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 :چکیده

امل های کدر قالب طرح بلوكآزمایشی های گندم در منطقه اردبیل بررسی عملکرد واجزای عملکرد ارقام و الینبه منظور 

، Uroom ،Zare ،MV-Magdalena ،Soissons ،MV-Toborzo ،Mihan ،Pishgamشامل: با ده رقم )تصادفی در سه تکرار 

FD-11111  وFD-12073 نتایج . به اجرا آمد 1354-59 زراعی در سالایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل ( در

های مورد مطالعه برای کلیه صفات این آزمایش از آزمایش نشان داد که ارقام و الینتجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در این 

-MVرقم بود. بع مرعملکرد دانه در متربیشترین  و دارای بیشترین تعداد دانه در سنبل FD-11111الین . دار بودندنظر آماری، معنی

bodri  رقم بود.  عملکرد بیولوژیک در مترمربعدارای بیشترینMV-Magdalena  بیشترین عملکرد بیولوژیک و کمترین نیز دارای

 . بوددر بین ارقام مورد مطالعه، بهترین الین  FD-11111الین کلی مشاهده شد که به طور بنابراینبود.  شاخص برداشت

 و شاخص برداشت. عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، گندم، تعداد دانه: کلمات کلیدي

 

 مقدمه. 1

براساس آخرین آمار . ]11[ باشدیمیی باال تیاهمی دارا زینیی غذا ارزش نظر از و بوده کیاستراتژ محصوالت ازی کی گندم

میلیون  11/3حدود  میلیون هکتار سطح برداشت محصوالت زراعی 33/11 ، از حدود1353-54 در سال زراعیوزارت جهاد کشاورزی 

و  آبی کشت با اراضی آن مربوط به درصد 92/44مقدار  این از و  باشدمی غالتمربوط به درصد سطح برداشت  38/11 هکتار معادل

 14/11. از مجموع بود غالت برداشت سطح کل از درصد 52/85گندم  است. سطح بوده دیم کشت صورت به بقیه درصد 43/99

و رصد از اراضی با کشت آبی د 42/14درصد غالت بوده که  83/23میلیون تن معادل  24/13میلیون تن محصوالت زراعی،  مقدار 

. هر چند که میزان سطح زیر کشت گندم آبی در ایران نسبت به ]1[درصد بقیه از اراضی با کشت دیم حاصل شده است  93/29

 به توجه با اراضی این درباشد. از تولید گندم کشور متعلق به اراضی آبی می 4/3کشت دیم در سطح پایین تری قرار دارد ولی حدود 

 در عموما آبی گندم اراضی در آب محدودیت. است ناپذیر اجتناب محدود آبیاری زمینه در تحقیقات انجام لزوم آب کمبود انبحر

 محدودیت این است، بندی دانه مرحله در گندم پایانی هایآبیاری با رقابت امر این اصلی دلیل و افتدمی اتفاق آن رشد فصل اواخر

 واکنش چگونگی تعیین واین تنش ها اثر درك با باشد، داشته گندم عملکرد بر ایمالحظه قابل تأثیر واندتمی آن زمان به بسته آبیاری

 در دانه عملکرد .کرد تعیین لحاظ این از را هاالین ترینموفق و شناسایی را گیاه واکنش بهترین توانمی هاتنش این به گندم ارقام

و  1. گونزالز]3[ رندیگیم قرار پیژنوت ت،یریمد اعمال ریتاث تحت اجزاء نیا که باشدیم آن متشکله اجزاءی تجمع اثرات ازی ناش گندم

                                                           
1.  Gonzalez 
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 تعداد تعیین در ایکنندهتعیین و مهم شود، نقشتعیین می افشانیگرده از قبل مرحله در که تعداد گلچه که معتقدند ]11[همکاران 

تر دانه ممکن انتخاب ارقام با سرعت بیشتر پر شدن دانه و اندازه بزرگد گزارش کردن ]13[محفوظی و همکاران گندم دارد.  در دانه

 تعداد ویژهبه و دانه که عملکرد کردند ثابت ]11[ 2سینکالیر و جامیسن است تولیدات گندم را در نواحی خشک ایران افزایش دهد.

گزارش کردند بین صفات تعداد  ]13[و همکاران  3شود. طهماسبیمی محدود شدت به رشد فصل در طول منابع تامین واسطه به دانه

محمدی و های امیدبخش گندم وجود داشت. علیداری در بین الینسنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختالف معنی

رسی ارقام مختلف گندم با بر ]3[زاده بود. عظیم 2در بررسی های اعالم نمودند بیشترین عملکرد مربوط به رقم داراب  ]4[همکاران 

، 2داراب نتیجه گرفتند ارقام  ]9[گزارش کردند ارقام چمران و کراس سبالن باالترین عملکرد دانه هستند. فروزانفر و همکاران 

 عملکرد دانه بودند.و چناب دارای بیشترین  2پیشتاز، آذر

اردبیل و تعیین بهترین رقم از بین ارقام  منطقه دم نان درهای گنارقام و الینو اجزای عملکرد  بررسی عملکردهدف از این آزمایش، 

 مورد مطالعه بود.

 

 مواد و روش ها. 2

. این آزمایش با شداجرا اردبیل منطقه های گندم نان در ارقام و الینو اجزای عملکرد  بررسی عملکرداین تحقیق به منظور 

، Uroom ،Zare ،MV-Magdalena ،Soissons ،MV-Toborzo ،Mihan ،Pishgam)ارقام مورد آزمایش عبارتند از: رقم  11

FD-11111  وFD-12073،) 1359این تحقیق در سال زراعی آمد.  های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا دردر قالب طرح بلوك-

شد. این منطقه در شمال  خلخال اجرا -جادة اردبیل 19در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل واقع در کیلومتر  1354

دقیقة طول شرقی و همچنین ارتفاع  23درجه و  43دقیقة عرض شمالی و  12درجه و  33غربی کشور، بین مختصات جغرافیایی 

 متری از سطح دریا قرارگرفته است. 1931

در بذر  411تراکم  براساسآزمایش . کاشت شداعمال  ،در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی گندمآبیاری براساس نیاز آبی 

متر  2/1متر بافاصله بین خطوط  9خط به طول  8 . هر پالت شاملشدانجام  و با دستگاه بذر کار اختصاصی آزمایشات غالت مترمربع

صفات مرتبط با ، شاخص برداشت )نسبت عملکرداقتصادی به عملکرد بیولوژیکی(، عملکردگیری شامل: بود. پارامترهای مورد اندازه

گیری عملکرد و در پایان دوره رشد بوته و بعد از این که بوته ها به طور کامل رسیدند، جهت اندازه مجدد ماده خشک بود.انتقال 

هایی گذاشته و آزمایشگاه منتقل خواهد گردید متر مربع از هر کرت را کف بر کرده و در داخل کیسه 9/1اجزای عملکرد گندم، حدود 

ها و برخی از صفات دیگر ا میزان عملکرد و اجزای عملکرد، برخی از صفات مورفولوژیکی، وزن خشک بوتهو با استفاده از این نمونه ه

و در سطح  LSDها نیز، به وسیله آزمون مقایسه میانگین و استفاده شد SASها از نرم افزار برای تجزیه داده گیری شد.نیز اندازه

 .   درصد انجام گرفت 9احتمال 

 

 ثنتایج و بح. 3

 تعداد دانه در هر سنبل. 3-1

( برای تعداد دانه در هر سنبل نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری در سطح احتمال یک 1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

دارای بیشترین تعداد دانه در سنبل بود و  FD-11111دار بودند. نتایج مقایسه میانگین برای این صفت نشان داد الین درصد معنی

 اصلی دو جزء از غالت در دانه عملکرد(. 2نیز کمترین تعداد دانه در سنبل را به خود اختصاص داد )جدول   MV-Toborzoرقم 

                                                           
2 . Sinclair and Jamiesen 
3 . Tahmasebi 
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 سطح واحد در تعداد سنبله و سنبله در دانه تعداد حاصل خود نیز دانه تعداد .شودمی حاصل دانه تک وزن و سطح واحد در دانه تعداد

 پیژنوت ت،یریمد اعمال ریتاث تحت اجزاء نیا که باشدیم آن متشکله اجزاءی تجمع اثرات ازی ناش گندم در دانه عملکرد. ]18[است 

، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، در بوتهعملکرد دانه با تعداد پنجه بارور گزارش کردند  ]14[ 4. نجیب و وانی]11[ رندیگیم قرار

دانه، وزن  همبستگی عملکرد دانه با وزن هزار ]12[ 9. ابراهیمدار داردمثبت و معنی دانه و عملکرد بیولوژیک همبستگی وزن هزار

 صد وزن ،سنبله طولبا  عملکرد بینرابطه  ]8[و همکاران  رادیـناروئاعالم نمودند. دار در سنبله مثبت و معنی سنبله و تعداد سنبلچه

نتایج  اعالم نمودند. معنیداری ومثبت  همبستگی سنبله در دانه تعداد و سنبله در سنبلچه تعداد ،ساقه قطر ،ارتفاع ،پنجه تعداد ،دانه

-FDالین باشد به طوری که مشاهده شد که الذکر میبدست آمده در این آزمایش نیز مطابق با نتایج بدست آمده در تحقیقات فوق

 (. 2باشد )جدول می که دارای بیشترین تعداد دانه در سنبل بود دارای بیشترین عملکرد نیز 11111

 

 عملکرد دانه. 3-2

( برای عملکرد دانه در مترمربع نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری در سطح احتمال یک 1نتایج تجزیه واریانس )جدول  

بود مترمربع  عملکرد دانه دردارای بیشترین  FD-11111دار بودند. نتایج مقایسه میانگین برای این صفت نشان داد الین درصد معنی

درصد  31حدود  FD-11111را به خود اختصاص داد. رقم اوروم نسبت به الین عملکرد دانه در مترمربع نیز کمترین  اورومو رقم 

ترین مقدار از نظر عملکرد قرار گرفته است. ارقام و الین های میهن، دار در پایینعملکرد کمتری تولید کرده است و با اختالف معنی

FD-12073 م از نظر آماری در گروه مشترك با الین و پیشگاFD-11111  دار عملکرد در ارقام (. اختالف معنی2قرار داشتند )جدول

با بررسی ارقام مختلف گندم گزارش کردند  ]3[زاده عظیمطوری که مختلف مورد بررسی در تحقیقات گذشته نیز اعالم شده است به

و  2، پیشتاز، آذر2داراب نتیجه گرفتند ارقام  ]9[هستند. فروزانفر و همکاران  را دارا عملکرد دانه ارقام چمران و کراس سبالن باالترین

 تحت اجزاء این که باشدمی آن متشکله اجزاء تجمعی اثرات از ناشی گندم در دانه عملکرد دانه بودند. عملکردچناب دارای بیشترین 

 به را گندم عملکرد دانه در اجزای ]15[و همکاران  8. وانگ]3[گیرند می قرار ژنوتیپ با محیط اثرمتقابل و ژنوتیپ تأثیر اعمال مدیریت،

 محصول درپر است. ایشان گزارش کردند ارقام داده نسبت دانه وزن و سنبله در دانه تعداد سطح، در واحد سنبله تعداد ضرب حاصل

 گیاهان عملکرد بالقوه افزایش .است ها کمترآن هزار دانه وزن اما ند،دار مترمربع در بیشتری دانه تعداد محصول کم ارقام با مقایسه

 است.  عملکرد کننده مورفولوژیک کنترل و فیزیولوژیک فرآیندهای دقیق شناخت گرو در زراعی

 

 عملکرد بیولوژیک . 3-3

از نظر آماری در سطح  ( برای عملکرد بیولوژیک در مترمربع نشان داد که ارقام مختلف1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

دارای بیشترین  MV-bodri( برای این صفت نشان داد رقم 2احتمال یک درصد معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین )جدول 

را به عملکرد بیولوژیک در مترمربع داری کمترین نیز با اختالف معنی MV-Magdalenaبود و رقم عملکرد بیولوژیک در مترمربع 

توانند های هوایی کم حجم باشند، میهای هوایی زیاد باشند نسبت به ارقامی که دارای اندامداد. ارقامی که دارای اندامخود اختصاص 

ها از ژنوتیپ گندم، نتیجه گرفتند بین ژنوتیپ 21( با بررسی صفات کمی 1وصالی )عملکرد بیولوژیک بیشتری در متربع داشته باشند. 

 شاخصبوته، وزن دانه در ، تعداد و اصلی هطول سنبلدر بوته،  تعداد پنجه باروردر بوته،  داد پنجه کلتع، ارتفاع بوتهلحاظ صفات 

با بررسی عملکرد و اجزاء  ]2[داری وجود داشت. رونقی اختالف معنی عملکرد دانهو  وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، برداشت

                                                           
4 . Najeeb and Wani 
5 . Ibrahim 
6 . Wang 
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، طول ریشکدر بوته، تعداد پنجه های مورد مطالعه از لحاظ صفات ند بین الینالین و رقم پیشرفته گندم نان گزارش کرد 11عملکرد 

 تعداد دانه در، تعداد سنبلچه در سنبله، اصلی هوزن دانه در سنبل، در بوتهه وزن سنبلپدانکل،  طول، ارتفاع بوته، اصلی هطول سنبل

گزارش  ]13[و همکاران  1داری مشاهده شد. طهماسبیمعنیاختالف  عملکرد دانه و وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، اصلی هسنبل

های امیدبخش گندم داری در بین الینکردند بین صفات تعداد سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختالف معنی

  باشد.وجود داشت و این نتایج با نتایج بدست آمده در این آزمایش یکسان می

 

 شاخص برداشت. 3-4

( برای شاخص برداشت نشان داد که ارقام مختلف از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد 1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

شاخص برداشت دارای بیشترین   MV-Magdalena( برای این صفت نشان داد رقم2دار بودند. نتایج مقایسه میانگین )جدول معنی

را به خود اختصاص داد این در شاخص برداشت نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه کمترین داری بود و رقم اوروم نیز با اختالف معنی

-MVرقمدر گروه یکسان و با رقم سایسونز نیز در گروه مشترك قرار داشت.  MV-bodriحالی بود که رقم اوروم از نظر آماری با رقم 

Magdalena  با توجه به این که دارای کمترین عملکرد بولوژیکی نسبت به  رغم این که دارای عملکرد اقتصادی متوسط بوده ولیعلی

عملکرد بیولوژیک بسیار پایین، موجب شده که این رقم دارای از تقسیم عملکرد اقتصادی آن بر  سایر ارقام مورد مطالعه داشت بنابراین

ی بوده و نسبت به رقمی که دارای بیشترین شاخص برداشت باشد و همچنین رقم اوروم نیز چون دارای کمترین عملکرد اقتصاد

درصد اختالف عملکرد نشان داده بود بنابراین در تقسیم مقدار پایین عملکرد اقتصادی به  31بیشترین عملکرد دانه بود حدود 

بیولوژیک چون صورت کسر بسیار پایین بود باعث شده که کمترین شاخص برداشت نیز برای این رقم به دست آید نتایج تحقیقات 

دار برای شاخص برداشت در بین ارقام مورد مطالعه می باشد به طوری که سیاری در گذشته نیز حاکی از وجود اختالف معنیب

نشان دادند که تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت اثر مستقیم و مثبت بر  ]5[دلبرانکو و همکاران 

های ژنوتیپ گندم نان با استفاده از روش 81 در بررسی صفات موثر بر عملکرد دانه ]19[کاران عملکرد دانه داشت. پیردشتی و هم

مختلف آماری گزارش کردند صفات تعداد دانه در سنبله  وزن هزار دانه شاخص برداشت و عملکرد دانه در یک گروه قرار دارند و 

 مواد اصالحی دارای قطر ساقه، تعداد دانه و وزن هزار دانه باال موثر است.های گندم دارای عملکرد باال با انتخاب دستیابی به ژنوتیپ
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 گیريتجزیه واریانس صفات مورد اندازه -1جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 میانگین مربعات

 هر در دانه تعداد برداشت شاخص  بیولوژیک عملکرد

 سنبله

 در دانه عملکرد

  مترمربع

 11/22111** 919/11** 21/121** 331/124131** 2 تکرار

 23/13211** 419/159** 53/133** 353/1385411** 5 ارقام

 83/1413 818/1 39/19 324/93134 13 اشتباه

 33/4 94/1 92/13 91/3 - ضریب تغییرات
ns ،*  به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح پنج و یک درصد. **و 

  

 

 قام مختلف در صفات مورد اندازه گیريمقایسه میانگین ار -2جدول 

 (گرم) مترمربع در دانه عملکرد سنبله هر در دانه تعداد برداشت )درصد( شاخص (مربع متر در گرم) بیولوژیک عملکرد ارقام مختلف

Uroom b1/3981 d92/11  f118/48 d33/813 

Zare cd9/2453 b12/31  c231/94 bc81/198 

MV-Magdalena e8/1333 a38/43  e333/45 bc11/151 

MV-bodri a9/4228 d21/13  c321/99 bc33/183 

Soissons b9/3251 cd11/22  g333/33 c33/121 

MV-Toborzo d5/2311 b 12/33  h913/39 bc 33/199 

Mihan cd3/2939 b 23/32  e111/91 ab11/321 

Pishgam cd8/2129 b 28/31  d121/92 ab33/153 

FD-11111 cd5/2821 b 31/33  a153/81 a33/383 

FD-12073 c1/3981 bc15/23  b193/91 ab44/315 

 داري با یکدیگر ندارند.هایی با حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیمیانگین

 

 نتیجه گیري کلی. 4

های مورد مطالعه برای نکلی نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در این آزمایش نشان داد که ارقام و الیطوربه

-FDدار بودند این در حالی بود که مقایسه میانگین های انجام شده نشان داد الین کلیه صفات این آزمایش از نظر آماری، معنی

نیز دارای کمترین تعداد دانه در   MV-Toborzoدارای بیشترین تعداد دانه در سنبل و عملکرد دانه در متربع بود و رقم  11111

درصد عملکرد  31حدود  FD-11111بود. رقم اوروم نسبت به الین عملکرد دانه در مترمربع نیز دارای کمترین  اورومل و رقم سنب

نیز با اختالف  MV-Magdalenaو رقم عملکرد بیولوژیک در مترمربع دارای بیشترین  MV-bodriرقم کمتری تولید کرده است 

های هوایی زیاد باشند نسبت به ارقامی بود. ارقامی که دارای اندامشاخص برداشت شترین بیعملکرد بیولوژیک و داری کمترین معنی

و رقم اوروم نیز با اختالف عملکرد بیولوژیک بیشتری در متربع داشته باشند. توانند های هوایی کم حجم باشند، میکه دارای اندام

را به خود اختصاص داد این در حالی بود که رقم اوروم از نظر داشت شاخص برداری نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه کمترین معنی

-FDالین بنابراین با شرایط این آزمایش  در گروه یکسان و با رقم سایسونز نیز در گروه مشترك قرار داشت. MV-bodriآماری با رقم 

  بود. در بین ارقام مورد مطالعه، بهترین الین بود و دارای بیشترین عملکرد دانه 11111
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Abstract 
In order to evaluation of the yield and yield components of bread wheat varieties and lines in Ardabil 

region, an experiment in randomized complete block design with three replications with ten cultivars 

(Includes: Uroom, Zare, MV-Magdalena, Soissons, MV-Toborzo, Mihan, Pishgam, FD-11111 and FD-

12073) was done in Research Station of Agriculture and Natural Resources of Ardabil in 2015-2016.The 

results showed that analysis of variance for traits in this experiment showed that, varieties and lines for all 

studied traits in this experiment, were significant. FD-11111 line has the highest number of grain per spikes, 

grain yield per square meter. The MV-bodri variety has the highest biological yield per square meter and 

The MV-Magdalena variety also has the lowest biological yield and highest harvest index. So generally it 

was observed that the FD-11111 line between studied genotypes was the best lines. 
 

Keywords: Number of grain, grain yield, wheat, biological yield and harvest index. 


