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شوند و هر  مقصدهاي فيزيولوژيك،  به طور يکسان به وسيله تمام اندامهاي سبز و  برگهای گياه تغذيه نمي

د عامل مهمی است و فاصله مبدا تا مقص. مواد مورد نياز مقصد خاص را تامين مي كنند,  يک از مبادي اخير

هاي  آذين و برگ گل(ها  هاي سبز به دانه ترين بافت معموالً  مواد پرورده مورد نياز براي پر شدن دانه از  نزديك

اندازی طبق و دو برگ نزديك به طبق در عملكرد دانه  به منظور ارزيابي اثر سايه. شود تامين مي) نزديك به آن

 و مقايسه عملکرد دانه اين ارقام، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده چهار رقم گلرنگ در منطقه اصفهان،

هاي كامل  آباد، به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در لورك نجف

 فاكتورهاي آزمايشي شامل چهار رقم.   به اجرا درآمد١٣٨١تصادفي با چهار تكرار در تابستان سال زراعي

اندازي پس از  و سه سطح سايه)  استرلينگ‐سي.، توده محلي كوسه و اي١٠، نبراسكا٢٨١١اراك(گلرنگ 

دار بين  نتايج بدست آمده حاكي از تفاوت معني. بودند) طبق، طبق و دو برگ نزديك آن و شاهد(افشاني  گرده

 استرلينگ به ترتيب ‐سي.سه و ايها در رسيدن به مراحل مختلف نموي بود، و در اين رابطه توده محلي كو رقم

 بيشترين ارتفاع مربوط به توده محلي كوسه . ارقام بودند)  روز١٠٨(ترين  و زودرس)  روز١٢٢(ترين  ديررس

شمار طبق در بوته تحت تاثير . بود)  سابتيمتر٦٠( استرلينگ ‐سي.و كمترين آن مربوط به رقم اي)  سانتيمتر١٢٢(

ت اما شمار دانه در طبق، وزن هزار دانه، وزن دانه در طبق، عملكرد دانه در بوته و اندازي قرار نگرف رقم و سايه

اندازي باعث كاهش اين  اندازي واقع شدند، به طوري كه تيمار سايه شاخص برداشت تحت تاثير رقم و سايه

 ٢/١٤ و ٤/١٢بطور كلي سايه اندازی طبق و طبق و دو برگ فوقاني به ترتيب سبب کاهش . صفات گرديد

 و توده محلي كوسه عملكرد بااليي ١٠، نبراسكا٢٨١١با توجه به اين كه ارقام اراك. درصدي در عملکرد دانه شد

 . باشد توليد كردند، استفاده از اين ارقام در كشت دوم در شرايطي نظير آزمايش حاضر در اصفهان قابل توصيه مي

 
 سايه اندازی، گلرنگ، عملکرد دانه: های کليدی واژه

 
 مقدمه

. عوامل ژنتيکی و محيطی فراوانی بر عملکرد تاثير دارند
کننده پتانسيل توليد  ژنوتيپ از جمله اين عوامل است که تعيين

محصول است و عوامل مختلف محيطی بر ميزان استفاده از اين 
ای متعددي در مورد ه آزمايش). ۶(گذارند پتانسيل تاثير می

ان داده است که اين گياه از گلرنگ در نقاط مختلف جهان نش
 تن ۵عملکردهای حدود . نظر عملکرد دانه پتانسيل بااليی دارد

 تن در هکتار در اياالت ۵ تا ۴در هکتار در کشور رومانی و 
در بررسی ). ۱۵ ،۱۱(متحده تأييد کننده اين مطلب است 
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ا از نظر عملکرد دانه شناخته ه جزء برترين رقم ۱۰نبراسکا 
خار  در اصفهان کشاورزان مايل به کشت رقم بی). ۱۵ ،۲(شدند 

ای آن قابل برداشت هستند و ه کوسه هستند که به آسانی گلچه
جايی که کشت  از آن). ۲(کند  عملکرد نسبتاً بااليی توليد می

تلف استان دوم گلرنگ پس از برداشت گندم و جو در مناطق مخ
ای سازگار و با ه اصفهان در حال گسترش است شناسايی ژنوتيپ

عملکرد اقتصادی باال تحت چنين شرايط محيطي ضروری به 
 .رسد نظر می

شود  ياهاني كه دانه آنها برداشت مي گعملكرد اقتصادي در
ميزان تجمع ماده خشك .  ماده خشك در دانه استتجمعنتيجه 

به جذب تابش خورشيدي توسط ه در گياه و باالخص در دان
  اصليهاي  اندامها برگ. هاي سبز گياه وابسته است اندام
 تر هاي پايين  برگ هستند و در يك جامعه گياهيكنندهتوسنتزف
 طي مراحل  و بنابراين هاي باالتر قرار گرفته ه در سايه برگقسا
 ،۶(دهد رخ مي هاي بااليي گياه برگ  نور درماكزيمم جذب رشد
کننده سهم آن مبدا  تعيين, ٢ و مقصد١چنين فاصله مبدا هم .)۷

 يها بررسي. باشد در تجمع ماده خشک در  مقصد مورد نظر می
 غالت دانه ريز نشان داده است سنتزيانجام شده  روي مواد فتو

هاي تحتاني ساقه و  هاي پاييني نياز قسمت  برگضمن آن كهكه 
قه و تز برگ پرچم، ساسنفتو نمايند مي همچنين ريشه را تأمين

اي از  دهـ عمبخشد ـبه دانه هستنمبداها ترين   نزديك كهسنبله
 در ها اين اندام مقدار سهم .كنند مي  دانه را تأمينماده خشـك

ها بستگي  عملكرد نهايي دانه به محيط و پتانسيل ژنتيكي گونه
هاي انجام شده در مورد غالت سه كربنه نشان  پژوهش). ۶ (دارد

 است كه كنندهتوسنتزفاست كه سنبله نزديكترين اندام  داده 
کند و برگ پرچم از  ا را براي پركردن دانه فراهم میه آسيميالت

 ).۱۰(گيرد  اين نظر در درجه دوم قرار مي
سهم سنبله و برگ پرچم در تأمين ماده خشك عملكرد 

  درصد ۱۰‐۳۵ درصد و ۱۰‐۴۶نهايي دانه به ترتيب در گندم 
 ،۲۰, ۶( درصد۳۲ درصد و ۹‐۷۶ در جو ،)۲۴ ،۲۳, ۲۰, ۱۸, ۶(

گزارش ) ۱۶( درصد ۱۰‐۱۸ درصد و ۳۸‐۶۳و در يوالف ) ۲۴
, ۱۷(، آفتابگردان)۲۶(در گياهان ديگر  از جمله پنبه . شده است

                                                                                    
1. Source 
2. Sink 

هاي نيمه  نيز نشان داده شده كه برگ) ۲۱(و ذرت ) ۲۲ ،۱۹
 .اي در عملكرد گياه دارند فوقاني گياه سهم عمده

روي گلرنگ، قطع تمام ) ۲۵(پژوهش يوري و همكاران در 
ي اطراف طبق،  عملكرد دانه را بطور ها ي گياه بجز براكتهها برگ

ي اطراف ها دهد براكته مي درصد كاهش دادكه نشان ۲۳متوسط 
 را جبران ها برگطبق درصد بااليي از كاهش فتوسنتز ساير 

 ديواره روي سهم فتوسنتزي) ۱۴(پژوهش المور . كرده است
ها مواد  هاي اطراف غوزه پنبه نشان داد كه برگك غوزه و برگك

به (موريس . كنند فتوسنتزي براي رشد و توسعه غوزه فراهم مي
ديواره غوزه و (سهم فتوسنتز غوزه پنبه ) ۲۶نقل از منبع 

 ۳۰در عملكرد نهايي قابل برداشت را ) هاي اطراف آن برگك
 .درصد گزارش كرد

ترين  هاي اطراف طبق و نزديك ايد برگكبر اين اساس ش
هاي فتوسنتزكننده در توليد  ها به طبق موثرترين اندام برگ

باشند، ولي سهم هر يك از اين اجزاء در  اقتصادي گلرنگ مي
بدين لحاظ آزمايشي . تشكيل عملكرد دانه مشخص نشده است

براي تعيين سهم اين اجزاء در عملكرد گلرنگ تحت شرايط 
 .ت تابستانه در اصفهان اجرا گرديداقليمي كش

 
 ها مواد و روش

 دانشكده ،تحقيقاتيمزرعه  در ۱۳۸۱آزمايش در سال 
اجرا   لورك نجف آباد دركشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان

 غربي اصفهان در  جنوبتريم كيلو۴۰اين مزرعه در . گرديد
 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي ٣٢ درجه و ٣٢عرض جغرافيايي

ارتفاع مزرعه از سطح .  دقيقه شرقي قرار دارد٢٣رجه و  د۵١
ي اقليم نيمه ادار پنو متر و بر اساس تقسيم بندي ك١۶٣٠دريا 
 ميانگين درازمدت. باشد ك ميشهاي خ ابستان تنك با خ،كخش

 ۵/١۴٠و درجه حرارت ساليانه منطقه به ترتيب بارندگي 
 منطقه بافت خاك. گراد است  درجه سانتي۵/١۴و متر  ميلي

متر   گرم بر سانتي۴/١ظاهري  مخصوص   جرم،لوم رسيلورك 
 . باشد  مي۵/٧آن حدود  pH متوسط ومكعب 

اي ه پايه  بلوكقالب طرح در فاكتوريل به صورت آزمايش 
فاكتورهاي آزمايشي .  تكرار پياده شدچهار كامل تصادفي در

 ا اسكربناصفهان، ، توده ٢٨١١اراك (نوتيپ گلرنگ چهار ژشامل 
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  ايه اندازي با پاكت  و سه سطح سايه) استرلينگ.سي. ايو  ١٠
طبق، طبق و دو برگ ( رنگ ري كاغذي شي) سانتيمتر١٠×٨(

 .بودندفشاني ا هبعد از گرد) فوقاني ساقه، شاهد
. بودت تهيه بستر شامل شخم، ديسك، تسطيح و فارو عمليا

ي و  رديف كاشت به صورت جو۵شامل هر كرت آزمايشي، 
اساس   بر.متر بود  سانتي۴۵ متر و با فاصله ٣ه به طول پشت

كيلو گرم در  ۱۰۰ادل ك مع  ازت مورد نياز خا،آزمون خاك
. دتامين شدهي  هممرحله تك درسرك  به عنوان كود  اوره هكتار

ورالين كش تريفل  علف،هرز ايه براي پيشگيري از گسترش علف
كاشت در  .خاك استفاده شدكاشتي در بصورت پيش) ترفالن(

 ۴‐۵ در عمق با دست ١٣٨۱ خرداد ماه سال ٢۵تاريخ 
 روز ۴آبياري هر . تراكم بودمبه صورت  و  روي پشتهيمتر سانتي

دوران رشد به بعد طي قرار تيكبار تا زمان استقرار و از اس
 ميليمتر تبخير و طي دوران زايشي بر ١٠٠رويشي بر اساس 

 در .صورت گرفت A ميليمتر تبخير از تشتك كالس ٨٠اساس 
 ٧ فاصله حدود  اساس ها بر گياهچه،  برگي٢‐۴ مرحله
. تنك گرديدند) در متر مربعبوته  ٣٠تراكم حدود (متر  سانتي
  براي مبارزه با.دندش وجين دهي هرز در مرحله ساقه ايه علف

 براي مبارزه با وآزينفوس متيل مگس گلرنگ از سم خسارت 
براي سم اكاتين   از و شد استفاده بنوميل ازسفيدك سطحي

اندازي   تيمار سايه. قبل از گلدهي استفاده شدته مبارزه با ش
هاي كناري طبق پژمرده  هنگامي كه گلچه (افشاني پس از گرده

ها و دو برگ فوقاني  يا تمام طبق ها و روي تمام طبق  بر)شدند
 با استفاده از پاكتهاي  گياه متوالي در رديف دوم كاشت١٠ساقه 
تري انجام م يمگرفتن حاشيه ن  نظردر  پس ازغذي فوقالذكركا
 . شد

  هرهاي  بوته  درصد۵۰يدن  رس بر اساسگياهمراحل نمو
، سبز شدن، ساقه دهي، تكمه دهي(هر مرحله نموی به كرت 

 عملکرد گيري اندازهبراي  .، ثبت شد)گلده، رسيدگي فيزيولوژيك
 از  تيمار بوته تحت ده,)۱۳۸۱آبان (آن هنگام برداشت  اجزاي و 
 رورهاي با شمار طبقو   سپس وزن شدهكرت برداشت شده هر

 شمار دانه در ، دانه هزار  وزن، وزن دانه در طبق،در هر بوته
 .محاسبه گرديد  در بوتهشاخص برداشت، عملکرد دانه و طبق

 سوم و هاي  از رديف در واحد سطحعملكرد دانهمحاسبه براي 

را مساحت هر كرت متر مربع از  دو ، با رعايت حاشيهچهارم
 ١٤ عملكرد دانه بر اساس رطوبت توزين، برداشت كرده و پس از
 .درصد اصالح گرديد

 و ١اس. آ. ام با استفاده از نرم افزار كامپيوتري اسقاعداد و ار

در صورت . شدنديانس  تجزيه وار٢.سي. تي. آ. تي. اس. ام

 ٣دي .اس.  آزمون الآزمايشي از تيمارهاي ثردار بودن ا معني
 درصد براي مقايسه ۵ در سطح احتمال )ارد حداقل تفاوت معني(

 .   استفاده شدها  ميانگين
 

 نتايج و بحث
اري د بين ارقام از نظر شمار روز تا سبز شدن تفاوت معني

 روز از كاشت تا سبز ۶‐۷تمامی ژنوتيپها نياز به . وجود نداشت
دهي، شروع  قه رفتن، تكمهاثر رقم بر مراحل سا. شدن داشتند

  درصد گلدهي، پايان گلدهي و رسيدگي۵۰گلدهي، 
شمار روز الزم تا رسيدن به هريك از . دار بود فيزيولوژيك معني

مراحل نمو در توده محلي كوسه بيشتر از ساير ارقام بود و 
 استرلينگ كمترين شمار روز تا رسيدن به هريك از ‐سی.ای

 تفاوت ۱۰ و نبراسكا۲۸۱۱م اراكدو رق. مراحل نمو را داشت
جدول (داري در وقوع هيچ يك از مراحل نمو نشان ندادند  معني
اي فوق به علت تفاوت ارقام در ه رسد واكنش به نظر مي). ۱

تفاوت بين ارقام گلرنگ را . العمل به طول روز و دما باشد عكس
نيز ) ۴ ،۳، ۱(از لحاظ مراحل مختلف رشد ساير پژوهندگان 

اندازي بدليل اين كه بعد از  تيمار سايه. اند کردهگزارش 
توانست تاثيري بر مراحل  افشاني هر طبق اعمال شد، نمي گرده

 تفاوت بين ارقام مختلف از نظر ارتفاع بوته. نموي داشته باشد
. رقم كوسه بلندترين و رقم اي. داري وجود داشت بسيار معني

م مورد مطالعه ترين رقم در بين ارقا  استرلينگ كوتاه‐سي
 از اين لحاظ به ترتيب ۱۰ و نبراسكا۲۸۱۱رقم اراك. شناخته شد

 ).۳جدول (در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند 
دار  اندازي بر شمار طبق در بوته معني اثر رقم و تيمار سايه

 ۲۲ تا ۱۸ميانگين شمار طبق در بوته در اين ارقام بين . نبود
نيز ) ۵ ،۳، ۱(ديگر  ایه پژوهش). ٢جدول (عدد متغير بود 

                                                                                    
1. Statistical Analysis Systems (SAS) 
2. MSTATC 
3. Least Significant Difference 
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از نظر شمار طبق نشان داد که بين ارقام گلرنگ مورد بررسی 
شمار طبق در بوته قبل . ي وجود نداشتدار  معني تفاوتدر بوته

اندازي در آزمايش حاضر مشخص شده  از اجراي تيمار سايه
توانسته تأثيري بر شمار  اندازي نمي است، بنابراين تيمار سايه

 .داشته باشدطبق در بوته 
داري از نظر شمار دانه در طبق وجود  بين ارقام تفاوت معني

  به ترتيب  استرلينگ‐سي.  رقم ايتوده محلي كوسه  و. داشت
. )٢جدول(بيشترين و كمترين شمار دانه در طبق را توليد كردند

هاي بسيار كوچك   بدليل داشتن طبق استرلينگ‐سي. ايرقم 
 را توليد  در طبقكمترين شمار دانهدر مقايسه با ساير ارقام، 

تفاوت در ارقام گلرنگ از نظر شمار دانه در طبق را . كرد
اثر تيمار . اند نيز گزارش کرده) ۹ ،۸, ۴(پژوهندگان ديگر 

درصد يك اندازي بر شمار دانه در طبق در سطح احتمال  سايه
 درصد كاهش در ٦/١٢اندازي باعث  سايهتيمار . دار بود معني
بين تيمارهاي پوشاندن طبق و دو برگ . انه در طبق شدشمار د

داري وجود  ، تفاوت معنييي تنها بهفوقاني ساقه و پوشاندن طبق
هش در شمار دانه در سنبله در اثر سايه اندازی و يا كا. نداشت

 و ذرت ) ۱۸(قطع برگ را پژوهندگان ديگر نيز در گندم 
ندازي ا تيمار سايه در پژوهش حاضر، .اند گزارش داده)  ۲۱ ،۱۳(

اي تحت پوشش، ه احتماالً به سبب جلوگيري از فتوسنتز اندام
ا شده و به ه باعث كاهش مواد فتوسنتزي انتقال يافته به دانه

ا عقيم ه دليل محدوديت مواد فتوسنتزي، شماري از دانه
اندازي بر شمار دانه در   اثر متقابل رقم و تيمار سايه.اند مانده

 شمار دانه در . دار بود درصد معنيپنج مال طبق در سطح احت
 تيمار  سطح با افزايش١٠ و نبراسكا٢٨١١طبق در ارقام اراك 

. اي  و ولي چنين روندي در كوسه،اندازي، كاهش يافت سايه
در توده محلي كوسه شمار دانه . ه نشدد مشاه استرلينگ‐سي

 تيمار پوشاندن طبق كاهش يافت و در تيماراثر در طبق در 
 نسبت به تيمار پوشاندن ها شمار دانه برگ  طبق ووشاندن پ

 اما . كه علت اين امر مشخص نيستنشان داد افزايش طبق تنها
رسد كه افزايش شمار دانه در توده محلي كوسه در  به نظر مي

حالت پوشش طبق و دو برگ نسبت به پوشاندن طبق تنها و 
اندازي   سايه استرلينگ به تيمار‐.سي.العمل رقم اي عدم عكس

اثر متقابل رقم و . دار شده باشد باعث پيدايش اثر متقابل معني
تيمار سايه اندازی براي اجزاء عملكرد دانه در مطالعه محمود و 

 .بر روي گندم نان نيز ديده شده است) ۱۸( چودهری

تفاوت بين ارقام از نظر وزن هزار دانه در سطح احتمال يك 
 ٢/٣٢ معادل   با وزن هزار دانه٢٨١١اراك .دار بود درصد معني

  و كوسه به  استرلينگ‐سي.  اي،١٠گرم بيشترين و نبراسكا
برتري رقم . )٢جدول  (هاي بعدي قرار گرفتند ترتيب  در رتبه

توان به خصوصيات ژنتيكي و فيزيولوژيك آن  مي  را٢٨١١اراك
 پژوهندگان ديگر نتايج بدست آمده با گزارش. نسبت داد
 يكوزن هزار دانه در سطح احتمال . )۵، ۴، ۳، ۱ (مطابقت دارد

  ميزان با افزايش .اندازي قرار گرفت درصد تحت تأثير تيمار سايه
بيشترين وزن هزار دانه، . اندازي، وزن هزار دانه كاهش يافت سايه

 طبـق پوشاندنمـربوط به تيمـار  آن مربوط به شاهد و كمترين
 مواد  تأمينرسد كاهش يبه نظر م. )٢جدول  (هـا بود برگ و

اندازي، دليل كاهش وزن هزار دانه   سايه تيمارفتوسنتزي در اثر
 مواد فتوسنتزيمقدار اندازي،  سايهسطح  افزايش  احتماالً با.باشد
 و از اين مواد  هر دانه  سهم متوسط نتيجه درو  و موجودجاري
ر  در ساييا  چنين نتيجه.يابد  وزن هزار دانه كاهش مينهايتاً

در اين پژوهش . نيز گزارش شده است) ۲۰، ۱۸، ۱۶(گياهان 
 درصدکاهش بيشتر ۵/۳پوشاندن طبق به همراه دو برگ باعث 

در وزن هزار دانه نسبت به پوشاندن طبق تنها شد كه اين 
نتيجه بدست آمده با  پژوهش يوري و . تفاوت معني دار نبود

 را به دانه وزن هزار  درصد كاهش در۸/۶كه ) ١٩٦٨(همكاران 
بدست آوردند، تفاوت   گلرنگهاي فوقاني قطع برگ دليل

اي ه در ساير گياهان زراعي سهم بيشتر برگ. چنداني ندارد
فوقاني در تأمين مواد فتوسنتزي و وزن هزار دانه گزارش شده 

رسد علت آن  و به نظر مي) ۲۴ ،۲۳، ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۶(است 
اي ه ني و يا تفاوتاي فوقاه مرتبط با سطح سبز بيشتر برگ

 ۶/۸تيمار پوشاندن طبق به تنهايي سبب . باشد ژنتيكي ارقام 
رسد با ايجاد  به نظر مي. درصد کاهش در وزن هزار دانه شد

اي اطراف ه محدوديت در فتوسنتز بافت های سبز طبق و براكته
اي سبز گياه افزايش يافته و يا اين كه ه آن، فتوسنتز ساير اندام

از كاهش مواد فتوسنتزي توليدي اين اندامهاي حداقل قسمتي 
سهم . سبز از ناحيه انتقال مجدد مواد، جبران شده باشد

فتوسنتزي نسبتاً كم طبق در وزن هزار دانه گلرنگ در مقايسه با 
نشان ) ۲۴ ،۲۰، ۱۸( درصدي سنبله گندم و جو ۵۰سهم حدوداً 

هان اي مشابه در وزن هزار دانه گياه دهد كه سهم اندام مي
 .مختلف، متفاوت است
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 . چهار ژنوتيپ گلرنگدر) متر سانتي( و ارتفاع  شمار روز از كاشت تا زمان وقوع مراحل مختلف نموي∗هاي ميانگين  ‐۱جدول 
 ارتفاع بوته رسيدگي فيزيولوژيك گلدهي% ١٠٠ گلدهي% ٥٠شروع گلدهي دهي تكمه دهي ساقهسبزشدن ژنوتيپ
a۸/۶ a ۲/۲۸ a ۸/۴۴ a۹/۶۷ a ۷/۸۲ a ۹/۹۳ a۲/۱۲۲ ۴/۱۲۲ كوسه  a 

a ۰/۷ b ۱/۲۴ b ۰/۳۶ b ۷/۶۲ b ۵/۷۶ b ۴/۹۱ b ۸/۱۱۷ ۵/۹۷ ۲۸۱۱ اراك  b 
۶/۸۹ ٩/١١٧ b ٠/٩١ b ٢/٧٧ b ٠/٦٣ b ١/٣٦ b ٢/٢٤ b ٠/٧ a ۱۰ نبراسكا  c 

۰/۶۰ ٢/١٠٨ c ٦/٧٩ c ٩/٦٣ c ١/٥٥ c ٨/٣٢ c ٤/٢١ c ٢/٦ a استرلينگ‐سي. اي  d 
 درصد ۵ در سطح احتمال LSD بر اساس آزمون آماريدار  يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معني حداقلي كه داراييها  ميانگين هر ستون در∗
 .باشند مي

 آن براي عوامل مورد آزمايش ياجزا عملکرد دانه و  ∗ هاي ميانگين ‐ ۳جدول

 عوامل آزمايش
شمار طبق
 در بوته

شمار دانه
در طبق

وزن هزار 
)گرم( دانه

وزن دانه در 
)گرم(  طبق

 عملكرد دانه
)گرم در  بوته(

عملكرد بيولوژيك
 )گرم در بوته(

شاخص برداشت
 )درصد(

 عملکرد دانه
)كيلوگرم در هكتار(

عملکرد بيولوژيک 
)كيلوگرم در هکتار(

          ژنوتيپ

۹/۳۳۱۵ ٨/٢٢ a ۴/۱۳ a ۶/۵۸ a ٧١/٠ a ٠/٢٥ b ٦/٢٨ a ٨/١٨ ab وسهك  a ۲/۱۳۲۷۵  a 

۸/۳۴۵۹ ٦/٢٠ a ۰/۱۳ a ۵/۶۳ b ٧٥/٠ a ٢/٣٢ ١/٢٣a b ٩/١٧ b ٢٨١١اراك  a ۹/۱۳۷۳۵  a 

۷/۳۳۲۴ ٢/٢٣ a ۲/۱۴ a ۱/۶۱ a ٧٥/٠ a ٤/٣١ ٨/٢٣a b ٠/١٩ ab ١٠نبراسكا  a ۳/۱۲۷۸۴  a 

۹/۱۳۸۶ ٦/١٦ b ۵/۶ b  ۷/۳۹ c ٣٠/٠ b ٣/٣١ a ٩/٩ c ٦/٢١ a استرلينگ‐سي. اي  b ۵/۸۷۱۱  b 

          اندازي تيمار سايه

 + + ٧/٢٢ a ۹/۱۲ a ۹/۱۲ a ۶/۵۵ a ٢/٢٣ ٢/٢٣a a ٥/١٨ a شاهد
 + + ٣/٢٠ b ۳/۱۱ b ۳/۱۱ a ۷/۵۴ b ٦/٢٠ ٦/٢٠b b ١٩/a ۱ طبقپوشاندن 

 + + ٤/١٩ b ۱/۱۱ b ۱/۱۱ a ۴/۵۶ b ٣/٢٠ ٣/٢٠b b ٥/٢٠ aطبق و برگپوشاندن 

 LSD بر اساس آزمون آماريدار  يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معني حداقلي كه داراييها گين ميان براي هر عامل آزمايشي و هر ستون در∗
 .اثر بررسي نشد+      .باشند  درصد مي۵در سطح احتمال 

 
تفاوت بين ارقام از نظر وزن دانه در طبق در سطح احتمال 

 و توده ١٠، نبراسكا٢٨١١ارقام اراك. دار بود يك درصد معني
داري نداشتند و  سه از نظر اين صفت اختالف معنيمحلي كو

 رقم  بيش ازداري معنيبه صورت ميانگين وزن دانه در طبق آنها 
 )١٩٩٧( محمود و چودهری).٢جدول  (  بود استرلينگ‐سي. اي

 مختلف گندم از نظر وزن دانه در ارقام  كه بين دادندنيز نشان 
اندازي بر  ر سايهاثر تيما .شت وجود دايدار سنبله تفاوت معني

 دار بود وزن دانه در طبق در سطح احتمال يك درصد معني
 شاهد بيشترين در تيمار وزن دانه در طبق  .)٢جدول (
   مقدارها كمترين  طبق و برگ پوشاندنو در تيمار)  گرم٧٩/٠(
 و طبق  به تنهايي طبقپوشاندن بين تيمار .را داشت) گرم٥٥/٠(

محمود و  .داري وجود نداشت  معنيتفاوت از اين نظر ها و برگ
نيز در پژوهشي  روي گندم اثر تيمار قطع ) ١٩٩٧( چودهری

. دار گزارش كردند برگ و ريشك را بر وزن دانه در سنبله معني
اندازي  سد كاهش سطح فتوسنتزي ناشي از سايهر ميبه نظر 

باعث كاهش در توليد ماده فتوسنتزي شده و در نتيجه سهم 
ي در هر دانه نيز كاهش يافته و در مجموع منجر مواد فتوسنتز

بعالوه با توجه به اينكه شمار . شود ميبه افت وزن دانه در طبق 
رود  اندازي كاهش يافته است، انتظار مي دانه در طبق نيز با سايه

  .كه تغييرات وزن دانه در طبق نيز چنين روندي داشته باشد
وزن هزار دانه، بين گيري به جز  ر تمام صفات مورد اندازهد

 طبق و دو برگ فوقاني گياه  پوششدو تيمار پوشش طبق و
توان   و دو دليل احتمالي را ميشتداري وجود ندا تفاوت معني

 دو برگ فوقاني ساقه كهاحتمال اول اين . براي آن ذكر كرد
گلرنگ نقش چنداني در پر شدن دانه ندارند و احتمال دوم آن 

 بر   نسبياندازي  باعث سايهتممكن اس پوشاندن طبقكه 
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  ميزاندر نتيجه باشد كه هاي نزديك به طبق نيز شده برگ
 داري  تفاوت معني از اين رو كاهش يافته وها اين برگفتوسنتز 

بين دو تيمار پوشش طبق و طبق و دو برگ فوقاني در بيشتر 
 . صفات مورد مطالعه ايجاد نشده است
دازي بر وزن دانه در طبق در ان  اثر متقابل رقم و تيمار سايه

  براي وزن دانه در طبق.دار بود  درصد معنيپنجسطح احتمال 
 به طور اندازي،  سايهدر اثر تيمار ١٠ و نبراسكا٢٨١١ارقام اراك
 ولي چنين ، درصد كاهش يافت٢٢ و ٥/٢٩ به ترتيب متوسط

در توده .  ديده نشد استرلينگ‐سي. ايروند كاهشي در رقم 
ها به   طبق و طبق و برگ پوششيز با ايجاد تيمارمحلي كوسه ن
 دانه در هر طبق وزن درصد ٢٢ درصد و ٢٨ دترتيب حدو
ظاهراً برتري وزن دانه در . )اند اعداد ارائه نشده (كاهش يافت

طبق در توده محلي كوسه در تيمار پوشش طبق و دو برگ 
نسبت به تيمار پوشش طبق و ثبات نسبي اين صفت بين دو 

دار   استرلينگ علت معني‐سي.يماري مذكور در رقم ايسطح ت
رسد عامل اصلي اين  به نظر مي. شدن اين اثر متقابل بوده است

 و بويژه مرفولوژيك و هاي ژنتيكي ها، مربوط به تفاوت تفاوت
گيري بر روي   در آزمايش حاضر اندازه. ارقام باشدفيزيولوژيك

 احتمالي ارقام از اي مجاور آن و تفاوته سطح سبز طبق و برگ
اين لحاظ صورت نگرفت، ولي احتمال تفاوت ارقام از اين نظر 

هاي بسيار   داراي طبق استرلينگ‐سي. اي .منتفي نيست
 نهايتاً كهكند  كوچكي است كه شمار دانه كمتري توليد مي

 .شود باعث كاهش وزن دانه در طبق ميچنين خصوصيتي 
 در  عملكرد دانهز نظراداري  بين ارقام، تفاوت بسيار معني

 دانه در بوته   بيشترين عملكرد١٠رقم نبراسكا.  مشاهده شدبوته
 ‐سي. و اي ٢٨١١ اراك،  توده محلي كوسهو را توليد كرد
با اين حال . هاي بعدي قرار گرفتند  به ترتيب در رتبه استرلينگ

 و ١٠ بين ارقام كوسه، نبراسكا در بوته دانهتفاوت عملكرد
 به ١٠رقم نبراسكا. دار نبود  نظر آماري معني از٢٨١١اراك

در بوته  درصد عملكرد دانه ۴/۵۴ و ۴/٨، ۶/۵ترتيب حدود 
  استرلينگ‐سي. ايو ۲۸۱۱بيشتري نسبت به ارقام كوسه، اراك

 با اينكه شمار دانه در ١٠رقم نبراسكا. )٢جدول  (توليد كرد
  به علت داشتن، كوسه داشت محلي توده نسبت بهطبق كمتري

 افزايششمار طبق در بوته و وزن هزار دانه بيشتر، 

 دانه بوته نسبت به  عملكردرا در ) درصد۶/۵(ي دار غيرمعني
  استرلينگ‐سي. ايقم هاي ر بوته .توده محلي كوسه نشان داد
 بدليل  و بويژههاي كوچك و طبق با عملكرد بيولوژيك پايين

ز مگس ها و خسارت ديدن ا حساس بودن به آفات و بيماري
 عدم سازگاري با شرايط ً سفيدک سطحی و ظاهراگلرنگ و
دانه رضايت  عملكرد ، كشت تابستانه در بخصوصصفهاناقليمي ا

نيز ) ۲۵ ،۱۵، ۱۲، ۹، ۵( ساير پژوهندگان .بخشي را نداشتند
 داري از نظر عملكرد ، تفاوت معني گلرنگهاي مختلف بين واريته

قام مورد پژوهش از نظر تفاوت بين ار. اند ردهارش كگز دانه
بيشترين عملكرد دانه .  بوددار معنيعملكرد دانه در واحد سطح 

ارقام .  كيلوگرم در هكتار بود۳۴۵۹ با ۲۸۱۱مربوط به رقم اراك
ي دار معني تفاوت ۱۰، توده محلي كوسه و نبراسكا ۲۸۱۱اراك

اين نتيجه با ). ٢جدول (از نظر عملكرد دانه در هكتار نداشتند 
  داداشيگزارش

تفاوت موجود بين ارقام ناشي از عوامل . خوانی دارد هم) ١٣٨٠(
 و ۱۰، نبراسكا ۲۸۱۱ارقام اراك. باشد ژنتيكي متفاوت ارقام مي

توده محلي كوسه با داشتن وزن هزار دانه و شمار طبق در بوته 
 استرلينگ و شمار دانه در طبق ‐سي.تقريباً برابر با رقم اي

 استرلينگ عملكرد دانه در هكتار بيشتري ‐سي.بيشتر از رقم اي
 .نسبت به آن توليد كردند

 در سطح  در بوتهاندازي بر عملكرد دانه اثر تيمار سايه
 با  در بوته عملكرد دانه اگر چه.دار بود   درصد معنيپنجاحتمال 
 ولي تفاوت عملكرد دانه ، كاهش يافتيانداز سايه ميزانافزايش 

دار  ها از نظر آماري معني  و برگطبق پوششطبق و  پوششبين 
 طبق و دو برگ بااليي ساقه اندازي  سايهطبق واندازي  سايه .نبود
در  درصد كاهش در عملكرد دانه ۲/۱۴ و ۴/۱۲ ترتيب باعث به

رسد كه   چنين به نظر مي.)٢جدول  (ند شد گلرنگ ارقامبوته
ميزان فتوسنتز دو برگ فوقاني گلرنگ در حدي است كه تاثير 

شايد نزديك نداني در تشكيل و پر شدن دانه نداشته و يا چ
بودن دو برگ فوقاني گلرنگ به طبق باعث شده است كه در 

هاي  هاي ذكر شده در سايه پاكت  تنها، برگ تيمار پوشش طبق
ها قرار گرفته و فتوسنتز آنها كاهش يابد و  قرار داده شده بر طبق

 و  به تنهاييبق طپوششداري بين   در نتيجه تفاوت معني
پژوهندگان .  طبق و دو برگ فوقاني ساقه مشاهده نشودپوشش
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اندازی روی    و يا تيمار سايههاي مختلف  ديگر نيز اثر قطع برگ
بر عملکرد گياهان زراعي مختلف آذين را   ها و اجزاي گل  برگ
قطع و يا ). ۲۵ ،۲۴، ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۳(اند   ار گزارش کردهد معنی
هاي سبز گياه باعث كاهش در مقدار كل   روی انداماندازي سايه

فتوسنتز گياه شده كه در نتيجه مواد فتوسنتزي كمتري قابل 
ها و كاهش وزن  هر  هابوده و متعاقباً پوكي دانه انتقال به دانه

دانه را به دنبال داشته و نهايتاً عملكرد دانه در بوته كاهش 
ي فوقاني و گل آذين ها تفاوت در سهم فتوسنتزي برگ. يابد مي

هاي  گلرنگ در تشكيل و توليد دانه در پژوهش حاضر با گزارش
) ١٩٦٨(موجود در مورد ساير گياهان و گزارش يوري و همكاران

در گلرنگ، شايد ناشي از حذف درصد بيشتري از سطح برگ 
ساير گياهان در مطالعات فوق الذكر و تفاوت در سهم فتوسنتزي  

اصوالً در . هان در تشكيل عملكرد دانه باشدهاي مختلف گيا اندام
گياهاني نظير غالت دانه ريز كه به صورت متراكم كاشته 

هاي فوقاني آنها در تشكيل دانه  شوند، سهم فتوسنتزي اندام مي
هاي فوقاني ساير گياهان بوده و  بسيار بيشتر از اين سهم در اندام

يز گزارش شده هاي زيرين آنها در اغلب مطالعات ناچ سهم اندام
 .است

  در بوتهاندازي بر عملكرد دانه  اثر متقابل رقم و تيمار سايه
 در سطح احتمال مورد استفاده به عبارت ديگر،. دار نبود معني

 دو سطح به  گلرنگ ارقام مختلفدر اين آزمايش عملكرد دانه
  سهدر پژوهش. دادن   نشانمتفاوتي   العمل اندازي، عكس سايه

  اثر متقابل قطع برگ و رقم بر )١٩٦٨ ( همكارانساله يوري و
دار گزارش   در دو سال آزمايش بسيار معني گلرنگعملكرد دانه

هاي مورفولوژيكي ارقام   بنابر گزارش اين پژوهندگان، تفاوت.شد
گلرنگ مورد استفاده آنها سبب قطع درصد بيشتري از سطح 

بروز اثر متقابل فتوسنتزكننده در برخي از اين ارقام و در نتيجه 
 .شده بود

بين ارقام مختلف از نظر عملكرد بيولوژيك در بوته، تفاوت 
  بيشترين و رقم ۲۸۱۱رقم اراك. ي وجود داشتدار معنيبسيار 
 استرلينگ  كمترين عملكرد بيولوژيك در بوته را توليد ‐سي. اي

 از ۱۰ ، كوسه و نبراسكا۲۸۱۱بين ارقام اراك). ٢جدول (كردند 
. ي وجود نداشتدار  معنيكرد بيولوژيك در بوته تفاوتنظر عمل
 استرلينگ به دليل داشتن ارتفاع بوته بسيار ‐سي. اي در رقم

تر  ي ظريفها  و شاخهها كمتر نسبت به ساير ارقام و داشتن برگ

ي كمتر از دار معنيتر، عملكرد بيولوژيك در بوته بطور  و كوچك
د پژوهش از نظر عملكرد تفاوت بين ارقام مور. ساير ارقام بود

بيولوژيك در واحد سطح نيز، در سطح احتمال يك درصد 
 كيلوگرم در هكتار بيشترين ۱۳۷۰۰ با ۲۸۱۱اراك.  بوددار معني
 كيلوگرم در هكتار كمترين ۸۷۰۰با   استرلينگ‐سي. و اي

بين . ميزان عملكرد بيولوژيك در واحد سطح را توليد كردند
 از نظر عملكرد بيولوژيك ۱۰براسكا و ن۲۸۱۱ارقام كوسه، اراك

اختالف ارقام از . ي مشاهده نشددار معنيدر واحد سطح تفاوت 
نظر عملكرد بيولوژيك تا حدودي به ارتفاع بوته آنها نيز مرتبط 

 و ۲۸۱۱باشد، چرا که ارتفاع نهايي گياه در ارقام كوسه، اراك يم
سترلينگ  ا‐سي.ي بيشتر از رقم ايدار معني به طور  ۱۰نبراسكا

اندازي بر عملكرد بيولوژيك در بوته تاثير  تيمار سايه .بود
هد احتماالً ايجاد پوشش روي د يداري نداشت که نشان م معني
اي فوقاني گياه تاثير چنداني بر فعاليت فتوسنتزي ه اندام
اي ه اي تحتاني نداشته است و كاهش عملكرد دانه در بوتهه اندام

حتماال ناشي از كاهش و يا توقف اندازي، ا تحت تيمار سايه
 .باشد اي تحت تيمار ميه فتوسنتز در اندام
مورد پژوهش از نظر شاخص برداشت، گلرنگ بين ارقام 

  باالترين١٠رقم نبراسكا. داري وجود داشت تفاوت بسيار معني
 و ۲۸۱۱، اراك كوسه توده محلي و را دارا بودشاخص برداشت

ي بعدي قرار گرفتند ها رتبه در  به ترتيب استرلينگ ‐سي. اي
 و كوسه بخاطر داشتن عملكرد ١٠هاي نبراسكا رقم. )٢جدول (

 در مقايسه با  بيشتر و عملكرد بيولوژيك نسبتاً كمتر نسبتاًدانه
 .بودندداراي شاخص برداشت باالتري ،  ٢٨١١اراكرقم 

اندازي بر شاخص برداشت در سطح احتمال  اثر تيمار سايه
 درصد بيشترين و ٧/٢٢شاهد با تيمار .  بوددار يك درصد معني

 درصد كمترين شاخص ٤/١٩ها با   برگ وطبقتيمار پوشش 
اندازي   تيمار سايه از آن جا كه.)٢جدول  (برداشت را دارا بودند

  داد، درصد كاهش٢/١٣ بطور متوسط  را در بوتهعملكرد دانه
نتيجه  اين طور ،نداشتدر بوته ولي تأثيري بر عملكرد بيولوژيك 

ها به  اندازي طبق و برگ اندازي طبق و سايه سايهشود كه  مي
 درصد كاهش در شاخص برداشت ٥/١٤ و ٥/١٠ترتيب باعث 

اي مجاور آن ه رسد تاثير پوشش طبق و برگ  به نظر مي.ندشد
اي گياه ه عمدتاً بر وزن دانه و عملكرد دانه بوده و وزن ساير اندام
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تغييرات شاخص . متاثر نشده استها  چندان از پوشش اين اندام
اندازي، با تغييرات شمار دانه در طبق،  برداشت در اثر تيمار سايه

  اندازي سايهوزن هزار دانه و وزن دانه در طبق در اثر تيمار 
 .داراي روند مشابهي بودند

نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد كه احتماال  
 و توده محلی کوسه ۱۰اسکا، نبر۲۸۱۱کشت تابستانه ارقام اراک

در شرايط مشابه با آزمايش حاضر مطلوب بوده و هر کدام از اين 
. باشند سه رقم برای کشت تابستانه در اصفهان قابل توصيه می

های نزديک به آن باعث کاهش   طبق و برگاندازي سايهچون 

 درصد در عملکرد دانه در بوته ارقام گلرنگ در شرايط ۱۴تنها 
گيري كرد كه اجزاي سبز  ضر شد شايد بتوان نتيجهآزمايش حا

هاي مجاور آن سهم نسبتاً كمي در  آذين گلرنگ و برگ گل
 .تأمين مواد پرورده و ذخيره دانه اين گياه دارند

 
 سپاسگزاري

هزينه اجراي اين تحقيق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان  
 .تامين شده است
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