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 چكيدُ 

يىي ( 73-76) ذت ؾطتب ؾطي هٌبعك هؼتسل وكَض زض عي ؾِ ؾبل ثطضؾي زض آظهبيف يىٌَا  M-73-18اليي 

اظ هَفك تطيي اليٌْب زض اؾتبًْبي اصفْبى ٍ يعز ثَز ٍ گعاضـ ًبهگصاضي ايي اليي ثطاي وكت زض زٍ اؾتبى هصوَض تْيِ 

 ثب تَجِ ثِ ايٌىِ اذيـطاً زٍ ضلن گٌسم پيكتبظ . ٍ ثِ هَؾؿِ تحميمبت اصالح ٍتْيِ ًْبل ٍثصض اضؾبل گطزيسُ اؾت

(M-75-7 )قيطاظ ٍ (M-75-10 ) جْت وكت زض اللين هٌبعك هؼتسل ًبهگصاضي گطزيسُ اؾت لصا همطض گطزيس اليي

M-73-18   ِتغجيمي  –زض قطايظ ظاضػيي زض لبلت عطح تحميمي ( ضلن هْسٍي ) ثب ايي زٍ ضلن ٍ ضلن هتساٍل هٌغم

( ثطاآى جٌَثي ٍثطاآى قوبلي )  اصفْبى اؾتبىزٍ لغت گٌسم وبضي  زضثسيي هٌظَض زٍ هعضػِ . هَضز همبيؿِ لطاض گيطز

بلت عطح ثلَوْبي وبهل تصبزفي ثب لزض   M-73-18قيطاظ ٍهْسٍي ثِ ّوطاُ اليي  ،ضلن گٌسم پيكتبظ 3اًتربة ٍ 

ًتبيج حبصلِ ًكبى زاز وِ زض هٌغمِ ثطاآى قوبلي . قسچْبض تىطاض زض ّط هعضػِ وكت ٍػولىطز زاًِ آًْب اًساظُ گيطي 

زض همبيؿِ ثب ؾبيط اضلبم ثيكتطيي  M-73-18هٌغمِ اليي   هؼٌي زاض قس ٍ زض ّط زٍ% 5ي اضلبم زض ؾغح اذتالف ثي

 الييثب ايي حبل ًگطزيس، زض تجعيِ ٍاضيبًؽ هطوت اذتالف ثيي اضلبم هؼٌي زاض گط چِ  .ػولىطز زاًِ ضا تَليس ًوَز

M-73-18  ولىطز زاًِ ضا زض همبيؿِ ثب ؾبيط اضلبم تَليس ًوَززض ّىتبض ثيكتطيي ػويلَگطم  9085 ػولىطز هيبًگيي ثب. 

 .ويلَگطم زض ّىتبض ثَز 8026ٍ  7834، 7548هيبًگيي ػولىطز زاًِ اضلبم قيطاظ، پيكتبظ ٍ هْسٍي زض زٍ هٌغمِ ثِ تطتيت

 

 هقدهِ

يي زض ثيي هحصَالت وكبٍضظي غالت زض ػيي زاضا ثَزى اصلي تطيي جبيگبُ تبهيي اًطغي  ًمف هثجتي زض تبه

زضصس  70غالت ثِ عَض هتَؾظ . زضصس اظ هعاضع جْبى ظيط وكت غالت اؾت 60حسٍز . پطٍتئيي ضغين غصايي زاضًس

-82ؾغح ظيط وكت گٌسم وكَض زض ؾبل ظضاػي  .(1)زضصس پطٍتئيي ضغين غصايي اًؿبى ضا فطاّن هي وٌٌس  50اًطغي ٍ

هيعاى . هيليَى ّىتبض زين ثَز 4هيليَى ّىتبض آثي ٍ 44/2هيليَى ّىتبض ثطآٍضزُ قسُ وِ اظ ايي ؾغح  44/6حسٍز  1381

هيليَى تي اظ  73/4هيليَى تي آى اظ وكت آثي ٍ 97/8هيليَى تي گعاضـ گطزيس وِ  7/13تَليس گٌسم زض آى ؾبل حسٍز 

ويلَگطم  1182ٍهتَؾظ ػولىطز گٌسم زين   672/3زض ؾبل هصوَض هتَؾظ ػولىطز گٌسم آثي . وكت زين ثسؾت آهس

افعايف تَليس گٌسم اظ عطيك افعايف ؾغح ظيط وكت زض اغلت ًمبط زًيب تمطيجبً ثِ ثي ثؿت (. 4)تبض ثطآٍضز گطزيسزض ّى

اّويت ؾبيط هحصَالت وكبٍضظي . ضؾيسُ اؾت چطاوِ اغلت ظهيٌْبي ظضاػي لبثل وكت تبوٌَى ثِ ظيط وكت ضفتِ اًس
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ظ ايي حس ًوي زّس ثغَضيىِ ؾبلْبؾت ؾغح ظيطوكت ليوت ّبي آًْب اجبظُ تَؾؼِ ؾغح ظيط وكت گٌسم ضا ثيكتط ا ٍ

زضصس ؾغح ظيط  70عجك آهبض وكبٍضظي، ثيف اظ . هيليَى ّىتبض ثبلي هبًسُ اؾت 230تب  220جْبًي گٌسم زض حسٍز 

ضاؾتبي زض (. 2(زضصس ضا ثطًج زض ثط هي گيطز  13زضصس گٌسم ٍ 22وكت ًجبتبت زض جْبى اذتصبل ثِ غالت زاضز وِ 

 لجل اظ هؼطفي اضلبم جسيس، هغبلؼِ ٍ هؼطفي اضلبم جسيس ضطٍضي هي ثبقس ٍ يف ػولىطز گٌسم، اصالح ٍثطًبهِ افعا

 هحيظ ثب تَجِ ثِ تٌَع قطايظ آة ٍَّايي هٌبعك گٌسم ذيع ، حبيع اّويت ظيبزي قٌبذت اثط هتمبثل غًَتيپ ٍ

آة ٍ َّا ضا ثطاي اًتربة وَلتيَاضّبي ، اؾتفبزُ اظ اثطات هتمبثل غًَتيپ ٍ  Feyerherm et al.,1992 .( 3) اؾت 

آًْب اظْبض زاقتٌس وِ ّط گبُ تؼسازي اظ غًَتيپْبي گيبّي زض قطايظ هحيغي هتٌَػي ضقس وٌٌس . گٌسم ثطضؾي ًوَزًس

ايي پسيسُ ضا . الؼول هتوبيع اظ زيگطي ًكبى ذَاّس زاز يه ػىؽ الؼول آًْب ثِ ايي قطايظ يىؿبى ًيؿت ٍ ّط ػىؽ

آًْب هؼتمسًس وِ زاضا ثَزى اعالػبت وبفي اظ اثطات هتمبثل غًَتيپ ثب . مبثل غًَتيپ ثب هحيظ هيٌبهٌساصغالحب اثط هت

، هؼتمس اؾت وِ ٍجَز اذتالفبت غًتيىي زض اضلبم (1373)فصيحي. هحيظ ثطاي اًتربة اضلبم ظضاػي اّويت ثؿيبض زاضز

اُ ثب افعايف تمبضب ثطاي گٌسم، ضطٍضت اًتربة الؼول هتفبٍت آًْب زض قطايظ هرتلف آة ٍ َّايي، ّوط گٌسم ٍ ػىؽ

يىي اظ اّساف همبيؿِ اضلبم زض يه هحيظ هؼيي آگبّي ثِ . ثْتطيي ضلن ؾبظگبض ثب اللين ّط هٌغمِ ضا ثَجَز آٍضزُ اؾت

 .هيعاى ؾبظگبضي، چگًَگي ضقس ٍ تَاًبيي آًْب زض اؾتفبزُ اظ قطايظ هَجَز هيجبقس

 

 هَاد ٍ رٍشْا

 ٍ قيـــــطاظ (M-75-7)ثب زٍضلن جسيس گٌسم پيكتبظ   M-73-18اليي گٌسم  همبيؿِ ايي عطح ثِ هٌظَض 

(M- 75-10  )هعضػِ زض  2ثسيي هٌظَض اثتسا  .، اجطا گطزيسظاضػييقطايظ زض ( ضلن هْسٍي) هتساٍل هٌغمِ  ٍ ضلن

ل اظ وكت السام ثِ ًوًَِ لج اًتربة ٍ وبضي اؾتبى هيجبقس وِ اظ لغجْبي گٌسم زٍهٌغمِ ثطاآى قوبلي ٍثطاآى جٌَثي

-M-73اليي  ،زض ّطيه اظ هعاضع اًتربثي .گطزيس آًْبگيطي اظ ذبن هعاضع ثِ هٌظَض تجعيِ ذبن ٍتؼييي ًيبظ وَزي 

هؿبحت وبقت ّط ضلن يب . تىطاض وكت گطزيس 4ثِ ّوطاُ اضلبم هصوَض زض لبلت عطح ثلَوْبي وبهل تصبزفي ثب  18

ثصض زض هتط هطثغ وكت  400ؾبًتي هتط ٍثب تطاون  20وِ زض ذغَعي ثب فبصلِ  هتطهطثغ ثَز 30اليي زض ّط تىطاض 

 15 آظهبيف، قتبو تبضيد. ثصٍض ثب لبضچ وف ٍيتبٍاوؽ ثطػليِ ثيوبضي ؾيبّه ضسػفًَي گطزيس ،لجل اظ وكت .گطزيس

بي  ثرف ذبن وَز قيويبيي هَضز ًيبظ ثطاؾبؼ تجعيِ ذبن ٍ تَصيِ ّ. ثَز( تبضيد وبقت هٌبؾت هٌغمِ) آثبًوبُ

اًجبم ٍ يبززاقت ثطزاضي ّبي الظم اظ لجيل  هَضز ًيبظزض عَل زٍضُ ضقس هطالجت ّبي ظضاػي . ٍآة هصطف گطزيس

پؽ اظ ضؾيسگي ، ػولىطز . اًجبم گطفت ٍضؼيت آفبت ٍثيوبضيْب ٍ تبضيد ظَْض ذَقِ، تبضيد ضؾيسگي ، اضتفبع ثَتِ

. اظ هعاضع تؼييي ًٍتبيج هطثَط ثِ ّطهعضػِ هَضز تجعيِ ٍاضيبًؽ ؾبزُ لطاض گطفت زاًِ ّط ضلن ٍاليي زض ّط وسام

 .گطفت اًجبمًتبيج زٍ هعضػِ تجعيِ ٍاضيبًؽ هطوت ثط ضٍي ّوچٌيي 

 

 بحث ًتايج ٍ

اذتالف  هَضز ثطضؾي،اليي  ثيي اضلبم ٍوِ زض هٌغمِ ثطاآى جٌَثي ًكبى زاز  تجعيِ ٍاضيبًؽ ؾبزُ ػولىطز زاًِ

همبيؿِ هيبًگيي ػولىطز زاًِ اضلبم ٍ اليي هَضز ثطضؾي ثِ ضٍـ . (1جسٍل قوبضُ ) ٍجَز زاضز %  5زض ؾغح  هؼٌي زاض
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 ويلَگطم زض ّىتبض هتؼلك ثِ اليي 9670زاًىي ًكبى زاز وِ زض هٌغمِ ثطاآى جٌَثي ثيكتطيي ػولىطز زاًِ ثِ هيعاى 

 M- 73-18    ثَز ٍ آى ضا زض والؼA  تجعيِ ٍاضيبًؽ ؾبزُ ػولىطز زاًِ اضلبم چِ  گط(. 2جسٍل قوبضُ )لطاض زاز

، ( 1جسٍل ) ثطضؾي  ًكبى ًساز  اليي هَضز زض هٌغمِ ثطاآى قوبلي اذتالف هؼٌي زاض ثيي اضلبم ٍ هَضز ثطضؾي،ٍاليي 

ويلَگطم زض ّىتبض ثَز  8500ثب هيبًگيي    M- 73-18اهب زض ايي هٌغمِ ًيع ثيكتطيي ػولىطز زاًِ هتؼلك ثِ اليي 

ثطاآى قوبلي، اذتالف ثيي  هٌغمِ ثطاآى جٌَثي ٍ زض تجعيِ ٍاضيبًؽ هطوت ػولىطز زاًِ زض زٍچٌس  ّط (. 2جسٍل )

 ضتجِ اٍل ٍ ، زضتي زض ّىتبض 085/9ثب هيبًگيي ػولىطز   M-73-18اليي ، ٍلي (3جسٍل )اضلبم هؼٌي زاض ًگطزيس 

تَجِ ثِ  ثبالظم ثِ شوط اؾت وِ . (2جسٍل) لطاض گطفتٌس چْبضم تب ضتجِ ّبي زٍم  زض قيطاظ اضلبم هْسٍي، پيكتبظ ٍ

ثب قطايظ آة ٍَّايي اؾتبى اصفْبى ٍػولىطز ثبالي ايي اليي زض همبيؿِ ثب   M- 73-18ؾبظگبضي ثؿيبض ذَة  اليي 

اظ زض حبل حبضط ثيف  ؾبيط اضلبم، ايي اليي زض ؾب لْبي اذيط ثِ ًحَ چكوگيط هَضز اؾتفبزُ وكبٍضظاى لطاض گطفتِ ٍ

 .اذتصبل يبفتِ اؾت آىاظ ؾغح ظيط وكت گٌسم اصفْبى ثِ % 30
 

 ّط يه اظ زٍ هٌغمِ هحل اجطاي آظهبيفتجعيِ ٍاضيبًؽ ؾبزُ ػولىطز زاًِ زض  -1جسٍل قوبضُ 

 درجات آزادي اتهٌابع تغيير
 هياًگيي هربعات

 براآى شوالي براآى جٌَبي

 47500 250/21388 3 تىطاض

 .6250n.s 416/41707* 3 ضلن

 20972 750/7408 9 ذغب

 
  زض ّط يه اظ هٌبعك ٍ هيبًگيي زٍ هٌغمِ  M-73-18همبيؿِ هيبًگيي ػولىطز زاًِ اضلبم ٍ اليي  -2جسٍل قوبضُ      

 (كيلَگرم در ّكتار)عولكرد داًِ  اليي يا رقن

 هياًگيي دٍ هٌطقِ براآى شوالي براآى جٌَبي

M-73-18 9670 8500 9085 

 8026 8125 8302 هْسٍي

 7834 7750 7542 پيكتبظ

 7548 7625 7470 قيطاظ

 
 ِهٌغمزٍ  تجعيِ ٍاضيبًؽ هطوت ػولىطز زاًِ زض -3جسٍل قوبضُ            

 F هربعاتهياًگيي  هجوَع هربعات آزادي اتدرج اتهٌابع تغيير

 ns 14/0 4851 4851 1 هٌغمِ

  34444 206664 6 ذغبي اٍل

 35991 107973 3 ضلن
ns  54/2 

 ns  84/0 11966 35898 3 هٌغمِ× ضلن 

  14190 255428 18 ذغبي زٍم
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Yield Comparison of line M-73-18 with new cultivated wheat 

varieties at farmer conditions in Isfahan  
 

Abstract: 
 

Multi location  tests of  line  M-73-18 in temperate region of the country for 3 

continuous years indicated that it is one of the most successfull lines in Isfahan and yazd 

provinces, which process of its nomination for cultivation has already been prepared 

and taken up with seed and  plant improvement institute in Karaj. Recently two wheat 

cultivars namely Pishtaz (M-75-7) and Shiraz (M-75-10) have been nominated and 

recommended for cultivation in temperate regions. Therefore, these two and Mahdavi 

varieties were compared with the line M-73-18 in two various fields located in two 

poles of  wheat growing areas of Isfahan called Baraan (Including Northern and 

southern), in a randomized complete blocks design with 4 replicates. The results 

showed that there was significant difference between grain yield of genotypes in 

northern Baraan and the line M-73-18  had the highest  grain yield in comparison to the  

varieties in this assessment. In combined analysis of variance between 2 locations, there 
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was no significant difference between genotypes, but line M- 73-18 had the highest 

grain yield  by an average of 9085 kg/ ha    .  

 

 

 

 

 


