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  چكيده
هاي كامل تصادفي  رقم گندم دوروم و يك رقم گندم نان با استفاده از طرح بلوك 2الين و  17به منظور بررسي طول دوره رشد 

هاي مورد آزمايش از لحاظ صفات آزمايشي اختالف  كه اليننتايج تجزيه واريانس نشان داد . تكرار آزمايشي طراحي شد 3با 
ترين  روز و كوتاه 1/231به ميزان  D- 83- 7ترين مدت از زمان كاشت تا رسيدگي در الين  طوالني. داري با يكديگر داشتند معني

افشاني نيز در الين  دهتعداد روز تا گر. روز مشاهده گرديد 4/212به ميزان  D-83- 1مدت از زمان كاشت تا رسيدگي در الين 
تر و يا  داري زودرس ها بطور معني همچنين تعداد محدودي از الين. زودتر از ساير ارقام روي داد 1و الين شماره  19شماره 
تر از ميانگين كل  روز ديررس 2نام برد كه به ميزان بيشتري بيش از  8توان از الين شماره  تر بودند كه از آن جمله مي ديررس

  . بود
 .طول دوره رشد، گندم دوروم، شرايط آب و هوايي، اصفهان: واژگان كليدي

  

  مقدمه
گندم دوروم غالباً در مناطق خشك و نيمه خشك قرار داشته و بررسي طول دوره رشد مراحل اصلي اين گياه از اهمين شاياني      

د روز تا مرحله برجستگي دو گانه را براي ارقام مقدار تعدا) 1991(كريمي و سديك ). 1988گيوسپ و لينتاس، (برخوردار است 
محمود   .درجه روز رشد گزارش نمودند 770درجه روز رشد و براي ارقام ديررس،  482زودرس گندم نان در شرايط غرب استراليا 

د كه در ارقام مختلف با طول دوره رش. دار گزارش دادند دهي را معني تفاوت بين ارقام از نظر تعداد روز تا سنبله) 1991(و همكاران 
در شرايط هاي گندم دوروم  هاي رشد الين باشد، لذا هدف از اين آزمايش بررسي طول دوره رشد توجه شرايط آب و هوايي متغير مي

  . باشد آب و هوايي اصفهان مي
  

  ها مواد و روش
در مركز تحقيقات كشاوري  83- 84سال زراعي  هاي گندم دوروم آزمايشي در هاي رشد الين به منظور بررسي ارزيابي طول دوره     

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

كيلوگرم در هكتار ازت  150. زمين محل آزمايش در فصل زراعي قبل به صورت آيش بود و در تابستان عمليات خاكورزي انجام شد
تمامي كود فسفره . كيلوگرم در هر هكتار فسفر به صورت فسفات آمونيوم به خاك اضافه شد 120خالص به صورت نيترات آمونيم و 
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آبان ماه به صورت رديفي و با تراكم  14كاشت در تاريخ . ود ازت قبل از كاشت به طور يكنواخت مصرف گرديدو نيز يك سوم ك

با توجه به تغييرات درجه حرارت در طول . آبياري مطابق با نياز و به طور مرتب انجام گرديد. هزار بوته در هكتار صورت گرفت 450
هاي آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند، فروردين، ارديبهشت و خرداد به  در ماه 83-84اعي فصل آزمايش، متوسط دماي ماهيانه در سال زر

جهت جلوگيري از كمبود احتمالي ازت در مرحله برجستگي . بود 9/24، 1/19، 1/16، 45/9، 55/3، 5/4، 1/5، 25/11ترتيب برابر با 
افزار  كليه محاسبات آماري توسط نرم. ر در بهار استفاده گرديدكيلوگرم در هكتا 90دو گانه بقيه كود ازت به شكل اوره و به مقدار 

MSTAT-C اي دانكن صورت پذيرفت و مقايسات ميانگين نيز به وسيله آزمون چند دامنه .  
  

  نتايج و بحث
وسط كليه بطور مت). 1جدول (دار شد  درصد معني 1هاي آزمايشي براي تمامي صفات آزمايشي در سطح احتمال  تفاوت بين الين     
روز پس از  4/167درجه روز رشد به مرحله تورم غالف برگ پرچم رسيدند كه اين مقدار برابر با  7/1413ها پس از دريافت  الين

روز پس از كاشت حاصل شد كه  9/179بود كه با گذشت زمان  7دهي مربوط به الين شماره  بيشترين تعداد روز تا سنبله. كاشت بود
روز حاصل  4/167بود كه با گذشت  1دهي مربوط به الين شماره  كمترين تعداد روز تا سنبله. دار بود ها معني اليناختالف آن با ساير 

 19افشاني در الين شماره  تعداد روز تا گرده). 2جدول (دار بود  معني 19و  18، 17، 16، 11، 2هاي شماره  گشت و اختالف آن با الين
از گذشت پس  7درجه روز رشد زودتر از بقيه و در الين شماره  2/1531از كاشت، دريافت روز  4/175پس از گذشت  1و الين 

با باال رفتن ميانگين ماهيانه درجه حرارت هوا طي . درجه روز رشد ديرتر از بقيه اتفاق افتاد 1/175روز از كاشت و دريافت  6/186
تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك . هاي اين مطالعه گردد افشاني الين تواند باعث اختالف در گرده هاي فروردين و ارديبهشت مي ماه

پس از  7درجه روز رشد زودتر از بقيه و در الين شماره  4/2322روز پس از كاشت و دريافت  4/212پس از گذشت  1در الين 
هاي آزمايشي پس از  بطور متوسط كليه الين. درجه روز رشد ديرتر از بقيه اتفاق افتاد 7/2774روز از كاشت و دريافت  2/213گذشت 
 . روز پس از كاشت بود 8/215له رسيدند كه مصادف با درجه روز رشد به اين مرح 8/2384دريافت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  .ها و ارقام گندم دوروم تجزيه واريانس تعداد روز تا مراحل مختلف نمو در الين - 1جدول 
      ميانگين مربعات      

  روز تا رسيدگي  افشاني روز تا گرده دهيروز تا سنبله روز تا ظهور برگ پرچم درجه آزادي  منابع تغيير
  81/0  51/2 39/0 16/0 2  بلوك
  37/54**  31/46**  25/61**  71/53**  19  تيمار
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  12/6  51/1  35/0  42/0  38  خطا

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

  .ها و ارقام گندم دوروم مورد مطالعه هاي زمان وقوع مراحل مختلف نمو در الين مقايسه ميانگين - 2جدول 
فيزيولوژيك  رسيدگي  )روز(افشاني  گرده  )روز(دهي  سنبله  )روز(برگ پرچم غالف   تورم  )روز(انتقال   تيمار

  )روز(
1 92 g6/163 g4/167 h4/175  e4/312  
2  92  g6/163  g6/167  fg1/177  bcd4/216  
3 92 d4/172 d9/174 b4/183  bc4/217  
4 92  f4/166  f4/171  i6/169  bcde4/215  
5  92  f1/166  f6/171  ef1/178  bcde1/215  
6 93  cd4/169  d9/174  de1/179  de6/213  
7 94  a8/174  a9/179  a6/186  a1/213  
8 92 a9/173 b9/178 cd1/180  b6/217  
9 92  b4/172  c9/176  de4/179  bcde9/214  

10  89  g9/167  e4/173  fg1/177  bcde6/214  
11 92  g8/162  g6/167  c4/181  bcde4/214  
12  93  c9/169  d4/174  ef1/178  bcde1/215  
13 93  c9/169  d9/174  de1/179  bc4/217  
14 93  de6/168  e9/172  ef1/178  de9/213  
15 93 f1/166 F6/171 gh4/167  bcde6/214  
16 92  g1/163  g9/167  fg1/177  de4/213  
17 92  g1/163  g9/167  gh1/176  bcde9/214  
18 93  g6/163  g6/167  fg1/177  de6/213  
19 89  g4/163  g6/167  h4/175  bcde6/215  
20 92  f6/166  f4/171  gh1/176  cde1/214  

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

  گيري كلي نتيجه
نام برد كه به  8توان از الين شماره  تر بودند كه از آن جمله مي تر و يا ديررس داري زودرس ها بطور معني تعداد محدودي از الين     

  .تر از ميانگين كل بود روز ديررس 2ميزان بيشتري بيش از 
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Abstract 
     This study was conducted to evaluate growth length of 17 lines and 2 cultivars of durum wheat 
and 1 cultivar of bread wheat by using randomized block design layout with 3 replications. 
ANOVA results showed that, experimental lines and cultivars had significant differences with each 
other for every experimental traits. The longest duration from seed planting to maturity was related 
to D-83-7 (231.1 days) and the shortest one was obtained by D-83-1 (212.4 days). The number of 
days form seed planting to anthesis  stage was done more earlier in line 19 and 1. Also, few number 
of lines were significantly late and early maturity, such as line number 8 that was more late maturity 
than line number 2. 
 
Keywords: Growth length, Durum wheat, Climatic condition, Isfahan. 

 
  
 


