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چکیده
یکی از راهکارهای افزایش عملکرد گندم دیم استفاده از ارقام جدید و با پتانسیل باال میباشد .به این
منظور آزمایشی در سال زراعی  39-31در شهرستان سقز در چارچوب طرح بلوکهای کامل تصادفی در
سه تکرار انجام شد .ارقام جدید دربرگیرنده هما ،باران ،اوحدی ،هشترود ،آذر  4و کراس آذر ( 4داری )7
بودند که با رقم سرداری مقایسه شدند .برآیندها نشان داد که رقم باران دارای بیشترین عملکرد دانه
( 4139کیلوگرم در هکتار) و رقم سرداری دارای کمترین عملکرد دانه ( 7089کیلوگرم در هکتار) بودند.
بیشینه ( 91/99گرم) و کمینه ( 94/91گرم) وزن هزار دانه به ترتیب به ارقام هما و سرداری اختصاص
یافت .بیشترین ارتفاع بوته به رقم کراس آذر ( 747/1سانتیمتر) و کمترین آن به رقم سرداری (39/91
سانتیمتر) تعلق داشت .اگرچه اختالف آماری معنیداری میان ارقام ازنظر تعداد دانه در سنبله وجود
نداشت ،بااینحال رقم هشترود دارای بیشترین تعداد دانه در سنبله ( 41عدد) و رقم اوحدی دارای
کمترین تعداد دانه در سنبله (عدد) 49عدد بود .ازنظر تعداد سنبله در مترمربع نیز ،هشترود رقم برتر بود.

کلیدواژگان :ارتفاع بوته ،تعداد سنبله ،رقم ،وزن هزار دانه
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مقدمه
گندم ) (Triticum aestivum L.بهعنوان برجستهترین
گیاه زراعی جهان بوده که بیشترین سطح زیر کشت را به
خود اختصاص داده است ( yousefimoghadam et
 .)al,2018بر پایه آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال
زراعی  39-31سطح زیر کشت گندم  9/9میلیون هکتار
که  2میلیون هکتار کشت دیم و  4/9میلیون هکتار به
گندم آبی اختصاص داشت است .میزان تولید گندم در
سال زراعی مذکور  77میلیون تن که  96درصد مربوط به
مزارع دیم و  96درصد مربوط به مزارع آبی میباشد .
استان کردستان با سطح زیر کشت  660888هکتاری
گندم حدود  74درصد از تولید کشور را به خود اختصاص
داده است (.)MAJ.2018
افزایش جمعیت در سراسر جهان و بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه امکانات موجود را چنان تحت
تأثیر قرار داده است که بهمنظور تأمین غذای موردنیاز این
جمعیت افزایشیافته ،استفاده از ارقام جدید با پتانسیل
باالی عملکرد ،الزم و ضروری میباشد ( Ahmadi et al,
 .)2017برای به دست آوردن حداکثر عملکرد دانه ،باید
وضعیت اجزای آن در حد مطلوب باشد به همین دلیل
الزم است که در تجزیهوتحلیل میزان عملکرد ،اجزای آن
نیز بهدقت موردبررسی قرار گیرند ( Hosseinpour,et
 .)al,2014هرچند که میان عملکرد و برخی از اجزای آن
رابطۀ مثبتی وجود دارد ولی وجود همبستگیهای منفی
میان برخی از این اجزا باعث شده است که انتخاب همه
آنها نتواند در افزایش عملکرد مفید واقع شود ( Rharrabti
 .)et al,1998بر پایه گزارش حسین پور و همکاران (2004
عملکرد دانه گندم دیم با وزن هزار دانه ،شاخص برداشت،
عملکرد زیستی ،عملکرد کاه ،سرعت پر شدن دانه و وزن
هکتولیتر همبستگی مثبت داشت و با تعداد روز تا ساقه دهی

همبستگی منفی داشت (.)Hosseinpour,et al,2014
گندم سرداری رقم غالب مناطق سردسیر کشور
میباشد که در استان کردستان تقریباً  08درصد از سطح
زیر کشت گندم را به خود اختصاص داده است .این رقم
دارای وزن هزار دانه به میزان  99گرم و ارتفاع بوته 91
سانتیمتر و میانگین عملکرد آن در حدود  388تا 7888
کیلوگرم در هکتار میباشد .از ارقام جدید گندم دیم
میتوان به ارقام باران ،اوحدی ،آذر ،4هشترود و کراس آذر

 4اشاره نمود که نسبت به رقم سرداری دارای پتانسیل
عملکرد باالتری هستند .در آزمایشی مشخص شد که رقم
آذر  4نسبت به سرداری دارای  72درصد عملکرد بیشتر
بود ( .)Keshavarz et al, 2018گندم آذر  4دارای ارتفاع
بوته  19سانتیمتر و وزن هزار دانه  99گرم میباشد .این
رقم نسبت به زنگ زرد نیمه حساس میباشد .رقم جدید
هما با متوسط عملکرد حدود  4888کیلوگرم در هکتار و
ارتفاع بوته  07سانتیمتر است که پروتئین دانه آن در
حدود  7806درصد میباشد .رقم اوحدی دارای وزن هزار
دانه  91گرم و ارتفاع بوته در حدود  10سانتیمتر و میزان
عملکرد آن در هکتار حدود  4498کیلوگرم است .رقم
باران مقاوم به ریزش دانه و ورس میباشد و دارای ارتفاع
بوته در حدود  09سانتیمتر و میانگین عملکرد آن 4909
کیلوگرم در هکتار میباشد .این رقم دارای کیفیت باالی
نانوایی میباشد و میزان پروتئین دانۀ آن در حدود 77/4
درصد میباشد .رقم داری ( 7کراس آذر  )4با ارتفاع بوته
در حدود  03سانتیمتر و میانگین عملکرد  4268کیلوگرم
در هکتار یکی از ارقام جدید گندم دیم میباشد
(.)Keshavarz et al, 2018
هدف از انجام این تحقیق مقایسه عملکرد و اجزای
عملکرد گندم سرداری و ارقام جدید گندم دیم شامل هما،
باران ،اوحدی ،آذر  ،4داری  7و هشترود در استان
کردستان بهمنظور انتخاب بهترین رقم بود.

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  39-31در شهرستان سقز با
موقعیت  29درجه و  71دقیقه طول و  99درجه و  72دقیقه
عرض جغرافیایی و بارندگی به میزان  673میلیمتر ،با 9
تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت .در این
آزمایش ارقام جدید گندم دیم شامل :کراس آذر ( 4داری
 ،)7هما ،باران ،اوحدی ،هشترود ،آذر 4در مقایسه با گندم
سرداری بهعنوان شاهد کشت شدند .کرتهای آزمایش به
مساحت  7888متر و میزان بذر مصرفی  798کیلوگرم در
هکتار و میزان کود مصرفی  788کیلوگرم نیتروژن و 68
کیلوگرم فسفات بود .در تاریخ  39/1/48کشت صورت
گرفت و در تاریخ  31/2/49برداشت انجام شد.
نتایج آزمون خاک در جدول  7نشان دادهشده است.
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جدول  -7نتایج آزمون خاک مزرعه مورد آزمایش

Table1-Result of soil analysis of experimental site
شوری
EC
()ds/m

PH

1.57

7.49

درصد اشباع

آهک (درصد مواد

کربن آلی

ازت کل

فسفر

پتاسیم

رس

سیلت

شن

()%SP

خنثی شونده)

()%O.C

()%T.N

قابلجذبppm

قابلجذبppm

%clay

%silt

%sand

56

11.5

1.26

0.126

8.5

425

38

54

8

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  6درصد
مقایسه شدند .نمودارها و شکلها با استفاده از نرمافزار
 Excelرسم شدند.

در این پژوهش صفات عملکرد دانه ،وزن هزار دانه،
تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در مترمربع و ارتفاع بوته
مورد ارزیابی قرار گرفتند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار  MSTATCانجام شد .میانگینها بر مبنای
نتایج و بحث
عملکرد دانه

سرما و کاهش طول فصل رشد مواجه میشود موجب افت
عملکرد میگردد ( .)yousefimoghadam et al, 2018سبز
شدن مناسب به دلیل برخورد گیاه با شرایط مساعدتر
محیطی برای رشد رویشی بوتههای مادری ،تولید و تجمع
ماده خشک و بهتبع آن باعث بهبود عملکرد بیولوژیکی
گیاه میشود ( .)Emam and momtazi, 2006در این
تحقیق یکی از دالیلی که باعث افزایش عملکرد رقم باران
شده است میتواند سبز شدن سریعتر آن نسبت به سایر
ارقام باشد .در مطالعهای روی اثر واریته های جدید گندم
مشاهده شد که وجود تغییرات ژنتیکی میان واریته های
مختلف منجر به بروز اختالف در عملکرد بیولوژیکی و دانه
میشود (.)Donmes et al,2001

جدول تجزیه واریانس نشان داد (جدول  )4که عملکرد
دانه میان ارقام کشتشده در سطح  6درصد اختالف
معنیدار داشت .بر پایه مقایسه میانگین دادهها عملکرد
رقم باران به میزان  4139کیلوگرم در هکتار دارای
بیشترین عملکرد بود و رقم سرداری با عملکرد 7089
کیلوگرم در هکتار دارای کمترین میزان عملکرد بود.
همچنین عملکرد رقم کراس آذر ( 4داری  )7با عملکرد
 4997کیلوگرم در هکتار و رقم اوحدی با عملکرد 4263
کیلوگرم در هکتار و رقم هما با عملکرد  4998کیلوگرم در
هکتار و رقم هشترودی با عملکرد  4408کیلوگرم در
هکتار و رقم آذر  4با عملکرد  4423کیلوگرم در هکتار بود
(شکل  .)7یکی از عواملی که باعث کاهش عملکرد میشود
تاریخ سبز شدن محصول میباشد به دلیل اینکه گیاه با

جدول  -4تجزیه واریانس اثر ارقام بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
Table 2. Analysis of variance of cultivars effect on yield and yield components of wheat
میانگین مربعات
منابع تغییرات
S.O.V

بلوک
Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

درجه
آزادی
df

Sum of squares

وزن
هزار دانه

تعداد دانه در
سنبله

تعداد سنبله در
مترمربع

Grain yield

1000 seed
weight

Seed number
per spike

Spike number
per m2

Plant height

2

**37525.33

**122.333

* 76.34

** 681.857

** 246.14

6

*308437.3

**12.44

4.81 ns

* 299.79

*175.429

12

302451.7

4.274

13.098

137.246

29.143

ـ

عملکرد
دانه

7.33

5.8

14.2
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شکل  -7اثر رقم روی عملکرد دانه گندم
Figure 1- Effect of cultivar on wheat grain yield

وزن هزار دانه
جدول تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد که اثر ارقام بر
وزن هزار دانه معنیدار بود .مقایسه میانگین دادهها نشان
داد که رقم باران دارای بیشترین وزن هزار دانه به میزان
 90گرم و رقم سرداری و آذر  4به ترتیب  94/91و 99/99
گرم دارای کمترین وزن هزار دانه بودند .همچنین رقم هما
دارای وزن هزار دانه به میزان  91/99گرم ،رقم کراس آذر
(4داری  )7وزن هزار دانه به میزان  91/89گرم ،رقم
اوحدی دارای وزن هزار دانه  99/81گرم و رقم هشترودی
دارای وزن هزار دانه به میزان  96/49گرم بودند (شکل .)4
وزن هزار دانه صفتی ژنتیکی است که تحت تأثیر شرایط

( Guarda et

محیطی و طول دوره پر شدن دانه میباشد
 .)al, 2004میان اجزای عملکرد رابطۀ جبرانی وجود دارد
به نظر میرسد وزن هزار دانه باال تحت تأثیر تعداد دانه
کمتر در واحد سطح باشد ( yousefimoghadam et
 .)al,2018بررسیها نشان داد یکی از دالیل احتمالی
کاهش وزن هزار دانه تأخیر در کاشت گندم میباشد که
این کاهش ناشی از کم شدن منابع فتوسنتزی و
مواجهشدن گیاه در مرحلۀ گردهافشانی با درجه
حرارتهای باال در طول دوره پر شدن دانه میباشد
).(Anderson and Smith, 1990

شکل  -4اثر رقم روی وزن هزار دانه گندم
Figure 2- Effect of cultivar on 1000 seed weight of wheat
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تعداد دانه در سنبله
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول )4نشان داد که اثر
رقم بر تعداد دانه در سنبله معنیدار نبود و ازنظر آماری
تمام ارقام در یک گروه قرار گرفتند .بااینحال بر پایه
مقایسه میانگین دادهها رقم هشترود با  41دانه در سنبله
دارای بیشترین تعداد دانه و رقم اوحدی با  42دانه در
سنبله دارای کمترین تعداد دانه در سنبله بود .افزاش
تعداد دانه در واحد سطح از طریق بهکارگیری مدیریت
زراعی مطلوب در هر یک از مراحل رشد گیاه امکانپذیر
است .تعداد پنجه بارور تعیینکننده تعداد نهایی دانه
میباشد .پنجهزنی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی ،رقم ،شرایط
محیطی و عملیات زراعی قرار میگیرد
( .)yousefimoghadam et al, 2018در آزمایشی مشاهده
شد که واریته های جدید گندم نسبت به واریته های
قدیمی از تعداد دانه در واحد سطح باالتری برخوردار
هستند ( .)Guarda et al, 2004پژوهشگران بیان کردند که
تعداد دانه در سنبله تحت تأثیر رقم قرار نگرفت که با
نتایج تحقیق مذکور همخوانی دارد ( yousefimoghadam
.)et al, 2018

تعداد سنبله در مترمربع
جدول تجزیه واریانس نشان داد که (جدول  )4اثر رقم
روی تعداد سنبله در سطح  6درصد معنیدار بود .مقایسه

میانگین دادهها نشان داد که ارقام باران ،هما ،اوحدی و
کراس آذر ( 4داری  )7دارای بیشترین تعداد سنبله در
واحد سطح و رقم سرداری دارای کمترین تعداد سنبله در
واحد سطح بود .تعداد سنبله در رقم هما  460/9و در رقم
سرداری  498عدد بود (شکل  .)9تعداد سنبله در واحد
سطح صفتی است که بهوسیله تعداد پنجههای بارور تعیین
میشود .ازآنجاییکه مرحله پنجهزنی در طی زمستان
انجام میگیرد) .(Thiry et al, 2002لذا نقش پنجههای
زمستانه در بهبود عملکرد باالتر از پنجههای بهاره میباشد.
در آزمایشی گزارش شد که تعداد سنبله بارور در واحد
سطح مهمترین عامل تعیینکننده عملکرد محسوب
میشود ) (Donaldson et al, 2001تیری و همکاران
گزارش کردند که  18درصد عملکرد دانه از پنجههای
پاییزه و  98درصد از پنجههای بهاره حاصل شد که علت
این امر به باالتر بودن وزن هزار دانه و تعداد دانه در
سنبلههای پاییزه نسبت دادند) . (Thiry et al, 2002دالیل
باالتر بودن تعداد سنبله در رقمهای اوحدی و باران و هما
تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی و جدید بودن این ارقام
است .این ارقام دارای توانایی پنجهزنی زنی باالتر نسبت به
ارقام قدیمی میباشند ( Yousefimoghadam et al,
.)2018

شکل  -9اثر رقم روی تعداد سنبله در مترمربع گندم
Figure 3- Effect of cultivar on spike number per m2

ارتفاع بوته
بر پایه جدول تجزیه واریانس (جدول  )4اثر رقم بر ارتفاع
بوته در سطح آماری  6درصد معنیدار بود .جدول مقایسه

میانگینها نشان داد (جدول  )9که رقم کراس آذر  4داری
 7دارای بیشترین ارتفاع به میزان  747/1سانتیمتر و رقم

نشریه پژوهش های گندم
دوره اول .شماره اول (پیاپی .)1پاییز و زمستان 1931

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم …

05

سرداری با  39/91سانتیمتر دارای کمترین ارتفاع بوته
بودند (شکل  .)2بر پایه نتایج تحقیقات یکی از عوامل
اختالف در ارتفاع بوته شرایط متفاوت آب و هوایی
میباشد) .(Jafarnejad,2009سایر پژوهشگران با انجام
آزمایشی روی اثر تاریخ کاشت بر رشد  9رقم گندم گزارش
کردند اثر رقم به دلیل تأثیر در خصوصیات ژنتیکی بر
ارتفاع گیاه معنیدار بود اما اثر ساده تاریخ کاشت بهتنهایی

و همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم ارتفاع گیاه را
بهطور معنیدار تحت تأثیر قرار نداد ( Bakhshandeh and
 .)Rahnama, 2005در آزمایشی دیگر مشخص شد که
ارتفاع بوته در ارقام مورد آزمایش به ترتیب هما ،اوحدی،
آذر  4و سرداری دارای بیشترین ارتفاع بوته بودند که با
نتایج تحقیق مذکور مطابقت داردYousefimoghadam (.
.)et al.,2018

شکل -2اثر رقم روی ارتفاع بوته
Figure 4- Effect of cultivar on Height plant

نتیجهگیری
با توجه به نتایج آزمایش مذکور ،رقم باران دارای بیشترین
عملکرد دانه و رقم سرداری دارای کمترین عملکرد دانه
بود .ارقام جدید دارای پتانسیل تولید باالیی هستند ،در
این آزمایش مشخص شد که تقریباً در تمام صفات
اندازهگیری شده ارقام جدید برتری نسبی نسبت به رقم
سرداری داشتند .رقم هما دارای بیشترین وزن هزار دانه و

رقم کراس آذر دارای بیشترین ارتفاع بوته و رقم هشترود
دارای بیشترین تعداد سنبله در مترمربع بود که بیانگر
برتری ارقام مورد آزمایش بود .توصیه میشود که در سایر
شهرهای استان کردستان نیز این آزمایش موردبررسی قرار
گیرد.
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Abstract

One of the ways to increase wheat yield is using new cultivars. In this evaluation, an
experiment was conducted in a randomized complete block design with three
replications in Saqhez in Kurdistan province at 2017-2018. New cultivars included
Homa, Baran, Ohadi, Hashtrood, Azar 2 and cross Azar 2 (Dari 1), which were
compared with Sardari variety. The results showed that Baran cultivar had the highest
grain yield (2793 kg/ha) and Sardari cultivar had the lowest grain yield (803 kg/ ha).
Maximum (37.33 g) and minimum (32.62 g) of 1000 seed weight belonged to Homa
and Sardari cultivars, respectively. The highest plant height (121.7 cm) belonged to
Cross Azar cultivar (Dari 1) and the lowest plant height (96.67 cm) belonged to Sardari
cultivar. Although there was no statistically significant difference between cultivars in
terms of seed number per spike, but Hashtrood cultivar had the highest value (27) of it
and Ohadi cultivar had the lowest value (23) of it. Also, Maximum spike number per
m2 belonged to Hashtrood cultivar.
Key words: Plant Height, Spike number, Cultivar, 1000 seed weight
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