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  چكيده
گيـري در داخـل كشـور و     هاي حاصل از دورگ بومي ايران، گندم هاي هاي بهاره حاصل از انتخاب در توده هاي زراعي گندم به منظور مقايسه ويژگي

هاي خـرد شـده    هاي مراكز بين المللي و نيز شناسايي صفات موثر در توليد دانه اين ارقام تحت شرايط متفاوت آهن خاك، آزمايشي به صورت كرت گندم
نتايج . انجام شد در مزرعه تحقيقاتي رودشت اصفهان 1385 - 86زراعي  در سالژنوتيپ گندم  30هاي كامل تصادفي با سه تكرار با  قالب طرح بلوكدر 

برخـوردار  بيشترين ضـريب تنـوع   از  0/13و  2/17با  در شرايط كمبود آهن، عملكرد دانه و تعداد پنجه به ترتيب ،بوميبا منشا هاي  گندم نشان داد كه در
در شرايط كوددهي آهن نيز در ارقام حاصل از . كيلوگرم در رقم سرخ تخم متغير بود 5361تا  كيلوگرم در رقم شعله 3583عملكرد دانه در هكتار از . بودند
تفاوت بيشترين عملكرد دانه در . بيشترين ضرايب تنوع را دارا بودند) 5/13(و تعداد پنجه ) 5/14(، عملكرد كاه )0/17(گيري در داخل، عملكرد دانه  دورگ
در رقـم  كمتـرين  بـا  عدل در رقم تفاوت بيشترين عملكرد كاه در هكتار همچنين . كيلوگرم بود 2440چناب حدود م در رقكمترين  در رقم قدس باهكتار 

ارقـام حاصـل از   بـين عملكـرد دانـه و ارتفـاع بوتـه      ) r2=58/0**( داري و معني در شرايط كمبود آهن، همبستگي مثبت. كيلوگرم بود 5062مارون حدود 
به طور كلـي تحـت   . درصد بود 35حدود ) در رقم دز(در مقايسه با بيشترين عملكرد ) در رقم فالت(كمترين عملكرد كاه  تفاوت. مشاهده شد گيري دورگه

تاثير چشمگيري بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه گروه ارقام گندم بهاره حاصل از روند متفـاوت اصـالحي در كشـور    آهن  شرايط اين آزمايش، كاربرد كود
  .هاي داخلي بيشتر بوده است ويژه در دورگهه بر عملكرد كاه ارقام ب آهنثير كوددهي ولي تا. نداشته است

  
  عملكرد دانهگندم دورگ داخلي،  ،گندم بوميكمبود آهن،   :كليدي واژه هاي

  
    2 1 مقدمه

كمبود عناصر كم مصرف به ويژه آهن در اراضي زير كشت غالت 
اضي قابل كشت در دنيا ها هكتار از ار گسترش جهاني داشته و ميليون

 37حـدود  . داراي كمبود يك يا چند عنصر غذايي كم مصرف هسـتند 
برند  درصد از اراضي زير كشت گندم آبي كشور از كمبود آهن رنج مي

كمبود آهن منجر به كـاهش رشـد و عملكـرد گيـاه و همچنـين      ). 1(
و  14(شـود   هاي گياه مي هاي ضروري در بافتكاهش ميزان پروتئين

عنصر آهن با وجود اينكه چهارمين عنصر از نظر ميزان در پوسته  ).17
، با اين حال قابليـت جـذب آن توسـط گيـاه بـه      )18(كره زمين است 

                                                            
  گروه علوم خاك، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان استاد - 1
صـنعتي  اعت و اصالح نباتات، دانشـكده كشـاورزي، دانشـگاه    گروه زر استاديار - 2

  اصفهان
  ) Email: hr.eshghizadeh@cc.iut.ac.ir          :نويسنده مسئول -(*
رازي دانشـكده كشـاورزي، دانشـگاه    استاديار گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات،      -3

  كرمانشاه

و  6(باشـد   مي pHهاي خاك، همچون  شدت تحت تأثير ساير ويژگي
درصد باالي كربنات كلسيم و بيكربنات در خاك يـا آب آبيـاري،   ). 11

يط غرقابي و كاهشي، اسيديته باالي خـاك،  آبياري بيش از حد يا شرا
زيادي فسفات و عناصر سنگين، سطح باالي نيتـرات، تهويـه ضـعيف    
خاك و برخي مواد آلي اضافه شده به خاك، از ديگر عوامل مهم ايجاد 

هاي آهكي معموال از نظر مقدار كـل آهـن    خاك. باشد كمبود آهن مي
توسط گياه،  استفادهقابل دچار كمبود نيستند، اما قابليت دسترسي آهن 

هاي آهكي حدود يـك سـوم از سـطح     خاك. ها كم است در اين خاك
لي يم 500اراضي جهان را شامل مي شوند و غالبا در نواحي با كمتر از 

هـاي  مهمترين ويژگي خـاك ). 22(شوند  متر بارندگي ساالنه يافت مي
هـاي آزاد   اتو مقدار قابل توجه كربن) 9تا  7بين ( زيادآهكي، اسيديته 

با توجه به اين كه بخش زيادي از گندم مصرف شده ). 22و  21(است 
هـاي   در تهيه نان در شرايط اقليمي خشك و نيمه خشـك و از خـاك  

  ).5(آهكي حاصل مي شود، كمبود آهن در اين شرايط رايج است 
بنابراين مصـرف كـود آهـن در چنـين شـرايطي كـارايي الزم را       

طرف كردن كمبود آهن، مصرف مقادير زيـاد  نخواهد داشت و براي بر
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آلـودگي محـيط زيسـت،    هاي حاوي اين عنصر ضروري است كه  كود
را در پي  تخريب ساختمان خاك و بر هم خوردن تعادل عناصر غذايي

ها  ترين روش يكي از كارآمدترين و اقتصادي). 23و  22(خواهد داشت 
 مل بـه كمبـود  ارقام متحجهت غلبه بر اين مشكل، شناسايي و كشت 

هـاي   كارايي ارقام گندم از لحاظ آهن، قابليـت ژنوتيـپ  . باشد آهن مي
مختلف گندم براي رشد بهتر و توليد عملكرد باالتر در شرايط كمبـود  

مطالعـات مختلـف   ). 16(باشـد   ها مـي  آهن در مقايسه با ساير ژنوتيپ
هـاي   هاي گندم از نظر كارايي آهـن تفـاوت   دهد بين ژنوتيپ نشان مي

هاي برخي محققان، اصالحات  بر اساس يافته ).20(ژنتيكي وجود دارد 
ا، گندم و جـو  يمانند جودوسر، سورگوم، لوب ياهيگ يها هدر گون يكيژنت

هـاي  ويژگـي  ).20( باشد جهت مقابله با كمبود آهن راهكار موثري مي
هـاي   هاي متفاوت كمبود آهن در ژنوتيپژنوتيپي كه باعث بروز نشانه

شود به توان اين گياهـان بـراي محلـول كـردن، جـذب و      يمختلف م
به طـور خالصـه، بـه    . مصرف كاراتر و موثرتر اين عنصر مربوط است

هايي كه ريزوسفركاراتري براي جذب آهن و يا تـوان بـاالتري    ژنوتيپ
 -آهـن «هـاي   دارند، ژنوتيـپ را اه يآهن موجود در داخل گ مصرفدر 
  .)17(شود  گفته مي» كارا

به ارقـام حاصـل از   در ايران هاي اصالح شده  گندمحاضر در حال 
و در داخل كشور  دورگه گيريارقام حاصل از ، هاي بومي گندمانتخاب 

شـامل   با منشا بـومي  ارقام .)2(شوند  تقسيم ميالمللي  ارقام مراكز بين
يي در مناطق مختلف كشور ها باشند كه در نتيجه بررسي هايي مي گندم

هاي بومي حاصـل و بـراي كشـت بـه      از بين گندم انتخابو از طريق 
گيـري بـين ارقـام      گـه دور حاصـل از ارقـام   .اند كشاورزان معرفي شده

ـ خارجي و خارجي و همچنين ارقام خـارجي و ارقـام خـوب ايرانـي      ه ب
داراي  ،رونـد  هـا بكـار مـي    گيـري  هارقامي كه در دورگـ . اند دست آمده

 و هـا  ، مقاومت بـه بيمـاري  البا صفاتي مانند كودپذيري، ارزش نانوايي
گيري و با آزمودن نتـاج در   پس از دورگ .باشند توليد مي كارايي باالي

در سراسـر   هاي مختلف مؤسسه اصالح و تهيـه نهـال و بـذر   ايستگاه
ارقـام گنـدم    .شـوند  ارقام مناسب براي هر منطقه انتخـاب مـي   ،كشور

ايـران شـده و    از مراكز تحقيقاتي خـارج كشـور وارد   مراكز بين المللي
 اند معرفي شدهبه كشاورزان پس از آزمايش در نقاط مختلف انتخاب و 

بنابراين با توجه به نقش گندم در تغذيه انسان و كمبـود آهـن در   ). 2(
هاي نقاط مختلف كشـور، ايـن مطالعـه بـا هـدف مقايسـه        اكثر خاك

هاي  هاي بهاره حاصل از انتخاب در توده عملكرد و صفات زراعي گندم
هاي حاصل از دورگه گيري در داخل كشور و  بومي داخل كشور، گندم

هاي مراكز بين المللي و نيز شناسايي صفات موثر در توليـد دانـه    گندم
  .اين ارقام تحت شرايط متفاوت آهن خاك انجام شد

  
  ها مواد و روش

به منظور بررسي عملكـرد دانـه ارقـام مختلـف گنـدم در شـرايط       
در  1385 - 86در سال زراعـي  اي  ش مزرعهمختلف آهن خاك، آزماي

رودخانـه زاينـده رود   واقع در شمال  مزرعه تحقيقاتي رودشت اصفهان
 9درجـه و   52كيلومتري شـرق اصـفهان و در طـول جغرافيـايي      65(

ارتفـاع از   ،دقيقه شمالي 30درجه و 32عرض جغرافيايي  ،دقيقه شرقي
طبـق تقسـيم    ايشمنطقه مورد آزمـ . انجام شد )متر 1500سطح دريا 

 هـاي خشـك   بندي كوپن داراي اقليم خشك بسيار گـرم بـا تابسـتان   
  . است

سـانتي   30صفر تا  عمق(هاي خاك سطحي  نمونه ،قبل از كاشت
برداري مركب جمع آوري شـده و پـس از خشـك     به روش نمونه) متر

سـپس  . ميلي متـري عبـور داده شـد    2شدن در مجاورت هوا، از الك 
هم شيميايي و فيزيكي خاك اندازه گيـري شـد   برخي از خصوصيات م

  . نشان داده شده است 1جدول كه نتايج آن در 

  
  محل اجراي آزمايش) سانتي متر0-30عمق(هاي فيزيكي و شيميايي خاكبرخي ويژگي-1جدول 
  مقدار  واحد  ويژگي

pH  -  7/7  
  15  % كربنات كلسيم

  dSm-1  6/8 قابليت هدايت الكتريكي
    14/0  %  كربن آلي

  mg kg-1 5/27 لسنوفسفر قابل عصاره گيري به روش ا
  mg kg-1 285 پتاسيم قابل عصاره گيري با استات آمونيوم

  mg kg-1 15/2 آهن قابل جذب
  DTPA mg kg-1 86/0روي قابل عصاره گيري با
  DTPA mg kg-1 15/2مس قابل عصاره گيري با

  رسي سيلتي  - بافت خاك
  075/0  % نيتروژن كل
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عمليات تهيه زمين به . زمين محل آزمايش در سال قبل آيش بود

كاشـت در  . تسـطيح بـود   ، ديسـك و نيمه عميـق  شخم ،ترتيب شامل
متـر   2/1متـر و عـرض    4هايي به طـول   در كرت 1385آذر  8تاريخ 

  .بذر در متر مربع انجام شد 400با تراكم ) متر مربع 8/4مساحت (
هاي بهاره حاصـل   گندمشامل رد بررسي موگندم نان  هاي ژنوتيپ

، )روشـن، طبسـي، شـعله، سـرخ تخـم     (هاي بـومي   از انتخاب در توده
، آزادي، 1كـرج  (هاي حاصل از دورگـه گيـري در داخـل كشـور      گندم

بـك   ارونـد، چنـاب، بيـات، هيرمنـد،     قدس،  مرودشت، پيشتاز، شيراز،
وري، شـ  6يـن  شـوري، ال  4كراس بهاره روشن، مارون، كوير، اليـن  

-7، نيـك نـژاد  ( هاي مراكز بين المللـي  و گندم) شوري، عدل 9الين 
79-M ، چمران، استار،  ،فالت ،2اينيا، مغانVee-Nacبودند كه ) ، دز

 20بدون مصـرف و مصـرف   ( در دو سطح تيمار آهن به طور جداگانه 
درصـد   6بـا   138آهن از منبع سكوسـترين آهـن   در هكتار كيلو گرم 

هاي خرد شده در قالب طرح بلوك كامل  ايش كرتبه صورت آر) آهن
ي  كالت آهن به وسيله. تصادفي در سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفت

) سـانتي متـر   30صـفر تـا   عمـق  (ديسك به خوبي با خاك سـطحي  
. ساير كودهـا بـر مبنـاي آزمـون خـاك اضـافه شـدند        مخلوط شده و

كتار و به صـورت  كيلوگرم در ه 250نيتروژن به صورت اوره به مقدار 
 100. سرك در دو مرحله پنجه زنـي و بـه سـاقه رفـتن اسـتفاده شـد      

كيلوگرم سولفات پتاسـيم قبـل از    100كيلوگرم سوپر فسفات تريپل و 
گيري صفات بـر مبنـاي كـرت بـا ده      اندازه. كاشت به خاك اضافه شد

طور تصادفي انجام شد و صفاتي همچون تعداد پنجه در بوتـه،   گياه به
دهي، طـول سـنبله، تعـداد سـنبله در واحـد       ع بوته در زمان سنبلهارتفا

سطح، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد كـاه و شـاخص برداشـت    
  .اندازه گيري شدند) نسبت عملكرد دانه به عملكرد بخش هوايي گياه(

مـورد تجزيـه    8نسخه  "اس. آ. اس "افزار ها با استفاده از نرم داده
دار  ها با آزمـون حـداقل تفـاوت معنـي     ند و ميانگينواريانس قرار گرفت

)LSD ( براي بررسي ارتبـاط  . درصد مقايسه شدند 5در سطح احتمال
. بين صفات، ضرايب همبستگي فنـوتيپي بـين صـفات محاسـبه شـد     

همبستگي فنوتيپي ناشي از اثر كلي تمام عوامل محيطي است، كه دو 
  . دهند ر قرار ميصفت را به طور مشابه و يا متفاوت تحت تأثي

  
  نتايج

    هاي بومي گندم انتخاب درارقام حاصل از 
بـين   كشور در بومي ارقام گندمنتايج اين بررسي نشان داد كه در 

صفات مورد بررسي، عملكرد دانه در هكتـار و تعـداد پنجـه بيشـترين     
را در شرايط عدم كوددهي آهن ) 0/13و  2/17به ترتيب (ضريب تنوع 

 5361كيلوگرم در رقم شعله تا  3583دانه در هكتار از عملكرد . داشت
در رقـم   30/4كيلوگرم در رقم سرخ تخـم و تعـداد پنجـه در بوتـه از     

در شـرايط  ). 2جـدول  (عدد در رقم شعله متغيـر بـود    90/5طبسي تا 
كمبود آهن، در ميان صفات مورد بررسي، كمترين تنوع در ارتفاع بوته 

كمترين و بيشترين ارتفـاع  . مشاهده شد) 13/4(و طول سنبله ) 43/3(
هاي سرخ تخم و شعله بـود   بوته و طول سنبله به ترتيب متعلق به رقم

  ). 2جدول (
و تعداد ) 6/17(در شرايط كوددهي آهن نيز عملكرد دانه در هكتار 

بيشترين ضريب تنوع را دارا بودند و ارقام روشن و سرخ ) 0/12(پنجه 
ترين عملكرد دانه را به خـود اختصـاص   تخم به ترتيب بيشترين و كم

تعداد پنجه در بوته رقم روشـن در مقايسـه بـا رقـم     ). 2جدول (دادند 
كمترين و بيشترين طول سـنبله  . درصد كمتر بود 22سرخ تخم حدود 

به ترتيب در ارقام سرخ تخم و طبسـي مشـاهده    73/2با ضريب تنوع 
  . شد

، در شـرايط كمبـود   هاي بومي گندم انتخاب درارقام حاصل از در 
آهن، بين عملكرد دانه و ارتفاع بوته همبسـتگي منفـي و معنـي داري    

)*64/0-=r 2 ( مشاهده شد)  همچنـين بـين طـول سـنبله     ). 3جـدول
داري  هاي با منشا بومي با عملكرد دانه، همبستگي منفـي معنـي   گندم

)*65/0-=r2 (در شرايط عدم كوددهي آهـن، وزن هـزار   . وجود داشت
شـاخص  . در توليد عملكرد دانـه داشـت  ) r2=61/0*(ش مهمي دانه نق

و با ) r2=-71/0*(برداشت با ارتفاع بوته، همبستگي منفي و معني دار 
جدول (داشت ) r2=80/0**(عملكرد دانه، همبستگي مثبت و معني دار 

ارقام حاصل از در شرايط كوددهي آهن، روند همبستگي صفات در ). 3
متفاوت از شرايط عدم كـوددهي بـود، بـه     يهاي بوم گندم انتخاب در

-64/0*(گونه اي كه هيچ يك از صفات مورد مطالعه بجز ارتفاع بوته 
=r2( ارتبـاط معنـي دار   . ، با عملكرد دانه همبستگي معني دار نداشـتند

) r2=86/0**(شاخص برداشت با عملكرد دانه نيـز مثبـت و معنـي دار    
  ).3جدول (بود 

  
  در داخل كشور گيري رگهدوحاصل از گندم ارقام 

در شـرايط عـدم    ،در داخل كشـور  گيري دورگهارقام حاصل از در 
كوددهي آهن در خاك، بين صـفات مـورد بررسـي، عملكـرد دانـه در      
. هكتار، تعداد پنجه و عملكرد كاه بيشترين ضرايب تنـوع را دارا بودنـد  
قم در شرايط عدم كوددهي تفاوت بيشترين عملكرد دانه در هكتار در ر

 ).4جـدول (درصد بود  48قدس با كمترين مقدار در رقم چناب، حدود 
درصد افـزايش   49در رقم قدس با حدود  10/3تعداد پنجه در بوته از 

تفاوت كمتـرين عملكـرد   . هاي رقم مارون رسيد عدد در بوته 10/6به 
 41در رقم هيرمند نسبت به رقم قدس حدود  8/17كاه با ضريب تنوع 

ميان صفات مورد بررسي تحـت ايـن شـرايط كمتـرين     در . درصد بود
مشـاهده شـد   ) 36/8(و طول سنبله ) 47/6(تنوع در شاخص برداشت 

  ).4جدول (
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هاي  گندم انتخاب درارقام حاصل از كمينه و بيشينه مقدار صفات هاي باضريب تنوع، دامنه تغييرات صفات مورد مطالعه و ژنوتيپ -2جدول

 هن خاكدر شرايط مختلف آبومي
وضعيت آهن 

ضريب تنوع   ميانگين  صفات  خاك
)٪(  

  ژنوتيپ    دامنه
  بيشينه  كمينه    بيشينه  كمينه

  عدم كودهي

  شعله  طبسي    90/5  30/4  0/13 07/5 تعداد پنجه
سرخ     3/91  3/84  43/3  4/88  ارتفاع

  شعله  تخم

سرخ     3/95  0/87  13/4  0/91  طول سنبله
  شعله  تخم

  روشن  شعله    487  390  0/11 442 سنبله در متر مربع
  طبسي  شعله    9/43  0/37  12/7 1/41 وزن هزار دانه
  سرخ تخم  شعله    5361  3583  2/17 4399 عملكرد دانه
  طبسي  روشن    12046  9601  32/9 10935 عملكرد كاه

  سرخ تخم  شعله    3/32  9/24  1/11 6/28 شاخص برداشت

  كوددهي آهن

  سرخ تخم  روشن    10/6  70/4  0/12 32/5 تعداد پنجه
سرخ     7/92  0/80  36/6  6/87  ارتفاع

  شعله  تخم

سرخ     0/96  0/90  73/2  6/93  طول سنبله
  طبسي  تخم

سرخ     500  436  36/6  481  سنبله در متر مربع
  طبسي  تخم

  طبسي  شعله    6/42  0/38  68/4 3/40 وزن هزار دانه
  سرخ تخم  روشن    5754  3787  6/17 4631 عملكرد دانه
  سرخ تخم  روشن    11685  10042  25/6 10943 عملكرد كاه

  سرخ تخم  روشن    1/33  3/27  31/8 6/29 شاخص برداشت
  

  هاي بومي گندم انتخاب درارقام حاصل ازضرايب همبستگي ساده بين صفات در-3جدول
  8  7  6  5 4 3 2 1 صفت  رديف

 ns44/0- ns14/0- ns30/0- ns28/0- ns11/0 ns34/0 ns49/0 1 تعداد پنجه  1

 -ns05/0 1 *59/0 *60/0 ns10/0- ns47/0- *64/0- ns44/0 ارتفاع  2

  ns28/0 ns35/0 1 *66/0 ns24/0  ns46/0-  ns34/0-  ns15/0 طول سنبله  3
سنبله در متر  4

  مربع
ns50/0- ns05/0 ns03/0- 1  ns21/0  ns52/0-  ns45/0-  ns03/0  

  -ns52/0- ns14/0- ns42/0- *63/0 1  ns09/0 ns07/0 ns00/0 وزن هزار دانه  5
  ns21/0- *64/0- *65/0- ns02/0- *61/0  1  ns51/0  **86/0 عملكرد دانه  6
  ns19/0 ns27/0 ns36/0- ns15/0- ns27/0  ns47/0-  1  ns02/0 عملكرد كاه  7
  ns09/0- **71/0- ns35/0- ns10/0 ns41/0  **80/0  ns13/0  1 شاخص برداشت  8
ns ، * درصد1و5دار در سطح احتمالدار و معنيغير معنيبه ترتيب - **و 

  .باشند اعداد باالي قطر مربوط به كوددهي آهن و اعداد زير قطر مربوط عدم كوددهي آهن مي
  

، )0/17(در شرايط كـوددهي آهـن نيـز عملكـرد دانـه در هكتـار       
بيشترين ضرايب تنوع را دارا ) 5/13(و تعداد پنجه ) 5/14(عملكرد كاه 

ودند و تفاوت بيشترين و كمترين عملكرد دانه در هكتار به ترتيب در ب

كيلوگرم و تفاوت بيشترين و كمترين  2440ارقام قدس و چناب حدود 
 5062عملكرد كاه در هكتار به ترتيب در ارقام  عدل و مـارون حـدود   

همچنين تفاوت كمترين تعداد پنجـه در بوتـه   ). 4جدول (كيلوگرم بود 
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. درصد بود 45حدود ) رقم اروند(سبت به بيشترين تعداد ن) رقم قدس(
بـه ترتيـب در    53/7كمترين و بيشترين طول سنبله با ضـريب تنـوع   

  ). 4جدول (ارقام مرودشت و شيراز مشاهده شد 
نتايج اين بررسي همچنين نشان داد كه در شرايط عدم كـوددهي  

ارتفـاع   بين عملكرد دانـه و ) r2=58/0**(همبستگي مثبت و متوسطي 
جـدول  (مشاهده شـد   در داخل كشور گيري دورگهارقام حاصل از بوته 

همچنين ارتباط مثبت تعداد سنبله در متر مربـع بـا عملكـرد دانـه     ). 5

در شرايط ). r2=65/0*(درصد معني دار بود  5قوي و در سطح احتمال 
عدم كوددهي آهن بين عملكرد كاه و ارتفـاع بوتـه همبسـتگي قـوي     

)**61/0=r2( طول سنبله همبستگي ضعيف ،)*29/0=r2 (  و سـنبله در
در شـرايط  . وجـود داشـت  ) r2=46/0*(متر مربع همبسـتگي متوسـط   

كوددهي همبستگي ارتفاع بوته و تعداد سنبله در متر مربع با عملكـرد  
درصـد   1در سـطح احتمـال    61/0و  48/0دانه به ترتيب بـا ضـرايب   

  ).5جدول (معني دار بود 
   

در داخل  گيري دورگحاصل از گندم ارقام هاي با كمينه و بيشينه ميزان صفات ريب تنوع، دامنه تغييرات صفات مورد مطالعه و ژنوتيپض-4جدول
  در شرايط مختلف آهن خاك كشور

  )٪(ضريب تنوع   ميانگين  صفات  وضعيت آهن خاك
  ژنوتيپ    دامنه

  بيشينه  كمينه    بيشينه  كمينه

  بدون كودهي

  مارون  قدس    10/6  10/3 5/18 87/4 جهتعداد پن
  1كرج  كوير    7/99  7/63 3/11 2/76 ارتفاع

  شيراز  پيشتاز    108  0/79 36/8 9/92 طول سنبله
  پيشتاز  كوير    568  352 1/14 466 سنبله در متر مربع
  شوري 6الين   مرودشت    8/41  9/31 70/8 2/37 وزن هزار دانه
  قدس  چناب    6041  3120 9/19 4573 عملكرد دانه
  قدس  هيرمند    10708  6325 8/17 8861 عملكرد كاه

  پيشتاز  چناب    3/38  7/30 47/6 0/34 شاخص برداشت

  كوددهي آهن

  اروند  قدس    20/6  40/3 5/13 96/4 تعداد پنجه
  1كرج  پيشتاز    7/95  3/68 3/10 6/76 ارتفاع

  شيراز  مرودشت    108  0/83 53/7 8/95 طول سنبله
  شيراز  هيرمند    588  360 2/11 478 ر متر مربعسنبله د

  شوري 6الين   مرودشت    8/42  1/31 62/9 4/37 وزن هزار دانه
  قدس  چناب    5861  3421 0/17 4679 عملكرد دانه
  عدل  مارون    11820  6758 5/14 9350 عملكرد كاه

  شيراز  چناب    7/37  5/26 69/7 4/33 شاخص برداشت
  

  در داخل كشور گيري دورگحاصل از هايساده بين صفات در گندمضرايب همبستگي-5جدول
  8  7  6  5 4 3 2 1 صفت  رديف

 -ns12/0- ns10/0 ns05/0- ns19/0 ns13/0- ns03/0- ns06/0 1 تعداد پنجه  1

 ns13/0- 1 ns25/0 ns21/0 ns15/0 **48/0 **42/0 ns12/0 ارتفاع  2

 ns08/0 *30/0 1 *35/0 ns13/0  ns25/0 ns08/0 ns15/0 طول سنبله  3

سنبله در متر  4
  مربع

*34/0- **41/0 ns14/0 1  ns12/0  **61/0  *31/0  *29/0  
 ns17/0 *31/0 ns07/0- 1  ns16/0 ns08/0 ns09/0 37/0** وزن هزار دانه  5

 ns08/0- **58/0 ns21/0 *65/0 ns20/0  1  **39/0 **59/0 عملكرد دانه  6

  - ns08/0- **61/0 *29/0 *46/0 *30/0  **61/0  1  **49/0 عملكرد كاه  7
  ns00/0 ns02/0 ns10/0- ns27/0 ns05/0-  **52/0  **35/0 -  1 شاخص برداشت  8
ns ، * 1و%5دار در سطح احتمالدار و معنيبه ترتيب غير معني - **و% 

  .باشند مي اعداد باالي قطر مربوط به تيمار كوددهي آهن و اعداد زير قطر مربوط تيمار بدون كوددهي آهن
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  المللي مراكز بينگندم ارقام 

، در شرايط بـدون كـوددهي آهـن،    المللي مراكز بينگندم ارقام در 
هاي دانه و  كاه در هكتـار بيشـترين    بين صفات مورد بررسي، عملكرد

در شرايط . را دارا داشت) 9/19و  3/22به ترتيب برابر با (ضرايب تنوع 
بـا  ) در رقم دز(عملكرد دانه در هكتار بدون كوددهي، تفاوت بيشترين 

تفـاوت  ). 6جدول (درصد بود  53حدود ) در رقم فالت(كمترين مقدار 
در رقم فـالت در مقايسـه    9/19كمترين عملكرد كاه  با ضريب تنوع 

در ميـان صـفات مـورد    . كيلوگرم در هكتار بود 4907با رقم دز، حدود 
و ) 36/6(هـزار دانـه   بررسي تحت اين شرايط، كمترين تنـوع در وزن  

  ).6جدول (مشاهده شد ) 04/7(ارتفاع 
) 8/20(در شــرايط كــوددهي آهــن نيــز عملكــرد دانــه در هكتــار 

بيشترين ضريب تنوع را دارا بود و تفاوت بيشترين و كمترين عملكـرد  
كيلـوگرم در   2750دانه در هكتار به ترتيب در ارقام دز و فالت، حدود 

در رقـم  (ن تفاوت كمترين عملكرد كـاه  همچني). 6جدول (هكتار بود 
درصـد   35حـدود  ) در رقـم دز (در مقايسه با بيشترين عملكرد ) فالت
، كمتـرين  92/5و  16/5وزن هزاردانه و ارتفاع به ترتيب با حـدود  . بود

مراكـز  گنـدم  ارقـام  در ضرايب تنوع را در بين صـفات مـورد مطالعـه    
  ). 6جدول (تحت شرايط كوددهي آهن خاك داشتند  المللي بين

در شــرايط بــدون كــوددهي آهــن، تعــداد ســنبله در متــر مربــع  
)**72/0=r2 ( و وزن هزار دانه)**50/0=r2 (  نقش عمده اي در ايجـاد

ايــن رونــد بــا ضــريب همبســتگي پــايين تــر . عملكــرد دانــه داشــتند
)**40/0=r2 (نيز مشاهده  براي اين دو صفت در شرايط كوددهي آهن

در شرايط بدون كودهي آهن، تعداد سنبله در متر مربع ). 7جدول (شد 
با عملكرد كاه داشت در حـالي كـه در   ) r2=40/0*(همبستگي ضعيفي 

ــه   و طــول ســنبله ) r2=51/0**(شــرايط كــوددهي آهــن، ارتفــاع بوت
)**46/0=r2 ( نقش برجسته تري در توليد كاه داشتند)7جدول .(  

اريانس و مقايسه ميانگين صفات مـورد بررسـي در   نتايج تجزيه و
كوددهي آهن در خاك بـا افـزايش   . اند خالصه شده 10و  9، 8جداول 
كيلوگرمي  469ميليمتري طول سنبله و نيز افزايش حدود  95/2حدود 

درصد بـر ايـن صـفات     5وزن كاه، تاثير معني داري در سطح احتمال 
ام صفات مورد بررسي به جز اثر روش اصالح ارقام گندم بر تم. داشت

 1تعداد پنجه، طول سنبله و تعداد سنبله در متر مربع در سطح احتمال 
اين بدان معنا است كه تنوع ژنتيكي مطلوبي بـين  . دار بود درصد معني

).  8جـدول  (هاي مورد بررسي از نظر اغلب صفات وجود داشت  ژنوتيپ
هـاي   گنـدم در همچنين در شرايط بدون كوددهي آهن، تعـداد پنجـه   

ارقام و  در داخل كشور گيري دورگهحاصل از هاي  بيشتر از گندمبومي 
اين در حالي است كه در شرايط ). 9جدول (بود  المللي مراكز بينگندم 

با افزايش حدود  المللي مراكز بينگندم ارقام  كوددهي آهن، تعداد پنجه
  ). 9دول ج(نزديك شد  بومي  گندمدرصدي، به تعداد پنجه ارقام  5

  
در شرايط  المللي مراكز بينگندم ارقامهاي با كمينه و بيشينه مقدار صفات در ضريب تنوع، دامنه تغييرات صفات مورد مطالعه و ژنوتيپ-6جدول

  مختلف آهن خاك

  ژنوتيپ    دامنه  )٪(ضريب تنوع   ميانگين  صفات  وضعيت آهن خاك
  بيشينه  كمينه    بيشينه  كمينه

  بدون كودهي

 Vee-Nac  نيك نژاد    60/5  40/4 67/7 95/4 تعداد پنجه
  نيك نژاد  Vee-Nac    0/73  7/58 04/7 6/68 ارتفاع

 M-7-79  2مغان    105  7/80 45/8 1/90 طول سنبله

  Vee-Nac  چمران    531  389 6/11 461 سنبله در متر مربع
  استار  نيك نژاد    5/38  4/31 36/6 9/34 وزن هزار دانه
  دز  فالت    5699  2685 3/22 4019 نهعملكرد دا

  دز  فالت    10741  5834 9/19 7853 عملكرد كاه
  Vee-Nac  اينيا    2/39  7/29 55/9 9/33 شاخص برداشت

  كوددهي آهن

  چمران  2مغان    70/5  40/4 83/8 21/5 تعداد پنجه
  دز  Vee-Nac    0/75  3/62 92/5 4/70 ارتفاع

 M-7-79  2نمغا    108  7/83 31/8 3/93 طول سنبله

  چمران  2مغان    531  404 1/10 474 سنبله در متر مربع
  استار  نيك نژاد    3/38  6/32 16/5 7/34 وزن هزار دانه
  دز  فالت    5518  2768 8/20 4245 عملكرد دانه
  دز  فالت    10361  6773 7/12 8490 عملكرد كاه

  Vee-Nac  اينيا    5/37  3/27 1/11 2/33 شاخص برداشت
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 المللي مراكز بينگندم ارقامضرايب همبستگي ساده بين صفات در-7جدول
  8  7  6  5 4 3 2 1 صفت  رديف

 -ns21/0 *29/0 ns08/0 ns06/0 ns15/0- ns21/0 *32/0 1 تعداد پنجه  1
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  .باشند آهن مياعداد باالي قطر مربوط به تيمار كوددهي آهن و اعداد زير قطر مربوط تيمار بدون كوددهي 
 

گندم بومي  در شرايط بدون كوددهي و كوددهي آهن، ارتفاع ارقام
گندم ارقام و  در داخل كشور گيري دورگهحاصل از هاي  بيشتر از گندم

طول سنبله تحت شرايط مختلف آهن ). 9جدول (بود  المللي مراكز بين
هـن  كـوددهي آ . ها بـود  هاي دورگه بيشتر از ساير گندم خاك در گندم

ميليمتري طول سنبله به ترتيـب   2/3و  1/3، 5/2باعث افزايش حدود 
 در داخل كشـور  گيري دورگهحاصل از هاي  گندم، بومي  گندم در ارقام

همچنين در شرايط بدون كوددهي  ).9جدول (و مراكز بين المللي شد 
هـاي   بيشتر از گنـدم بومي   گندم و كوددهي آهن، وزن هزار دانه ارقام

گنـدم  ارقـام  و هـر دو بـيش از    در داخل كشور گيري دورگهحاصل از 
  ).9جدول ( بود المللي مراكز بين

تحت شرايط بدون كوددهي آهن، عملكرد دانه ارقام دورگه داخلي 
بيش از ارقام بومي بود ولي اين تفاوت در شرايط كوددهي آهن بسيار 

بـدون  عملكرد دانه ارقام مراكز بين المللـي تحـت شـرايط    . ناچيز بود
در هـر  ). 10جـدول  (كوددهي و كوددهي آهن كمتر از ساير ارقام بود 

در . دو تيمار آهن، عملكرد كاه ارقام بـومي بـيش از سـاير ارقـام بـود     
شرايط بدون كوددهي، عملكرد كاه ارقام گندم با منشا بومي به ترتيب 

. درصد بيش از ارقام دورگه و مراكز بـين المللـي بـود    28و  18حدود 
روندي در شرايط كوددهي آهن نيز قابل مشـاهده بـود، اگرچـه    چنين 

همچنـين نتـايج نشـان داد    . ها كمتر از تيمار بدون كوددهي بود تفاوت
درصـد بـيش از ارقـام     14كه عملكرد كاه ارقام با منشا بـومي حـدود   

همچنـين  . درصد بـيش از ارقـام بـين المللـي بـود      22دورگه و حدود 
با منشا بومي كمتر از ساير ارقـام بـود    شاخص برداشت در ارقام گندم

  ).10جدول (
  
  بحث

به طـور كلـي يكـي از مـوارد مهـم در اصـالح گياهـان زراعـي،         
، 3(باشد شناسايي ميزان تنوع صفات مورد نظر در بين جمعيت آنها مي

هاي زير كشت گنـدم در ايـران    از سوي ديگر، بيشتر زمين). 20و  16
سط تا زياد هستند كه ايـن موضـوع   آهكي و با شوري متو  داراي خاك

نظيـر   مصـرف  ذايي، بويژه عناصر كمغباعث عدم دسترسي به عناصر 
ايـن موضـوع بـا توجـه بـه نقـش عنصـر آهـن در         ). 4(شود  آهن مي
هاي سـوخت   هاي فيزيولوژيكي، پويايي مواد ذخيره اي، واكنش فعاليت

 و سازي مربوط به انتقـال انـرژي، نمـو كلروپالسـت، سـوخت و سـاز      
نيتروژن و توزيع و ذخيره آهن، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته امـا  

  ). 17و  8(به طور كامل شناخته نشده است 
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ر داصالح شده هاي بهاره  هاي تعداد پنجه، ارتفاع، طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه گندم مقايسه ميانگين -9جدول
  ايران تحت شرايط مختلف آهن خاك

وضعيت آهن 
 ارتفاع  تعداد پنجه  روند اصالح گندم  خاك

)cm(  
  طول سنبله

)cm(  
تعداد سنبله در 

  متر مربع
وزن هزار دانه 

)g(  

  بدون كوددهي
 1/41±94/2 442±47 1/91±48/4 5/88±29/4  06/5±90/0  بومي

 2/37±43/3 466±67 9/92±99/7 2/76±90/8 88/4±20/1 دورگ داخلي

 0/35±35/2 461±54 1/90±74/7 6/68±81/5 96/4±82/0  مراكز بين المللي

  كوددهي
 3/40±08/2 481±43 6/93±98/3 6/87±66/5 33/5±00/1  بومي

 4/37±81/3 478±56 8/95±74/7 6/76±12/8 96/4±01/1 دورگ داخلي

  7/34±18/2 475±51 3/93±09/8 4/70±61/4 21/5±05/1  مراكز بين المللي
  

ر ايران داصالح شده هاي بهاره  ره و شاخص برداشت در گندمهاي عملكرد دانه، عملكرد كاه، عملكرد شاخسا مقايسه ميانگين -10جدول
  تحت شرايط مختلف آهن خاك

وضعيت آهن 
 عملكرد دانه  روند اصالح گندم  خاك

)kg/ha(   عملكرد كاه)kg/ha(   عملكرد شاخساره
)kg/ha(  

شاخص 
  (%)برداشت 

  بدون كوددهي
 6/28±10/4 15335±1540 10935±1226 4399±779 بومي

 1/34±55/4 13435±2578 8861±1823 4573±1026  ليدورگ داخ

 9/33±43/5 11873±2471 7853±1812 4019±975  مراكز بين المللي

  كوددهي
 6/29±97/2 15575±1565 10943±995 4631±799  بومي

 4/33±44/4 14029±2134 9350±1634 4679±871 دورگ داخلي

 2/33±20/5 12735±2012 8490±1431 4245±947  مراكز بين المللي

 
هـا و عوامـل    آهن همچنين در ساخت و فعاليت تعدادي از آنـزيم 

فتوسنتز، : كاهنده فرآيندهاي اصلي مربوط به سوخت و ساز گياه شامل
تنفس، حفاظت سلولي، تثبيت نيتروژن و بسـياري از روابـط ديگـر بـه     

با توجه به نتـايج   ).7(كند  نقش كليدي ايفاء مي» عامل همراه«عنوان 
رسـد، تحـت    به نظر مـي ) 6و  4، 2جداول (دست آمده از اين بررسي ب

هـاي   شرايط كمبود و كوددهي آهن در خـاك، تنـوع الزم بـين گنـدم    
در ايـران وجـود داشـته و ايـن امـر مـي توانـد در        اصالح شـده  بهاره 
هاي آتي اصالح گندم براي كشت در شرايط مختلف آهن خاك  برنامه

هـاي بـومي، رقـم     صل از انتخاب در تـوده در بين ارقام حا. موثر باشد
سرخ تخم تحت شرايط متفاوت آهن خاك بيشترين عملكرد دانه را به 

توليد دانه آن،  كارآييرسد  كه به نظر مي) 2جدول (خود اختصاص داد 
بر اين اساس مي توان اينگونه . تحت شرايط كمبود آهن مناسب است

ي ژنتيكي رقـم سـرخ   نتيجه گيري كرد كه با شناخت دقيق ويژگي ها
تخم و استفاده از آن در فرآيند به نژادي گندم، براي رسيدن به ارقامي 

استفاده از آهن، به ويژه در مناطقي از كشور كه  زياداز گندم با كارايي 
هاي آهكي و شور هستند، مي تواند منجر به افزايش توليد داراي خاك

شناخت بهره برداران متأسفانه در بيشتر مواقع عدم . اين محصول شود
بــراي مثــال (و كارشناســان در بخــش كشــاورزي از اينگونــه روابــط 

باعـث  ) جلوگيري از جذب عناصر كم نياز در خاك هاي شور و آهكـي 
هاي اشتباهي از نظر مصرف كودهاي شيميايي شده اسـت كـه    توصيه

اين مسئله عالوه بر تخريب بافت خاك به علت اثرات طوالني مـدت  
اين كودها، منجر به افـزايش آلـودگي هـاي زيسـت      مصرف نادرست

 زيـاد بنابراين اصالح ارقـامي از گنـدم بـا كـارايي     . محيطي شده است
جذب و استفاده از عناصر كم نياز، منجر به كاهش مصـرف كودهـاي   

). 12(هاي زيست محيطـي مـي شـود    شيميايي و جلوگيري از آلودگي
امي با منشا بومي ارتفاع و نتايج اين مطالعه همچنين نشان داد، در ارق

ايـن  ). 3جـدول  (طول سنبله، با عملكرد دانه همبستگي منفي داشـت  
نتايج با در نظر گرفتن تاريخچه اصالح گندم كه با كاهش ارتفاع بوته 
و معرفي ارقام نيمه پاكوتاه و پاكوتاه، و در پي آن بهبود عملكـرد دانـه   

ــت، همخــواني دارد   ــوده اس ــراه ب ــر). 16و  3(هم ــتر چ ــه در بيش ا ك
صـفات   اكثـر ، بيشـتر فرآيندهاي به نژادي براي رسيدن بـه عملكـرد   

ژنتيكي بوم سازگار، به علت عدم شناخت كافي از ايـن ويژگـي هـاي    
ژنتيكـي از ژنـوم گيـاه حـذف شــده اسـت، پـس امـروزه بـا افــزايش         

هاي ناشي از تخريب محيط زيست، شناخت بيشتر اين صـفات   نگراني
ه آنها به ساختار ژنتيكي گياه، گامي موثر در رسيدن و وارد كردن دوبار

  ).   12(به سيستم هاي پايدار توليد غذا مي باشد 
هاي حاصل از دورگ گيـري در داخـل كشـور، رقـم      در بين گندم

گيلوگرم در هكتار در شرايط كمبود  6041قدس با عملكرد دانه حدود 
در اين گروه . )4جدول (آهن، بيشترين تحمل به كمبود آهن را داشت 

از ارقام، ارتفاع گياه نقش مهمي در توليد دانه تحـت شـرايط مختلـف    
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ارتفاع گياه يكي از ويژگي مهم در بهبود ). 5جدول (آهن خاك داشت 
 بيشـتر نوپي و بنابراين جذب و كـارايي  اتوزيع سطح برگ در پروفيل ك

ـ     ه نور و در نهايت عملكرد باالتر مي باشد كه اين موضـوع بـا توجـه ب
افزايش شاخص سطح برگ ارقام اصالح شده و بهبود ساختار فضـايي  

در ارقام مراكز بين المللي نيز رقـم دز  ). 16و  3(آنها قابل توجيه است 
ها، تعـداد   همچنين در اين گروه از گندم. به كمبود آهن متحمل تر بود

اي در  نقـش عمـده  ) 7جـدول  (سنبله در متر مربـع و وزن هـزار دانـه    
اين روند نيز بـا نحـوه اصـالح گنـدم در     . انه توليدي داشتندعملكرد د

  ).3(هاي بارور همخواني داشت  جهان از طريق افزايش سنبله
 8هاي بهاره در ايران كه در جدول  نتايج مطالعه روند اصالح گندم

آمده است، حاكي از تاثير روند اصالحي بر ارتفاع بوته و وزن هزار دانه 
هـاي بيولوژيـك، اقتصـادي و     پـي آن، عملكـرد  اين ارقام است كه در 

به طور نسبي، ارتفاع ). 8جدول (سازد  شاخص برداشت را نيز متاثر مي
هاي داخلـي و ارقـام بـين     گياه در ارقامي با منشا بومي بيش از دورگه

ارقـام بـا    بيشترنكته حايز اهميت، عملكرد دانه ). 9جدول (المللي بود 
نسبت به گروه ديگر است كـه نشـان    هاي داخلي منشا بومي و دورگه

ي سازگاري بهتر و گزينش مناسـب تـر ارقـام بـراي كشـت در       دهنده
از سوي ديگر، عملكرد كاه ارقام بومي در شرايط متفـاوت  . كشور است

همچنين كودپذيري آهـن ارقـام   . ها بود آهن خاك، بيش از ساير گروه
از ارقـام بـومي بـود     المللي در توليد كاه بيش داخلي و ارقام بين  دورگه

اين نتيجه با توجه به اصالح ارقام جديد گندم جهت توليد ). 10جدول(
يكـي ديگـر از   ). 20و  3(بيشتر در شرايط پرنهاده قابل توجيـه اسـت   

ويژگي هاي موثر بر جذب عناصر كم نياز توسط گياه، برهمكنش آنها 
ع بـا  اين موضو). 10(با ديگر عناصر خاك همچون نيتروژن مي باشد 

توجه به افزايش قابليت كود پذيري ارقام گندم در فرآيند اصالحي طي 
در بررسـي خـود   ) 10(چندل و همكـاران  . تاريخ، بسيار مهم مي باشد

گزارش كردند كه ارقام اصالحي برنج با قابليت كود پذيري باال از نظر 
ميزان عناصر كم نيازي همچون آهن و روي در دانه خـود در شـرايط   

ود نيتروژن در مقايسه با عدم مصرف اين كود، تفاوت معنـي  مصرف ك
بر اين اساس به نظر مي رسد ارقـامي بـا قابليـت كـود     . داري نداشتند

، از كارايي مصرف باالي از نظر عناصر كم نيـاز برخـوردار   زيادپذيري 
هاي داخلي تحـت شـرايط متفـاوت     شاخص برداشت دورگه). 9(باشند 

  ). 10جدول(ها بود  هآهن خاك بيش از ساير گرو
رسد كه تحت شرايط اين آزمايش، كاربرد  به طور كلي به نظر مي

، تـاثير  درصـد  6خلـوص  بـا   138كالت آهن از نوع سكوسـترين  كود 
چشمگيري بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه گروه ارقـام گنـدم بهـاره    

ولـي تـاثير   . حاصل از روند متفاوت اصالحي در كشـور نداشـته اسـت   
هـاي داخلـي بيشـتر     بر عملكرد كاه ارقام بويژه در دورگه كوددهي آن
هاي تكميلي جهت ارزيابي كيفي  با اين حال انجام آزمايش. بوده است

  .دانه و كاه توليدي ارقام در شرايط متفاوت آهن خاك ضروري است
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