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 چکیده 

ز باشد. اژیك بوده و در تأمین امنیت غذایی کشور سهم عمده ای را دارا میگندم یكی از محصوالت استرات

باشد که کشت آن تقریباً در اکثر نواحی زراعی میهای استان چهارمحال و بختیاری گندم مهمترین زراعت

گسترش داشته و یك سوم از کل اراضی استان زیر کشت گندم است. با توجه به اینكه بیش از نیمی از این 

 2آذر و یسردار یممحصول در اقام د یدکم تول یلپتانس یناراضی به کشت گندم دیم اختصاص دارد، همچن

کمبود ارقام مناسب جهت کاشت، لزوم استفاده از  یزنگ، از طرف یماریارقام به ورس و ب ینا یتو حساس

ه بکرده است.  یلیكی از ضروریات منطقه تبد بهخیز استان را ارقام مناسب جهت کشت در مناطق دیم

در دو منطقه دیم خیز شهرستان های بروجن )منطقه امام  32-39 یدر سال زراع همین منظور تحقیقی

طرح  یندر ا ی.  ارقام مورد بررسید( اجرا گردOn farmقیس( وکیار) منطقه باجگیران( در شرایط زارعین)

بودند.  MANINGسرداری) به عنوان شاهد( و الین  هو رقم غالب منطق 2شامل ارقام هما، اوحدی، آذر

یادداشت برداری های تكرار اجرا شد. در طول دوره رشد،  9آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی در 

الزم انجام شده و پس از برداشت محصول دانه، پس از برداشت محصول دانه، تجزیه واریانس ساده تیمارها 

ه باشد که نسبت بباالترین عملكرد می یدهد که رقم هما داراآمده،  نشان می تبه دس یج. نتایدانجام گرد

جزیه مرکب داده ها نشان می دهد که هر دو منطقه سایر ارقام برتری ویژه ای داشته است. در مجموع ت

 مورد بررسی اختالف معنی داری با هم دارند.

 یكمحصول استراتژ ین،زارع یطشرا یز،خ یمگندم، دواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 یو منابع آب م یزراع یاراض یرمنابع موجود در بخش کشاورزی نظ یتجهان و محدود یتجمع یشبا توجه به روند رو به افزا

محدود  یظامن یحاتتنها به توسعه تسل یگرانبرای تسلط بر د یابزار رقابت های جهان یندهکرد که در سالهای آ ینیب یشتوان پ

 یفاا یکشورها نقش مهم یاییو خطوط جغراف یاسینظام های س ییرابز ار راهبردی در تغ یكبعنوان  یزشود، بلكه غذا ن ینم

جوامع  ینمرزبندی ب یبه آن، عامل اصل یابیبرای دست یازای نه چندان دور، غذا و مجموعه امكانات مورد ن یندهخواهد نمود. در آ

 خواهد بود. یبرای تسلط جهان یلهوس ینتر یو عقب مانده و اساس یشرفتهپ یر،و فق یغن

نات موجود یكی از اهداف مهم و ارزشمند تأمین مواد غذایی مورد نیاز داخل کشور با بهره گیری هر چه بیشتر از منابع و امكا

برای کشور ایران می باشد. گندم نان به عنوان اساسی ترین محصول در الگوی غذایی ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و 

شت میلیون هكتار ک 222همواره در سیاست گذاری ها محور اصلی بوده است. این محصول در سراسر دنیا در سطحی معادل 

میلیون هكتار به صورت دیم و  2/4میلیون هكتار بوده که حدود  6/6می شود و در ایران سطح زیر کشت این محصول حدود 

تن در  یلیونم 666از  یشب یجهان یدمحصول با تول ین(. ا3929بقیه به کشت گندم آبی اختصاص دارد)روستایی،م. خانزاده،ح.

(. روند افزایش جمعیت، احتیاجات کشور به Shewry, 2009خود اختصاص داده است)سال مقاوم سوم را پس از ذرت و برنج به 

تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به مراتب بیش از محصول زمین های آبی است و بنابراین نمی توانیم کشاورزی خود را در کشت 

(. روستایی و 3933رستگار.م ح.آبی خالصه کنیم و اینجاست که اهمیت و ضرورت دیمكاری بیشتر جلب توجه می کند )

میلیون هكتار در  2/4تا  2/9(، گزارش کردند سطح زیر کشت گندم در دیمزارهای ایران در سال های مختلف از 3936همكاران)

درصد سطح زیر کشت آن در مناطق سردسیر و معتدل سرد واقع شده است. تالش برای باال بردن  37نوسان بوده که بیش از 

پایداری آن در شرایط تنش سرما و خشكی موجود در این مناطق نیاز به اصالح و معرفی ارقام پر محصول و مقاوم تولید و حفظ 

متقابل آن هاست. میزان نزوالت  اثربه این تنش ها دارد. عملكرد گیاهان زراعی تحت تأثیر شرایط محیطی، ساختار ژنتیكی و 

 ,Ents & Flowerعوامل مؤثر در عملكرد گیاه زراعی محسوب می شود ) جوی یا آب آبیاری، تشعشع و درجه حرارت مهمترین

 كیی یع،شا یها یماریو گرما و مقاوم به ب یخشك یتحمل به تنش ها یگندم پرمحصول دارا یها یپبه ژنوت یابی(. دست1990

 یها یپژنوت ییو شناسا یبهنژاد یها یشآزما یقکشور است که از طر یمزارهایدر د یدتول یشافزا یراهكارها ترین یاز اصل

غالت  دیحاصله در تول یها یشرفتوجود دارد. اغلب پ یكیژنت یشرفتپ یاشود. در مورد گندم در تمام نقاط دن یسازگار محقق م

 یتشد فعالو ر یتعملكرد دانه اتكا داشته است. با توسعه ظرف ینشبوده که بر گز یاصالح یكکالس یاستفاده از روش ها یجهنت

کننده گندم تعداد ارقام آزاد شده از حدود  یدتول یدر اغلب کشورها یکشاورز یقاتتحق یمل یها یستمدر س یپژوهش یها

(. Ortiz et al.,2008) تاس یدهرقم در سال رس 3632( به Lantican et al.,2005)36دهه  یلرقم در سال در اوا یكصد

گر . ایستن یقاتیتحق یاز دستاوردها یلزوماً نشانه خوب یولباشد  یاز توان پژوهش یارقام ممكن است نشانه خوب یآزادساز

در مزارع آن ها کشت و مورد استفاده قرار  یستبا یکشاورزان باشد م ینیمنافع ع ینگندم به منظور تأم یبهنژاد یقاتتحق

ژنوتیپ سازگار برای (. یكی از اهداف استراتژیك در برنامه های به نژادی، معرفی یك یا چند Lantican et al., 2003)یردگ

کشت در یك منطقه است در این راستا عكس العمل ژنوتیپ های مختلف در محیط موجود مورد بررسی قرار می گیرد به عبارت 

دیگر هدف اصلی در اجرای آزمایشات مقایسه عملكرد در مناطق و سال های مختلف انتخاب ژنوتیپ های سازگار به شرایط 

های جدید گندم یكی از مهمترین مسائل به زراعی این محصول معرفی رقم(. Fernadez, 1992محیطی موجود می باشد )

ها و ارقامی از گندم دیم است که سازگاری مناسبی با مناطق دیم خیز باشد.  هدف از اجرای این پروژه به دست آوردن الینمی

فعلی گندم دیم در استان باشند. تجربه نشان داده است  استان چهارمحال و بختیاری داشته و بتواند جایگزین مطمئنی برای ارقام

پذیرند. ارزیابی نتایج تحقیقات در شرایط زارعین های جدید را نمیآوریکنند اغلب فنهای سنتی عمل میزارعینی که به روش

(On farmیكی از روش )ی های تحقیقاتی ناشفتهباشد. ناتوانی در انتقال یاهای سنتی میآوری جدید با روشهای جایگزین فن

ای از محققین به دلیل منطیق نبودن نتایج تحقیقاتی به باشد و عدم موفقیت عدهاز ارتباط ضعیف بین محقق، مروج و زارع می
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های اصلی مراکز ( انطباق نتایج تحقیقات در مزارع زارعین یكی از برنامهSavile, 1965باشد. )دست آمده با شرایط زارعین می

باشد. مطالعات انجام یافته توسط کولینسیون آوری میمللی به منظور شرکت فعال زارعین در تحقیقات و انتقال فنالبین

(Collinson, 1987 اجرای آزمایشات )on form آزمایش، تخمین  -ج -ریزیبرنامه -تشخیص مسئله، ب -را در سه مرحله، الف

( نیز معتقدند اجرای این گونه آزمایشات باید بر اساس Perine et al, 1976و اظهار نظر تشخیص داده است. پرین و همكاران )

 های زارعین صورت گیرد.ارزیابی اقتصادی بذر، حاصلخیزی خاک، نیروی انسانی و سایر نیازمندی

 
 روش تحقیق 

ال محال و بختیاری باشند در ساین آزمایش به منظور معرفی الین و ارقام برتر گندم دیم که سازگار با شرایط اقلیمی استان چهار

مورد مقایسه قرار گرفتند. طرح مورد  2، ارقام سرداری، هما، اوحدی و آذرMANINGاجرا گردید. در این آزمایش الین  3932

های کامل تصادفی با سه تكراربود. پس از انتخاب زمین، نمونه خاک جهت تعیین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و استفاده، بلوک

ه کودی، به آزمایشگاه ارسال گردید. عملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسك و ماله طبق عرف منطقه انجام گرفته و بذرهای توصی

هر ژنوتیپ به طور جداگانه برای هر کرت و خطوط آن توزین و ضدعفونی شدند. در تاریخ های کاشت منطقه) حدود نیمه مهر 

سانتیمتر کاشته شد. در طول دوره آزمایش خصوصیات  26متر و فاصله  6به طول  خط 6تا نیمه آبان ماه( بذرهای هر الین در 

تعداد  یشك،مهم زراعی یادداشت برداری و مورد بررسی قرار گرفتند که اهم آن ها عبارتند از: ارتفاع گیاه، طول خوشه، طول ر

ع، وزن هزار دانه و عملكرد در واحد سطح نیز بوته در متر مربع و پس از برداشت، تعداد بذر در خوشه، وزن دانه در متر مرب

-2گیری گردید. در طول دوره رویش و در موقع لزوم نسبت به وجین، سمپاشی علیه علف های هرز با استفاده از علفكش اندازه

4-D ول حصانجام گرفت. در مرحله برداشت عملكرد ماده خشك کرت ها توزین شد. پس از بدست آوردن نتایج، پس از برداشت م

دهد که رقم هما باالترین عملكرد را دارا می باشد که نسبت به سایر ارقام برتری دانه، تجزیه واریانس ساده  تیمارها نشان می

ویژه ای داشته است. در مجموع تجزیه مرکب داده ها نشان می دهد که هر دو منطقه مورد بررسی اختالف معنی داری با هم 

 دارند.

 

  يافته ها

( MANINGبا توجه به نتایج به دست آمده در منطقه امام قیس دیده می شود رقم هما)البته بدون تفاوت معنی دار با رقم 

باالترین عملكرد را در منطقه امام قیس به خود اختصاص داده است. همانطور که در جدول تجزیه واریانس منطقه امام قیس 

چكدام از صفات معنی دار نگردیده است که نشان دهنده یكنواخت بودن شرایط مشاهده می شود تفاوت بین تكرارها برای هی

معنی دار گردیده است.  %7و  %3بلوک های محل اجرا می باشد. اما تفاوت بین ارقام برای همه صفات بجز طول خوشه در سطح 

اختالف معنی  %7خوشه در سطح  و مابقی بجز طول %3برای صفات طول ساقه، وزن دانه و وزن هزاردانه و عملكرد در سطح 

 داری مشاهده می گردد. 

 

 تجزيه واريانس ساده تیمارها)منطقه امام قیس( -1جدول

جه    در

 آزادی

طوووول  طول ساقه

 خوشه

طوووول 

 ریشك

تووعووداد 

 ریشك

تووعووداد 

 خوشه

تووعووداد 

بووذر در 

 خوشه

وزن  وزن دانه

 هزاردانه

 عملكرد

 ns66/7 ns27/2 ns29/6 ns43/3 ns23/6 ns66/6 ns73/34 ns67/6 ns23/29233 2 تكرار

 ns62/6 *69/6 *7/47 *3/2 *76/62 **47/363 **7/93 **63/3637393 33/339** 4 تیمار

 23/29939 36/2 43/34 27/36 37/2 67/2 33/6 29/3 63/36 2 خطا

CV  23/3 36/37 93/2 27/26 34/36 76/33 63/33 26/2 46/33 

 غیر معنی داری nsو  %3**سطح معنی داری ، %7دهنده سطح معنی داری  *نشان
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( رقم هما دارای باالترین عملكرد در منطقه امام قیس  2همانطور که ذکر شد و با توجه جدول مقایسه میانگین ها)جدول شماره  

شد)  شترین وزن      kg/ha 3/9326می با شتن بی سه میانگین ها دلیل این برتری عملكرد را می توان دا (. با توجه به جدول مقای

باالی   "و همچنین دارا بودن تعداد بذر در خوشه نسبتا MANINGهزاردانه و بیشترین تعداد خوشه در واحد سطح بعد از رقم 

علیرغم داشوتن پایین ترین وزن هزاردانه عملكرد باالیی داشوته    نیز  MANINGاین رقم نسوبت به سوایر ارقام ذکر نمود. رقم  

ست که عمدتا  شه این رقم می            "ا سطح و همچنین باال بودن تعداد بذر در خو شه در واحد  شترین تعداد خو شتن بی بدلیل دا

وشه کمترین تعداد خ باشد.کمترین عملكرد مربوط به رقم سرداری بوده است که علیرغم داشتن وزن هزاردانه باال بخاطر داشتن

شتر از         سته عملكردی بی شه نتوان سطح و پایین ترین تعداد بذر در خو صاص   2267در واحد  کیلوگرم در هكتار را به خود اخت

 دهد.

 

 مقايسه میانگین تیمارها)منطقه امام قیس( -2جدول 

طوووول   طول ساقه تیمار

 خوشه

طووووول 

 ریشك

توووعوووداد  

 ریشك

توووعوووداد  

 خوشه

بذر     عداد  ت

 در خوشه

وزن  دانه وزن

 هزاردانه

 عملكرد

 a63/36 a76/3 b93/6 b63/26 ab63/32 ab99/23 a36/34 a33/49 a3/9326 هما

 ab63/23 a69/3 b79/6 b99/32 b99/33 bc66/29 a29/23 b76/46 c6/9332 اوحدی

Maning bc99/23 a99/6 a49/3 a99/23 a63/34 a99/23 b96/33 c39/94 ab9/9739 

 c63/33 a36/6 b43/6 ab63/22 ab63/33 a663/93 a79/23 b63/46 b9/9423 2آذر

 c63/36 a79/6 b99/6 b63/33 b99/36 c99/33 c69/76 ab29/43 d9/2267 سرداری

LSD5% 63/3 63/2 36/6 94/7 29/9 26/6 37/3 33/2 32/223 

 

برای هیچكدام از صوووفات معنی دار   نتایج جدول تجزیه واریانس در منطقه باجگیران نشوووان می دهد که تفاوت بین تكرارها            

نگردیده اسووت که حاکی از یكنواخت بودن شوورایط بلوک های محل اجرا می باشوود. اما تفاوت بین ارقام برای همه صووفات بجز 

معنی دار گردیده اسوت. برای صوفات طول سواقه، وزن دانه و وزن هزاردانه و     %7و  %3طول خوشوه و تعداد ریشوك در سوطح    

اختالف معنی داری مشاهده می    %7و صفات طول ریشك، تعداد خوشه و تعداد بذر در خوشه در سطح        %3عملكرد در سطح  

  برای صفات طول خوشه و تعداد ریشك تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردیده است. .گردد

 
 تجزيه واريانس تیمار)منطقه باجگیران( -3جدول

درجووه  

 آزادی

طوووووول 

 ساقه

طووووول 

 خوشه

طووووول 

 ریشك

 تووعووداد

 ریشك

تووعووداد 

 خوشه

تووعووداد  

بووذر در  

 خوشه

وزن  وزن دانه

 هزاردانه

 عملكرد

 ns23/2 ns93/6 ns37/6 ns43/4 ns23/6 ns4/36 ns24/333 ns27/2 ns2/333323 2 تكرار

 ns64/3 *77/3 ns3/23 *29/4 *73/46 **67/933 **34/393 **6/664292 33/23** 4 تیمار

 2/332263 69/9 42/333 63/3 62/3 2/33 94/6 47/6 32/4 2 خطا

CV  44/3 77/32 93/2 29/33 79/36 92/23 43/37 26/2 47/24 

 غیر معنی داری nsو  %3**سطح معنی داری ، %7دهنده سطح معنی داری  *نشان
 

باجگیران ( رقم هما دارای باالترین عملكرد در منطقه 2همانطور که ذکر شد و با توجه جدول مقایسه میانگین ها)جدول شماره   

شد)  شترین وزن      kg/ha 9/2272می با شتن بی سه میانگین ها دلیل این برتری عملكرد را می توان دا (. با توجه به جدول مقای
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باالی   "و همچنین دارا بودن تعداد بذر در خوشه نسبتا MANINGهزاردانه و بیشترین تعداد خوشه در واحد سطح بعد از رقم 

نیز علیرغم داشوتن پایین ترین وزن هزاردانه عملكرد باالیی داشوته     MANINGر نمود. رقماین رقم نسوبت به سوایر ارقام ذک  

ست که عمدتا  شه این رقم می            "ا سطح و همچنین باال بودن تعداد بذر در خو شه در واحد  شترین تعداد خو شتن بی بدلیل دا

دانه باال بخاطر داشتن کمترین تعداد خوشه   باشد.کمترین عملكرد مربوط به رقم اوحدی بوده است که علیرغم داشتن وزن هزار   

شتر از         سته عملكردی بی شه نتوان سطح و پایین ترین تعداد بذر در خو صاص   3292در واحد  کیلوگرم در هكتار را به خود اخت

 دهد.

 
 مقايسه میانگین تیمارها)منطقه باجگیران( -4جدول 

طووووووول  تیمار

 ساقه

طووووول 

 خوشه

طووووول  

 ریشك

تووعووداد  

 ریشك

توووعوووداد 

 خوشه

بذر     عداد  ت

 در خوشه

وزن  وزن دانه

 هزاردانه

 عملكرد

 a99/33 a3/3 b6  a33 ab9/36 ab9/23 a2/369 b3/43 a9/2279 هما

 b63/36 a2/7 b3/7 a33 b2 bc9/36 ab3/36 a9/47 b6/3292 اوحدی

Maning c67 a7/6 a2/3 a3/26 a3/36 a9/24 b9/32 c6/22 ab9/2733 

 b63/36 a3/7 ab2/6 a23 ab3/3 abc3/33 b7/22 b3/92 b6/2666 2آذر

 a3/7 b2/7 a3/34 b2 c9/37 b3/26 ab2/42 b9/3393 63/63 سرداری

LSD5% 2/9 2/2 3/3 7/6 46/2 7 3/33 6/9 3/334 

 

دهنده وجود اختالف معنی دار با همدیگر می باشووود. در منطقه امام   در مجموع تجزیه مرکب داده ها در هر دو منطقه نشوووان

و حاصلخیزی خاک    عملكرد بیشتر از منطقه باجگیران بوده است که این امر ممكن است ناشی از اختالف میزان بارندگی    قیس 

بوده اسووت. )میانگین بارندگی در منطقه امام قیس باالتر از منطقه باجگیران بوده و همچنین در منطقه امام قیس همانطور که 

 می گردد بافت خاک از نظر مواد غذایی غنی تر می باشد(.  ( مشاهده 7در جدول آنالیز خاک)جدول شماره

 
 آزمايشمشخصات فیزيکي خاک  -5جدول 

Cu 

mg.k
1-g 

Fe. 
1-mg.kg 

Mn 
1-mg.kg 

Zn 

mg.k
1-g 

N 

% 

K 

ava. 

mg.k
1-g 

P ava. 
1-mg.kg 

T.N.V 

% 

O.C 

% 
PH. 

of 

past 

E.C. 
1-Ds.m 

 عمق منطقه

 خاک
(cm) 

 6-96 امام قیس 0.950 7.39 0.839 27.5 10.1 296 0.075 0.58 9.81 3.92 0.86

 6-96 باجگیران 1.407 7.29 0.722 30.5 6.9 210 0.064 0.41 7.25 2.11 0.72

 

 

 تجزيه مرکب -6جدول 

 غیر معنی داری nsو  %3**سطح معنی داری ، %7دهنده سطح معنی داری  *نشان

درجه  

 آزادی

طول 

 ساقه

طول 

 خوشه

طول 

 ریشك

تعداد 

 ریشك

تعداد 

 خوشه

تعداد بذر در 

 خوشه

 عملكرد وزن هزاردانه وزن دانه

 ns26/9 *62/2 *69/63 **2/72 **36/926 33/932 ns96/3 **7/3332326 39/3364** 3 منطقه

 7/366692 37/3 32/62 76/7 73/6 33/7 33/6 93/3 39/9** 4 تكرار*منطقه

 ns22/3 **37/3 **22/73 **22/33 **69/33 36/262 **33/349 **3/393363 6/333** 4 رقم

 ns9/23 ns44/6 ns22/6 ns92/3 ns67/3 ns69/32 *34/236 **96/26 ns2/966663 4 رقم*منطقه

 7/366296 23/2 33/62 36/2 92/2 39/3 27/6 24/6 93/36 36 خطا

CV%  26/4 66/34 22/3 29/37 32/34 32/39 93/3 96/4 77/33 
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جدول مقایسه میانگین مناطق نشان می دهد که در منطقه امام قیس نسبت به منطقه باجگیران کلیه صفات برتری نشان داده       

اند. همچنین جدول تجزیه واریانس نشووان می دهد که بین ارقام در هر دو منطقه ودر همه صووفات به جز صووفت طول خوشووه 

 تفاوت معنی داری وجود دارد. 

کیلوگرم در هكتار البته بدون تفاوت   9926ین متوسووط دو منطقه نشووان می دهد که رقم هما با عملكرد جدول مقایسووه میانگ

کیلوگرم در هكتار   2363برتر از سووایر ارقام بوده اسووت.از طرف دیگر رقم سوورداری با عملكرد    MANINGمعنی دار با رقم 

 کمترین عملكرد را داشته است.

 
 ناطقمقايسه میانگین صفات در م -7جدول

طوووووول  منطقه

 ساقه

طوووووول 

 خوشه

طوووووول 

 ریشك

توووعوووداد  

 ریشك

توووعوووداد 

 خوشه

بذر    عداد  ت

 در خوشه

وزن  وزن دانه

 هزاردانه

 عملكرد

 a26/22 a26/6 a69/6 a99/23 a39/32 a66/26 a76/22 a66/46 a3/9273 امام قیس

 b63/36 b23/6 b36/6 b43/32 b99/3 b46/33 b64/22 a63/93 b6/2246 باجگیران

LSD5% 63/2 36/3 44/6 42/2 36/6 92/2 64/6 63/3 63/923 

 

 یریگ نتیجه

 یزن یراخ ی. در سال هایردگ یسرما و گرما قرار م ی،مستمر در معرض مشكالت خشك یا یبه طور دوره ا یمزراعت در مناطق د

عداد ت ینكهنموده است و احتمال ا یدتوأم با تنش گرما را تشد یخشك و گاه یتعداد سال ها یی،آب و هوا ییراتتغ یدهوجود پد

و  هایمزاردر د ینامناسب بارندگ یعسرما، توز ی،خشك یاست. تنش ها یادباشد، ز افزایشرو به  یزن یندهدر آ ییسال ها ینچن

از عوامل عمده  یكی. یندآ یکاهش محصول بشمار م یکمبود ارقام مناسب جهت کاشت در منطقه از جمله عوامل اصل ینطورهم

در  یقیتطب-یقیتحق یباشد. طرح ها یم تاستان استفاده از ارقام مناسب جهت کش یمزارهایمحصول در د یددر تول یتموفق

 گردند.  ینمودن ارقام، اجرا م یگزینعملكرد باال جهت جا ینطورمطلوب و هم یزراع یاتو با خصوص یدارقام جد یمعرف یراستا

دهد که رقم هما نسبت به سایر ارقام از عملكرد باالتری برخورداراست و رقم سرداری طرح نشان می ینا یحاصل از اجرا نتایج

 یده طانجام ش یها یبررس یجعلیرغم اینكه وزن هزاردانه باالتری دارد، کمترین عملكرد را نسبت به سایر ارقام دارا می باشد. نتا

 تنوع یصفات زراع یشان داد که از نظر عملكرد دانه در واحد سطح و برخمراغه ن یمد یقاتگاه تحقیستدر ا 36تا  34 یسال ها

در توده  یكی( وجود تنوع ژنتKetata et al.,1998 ;3922و همكاران،  یوجود دارد) صادق اهر یدر داخل گندم سردار یمطلوب

(. 3929و همكاران،  یدیس یراست) پ یدهبه اثبات رس یزن اهوارهم یزر یبا استفاده از نشانگرها یمطالعات مولكول یدر ط یسردار

و  یمراغه آغاز شد صادق زاده اهر یمد یقاتتحق یستگاهدر ا 34است که از سال  یرقم هما حاصل انتخاب از توده گندم سردار

در  طوریندارد. هم یبرتر رداریو س 2خود اعالم داشتند که رقم هما از نظر عملكرد نسبت به ارقام آذر یها یابیهمكاران در ارز

در  یلوگرمک 2266رقم با عملكرد  ینهكتار انجام شد. ا 76از  یشدر سطح ب یشیکه به صورت مزارع نما یجیترو یها یشآزما

داشته است )صادق زاده  یدرصد برتر 34از  یشدر هكتار ب یلوگرمک 2476با متوسط عملكرد  یمعمول یهكتار نسبت به سردار

صفات در منطقه امام قیس نسبت به منطقه باجگیران برتری داشته اند که احتماال  ( همچنین همه3936و همكاران،  یاهر

  بخاطر حاصلخیز بودن خاک و میزان بارندگی باالتر در منطقه امام قیس می باشد.
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