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  اردبيل سردسير و الين پيشرفته گندم آبي در منطقه مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در هشت رقم
  

  3معرفت قاسمي كلخورانو  2رضا شهرياري ،1نژادجمشيد عبادي

  )Ebadinezhad.Jamshid@gmail.com( دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اردبيل -1
  ضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل ع -2

  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل -3
  چكيده

آزمـايش  بود. اين در منطقه سردسير اردبيل هاي گندم آبي عملكرد دانه و اجزاي آن در ارقام و الينهدف از آزمايش بررسي و مقايسه 
-Cو  C-89-6 ،C-89-7 ،C-89-15كاسگوژن، ميهن، اروم و زارع و الين  ارقامي كامل تصادفي با استفاده از هابه صورت طرح بلوك

اجرا شد. صفات تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه در سنبله،  1391-92در سال به عنوان تيمار آزمايشي در سه تكرار  89-17
عملكرد دانه و اجـزاي  د دانه مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه عملكر و تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه

تعـداد سـنبله در واحـد سـطح را      بيشـترين  ،داردار تحت تاثير تيمار آزمايشي قرار گرفتند. رقم ميهن با اختالف معنـي به طور معني آن
متعلق به رقم ميهن و كاسگوژن بود، اين ارقام بيشترين و كمتـرين تعـداد    . بيشترين و كمترين تعداد سنبلچه در سنبله به ترتيبداشت

گـرم)، در   10/52در باالترين مقدار بـود (  C-89-7). وزن هزار دانه در الين 67/28و  67/42دانه در سنبله را نيز داشتند (به ترتيب با 
 6/10316هـاي مـورد بررسـي، بـاالترين عملكـرد دانـه (      اليـن بود. در بين ارقـام و   C-89-6كه كمترين مقدار آن متعلق به الين حالي

  و رقم زارع كمترين عملكرد دانه را موجب شدند.  C-89-17الين  و كيلوگرم در هكتار) از رقم ميهن به دست آمد
  

  ، گندم، عملكرد دانهاجزاي عملكردكلمات كليدي: 
  

  مقدمه
درصد از جمعيت جهاني در جيره روزانـه خـود از    35نزديك به شده و  جزو منابع اصلي در تغذيه بشر محسوبدر بين غالت، گندم 

شـود.  سياسي نيز نام برده مي - از آن به عنوان سالح اقتصادي ،از جنبه اقتصاديبه دليل اهميت باالي آن كنند، از طرفي آن استفاده مي
ابل توجهي در دستيابي به برداشـت مناسـب محصـول    هاي مدرن كه به طور قدر حال حاضر ارقام گندم با عملكرد باال از طريق روش

هاي جديـد كـه بتواننـد بهتـر در برابـر خطـرات       اند، با اين حال، هنوز هم نياز به شناسايي و تكامل ژنوتيپسهيم هستند، توسعه يافته
مطالعـه سـه سـاله     ).5جود دارد (باشند و ها براي توليد عملكرد دانه باال در اختيار داشتهمحيطي جديد مقاومت كرده و برخي پتانسيل

هـاي زراعـي چهارگانـه كشـور     سازگار به اقلـيم ) روي صفات مختلف زراعي و عملكرد دانه در ارقام گندم 2جالل كمالي و شريفي (
كه ارقام از نظر عملكرد دانـه و اجـزاء آن بـا هـم      نشان داد(سرد و معتدل سرد، معتدل، گرم و خشك جنوب، گرم و مرطوب شمال) 

هـاي  هاي مختلـف ناشـي از تفـاوت   هاي ژنتيكي و سازگاري آنها به اقليمها عالوه بر تفاوتداري داشتند. اين تفاوتهاي معنياوتتف
الين پيشرفته گندم به همـراه دو شـاهد محلـي نشـان داد كـه بـين        14مطالعه  فنولوژيك بويژه طول دوره مراحل مختلف نمو نيز بود.

گيري تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله وجود داشت. آنان نتيجه از جمله ري از نظر برخي صفاتداها اختالف معنيژنوتيپ
ايـن  هـدف از  . )3( تعداد دانـه در سـنبله افـزايش يابـد     و تواند با بهبود صفات مرتبط با آن يعني وزن هزار دانهعملكرد ميكردند كه 

ه مناطق سردسير از جمله شرايط آب و هوايي اردبيل، با استفاده از عملكرد دانه و اجزاي آن هاي سازگار بتحقيق، بررسي ارقام و الين
  برتر از نظر ميزان عملكرد براي كشت وسيع بود.و به منظور معرفي رقم 
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  هامواد و روش
با ارتفاع حدود ل آزمايش اجرا شد. مح 1391-92در سال زراعي اردبيل  مزرعه تعاوني توليد روستاي پيراقوم شهرستان در آزمايش

دقيقه شرقي و متوسط بارندگي ساليانه  24درجه و  48دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  11درجه و  38متر، عرض جغرافيايي  1350
هاي كامل آزمايش در قالب طرح بلوك. خلخال) واقع شده است. -كيلومتري شرق اردبيل (جاده اردبيل 12در متر) ميلي 300-280

و  C-89-6 ،C-89-7 ،C-89-15در سه تكرار اجرا شد. چهار رقم گندم كاسگوژن، ميهن، اروم، زارع و همچنين چهار الين  تصادفي
C-89-17  شخم اوليه با جهت تهيه بستر مناسب  .در نظر گرفته شدند 3و  2، 1به عنوان تيمار آزمايش به صورت تصادفي در تكرار
كرت در هر تكرار تفكيك  8تعداد ح زمين با استفاده از كولتيواتور انجام گرفت. يتسط م شد.انجاديسك زني  و به دنبال آن گاوآهن

متر و فاصله تكرارها دو متر در نظر گرفته شد. مساحت هر سانتي 50ها از همديگر متر و فاصله كرت 7×  6/1شد. ابعاد هر كرت 
تر از ابتدا و انتهاي هر كرت به منظور حذف حاشيه بود. تراكم مترمربع، باحذف نيم م 6/9مترمربع و مساحت برداشت  2/11كرت 

 خيتاركشت در متر در نظر گرفته شد. سانتي 20متر و بين رديف سانتي 5/2بوته در مترمربع با فاصله روي رديف  400گياهي 
دهي (خوشĤب)، ساقĤب)، خوشهآبياري بعدي در مراحل ساقه روي (انجام گرفت و بالفاصله اولين آبياري صورت گرفت.  9/8/1391

تعداد سنبله در واحد  تعيينهاي هرز به صورت شيميايي انجام گرفت. بندي (داناب) انجام گرفت. در مرحله داشت مبارزه با علفدانه
هاي انتخاب شده . تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله با استفاده از بوتهانجام شدكوادرات يك مترمربعي  با استفاده ازسطح 

شد هاي وسطي هر كرت به مساحت يك مترمربع برداشت از رديفعملكرد دانه  تعييندر تصادفي در زمان برداشت صورت گرفت. 
، آزمون هاتجزيه و تحليل آماري داده دانه به صورت تصادفي و توزين آنها، وزن هزار دانه مشخص گرديد. در 1000و با شمارش 
. شدهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام براساس طرح بلوك SASافزار با نرمو تجزيه واريانس  SPSSزار افنرميكنواختي با 

  گرفت. صورتدرصد  5) و در سطح احتمال LSDدار (مقايسه ميانگين با آزمون حداقل تفاوت معني
  

  نتايج و بحث
دار شـد (جـدول   آزمايشي روي تعداد سنبله در واحد سطح معني تعداد سنبله در واحد سطح: براساس نتايج تجزيه واريانس، اثر تيمار

سنبله در مترمربـع)، در   4/766بيشترين تعداد سنبله در واحد سطح متعلق به رقم ميهن بود (نشان داد ها مقايسه ميانگين كه، بطوري)1
باال بودن تعداد سنبله در يـك   ).2د (جدول به دست آم C-89-7سنبله در مترمربع) از الين  3/580كه كمترين مقدار اين صفت (حالي

برداري از منابع و شرايط محيطي حـاكم باشـد   تواند در ارتباط با خصوصيات خاص ژنتيكي و كارايي باالتر آن در بهرهرقم يا الين مي
ه در واحـد سـطح را فـراهم    ها و افزايش تعداد سـنبل دهي بيشتر با توليد مواد فتوسنتزي كافي، امكان بارور ساختن پنجهكه ضمن پنجه

هاي مختلف گندم از نظر تعداد سنبله در بوته توسط محققـين متعـدد گـزارش شـده     دار در بين ژنوتيپسازد. وجود اختالف معنيمي
  ).1است (

باشـد  مـي دار تيمار آزمايشي روي صـفت تعـداد سـنبلچه در سـنبله     تعداد سنبلچه در سنبله: نتايج تجزيه واريانس حاكي از تاثير معني
) تعـداد سـنبلچه در سـنبله بـه ترتيـب از ارقـام مـيهن و        09/11) و كمترين (09/16بيشترين ( ،ها). براساس مقايسه ميانگين1(جدول 

تواند ناشي از تنوع ژنتيكي مطلوب از اين حيـث باشـد.   ها ميتغييرات موجود در بين ارقام و الين ).2كاسگوژن به دست آمد (جدول 
هـاي بـا عملكـرد بـاال     ) بيان داشتند صفاتي از قبيل تعداد سنبلچه در سنبله معيار مناسبي بـراي گـزينش اليـن   1ران (آذرمگين و همكا

  توانند محسوب شود. مي
براساس نتايج تجزيه واريانس، اثر تيمار آزمايش روي صفت تعداد دانه در سنبله در سـطح احتمـال پـنج درصـد     : تعداد دانه در سنبله

)، در گـروه  67/42ها، رقم ميهن با دارا بودن بيشترين تعداد دانه در سنبله (كه مطابق با مقايسه ميانگين)، بطوري1دار بود (جدول معني
كمـالي و شـريفي    جاللـي  ).2) نيز متعلق به رقم كاسگوژن بود (جدول 67/28اد دانه در سنبله (آماري برتر قرار گرفت و كمترين تعد
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) بيان داشتند كه تعداد دانه در سنبله در ارقام سازگار با اقليم سرد و معتـدل سـرد بيشـتر بـود. تعـداد دانـه در سـنبله در گنـدم در         2(
زني تا كه هر عامل محدود كننده از شروع جوانهگيرد، به طوريحيطي قرار ميتري از لحاظ زماني تحت تاثير عوامل مي وسيعمحدوده

ي اول ناشي از افزايش تعداد بهبود عملكرد در درجهرسد به نظر ميافشاني موجب كاهش تعداد دانه خواهد بود، از اينرو مرحله گرده
  .دانه در سنبله است

  
  هاي مختلف گندم آبيدر ارقام و الين و اجزاي آن تجزيه واريانس عملكرد دانه -1جدول 

  منابع تغيير

 درجه
  آزاداي

 ميانگين مربعات
 تعداد سنبله

 سطح واحد در

 نبلچهستعداد
 هسنبل در

  تعداددانه
 هدرسنبل

  وزن
 هزاردانه

  عملكرد
 دانه

  ns6/9636 **81/15 *48/56  ns318/4  ns 4/946037 2  تكرار (بلوك) 
  7/2088080**  84/47**  99/53* 241/7** 7/14668* 7  تيمار (ژنوتيپ)
  0/454081  273/2  61/13 542/1 5/5005 14  خطا آزمايش

  71/7  22/3  8/10 11/9 5/10 -  ضريب تغييرات (درصد)
nsدار در سطح احتمال پنج و يك درصددار و معني، * و ** به ترتيب غيرمعني  
  هاي مختلف گندم آبيام و اليندر ارقو اجزاي آن مقايسه ميانگين عملكرد دانه  -2جدول 

  گندم هايارقام و الين

 ميانگين صفات
 تعداد سنبله

 سطح واحد در

 نبلچهستعداد
 هسنبل در

  دانهتعداد
 هسنبل در

 هزار وزن
 (گرم) دانه

  عملكرد
  (كيلوگرم در هكتار) دانه

  abc7/702 d09/11 c67/28  ab 65/51 bc 4/8444  كاسگوژن
  a4/766 a09/16 a67/42  c 05/45 a 6/10316  ميهن
  abc4/690 bc52/13 bc19/34  c 02/46 ab 3/9283  اروم
  c6/586 cd24/12 bc86/30  c 34/45 c 0/7761  زارع

C-89-6 ab9/732 ab53/14 ab10/37  d 03/40 ab 1/9261  
C-89-7 c3/580 bc62/13 bc33/33  a 10/52 bc 1/8311  

C-89-15 ab1/718 ab81/14 bc38/32  b 12/49 bc 4/8544  
C-89-17 bc5/621 bcd14/13 bc91/33  c 81/44 c 2/7997  

LSD 9/123 17/2 46/6  64/2  1/1180  
  باشد.) ميLSDدار (دار در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنيحروف مشترك در هر ستون به مفهوم عدم اختالف معني

دار تحت تاثير تيمار آزمايشي قـرار گرفـت (جـدول    ه: مطابق با نتايج تجزيه واريانس، صفت وزن هزار دانه به طور معنيوزن هزار دان
تـرين وزن  پـايين گـرم).   10/52باالترين وزن هزار دانه را موجب شد ( C-89-7كه مقايسه ميانگين روشن ساخت كه الين )، بطوري1

) معتقدند وضـعيت نهـايي تعـداد    4ساينيو و همكاران ( -). پلتونن2به دست آمد (جدول  C-89-6نيز از الين  گرم) 03/40هزار دانه (
ي اونتوژنيـك وجـود دارد، اگرچـه اثـر     شوند، اما بين اين دو مولفه رابطـه اي از رشد گياه تعيين ميدانه و وزن دانه در مراحل جداگانه

  شرايط غالب محيطي دارد.  جبراني تعداد دانه و وزن دانه بستگي به گونه و رقم و
)، بـه  1دار تحت تـاثير تيمـار آزمايشـي قـرار گرفـت (جـدول       عملكرد دانه: براساس نتايج تجزيه واريانس، عملكرد دانه به طور معني

، در كيلوگرم در هكتار از رقم مـيهن بـه دسـت آمـد     6/10316ها نشان داد كه باالترين عملكرد دانه به ميزان كه مقايسه ميانگينطوري
و  0/7761(به ترتيـب بـا عملكـرد دانـه      C-89-17دار متعلق به رقم زارع و الين كه كمترين مقدار آن، بدون تفاوت آماري معنيحالي

دانه در رسد اجزاي عملكرد باالتر از جمله تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد ). به نظر مي2كيلوگرم در هكتار) بود (جدول  2/7997
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توانـد بـا   گيري كردند كه عملكـرد مـي  ) نتيجه3موجب شده است. الگاري و همكاران (در رقم ميهن، عملكرد باالتري را سنبله بويژه 
  تعداد دانه در سنبله افزايش يابد. از جملهبهبود صفات مرتبط با آن 
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Abstract 
The aim of this experiment was study and comparison grain yield and its components on wheat lines and 
varieties. The experiment were carried out a randomized complete block design with used four cultivars 
Gasqugen, Mihan, Urum and Zare and 4-lines C-89-6, C-89-7, C-89-15 and C-89-17 as experiment 
treatments on three replicates in 2012-2013. The number of spike per m2, number of spikelets per spike, 
number of grains per spike, thousand grain weight and grain yield were studied. Analysis of variance showed 
that all traits were significantly affected by treatments. Mihan cultivar had the maximum number of spike per 
square meter. Maximum and minimum number of spikelets per spike, respectively, belonging to Mihan and 
Gasqugen, these varieties had highest and lowest number of grains per spike (42.67 and 28.67, respectively). 
Thousand grain weights in lines C-89-7 was the highest amount (52.10 g), while the lowest was belonged to 
lines C-89-6. Among genotypes studied, the highest yield (10316.6 kg per ha) was obtained from Mihan 
variety and Zare cultivar were led to lowest grain yield. 
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