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 چکیذُ

در ایستگاُ داًطکذُ  87-88، آزهایطی طی سال زراػی ًاىگٌذم  اصالحی بِ هٌظَرهقایسِ ػولکرد ٍ اخساء ػولکرد ارقام

تا بِ  1345رقن از گٌذم ّای اصالحی هؼرفی ضذُ از سال  13ایي آزهایص با استفادُ از . کطاٍرزی داًطگاُ آزاد تبریس، اًدام ضذ

ارتفاع بَتِ، طَل پذاًکل، طَل : صفات هَرد هطالؼِ. تکرار اخرا ضذ 3تصادفی با حال است کِ در قالب طرح بلَک کاهل 

تدسیِ ٍاریاًس ًطاى داد کِ تفاٍت . ریطک، طَل سٌبلِ، هساحت برگ پرچن، ضاخص برداضت، ػولکرد کاُ ٍ ػولکرد داًِ بَد

ًطاى داد کِ ارقام % 5در سطح احتوال  LSDهقایسِ هیاًگیي بِ رٍش . بیي ایي صفات ٍخَد دارد% 5هؼٌی داری در سطح احتوال 

c-85-4 ضرایب ّوبستگی سادُ بیي صفات ًطاى داد کِ . ٍ الًَذ از ػولکرد داًِ باالتری ًسبت بِ سایر ارقام برخَردار ّستٌذ

ْبَد بٌابرایي برای ب. طَل ریطک ٍػولکرد کاُ با ػولکرد داًِ ّوبستگی هثبت ٍ هؼٌی داری ٍخَد داردارتفاع بَتِ، صفات 

 .ػولکرد، گسیٌص بر اساس ایي صفات در هحیط ّذف هی تَاًذ هَثر هی باضذ

 ، ػولکرد داًِ، اخساء ػولکرد، صفات فیسیَلَشیکًاىگٌذم : کلیذی ٍاشگاى

  :هقذهِ

ًاهِ سیضي ٍتالشؽ تالشاي خالَد    تٌاتشایي تِ هٌظَس ػش افشاصي یك هلت اعوال هذیشیت ٍتش. گٌذم هْوتشیي گیاُ صساعی دًیاػت

 7تالا   3ػطح صیش کـت گٌذم دس ایالشاى تالیي    .سػذ تْثَد کیفیت هحصَالت تؼیاس ضشٍسي تِ ًظش هیایی ٍ ایذُ ّاي ًَ دسکف

تشسػی اًدام ؿذُ سٍي عولکشد ٍاخضاء عولکشد گٌذم ًـاى دس (. 7833رتیحی، ) اػتتشآٍسد ؿذُ  39-33دس ػال هیلیَى تي 

 (.7897هیالشک ٍ ّوکالاساى،   )تعذاد ػٌثلِ ٍ ٍصى داًِ دس خَؿِ تَدُ اػالت  افضایؾهشتَط تِ دادُ ؿذ کِ افضایؾ عولکشد داًِ 

هی تاؿذ تا اص سًٍذ اصشحی آى اطالش  داؿالتِ تاؿالین ٍ اص هقایؼالِ     الضا ًاى هقایؼِ عولکشد ٍ اخضاء عولکشد گٌذم ستذیي هٌظَ

 .کشدطًَتیپ تشتش سا اًتخاب تتَاى صفات ایي اسقام ، 

 :هَاد ٍ رٍضْا

 تا تِ حال اص هخضى تزس کشج دس ایي آصهایؾ هَسد هطالعِ قشاس 7838ؿذُ اص ػال  اصشحگٌذم ًاى  سقن اصشح ؿذُ 78

طشح آصهایـی هَسد اػتفادُ دس . دس ایؼتگاُ کـاٍسصي داًـگاُ آصاد اػشهی تثشیض  اخشا ؿذ  7839آصهایؾ دس ػال . گشفت

کشت آصهایـی تَد  83اًدام ؿذ ّش تکشاس ؿاهل  39ُ هْش ها 78تکشاس تَد کاؿت دس  8قالة طشح تلَک کاهل تصادفی تا 

صفات هَسد تشسػی عثاستٌذ اص استفا  تَتِ، طَل پذاًکل، طَل . اًدام گشفت  33عولیات یادداؿت تشداسي دس اسدیثْـت هاُ 

 تفادُ اص تا اػ. سیـك، طَل ػٌثلِ، هؼاحت تشگ پشچن، ؿاخص تشداؿت پشت، عولکشد کاُ ٍ عولکشد داًِ دس ّکتاس هی تاؿذ
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 SPSS 13دادُ ّاي ّش ٍاحذ آصهایـی اتتذا تدضیِ ٍاسیاًغ صفات تِ صَست طشح تلَک ّاي کاهل تصادفی اًدام ؿذ اص ًشم افضاس 

 .اًدام ؿذ% 8دس ػطح احتوال  LSD  تشاي تدضیِ ّاي آهاسي اػتفادُ ؿذ ٍ هقایؼِ هیاًگیي تیي تیواسّا تِ سٍؽ آصهَى 

 : ًتایح ٍ بحث

خذٍل )غ دادُ ّا ًـاى دادُ تیي اسقام هَسد هطالعِ اص لحاظ صفات هَسد تشسػی تفاٍت هعٌی داسي ٍخَد داسد تدضیِ ٍاسیاً

صفات  اکثشتشاي % 8دس ػطح  F تِ طَسي کِ هقذاس . کِ حاکی اص ٍخَد تٌَ  طًتیکی هیاى اسقام هَسد هطالعِ هی تاؿذ( 7

اًدام گشفت  LSD(P< %5) فات هَسد تشسػی تا اػتفادُ اص آصهَى هقایؼِ هیاًگیي تیي اسقام تشاي کلیِ ص. هعٌی داس تَد

 ، طَل سیـك ٍ استفا  تَتِداًِداساي تاالتشیي عولکشد  C-85-4 ٍ الًَذ هقایؼِ هیاًگیي ًـاى داد کِ اسقام(. 2خذٍل )

ؿاخص تشداؿت سا  تاالتشیيMV-17 ٍ هیاًگیي ًـاى داد کِ اسقام فشت اص ًظش ؿاخص تشداؿت پشت، هقایؼِ .هی تاؿٌذ 

ضشیة . ولکشد داًِ تِ تیَهاع تاالتش تَدیعٌی دس ایي اسقام ًؼثت ع. تشخَسداسًذ کِ اختشف هعٌی داسي تاّوذیگش ًذاسًذ

ّوثؼتگی هٌفی ٍ هعٌی داسي داسد ایي دسحالی اػت ؿاخص تشداؿت ًـاى داد کِ عولکشد داًِ تا ( 8خذٍل )ّوثؼتگی ػادُ 

هیشک ٍ ؼتگی هثثت ٍ هعٌی داسي سا تیي ایي صفات تذػت آٍسدًذ دس حالی کِ تفؼیش ًتایح ّوث( 2332)هك کیگ ٍاًگ ٍ 

ّوچٌیي استفا  تَتِ، طَل سیـك . تشداؿت ٍ عولکشد داًِ اؿاسُ کشد ، تِ عذم ٍخَد ّوثؼتگی تیي ؿاخص(7897)ّوکاساى

ا افضایؾ ایي صفات، افضایؾ عولکشد داًِ سا یعٌی ت تا عولکشد داًِ ًـاى دادًذ،عولکشد کاُ ّوثؼتگی هثثت ٍ هعٌی داسي ٍ 

 .اػتفادُ اص ایي صفات دس خْت ایذُ اي ًَ تشاي تْثَد کیفیت هٌاػة هی تاؿذتٌاتشایي هی تَاى گفت . هیتَاى اًتظاس داؿت

 :کلیًتیدِ گیری  
سا تاالتشیي عولکشد سا داسا هیثاؿٌذ ٍ عولکشد تاالي ایي اسقام  C-85-4ٍ ًتایح حاصل اص ایي آصهایؾ ًـاى داد کِ اسقام الًَذ

 .عولکشد کاُ هی تَاى ًؼثت داد طَل سیـك ٍاستفا  تَتِ، تِ صفات 

 تدسیِ ٍاریاًس سادُ بیي صفات هَرد هطالؼِ: 1خذٍل 

ns  ، * ٍ ** هی تاؿٌذ% 7ٍ %  8تتشتیة تِ هفَْم غیش هعٌی داس ٍ هعٌی داسي دس ػطح. 

 ػولکرد داًِ ػولکرد کاُ ضاخص برداضت هساحت برگ پرچن طَل سٌبلِ طَل ریطک طَل پذاًکل ارتفاع بَتِ df هٌابغ تغییرات

 252/132** 524/7** 132/5** 167/3** 491/290** 2 تکرار
*156/12 *295/275 ns092/3 

 327/19** 241/14** 266/14** 992/30** 282/232** 29 تیوار
ns859/0 ns757/14 *779/4 

 051/2 540/14 508/0 849/5 389/0 312/0 514/5 083/24 58 خطاء

c.v.  14/5 36/15 20/9 27/6 47/6 73/21 88/30 28/15 



 

 

 %5در سطح  LSDتا بِ حال بِ رٍش آزهَى  1345هقایسِ هیاًگیي صفات بیي ارقام هختلف گٌذم هؼرفی ضذُ از سال : 2خذٍل 

 ػولکرد داًِ ػولکرد کاُ ضاخص برداضت هساحت برگ پرچن طَل سٌبلِ ریطک طَل طَل پذاًکل ارتفاع بَتِ ارقام

 23/8 22/13 59/2 42/16 28/9 0 69/15 60/96 بسٍستایا

 06/8 28/11 36/3 46/19 13/9 57/6 88/13 53/89 ًَیذ

 29/11 38/15 57/2 95/17 28/11 77/7 78/17 03/102 الًَذ

c-81-10 93/89 40/11 35/7 07/10 93/21 86/3 31/9 47/7 

 49/9 4/15 50/2 31/14 15/10 86/4 80/26 120 1کرج

c-85-4 5/101 63/12 08/6 06/8 72/15 25/2 08/10 9/14 

 15/10 88/21 00/3 45/18 83/11 26/7 42/15 57/104 زریي

c-82-12 87/82 25/13 06/6 93/9 77/14 46/3 32/11 34/9 

MV-17 70/84 56/13 0 35/9 22/20 25/4 82/9 63/7 

c-86-6 37/82 83/15 58/6 75/8 84/16 72/3 20/18 47/10 

 79/8 54/10 55/3 34/11 90/8 07/6 92/15 30/85 چوراى

 61/7 17/8 58/4 77/14 25/9 04/6 17/11 87/75 فالت

 44/8 89/12 59/3 37/18 51/12 99/6 89/12 07/88 ضیراز

LSD 690/7 838/3 913/0 020/10 953/3 165/1 323/6 341/2 

 

 رقن گٌذم  13ضرایب ّوبستگی سادُ بیي صفات هَرد هطالؼِ در : 3خذٍل 

 صفات ارتفاع بَتِ طَل پذاًکل طَل ریطک طَل خَضِ هساحت برگ پرچن ضاخص برداضت ػولکرد کاُ داًِ دػولکر

 ارتفاع بَتِ 1       

 طَل پذاًکل 729/0 1      

 یطکطَل ر 53/0 039/0 1     

 طَل خَضِ 433/0 109/0 086/0 1    

 هساحت برگ پرچن 110/0 -342/0 078/0 353/0 1   

 ضاخص برداضت -35/0 -546/0 095/0 -370/0 -020/0 1

 ػولکرد کاُ 526/0 488/0 064/0 188/0 026/0 -679/0 1 

 ػولکرد داًِ 513/0 183/0 391/0 037/0 -075/0 -78/0 622/0 1

ns ، * ٍ ** هی تاؿٌذ% 7ٍ %  8تتشتیة تِ هفَْم غیش هعٌی داس ٍ هعٌی داسي دس ػطح. 
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Abstract: 

This study was initiated in a randomized complete block design with three replications in year 

2008 to compare yield and yield components in 13 bread wheat of years 1966 to now. 

Variance analysis of data showed significant different between varieties for traits such as plant 

height, awn length, peduncle length, spike length, flag leaf area and seed yield. Comparison of 

means showed that ALVAND and C-85-4 had the highest seed yield. Simple correlation 

coefficients of seed yield showed positive and significant correlate between seed yield and 

plant height, awn length and straw yield. So much that with increasing these traits, seed yield 

will increase. 
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