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   (.Triticum aestivum L)جديد نانگندم و رايج جديد ارقام بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد 

  مشهددر شرايط  
  5عليرضا جهانيو  4علي اسالمي ،3مهدي نصيرپور، 2مجيد قصاب محمدآبادي، 1*مجتبي ظفريان

 zafarian.mojtaba@gmail.comدانشجوي دكتري علوم علف هاي هرز، دانشگاه شهركرد،  -1

موسسه و زراعت اگرواكولوژي كارشناس ارشد  ،كارشناس باغبانيكارشناس ارشد شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز، به ترتيب  – 5و 4، 3، 2
  كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

  چكيده:
 در تصادفي لكامبلوك هاي  مشهد در قالب طرح پايه شرايط دررقم گندم  10 ردكعمل يااجز و ردكعمل مقايسه منظور به قيتحقاين 

پيشتاز و بهار، فالت، و ارقام رايج شامل  c-88-4 ،c-88-13زارع،  ،ارومپيشگام، ميهن، ارقام جديد شامل  .گرفت انجام 1391 سال
كاه و  ردكملع، وزن هزاردانه، عملكرد دانه، تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در مترمربع، شامل صفت 6 قيتحق نيا درسپاهان بودند. 

صفت عملكرد كاه كه بين ارقام در مورد تمامي صفات به جز نشان داد نتايج . شدند يابيارز يشيآزما واحد هر درشاخص برداشت 
عملكرد اعمال كردند كه در بين آنها اجزاي عملكرد اثر مستقيم مثبتي را بر روي . در اين تحقيق داشت وجود يدار يمعن اختالف

نتايج گروه بندي ارقام با روش كالستر موجب گروه بندي همچنين صفت تعداد سنبله در مترمربع بيشترين تاثير مثبت را اعمال كرد. 
پيشگام و باالخره در بطوري كه در كالستر اول رقم بهار به تنهايي، در كالستر دوم ارقام ميهن، فالت و  ارقام در سه گروه مجزا گرديد
پيشگام،  كه ارقامهمچنين مشخص شد ، اروم، زارع، پيشتاز و سپاهان قرار گرفتند. c-88-4 ،c-88-13كالستر سوم بقيه ارقام شامل 

  از لحاظ عملكرد دانه و اجزاي عملكرد از ساير ارقام برتر مي باشند. فالت، ميهن و بهار
  .همبستگي، گندم، رقم، عملكرد دانهكلمات كليدي: 

  : مقدمه
گندم مهم ترين گياه زراعي و يكي از پرمصرف ترين غالت مي باشد كه بيشترين سطح زير كشت را چه در جهان و چه در ايران به 

). با توجه به تغييرات اقليمي كه طي دهه هاي اخير در سراسر جهان به وقوع پيوسته و باعث ظهور تنش 3خود اختصاص داده است(
شكي در طول و انتهاي فصل رشد محصوالت شده است از يك سو و از سوي ديگر لزوم دستيابي به ارقام مناسب به هاي سرما و خ

لحاظ سازگاري و مقاوم به آفات و بيماريها از سوي ديگر، امروزه مراكز تحقيقاتي تالش زيادي را جهت نيل به اين هدف با استفاده از 
رفته اند. همچنين با انجام چنين تحقيقاتي مناسب ترين و اثرگذارترين صفات مرتبط با روش هاي به زراعي و به نژادي در پيش گ

آن  لهكمتش ياجزا يتجمع اثرات از يناش دانه ردك). در مورد غالت و در اين تحقيق گندم، عمل4فيزيولوژي عملكرد تعيين مي گردد(
 نشيگز يعني نباتات اصالح معمول يروشها اساس بر ينژاد به لذادارد،  قرار يطيمح عوامل ريتاث تحت ردكعلم هك آنجا باشد. از يم

 يها پيه ژنوتك ييآنجا است. از برخوردار يمك سرعت از ردكعمل ميمستق يريگ ه انداز اساس بر كيكتف حال در ينسلها در
 نشيگز است، لذا اتصف نيا از يتعداد ريتاث تحت دانه ردكعمل و هم متفاوتند با يكمورفولوژ صفات لحاظ از گندم مختلف

 به ارقام مطلوب انتخاب در تواند يم  هستند دانه ردكعمل به نسبت يشتريثبات ب يدارا هك دانه ردكعمل از ريغ يگريد يارهايمع

 نييتع و آن و اجزاء دانه ردكعمل ژهيبو مختلف صفات نيب يهمبستگ نييتع بر آن عالوه .شود گرفته نظر در نشيگز يراهنما عنوان
 عملكرد به يمنته هك اجزاء را نيب نسبت نيتر يمنطق و نيمناسبتر هك دهد يم را يين توانايا اصالحگر به آنها يمعمول و علت روابط

 اهتمام يآت يها برنامه در نواقص آنها رفع در و شناخته را خود ياصالح مواد قدرت و نقاط ضعف و دينما انتخاب گردند يم شتريب

حد تحقيق و توسعه موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه نيز كار مقايسه ارقام جديد گندم نان كه توسط با اين رويكرد وا .)6ورزد(
 سال اخير معرفي شده اند را با ارقام رايج جهت انتخاب بهترين رقم در دستور كار قرار داد.  5مراكز تحقيقاتي استان طي 
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  مواد و روش:
 عرض سرخس با -جاده مشهد 7واقع دركيلومتر نه آستان قدس رضوي مشهد مزرعه نمودر  1391- 92اين تحقيق در سال زراعي 

در قالب طرح متر از سطح دريا  985دقيقه شرقي و ارتفاع  42درجه و  59ي يايجغراف طول و دقيقه شمالي 13درجه و  36 ييايجغراف
 مدت دراز نيانگيم يمه خشك مي باشد.محل آزمايش داراي اقليم معتدل سرد و ن به اجرا درآمد.تصادفي  بلوك هاي كاملپايه 

قبالٌزير كشت ذرت  استفاده مورد نيباشد. زم يم گراد يدرجه سانت 6/21 منطقه نيا متر و متوسط درجه حرارتيليم 250 يبارندگ
اساس اوره  و سوپر فسفات تريپل بر  ييميايش يودهاك شد. آماده نيزمو لولر   كسيو د شخم اتيعمل انجام با هك بوده سيلويي

ارقام مورد بررسي در اين طرح  و تمامي كود فسفاته در زمان كاشت به خاك اضافه شد. 4/1ن و اوره به مقدارييتع كش خايآزما
بود.  ) c-88-4،c-88-13 ، پيشگام، ميهن، اروم، زارع( رقم 6و ارقام جديد شامل  )پيشتاز، فالت، بهار، سپاهان (رقم رايج 4شامل 

ابعاد هر كرت كيلوگرم سوپرفسفات تريپل بود.  50كود مورد استفاده در زمان كاشت  انجام گرفت. 7/08/1391 كاشت ارقام در تاريخ
و بقيه عمليات داشت نظير آبياري، كوددهي و مبارزه با آفات و علف هاي هرز انجام ي پس از كاشت دو مرحله آبيارمتر بود.  5در  4

تعداد سنبله در مترمربع، انجام و سانتيمتر  50*50با كوادرات اشت نيز نمونه گيري در زمان بردساير اراضي صورت گرفت. مشابه 
 )1شاخص برداشت از معادله( گرديد. اندازه گيري شاخص برداشت و رد كاهكتعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملكرد دانه، عمل

ن ها با استفاده از آزمون دانكن يانگيسه ميمقاو SAS افزار نرم زا استفاده آمده با بدست يها داده يآمار هيدر نهايت تجز. دمبدست آ
 .درصد انجام شد 5 در سطح احتمال

  ×100                       )      1معادله(    
 
 

  نتايج و بحث:
كه يكي از علل آن بكارگيري  )1ل(جدوبه لحاظ اين صفت تفاوت معني داري مشاهده نشددر بين ارقام  :در متر مربعبارورتعداد سنبله 

اين  كه مانع توليد پنجه هاي غير مثمر مي گردد. مي باشدو اجراي تراكم يكسان براي همه ارقام مقدار بذر مشابه براي كاشت هر رقم 
ع رقم و تاثير مطلوب اين صفت با توجه به نوولي بايستي توجه كرد كه  صفت يكي از صفات مهم در تعيين عملكرد غالت مي باشد

  ن در زمان كاشت و رسيدگي هاي مناسب در دوره برداشت تعيين مي گردد.آتراكم پذيري 
پيشگام، ميهن، ارقام به لحاظ مقدار اين صفت حائز اختالف معني دار قابل مشاهده اي شده اند به طوريكه ارقام  :دانه در سنبلهتعداد 

با توجه بيشتر تعداد دانه در سنبله  .)1(جدولهستندو زارع در انتهاي جدول  c-88-4و ارقامي نظير فالت و اروم به ترتيب در صدر 
ه دليل كمتر بودن رقابت بن بوته ها و دارابودن فضا و مواد غذايي كافي تر جهت در رقم پيشگام ببه كاهش تعداد سنبله در مترمربع 

  .)2( سيل عملكرد خود را مي دهدكه به گياهان نزديك شدن به پتانتك بوته ها در تراكم هاي كمتر دانست 
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  مقايسه ميانگين عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم -1جدول
تعداد سنبله  رقم

 2mبارور در 

تعداد دانه
  در سنبله

وزن هزار
  )grدانه (

وزن كاه 
)2g/m(  

عملكرد دانه 
)kg/ha(  

شاخص 
  برداشت

 a80/644 a00/68 a40/52 a60/1543  11488a abc00/43  پيشگام

 a20/779 ab00/61 b00/44 a40/1304  10457ab ab00/45  فالت

 a08/708 a40/66 b20/41 a00/1415  9685abc bc00/41  ميهن

 a04/810 c20/51 b80/44 b0/872  9290abc a00/52  بهار

c-88-13 a00/756 bc20/54 b00/44 a20/1415  9015abc bcd00/39 

 a40/710 bc00/53 b20/43 a20/1242  8133bcd bc00/40  پيشتاز

 a20/655 bc80/56 b60/43 a40/1438  8113bcd bcd00/36  اروم

 a60/665 c20/49 b80/42 a20/1247  7008cd bcd00/36  زارع

c-88-4 a00/728 c00/50 b20/41 a60/1471  7498cd cd00/34 

 a20/671 bc60/56 c00/28 a20/1312  5319d d00/29  سپاهان

  ندارند. درصد 5 سطح احتمال در يدار يمعن باشند تفاوت يم كمشتر حرف يك حداقل يدارا هك ارقامي
 

گرم داراي اختالف معني داري باساير ارقام بود  40/52با وزن هزار دانهدر بين ارقام مطالعه شده تنها رقم پيشگام  :وزن هزار دانه(گرم)
گرم را بدست آورد كه  28يعني  رقم سپاهان كمترين مقدار اين صفت طفق .يك دسته بندي مشابه قرار گرفتند و ساير ارقام همگي در

و رسيدگي زودهنگام بواسطه تيپ رشد بهاره و نسبتاً زودرس آن  ،عدم مقاومت به تنش هاي خشكي انتهاي فصل علت آن مي تواند
  .شدبا رقاما منظور برداشت همزمانتاخير در برداشت به 

همه ارقام از ن تحقيق تنها اختالف معني دار بين رقم بهار با ساير ارقام مشاهده شد به طوري كه در اي :درمتر مربع)(گرم وزن كاه 
گرمي در  505در برداشت كه بيان كننده اختالف گرم را  872برخوردار بوده و رقم بهار كمترين مقدار يعني  تقريبا يكسانيميانگين 

طبيعتاً  باشد كه تعداد سنبله بارور و وزن دانه در متر مربعبيشترين  دارا بودنمي تواند  نكه علت آ بود در هكتار يتن 5 يا متر مربع و
به طوري كه در مورد صفت شاخص برداشت نيز اين رقم بيشترين  كاه و كلش) اختصاص داده است منابع كمتري را به رشد رويشي(

    مقدار را كسب كرد.
همانطور كه مالحظه مي شود رقم بهار بيشترين و . محاسبه گرديد ارقامتئوريك ر عملكرد مقدا ،اجزاي عملكرد تعيينبا  :دانه عملكرد

تعداد سنبله زياد بهار را مي توان به  تئوريك را ايجاد كردند. با توجه به اين نتيجه علت عملكردارقام سپاهان و زارع كمترين عملكرد 
 و دانه در سنبلهتعداد سپاهان و زارع علت كمتر بودن اين صفت را مي توان به بارور و وزن دانه در متر مربع بيشتر و در مورد ارقام 

و كاهش وزن هزار دانه را مي توان به م ارقاپتانسيل ژنتيكي را مي توان به  دانه در سنبلهكمتر نسبت داد. كاهش تعداد وزن هزار دانه 
  . )7(حساسيت به تنش هاي خشكي آخر فصل مربوط دانست

معرف ميزان  اين شاخص يد دانه( عملكرد اقتصادي) مي باشد؛با توجه به اينكه هدف اصلي از كاشت گندم تول :شاخص برداشت
. بنابراين با مالحظه برآورد اين صفت در مورد ارقام به اين نتيجه مي رسيم كه ارقام دانه گياه استاختصاص مواد فتوسنتزي به بخش 

   ه اند.مواد را به دانه منتقل نمودقدار فالت، اروم و ميهن بيشترين م بهار،
ولي هر جزء اثر غير مستقيم  شتندهمه اجزاي عملكرد اثر مستقيم مثبتي را بر روي عملكرد دا در اين تحقيق :ضرايب همبستگي صفات

يم منفي را بر تعداد . كه در اين تحقيق تعداد سنبله در متر مربع باالترين اثر غير مستقاعمال كردندمنفي خود را از طريق ساير اجزاء 
) در رابطه با تعداد سنبله بارور در مترمربع گزارش كردند كه اين صفت 1آگويالر و هانت( دانه در سنبله و وزن هزار دانه اعمال كرد.

بسياري مطالعات يكي از اجزاء مهم عملكرد مي باشد و هر عاملي كه باعث افزايش آن شود ميزان عملكرد نهايي دانه را خواهد افزود. 
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نشان داده است كه راهبرد در نظر گرفتن يك جزء عملكرد توسط متخصصان اصالح نباتات در افزايش عملكرد چندان موفقيت آميز 
گران با جبران اجزا عملكرد مواجه مي شدند، يعني انتخاب براي يك جزء عملكرد موفقيت آميز بود، اما ديگر  چراكه اصالحنبود. 
بيشترين همبستگي مثبت را با سه  عملكرد بيولوژيكصفت . )5(ي شدند كه هيچ تاثيري روي عملكرد نداشتء به شكلي تنظيم ماجزا

يعني  تحت تاثير آنها واقع شده استتعداد سنبله بارور داشته و به نحو موثري وزن كاه در مترمربع و  صفت وزن دانه در متر مربع،
در  .)6سرعت رشد رويشي خوب) نياز است(وژيكي باال(رشد سبزينه اي مناسب و براي داشتن عملكرد دانه باال به يك عملكرد بيول

عملكرد بيولوژيك و وزن هزاردانه اين صفت بيشترين همبستگي مثبت را با سه صفت وزن دانه در مترمربع،  ،شاخص برداشتمورد 
  ) نيز اين نتيجه تاييد شده است.6اد(است در تحقيق طالعي و بهرام نژوزن كاه در متر مربع و تعداد سنبله بارور داشته 

  جدول ضرايب همبستگي صفات عملكرد و اجزاي عملكرد -3جدول 
تعداد سنبله بارور در  

  مترمربع
تعداد دانه در 

  سنبله
وزن هزار 
  دانه(گرم)

وزن دانه در 
  مترمربع(گرم)

وزن كاه (گرم 
  در مترمربع)

عملكرد 
  بيولوژيك

شاخص 
  برداشت

  14/0  57/0  28/0  54/0 -09/0 -25/0 1  ر متر مربعتعداد سنبله بارور د
  12/0  38/0  36/0  20/0 30/0 1 -25/0  تعداد دانه در سنبله
  18/0  28/0  07/0  31/0 1 30/0 -09/0  وزن هزار دانه(گرم)

  49/0  76/0  05/0  1 31/0 20/0 54/0  وزن دانه در متر مربع(گرم)
  - 14/0  69/0 1  05/0 07/0 36/0 28/0  وزن كاه (گرم درمتر مربع)

  27/0  1  69/0  76/0 28/0 38/0 57/0  عملكرد بيولوژيك
  1  27/0  - 14/0  49/0 18/0 12/0 14/0  شاخص برداشت

 
 

  گروه بندي ارقام با تجزيه كالستر:
تنهايي، در سه گروه مجزا گرديد. در كالستر اول رقم بهار به بندي موجب گروه بندي ارقام در ارقام با روش كالستر نتايج گروه بندي 
و سپاهان  ، اروم، زارع، پيشتازc-88-13 ،c-88-4ميهن، فالت و پيشگام و باالخره در كالستر سوم بقيه ارقام شامل كالستر دوم ارقام 

 قرار گرفتند. 
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a(c-88-4)-b(c-88-13)-c(ميهن)-d(فالت)-e(بهار)-f(اروم)-g(سپاهان)-h(زارع)-i(پيشتاز)-j(پيشگام) 
رقم گندم با تجزيه كالستر 10دندوگرام گروه بندي نمودار  -1شكل
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 ۵

  نتيجه گيري:
هر سه جزء اصلي از اجزاي عملكرد اثر مستقيم مثبتي را بر روي عملكرد اعمال كردند كه در بين آنها صفت تعداد در اين تحقيق 

ا روش كالستر موجب گروه بندي ارقام در سه نتايج گروه بندي ارقام بهمچنين سنبله در مترمربع بيشترين تاثير مثبت را اعمال كرد. 
گروه مجزا گرديد بطوري كه در كالستر اول رقم بهار به تنهايي، در كالستر دوم ارقام ميهن، فالت و پيشگام و باالخره در كالستر سوم 

رقام پيشگام، فالت، ميهن و ، اروم، زارع، پيشتاز و سپاهان قرار گرفتند. همچنين مشخص شد كه اc-88-4 ،c-88-13بقيه ارقام شامل 
 بهار از لحاظ عملكرد دانه و اجزاي عملكرد از ساير ارقام برتر مي باشند.
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Investigate of yield and yield components of new and common varieties of wheat in Mashhad 
Mojtaba Zafarian*, Majid Ghassab Mohammadabadi, Mehdi Nasirpour, Ali Slami, Alireza Jahany  

Abstract: 
This study was designed to determine the yield and yield components of 10 wheat cultivars grown in 
Mashhad that was conducted in the basis of randomized complete block design with three replication in 
2012. New cultivars were included Pishgam, Mihan, Orum, Zare, c-88-4, c-88-13 and common varieties 
include Bahar, Falat, Pishtaz and Sepahan leading. In this study, six traits including number of ears per 
square meter, number of grains per spike, grain 1000 weight, grain yield, straw yield and harvest index were 
measured in each plot. Experimental results showed that the data on all traits except straw yield there was no 
significant difference. In this study, all yield components had imposed positive effects on performance that in 
among, number of ears per square meter had the most positive effect. Also cultivars were grouped using 
cluster data into three groups so that Bahar was grouped in one cluster, Mihan, Falat and Pishgam in two 
cluster and, eventually c-88-4, c-88-13, Orum, Zare, Pishtaz and Sepahan were grouped in the third cluster. It 
also became clear that Pishgam, Falat, Mihan and Bahar in term of yield and yield components were superior 
to the other varieties. 
Keywords: variety, grain yield, Wheat, correlation. 
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