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 گندم دوروم درشرایط دیم منطقه اردبیلارقام عملکرد واجزاي عملکرد  بررسی صفات فنولوژیکی،

  
  5،شهرزادجماعتی 4غالمرضا عابدي اصل ، 3، احمدتوبه2، عبدالقیوم قلی پوري1فیروزي مجنده محمدجواد

 دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه محقق اردبیلی- 1
 mohamadfiroozi67@gmail.com:: مسئول مکاتبه

  و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار گروه زراعت  - 2
  عضوهیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل -4استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی - 3

  دکتراي دانشگاه آزاد واحد تبریز دانشجوي_5
  
  چکیده 

 3قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در در رقم گندم به عنوان شاهد 5نوع ژنوتیپ گندم دوروم همراه با  20تعداد در این آزمایش
وصفات عملکرد ، تعداد دانه در سنبل، وزن هزار دانه،  کشت شدندایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل مزرعه  تکرار در

نتایج نشان داد که صفات عملکرد  ارتفاع بوته، تعدادپنجه،عملکرد کاه اندازه گیري گردید طول سنبله، طول ریشک ، شاخص برداشت ،
درسطح ، تعداد دانه در سنبل، وزن هزار دانه، طول سنبله، طول ریشک ، شاخص برداشت ، ارتفاع بوته، عملکرد کاه بین ژنوتیپ ها 

 ،طول سنبله ،صفات تعداد دانه درسنبله و در بین بلوك هستند معنی داردرصد  5احتمال یک درصد و تعدادپنجه در سطح احتمال 
ودرمجموع رقم شماره  در سطح احتمال پنج درصد معنی دار به دست آمدندو عملکرد کاه ، طول ریشک وتعدادپنجه شاخص برداشت

  .ضعیفترین نتایج را بدست آوردند 22و 1و ارقام نسبت به سایر ارقام بهترین  24
  

  اجزاي عملکرد ، عملکرد،کاريدوروم، دیم گندم :هژکلیدوا
  

  مقدمه  
ودر ایران هرسال حدود ) 5(ازکل اراضی جهان که به کشت گندم اختصاص دارد تولید می شود% 10دریا گندم ماکارونی  گندم دوروم 

گندم به طور فوق العاده اي این  .تهزار هکتار ان متعلق به گندم دوروم اس 200-300میلیون هکتار زیر کشت گندم قراردارد که  6/6
بدون شک بررسی ). 3.(ازنظر صفات فیزیولوژیکی  براي تولید محصول در دامنه ي وسیعی از محیط هاي اقلیمی سازگاري دارد

 خصوصیات مورفولوژیک وفیزیولوژیک تعیین کننده عملکرد، از جمله روش هاي مناسب براي دستیابی به معیارهاي انتخاب در جهت
 ایران).1(.کرد واصالح ومعرفی ارقام تجاري است که در نهایت منجربه خود کفایی از نطر تولید ماکارونی و سمولینا خواهدشدبهبود عمل

 میزان زمان، بسته به خشکی متوسط سوم یک متر، میلی250 حدود بارندگی متوسط با که نحوي دارد به محدودیت آبی منابع نظر از
 در آن با مرتبط صفات و گزینش مناسب معیار تعیین.قراردهد تاثیر تحت دیمزارها در شدت به را میتواندعملکرد بارندگی پراکنش و

 .مؤثراست دارند باالیی پذیري وراث که صفاتی عمدتاً براي گزینش که است بدیهی .است بسیارضروري عملکرد افزایش هاي برنامه
 و مثبت همبستگی دانه وزن و سنبله در دانه تعداد، سطح واحد در سنبله یا پنجه تعداد دانه با عملکرد که داده نشان تحقیقات نتایج

  ).6،4،2( .دارد داريی معن
  

  ها مواد وروش
به منظور بررسی برخی صفات گندم دوروم در شرایط دیم منطقه اردبیل در ایستگاه تحقیقات 1391-92این آزمایش در سال زراعی    

سرداري ، زردك، گردیش (رقم گندم  5ژنوتیپ گندم دوروم همراه با  20آزمایش با .کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل اجرا گردید
براي ارزیابی صفات مورد نظر از هر کرت به طور  .تکرار اجرا گردید 3طرح بلوك کامل تصادفی در  به عنوان شاهد در قالب )وساچی
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صفات مورد نظر در آزمایشگاه اندازه گیري گردیدو بعد از رسیدگی کامل، محصول هر کرت برداشت شده و بوته انتخاب شد  5تصادفی 
 .آمده است) 1(ها در جدول اسامی ژنوتیپ .ق اردبیلی انتقال داده شدبه آزمایشگاه زراعت دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محق

  
  ژنوتیپ هاي مورد گندم دوروم کشت شده 25اسامی  - 1جدول 

  
Ent 
no. 

Genotyp 

1 SORA/2*PLATA_12//SRN_3/NIGRIS_4 
2 GUAYACAN INIA/3/STOT//ALTAR 84/ALD 
3 CBC 501 CHILE/SOMAT_3.1 
4 CMH 82 A.1062/3/GGOVZ 394//SBA 81/PLC/4/AAZ_1/CREX/5/…. 
5 SNITAN/3/STOT//ALTAR84/ALD 
6 ALTAR 84  
7 STOT//ALTAR 84/ALD 
8 AINZEN-1/SORD_3 
9 CAMAYO/3/STOT//ALTAR 84/ALD/4/RASCON_37/2*TARRO_2 
10 CBC 509 CHILE/SOMAT_3.1//WODUDCK/CHAM-3 
11 BCRIS/BICUM//LLARTA INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21 

12 ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/GUANAY/4/GREEN_14//…. 
13 ALTAR 84/STINT//STINT//SILVER-45/3/GUANY/4/GREEN_14//… 
14 ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/STOT//ALTAR 84//ALD/4/… 
15 CBC 509 CHILE/SOMAT_3.1//BOOMER_18/LOTUS_4 
16 LYMNO 8/3/RASCON_37/TARRO_2//RASCON_37/4/STOT//… 
17 SRN_1/6FGO/DOM//NACH/5/ALTAR 84/4/GARZA/AFN/CAR/3/… 
18 AINZEN_1//HYDRANASSA30SILVER_5/3/AUK/GUIL//GREEN 
19 CBC 503 CHILE/3/STOT//ALTAR 84/ALD/4/BICHENNA/AKAKI_7 
20 G_1252/ Zardak 
21 Zardak/3/61_130/414_44//Cak79 
22 Saji 
23 Zardak 
24 Gerdish 
25 Sardari 

  
  

  :نتایج وبحث
تعداد دانه در عملکرد ، صفات نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ هاي مورد بررسی تفاوت معنی داري در سطح احتمال یک درصد در

ودر صفت تعدادپنجه در سطح احتمال پنج درصدتفاوت بوته ارتفاع ،، شاخص برداشت طول ریشک طول سنبله،  ،وزن هزار دانه ،سنبل
صفات  باشد ودر بین بلوكهاي مورد بررسی میکه این نشان دهنده باال بودن تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپمعنی داري مشاهده گردید

درصد معنی دار به دست آمدند در سطح احتمال پنج  وتعدادپنجه طول ریشک ،،شاخص برداشت تعداد دانه درسنبله ،طول سنبله 
به  23ژنوتیپ  )3جدول (انجام گرفته شد% 5در سطح احتمال  LSDها که به روش ، و با توجه به مقایسه میانگین ژنوتیپ)2جدول (

 10ژنوتیپ ، )56/41(وزن هزاردانهمیانگین  بیشترین 8ژنوتیپ ، )61/6(میانگین را براي صفات تعداد دانه در سنبل ترتیب بیشترین
شاخص میانگین  بیشترین 22ژنوتیپ ، )703/73(عملکردمیانگین  بیشترین 24ژنوتیپ ، )06/8(طول ریشک میانگین بیشترین
مربع رتعداد سنبله درمتبیشترین میانگین  24،ژنوتیپ ) 6767/4(طول سنبلهمیانگین  بیشترین 24ژنوتیپ ، )317/20(برداشت

دارا بودند و ژنوتیپ  ار)33/2(بیشترین میانگین تعدادپنجه 3و ژنوتیپ )6/797(کرد کاه عملمیانگین  بیشترین 24و زنوتیپ )22/399(
میانگین را کمترین 17دارا بودند همچنین ژنوتیپ  را)803/58،  810/58(بوته گین را براي صفت طول بیشترین میان 24و 23هاي 
کمترین میانگین  9ژنوتیپ ،) 23/30(وزن هزاردانهکمترین میانگین را براي صفت 22ژنوتیپ ، )23/4(صفات تعداد دانه درسنبله  براي

کمترین میانگین را براي  7ژنوتیپ  ،)54/41(ارتفاع بوتهکمترین میانگین را براي صفت  22ژنوتیپ  ،)17/6(طول ریشک  را براي صفت
 کمترین میانگین را براي صفت 16ژنوتیپ ،)83/15(عملکردفت کمترین میانگین را براي ص 1،ژنوتیپ  )407/9(شاخص برداشتصفت 

تعداد کمترین میانگین را براي صفت  17ژنوتیپ ،) 3/75(ملکرد کاهکمترین میانگین را براي صفت ع 1ژنوتیپ،) 49/3(طول سنبله
 .را دارا بودند)5/0(پنجه 
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  نتیجه گیري کلی

باتوجه به نتایج به دست امده میتوان نتیجه گیري کرد بهترین رقم گندم دوروم کشت شده در این آزمایش با توجه به داشتن بیشترین 
می باشد وضعیفترین ارقام گندم باتوجه به داشتن  24میانگین در صفات عملکرد، عملکرد کاه ، طول سنبله وطول بوته رقم شماره 

با داشتن کمترین میانگین صفات وزن دانه و ارتفاع  22و رقم شماره  1عملکرد و عملکرد کاه رقم شماره کمترین میانگین درصفات 
  .بوته از ضعیفترین ارقام کشت شده به حساب می ایند

  
  

  هاي گندم دوروم خالصه تجزیه واریانس براي صفات ژنوتیپ -2جدول شماره 
منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

 عملکرد
(gr/m2)  

دانه در تعداد 
  سنبله

 وزن هزار دانه
(gr)  

  عملکرد کاه
(gr/m2)  

 ارتفاع بوته
(cm)  

 طول سنبله
(cm)  

 طول ریشک
(cm)  

58014/1*  063795/6  2  بلوك  60089/0  461/38398 * 2128/4  *1811/0 6494/0 * 
36158/589  24  ژنوتیپ ** 8361/0 ** 4154/19 ** 271/70648 ** 390/64 ** **3712/0  76014/0 ** 
94959/11  48  خطا  349/0  143/1  06/24960  07/19  1488/0  1861/0  

ضریب 
  %تغییرات

-  62/8  65/10  11/3  01/51  62/8  24/9  12/6  

  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *
  
  

  2ادامه جدول شماره 
منابع 
  تغییر

  تعدادپنجه  شاخص برداشت  درجه آزادي

  61/0*  4769/11*  2  بلوك
  4838/0*  3155/22**  24  ژنوتیپ
  3218/0  3706/400  48  خطا

ضریب 
  %تغییرات

-  49/21  71/41  
  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *
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  گندم دوروم هايمقایسه میانگین صفات مورد بررسی ژنوتیپ - 3جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  منابع
. در الین هاي گندم دوروم فیزیولوژیکی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و 1389.، وپاکنژاد، ف.، مجیدي هروان، ا.، خدارحمی، م.دهقان، ع-1

  .103- 120: 26-1مجله به نژادي نهال وبذر
2- Aguilar-Mariscal I, Hunt LA.1999. Grain yield vs. spike number in winter wheat in a 
humid continental climate. Crop Science 31, 360-363 
3-Arzani, A.,2004. Breeding Fileld crops (Translated). Isfahan University of Technology Publications. 606 
pp. 
4-Bulman P, Hunt LA. 1988. Relationships among tillering, spike number and grain yield in winter wheat 
(Triticum aestivum L.) in Ontario. Canadian Journal of Plant Science 68, 583-596 
5-Nachit, MM. 2002. Breeding for improved resistance to drought in durum wheat. ICARDA Caravan, 
ICARDA 
6-Shanahan JF, Donnelly KJ, Smith DH, Smika DE. 1985. Shoot developmental properties associated with 
grain yield in winter wheat. Crop Science 25, 770-775 

طول 
  ریشک

ارتفاع 
  بوته
Cm 

طول 
  سنبله
Cm 

وزن 
  هزاردانه

Gr 

  تعداد
  پنجه

تعداد دانه 
  در سنبل

شاخص 
  برداشت

عملکرد هر 
  متر مربع

عملکرد 
  کاه

Gr/m 

شماره 
  ژنوتیپ

76/6  03/48 1/4 36/33 1 04/6 38/17  833/15 3/75  1  

01/7 91/46 03/4  23/31 5/1  83/5 78/13 70/28 182  2 

50/6 7/52  43/4 26/35 33/2  69/5 67/15 70/73 392  3 

67/7 16/49  73/3  23/36  83/1  74/5 73/14  79/39  4/231  4 
37/7 27/50 56/4  5/38 16/1 09/6 15/16  611/33  9/181 5 

69/7 44/51 56/4 3/33 66/1 57/5 49/12 40/62  4/464 6 

54/7 39/56 08/4  26/35  5/1 29/5 4/9 70/58  1/566  7 

69/6 31/58 47/4  56/41  66/1  46/5 01/11 40/52 2/453 8 

17/6 48/46  7/3 34/34 83/1 26/5 06/13 59/55  3/373 9 

06/8 65/56  05/4 33/35  66/1  13/5  61/9  37/50  6/485 10 

47/6 43/49  47/4  3/14 66/1  6 76/12  48/31  9/218 11 

23/7 07/54  15/4 3/35 66/1  7/5 95/12  72/44  3/301 12 

81/6 68/48  83/3  3/36 6/0  75/4 14/12  62/34  7/251 13 

23/6 92/46 5/4  9/33 16/1  59/4 84/13  62/34  5/219 14 

26/7 42/49 96/3  23/32  16/1  76/5  22/10  03/32  5/302 15 

21/7 96/44 49/3  03/31  1 53/5  59/12  59/32  5/227 16 

61/6 41/47  53/4  3/34 5/0 23/4  82/10  14/28  2/242 17 

92/6 05/46 65/3  43/34  33/1  33/5  35/10  37/40  7/352  18 

35/7 89/53  4/4  36/34  5/1 16/6  63/12  66/35  12/254  19 

73/7 12/53  66/4 06/36  33/1  93/5  67/14  87/47  5/281  20 

22/7 16/48 08/4  56/34  33/1  46/5  37/17  38/45  6/225  21 

58/6 54/41  67/3  23/30  33/1  5 31/20  72/34  3/145  22 

84/6 81/58  36/4 2/32 83/0  6/6  1414/17  25/59  3/296  23 

81/6 80/58  67/4  7/31 16/1  74/5 3532/12  5/72  6/797  24 

40/6 03/48 13/4  06/37  16/1  5/8 3515/12  59/29  7/213  25 

 

 


