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  چکیده

 هايتنش، رود که در شرایط دیم یـمربهشما صنعتی ومهم محصولی )Triticumturgidum L. var. Durum( دوروم مگند     
 25تعدادقابلیت هاي ارقام این گندم در دیمکاري،به منظور بررسی . با عث افت قابل توجه عملکرد آن می شود خشکی نظیر محیطی

تکرار در مزرعه ایستگاه  3درقالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در  )به عنوان شاهد(وم وگندم نان رقم گندم، شامل ارقام گندم دور
گردیدوصفات عملکرد ، تعداد دانه در سنبل، وزن هزار دانه، طول سنبله، تعدادگلچه  کشت تحقیقات کشاورزي ومنابع طبیعی اردبیل

نتایج نشان داد که صفات  .گی کامل، روزتا خوشه دهی اندازه گیري گردید، رسیددرسنبل ، شاخص برداشت ، ارتفاع بوته،عملکرد کاه
عملکرد ، تعداد دانه در سنبل، وزن هزار دانه، طول سنبله، تعداد گلچه درسنبل، شاخص برداشت ، ارتفاع بوته، رسیدگی 

  .کامل،روزتاخوشه دهی و عملکرد کاهبین ژنوتیپ ها معنی دار هستند
  

  ، رسیدگی،دیم، صفات فنولوژیکی گندم دوروم: کلیدواژه
  

  مقدمه
 مگند ینا همیتا .اي دارد هیژو همیتا نیروماکا دــتولی نایعــص در هـک رودیـم رشما به صنعتی و مهم محصولی دوروم مگند     

 هايتنش دیمزارها، رد ).2،4( دمیکن سپاگتیا و نیروماکا اعوــــناتهیه  مناسب را آن و دارد آن آرد که تـساصوصیاتیـخ طهـسواهـب
 گیاهان محصول درصدي 50کاهش باعث طورمتوسط به و بوده گیاهان عملکرد درکاهش اولیه مهم عوامل از خشکی نظیر محیطی

 مقاار حصالا و دـتولی دارد، هـتغذی و نعتـص در دوروم مگند هـک یـهمیتا هـب نظر. )2(شودمی ایران جمله از و دنیا در عمده زراعی
 با هزاردانه وزن دارمعنی  و مثبت همبستگی دلیل به. تسا وريضر دعملکر اريپاید مانند مهمی ياـیهـیژگو با لمحصو پر و جدید

 کوتاه به باتوجه بعالوه، .آید شمار به میتواند باال عملکرد با الینهاي انتخاب براي گزینش معیارهاي ازآسانترین یکی وزن دانه عملکرد،
 داده نشان غالت در متعدد مطالعات)1(.شود منجر عملکرد افزایش به تواندمی زودرس ارقام انتخاب خشک قمناط در بارانی فصل بودن
 رطوبت که شرایطی در حتی ،)6(گردددرصدي عملکرد می 15تا 10به کاهش  منجر) دیررسی دلیل به(افشانیگرده زمان در گرما تنش
 و هنگام دیر کشت دلیل به(فصل  آخر گرماي تنش با دانه پرشدن مرحله شدن مصادف نباشد، نیز تولید محدودکننده عامل خاك

  ).5(شود منتهی عملکرد کاهش به تواندمی)هاژنوتیپ یادیررسی
  

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

در قالب  )به عنوان شاهد (ارقام گندم دوروم وگندم نانژنوتیپ گندم شامل 25آزمایش با .ي ومنابع طبیعی اردبیل اجرا گردیدکشاورز
صفات بوته انتخاب شد  5براي ارزیابی صفات مورد نظر از هر کرت به طور تصادفی  .تکرار اجرا گردید 3طرح بلوك کامل تصادفی در 

زه گیري گردیدو بعد از رسیدگی کامل، محصول هر کرت برداشت شده و به آزمایشگاه زراعت دانشکده علوم مورد نظر در آزمایشگاه اندا
  .ها در جدول شماره یک امده استاسامی ژنوتیپ.کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی انتقال داده شد
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  و شاهد اسامی ژنوتیپ هاي گندم دوروم -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

نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ هاي مورد بررسی تفاوت معنی داري در سطح احتمال یک درصد درصفات عملکرد ، تعداد دانه در 
سنبل، وزن هزار دانه، طول سنبله، طول ریشک ، شاخص برداشت ،ارتفاع بوته،عملکردکاه، تعدادگلچه در سنبل، رسیدگی کامل و روز 

تعدادپنجه در سطح احتمال پنج درصدتفاوت معنی داري مشاهده گردیدکه این نشان دهنده باال بودن تنوع تا خوشه دهی وصفت 
باشد ودر بین بلوك صفات طول سنبله، تعدادگلچه در سنبل، تعداد دانه در سنبله، روزتاخوشه هاي مورد بررسی میژنتیکی بین ژنوتیپ

و با توجه به مقایسه )2جدول (در سطح احتمال پنج درصد معنی دار به دست آمدنددهی، شاخص برداشت، عملکردکاه وتعداد پنجه در 
بیشترینمیانگین را براي صفت طول  24و 23انجام گرفته شد ژنوتیپ هاي % 5در سطح احتمال  LSDها که به روش میانگین ژنوتیپ

را براي صفت هاي عملکرد ، تعدادگلچه  به ترتیب بیشترینمیانگین24،8،3،13،23،22،19،3بوته دارابودند و ژنوتیپ هاي 
، 23، 16درهرسنبل،شاخص عملکرد، تعداد دانه درسنبله، روزتا رسیدگی کامل، تعدادپنجه، وزن هزاردانه وطول سنبله وژنوتیپ هاي 

به  22،16،22،12،17،6،17،22،1،1همچنین ژنوتیپ هاي .بیشترین میانگین را براي صفت روز تا خوشه دهی دارا بودند18،22،15
ترتیب کمترین میانگین را براي صفات عملکرد کاه، عملکرد، تعداد گلچه درهرسنبله، تعداد دانه درسنبله،روزتا رسیدگی کامل، تعداد 

کمترین میانگین را براي صفت شاخص  7و 10ته دارابودند و ژنوتیپ هاي پنجه، روزناخوشه دهی، وزن هزاردانه، طول سنبله، طول بو
  .عملکرد دارابودند

  
  تجزیه واریانس براي صفات گندم دوروم -2جدول 

تعدادگلچه 
  درسنبله

 طول سنبله
(cm) 

 ارتفاع بوته
(cm) 

 عملکرد کاه
(gr/m2) 

  وزن هزار دانه
(gr) 

تعداد دانه 
 در سنبله

  عملکرد
(gr/m2) 

درجه 
 زاديآ

 منابع تغییر

*4760/4  *1811/0 2128/4  461/38398 * 60089/0  *58014/1  063795/6   بلوك 2 
2728/4 ** **3712/0 390/64 ** 271/70648 ** 4154/19 ** 8361/0 ** 36158/589  ژنوتیپ 24 **
98035/0 1488/0  07/19  06/24960  143/1  349/0  94959/11  خطا 48 

 %ضریب تغییرات  - 62/8 65/10 11/3 01/51 62/8 24/9 41/9
  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *
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  2ادامه جدول شماره 

  منابع تغییر
  

  شاخص برداشت  روزتاخوشه دهی  رسیدگی کامل  درجه آزادي

  4769/11*  3733/9*  0533/0  2  بلوك

997/7  24  ژنوتیپ ** 5911/109 ** **3155/22  

  3706/400  9011/2  41/2  48  خطا

  49/21  14/1  80/0  -  %ضریب تغییرات

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

  
  
  

طول 
  بوته
cm 

طول 
  سنبله
Cm 

وزن 
  هزاردانه

gr 

  روز
تا خوشه 

  دهی

  تعداد
  پنجه

روز 
تارسیدگی 

  کامل

تعداد دانه 
  ر سنبلد

شاخص 
  برداشت

تعداد گلچه 
  هر سنبل

عملکرد هر 
  متر مربع

عملکرد 
  کاه

Gr/m 

شماره 
  ژنوتیپ

03/48 1/4 36/33 152 1 6/194  04/6 38/17  026/12  83/15 2/75 1 

91/46 03/4  23/31 148 5/1  6/191  83/5 78/13 66/9 70/28 182  2 

7/52  43/4 26/35 152 33/2  197 69/5 67/15 55/10 70/73 379  3 

16/49  73/3  23/36  153 83/1  6/193  74/5 73/14  33/11 79/39  4/231  4 
27/50 56/4  5/38 143 16/1 6/190 09/6 15/16  88/11  61/33  9/181 5 

44/51 56/4 3/33 6/141 66/1 193 57/5 49/12 9/10 40/62  4/464 6 

39/56 08/4  26/35  146 5/1 193 29/5 4/9 22/10 703/58  1/566  7 

31/58 47/4  56/41  147 66/1  3/193 46/5 01/11 62/10 40/52 2/453 8 

48/46  7/3 34/34 6/146 83/1 6/195 26/5 06/13 30/10 59/55  3/373 9 

65/56  05/4 33/35  6/145  66/1  6/193  13/5  61/9  5/9 37/50  6/485 10 

43/49  47/4  14/3 145 66/1  3/192  6 76/12  44/11 48/31  9/218 11 

07/54  15/4 3/35 137 66/1  6/197 7/5 95/12  83/10 72/44  3/301 12 

68/48  83/3  3/36 141 6/0  6/193  75/4 14/12  94/8 63/34  7/251 13 

92/46 5/4  9/33 2/146  16/1  193  59/4 84/13  72/11 62/34  5/219 14 

42/49 96/3  23/32  157 16/1  193 76/5  22/10  69/11 033/32  5/302 15 

96/44 49/3  03/31  3/158  1 195 53/5  59/12  10/10  59/32  5/227 16 

41/47  53/4  3/34 66/152  5/0 196 23/4  82/10  13/8  14/28  2/242 17 

05/46 65/3  43/34  66/157  33/1  194 33/5  35/10  77/9  37/40  7/352  18 

89/53  4/4  36/34  152 5/1 193 16/6  63/12  66/12  66/35  12/254  19 

12/53  66/4 06/36  6/149  33/1  193 93/5  67/14  99/10  87/47  5/281  20 

16/48 08/4  56/34  33/152  33/1  3/192 46/5  37/17  77/9  38/45  6/225  21 

54/41  67/3  23/30  3/157  33/1  3/193  5 31/20  8 72/34  3/145  22 

81/58  36/4 2/32 158 83/0  6/193  61/6  14/17  3/9  25/59  3/296  23 

80/58  67/4  7/31 66/151  16/1  3/194  74/5 3532/12  91/10 5/72  6/797  24 

03/48 13/4  06/37  3/140  16/1  3/192  5/8 3515/12  66/11  59/29  7/213  25 
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  کلیگیري نتیجه 

ارقام گندم دوروم بررسی نتایج به دست امده نشان میدهد که ارقام شاهد مورد استفاده در شرایط دیم منطقه اردبیل امکان رشد بهتر و درکل 
  .دیررس تر از ارقام شاهد بوده اند
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