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مطالعه تأثیر محدودیت منابع بر عملکرد و اجزای عملکرد شش ژنوتیپ گندم بهاره تحت
شرایط مطلوب

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات خوزستان ،اهواز
2و -3عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی خوزستان
تاریخ وصول11/5/8 :
تاریخ پذیرش11/11/4 :

چكيده
به منظور مطالعه عملكرد دانه و اجزای آن در ژنوتيپ های گندم بهاره در اثر محدودیت منابع تحت شرایط مطلوب ،آزمایشی
به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوك های کامل تصادفی در سه تكرار در سال زراعی  1381-19در مزرعه مرکز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی خوزستان اجرا گردید .در این تحقيق ،شش ژنوتيپ گندم بهاره به عنوان عامل اصلی و تيمارهای
حذف برگ پرچم ،حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله ،پوشاندن سنبله و شاهد به عنوان عامل فرعی در نظرگرفته شدند .نتایج
تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت ژنوتيپ ها و تيمارها برای عملكرد دانه و تعداد سنبله در مترمربع در سطح یک درصد معنی دار
بود ،همچنين اثر متقابل تيمارها نشان داد که عملكرد دانه ،شاخص برداشت ،زیست توده ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در سنبله و
تعداد سنبله در مترمربع در سطح یک درصد اختالف معنی دار داشتند .تيمار شاهد با  4113کيلوگرم در هكتار و نيز ژنوتيپ شماره
چهار با  3199کيلوگرم در هكتار بيشترین عملكرد دانه را داشتند .نتایج نشان داد که با اعمال مدیریت های زراعی ،کشت این
ژنوتيپ در منطقه موفقيت آميز خواهد بود.
واژههای کليدی :گندم ،عملکرد دانه و اجزای آن ،محدوديت منابع

___________________________________________________________________________
E.mail:hadikazemi63@gmail.com

* نويسنده مسئول
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هادی کاظمی ،*1احمد نادری 2و ایرج لک زاده

3

هادی كاظمي و همکاران

مطالعه تأثير محدوديت منابع بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

شدت فتوسنتز برگ پرچم بي تأثير بوده است (.)93

مقدمه

تحقيقات اوليه بر روی گندم و جو نشان داده كه عملکرد

گندم يکي از گياهان زراعي است كه بيشترين سطح
مطالعه گزارش شد كه حذف برگ پرچم به ميزان 11/7

يابد( .)3هدف از انجام اين تحقيق ،مطالعه عملکرد دانه و

درصد عملکرد دانه را كاهش داد ،در حالي كه سهم

اجزای عملکرد شش ژنوتيپ گندم بهاره در اثرمحدوديت

ريشک ها  11/3درصد بود و برگ پرچم به عنوان منبع

منابع تحت شرايط مطلوب مي باشد.

مهمي جهت توليد مواد فتوسنتزی جهت پرشدن دانه ها

مواد و روش ها

ذكر گرديد ( .)62حذف برگ پرچم در زمان گلدهي در

اين آزمايش در سال زراعي  1913-31در مزرعه مركز

سه رقم برنج ،كاهش معني دار عملکرد دانه را به دنبال

تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي خوزستان (طول

داشت ( .)61اعمال تيمار سايه اندازی در جو زمستانه،

جغرافيايي  31درجه و  31دقيقه شرقي و عرض  96درجه

كاهش وزن سنبله ها و دانه ها را در پي داشته و سايه

و  91دقيقه شمالي و ارتفاع  11متر از سطح دريا) اجرا

اندازی شديدتر پس از گرده افشاني كاهش بيشتر وزن

شد .قبل از كاشت آزمايش خاک از عمق صفر تا 91

آنها را در پي داشت ( .)16در يک مطالعه ،همبستگي قوی

سانتي متری انجام شد .مزرعه آزمايش دارای خاک با

بين زاويه برگ پرچم ،ساخت مواد فتوسنتزی ،انتقال آنها

بافت رسي -لومي ،پ .هاش  7/1و هدايت الکتريکي پنج

برای پر شدن دانه و افزايش باروری دانهها به دست آمد،

(پي .پي .ام) بود .حداقل و حداكثر درجه حرارت در يک

همچنين گزارش شد كه به منظور بهبود درصد باروری

دوره  91ساله به ترتيب هفت و  37درجه سانتي گراد

دانهها ،بايستي برگ پرچم پهن و راست بوده و برگهای

بود .آزمايش به صورت طرح كرت های خرد شده ،در

پاييني كوتاه و باريک باشند ( .)91با حذف برگ ها در

قالب طرح بلوکهای كامل تصادفي در سه تکرار اجرا

دوره پس از گلدهي در ارقام گندم اصالح شده در فاصله

شد .تيمارهای اصلي شامل شش ژنوتيپ گندم بهاره

سال های  1361تا  ،1331مشاهده شد كه در ارقام قديمي

(جدول  )1و تيمارهای فرعي شامل حذف برگ پرچم،

و پابلند عملکرد دانه تحت تأثير قرار نگرفت ،ولي در

حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله ،پوشاندن سنبله و

ارقام جديد عملکرد دانه به طور معني داری كاهش يافت،

شاهد بودند .عمليات تهيه زمين شامل ماخار ،شخم با

همچنين نتيجه گرفته شد كه اگر نسبت منبع  -مخزن در

گاوآهن برگردان دار ،دو ديسک عمود برهم ،تسطيح،

طي اصالح گندم بيش از اين كاهش يابد ،عملکرد دانه در

كودپاشي ،ديسک و مرزبندی بود .هر كرت شامل شش

ارقام مدرن گندم به طور همزمان هم به وسيله منبع و هم

رديف به طول چهار متر و با فاصله رديف  61سانتي متر

مخزن خواهد شد ( .)61حذف نيمه انتهايي برگ های

بر اساس تراكم  311بذر در متر مربع صورت گرفت .كود

ذرت در مرحله گل تاجي ،عملکرد را تا  61درصد

نيتروژن از منبع اوره به ميزان  111كيلوگرم در هکتار

افزايش داد ،در حالي كه حذف تمام برگ ها عملکرد

نيتروژن خالص (يک بار پايه و دو بار سرک) و كودهای

را به ميزان  16درصد كاهش داد و موجب كاهش

فسفره و پتاسه به ميزان  11كيلوگرم در هکتار به صورت

وزن ساقه ها گرديد ( .)13ميزان فتوسنتز در گياهان

پايه از منابع سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم در

گندم كه در مرحله پنجه زني دچار برگ زدايي

زمين به كار رفت .كاشت در  13آذر انجام شد .برای

شده بودند ،در مقايسه با تيمار شاهد تغيير معني

مبارزه با بيماريها ،علف های هرز و آفات از سموم

داری پيدا نکرد ،اين نکته بيانگر آن است كه كاهش

مربوطه استفاده و آبياری مزرعه با توجه به نياز گياه در

منابع فتوسنتزی در زمان های مختلف بر دوام و
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زير كشت را به خود اختصاص داده است ( .)11در يک

دانه در اثر سايه اندازی حدود  61تا  91درصد كاهش مي
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بر اساس خصوصيات ظاهری و رطوبت خاک با

دارای عملکرد دانه كمتری بود (جدول  .)9تيمار شاهد

محدوديت مواجه نشدند .كليه تيمارها در مرحله گلدهي

با  3119كيلوگرم در هکتار بيشترين و تيمار حذف برگ

(ظهور  11درصد پرچم ها در سنبله های اصلي) روی

پرچم  +پوشاندن سنبله با  9613كيلوگرم در هکتار

خط دوم از هركرت با حفظ حاشيه بين تيمارها اعمال

كمترين عملکرد دانه را داشتند (جدول  .)3كاهش

شدند .به منظور تعيين وزن خشک اندام های مذكور،

عملکرد دانه ناشي از اعمال تيمارهای حذف برگ پرچم

نمونه برداری از خط دوم هر كرت از زمان ظهور 11

و پوشش سنبله بر اين امر داللت دارد كه فتوسنتز جاری

درصد پرچم ها در سنبله ها شروع و هر پنج روز يکبار تا

برگ پرچم و سنبله برای ذخيره مواد پرورده در دانه مورد

مرحله رسيدگي محصول ادامه يافت .در هر يک از

نياز بوده است ،كه با نتايج نادری ( )1973مبني بر مهم

تيمارهای محدوديت منابع فتوسنتزی تعداد پنج بوته و

بودن نقش فتوسنتز سنبله و برگ پرچم در توليد ماده

همچنين در تيمار شاهد نيز پنج بوته در هر كرت مورد

خشک در دانه ژنوتيپ های گندم ،مطابقت دارد .اثر

ارزيابي قرار گرفت .در زمان رسيدگي محصول چهار خط

متقابل تيمارها نشان داد كه ژنوتيپ شماره چهار در تيمار

وسط هر كرت برداشت و عملکرد دانه ،زيست توده ،وزن

شاهد با  3312كيلوگرم در هکتار بيشترين و ژنوتيپ

هزار دانه با شمارش و توزين دو نمونه متشکل از 611

شماره يک در تيمار حذف برگ پرچم پوشاندن سنبله با

دانه تصادفي از هر كرت بر حسب گرم ،شاخص برداشت

 6713كيلوگرم در هکتار كمترين عملکرد دانه را داشتند

(نسبت عملکرد اقتصادی به عملکرد زيستي× ،)111تعداد

(جدول  .)1ضرايب همبستگي صفات نشان داد كه بين

سنبله در متر مربع ،تعداد كل سنبله های برداشت شده از

عملکرد دانه با زيست توده همبستگي مثبت و معني دار

يک متر مربع در برداشت نهايي و تعداد دانه در سنبله ،با

در سطح احتمال يک درصد وجود داشت .افزايش

شمارش تصادفي تعداد دانه در 61سنبله از ناحيه مركزی

عملکرد دانه تابع افزايش عملکرد زيستي است (.)19

هر كرت و محاسبه ميانگين ،ارزيابي شدند .وزن خشک

نتايج آزمايشات زهنلين و همکاران ( )1331و يين و

هر يک از اندام های گياهي پس از خشکاندن در دمای

همکاران ( )1331حاكي از عدم تأثير تيمارهای حذف

 71درجه سانتيگراد در آون به مدت  31ساعت تعيين شد.

 1/6و  1/3پهنک برگ های گندم در مرحله گرده

داده ها با استفاده از نرم افزار  MSTATCو آزمون

افشاني بر عملکرد دانه بود ،كه با نتايج جان محمدی و

حداقل اختالف معني دار آناليز شدند .ضرايب همبستگي

همکاران ( )1911مبني بر عدم معني دار بودن تيمارهای

ساده بين صفات نيز به وسيله نرم افزار MINITAB

برگ زدايي بر عملکرد دانه گندم نان در هر دو رژيم

محاسبه شد.

رطوبتي ،مطابقت دارد .سيمونس و همکاران ( )1316اثر
تيمارهای حذف برگ را بر روی دو رقم گندم مطالعه و

نتایج و بحث

گزارش كردند كه حذف برگ در مرحله گرده افشاني،

عملكرد دانه

عملکرد دانه را به طور معني داری كاهش داد ،در حالي

اثرات ساده و متقابل ژنوتيپ ها و تيمارهای دستکاری

كه انجام حذف برگ دو هفته پس از اين مرحله تنها در

منابع فتوسنتز كننده بر عملکرد دانه گندم معني دار

يکي از ارقام كاهش معني دار عملکرد دانه را به دنبال

بود(جدول  .)6ژنوتيپ شماره چهار با  9373كيلوگرم در

داشت .در كل مي توان گفت كه حذف برگ های گياه،

هکتار به علت تفاوت ژنتيکي ،داشتن طول سنبله و در

خصوصاً برگ پرچم و همچنين سايهاندازی (برگ ها و

نتيجه تعداد سنبلچه در سنبله بيشتر ،عملکرد دانه بيشتری

سنبله) كاهش فتوسنتز در گياه را موجب مي شود و در
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زمان مناسب انجام شد ،به نحوی كه كرت های آزمايشي

داشت و ژنوتيپ شماره يک با  9177كيلوگرم در هکتار

هادی كاظمي و همکاران

مطالعه تأثير محدوديت منابع بر عملکرد و اجزای عملکرد ...
نتيجه چنين كاهشي در قدرت منبع ،مواد فتوسنتزی

زیست توده

كمتری به دانه ها انتقال يافته كه پوكي دانه ها ،كاهش

اثر متقابل تيمارها بر صفت زيست توده در سطح

وزن دانه و در نهايت كاهش عملکرد دانه را به دنبال

احتمال يک درصد معني دار بود (جدول  .)6بيشترين

خواهد داشت.

زيست توده مربوط به ژنوتيپ شماره پنج با 3371

شاخص برداشت

 1111كيلوگرم در هکتار بود (جدول  .)9تيمار شاهد با

اثر متقابل تيمارها بر صفت شاخص برداشت در سطح

 3371كيلوگرم در هکتار بيشترين و تيمار حذف برگ

احتمال يک درصد معني دار بود (جدول  .)6در اثر متقابل

پرچم +پوشاندن سنبله با  1111كيلوگرم در هکتار

تيمارها ،ژنوتيپ شماره يک و رقم چمران در تيمار شاهد

كمترين زيست توده را دارا بودند (جدول  ،)3در تيمار

با  33درصد بيشترين و ژنوتيپ شماره پنج در تيمار

شاهد به دليل افزايش سطح برگ و دوام آن و باال بودن

حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله با  96درصد كمترين

ميزان كلروفيل ،زيست توده بيشتری مشاهده شد كه

شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند (جدول .)1

موجب ايجاد يک منبع قوی و فعال جهت استفاده از نور

رقم چمران دارای نسبت كاه و كلش به دانه كمتری نسبت

خورشيد و سپس توليد ماده خشک گرديد (جدول .)3

به ساير ژنوتيپ ها بود (جدول  .)9اجرای تيمارهای

در اثر متقابل تيمارها ،ژنوتيپ شماره چهار در تيمار شاهد

محدوديت منابع ،موجب كاهش در اندازه مخزن و ظرفيت

با  11111كيلوگرم در هکتار بيشترين و ژنوتيپ شماره

ذخيره ای آن شد كه به تبع آن شاخص برداشت نيز كاهش

يک در تيمار حذف برگ پرچم پوشاندن سنبله با 2111

يافت ،همچنين تنوع در شاخص برداشت نيز به تفاوت

كيلوگرم در هکتار كمترين زيست توده را داشتند (جدول

اسيميالت ها در طي پر شدن دانه در هر ژنوتيپ وابسته

 .)1ضرايب همبستگي صفات نشان داد كه بين زيست

مي باشد(جدول  .)3ضرايب همبستگي صفات نشان داد

توده با تعداد سنبله در متر مربع همبستگي مثبت و معني

كه بين شاخص برداشت با زيست توده و همچنين

دار در سطح احتمال يک درصد وجود داشت .آبت و

شاخص برداشت با تعداد سنبله در مترمربع همبستگي

همکاران ( )1331تخصيص مواد فتوسنتزی بين اندام های

منفي و معني دار در سطح احتمال يک درصد وجود

رويشي و زايشي در مرحله گرده افشاني را بررسي و

داشت .شاخص برداشت در ژنوتيپ های مختلف كامالً

گزارش كردند كه ارقام پرعملکرد در مقايسه با ارقام كم

متفاوت است و ژنوتيپ هايي كه زيست توده باالتری

عملکرد در هنگام گرده افشاني سنبله های سنگين تری

دارند ،در نهايت شاخص برداشت پايين تری دارند (.)63

دارند كه ناشي از افزايش ظرفيت آنها در تخصيص ماده

در سال های اخير ،افزايش پتانسيل عملکرد دانه ارقام

خشک در مراحل قبل از گرده افشاني و رشد زايشي مي

جديد گندم عمدتاً از طريق افزايش شاخص برداشت

باشد .به اعتقاد پنگ و همکاران ( )1333پايين بودن

حاصل شده است ( .)3از طريق گزينش با شاخص

زيست توده گياهي در زمان گلدهي مي تواند باعث

برداشت مي توان عملکرد دانه گندم را تا  61درصد

كاهش اختصاص مواد ،به خصوص مواد دوباره انتقال

افزايش داد ،همچنين در غالت دانه ای ،ممکن است

يافته از ساير اجزاء به دانه و به دنبال آن ،كاهش عملکرد

شاخص برداشت تا حدود  21درصد افزايش يابد (.)11

دانه گردد .ساوين و اسالفر( )1331نيز با كاهش 11
درصدی تشعشع در گندم ،كاهش در ميزان عملکرد
زيست توده را مشاهده كردند .فرد و همکاران ()1973
وجود تنوع ژنتيکي برای زيست توده را در بين ارقام
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كيلوگرم در هکتار و كمترين مربوط به رقم چمران با

مجله دانش زراعت /سال پنجم /شماره  /7شهريور 1931
گزارش كردند .دونمز و همکاران ( )6111دريافتند كه

با  91دانه و كمترين مربوط به ژنوتيپ شماره چهار با 96

تعدادی از واريته های جديد گندم تغييرات معني دار در

دانه بود ،امّا اين ژنوتيپ عملکرد دانه بيشتری نسبت به

عملکرد زيستي خود نشان دادند ،اين افزايش در عملکرد

بقيه ژنوتيپ ها داشت (جدول  .)9كاهش تعداد دانه در

زيستي به افزايش در عملکرد دانه نسبت داده شد.

سنبله در اين ژنوتيپ باعث شده تا مواد غذايي بيشتری به
تنظيمي و ايجاد تعادل موزون بين اجزا عملکرد خود،

وزن هزار دانه
اثر متقابل تيمارها بر صفت وزن هزار دانه در سطح

افزايش وزن دانه داشته باشد(جدول  .)9تيمار شاهد با 91

احتمال يک درصد معني دار بود(جدول  .)6بيشترين وزن

دانه بيشترين و تيمار حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله

هزار دانه مربوط به ژنوتيپ شماره چهار با  93گرم و

با  96دانه كمترين تعداد دانه در سنبله را داشتند (جدول

كمترين مربوط به ژنوتيپ شماره يک با  61گرم بود

 .)3در اثر متقابل تيمارها ،ژنوتيپ شماره پنج در تيمار

(جدول  .)9تيمار شاهد بدون محدودكردن منابع جاری

شاهد با  31دانه بيشترين و ژنوتيپ شماره يک و رقم

با  31گرم بيشترين و تيمار حذف برگ پرچم به همراه

چمران در تيمار حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله با

تيمار حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله با  97گرم

 96دانه كمترين تعداد دانه در سنبله را دارا بودند (جدول

كمترين وزن هزار دانه را دارا بودند (جدول  .)3در اثر

 .)2آگاروال و فيشر( )1331دريافتند كه حذف برگ پرچم

متقابل تيمارها ،ژنوتيپ شماره پنج در تيمار شاهد با 37

در گندم ،كاهش تعداد دانه در سنبله را موجب گرديده،

گرم بيشترين و ژنوتيپ شماره يک و رقم چمران در

كه به تبع آن عملکرد دانه در واحد سطح نيز كاهش

تيمار حذف برگ پرچم  +پوشاندن سنبله با  91گرم

يافت .كاهش و اختالل در فتوسنتز برگ ها در گندم،

كمترين وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند(جدول

تعداد دانه در سنبله را از طريق افزايش توليد دانه های

 .)2حذف برگ پرچم بعد از ظهور سنبله ،باعث كاهش

گرده عقيم كه ناشي از كمبود و عدم توزيع درست مواد

وزن هزار دانه به ميزان هفت تا نه درصد گرديد (.)1

پرورده است ،كاهش مي دهد( .)93انتز و فاولر ()1331

اهدايي و وينز ( )1332بين ژنوتيپ های گندم و باكما و

همبستگي بسيار قوی و نزديک بين تعداد دانه در سنبله و

همکاران ( )1339بين ژنوتيپ های جو از نظر وزن هزار

عملکرد دانه گزارش كردند .تعداد دانه در سنبله يکي از

دانه اختالف معني دار گزارش نمودند ،كه با نتايج تحقيق

مهمترين اجزا عملکرد دانه است ( .)61بين تعداد سنبله

حاضر ،مبني بر عدم معني دار بودن تفاوت ژنوتيپ ها از

در متر مربع و تعداد دانه در سنبله رابطه عکس وجود

نظر وزن هزار دانه ،مطابقت ندارد .رشيدی و همکاران

دارد ( .)11خاصيت جبران كنندگي نسبي بين اجزاء

( )1977در تجزيه ضرايب همبستگي صفات نشان دادند

عملکرد گندم مي تواند نقصان عملکرد را وقتي كه يک

كه تعداد پنجه های بارور و وزن هزار دانه از اجزای مهّم

جزء كاهش مي يابد به حداقل برساند (.)13

عملکرد دانه مي باشد .وزن هزار دانه بيشتر تحت كنترل

تعداد سنبله در مترمربع

ژنتيک است (.)66

اثرات ساده و متقابل ژنوتيپ ها و تيمارهای محدويت
منابع بر صفت تعداد سنبله در مترمربع در سطح احتمال

تعداد دانه در سنبله

يک درصد معني دار بود(جدول  .)6بيشترين تعداد سنبله

اثر متقابل تيمارها بر صفت تعداد دانه در سنبله در

در متر مربع مربوط به ژنوتيپ شماره يک با  911سنبله و

سطح احتمال يک درصد معني دار بود (جدول .)6

كمترين مربوط به ژنوتيپ شماره سه با  611سنبله

بيشترين تعداد دانه در سنبله مربوط به ژنوتيپ شماره دو
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دانه های باقي مانده به سنبله انتقال يافته و با مکانيزم خود

هادی كاظمي و همکاران

مطالعه تأثير محدوديت منابع بر عملکرد و اجزای عملکرد ...
بود(جدول  ،)9در ژنوتيپ شماره سه به دليل تعداد باالی

هر سنبله است ( .)11دونالدسون و همکاران ()6111

پنجه ،ممکن است سهم مواد غذايي فتوسنتزی كه به هر

تعداد سنبله بارور در واحد سطح را به عنوان مهم ترين

پنجه تخصيص مي يابد كاهش يافته ،و در نهايت در اثر

عامل تعيين كننده عملکرد دانه مي دانند.

نارس ماندن پنجه ها ،تعداد سنبله در مترمربع كمتری
با  917سنبله بيشترين و تيمار حذف برگ پرچم +

نتااايج تجزيااه واريااانس نشااان داد كااه تفاااوت

پوشاندن سنبله با  616سنبله كمترين تعداد سنبله در

ژنوتيپها و تيمارهای دستکاری منابع فتوسنتزكننده بارای

مترمربع را داشتند (جدول  .)3در اثر متقابل تيمارها،

عملکرد دانه و تعاداد سانبله در مترمرباع در ساطح ياک

ژنوتيپ شماره دو و رقم چمران در تيمار شاهد با 912

درصد معني دار بود ،همچنين اثر متقابل تيمارها نشان داد

سنبله بيشترين و ژنوتيپ شماره پنج در تيمار حذف برگ

كه عملکرد داناه ،شااخص برداشات ،زيسات تاوده ،وزن

پرچم  +پوشاندن سنبله با  661سنبله كمترين تعداد سنبله

هزار دانه ،تعداد دانه در سنبله و تعداد سانبله در مترمرباع

در متر مربع را به خود اختصاص دادند (جدول .)2

در سطح يک درصد اختالف معناي دار داشاتند .ژنوتياپ

ژنوتيپ های گندم مورد مطالعه از حيث صفت تعداد

های گنادم از نظار عملکارد داناه و اجازای آن اخاتالف

سنبله در متر مربع با يکديگر اختالف معني دار داشتند كه

معني دار با يکديگر داشتند .تيمار شاهد با  3119كيلاوگرم

با يافته اهدايي و وينز ( )1332مبني بر تفاوت معني دار

در هکتار و نيز ژنوتيپ شماره چهار با  9371كيلاوگرم در

ميان ژنوتيپ های مختلف گندم ،مطابقت دارد .گيونتا و

هکتار بيشترين عملکرد دانه را داشتند ،نتايج نشان داد كاه

همکاران ( )6117تعداد سنبله در متر مربع را مهمترين جز

با اعمال ماديريت هاای زراعاي كشات ايان ژنوتياپ در

در عملکرد گندم دوروم معرفي نمودند .ارقام جديد در

منطقه موفقيت آميز خواهد بود.

مقايسه با ارقام قديمي  13درصد دانه بيشتری توليد كرده
كه اين به دليل ،تعداد سنبله بيشتر و تعداد دانه بيشتر در
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برای اين ژنوتيپ به دست آمد (جدول  .)9تيمار شاهد

نتيجه گيری کلی

مجله دانش زراعت /سال پنجم /شماره  /7شهريور 1931
جدول  -1ویژگی و خصوصیات زراعی هر یک از ژنوتیپ های مورد مطالعه
کاشت تا

کاشت تا

سنبله

رسيدگی

دهی(روز)

(روز)

11-31

11-31

161-193

بهاره

16-31

13-31

161-197

بهاره

11-36

161-196

بهاره

161-191

بهاره
بهاره
بهاره

ارتفاع

شماره

ژنوتيپ

1

INTER-16/3/SN TURK MI83-84
375/NIGRIS-511 TANTLO-1
SHARP/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/5/
VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ
ADAMAR-15//ALBIA-1
/ALTAR84/3/SNTURK MI83-83

11-33

3

Bolani//Skauz*2/Fct

36-111

11-36

1

Bolani/1-66-22

31-32

11-31

167-191

2

چمران

11-32

31-111

162-191

9

رشد

جدول  -2خالصه نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ ها و تیمارهای مورد مطالعه

ميانگين مربعات
منابع تغيير

درجه

عملكرد

شاخص

آزادی

دانه

برداشت

زیست توده

وزن هزار
دانه

تعداد دانه

تعداد

درسنبله

سنبله در
مترمربع

تکرار

6

126311 ns

17 ns

111696 ns

33 ns

21 ns

1699 ns

ژنوتيپ

1

** 313131

113 ns

1393721 ns

93 ns

12 ns

** 69736

خطای عامل اصلي

11

911313

16

11162237

13

33

7379

تيمار محدوديت منابع جاری

9

** 191316

61 ns

1266131 ns

31 ns

12 ns

** 12211

اثر متقابل ژنوتيپ × تيمار

11

** 1633213

** 131

** 13911613

**111

**11

** 12111

خطای عامل فرعي

92

613167

12

9116111

37

31

967

-

13

7

19

1

3

11

C.V%
 nsو ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  = C.V ، %1ضریب تغييرات
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6

(سانتی متر)

عادت

هادی كاظمي و همکاران

مطالعه تأثير محدوديت منابع بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

جدول  -3مقایسه میانگین های عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم
ژنوتيپ

(کيلوگرم در

برداشت

(کيلوگرم در

هكتار)

(درصد)

هكتار)

1

9177 c

39 a

1261 a

61 a

6

9111 ab

31 a

1193 a

99 a

91 a

9

9731 ab

33 a

1131 a

96 a

92 a

611 b

3

9373a

39 a

3116 a

93 a

96 a

671 ab

1

9117 bc

33 a

3371 a

91 a

91 a

673 ab

چمران

9721 ab

32 a

1111 a

96 a

97 a

616 b

LSD

936

11

1791

3

2

12

دانه (گرم)

در سنبله

در مترمربع

92 a

911 a
911 ab

* معنيدار در سطح احتمال %1

جدول  -4مقایسه میانگین های عملکرد دانه و اجزای آن در تیمارهای مورد مطالعه
تيمار محدودیت منابع

عملكرد دانه

شاخص

زیست توده

فتوسنتزی

(کيلوگرم در

برداشت

(کيلوگرم در

هكتار)

(درصد)

هكتار)

3119 a

شاهد
حذف برگ پرچم +
پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله

a

32

9613 d

a

39

c

a

39

9999

a

وزن هزار

تعداد دانه

تعداد سنبله

دانه (گرم)

در سنبله

در مترمربع

a

31

1111 a

a

97

a

a

91

3371

1261

a

91

a

96

a

92

a

911

616 ab
ab

671

حذف برگ پرچم

3191 b

33 a

3116 a

97 a

92 a

673 b

LSD

97

16

1791

7

2

12

*معنيدار در سطح احتمال %1
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عملكرد دانه

شاخص

زیست توده

وزن هزار

تعداد دانه

تعداد سنبله

مجله دانش زراعت /سال پنجم /شماره  /7شهريور 1931

جدول  -5مقایسه میانگین های اثر متقابل ژنوتیپ × تیمار برای صفات مورد مطالعه

ميانگين مربعات
ژنوتيپ

تيمار

1

پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم
شاهد
حذف برگ پرچم +

6

9

پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم
شاهد
حذف برگ پرچم +
پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم
شاهد
حذف برگ پرچم +

3

1

پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم
شاهد
حذف برگ پرچم +
پوشاندن سنبله

9231 f

33 a

3161 abc

6713 o
n

6121

ij

9331

31

36 ab

gh

abcd

31

9197

3673 bc

ab

3173 cd

36

93 abcd

9611 k

91 bcd

9933

abcd

97

3167 d

abcd

93

3312 a

31 abc

9116 hi

cd

99

fg

cd

99

9262

bc

7171

bc

1211

ab

11731

1111 bc
bc
ab

1139
11231

11331 ab
1619 bc
bc

1331

ab

11911

a

11111

1711 bc
abc

3121

3913 ab

92 abcd

ab

9393 e

93 abcd

3131 abc

9131 m

پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم

9117

شاهد

cd

3136

LSD

abc

91

e

پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم

93

9369 ij

9113

پوشاندن سنبله

abcd

abcd

j

2111 c

93 bcd

3912 ab

l

حذف برگ پرچم +
چمران

هكتار)

(درصد)

در هكتار)

d

96

abcd

92

abcd

91

a

33

9661 k

bcd

93

j

9316

abcd

93

d

3131

abc

31

1

331

* معنيدار در سطح احتمال %1

02

11111

7219 bc
bc

7131

abc

3711

ab

11311

1171 bc
bc
ab

1191
11911

6327
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شاهد
حذف برگ پرچم +

عملكرد دانه (کيلوگرم در

شاخص برداشت

زیست توده (کيلوگرم

هادی كاظمي و همکاران

مطالعه تأثير محدوديت منابع بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

جدول  -6مقایسه ميانگين های اثر متقابل ژنوتيپ × تيمار برای صفات مورد مطالعه
ميانگين مربعات
ژنوتيپ

شاهد
حذف برگ پرچم +

96de

97 cde

921 ab

پوشاندن سنبله

91e

96 e

912 abcd

پوشاندن سنبله

de

91

de

91

حذف برگ پرچم
شاهد

de

91

cde

92

ab

39

abc

36

abc
ab
a

963

961

912

حذف برگ پرچم +
6

پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم
شاهد

9

حذف برگ پرچم +
پوشاندن سنبله
پوشاندن سنبله
حذف برگ پرچم
شاهد

91 bcde

93 abcde

661cd

abcd

97

abcde

93

bcd

693

31 abc

abcde

93

bcd

631
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Abstract
In order to study of the grain yield and its components in spring wheat genotypes affected
by resources limitation under optimum condition, an experiment was conducted using split
plot experiment in RCBD design with three replications in Agricultural and Natural
Resources Research Center of Khouzestan-Iran in 2010-2011 cropping season. In this study,
main plot were consists of six wheat spring genotypes and flag leaf removal, flag leaf
removal + spike cover, spike covering and control were considered as sub plot. Results of
analysis variance showed that difference of treatments and genotypes was significant for
grain yield and number of spike/m2 at 1% level, Also interaction effect was significant for
grain yield, harvest index, biomass, 1000- grain weight, number of grain/spike and number of
spike/m2 at 1% level. Control treatment with 4113 (kg/ha-1) and also No. 4 genotype with
3970 (kg/ha-1) had the highest of grain yield. Result showed that with application of cultural
management, cultivation of this genotype will be very successful in the region.
Key words: wheat, grain yield and its components, resources limitation
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