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  چكيده
هاي كامل  رقم گندم دوروم و يك رقم گندم نان با استفاده از طرح بلوك 2الين و  17به منظور بررسي و مقايسه خصوصيات كمي      

هاي مورد آزمايش از نظر صفات آزمايشي اختالف  نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه الين. تكرار آزمايشي طراحي شد 3تصادفي با 
از نظر صفات زراعي همچون تعداد سنبله در واحد سطح،  D-83-6با توجه به نتايج مشخص شد كه الين . يكديگر داشتند داري با معني

با دارا بودن خصوصياتي  D-83-5همچنين الين . تعداد دانه در سنبلچه، وزن هزار دانه، ارتفاع مناسب و شاخص برداشت مناسب بود
ع مناسب، تعداد دانه در سنبله، عملكرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه عملكرد مناسبي را همچون تعداد پنجه در واحد سطح، ارتفا

  .به خود اختصاص داد
 .خواص كمي، گندم دوروم، شرايط آب و هوايي اصفهان: واژگان كليدي

  

  مقدمه
گيرد، همواره به عنوان يك منبع غذايي  از آنجايي كه گندم دوروم غالباً در مناطق خشك و نيمه خشك مورد كشت و كار قرار مي     

الين گندم گزارش  22با آزمايش ) 1999(دوكويوكا و آكويا ). 1988گيوسپ و لينتاس، (خوب در اين شرايط مد نظر قرار گرفته است 
لذا . دانه وجود دارد 1000داري ميان عملكرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن  داد كه همبستگي مثبت و معني

با توجه به موارد ذكر شده، هدف از اين آزمايش بررسي خواص كمي چندين الين و رقم از گندم دوروم در شرايط آب و هوايي 
  . باشد اصفهان مي

  

  ها مواد و روش
كشاوري كبوترآباد در مركز تحقيقات  83-84هاي گندم دوروم آزمايشي در سال زراعي  به منظور بررسي خواص كمي الين     

.  3-هاي آريا و تارو الين گندم دوروم تجاري با نام 2رقم شاهد،  3الين و رقم شامل  20در اين آزمايش تعداد . اصفهان طراحي شد
هر الين در . تكرار اجرا گرديد 3هاي كامل تصادفي در  الين گندم دوروم جديد در قالب طرح بلوك 17و  M-73- 18گندم نان الين 

اي در  بين هر پالت نيز فاصله. متر كشت گرديد سانتي 15خط به فاصله رديف  6متر و در  2/1متر و عرض  6ايي به طول ه كرت
زمين محل آزمايش در فصل زراعي قبل به صورت آيش بود و در تابستان . متر بصورت نكاشت در نظر گرفته شد سانتي 60حدود 

كيلوگرم در هر هكتار فسفر به  120هكتار ازت خالص به صورت نيترات آمونيم و كيلوگرم در  150. عمليات خاكورزي انجام شد
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تمامي كود فسفره و نيز يك سوم كود ازت قبل از كاشت به طور يكنواخت مصرف . صورت فسفات آمونيوم به خاك اضافه شد

آبياري مطابق با نياز و به . صورت گرفت هزار بوته در هكتار 450آبان ماه به صورت رديفي و با تراكم  14كاشت در تاريخ . گرديد
ها با دست  برگ استفاده شد و مبارزه با باريك D-4 -2كش  هاي هرز پهن برگ از علف  براي مبارزه با علف. طور مرتب انجام گرديد

 90دار جهت جلوگيري از كمبود احتمالي ازت در مرحله برجستگي دو گانه بقيه كود ازت به شكل اوره و به مق. صورت گرفت
و مقايسات ميانگين نيز به وسيله  MSTAT-Cافزار  كليه محاسبات آماري توسط نرم. كيلوگرم در هكتار در بهار استفاده گرديد

  .اي دانكن صورت پذيرفت آزمون چند دامنه
  

  نتايج و بحث
). 1جدول (اري با يكديگر داشتند د درصد اختالف معني 1هاي مورد آزمايش از نظر كليه صفات آزمايشي در سطح احتمال  الين     

ترين الين بودند  متر كوتاه سانتي 18/77با متوسط ارتفاع  15متر بلندترين و الين شماره  سانتي 199با متوسط ارتفاع  7الين شماره 
هاي  الينداري با ساير  داراي باالترين شاخص سطح برگ بود كه به طور معني 2/5با شاخص سطح برگ  7الين شماره ). 2جدول (

ترين  به ترتيب باالترين و پايين 1/17با  16و الين شماره  3/22با  8الين شماره ). 2جدول (دار داشت  مورد آزمايش اختالف معني
ترين ميانگين  به ترتيب باالترين و پايين 7و الين شماره  11همچنين الين شماره . ميانگين تعداد سنبلچه در سنبله را بدست آوردند

گرم  6/32با  7گرم و الين شماره  21/48با  15در اين ميان الين شماره ). 2جدول (انه در سنبلچه را به خود اختصاص دادند تعداد د
بيشترين عملكرد دانه به ميزان ). 2جدول (هاي وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند  ترين ميانگين به ترتيب باالترين و پايين

حاصل شد كه  7كيلوگرم در هكتار در الين شماره  5839و كمترين عملكرد دانه به ميزان  6الين شماره  كيلوگرم درهكتار در 11450
كيلوگرم  30120باالترين ميزان عملكرد بيولوژيك را به ميزان  13الين شماره ). 2جدول (داري با يكديگر داشتند  اختالف بسيار معني

  . در هكتار به خود اختصاص داد
  

  .ه واريانس صفات آزمايشيتجزي - 1جدول 
          

  
ميانگين   

  مربعات
          

منايع 
  تغيير

درجه 
  آزادي

ارتفاع 
  گياه

شاخص 
  سطح برگ

تعداد پنجه 
در واحد 
 سطح

سنبله در 
  واحد سطح

سنبلچه 
  در سنبله

دانه در 
  سنبله

وزن هزار 
  دانه

عملكرد  
  دانه

عملكرد 
  بيولوژيك

شاخص 
  برداشت

  01/0  2/112225  4/27231  2/37 1/40 92/1 4/7221 42/191 14/0  12/10  2 بلوك
  1/0**  1/382421**  4/81232**  2/1342**  9/112**  9/5**  1/15012**  2/73542**  41/2**  2/452**  19  تيمار
  01/0  1/52321  4/29352  85/6 85/17 04/1 0/5321 1/54123 05/0  41/6  38 خطا

   .درصد 1و  5دار در سطح احتمال  به ترتيب معني **و  *
  

، شاخص سطح برگ، تعداد پنجه در واحد سطح، سنبله در واحد سطح، سنبلچه در سنبله، دانه در )cm(مقايسات ميانگين واريانس ارتفاع گياه  - 2جدول 
  ).%(، شاخص برداشت )kg/ha(، عملكرد بيولوژيك )kg/ha(، عملكرد دانه )g(سنبله، وزن هزار دانه 

شاخص   ارتفاع گياه  تيمار
سطح 
  برگ

عداد ت
پنجه در 
واحد 

سنبله در 
  واحد سطح

سنبلچه در 
  سنبله

دانه در 
  سنبله

عملكرد  عملكرد دانه  وزن هزار دانه
  بيولوژيك

شاخص 
  برداشت
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  سطح

1 k79  ef8/2  h4/10 cdef487 cdef2/19 efghi36 a4/46  cde7712  f16852  ab42  
2  defgh89  e9/2  abc5/14  bc558  cdef9/18  efghi36  bcdef43  abcde8885  de22360  abc2/39  
3  d8/99  a1/5  g2/12  cdef474  abcde2/20  ghij8/33  ab9/50  a11572  a29480  abc39  
4  fghij6/87  d4/3  abc8/14  cdef472  abc5/20  defg6/38  hi6/37  bcde8864  bc26000  c5/30  
5  k1/77  c1/4  a25/15  cde532  ef7/18  bcd6/42  a21/48  abcd9255  bcde24900  abc2/36  
6  ij4/85  d3/3  c28/14  cdef520  bcdef7/19  ab46  bcdef05/43  a11450  bc25610  a5/45  
7  a119  a2/5  ab1/15  f437  ab9/20  j7/29  j6/32  f5839  e21880  d8/20  
8  b4/96  ef7/2  fg38/12  cdef522  a3/22  defg7/38  cdefg3/41  bcde8391  bc25530  c5/32  
9 cde6/91  d5/3  ed03/14 cdef522 abcd20 ab3/46 fgh8/39  bcde8535  abc26030  c7/32  

10  def6/90  f5/2  de53/13  ab638  ab20  efgh3/65  a4/51  bcde8555  bcde23610  abc5/36  
11  j7/84  b6/4  g03/12  ef448  ab9/20  a4/51  ij24/35  abcde9029  bed25350  abc4/35  
12  fghij9/87  f5/2  cd1/14  cdef489  cdef1/19  bcd0/44  efg9/40  abc9925  bc25950  abc38  
13  fghij6/87  ef8/2  abc6/14  cde8/530  abc5/20  abc0/45  ghi3/38  abcd9454  a30120  c7/31  
14 hij2/86  ef7/2  a7/11 def465 bcdef7/19 cefg5/39 abc7/42  ab10660  bcd25390  ab42  
15  ij5/85  ef8/2  abc5/14  cdef470  abcde1/20  bcd7/42  bcde2/44  abcd9460  bc25750  abc2/36  
16 efghi3/88  d5/3  ef1/13 a5/649 g8/16 ij6/30 abc4/44  cde7821  bcde24300  c7/35  
17  c2/95  d4/3  cde8/13  cdef5/472  g8/16  cdef7/39  c8/41  cde7947  bcde24050  c7/30  
18  defg9/89  ef8/2  g18/12  ef445  cdef2/19  hij2/32  ab5/54  ef6798  f16860  c5/32  
19  k4/79  f6/2  abc5/14  cdef552  cdef1/19  cde40  bcde1/43  abcd9483  ab26550  abc2/36  
20  hij2/86  d4/3  g2/12  def463  def9/18  bcd6/42  defg0/41  bcd8572  cde23350  abc2/36  

  .دار ندارند هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستند، با هم اختالف معني ميانگين
  

  گيري كلي نتيجه
نظر صفات زراعي همچون تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، ارتفاع مناسب و از  D- 83-6الين      

با دارا بودن خصوصياتي همچون تعداد پنجه در واحد سطح، ارتفاع مناسب،  D-83- 5همچنين الين . شاخص برداشت مناسب بود
  .هزار دانه عملكرد مناسبي را از آن خود كردتعداد دانه در سنبله، عملكرد دانه، شاخص برداشت، وزن 
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Comparsion of quantitative characteristics of different lines of wheat in climatic 
condition of Isfahan 

 

Khoshkharam*, M., Soleymani, A., Raisee, A., Shahrajabian, M. H., Naranjani, L. 
*Corresponding Email address: M.khoshkharam@khuisf.ac.ir 

Abstract 
     In order to comparison and evaluate quantitative characteristics of 17 lines, 2 cultivar of durum 
wheat and 1 cultivar of bread wheat, an experiment was conducted as randomized block design 
layout with 3 replications. The results indicted that all experimental lines and cultivars had 
significant difference with each other for all traits. Line D-83-6 had suitable number of spikes, the 
number of grain in spikelet, 1000 grain weight, plant height and harvest index. Line D-83-5 also 
obtained the high number of tiller, plant height, number of grain per spike, grain yield, harvest 
index and 1000 grain weight. 
Keywords: Quantitative characteristics, Durum wheat, Climatic condition of Isfahan. 

  
 


