 22 1242 26 42 38 32.3 80 16223 2 

3 Azar 1 1956 373 76 1197 36 31 79 44.4 40 8401 79 

4 Azar2 1999 489 38 1256 25 39 60 49.7 7 9839 65 

5 Atrak 1995 555 14 1241 27 45 10 39.6 65 14015 6 

6 Arvand 1973 486 39 1127 48 43 31 46.7 22 10407 56 

7 Estar 1995 580 7 1305 15 44 21 48 16 12083 24 

8 Akbari 2006 727 2 1690 2 43 32 50.5 3 14396 3 

9 Alborz 1978 535 20 1158 40 46 3 46 30 11630 31 

10 Alvand 1995 470 48 1142 43 41 48 48.4 13 9711 67 

11 Alamut 1995 571 12 1294 18 44 22 40.4 61 14134 5 

12 Omid 1956 318 80 1107 52 29 80 40 63 7950 80 

13 Inia 1968 461 54 1078 60 43 33 39.5 66 11671 30 

14 Spring BC Roshan 1998 510 29 1329 10 38 65 44.4 41 11486 33 

15 Winter BC Roshan  1998 539 18 1268 21 43 34 48.7 12 11068 40 

16 Bam 2006 678 4 1736 1 39 61 50.2 5 13506 8 

17 Bulani - 572 11 1289 19 44 23 45.4 32 12599 20 

18 Baiat 1976 481 44 1283 20 37 69 45 33 10689 47 

19 Bistun 1980 496 36 1235 30 40 58 46.5 27 10667 49 

20 Pishtaz 2002 530 21 1327 11 40 59 48.9 11 10838 41 

21 Chamran 1997 520 23 1193 38 44 24 42.6 51 12207 23 

22 Chanab 1975 470 49 1063 62 44 25 43.6 45 10780 43 

23 Khazar 1 1973 454 56 1014 73 45 11 42.8 49 10607 51 

24 Khalij 1960 514 25 1191 39 43 35 50.5 4 10178 62 

25 Darab 2 1995 426 68 1139 44 37 70 39.9 64 10677 48 

26 Daria 2006 443 64 1083 58 41 49 46.6 25 9506 72 

27 Dez 2002 469 51 1111 51 42 39 43.5 46 10782 42 

28 Durum Yavarus 1996 436 66 1031 69 42 40 41.3 55 10557 52 

29 Rasul 1992 501 33 1135 47 44 26 49 9 10224 60 

30 Roshan 1958 446 62 1307 14 34 76 46.6 26 9571 70 

31 Zakros 1996 579 9 1260 23 46 4 46.5 28 12452 22 

32 Zarrin 1995 505 32 1239 29 41 50 40.2 62 12562 21 

33 Soisson 1994 456 55 1007 74 45 12 35.4 79 12881 17 

34 Sabalan 1981 482 42 1360 8 35 74 46.8 21 10299 58 

35 Sepahan 2006 512 27 1126 49 45 13 42.8 50 11963 26 

36 Sorkhtokhm 1957 442 65 1061 63 42 41 43.8 43 10091 63 

37 Sardari 1930 342 79 1004 76 34 77 38 71 9000 76 

38 Somaye 3 - 370 77 1036 67 36 73 40.5 59 9136 73 

39 Siatan 2006 548 15 1418 7 39 62 51.1 2 10724 46 

40 Simine 1997 447 61 1029 70 43 36 44.5 39 10045 64 

41 Shahpasand 1942 293 81 1126 50 26 81 38.7 68 7571 81 

42 Shahi 1967 484 41 1265 22 38 66 45 34 10756 44 

43 Shole 1957 584 6 1537 4 38 67 43.8 44 13333 10 

44 Shovamald 2003 516 24 1147 41 45 14 37.8 73 13651 7 

45 Shahriar 2002 591 5 1347 9 44 27 41.3 56 14310 4 

46 Shirodi 1997 543 17 1225 35 44 28 46.5 29 11677 29 

47 Shiraz 2002 564 13 1474 6 38 68 47 20 12000 25 

48 Tabasi 1951 415 71 1233 31 34 78 48.2 14 8610 78 

49 Adl 1962 451 58 1101 54 41 51 42.9 48 10513 54 

50 Frontana - 386 75 989 77 39 63 42.6 52 9061 74 

51 Falat 1990 466 52 1017 71 46 5 40.9 57 11394 35 

52 Fongh - 470 50 1039 66 45 15 48.2 15 9751 66 

53 Ghods 1989 365 78 897 80 41 52 31.1 81 11736 28 

54 Kaveh 1980 453 57 1080 59 42 42 40.7 58 11130 38 

55 Gascogne 1994 510 30 1136 46 45 16 47.5 18 10737 45 

56 Crossed Alborz - 746 1 1605 3 46 6 45 35 16578 1 

57 Crossed Shahi - 500 34 1197 37 42 43 45 36 11111 39 

58 Crossed Falat Hamun 2002 482 43 1144 42 42 44 47.1 19 10234 59 

59 Kavir 1997 580 8 1233 32 47 1 43.1 47 13457 9 

60 Karaj 1 1973 451 59 1296 17 35 75 46.7 23 9657 68 

61 Karaj 2 1973 506 31 1231 33 41 53 39.2 67 12908 16 

62 Karaj 3 1976 491 37 1313 13 37 71 38.2 70 12853 18 
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 .2جدول ادامه 

63 Gaspard 1994 485 40 1072 61 45 17 37 75 13108 12 

64 Gholestan 1986 513 26 1258 24 41 54 49.6 8 10343 57 

65 Marun 1991 433 67 1046 65 41 55 47.9 17 9040 75 

66 Marvdasht 1999 481 45 1139 45 42 45 37.5 74 12827 19 

67 Moghan 1 1973 387 73 1033 68 37 72 36.7 76 10545 53 

68 Moghan 2 1974 500 35 1086 57 46 7 38.4 69 13021 14 

69 Moghan 3 2006 471 47 1006 75 47 2 45 37 10467 55 

70 Mahdavi 1995 539 19 1300 16 41 56 45.9 31 11743 27 

71 Naz 1978 696 3 1515 5 46 8 52.9 1 13157 11 

72 Navid 1968 511 28 1229 34 42 46 44.9 38 11381 36 

73 Niknazhad 1995 464 53 1104 53 42 47 40.5 60 11457 34 

74 Hamun 2002 446 63 1096 55 41 57 46.7 24 9550 71 

75 Hirmand 1991 425 69 1093 56 39 64 44.4 42 9572 69 

76 Verinak - 387 74 856 81 45 18 37.9 72 10211 61 

77 DN–11 - 449 60 1016 72 44 29 42.1 54 10665 50 

78 Stark 2005 425 70 922 78 46 9 49 10 8673 77 

79 WS–82–9 - 579 10 1321 12 44 30 50.2 6 11534 32 

80 Kauz - 473 46 1049 64 45 19 36.3 77 13030 13 

81 Montana - 398 72 917 79 43 37 35.7 78 11148 37 

Mean   490  1186  41  43.7  11272  

LSD   126  269  4.9  3.7  3027  

*: cultivar rank 
 

منحنی رگرسیون که تغییرات عملکرد بیولوژیک را 

دهاد،  های آزادسازی ارقام گندم نشان می در طی سال

ی دار ایان صافت در طای روناد     بیانگر عدم تغییر معن

(. باه عناوان   b -1اصالحی گندم در ایران بود )شاکل  

 1385مثال، عملکرد بیولوژیک در رقم آرتا که در سال 

میالدی( آزاد شده است، با عملکرد بیولوژیاک   2006)

ماایالدی(  1951) 1330رقاام طبساای کااه در سااال  

(. 2معرفی شده است، کم و بیش یکسان باود )جادول   

یج با گزارش برخی محققاین مطابقات دارد اماا     این نتا

با تعدادی دیگر، در تضااد اسات  )باه قسامت مقدماه      

زمانی که ارتباط میاان عملکارد داناه و    مراجعه شود(. 

عملکرد بیولوژیک از طریق تجزیه همبساتگی بررسای   

دار شد، مشخص گردید که یک ارتباط مثبات و معنای  

بادین معنای    (.3بین این دو صفت وجود دارد )جدول 

که افزایش و کاهش عملکرد دانه، به ترتیب با افازایش  

و کاهش عملکرد بیولوژیک همراه خواهد بود. گازارش  

به بعد، تغییرات در  1980شده است که از اواسط دهه 

شاخص برداشت گنادم، روناد منظمای نداشاته اسات      

(Reynolds et al., 2009آن .)       هاا بار ایان باورناد کاه

داشت در پاره ای از تحقیقات و عدم افزایش شاخص بر

تغییر آن در تعادادی دیگار، نشاان دهناده تااثیر کام       

شاخص برداشت بر عملکرد ارقاام جدیاد و پرمحصاول    

باشد. نامبردگان اعتقاد دارند که افزایش توان گندم می

هاای جدیاد، مساتلزم افازایش کاارایی       تولید در گندم

یش عملکارد  استفاده از نور خورشید و در نتیجاه، افازا  

( بار  2007) Fischerبیولوژیک می باشد. در این راستا، 

لهای اخیر، شاخص برداشت باه  سااین باور است که در 

درصاد نزدیاک شاده اسات و      62پتانسیل خود یعنی 

بنابراین، محققان بایستی بر بهبود عملکارد بیولوژیاک   

متمرکز شوند. محققان در بررسی ارقام گندم آزاد شده 

در انگلساااتان   1972-1995هاااای  در فاصاااله ساااال

هاای   دریافتند که پیشرفت عملکرد دانه در فاصله سال

، به خاطر افزایش شااخص برداشات و از   1980-1972

به بعد، به دلیل افزایش ماده خشک گیااه باوده    1983

(. ارتباط بسیار نزدیاک  Shearman et al., 2005است )

هاای آمریکاا    بین ماده خشک و عملکرد دانه در گنادم 

اگار  (. Donmez et al., 2002نیز گزارش شاده اسات )  

داری ه مستقیم و معنیچه عملکرد بیولوژیک باال، رابط

با عملکارد بااالی داناه دارد، ولای مادارک زیاادی در       

خصوص محدود شدن عملکرد داناه توساط گنجاایش    

ها )محدودیت قدرت مخزن( گزارش شاده  محدود دانه

 ,Borras et al., 2004; Miralles & Slaferاسات ) 

که تعاداد   (. این بدین معنی است که در صورتی 2007

ه( برای انتقال مواد فتوسانتزی وجاود   کافی مخزن )دان

نداشته باشد، زیست توده تولید شده یاا زیسات تاوده    

افزایش یافته با کارایی باال، مورد استفاده قرار نخواهاد  
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گرفاات. بنااابراین بااه منظااور افاازایش تاااثیر عملکاارد  

بیولوژیک بر عملکرد دانه، ضاروری اسات کاه زیسات     

های در حاال نماو    توده مازاد بر نیاز، بهتر میان سنبله

تقسیم شود تا از طریق افازایش در تعاداد داناه و نیاز     

اندازه دانه، فوتواسیمیالتهای تولید شاده، باه عملکارد    

وجااود  (.Foulkes et al., 2011دانااه تباادیل شااوند )

دار میان عملکرد دانه و عملکرد ای مثبت و معنی رابطه

 بیولوژیک در تحقیق حاضر، هماهنگ با روند تغییارات 

عملکرد بیولوژیک در طی اصالح گندم نیست )جادول  

را مقایسه کنید(. با توجه اینکه مقادار   b -1و شکل  3

هاای ایرانای،    عملکرد بیولوژیک در ارقام مختلف گندم

دار نشاده  در طول اصالح گندم، دستخوش تغییر معنی

رساد کاه عملکارد بیولوژیاک،     بود، بنابراین به نظر می

افزایش عملکرد دانه نداشته باشاد.  داری بر تاثیر معنی

اماا بررساای رابطاه همبسااتگی میاان عملکاارد دانااه و    

عملکرد بیولوژیک مشخص کرد کاه رابطاه تنگااتنگی    

بین این دو پاارامتر وجاود دارد. در تحقیقای کاه روی     

 هااای قاادیمی و جدیااد ساایمیت انجااام شااد،  گناادم

Reynolds et al.(1999  گااازارش دادنااد کاااه در  )

ید پرمحصول ولی با ارتفا  کام، سارعت   های جد گندم

افشاانی  رشد رویشی و تجمع بیوماس در قبل از گارده 

-کمتر بود، در حالی که شدت فتوسنتز در بعد از گرده

افشانی در ارقام جدیاد، بیشاتر از اناوا  قادیمی باود.      

( بیاان داشاتند کاه در    2008) .Araus et alهمچنین 

داناه )افازایش    های جدید، به دلیل افزایش تعداد گندم

قاادرت مخاازن( و افاازایش تقاضااا باارای جااذب مااواد  

فتوسانتزی، کاارایی اسااتفاده از ناور خورشاید بعااد از     

افاازایش کااارایی  افشااانی، افاازایش یافتااه اساات.گاارده

افشااانی در اسااتفاده از نااور خورشااید بعااد از گاارده   

های جدید، به معنی افازایش فتوسانتز در واحاد     گندم

فازایش تولیاد مااده خشاک     سطح بارگ و بناابراین، ا  

باشد. ایان گزارشاات پیشانهاد    )عمکلرد بیولوژیک( می

هاای جدیاد،    کنند که تولید ماده خشاک در گنادم  می

-افشانی، پاایین اسات ولای بعاد از گارده     قبل از گرده

هاای  افشانی، باه دلیال تاامین ماواد فتوسانتزی داناه      

 باشد. بنابراین با وجاود اینکاه در  افزایش یافته، باال می

داری باین  هاای جدیاد، ارتبااط مثبات و معنای      گندم

شاود، ولای   عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دیده مای 

های قدیمی و جدید، تفاوتی از نظر عملکرد  میان گندم

بیولوژیک کال کاه در مرحلاه رسایدگی فیزیولوژیاک      

 ,.Joudi et alشاود ) شود، مشاهده نمیگیری میاندازه

هاای کشات    در گنادم  مقدار شاخص برداشات  (.2014

درصاد متغیار باود     47تا  25شده در منطقه مغان، از 

(. عواملی که باعث تنو  در شاخص برداشات  2)جدول 

باشند. این عوامل، از طریق تاثیر می شوند، متفاوت می

هاا،   بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و یا هر دوی آن

شاوند.  باعث افزایش یا کااهش شااخص برداشات مای    

در ارتفاا  گیاهاان و قادرت مخازن و متفااوت       تفاوت

ها در ارقاام مختلاف گنادم، از     بودن دوام سبزینه برگ

عوامل تاثیر گذار بر شاخص برداشت عنوان شده اسات  

(De Vita et al., 2007; Reynolds et al., 2008 .)

منحنی رگرسیون نشان داد که مقدار شاخص برداشت 

خطای افازایش   در طی روند اصالحی گندم، به صورت 

 -1درصد رسیده است )شکل  47یافته است و به عدد 

cباشد ) ( که مطابق با گزارش سایر محققان میKoç et 

al., 2003; Sener et al., 2009   کاه   (. با توجاه باه ایان

هاای ناان    سقف تئوریکی شااخص برداشات در گنادم   

 ,.Foulkes et alدرصد محاسبه شده است ) 64پاییزه، 

2011 and References thereinرساد کاه   (، به نظر می

های  همچنان، امکان افزایش شاخص برداشت در گندم

گارم   53تاا   31وزن هازار داناه از   ایرانی وجاود دارد.  

(. زمانی که ارقام قادیمی و جدیاد   2متغیر بود )جدول 

گندم از نظار وزن هازار داناه مقایساه شادند، تفااوت       

(. در d -1 ها مشااهده نشاد )شاکل    داری بین آن معنی

بیشتر مطالعات مشخص شده است که وزن هازار داناه   

در طی روند اصالحی گندم، ثابت مانده اسات و کمتار   

 ,.Joudi et alدار شاده اسات )  دستخوش تغییر معنای 

2014; Sadras, 2007.)    تعااداد دانااه کااه از تقساایم

آید، در جدول  عملکرد دانه بر وزن هزار دانه بدست می

تاا   7575است. مقدار این صفت، از  نشان داده شده 2

عدد در متر مربع متغیر بود. ارقام جدید گندم  16596

در مقایسه با ارقام قدیمی، دارای تعداد داناه بیشاتری   

 Fischer(. بناا باه بااور    e -1در متر مربع بودند )شکل 

هااای جدیااد، بااا  (، افاازایش عملکاارد در گناادم2011)
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راه بوده اسات. در  افزایش تعداد دانه در واحد سطح هم

( گازارش کردناد   2005) .Shearman et alاین راساتا،  

هاای   که افزیش تعداد داناه در واحاد ساطح در گنادم    

انگلستان، رابطه بسیار نزدیکی با افزایش تعداد خوشاه  

در واحد ساطح و نیاز افازایش تعاداد داناه در سانبله       

 داشت. 
 

 
 

شاخص  -(cعملکرد بیولوژیک در متر مربع، ) -(bعملکرد دانه در متر مربع، ) -(aبررسی رابطه سال معرفی رقم و ) .1شکل 
 . 89-90رقم گندم کاشته شده در منطقه مغان در سال زراعی  81تعداد دانه در متر مربع در  -(eوزن هزار دانه و ) -(dبرداشت، )

 
 ونی، تنها برای رگرسونهای معنی دار برازش شده است.خط رگرسی

Figure 1. Relationships between year of release and (a) grain yield per square meter, (b) biological yield 
per square meter, (c) harvest index, (d) grain number per square meter and (e) 1000-grain weight of 81 
wheat cultivars grown in Moghan region under irrigation conditions during 2013–2014 growing season. 

Only significant linear regressions were plotted. 
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Table 3. Correlation coefficient among measured traits of 81 wheat cultivars grown in Moghan region 

under irrigation conditions during 2013–2014 growing season 

 Grain yield 
Biological 

yield 
Harvest 
index 

1000-grain 
weight Grain number (m2) 

Grain yield 1 0.80** 0.50** 0.43** 0.75** 
Biological yield  1 -0.12ns 0.49** 0.49** 

Harvest index   1 0.03ns 0.53** 

1000-grain weight    1 -0.26* 

Grain number (m2)     1 

ns،* ،** درصد 1و  5: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال 
ns, *,**: non-significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively 

 

 لیکگیری نتیجه

می و جدید ایاران در  های قدی نتایج نشان داد که گندم

داری از نظر مرحله رسیدگی فیزیولوژیک، تفاوت معنی

تولید ماده خشک ندارند. این امر به معنی عادم تااثیر   

عملکرد بیولوژیک، در افزایش عملکارد داناه در ارقاام    

جدید و پرعملکرد نیسات زیارا یاک ارتبااط مثبات و      

دار میان عملکرد بیولوژیک و عملکرد داناه دیاده   معنی

رسد که مقدار تولیاد مااده خشاک    شود. به نظر میمی

افشانی، پاایین اسات   های جدید، قبل از گرده در گندم

افشانی، به دلیل تامین مواد فتوسنتزی ولی بعد از گرده

شود های افزایش یافته، باال باشد. این امر سبب میدانه

که ارتباط میاان عملکارد بیولوژیاک و عملکارد داناه،      

دار باشد ولی تفاوتی بین ارقام قادیمی و  مثبت و معنی

جدیااد، از نظاار عملکاارد بیولوژیااک مشاااهده نشااود.   

تحقیقااات بیشااتری در ایاان خصااوص الزم اساات کااه 

توسط محققان کشور انجام شود تاا تصاویر روشانی از    

تولید واقعی مااده خشاک، در ارقاام قادیمی و جدیاد      

ن افشانی بدست آید. همچنیگندم و قبل و بعد از گرده

رسد که پتانسیل افزایش شااخص برداشات   به نظر می

هاای ایرانای، همچناان وجاود داشاته باشاد.        در گندم

بنابراین، تحت شارایط آزماایش شاده، افازایش تولیاد      

ماده خشک و شاخص برداشت، از راهکارهای احتمالی 

رود. در های ایرانی به شامار مای   افزایش عملکرد گندم

م کراس البرز، اکبری و ناز، بین ارقام مورد مطالعه، ارقا

توانناد در  دارای بیشترین عملکرد دانه بودناد کاه مای   

های زراعی و اصالحی ماورد توجاه قارار گیرناد.     برنامه

همچنااین ارقااام شاهپسااند، امیااد و ساارداری، دارای  

 کمترین عملکرد دانه بودند.

 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی در 

 شود. ی تحقیق حاضر سپاسگزاری میاجرا
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