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  چكيده
هـاي گنـدم و تريتيكالـه،     در ژنوتيـپ   ن سهم فتوسنتز جاري و  توزيع مجدد مواد فتوسنتزي بـه دانـه  به منظور بررسي رابطة منبع و مخزن و همچني

شوا، سـيمره و  (گندم رقم سه از . در منطقه اهواز اجرا گرديد 1387-1388 هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي آزمايشي به صورت طرح بلوك
هـاي يـك سـمت     حـذف سـنبلچه  (هاي روي سـنبله   درصد از سنبلچه 50و با حذف  استفاده شد) 45و الين 92نيلو ژوارقم (و دو ژنوتيپ تريتيكاله ) تارو

نتـايج نشـان داد بيشـترين و كمتـرين     . شـد هاي باقي مانـده بررسـي    ها، تغييرات وزن دانه در سنبلچه هاي اصلي و همچنين پنجه در سنبله ساقه) سنبله
عملكـرد دانـه بـاال در ژنوتيـپ     . اختصاص داشت 45و الين  92تريتيكاله ژوانيلو رقم به ترتيب به ) گرم در متر مربع 351و  477به ترتيب (عملكرد دانه 

هـاي   وزن دانـة ژنوتيـپ  . به دليل عملكرد بيولوژيكي، تعداد دانه در سنبله، سنبلچه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله بيشتر در اين ژنوتيپ بود 92ژوانيلو
ميـزان محـدوديت منبـع در    . هـا داراي محـدوديت منبـع بودنـد     شده افزايش يافـت، بنـابراين تمـامي ژنوتيـپ      هاي حذف سنبلچه عه در سنبلهمورد مطال
ميانگين . هاي تريتيكاله داشتند ارقام گندم محدوديت منبع كمتري نسبت به ژنوتيپ. درصد ارزيابي شد 7/30و  22هاي گندم و تريتيكاله به ترتيب ژنوتيپ

دليـل ايـن    احتمـاالً . درصـد ارزيـابي شـد    29هـا   و پنجه 2/22هاي سنبلة اصلي  هاي شاهد در تيمارهاي حذف سنبلچه افزايش وزن دانه نسبت به سنبله
ط مطلـوب،  رسد در شـراي  به نظر مي. هاي روي سنبله بود حذف تعدادي از سنبلچه در هنگام ها هاي اصلي به پنجه واكنش، انتقال مواد فتوسنتزي از ساقه

  . لكرد دانة بيشتر صورت گيردمهاي پر محصول گندم و تريتيكاله بايد بر اساس تعداد دانه در سنبله و ع گزينش ژنوتيپ
  

 محدوديت منبع،  انتقال مجدد، گندم، تريتيكاله: هاي كليدي واژه
  

  1 مقدمه
گنـدم و   هـاي  ژنوتيـپ هاي مهـم عملكـرد در    وزن دانه يكي از مؤلفه

 مواد فتوسنتزي اين مؤلفه از يك سو به ميزان. رود بشمار مي تريتيكاله
بويژه در مراحل اوليه رشـد دانـه و از سـوي ديگـر بـه       موجود، )منبع(

ه اين مواد براي ذخير )مخازن(هاي در حال رشد  ظرفيت و توانايي دانه
دستيابي به عملكـرد بـاال   راهكارهاي يكي از  .داردفتوسنتزي بستگي 

بـه  مواد فتوسـنتزي  تخصيص بيشتر  تريتيكالهگندم و هاي  ژنوتيپدر 
كننـده مـواد    تأمينمنابع ). 10و 4 ،1( ها است مخازن اقتصادي يا دانه

ها شامل فتوسنتز جاري و انتقـال مجـدد    فتوسنتزي براي پر شدن دانه
و حركـت  ) ساقه و غالف بـرگ (هاي رويشي  مواد ذخيره شده در اندام

افشـاني تـا    هاي رويشـي بعـد از گـرده    اممجدد مواد ذخيره شده در اند
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شند، كه به مجموع حركت مجدد و انتقال  با ابتداي رشد خطي دانه مي
  ).9و  2(شود  مجدد، توزيع مجدد گفته مي

ها به داليـل مختلـف كـاهش يابـد      چنانچه عرضه مواد پرورده به دانه
هاي قـديمي گنـدم و    ژنوتيپ. گيرد تشديد محدوديت منبع صورت مي

تيكاله از محدوديت منبع كمتري برخوردار بودند، اما ميانگين مقدار تري
هاي پاكوتاه جديد، كـه بـه دليـل تعـداد دانـه       محدوديت منبع ژنوتيپ

بيشتر و همچنين افزايش وزن بـالقوة دانـه از عملكـرد دانـه بيشـتري      
ها گـزارش   در برخي پژوهش). 3(برخوردار هستند، افزايش يافته است 

هـاي  گنـدم و تريتيكالـه پـر      ش تعداد دانـه در ژنوتيـپ  شده كه افزاي
در گنجـايش    محصول جديد، تا حـدودي بـا افـزايش قابـل مالحظـه     

افشاني همراه بـوده كـه ايـن امـر باعـث كـاهش        فتوسنتز بعد از گرده
شود و بنابراين عدم كاهش شديد وزن دانه  تشديد محدوديت منبع مي
ارزيابي ميزان محدوديت منظور  به ).16 و 3(را به دنبال خواهد داشت 

 يي نظيـر مـواد پـرورده بـر رشـد دانـه، تيمارهـا       ةعرضـ  منبع و نحـوة 
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و تنـك  ) 20و17، 5( هـا  حذف گزينشـي دانـه   ،سازي گاز كربنيك غني
روش معمول بـراي  . شود گرفته ميبكار  )12(ها  كردن تعدادي از بوته

حـذف   .ستها ا ميزان محدوديت منبع حذف تعدادي از سنبلچه عةمطال
افـزايش   داده و موجـب  مخـزن را كـاهش   هتعداد دانه و انداز ،سنبلچه

كـه بـه كـاهش مخـزن      هـايي  ژنوتيپ. شود نسبت منبع به مخزن مي
ــه  ــان داده و وزن دان ــنش نش ــد    واك ــزايش ياب ــده اف ــاقي مان ــاي ب ه

با توجـه بـه   ). 19 و 12( به شمار مي روندمنبع محدود با  هايي ژنوتيپ
ـ  هـاي   ط منـابع و مخـازن فيزيولـوژيكي، پـژوهش    اهميت بررسي رواب

گـزارش  ) 6(مدحج و ذاكرنژاد . متعددي در اين زمينه انجام شده است
ــا حــذف  ــد، ب هــاي روي ســنبله در  درصــد از ســنبلچه 50و  75دادن

هـاي بـاقي مانـده بـه ترتيـب       گندم و تريتيكاله وزن دانه هاي ژنوتيپ
نتيجه گرفتند، افزايش اين محققان . درصد افزايش يافت 6/9و   4/17

مدت پر شدن دانه در تيمارهاي حذف سـنبلچه موجـب افـزايش وزن    
  . ها شد دانه

هـاي   درصد سنبلچه 50با حذف  گزارش كردند كه )14(ان ما و همكار
اين محققان . درصد بود 32تا  9 ميزان افزايش وزن دانه ،اصلية سنبل

رزيـابي تعـداد   ا بـراي يك روش دقيق بايـد   همچنين بيان نمودند كه
) 12(بروكنر و فروهبرگ . مورد استفاده قرار گيرد ها بيشتري از ژنوتيپ

در دوران  را ميـانگين محـدوديت منبـع    ها، سنبلجهدرصد  70با حذف 
دامنه ( ندارزيابي نمود درصد 4/16 گندم ژنوتيپ 20پس از گلدهي در 

  ).درصد متغير بود 5/41تا  1/7 ها محدوديت در ژنوتيپ
هـاي   هاي اصـلي و سـنبله   در سنبله سنبلچه حذف) 14( انمكارما و ه

 .نـد بررسـي نمود  مختلـف گنـدم   هـاي  ژنوتيپ ها را در مربوط به پنجه
هاي باقي مانـده در   افزايش وزن دانه ،نشان داداين محققان مطالعات 

هـاي   هاي باقي مانده از سنبله نسبت به دانه) درصد9-23(ساقه اصلي 
دليـل ايـن   . كمتر بود) درصد 26تا  10(ها  نجهحذف سنبلچه شده در پ

ها در هنگام  العمل انتقال مواد فتوسنتزي از ساقه اصلي به پنجه عكس
  .هاي ساقه اصلي، گزارش شد حذف تعدادي از سنبلچه

هاي گندم جديد اصالح  دهد كه اكثر ژنوتيپ ها نشان مي نتايج آزمايش
ميزان محدوديت منبع  ).18و  3(شده با محدوديت منبع روبرو هستند 

رسـد   ها در شرايط محيطي مختلف، متفاوت بوده و به نظر مـي  ژنوتيپ
هـاي گنـدم و تريتيكالـه در يـك      بررسي ميزان محدوديت در ژنوتيپ

منطقه منعكس كننده ميزان سـازگاري ژنوتيـپ بـه آن شـرايط آب و     
هـاي   اگر چه روابط مخزن و منبع فيزيولـوژيكي ژنوتيـپ  . هوايي باشد

م به تعداد زيادي مورد مطالعه قرار گرفته است، اما بررسي وضعيت گند
ها و همچنين رابطه اين صـفات   هاي اصلي و پنجه اين روابط در ساقه

در تحقيق حاضـر  . با عملكرد دانه و اجزاي آن كمتر بررسي شده است
در رابطه منبع و مخزن فيزيولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكـرد دانـه   

  .مورد مطالعه قرار گرفت و تريتيكاله  دمگن هاي ژنوتيپ
  

  ها مواد و روش
در مزرعه تحقيقـاتي دانشـگاه    1384-85اين آزمايش در سال زراعي 

شـمالي و طـول    31: ْ 20آزاد اسالمي واحد اهواز  با عرض جغرافيايي َ
شرقي و در سه كيلومتري جنوب غرب شهرسـتان   48: ْ 41جغرافيايي َ

ميـانگين  . محـل آزمـايش لـومي رسـي بـود     خاك . اهواز انجام گرفت
و  14، 8/25حداكثر، حداقل و متوسط دما در طي فصل رشد به ترتيب 

مـورد مطالعـه در ايـن     هاي ژنوتيپ .درجه سانتيگراد ارزيابي شد 9/19
، )تـارو و سـيمره  (شامل دو رقم گندم نان گندم رقم  سه تعدادآزمايش 

و  92ژوانيلــو(تيكالــه تريو دو ژنوتيــپ  )شــوا(يــك رقــم گنــدم دوروم 
طرح آماري مورد استفاده بلوك هاي كامل تصادفي با  .بودند )45الين

كيلـوگرم در   150كود نيتروژن از منبـع اوره بـه ميـزان    . سه تكرار بود
كيلوگرم در هكتار اكسيد  100هكتار نيتروژن خالص و فسفر به ميزان 

نيتـروژن   مقـدار  .فسفر از منبع فسفات آمونيوم بـه خـاك اضـافه شـد    
 .شـد موجود در فسفات آمونيوم محاسبه و از مقدار توصيه شده كسـر  

از  ك سوم كود نيتروژن و تمامي كـود فسـفر بـه صـورت پايـه بعـد      ي
. شدديسك اول در مزرعه توزيع و توسط ديسك دوم با خاك مخلوط 

يـك  ( طويل شدن سـاقه بقيه كود نيتروژن بطور مساوي در دو مرحله 
مقـدار   .به صورت سرك مصـرف شـد  ) يك سوم( و ظهور سنبله) سوم

دانه در متر  450و 500با تراكم ) 5(پژوهشي هاي  بذر بر اساس توصيه
. گرديـد تعيـين   و تريتيكالـه گنـدم  هـاي   ژنوتيـپ مربع به ترتيب براي 

طـول  . در شش خط كشت در هر كرت صورت گرفت ها ژنوتيپكشت 
به منظـور بررسـي   . بودمتر  2/0ها  هر خط سه متر و فاصله بين رديف
مـورد مطالعـه، حـذف سـنبلچه      هاي ميزان محدوديت منبع در ژنوتيپ

هاي سنبلة اصلي و  درصد از سنبلچه 50كه عبارت از حذف  شداعمال 
بـه ايـن منظـور نيمـي از     . بود ها هاي پنجه درصد از سنبلچه 50حذف 
هر خط كاشت سـه متـري   . هاي يك سمت سنبله حذف شدند سنبلچه

نيم متر اول و آخر هر خط بـه   و ت نيم متري تقسيم شدبه شش قسم
عنوان حاشيه در نظر گرفته شد، حذف سنبلچه در خطوط نـيم متـري   

هاي دست نخورده  پس از محاسبه وزن دانه در سنبله). 5( اعمال شدند
) 1(و حذف سنبلچه، ميزان محدوديت منبع بـا اســـتفاده از رابطـــة    

  :گرديدمحاسبه 

)1(                                             100)1(. 
b

a
LS   

به ترتيب محدوديت منبع بر حسب درصد،  bو  S.L ،a  در اين رابطه
سنبله هاي و وزن دانه در شده حذف سنبلچه  سنبله هايوزن دانه در 
هـا از   ميزان توزيع مجدد مواد فتوسنتزي بـه دانـه  ). 8و 5(شاهد بودند 
هـاي هـوايي در    هاي اصلي به همراه ساير انـدام  ت سنبلهطريق برداش
افشاني و تعيين ماده خشك آن و سپس كسر وزن خشـك   مرحله گرده

هاي رويشي در مرحلـه رسـيدگي نهـايي از ايـن مقـدار محاسـبه        اندام
و سهم فتوسنتز جاري بـا اسـتفاده از روابـط    مجدد توزيع سهم . گرديد
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  ):6(ارزيابي شدند ) 3(و ) 2(
)2( 100 )مجدد توزيع سهم  )=مجدد انتقالميزان / هعملكرد دان  
   سهم فتوسنتز جاري=  100-مجدد انتقالسهم )  3(

انجـام    Minitabها با استفاده از برنامـه آمـاري    تجزيه واريانس داده
اي دانكـن   هـاي چنـد دامنـه    ها به روش مقايسـه  مقايسه ميانگين. شد

  .استفاده شد EXCELافزار  ها از نرم براي رسم نمودار .صورت گرفت
  

  نتايج و بحث
  عملكرد دانه و اجزاي آن 

تفاوت عملكرد دانه،  تعداد دانه در سنبله، تعداد سـنبلچه در سـنبله و    
هاي مورد مطالعه، در سطح احتمال  تعداد دانه در سنبلچه براي ژنوتيپ

بيولـوژيكي و وزن هـزار   معني دار شد و تفاوت صفات عملكرد   01/0
هـاي   دار شدند و بين ژنوتيـپ  معني 05/0دانه در سطح احتمال خطاي 

داري مشاهده نشـد   مورد مطالعه از لحاظ شاخص برداشت تفاوت معني
نشـان داد،  %  5دانكـن در سـطح      مقايسه آزمون ميـانگين ). 1جدول (

 92وانيلو ژرقم بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب به تريتيكاله 
هـاي گنـدم، تـارو از     در ميـان ژنوتيـپ  . اختصـاص داشـت   45و الين 

  ). 2جدول (ها برخوردار بود  عملكرد بيشتري نسبت به ساير ژنوتيپ
ژوانيلـو  رقـم  بيشترين تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله به 

تعـداد   تفـاوت  نتايج مقايسة گروهـي نشـان داد،  . اختصاص داشت 92
و گنــدم مهنــي دار بــود هــاي تريتيكالــه  ژنوتيــپة ه در ســنبلســنبلچ

بيشترين و كمترين ميانگين وزن هزار دانـه بـه ترتيـب بـه     . )1جدول(
 92ژوانيلـو  رقم . اختصاص داشت 92ژوانيلو رقم و  45تريتيكاله الين 

وزن دانه كمتري نسبت ميانگين به علت تعداد دانه در سنبله بيشتر، از 
همبسـتگي منفـي بـين    ). 2جـدول  (برخوردار بودند ا ه ساير ژنوتيپبه 

هاي گندم و تريتيكاله توسط مدحج و  و تعداد دانه در ژنوتيپدانه وزن 
هـاي مـورد مطالعـه،     در ميان ژنوتيپ. گزارش شده است) 6(همكاران 

از عملكرد بيولوژيكي بيشتري برخوردار بـود و تفـاوت    92ژوانيلو رقم 
گنـدم از لحـاظ عملكـرد بيولـوژيكي      ارقـام با  45بين تريتيكاله الين 

  . دار نبود معني

رسـد،   هاي عملكـرد دانـه و اجـزاي آن بـه نظـر مـي       با توجه به داده  
به علت تعداد دانـه در سـنبله     92ژوانيلو رقم عملكرد باال در تريتيكاله 

. هـا بـود   و تعداد سنبلچه در سـنبله بيشـتر نسـبت بـه سـاير ژنوتيـپ      
از تعداد دانـه در سـنبله، تعـداد دانـه در سـنبلچه و       45تريتيكاله الين 

ها برخـوردار بـود    همچنين عملكرد دانه كمتري نسبت به ساير ژنوتيپ
نتايج مـاتريس ضـرايب همبسـتگي بـين عملكـرد دانـه و       ). 2جدول (

صفات وابسته به آن نشان داد، بين عملكرد دانه و تعداد دانه در سنبله 
*)61/0 (r =   05/0دار در سـطح احتمـال    معنـي  همبستگي مثبـت و 

  ).6جدول(وجود داشت 
  

 تغييرات وزن دانه در تيمارهاي حذف سنبلچه

هاي اصـلي و   هاي سنبله درصد از سنبلچه 50نتايج نشان داد، حذف   
هـاي بـاقي مانـده را در تمـامي      ها افـزايش ميـانگين وزن دانـه    پنجه

بيشـترين و  ). 4جـدول  (هاي مورد مطالعـه بـه همـراه داشـت      ژنوتيپ
هـاي سـنبله    كمترين ميانگين وزن هزار دانه در تيمار حـذف سـنبلچه  

. هاي گندم تارو و سيمره اختصـاص داشـت   اصلي به ترتيب به ژنوتيپ
هـاي گنـدم تـارو و     هـا نيـز ژنوتيـپ    در تيمار حذف سنبلچه  در پنجـه 

سـيمره كمتـرين وزن   رقـم  بيشترين و گندم  92ژوانيلو رقم تريتيكاله 
  ). 4جدول (داشتند دانه را 

هاي اصلي به  بيشترين و كمترين ميزان محدوديت منبع در سنبله
اختصـاص   45و اليـن   92هـاي تريتيكالـه ژوانيلـو     ترتيب به ژنوتيـپ 

هاي گنـدم، ژنوتيـپ سـيمره كمتـرين و تـارو       در ميان ژنوتيپ. داشت
بيشترين محدوديت  منبع را در ساقه اصلي به خـود اختصـاص دادنـد    

سـيمره بـه ترتيـب    رقـم  و گندم  92تريتيكاله ژوانيلو  رقم). 4جدول (
هـا داشـتند، در    بيشترين و كمترين ميزان محدوديت منبع را در پنجـه 

نبع بيشتري نسبت به تارو از محدوديت م رقمهاي گندم،  ميان ژنوتيپ
نتايج نشان داد كـه ميـانگين   ). 4جدول (ها برخوردار بود  ساير ژنوتيپ

هـاي شـاهد    افزايش وزن دانه در تيمار حذف سنبلچه نسبت به سـنبله 
هـا   درصـد و در پنجـه   2/22در ساقه اصلي ) هاي دست نخورده سنبله(

  ). 4جدول(درصد به دست آمد  29

 
  عملكرد دانه و اجزاي آن در ارقام مورد مطالعه) تريتيكاله و گندم(و مقايسة گروهي ه واريانس نتايج تجزي خالصه -1 جدول

وزن هزار 
 دانه

  تعداد دانه
 در سنبله

تعداد دانه در 
 سنبلچه

تعداد سنبلچه در 
 سنبله

شاخص
 عملكرد دانه  برداشت

عملكرد
 بيولوژيكي

 درجه

 آزادي

 منابع

 تغييرات

84/11  86/0  50/18  01/0  80/29 80/158  تكرار 2 76781 
45/34 * 50/79 ** 82/509 ** 02/0 ** 90/9 ns 10/8118  رقم 4 *63917 **
50/33 ns 10/82 ** 31/499 ns 025/0 ** 70/8 ns 10/7728 ns 61718ns 1 مقايسة گروهي 
92/9  45/0  01/0  07/0  98/11 80/483  خطا 8 24581 

2/7  6/1  7/4  4/1  5/10  5/5  6/12 (%)ضريب تغييرات   

دار عدم اختالف معني  :ns 05/0و  01/0به ترتيب معني دار در سطح احتمال :  *,**  
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 هاي تريتيكاله و گندم مورد مطالعه ژنوتيپميانگين عملكرد دانه و صفات وابسته به آن در  -2 جدول

وزن هزار 
)گرم(دانه  

 تعداد دانه
 در سنبله

تعداد دانه در 
 سنبلچه

تعداد سنبلچه در 
 سنبله

شاخص
رداشتب  
)درصد(  

 عملكرد دانه
)گرم در متر مربع(  

 عملكرد بيولوژيكي

)گرم در متر مربع(  
ها ژنوتيپ  

 تريتيكاله      
38b 55a 3/2 a 28a 32a 477a 1500a 92ژوانيلو  

47a 35b 7/1 c 20b 31a 351c 1187b 45الين  

42 45 0/2 ميانگين 1343 414 32 24 
 تريتيكاله

 گندم      

46a 38b 3/2 a 16cd 34a 415b 1229b تارو 
44a 35b 0/2 b 17c 31a 353c 1162b سيمره 

43ab 37b 4/2 a 15d 35a 398b 1145b شوا 

44 36 2/2 ميانگين 1178 388 35 16 
 گندم

.ستنده% 5دار به روش دانكن در سطح احتمال خطاي  هايي كه حروف غير مشترك دارند، داراي اختالف معني در هر ستون، ميانگين  

  
هـاي   در سـاقه ) منبع محدوديت (بنابراين نسبت افزايش وزن دانه 

گـزارش دادنـد انتقـال    ) 15(ما و همكاران . ها بود اصلي بيشتر از پنجه
ها موجب شد تغييرات افزايشـي   مواد فتوسنتزي از ساقه اصلي به پنجه

هـاي روي سـنبله در    درصـد از سـنبلچه   50وزن دانه در هنگام حذف 
  .ها كمتر باشد لي نسبت به پنجهساقه اص

بررسي روابط بين عملكـرد دانـه و ميـانگين محـدوديت منبـع در      
هـايي   نشان داد، ژنوتيـپ ) ها هاي اصلي و پنجه سنبله(ها  تمامي سنبله

محدوديت منبـع بيشـتري    برخوردار بودند،عملكرد دانه بيشتري از كه 
معنـي دار در  بطوريكه همبستگي بين اين دو صفت، مثبـت و   ،داشتند

و ) 5(اگر چـه مـدحج   ). 6جدول(ارزيابي شد % 5سطح احتمال خطاي 
گـزارش داد كـه در شـرايط تـنش     ) 11(همچنين بوراس و همكـاران  

ي پايان فصل همبستگي ميزان محدوديت منبع و عملكـرد دانـه   گرما
اي  رسد در شرايط مطلـوب شـرايط بـه گونـه     اما به نظر ميمنفي بود، 
نتيجه گرفتنـد بـين عملكـرد دانـه و     ) 19(و ساتور  اسالفر. ديگر است

تعداد دانه در واحد سطح و همچنين بين ميزان توليد مواد فتوسنتزي و 
از . دار وجـود دارد  تعداد دانه در واحد سطح همبسـتگي مثبـت و معنـي   

هـايي   هاي مختلف گزارش شده است ژنوتيـپ  جهت ديگر در پژوهش
هسـتند بـه علـت افـزايش رقابـت       كه از تعداد دانه بيشتري برخوردار

). 2(ها براي مـواد فتوسـنتزي، محـدوديت منبـع بيشـتري دارنـد        دانه
رسـد در شـرايط مطلـوب بـين عملكـرد دانـه و        بنابراين به نظـر مـي  

بـه هـر حـال بـه نظـر      . محدوديت منبع همبستگي مثبت خواهد بـود 
 رسد به علت وجود روابط متفاوت بين عملكرد دانـه و اجـزاي آن و   مي

محيطـي نتـايج    اين روابط بـا ژنوتيـپ و شـرايط    برهمكنشهمچنين 
  .  متعدد انجام شده بدست آمده است متفاوتي از آزمايش هاي

  
  سهم فتوسنتز جاري و توزيع مجدد

هاي مورد مطالعه براي سهم انتقـال مجـدد و    تفاوت بين ژنوتيپ 
م هـاي گنـد   ژنوتيـپ . دار شد معني% 1فتوسنتز جاري در سطح احتمال 

به ترتيب بيشترين و كمترين سـهم   92سيمره و تريتيكاله ژوانيلو رقم 
هـاي   ژنوتيـپ ). 5جـدول  (فتوسنتز جاري را به خود اختصـاص دادنـد   

گنـدم   ارقامتريتيكاله از ميانگين سهم انتقال مجدد بيشتري نسبت به 
مطابقت ) 6(هاي مدحج و ذاكرنژاد  اين نتايج با گزارش. برخوردار بودند

بررسي روابط فيزيولوژيكي نشان داد كـه بـين سـهم فتوسـنتز      .داشت
دار در سطح احتمـال   جاري و محدوديت منبع همبستگي منفي و معني

نتيجه گرفتند نيز ) 21(ولتاس و همكاران ). 6جدول (وجود داشت % 1
هايي كه فتوسنتز جاري بيشـتري داشـتند از محـدوديت منبـع      ژنوتيپ

 5هـاي جـدول    ج اين پژوهشگران بـا داده نتاي. كمتري برخوردار بودند
  .مطابق بود
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  هاي قطع سنبلچه شده در سنبله ميزان محدوديت منبع و وزن دانه) تريتيكاله وگندم(و مقايسة گروهي نتايج تجزيه واريانس  ةخالص -3 دولج

   محدوديت منبع
هاي حذفوزن دانه در سنبله

  سنبلچه شده
 درجه
 آزادي

 منابع
 تغييرات

ها هپنج هاپنجه  سنبله اصلي     سنبله اصلي 

12/5  9/4   12/5  96/5  تكرار 2 
0/1876 ** 4/1874 **  54/41 ** 43/19  ژنوتيپ 4 **
0/1874 ** 3/1880 **  7/38 ns 9/17 ns 1  مقايسة گروهي 

2/5  0/5   18/18  99/8  خطا 8

2/5  9/3   7/7  6/5 (%)ضريب تغييرات    

دار  عدم اختالف معني   :ns 05/0و  01/0ار در سطح احتمال دتيب معني به تر  *,** 
 

  هاي تريتيكاله و گندم هاي قطع سنبلچه شده در ژنوتيپ هاي اصلي و پنجه هاي وزن دانه و محدوديت منبع در سنبله ميانگين  -4 جدول
 محدوديت منبع

)درصد(   ها ژنوتيپ  )گرم(هاي قطع سنبلچه شده  وزن دانه سنبله   
 سنبله اصلي هاپنجه ميانگين  ه اصليسنبل ها پنجه ميانگين

  تريتيكاله       
5/45  52a 39a  55 58a 53ab 92ژوانيلو  

0/16  20bc 12b  52 54ab 51b  45الين  

7/30  36 25 53 56 52 ميانگين تريتيكاله
 گندم       

2/28  33b 24b  57 58a 57a تارو 
0/12  10c 14b  49 49b 50b سيمره 

0/26  30b 22b  54 56ab 53ab شوا 

0/22  32 20 53 54 53 ميانگين گندم
5/25  0/29  2/22  4/53 0/55  8/52  ميانگين كل

 .هستند% 5دار به روش دانكن در سطح احتمال خطاي  هايي كه حروف غير مشترك دارند، داراي اختالف معني در هر ستون، ميانگين

  
  زيع مجدد مواد فتوسنتزيسهم فتوسنتز جاري و تو مقايسة ميانگبن -5جدول

  مورد مطالعههاي  ژنوتيپدر  
  ميانگين محدوديت منبع

)درصد(  

فتوسنتز جاري
)درصد(  

توزيع مجدد
)درصد(  

  ها ژنوتيپ

  تريتيكاله   
5/45  0/52 b 0/48 a 92ژوانيلو  

0/16  8/54 b 2/45 a  45الين  

7/30  4/53  6/46   ميانگين تريتيكاله 
 گندم   

2/28  1/65 a 8/34 b اروت  

0/22  0/75 a 0/25 c سيمره 

0/26  2/66 a 7/33 b شوا 

4/25  7/68  1/31   ميانگين گندم 
0/28  0/61   ميانگين كل 8/38 

   .هستند% 5دار به روش دانكن در سطح احتمال خطاي  هايي كه حروف غير مشترك دارند، داراي اختالف معني در هر ستون، ميانگين  
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 ين عملكرد دانه و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكيماتريس ضرايب همبستگي ب -6 جدول

 
 عملكرد 
 دانه

 وزن
دانه   

 تعداد دانه در سنبله سهم توزيع مجدد سهم فتوسنتز جاري  محدوديت منبع

      1 عملكرد دانه

02/0 وزن دانه  1     

67/0 محدوديت منبع * 47/0-  1    

-45/0 سهم فتوسنتز جاري 13/0  79/0- ** 1   

يع مجددسهم توز  45/0  13/0-  78/0 ** 99/0- ** 1  

61/0 تعداد دانه در سنبله * 46/0-  50/0 * 35/0 35/0-  1 

دار عدم اختالف معني:  ns 05/0و  01/0به ترتيب معني دار در سطح احتمال   *,**  
  
هـاي   رسد در شرايط مطلوب رشد ژنوتيـپ  بطور كلي، به نظر مي  

هـاي پـر پتانسـيل از نظـر      گندم و تريتيكاله، گـزينش بـراي ژنوتيـپ   
هايي با تعداد دانه در سـنبله   از طريق انتخاب ژنوتيپ بايدعملكرد دانه 

از طرف ديگر كاهش محدوديت منبع و ). 6جدول (بيشتر صورت گيرد 

توان به عنوان يكي از راهكارهـاي مهـم    افزايش وزن هزار دانه را مي
و تريتيكالـه بـه   نژادي در راستاي افـزايش عملكـرد دانـه در گنـدم      به

  ). 16(موازات افزايش تعداد دانه در واحد سطح، مطرح نمود 

 
  منابع

مجدد مواد، پر شدن دانه و روابـط   افشاني بر انتقال بررسي اثر رژيم رطوبتي پس از گرده.  1381. زينلي .سلطاني و ا .، ا.گالشي .، س.اسكويي، ب -1
  . اصالح نباتات ايران، كرجخالصه مقاالت هفتمين كنگره زراعت . آبي گندم

آنها در عملكرد چهار ژنوتيپ  مقايسه توان ذخيره سازي و انتقال مجدد مواد اسيميالتي و سهم. 1383. زالي .سي و سي مرده و ع .، ع.احمدي، ع -2
  .  92-931. 35جلد . مجله علوم كشاورزي ايران. گندم در شرايط آبياري مطلوب و تنش خشكي

  .صفحه 571مقدمه اي بر فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي، انتشارات دانشگاه شيراز، . 1373. نيك نژاد . م ، و.امام، ي -3
بررسي آزمايش دوساله اثرات نيتروژن و تراكمبوته بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد . 1378. ، هاشمي دزفولي.، سيادت و ا.ع. ، لك.ش. فتحي، ق -4

  .35-59. 21جلد. اهوازمجله علوم كشاورزي . تريتيكاله
نامـه   ن پايـا . منبع ژنوتيپ گندم و جو در شرايط آب و هوايي اهواز  بررسي اثرات تنش گرماي بعد از گرده افشاني بر محدوديت. 1380. مدحج، ع -5

  .صفحه 132.آزاد اسالمي واحد دزفول تحصيالت تكميلي دانشگاه . كارشناسي ارشد
تريتيكالـه در شـرايط آب و هـوايي     وبررسي اثرات حذف سنبلچه و محدوديت منبع بر وزن دانه ژنوتيپ گندم . 1383. ، و س، ذاكرنژاد.مدحج، ع -6

  .صفحه 88. طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز. اهواز
جلـد  . مجله علمي كشاورزي اهواز. جوبررسي اثرات تنش گرماي پس از گرده افشاني بر ارقام گندم و . 1383. ، سيادت.، و ع.، نادري.، ا.مدحج، ع -7

  .   83-99: 2، شماره 27
ژنوتيپ هاي گنـدم در شـرايط تـنش     ارزيابي تنوع ژنتيكي و مدل سازي پتانسيل انتقال مجدد اسيميالتها و نيتروژن به دانه در.  1379. نادري، ا  -8

  . وازخشكي، رساله دكتري تخصصي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي اه
پ هـاي گنـدم بهـاره از نظـر     تيـ ونژ ژنتيكـي   تنوع. 1379. ، رضائي.ا .، و ع.، نور محمدي.، ق.، هاشمي دزفولي.، ا.، مجيدي هروان.، ا.نادري، ا – 9
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