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  چکیده

جمعیـت جهـان بـه     2050بینی شده است تا سـال   با این حال پیش. اي در عملکرد گیاهان زراعی بوده است قرن بیستم شاهد افزایش قابل مالحظه
در . درصد افـزایش خواهـد یافـت    110الی  60میلیارد نفر خواهد رسید که در این صورت نیاز به تولید محصوالت کشاورزي جهانی به میزان  4/10سقف 

هـاي   آوري داده مطالعه حاضر به منظور بررسی روند افزایش عملکرد سه گیـاه گنـدم، ذرت و بـرنج در طـی چنـد دهـه اخیـر در ایـران، اقـدام بـه جمـع           
به منظور پی بردن به میزان پیشـرفت   .شد 1391الی  1336هاي  مورفولوژیک و زراعی ارقام رایج سه گیاه زراعی گندم، ذرت و برنج در کشور براي سال

هـاي تحقیـق حاضـر عملکـرد      بر اساس یافته. هاي موجود برازش داده شد صورت گرفته در هر یک از صفات مورد بررسی معادله رگرسیون خطی به داده
دهـد   نتایج نشـان مـی  . دهد اندکی را نشان میهاي مذکور به طور معناداري افزایش یافته است حال آنکه عملکرد برنج افزایش  دانه گندم و ذرت در دوره

نژادي در جهت کاهش ارتفاع بوته براي محصوالت گندم و ذرت به شکل موفقی عمل کرده و در محصول گندم این پیشرفت در گنـدم بهـاره    عملیات به
رات بسیار اندکی براي محصول گندم مشاهده شد کـه ایـن   در رابطه با وزن هزاردانه تغیی. بیشتر بوده اما در رابطه با برنج پیشرفت معناداري مشاهده نشد

پذیري باالیی را نسبت به ارقـام قـدیمی    ها نشان داد که ارقام جدید ذرت تراکم بررسی. افزایش در وزن هزار دانه بیشتر در رابطه با گندم بهاره بوده است
در طی این مدت نیز نشان داد که طول دوره رشد به میزان زیادي کاهش یافتـه  بررسی روند تغییرات طول دوره رشد ارقام برنج آزاد شده . دهند نشان می

هـاي پـاییزه و بهـاره و محصـول ذرت را در ایـران       اي موثر عملکرد گندم نژادي توانسته است به گونه گیري نمود که به توان نتیجه به طور کلی می. است
  .آمیز عملکرد دانه این گیاه را افزایش دهد اي موفقیت نژادي در ایران نتوانسته است به گونه به رسد اما در رابطه با محصول برنج به نظر می. افزایش دهد

  
  طول دوره رشد گیاه زراعی، وزن هزار دانه تراکم بوته، افزایش عملکرد دانه، ارتفاع بوته، :هاي کلیدي واژه

  
  1  مقدمه

ن اي در عملکـرد گیاهـا   قرن بیستم شاهد افزایش قابل مالحظـه 
جهـانی دوم   بخش اعظم این افزایش بعـد از جنـگ  . زراعی بوده است

در عملکرد بالقوه گیاهان زراعـی و  حاصل گردید و تغییرات ایجاد شده 
با این حال، مسـئله  . چگونگی مدیریت آن، این افزایش را تشدید نمود

امنیت غذایی و نیاز به تأمین غذاي مردم جهان که پـیش بینـی شـده    
                                                             

نشـگاه  حیطـی، دا استادیاران گروه کشاورزي اکولوژیک، پژوهشکده علوم م -3و 1
  شهید بهشتی، تهران

  )Email:s_soufizadeh@sbu.ac.ir                :نویسنده مسئول -*(
  پزشکی کشور، تهران تحقیقات گیاه هرز، مؤسسه هاي استاد بخش تحقیقات علف -2
  کده کشاورزي، دانشگاه زابلدکتري آگرواکولوژي، گروه زراعت، دانشدانشجوي  -4

میلیارد نفر خواهد رسـید   4/10تعداد آنها به سقف  2050است تا سال 
 ازیصورت ن نیدر اشود  امري دشوار است، چرا که پیش بینی می  )35(

 شیافزا درصد60-110 زانیبه م یجهان يمحصوالت کشاورز دیبه تول
اند که سرعت  نشان داده ریاخ يها یبررسهمچنین . )29( افتیخواهد 

ـ  یمختلـف در طـ   یاعزر اهانیعملکرد در گ شیافزا ـ دهـه اخ  کی  ری
کـه ممکـن اسـت     دهنـد  ینشان م ریاست و مطالعات اخ افتهیکاهش 

ـ پ شیافـزا  گریعملکرد در مناطق مختلف جهان د بـه  . )48(نکنـد   دای
منظور تغذیه مناسب چنین جمعیتـی، مـی بایسـت تولیـد محصـوالت      

، 21بـا آغــاز قــرن  . )59( افـزایش یابــد  درصــد50زراعـی بــه میـزان   
طوریکـه جوامـع بشـري را بـا      هاي متعـددي وجـود دارنـد، بـه     چالش
منظـور   هاي جدي در زمینه امنیت غذایی مواجـه سـاخته و بـه    نگرانی

یکـی از  . ها را رفع نمـود  حفظ میزان مناسب تولید غذا باید این چالش
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میلیـارد   4/10بینی افزایش جمعیت جهان به حدود  ها پیش این چالش
 مـواد  دیگر، افزایش مصرف گوشـت،  مورد .باشد می 2050نفر تا سال 

 تولید براي باشد که سبب افزایش تقاضا می فسیلی هاي سوخت و لبنی
شدن   از طرف دیگر پدیدة گرم .)46(شد  خواهد کشاورزي محصوالت

جهانی موجب ایجاد نوسانات زیاد و شدیدي در عوامل اقلیمی شـده و  
ــد  . ه اســتباعــث افــزایش ریســک تولیــد محصــوالت زراعــی گردی

هاي زراعی موجود، کمبود منـابع آبـی الزم بـراي     محدودیت در زمین
زیست و جلوگیري از تخریـب   آبیاري گیاه زراعی، ضرورت حفظ محیط

آن و در نگاهی امیدوارانه بهبود اراضی زراعی که در حـال حاضـر بـه    
اند، اطمینان یـافتن   دالیلی مانند شوري یا فرسایش خاك تخریب شده

له که سرعت افزایش عملکرد گیاهان زراعی همانند آنچـه  از این مسئ
در گذشته صورت پذیرفته ادامـه خواهـد یافـت و نیـاز همیشـگی بـه       

هـرز از جملـه    هـاي  ها و علف محافظت گیاهان زراعی از آفات، بیماري
. باشـند  هاي فراروي محققان و متخصصان کشاورزي مـی  سایر چالش

اند کـه چنانچـه    بر این عقیده بسیاري از متخصصان کشاورزي در دنیا
ها اندیشیده نشود عواقب نـامطلوبی را در   حلی براي رفع این چالش راه

تـر از آنجائیکـه گیاهـان زراعـی      در نگاهی ریزبینانه. پی خواهد داشت
منابع مستقیم و غیر مستقیم تقریبـاً تمـامی مـواد غـذایی مـورد نیـاز       

هـاي   ه به منظور رفع چالشباشند بنابراین موفقیت در آیند ها می انسان
مورد اشاره بستگی کامل به موفقیت در تحقیقات روي گیاهان زراعـی  

  .)39( دارد
گـویی بـه    هاي مناسب براي پاسـخ  حل جستجو در زمینه یافتن راه

هاي موجود در زمینۀ ایجاد  هاي مورد اشاره در باال و نیز نگرانی چالش
ایـن مسـئله مهـم را    سـال آینـده    30در طـی  امنیت غذایی در جهان 

کند که عملکرد گیاهان زراعـی در طـی سـه دهـه آینـده       یادآوري می
،  و نیاز اسـت کـه   )7 و 3، 2(کماکان باید همانند گذشته افزایش یابد 

افـزایش یابـد   تا دو برابـر مقـدار کنـونی     2050تولید محصول تا سال 
ر عنوان داشته است که در طی این مدت د) 16(هر چند کاسمن  ،)47(

خیز دنیا عملکـرد گیاهـان زراعـی بـه      بسیاري از اراضی زراعی حاصل
هـاي بیشـتر مشـخص     بررسـی . سقف پتانسیل عملکرد خواهد رسـید 

ساخته است که نیمی از افزایش صـورت گرفتـه در عملکـرد گیاهـان     
نباتات و نیمی دیگر از طریـق بهبـود عملیـات     زراعی از طریق اصالح

ند هر دو ایـن عوامـل بـه یکـدیگر     زراعی حاصل گردیده است، هر چ
دستیابی به پتانسیل عملکرد بـاال هـدف اکثـر    . )39( باشند وابسته می

گرفتـه در   هاي اخیر صورت باشد که با توجه به پیشرفت می نژادگران به
، این متخصصـین  )درصد در سال 2الی  5/0(افزایش پتانسیل عملکرد 

پلوئیـدي،   جهـش، پلـی  . )28( اند یابی به این هدف موفق بوده دردست
هاي پیشرفته آماري  ها و روش تولید ارقام هیبرید، کشت جنین و طرح

ــه روش هــاي متعــددي هســتند کــه ســبب افــزایش کــارایی   از جمل
هـا مشـخص    دقت در این برنامـه . )61( اند نژادي گردیده هاي به برنامه

هاي اصالحی در غالب دو گروه  سازد که هدف از اجراي این برنامه می

بـردن و   بـین    در گروه اول، هدف از. باشد بندي می ختلف قابل طبقهم
رفع صفات نامطلوب در گیـاه اسـت، کـه از آن تحـت عنـوان حـذف       

انتقـال صـفت مقاومـت بـه      مثـالی از ایـن مـورد   . کنند نواقص یاد می
هاي حساس و یا انتقال صفت زودرسی بـه ارقـامی    به ژنوتیپ  بیماري

در گروه دوم، رویـه و  . باشد می ،ه هستندکه با خشکی آخر فصل مواج
هدف اصلی، انتخاب براي عملکرد است، بدون آنکه در مورد چرایـی و  

انتخـاب مسـتقیم بـراي    . چگونگی این افزایش سؤالی بـه میـان آیـد   
ترین روش مورد استفاده اسـت، زیـرا نسـبتاً     عملکرد احتماالً اقتصادي

زیولـوژیکی مـرتبط بـا    ساده بوده و نسبت به انتخاب بـراي صـفات فی  
  .عملکرد وقت کمتري الزم دارد

سال آینده همچنین نیازمند  30تأمین امنیت غذایی جهان در طی 
هاي علمی سریع در فهم و درك مبانی فیزیولوژیک پتانسـیل   پیشرفت

افزایش در بررسی مبانی فیزیولوژیک . باشد عملکرد گیاهان زراعی می
هاي بیشتر، هم  ا در حصول یافتهر پتانسیل عملکرد نقش بسیار مهمی

در بعد تغییراتی که تاکنون صورت پذیرفته است و هم در بعد تغییراتی 
 )56( شـورتر و همکـاران  . )28(نماید  اند، ایفا می که هنوز اتفاق نیفتاده

خصـوص   بیان کردند که الزمه تسریع در پیشرفت ژنتیکی عملکرد، به
عنـوان معیـار    هاي فیزیولوژیک به هریز، استفاده از جنب  در گیاهان دانه

تاکنون در صفات  ی کهبنابراین بررسی میزان پیشرفت. باشد انتخاب می
از اهمیت بسیار  صورت گرفته همراه آن عملکرد دانه فیزیولوژیکی و به

یکی از راهکارهاي بسیار مناسـب در زمینـه   . باشد زیادي برخوردار می
انی فیزیولوژیکی آن، مقایسه بررسی پیشرفت در پتانسیل عملکرد و مب

مختلف  هاي ارقام مختلف یک گیاه زراعی با یکدیگر در غالب آزمایش
ن مختلف این نوع مقایسه را روشی مناسب جهت نیـل  امحقق. باشد می

  .)60 و 13، 10 ،8، 7، 6، 5، 3( اند به این هدف بیان کرده
آگاهی از سرعت حرکـت بـه سـمت پتانسـیل عملکـرد و مبـانی       

همچنـین   و گذشـته  چنـد دهـه  در طی  عملکرد افزایش لوژیکیفیزیو
مقایسه باالترین عملکرد جهانی با عملکرد میانگین واقعـی، اطالعـات   

اندازهاي موجود در آینده براي بهبود عملکـرد   مناسبی را راجع به چشم
  .دهد دست می گیاهان زراعی به

ین مقالـه  ها، در ا به دلیل جایگاه مهم غالت در رژیم غذایی انسان
امروزه . به بحث بر روي این دسته از گیاهان زراعی پرداخته شده است

تقریبا نیمی از سطح زیر کشت محصوالت زراعی در دنیـا بـه غـالت    
همانند برنج (چنانچه مصرف غالت به صورت مستقیم . اختصاص دارد

در قالـب  (مسـتقیم    با مقدار مصرف آن بـه صـورت غیـر   ) پخته و نان
درصد دانه تولیدي غالت  40حدود ) (ی نظیر گوشت و شیرهای فرآورده

حـدود  جمع شود، غالت مسئول تـامین  ) رسد به مصرف تغذیه دام می
غـالت منبـع غنـی از    . باشـند  ها مـی  درصد کالري مورد نیاز انسان 70

هـا، روغـن و پـروتئین     ها، چربـی  ها، مواد معدنی، کربوهیدرات ویتامین
تـرین   تـرین و رایـج   دم، برنج و ذرت مهمدر این میان گن .)54( هستند

باشند که مسئول تامین بخش اعظم انرژي مـورد   هاي غالت می گونه
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  .)16( باشند ها می نیاز انسان
عنوان یکی از کشورهاي منطقـه خاورمیانـه کـه از اقلـیم      ایران به

باشد نقش بسـیار مهمـی را    متنوع و تنوع ژنتیکی فراوانی برخوردار می
. نمایـد  م تولید غالت منطقه خاورمیانه در جهان ایفا میدر افزایش سه

هاي ژنتیکی  کشور بر روي پیشرفت هاي اندکی در ولی تاکنون بررسی
 Triticum) صورت گرفتـه در عملکـرد دانـه سـه غلـه مهـم گنـدم       

aestivum L.) برنج ،(Oryza sativa L.) و ذرت (Zea mays L.) 
تغییـرات  طالعه حاضر بررسی هدف از مبنابراین . صورت پذیرفته است

عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه ارقام مختلف گنـدم، بـرنج و   
  .بوده استشده و یا وارد شده به کشور در طی نیم قرن اخیر  ذرت آزاد

  

  ها مواد و روش 
به منظور بررسی روند افزایش عملکرد سه گیاه در آزمایش حاضر 

آوري  هه اخیر در ایران، اقدام به جمعچند دگندم، ذرت و برنج در طی 
هاي مورفولوژیک و زراعی ارقام رایج سه گیاه زراعی گنـدم، ذرت   داده

به  این اطالعات. شد 1391الی  1336هاي  و برنج در کشور براي سال
ترتیب از بخش تحقیقات غـالت و بخـش تحقیقـات ذرت و گیاهـان     

و نیـز مؤسسـه   اي مؤسسه اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر کـرج       علوفه
اطالعات گندم بهـاره بـراي   . آوري گردیدند تحقیقات برنج کشور جمع

 1335و در رابطه با گنـدم پـاییزه از سـال     1391الی  1336هاي  سال
عبـارت از   این اطالعات در رابطه با گندم. آوري گردید جمع 1389الی 

در ذرت صــفات . عملکــرد دانــه، ارتفــاع بوتــه و وزن هزاردانــه بودنــد
الـی   1359هـاي  بـراي سـال  پـذیري   لکرد دانه، ارتفاع بوته و تراکمعم

و در برنج نیز صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته و طول دورة رشد  1391
 انتخاب و مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    1390الی  1345هاي  براي سال

 4الـی   1آوري شده براي هر سه محصول در جدول  که اطالعات جمع
ر این نکته ضروري است که انتخاب این صفات در ذک. ارائه شده است

  :پذیرفت هرگیاه با در نظر گرفتن چند عامل زیر صورت 
نـژادي را در   اي مناسـب بتوانـد نقـش بـه     آن صفت بـه گونـه   -1

  .افزایش عملکرد دانه نشان دهد
، یـک صـفت زمـانی    )30( نظـر فیشـر  بر این اساس و بـر طبـق   

یم انتخاب براي دستیابی به پتانسیل تواند به عنوان معیار غیر مستق می
اوالً، . باشد عملکرد باال مد نظر قرارگیرد، که داراي چندین خصوصیت

. داري با عملکـرد داشـته باشـد    آن صفت باید همبستگی ژنتیکی معنی
از تنـوع  ثالثـاً  . پذیري قابـل قبـولی برخـوردار باشـد     ثانیاً باید از وراثت

زینـه نسـبی انـدازه گیـري آن     بعاً هرا. ژنتیکی مطلوبی برخوردار باشد
در میان صفات گیاهی مختلف ارتفاع بوته از جملـه  . صفت پایین باشد

پذیري بسیار بـاال، تنـوع ژنتیکـی قابـل      صفاتی است که داراي وراثت
ایـن مسـئله   . باشـد  هزینه می  گیري آسان و کم قبول و قابلیت و اندازه

هـاي   کـی از مـالك  سبب گردیده است تـا ارتفـاع بوتـه بـه عنـوان ی     
نژادي پیشرفت در  هاي به فیزیولوژیک اصلی ارزیابی موفقیت در برنامه

بنـابراین بررسـی رونـد    . پتانسیل ژنتیکی عملکرد در نظر گرفته شـود 
تر شـدن نقـش    تغییرات ارتفاع بوته و نیز رابطۀ آن با عملکرد به روشن

ان توجهی در ایران کمک شای گیاه زراعینژادي در افزایش عملکرد  به
ــی ــد م ــه داراي    .نمای ــت ک ــري اس ــفات دیگ ــه ص ــه از جمل وزن دان

گیـري آسـان    پذیري باال، تنوع ژنتیکی مطلوب و قابلیـت انـدازه   وراثت
گـردد تـا بتـوان از ایـن صـفت نیـز        باشد، که این مسئله سبب می می

عنـوان معیـاري از پیشـرفت صـورت گرفتـه در       همانند ارتفاع بوته بـه 
در رابطـه بـا ذرت نیـز ارتفـاع بوتـه و      . تفاده نمودپتانسیل عملکرد اس

نـژادي بـوده و تأثیرپـذیري آنهـا از      تـأثیر بـه   پذیري عمدتاً تحت تراکم
  .باشد زراعی و محیطی کمتر می عوامل به

از بعد فیزیولوژیک تأثیر زیاد و قابل توجهی بر عملکـرد دانـه    -2
 .داشته باشد

ر زمینه بررسی صـفات  تحقیقات مشابه صورت گرفته در دنیا د -3
 .مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد دانه در این سه گیاه

وجود اطالعات محدود و یا نبود اطالعات کـافی در رابطـه بـا     -4
 .سایر صفات

ارقامی به منظور نیل به هدف این تحقیق انتخـاب گردیدنـد کـه    
ي با توجه به نوع گیاه برا اشارههاي مربوط به هر سه صفت مورد  داده

آنها موجود بود و ارقامی که از این نظر داراي اطالعات نـاقص بودنـد،   
رقـم،   24بـدین ترتیـب در گنـدم پـاییزه     . در مطالعه منظور نگردیدند

هیبرید سینگل کـراس و در بـرنج    14رقم، در ذرت   54درگندم بهاره 
  ).4و  3، 2، 1جداول (رقم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند  38

ی بردن به میزان پیشرفت صورت گرفته در هر یک از به منظور پ
مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق، معادلـه رگرسـیون خطـی بـه         صفات 

این روش توسط بسیاري از محققین . هاي موجود برازش داده شد داده
، 57، 15، 14، 11( در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

 .)67 و 65
 

  نتایج و بحث
  گندم 

وند تغییرات عملکرد دانه ارقام گندم پاییزه و بهـاره آزاد  ر 1شکل 
دهـد   را نشان  مـی  چند دهه اخیرشده و یا وارد شده به کشور در طی 

نتـایج ایـن بررسـی    . باشد که نشان دهنده صعودي بودن این روند می
 5/82هـاي پـاییزه بـه میـزان       دهند که عملکرد دانه گنـدم  نشان می

سال و عملکرد دانـه گنـدم هـاي بهـاره بـه       کیلوگرم در هکتار در هر
. کیلوگرم در هکتار در سال در کشور افـزایش یافتـه اسـت    68میزان  

نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته در سایر کشورهاي جهان نیـز بـا   
نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد، به طوریکه افزایش در عملکرد دانـه  

، 105، 66ترتیـب   ی و بهکشورهایی نظیر چین، آلمان، هند و مصر خط
  . )14( بوده استکیلوگرم در هکتار در سال  66و  59
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 ادشده در طی شش دهه اخیر در کشورنام رقم، سال معرفی، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه ارقام گندم پاییزه آز - 1جدول 

  )g(زار دانه وزن ه  )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(عملکرد دانه   سال معرفی  نام رقم
  5/41  115  4000  1335  امید
  39  5/112  1350  1335  آذر

  46  115  4000  1337  روشن
  5/38  105  5000  1347  66اینیا 
  5/34  110  1750  1348  رشید

  43  100  4500  1348  بزوستایا
  5/38  105  5000  1352  2کرج 
  38  110  5000  1355  3کرج 
  5/36  5/92  4390  1358  آزادي
  5/41  105  5230  1359  کاوه

  30  70  1670  1359  بیستون
  38  110  5000  1360  سبالن
  42  5/97  6000  1368  قدس
  41  108  5000  1369  نوید

MV-17 1372  5990  85  42  
  40  5/107  6400  1374  الوند

  36  100  6400  1374  الموت
  49  5/112  7000  1374  مهدوي

  39  5/102  6400  1374  زرین
  40  110  6310  1381  توس
  38  105  6720  1381  یارشهر

  39  75  4860  1386  بم
  46  95  8738  1387  پیشگام

  40  98    7550  1388  زارع
  43  84  7780  1389  میهن

  
 اخیر در کشورنام رقم، سال معرفی، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه ارقام گندم بهاره آزاد شده در طی شش دهه  - 2جدول 

  )g(وزن هزار دانه   )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(کرد دانه عمل  سال معرفی  نام رقم 
  43  115  3000  1336  شعله
  5/41  120  3250  1337  آکوا

  38  115  3100  1341  1عدل 
  32  105  3400  1346  کالر

  39  100  3380  1347  دیهیم
  38  120  3320  1347  نوید

  40  5/97  4500  1347  62پنجامو 
  39  100  3210  1348  جلگه

  40  120  3590  1348  درخشان
  38  105  3750  1348  66توباري 

  5/32  105  4250  1352  1خزر 
  46  105  4500  1352  1اروند 
  5/44  115  5000  1352  1کرج 
  36  90  5500  1352  1مغان 
  35  87.5  5500  1353  2مغان 
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 ادامه - 2جدول 
  )g(نه وزن هزار دا  )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(عملکرد دانه   سال معرفی  نام رقم
  36  5/102  6700  1378  مرودشت

  5/44  92  7400  1381  پیشتاز
  40  101  7290  1381  شیراز

  38  90  6150  1381  دز
  5/42  5/97  6420  1381  هامون

  45  100  6782  1382  آریا
  48  90  6604  1382  کرخه

  48  95  5486  1386  دریا
  38  5/92  5922  1386  آرتا
  3/46  95  8490  1386  بهار

  38  95  4529  1386  اکبري
  44  94  6800  1386  دنا

  40  80  5470  1388  ارگ
  41  97  8581  1388  پارسی

  43  95  6152  1388  مروارید
  40  92  8683  1388  سیوند

  52  94  6685  1388  بهرنگ
  41  95  6470  1390  گنبد

  5/45  94  8868  1390  سیروان
  40  95  5900  1390  افالك

  35  74  4333  1391  افق
  34  115  4500  1355  2عدل 
  5/37  95  5000  1355  بیات

  5/40  95  6000  1357  ناز
  45  105  5000  1357  البرز

  37  90  6390  1359  1داراب 
  5/38  110  4500  1365  گلستان

  38  88  6250  1369  فالت
  5/39  94  3040  1370  مارون

  37  100  5500  1370  هیرمند
  36  90  4000  1371  رسول
  5/37  5/92  5900  1374  2داراب 
  38  5/92  6300  1374  تجن
  5/35  5/87  5800  1374  اترك
  37  5/97  6700  1374  نژاد نیک

  49  5/112  7000  1374  مهدوي
  38  5/92  6250  1376  کویر

  39  95  6200  1376  چمران
  5/38  5/97  6500  1376  شیرودي

  
ولی نکته قابل تأمل ایـن اسـت کـه افـزایش صـورت گرفتـه در       

نژادي یعنی  هاي به کشور ترکیبی از فعالیت عملکرد دانه ارقام گندم در
معرفی ارقام با پتانسیل عملکرد بـاالتر و بهبـود عملیـات مـدیریتی و     

هـا، برقـراري    کـش  فـت  زراعی شامل مکانیزاسیون، کاربرد کودهـا و آ 

تـوان تمـامی ایـن افـزایش را بـه       باشد و نمی تناوب زراعی و غیره می
بـا ایـن وجـود    . رقام نسـبت داد پیشرفت ژنتیکی در پتانسیل عملکرد ا

در بررسی که در اروپاي شمالی انجـام   )41( پلتونن ساینیو و همکاران
هـاي   دادند سهم بهبود ژنتیکی را براي گندم بهـاره و پـاییزه در سـال   
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  .کیلوگرم در سال اعالم کردند 29و  36به ترتیب  2005-1970
  

در طی چهار دهه  کراس ذرت آزادشده فاع بوته و تراکم بوته در هکتار در هیبریدهاي سینگلنام هیبرید، سال معرفی، عملکرد دانه، ارت - 3جدول 
 گذشته در کشور

  تراکم بوته در هکتار  )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(عملکرد دانه   سال معرفی  کراس نام هیبرید سینگل
SC 704 1359  8000  300  65000  
SC 711 1368  8000  290  63000  
SC 604 1368  7000  295  70000  
SC 301 1368  5000  230  75000  
SC 647 1377  7000  285  70000  

  
 ادامه - 3جدول 

  تراکم بوته در هکتار  )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(عملکرد دانه   سال معرفی  کراس نام هیبرید سینگل
SC 700 1381  12000  210  67500  
SC 500 1382  11000  5/207  75000  
SC 302 1382  10500  5/197  80000  
SC 400 1387  10500  208  80000  
SC 260 1387  10500  206  80000  

  70000  210  11700  1390  701کارون 
  70000  180  10200  1390  مبین

SC 705 1391  12617  191  70000  
SC 706 1391  12280  7/176  70000  

  
 در کشور دهه اخیر پنجرشد ارقام برنج آزادشده در طی نام رقم، سال معرفی، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و طول دوره  - 4جدول 

  )day(طول دوره رشد   )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(عملکرد دانه   سال معرفی  نام رقم
  145  135  4000  1345  مهر

  5/137  120  6750  1351  1آمل 
  122  5/110  7500  1353  فوجی مینوري

  5/147  100  5750  1353  1اهواز 
  5/132  130  4750  1358  1گیل 
  5/132  100  5250  1359  3گیل 
  5/122  110  6250  1359  2آمل 
  5/137  110  8750  1362  3آمل 
  5/127  125  5250  1362  خزر
  130  117  6795  1364  هراز

  5/122  110  6750  1366  سپیدرود
  5/147  130  8250  1371  رود زاینده
  5/127  125  7250  1372  دشت

  5/134  86  7750  1373  دورودزن
  5/147  90  6250  1373  1ام چر

  5/127  110  6250  1374  بجار
  
  
  



  349    ...بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم

 ادامه - 4جدول 
  )day(طول دوره رشد   )cm(ارتفاع بوته   )kg ha-1(عملکرد دانه   سال معرفی  نام رقم

  5/137  115  7250  1374  نعمت
  5/147  130  8250  1374  سازندگی

  155  120  9500  1374  2چرام 
  145  100  5250  1375  1یاسوج 

  145  120  4250  1375  2وج یاس
  145  87  5750  1376  3یاسوج 
  5/142  150  3250  1376  عنبربو
  5/147  135  7250  1376  3چرام 

  5/132  110  7250  1377  ندا
  5/137  120  4250  1379  کوهرنگ

  120  110  5250  1380  درفک
  5/124  3/105  5750  1380  کادوس
  131  7/100  6750  1380  ساحل

  140  7/107  6250  1380  فجر
  116  113  4750  1381  صالح
  5/127  110  7750  1382  شفق
  5/127  5/114  4750  1382  تابش

  130  140  44/5060  1382  پویا
  104  106  7500  1386  شیرودي

843  1387  6523  7/60  99  
  97  116  8901  1390  کشوري
  65  60  6050  1390  کوهسار

 
  

  
  
  

    
  

  
  
  
  
  

 اخیر در ایرانسال  60معرفی شده در طی ) ب(و بهاره ) الف(هاي پاییزه  ه گندمروند تغییرات عملکرد دان - 1شکل 
  

هاي پاییزه و بهـاره در طـی    بررسی روند تغییرات ارتفاع بوته گندم
. باشـد  بـودن ایـن رونـد مـی       گـر نزولـی   اخیر در کشور بیـان  چند دهه

نـژادي   شود عملیات به ب مشاهده می2الف و 2همانطور که در اشکال 
گونـه کـه    اما همان. است  در جهت کاهش ارتفاع بوته صورت پذیرفته

شود سرعت کاهش در ارتفاع بوته در ارقـام بهـاره بیشـتر     مشاهده می
 37/0اي که در ارقام بهاره گندم به ازاي هر سـال   به گونه. بوده است

متر از طول بوته کاسته شده در صورتی که ایـن کـاهش بـراي     سانتی
این نتایج . متر در هر سال بوده است سانتی 34/0ه میزان ارقام پاییزه ب

تاکنون . )15 و 12، 10( با نتایج بسیاري از محققین دیگر مطابقت دارد
در اکثر برنامه هاي اصالحی انتخاب براي ارتفاع کمتر صورت پذیرفته 
است که موجبات افزایش مقاومت به ورس، تخصیص بیشتر بیومـاس  

پاسخ مثبت به عملیات مدیریتی نظیر کودپذیري کل به عملکرد دانه و 

 سال آزادسازي
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همچنین نتایج سایر . )60 و 49، 10، 9، 5( بیشتر را فراهم آورده است
دهد که کاهش در ارتفاع بوتـه نـه تنهـا منجـر بـه       مطالعات نشان می

شـاخص   بلکه افـزایش ) 27( شود افزایش کارایی مواد ذخیره شده می
نیـز   )49( رینولدز و همکاران. )55 و 13( برداشت را هم به همراه دارد

عنوان داشتند که تاکنون افزایش در پتانسیل عملکرد گنـدم عمـدتاً از   
هاي اصـلی، هماننـد آنهـایی کـه      کاري تعداد کمی از ژن طریق دست
 (Vrn)و عادت رشد  (Ppd)سازگاري به فتوپریود  ،(Rht)ارتفاع بوته 

ز طـرف دیگـر بررسـی    ا. دهند، حاصل شده است تأثیر قرار می را تحت
عملکرد در ارقام گندم کشور در طی این مدت  رابطه بین ارتفاع بوته و

دهد که با کاهش ارتفاع بوته عملکـرد دانـه افـزایش یافتـه      نشان می
به عبارت دیگر رابطه بین این دو صفت منفی ). د2ج و 2اشکال (است 

ـ  8/14اي که با افـزایش ارتفـاع بوتـه     به گونه. بوده است وگرم در کیل
کیلـوگرم در هکتــار از   8/67هکتـار از عملکـرد دانــه ارقـام پــاییزه و    

توانـد   خـوبی مـی   این رابطه به. شود عملکرد دانه ارقام بهاره کاسته می
نـژادي در افـزایش صـورت گرفتـه در عملکـرد       نشان دهندة نقش به

ته نژادي توانس عبارت دیگر به به. هاي پاییزه و بهاره در ایران باشد گندم
نظر از بهبود عملیات مدیریتی و زراعـی، موجـب افـزایش     است صرف

اند کـه در گنـدم    مطالعات مختلف نشان داده. عملکرد گندم شده باشد
داري را در  مالحظه و معنـی  هاي پاکوتاهی، افزایش قابل استفاده از ژن

این گیاه سبب گردیده اسـت کـه کـامالً مسـتقل از     پتانسیل عملکرد 
البته کـاهش در ارتفـاع بوتـه بـا     . )30( ت به ورس استافزایش مقاوم

افزایش در شاخص برداشت و در اکثر مـوارد عـدم تغییـر در بیومـاس     
در حقیقـت ارقـام جدیـد    . )33 و 23، 15، 10، 4( نهایی همـراه اسـت  

برخالف اقالم قدیم، به جاي آنکه مـواد فتوسـنتزي تولیـدي خـود را     
هـا   تر نمایند، آنهـا را بـه دانـه   صرف افزایش ارتفاع و رشد رویشی بیش

ه گردند، بدون آنکـ  تخصیص داده و باعث افزایش در عملکرد گیاه می
البتـه برخـی محققـین هماننـد     . تغییري در بیوماس نهایی ایجاد شـود 

گزارش کردند که افزایش در عملکرد دانه  )65( وادینگتون و همکاران
نظـر   طور کلی به به ولی. با افزایش در بیوماس نهایی همراه بوده است

سال اخیر به حد مطلوب یعنی  20رسد که ارتفاع بوته گندم در طی  می
سانتیمتر جهت حصول حداکثر پتانسیل عملکـرد رسـیده    100الی  70

تـر   که با کاهش بیشتر در ارتفاع، کاهش بیوماس سریع طوري است، به
سـت  که ممکن ا طوري افتد، به از افزایش در شاخص برداشت اتفاق می

  . )40 و 31( موجب افت عملکرد در گیاه گردد
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دهـد کـه وزن هزاردانـه در ارقـام      نتایج تحقیق حاضر نشان می

اخیـر  افـزایش بسـیار انـدکی      چند دهـه بهاره گندم در طی  پاییزه و
گنـدم  بیشتر در رابطـه بـا   داشته است، این افزایش در وزن هزاردانه 

توان گفت مقدار این صـفت در طـی    که می طوري ست بهبهاره بوده ا
). 3شـکل  (هاي پاییزه ثابت بـاقی مانـده اسـت     این مدت براي گندم
گـزارش نمودنـد کـه در جریـان پیشـرفت       )58( اسالفر و همکـاران 

برخی  .ژنتیکی در پتانسیل عملکرد گندم وزن دانه کاهش یافته است
یش در وزن دانـه منجـر بـه    اند که افـزا  نشان دادهنیز مطالعات دیگر 

به عنوان . )15( هاي آبی شده است افزایش در پتانسیل عملکرد گندم
با پیشـرفت ژنتیکـی در عملکـرد     در رابطه )70( همکارانژو و مثال 

بالقوه و صفات زراعی مرتبط در ارقـام آزاد شـده گنـدم زمسـتانه در     
کـه   چین نشـان دادنـد   در استان شاندونگ 2000تا  1969هاي  سال

هاي ژنتیکی در عملکرد بالقوه تا حد زیادي با افـزایش وزن   پیشرفت
رغم تغییر در وزن هزار دانه  البته علی .دانه در سنبله همراه بوده است

ارقام گندم پاییزه در تحقیق حاضر، ذکر این نکته نیز ضروري اسـت  
  .که این صفت توانایی افزایش در پتانسیل عملکرد گندم را دارد

هاي مربوط به  رغم ماهیت داده کلی باید عنوان نمود علیبه طور 
توانسـته اسـت    عملکرد دانه، ارتفاع بوتـه و وزن هـزار دانـه کـه مـی     

شـش  هاي مختلف در طی  گیري در طی زمان تأثیر روش اندازه تحت
دسـت آمـده نیـز     هاي بـه  اخیر در کشور قرار گرفته باشد و روند دهه

ــاوت در شــرایط اقلیمــ ــأثر از تف ــدیریتی حــاکم در مت ی، خــاکی و م
دسـت   هاي مختلف در هر منطقه بوده باشند، ولی ثبات نتایج به زمان

گر این مطلب اسـت   آمده در ارقام جدید در مقایسه با ارقام قدیم بیان
را در تعیین روندهاي به ) در صورت وجود(که این عوامل نقش کمی 

حاصـله در بعـد    تـوان بـه نتـایج    اند و بنابراین مـی  دست آمده داشته

با در نظر گرفتن کـاهش  . افزایش عملکرد گندم در ایران اعتماد نمود
هاي پـاییزه و بهـاره از یـک طـرف و      ایجاد شده در ارتفاع بوته گندم

 شـش دهـه  افزایش صورت گرفته در عملکرد دانه این گیاه در طـی  
نـژادي   گیري نمـود کـه بـه    توان چنین نتیجه طرف دیگر، می اخیر از
هاي پاییزه و بهـاره را در   اي مؤثر عملکرد گندم ته است به گونهتوانس

گونه شواهدي مبنی بر اینکـه   از طرف دیگر هیچ. ایران افزایش دهد
عملکرد دانه گندم در ایران در حال نزدیـک شـدن بـه یـک سـقف      

باشد مشاهده نگردید، که این مسئله آینده روشنی را براي افزایش  می
البتـه افـزایش   . دهد م گندم در کشور نشان میبیشتر در عملکرد ارقا

توان از طریق کاهش بیشتر در ارتفـاع بوتـه    بیشتر در عملکرد را نمی
هاي بهاره انتظار داشت، بلکه باید به سایر عوامل فیزیولوژیـک   گندم

اي، افزایش سرعت فتوسنتز، ایجاد کانوپی  مانند افزایش هدایت روزنه
هـاي پـاییزه امکـان     در مـورد گنـدم   تر و غیره روي آورد، ولی خنک

سـانتیمتر وجـود    100تـا   70کاهش بیشتر در ارتفاع بوته به محدوده 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سـرعت افـزایش در عملکـرد    . دارد

دانه در ایران حتی از بسیاري از کشورهاي جهان نیز بیشتر بوده است 
روي ایـن گیـاه    نـژادي بـر   هـاي بـه   که بیانگر کارایی باالي فعالیـت 

  .باشد می
  
  ذرت

  از زمان معرفی اولـین هیبریـد سـینگل   دهند که  نتایج نشان می
عملکرد دانه این گیاه روندي صعودي  1359کراس در کشور در سال 

سـال  کیلوگرم درهکتار در  179که میزان افزایش آن  طوري داشته، به
  ).4شکل (درصد در سال بوده است  96/1معادل  
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 در ایران اخیر چهار دههنه در ارقام ذرت سینگل کراس معرفی شده در کشور در طی اروند تغییرات عملکرد د - 4شکل 
 

زراعـی   نـژادي و بـه   البته این افزایش ترکیبی از بهبود شرایط بـه 
با این وجود محققین مختلف سهم پیشرفت ژنتیکی را در . بوده است
، 25، 21( داننـد  درصد متغیر مـی  100تا  40عملکرد ذرت از افزایش 

انجام مقایسه بین سرعت افزایش عملکرد ایـن گیـاه   . )67 و 62، 53
دهد که عملکـرد   می در ایران با مقادیر مشابه در سایر کشورها نشان

  .اي کامالً مؤثر افزایش یافته است دانه این گیاه در کشور به گونه
دانـه ذرت در  سـرعت افـزایش عملکـرد     گونه که ذکر شد همان

 در هکتـار در سـال و یـا   دانـه  کیلوگرم  179 ایران در طی این مدت
درصد در سال بوده است، حال آنکه متوسط افزایش عملکرد در 96/1

کیلوگرم در  42و در اروپاي شرقی  109آمریکا شرایط اقلیمی معتدل 
گرم در هکتـار  کیلو 7/94و در چین  )26( هکتار در سال در طی چهار
افزایش گزارش شده  .)66 و 50، 38، 18( در سال گزارش شده است

درصـد در سـال بـوده    5/1در انتاریو کانادا نیز  )63( توسط تولنار و وو
هاي پیاده شده  دهند که برنامه این مقایسات به خوبی نشان می. است

دهه پنج  ایش عملکرد گیاه ذرت در طی حدوداً در کشور در جهت افز
  .اند یر بسیار مناسب و مؤثر بودهاخ

چهار  بررسی روند تغییرات ارتفاع بوته در این گیاه در طی حدوداً 
کـه   طـوري  باشـد بـه   دهه اخیر نشان دهندة نزولی بودن این روند می

شـکل  (سـانتیمتر کـاهش یافتـه اسـت      200بـه   300ارتفاع ذرت از 
در جهت ارتفاع کمتر  نژادگران دهد که به این مسئله نشان می). الف5

بررســی رابطـه بـین عملکـرد دانــه در    . انـد  در ایـران انتخـاب کـرده   
هیبریدهاي قدیم و جدید با تغییرات ارتفاع بوتـه نیـز ایـن مسـئله را     

کند که با کاهش ارتفاع بوتـه، عملکـرد دانـه ذرت افـزایش      تأیید می
   ).ب5شکل (یافته است 
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د گندم ذکر گردید، هیبریدهاي جدیـد بخـش   همانند آنچه در مور

کمتري از مواد فتوسنتزي تولیدي خود را صرف تولید ساقه و افـزایش  
اند، بلکه با اختصاص آن به اندام هاي زایشـی   از آن نمودهارتفاع ناشی 

در حقیقـت  . انـد  موجبات افزایش عملکرد ایـن گیـاه را فـراهم نمـوده    
برداشت ایـن  افزایش در شاخص  تواند منجر به کاهش ارتفاع بوته می

عنوان نمودنـد کـه انتخـاب     )32( فولکز و همکاران. گیاه گردیده باشد
در . تواند شاخص برداشت ذرت را افزایش دهـد  براي کاهش ارتفاع می

سـهم شـاخص برداشـت در افـزایش عملکـرد       )62( این ارتباط تولنار
درصـد   15هیبریدهاي جدید در مقایسه با هیبریـدهاي قـدیم ذرت را   

الیــن بــا  28نیــز دریافــت کــه در بــین  )52( راســل. گــزارش نمــود
افشانی آزاد تا هیبریدهاي مربـوط   هاي مختلف که الین با گرده قدمت

شـدند، همبسـتگی شـاخص برداشـت بـا       را شامل مـی  1980به دهه 
توان گفت کاهش ارتفاع  بنابراین می). =83/0r(عملکرد نسبتاً باال بود 

شـت و مقاومـت بـه ورس    طریق افـزایش شـاخص بردا  بوته عمدتاً از 
  .موجبات افزایش عملکرد دانه ذرت در ایران را فراهم نموده است

بررسی روند تغییرات تراکم بوته در واحـد سـطح در هیبریـدهاي    
دهـد کـه    دهه اخیر در کشور نشان میچهار  شده در طی  ذرت معرفی

شـکل  (انـد   م گردیدهقدیپذیرتر از هیبریدهاي  هیبریدهاي جدید تراکم
بهبود ژنتیکی هیبریدهاي ذرت در آمریکا نیز با افزایش در تـراکم  ). 6

). 1(مطلوب یا تراکمی که حداکثر تولید دانه را دارد همراه بوده اسـت  
اختالف عملکرد بین ارقام قدیم و جدید ذرت در تـراکم هـاي بـاالتر    

 دوویـک . )51 و 26، 19( تـر بیشـتر اسـت    نسبت به تراکم هاي پایین
آزاد  1992و  1934هاي  هیبرید ذرت که طی سال 40در مقایسه  )25(

کـه رقابـت    گشته بودند دریافت که عملکرد هیبریدهاي قدیمی زمانی

اي در جامعه گیاهی کاهش پیدا کرد، بـا هیبریـدهاي جدیـد     بین بوته
شـود یکـی از    گونـه کـه مشـاهده مـی     بنابراین همـان . تفاوت نداشت

پذیرتر شدن هیبریدهاي  پیشرفت ژنتیکی در ذرت تراکم بارز نمودهاي
اي که در کشور  جدید در مقایسه با هیبریدهاي قدیم بوده است، نتیجه

دهـد   این نتایج به خوبی نشان مـی ). 6شکل (ما نیز حاصل شده است 
که پیشرفت در پتانسیل عملکرد بیش از آنکـه تـابع عوامـل محیطـی     

  .ي به میکرو اقلیم کانوپی استنظیر اقلیم باشد، تابع سازگار
هـاي بـاال و    از طرف دیگر بررسی رابطه بین سازگاري بـه تـراکم  

پـذیري بـا    دهد که افزایش تراکم کاهش ارتفاع بوته در ذرت نشان می
در حقیقت کـاهش  ). الف7شکل (کاهش ارتفاع بوته همراه بوده است 

ر نتیجـه  انـدازي و د  توانسته است از طریـق کـاهش سـایه   ارتفاع بوته 
پذیرتر شدن هیبریدهاي جدیـد را در   اي موجبات تراکم رقابت بین بوته

همچنین بررسی رابطـه  . مقایسه با هیبریدهاي قدیم فراهم آورده باشد
پذیرتر شـدن هیبریـدهاي جدیـد نیـز      بین افزایش در عملکرد و تراکم

که با افـزایش   طوري باشد، به گر رابطه مثبت بین این دو صفت می بیان
پذیري، عملکرد دانه در هیبریدهاي ذرت افـزایش یافتـه اسـت     تراکم

عنوان داشت که هیبریدهاي جدیدتر که از  )24( دوویک). ب7شکل (
هاي بـاال و بـا ازت    تنها در تراکم اصالح ارقام قدیمی حاصل شدند، نه

تر و با ازت کمتر نیـز عملکـرد بـاالتري     هاي پایین زیاد بلکه در تراکم
نیز بیان کردند رابطـه مثبتـی بـین     )67( نگ کو و همکارانزی. داشتند

البتـه از مقایسـه   . افزایش عملکرد و افزایش تـراکم بوتـه وجـود دارد   
توان چنین نتیجه گرفت که کاهش ارتفاع بوته  ب می7ب و  5اشکال 

پذیري در بهبود عملکـرد   تري را در مقایسه با افزایش تراکمنقش مؤثر
  .استدانه ذرت فراهم نموده 

  

  

  گل کراس معرفی شده در کشور در طی چهار دهه اخیر در ایرانروند تغییرات تراکم بوته در هکتار در ارقام ذرت سین - 6شکل 
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 چهار دهه گل کراس ذرت معرفی شده در طی با تراکم بوته در هکتار در ارقام هیبرید سین) ب(و عملکرد دانه ) الف(رابطه بین ارتفاع بوته  - 7شکل 
 گذشته در ایران

  
طور کلی از مقایسه و بررسی روند تغییرات عملکرد دانه، ارتفاع  به

دهه اخیر در کشـور   چهاربوته و تراکم بوته در واحد سطح ذرت طی 
اي  توان چنین نتیجه گرفت که پتانسیل عملکرد این گیاه به گونه می

اي که کـاهش ارتفـاع    گونه افزایش یافته است، به آمیز کامالً موفقیت
ــراکم ــا   بوتــه و افــزایش ت ــد در مقایســه ب ــذیري هیبریــدهاي جدی پ

گر نقش مثبت و تأثیرگذار فرآیندهاي  توانند بیان هیبریدهاي قدیم می
نژادي و انتخاب صورت گرفته در جهت حصول عملکردهاي باالتر،  به

  .ی، باشندزراع بدون در نظرگرفتن نقش عوامل به
  
  برنج

سـال   50بررسی روند تغییرات عملکرد دانه در این گیاه در طـی  
عملکـرد دانـه بـرنج ارقـام     عدم تغییر معنادار در گذشته نشان دهنده 

صـعودي   رونـد  ). 8شـکل  (جدید در مقایسه با ارقام قدیم بوده است 
در حقیقـت  . عملکرد دانه در طی این مدت آهسته و کند بـوده اسـت  

گر این مطلب است کـه   ییرات عملکرد دانه برنج در ایران بیانروند تغ
کیلوگرم در هکتار در سال  افزایش  04/3عملکرد این گیاه به میزان 

رقـم و الیـن تولیـد     12با مقایسه  )43( پنگ و همکاران. یافته است
در طـی   (IRRI)شده توسط مؤسسـه بـین المللـی تحقیقـات بـرنج      

ند که عملکرد دانه در این گیاه به طرز دریافت 1995تا  1966سالهاي 
کیلـوگرم در هکتـار در سـال، معـادل      81تا  75دار و به میزان  معنی

اولـین رقـم    IR8رقم . هر سال افزایش یافته است درصد در 1تقریباً 
 IRRIتوسـط   1966پرمحصول جدید برنج بوده اسـت کـه در سـال    

 ).45 و 44( جهت کشت در اراضی کم ارتفاع گرمسیري تولید گردیـد 
عملکرد این رقم و نیز سایر ارقام آزادشـده توسـط ایـن مؤسسـه در     

تـن در هکتـار بـوده     10تـا   9، 1970و اوایل دهه  1960اواخر دهه 
از طرف دیگر پتانسیل تئوریک عملکرد در این . )69 و 20، 17( است

تن در هکتار بر پایه تشعشع خورشیدي موجـود در طـول    9/15گیاه 
هـاي   در سـال . )68( این اراضی تخمین زده شده استفصل رشد در 

 تـن در هکتـار دسـت یافـت     12بعد چین به تولید ارقامی با عملکرد 
شود که فاصـلۀ بـین عملکـرد جدیـدترین      بنابراین مشاهده می ).45(

  .نسبتاً زیاد است IRRIشده توسط  ارقام برنج کشور و ارقام تولید
لوژیک است که نقـش  ساقه محکم و کوتاه از خصوصیات مورفو

شـود کـه    نماید، زیرا باعث مـی  عملکرد باالي برنج ایفا میزیادي در 
برنج مقاومت بیشتري در مقابل ورس داشـته و مصـرف زیـاد ازت را    

بررسی روند تغییرات ارتفاع بوته در ارقام برنج ایرانـی  ). 1(تحمل کند 
 دهد که این خصوصیت سال گذشته نشان می 50شده در طی  معرفی

هرچنـد مقـدار ایـن کـاهش     ). 9شـکل  (روندي کاهشی داشته است 
همچنین در حال حاضر ارتفاع بوته ارقام جدیـد  . بسیار کم بوده است

سـانتیمتر قـراردارد، کـه تـا      120الـی   100برنج در ایران در محدود 
در منـابع جهـت   ) سانتیمتر 100(حدودي بیشتر از ارتفاع توصیه شده 

  .)42 و 1( باشد ه در این گیاه میحصول حداکثر عملکرد دان
در حقیقت سرعت بسیار آهسـته کـاهش ارتفـاع بوتـه در ایـران      

نژادي بر روي  هاي به دهنده این مطلب باشد که فعالیت تواند نشان می
این خصوصیت همانند آنچه در مورد گنـدم و ذرت مشـاهده گردیـد،    

ر ارتفاع مؤثر واقع نشده است، هر چند کماکان امکان کاهش بیشتر د
 یوشـیدا . هاي ایرانی جهت حصول عملکردهاي باالتر وجود دارد برنج

عنوان داشت که عملکرد دانـه در بـرنج همبسـتگی بـاالیی بـا       )68(
شاخص برداشت دارد، و یکی از مهمترین عوامـل مـؤثر بـر شـاخص     

که در چـین شـاخص    طوري باشد، به برداشت ارتفاع بوته این گیاه می
درصد ولی شـاخص برداشـت ارقـام     27بلند محلی  برداشت ارقام  پا

  ).1(درصد بود  55پرمحصول و پاکوتاه جدید 
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 روند تغییرات عملکرد دانه در ارقام برنج معرفی شده در طی پنج دهه اخیر در ایران - 8شکل 

  

 
 سال اخیر در ایران 50ته در ارقام برنج معرفی شده در طی روند تغییرات ارتفاع بو - 9شکل 

 
در بررسی روند تغییرات طول دوره رشد ارقام برنج ایرانی آزادشده 

کـاهش  زیـادي  طی این مدت نشان داد که طول دورة رشد به میزان 
یافته است، که این نتیجه با نتایج تحقیقات دیگر که در آن ارقام قدیم 

، مطابقت )42 و 1( دیگر مورد مقایسه قرار گرفته اندو جدید برنج با یک
دهـد کـه بـا     در حقیقت نتایج این مطالعه نشان مـی ). 10شکل (ندارد 

کاهش طول دوره رشد عملکرد کاهش پیدا نکرده است که ایـن امـر   
نژادي برنج در ایران در جلـوگیري از کـاهش    نشان دهنده موفقیت به

پنـگ و   .زایش عملکرد بوده اسـت ها در اف عملکرد و عدم موفقیت آن
در  IRRIمشاهده کردند که ارقام برنج آزادشده توسـط   )43( همکاران
تـرین طـول دورة رشـد را در     که کوتـاه  1983تا  1974هاي  طی سال

طـول دوره   (آزادشده قبل و بعد از ایـن مـدت داشـتند     مقایسه با ارقام 

کمتـري را در   ، عملکـرد )روز کمتـر بـود   10طور متوسـط   رشد آنها به
ذکر این نکته . تولید نمودند 1983مقایسه با ارقام آزادشده بعد از سال 

ضروري است که طول دورة مطلوب رشد بر اساس منطقه و اخـتالف  
در فیلیپین طول دورة مطلوب رشـد بـراي   . درجه حرارت متفاوت است

. )34( روز اسـت  125عملکرد باال در فصول خشک و مرطـوب حـدود   
هـاي   مزیت اظهار داشتند که ارقام زودرس برنج) 1(و بنایان رحیمیان 

فیزیولوژیکی و زراعی زیادي در افزایش و ثبات عملکرد درکشت برنج 
ایـن ارقـام بـه ازاي هـر روز فصـل رشـد       . در مناطق گرمسیري دارند

کننـد، ضـمن آنکـه کـارآیی مصـرف آب       محصول بیشتري تولید مـی 
  .باالتري نیز دارند
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 سال اخیر در ایران 50روند تغییرات طول دوره رشد ارقام برنج معرفی شده در طی  - 10شکل 

  
  نتیجه گیري 

آل  باید گفت با توجه به خصوصـیات یـک تیـپ ایـده    طورکلی  به
ــط       ــه توس ــرد ک ــیل عملک ــداکثر پتانس ــول ح ــت حص ــرنج جه ب

 و 37، 36، 22( تهاي گیاهان زراعی ارائه گردیـده اسـ   فیزیولوژیست
سانتیمتر، دورة رشد  100تا  90و برخی از آنها شامل ارتفاع بوته  )64

باشـد، همچنـین    هاي نابـارور کـم مـی    روز و تعداد پنجه 130تا  100
تـوان اظهـار داشـت کـه      دست آمده در تحقیـق حاضـر مـی    نتایج به

کرد آمیز عمل اي موفقیت نژادي برنج در ایران نتوانسته است به گونه به
ولی امکان کاهش ارتفاع بوته بـه حـد   . این گیاه را افزایش دهد دانه

مطلوب و در عین حال کاهش طول دورة رشد مشـروط بـر آنکـه بـا     
همراه باشد، ) مانند افزایش سرعت فتوسنتز(افزایش تولید در هر روز 

کماکان آینده افزایش عملکـرد ایـن گیـاه در ایـران را روشـن نگـاه       
  .دارد می

  
  

  انیقدرد
دانیم از همکاري صـمیمانه بخـش تحقیقـات غـالت و      الزم می

اي مؤسسه اصالح و تهیه نهال  بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه
و بذر کرج که اطالعات مربوط به ارقام مختلف گندم و ذرت معرفـی  
شده در کشور تا این زمان را در اختیار اینجانبـان قـرار دادنـد تشـکر     

و آقاي دکتر امیري الریجانی یقات برنج کشور از مؤسسه تحق. نماییم 
کـه  از مرکز ترویج و توسعه تکنولوژي هراز واقع در استان مازنـدران  

اطالعات کاملی را در زمینه ارقام برنج آزاد شده در کشور در طی این 
آوري و در اختیار قرار دادنـد نیـز صـمیمانه سپاسـگزاري      دوران جمع

محترم مقاله که با نظرات ارزنـده خـود   همچنین، از دو داور  .گردد می
تحقیـق  . شـود  بر غناي هر چه بیشتر مقاله حاضر افزودند تشکر مـی 

حاضر از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه شهید بهشـتی مربـوط بـه    
صـورت پذیرفتـه اسـت کـه الزم      2140/600 طرح پژوهشی شـماره 

م دانیم از معاونت پژوهشی دانشـگاه شـهید بهشـتی بابـت فـراه      می
  . نمودن امکان اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی نماییم

  
  منابع

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ترجمه(نباتات  مبانی فیزیولوژیکی اصالح. 1375. بنایان. م و ،.رحیمیان، ح -1
  .تهران .وزش کشاورزيانتشارات نشر آم. تکامل، سازگاري و عملکرد گیاهان زراعی. 1377 .زند. او  کوچکی.ر .ع، .رحیمیان، ح -2
رونـد تغییـرات   (اي  مطالعه خصوصیات اکوفیزیولوژیک ارقام گندم ایرانی از نظر مورفولوژي، فیزیولوژي و رقابت درون و بین گونه. 1379. زند، ا -3

  .دانشگاه فردوسی مشهد. رساله دکتري زراعت). ساله 50
اي و رقابـت بـین    بررسی روند تغییـرات عملکـرد، رقابـت درون گونـه    . 1380 .نصیري محالتی. مو  رحیمیان مشهدي. ح، کوچکی .ر.ع، .زند، ا -4

  . 21-29):2(15مجله علوم و صنایع کشاورزي . سال اخیر 50اي برخی ارقام گندم ایرانی در طی  گونه
رفولوژیک و فیزیولوژیک ساله خصوصیات مو 50بررسی روند تغییرات . 1381. نصیري محالتی. مو  رحیمیان مشهدي .حکوچکی، . ر .ع، .زند، ا -5

  .161-172):1(16 مجله علوم و صنایع کشاورزي. هاي ایرانی در برخی گندم
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ــان مشــهدي،  .حکــوچکی، . ر .ع، .زنــد، ا -6 مطالعــه برخــی خصوصــیات . 1385. نصــیري محالتــی. مو  زاده صــوفی .سفــرد،  دیهــیم .ررحیمی
 Avena)وحشی   هرز یوالف ایرانی قدیم و جدید با علف (.Triticum aestivum L)اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابتی ارقام گندم 

ludoviciana). 160-174):2(2 هاي زراعی ایران مجله پژوهش.  
و تعیین تیپ  (.Brassica napus L)بررسی فیزیولوژي عملکرد، ساختار کانوپی و فنولوژي تطبیقی ارقام مختلف کلزا . 1384. زاده، س صوفی -7

  . دانشگاه تهران. ارشد زراعتنامه کارشناسی  پایان. آل ایده
 Triticum)هـرز، شاخصـی مناسـب جهـت انتخـاب ارقـام گنـدم         پذیري ارقام در شرایط عاري از علف تراکم. 1384 .زند. او  .زاده، س صوفی -8

aestivum L.) 181-185هرز ایران،  هاي یش علوم علفمجموعه مقاالت اولین هما. هرز هاي با قدرت رقابت باال در شرایط رقابت با علف.  
بررسی عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن و درصد پروتئین دانه ارقام قدیم و جدید گنـدم نـان   . 1383. فرد دیهیم. رزند و . ا، .زاده، س صوفی -9

(Triticum aestivum L.) 409. نباتات ایران، ص چکیده مقاالت هشتمین کنگره زراعت و اصالح. ایرانی.  
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