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  چکیده

خارجی معرفی  ارقام داخلی وو هاي جدید این پژوهش به منظور نمایش ظرفیت زراعی و پتانسیل الین در

، تعداد ون شخمها در شرایط کشت بدو شناسایی سازگارترین ژنوتیپ بردارانبه بهره زارعینرع اشده در مز

حقیقات دم دوروم انتخابی از برنامه اصالحی گندم دوروم موسسه تگن الین و رقم داخلی و خارجی 26

 ایکاردا-ایران کشاورزي دیم کشور به همراه دو رقم شاهد محلی گندم در پایگاه نوآوري پروژه امنیت غذایی

    97-1396 در سال زراعیذهاب در استان کرمانشاه گرمسیري سرپلخاکورزي در منطقه نیمهدر شرایط بی

ولوژیک فیزی-اجراي آزمایش عملکرد دانه و خصوصیات مختلف آگرودر طول ند. رزیابی قرار گرفتمورد ا

فات مورد بررسی صها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین براي ارقام و الین

-هاي آگروو ویژگی هاي مورد بررسی از لحاظ عملکرد دانهداري بین ژنوتیپنشان داد که اختالف معنی

(ژنوتیپ شماره  کیلوگرم در هکتار 327هاي مورد بررسی از فیزیولوژیک وجود دارد. میانگین عملکرد ژنوتیپ

G23 کیلوگرم در هکتار (ژنوتیپ شماره  926) تاG16فزایش عملکرد هاي برتر داراي ا) متغیر بود و ژنوتیپ

ینهاي مورد موع بر اساس درصد برتري عملکرد دانه النسبت به شاهد آزمایش بودند. در مج %51تا  6بین 

روم شامل ژنوتیپ گندم دو 6فیزیولوژیک و امتیاز زراعی، -بررسی نسبت به شاهد و سایر خصوصیات آگرو

ن برتر از شاهد منطقه بودند. از خصوصیات بارز ای G25و  G24 ،G21 ،G7 ، G18 ،G16هاي ژنوتیپ

شاخص ینگی و ملکرد دانه و وزن هزار دانه بیشتر، زودگلدهی، میزان سبزهاي برتر در شرایط دیم عژنوتیپ

  تر بود.بیشتر و دماي کانوپی خنک )NDVIپوشش گیاهی (

   مید طیشرا ک،یولوژیزیف-صفات آگرو ،یحفاظت يگندم دوروم، کشاورز واژه هاي کلیدي:
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  مقدمه

 که است هامدت حفاظتی کشاورزي اصول

 اعمال دنیا مختلف نقاط در کشاورزان توسط

 طول در اصول این از یک هر مزایاي و شودمی

 ,Derpsch( است شده تجربه متمادي سالیان

 مناطق در حفاظتی کشاورزي فعالیت هاي). 2004

 آبیاري و دیم هايسیستم براي جهان مختلف

 چندین). Singh et al., 2014( است یافته گسترش

 حفاظتی رزيکشاو سیستم که اندداده نشان مطالعه

 کارایی زراعی، گیاهان عملکرد افزایش باعث

 و )انرژي و غذایی مواد آب،( منابع از استفاده

 متداول شخم هايسیستم به نسبت خاك سالمت

 ;Pretty et al., 2006; FAO, 2008( است شده

Hengxin et al., 2008; Rockstorm et al., 
2009; Hobbs and Govaerts. 2010; Jat et 

al., 2011 .(از یکی بعنوان حفاظتی کشاورزي 

 پیشرفته کشاورزي شده شناخته هايتکنولوژي

 بهبود و خشکی اثر کاهش باعث است ممکن

 .He et al( شود جوان هايخاك فیزیکی شرایط

2010 .(  

یکی از محصوالت  (.Triticum spp) گندم

استراتژیک بوده و نقش مهمی در تغذیه انسان دارد 

ز آن به عنوان یک سالح مهم در مبارزه و همواره ا

گندم تولیدي  %90 .با گرسنگی استفاده شده است

به گندم دوروم اختصاص  %10دنیا گندم نان و 

 Tritcum) سطح زیر کشت گندم دوروم. دارد

turgidum L.var durum)   میلیون  20در دنیا برابر

هاي اخیر به باشد و تولید آن در سالهکتار می

 Guzman et( میلیون تن رسیده است 5/37حدود 

al., 2016 .( سطح زیر کشت گندم دوروم در ایران

باشد که بیشتر در هزار هکتار می 300-400بین 

هاي مناطق گرمسیري و معتدل کشور شامل استان

گلستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، 

خوزستان، فارس، ایالم، اردبیل، کرمانشاه و برخی 

گر به صورت پراکنده واقع شده است مناطق دی

)Mohammadi et al. 2016( . گندم دوروم با

هاي متعددي که دارد (تهیه وجود مزیت

محصوالت خمیري یا پاستا شامل ماکارونی، 

اسپاگتی و ورمیشل از آرد سمولیناي گندم دوروم، 

هاي مقاومت به ارزش افزوده صادراتی، وجود ژن

ها و ت از قبیل زنگهاي شایع غالبرخی بیماري

سازگاري به ژنتیکی در  و پتانسیلها، سیاهک

) در ایران جایگاه قابل توجهی نداشته شرایط دیم

موارد متعدد مصرف گندم دوروم در صنعت . است

و تغذیه اهمیت این محصول را روز به روز بیشتر 

 مصرف سرانه نان با افزایش تولید و .می سازد

نایع ماکارونی هاي مختلف صمصرف فراورده

عالوه بر این اختالف  .دهدسازي کاهش نشان می

قیمت گندم دوروم در بازارهاي جهانی نسبت به 

گندم نان برخی از کشورها را بر آن داشته تا سطح 

زیر کشت و تولید این محصول را افزایش داده و 

به صادرات آن مبادرت ورزند و گندم نان مورد 

تامین کنند و با این  نیاز خود را از طریق واردات

با توجه به . کار مبالغ هنگفتی ارز استحصال نمایند

وجود دیمزارهاي وسیع در ایران، با تولید ارقام پر 

ها و محصول و با کیفیت باال و مقاوم به بیماري

جایگزین کردن آنها با ارقام کم بازده و حساس 

تولید این محصول و درآمد کشاورزان را توان می

  . دادافزایش 
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اهمیت استراتژیک گندم و تنوع ژنتیکی آن 

موجب گردیده تا از دیر باز و هر ساله تحقیقات 

هاي تحقیقاتی بین المللی و وسیعی در ایستگاه

داخلی کشورهاي مختلف دنیا به منظور 

پاسخگویی به نیازهاي فزاینده جمعیت در حال 

توان به از آن جمله می .افزایش جهان انجام گیرد

نژادي مرکز بین المللی تحقیقات هاي بهمهبرنا

و موسسه  )کشاورزي در مناطق خشک (ایکاردا

اشاره  )سیمیتذرت و گندم ( تحقیقات بین المللی

 ,.Rajaram et alراجرام و همکاران ( د.نمو

هاي ) گزارش کردند که در نتیجه فعالیت2004

نژادي و اصالح گندم در موسسه تحقیقات بین به

میت، عملکرد دانه ارقام گندم تولید شده المللی سی

جدید این موسسه، در مقایسه با ارقام معرفی شده 

  .، افزایش چشمگیري داشته است1950دهه 

علم و اطالعات زارعین پیچیده و شامل علوم 

شود، این دانش هم ادراکی از ژنوتیپ و محیط می

براي . شبیه و هم متفاوت از علم دانشمندان است

دار محصول تنظیم گنجایش علمی زارع توسعه پای

و تحقیقات  و تلفیق علوم ادراکی او با علوم جدید

در انتقال نتایج تحقیقات،  .باشدپذیر میامکان

تجربیات نشان داده است که زارعینی که به 

هاي کنند اغلب فناوريهاي سنتی عمل میروش

ارزیابی نتایج تحقیقات در  .پذیرندجدید را نمی

هاي یکی از روش (On-farm) ط زارعینشرای

هاي سنتی جایگزینی فناوري جدید با روش

اجراي تحقیقات مشارکتی با کشاورزان  .باشدمی

در شرایط زارعین به عنوان موثرترین روش انتقال 

 ,Ceccarelli( تکنولوژي شناخته شده است

2012(.  

هاي تحقیقاتی ناشی از ناتوانی در انتقال یافته 

باشد و ضعیف بین محقق، زارع و مروج می ارتباط

اي از محققین به دلیل منطبق عدم موفقیت عده

نبودن نتایج تحقیقاتی بدست آمده با شرایط 

اجراي نتایج تحقیقات در مزارع  .باشدزارعین می

المللی زارعین یکی از برنامه هاي اصلی مرکز بین

ت ایکاردا به منظور شرکت فعال زارعین در تحقیقا

. )Ceccarell, 2012( باشدو انتقال تکنولوژي می

)، اجراي این آزمایشات را Sands, 1986( سندز

براي کشورهاي منطقه خاورمیانه و مشرق زمین 

 Perrinپرین و همکاران ( .بسیار مفید دانسته است

et al., 1967 نیز معتقدند اجراي اینگونه (

ذر، آزمایشات باید بر اساس ارزیابی اقتصادي ب

حاصلخیزي خاك، نیروي انسانی و سایر 

   .هاي زارعین صورت گیردنیازمندي

 .Mohammadi et alمحمدي و همکاران (

) در آزمایشی به منظور انتقال یافته هاي 2016

هاي جدید گندم دوروم به تحقیقاتی و معرفی الین

مزارع زارعین و بررسی شکاف عملکردي بین 

 4ارعین آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی و شرایط ز

در این رابطه منطقه در استان کرمانشاه انجام دادند. 

ژنوتیپ گندم شامل نه الین اصالحی گندم  12

و دو  )ساجی( دوروم، یک رقم جدید گندم دوروم

رقم محلی گندم نان (سرداري) و دوروم (زردك) 

هاي کامل به عنوان شاهد در یک طرح بلوك

کشاورزي دیم  تصادفی در ایستگاه تحقیقات

سرارود و شرایط زارعین در سه منطقه داالهو، 

سرفیروزآباد و حمیل در استان کرمانشاه در سال 

مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه  1388-89زراعی 

ها در ایستگاه تحقیقاتی با شرایط عملکرد ژنوتیپ
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درصد بسته به  80تا  35زراعین نشان داد که از 

ت به ایستگاه تحقیقاتی کاهش عملکرد نسب ،مناطق

  وجود دارد. 

 و نان گندم رقم 24 سیمیت در تحقیقی در

 متداول و حفاظتی کشاورزي شرایط دو در دوروم

 بررسی مورد آبیاري کم و کامل آبیاري شرایط در

 گندم ارقام عملکرد نتایج، اساس بر. گرفتند قرار

 رد داد نشان دانه هزار وزن با باالیی همبستگی نان

 دادتع با عملکرد دانه دوروم، گندم ارقام در هحالیک

 افزایش. داشت باالیی همبستگی سنبله در دانه

 آبیاري و متداول هاي سیستم در نان گندم عملکرد

 درافزایش عملکرد  حالیکه در آمد بدست کامل

بدست  حفاظتی کشاورزي در دوروم گندم ارقام

 براي خاکورزي سیستم در ژنوتیپ متقابل اثر. آمد

 دار معنی دوروم ارقام براي اما دار معنی گندم ارقام

بنابراین  ).Honsdorf et al., 2016( گزارش نشد

هدف از این تحقیق بررسی ظرفیت زراعی و 

-هاي آگروپتانسیل عملکرد و سایر ویژگی

هاي گندم دوروم در فیزیولوژیک ارقام و الین

 مقایسه با شاهد محلی در مزارع زارعین در شرایط

هاي کشاورزي حفاظتی و ترویج و انتقال یافته

  برداران منطقه بود. تحقیقاتی  به بهره

  هاروشمواد و 

در این پژوهش به منظور نمایش ظرفیت 

ارقام  هاي جدید والین زراعی و پتانسیل تولید

در  دوروممعرفی شده داخلی و خارجی گندم 

الین و رقم  26 برداران،مزارع کشاورزان به بهره

انتخابی از برنامه اصالحی گندم دوروم داخلی 

                                                              
1 Phosphorous availability  

در مقایسه موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

در آفتاب و کوهدشت  گندمشاهد محلی با ارقام 

ایکاردا در سال -قالب پروژه امنیت غذایی ایران

در خاکورزي) در شرایط بی 1396-97زراعی 

گرمسیري شهرستان پایگاه نوآوري منطقه نیمه

مورد بررسی کوب) (روستاي نقاره بذهاسرپل

مورد استفاده جهت اجراي مزرعه  رفت.قرار گ

سال زراعی گذشته تحت پروژه مورد بررسی در 

هاي سبز کشت گندم بود که قبل ازکشت گندم

هاي هرز با علفکش رانداپ کنترل شده و علف

بقایاي باقیمانده از محصول سال قبل که  .شدند

 31 	بطور متوسط		بودندعمدتا به صورت ایستاده 

سطح خاك را پوشانده بود. کشت به 	درصد

لخیري صورت بدون شخم انجام شد. از نظر حاص

آزمایش نتایج 	مزارع درجه دو بود. ءمزرعه جز

رسی -نشان داد که بافت خاك لومی تجزیه خاك 

 480، پتاسیم قابل جذب 95/0با درصد کربن آلی 

گرم بر کیلوگرم  14گرم بر کیلوگرم و برابر با میلی

  بود.  Pav(1فسفر قابل جذب (

هاي مورد بررسی در مشخصات ژنوتیپ

هاي مورد بررسی ارقام و الینآمده است.  1جدول 

هاي هاي نمایشی در قالب طرح بلوكدر کرت

ابعاد  شدند.کامل تصادفی و در دو تکرار کشت 

متر  30عرض، متر  2/2 شاملهاي آزمایشی کرت

تراکم بذر  بود.متر سانتی 17وط صله خططول و فا

نیتروژن مورد نیاز  و دانه در متر مربع  380براساس 

گندم در قطعه زمین آزمایشی بر اساس نتایج تجزیه 

. خاك از منبع اوره و تماماً در پائیز مصرف شد

بر اساس  و از منبع فسفات آمونیم فسفر مورد نیاز
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در آزمون خاك و کمبود از حد بحرانی این عنصر 

گرم در کیلوگرم) تأمین گردید میلی 9خاك (

)Faizi-asl et al., 2004(.  در هنگام کشت براي

هاي قارچی از سم ضدعفونی بذور علیه بیماري

هاي هرز سیستمیک دویدین و براي مبارزه با علف

در مرحله و تاپیک گرانستار  هاياز علف کش

  .دهی استفاده شدزنی و ابتداي ساقهانتهاي پنجه

                                      ایکارا  -هاي گندم مورد بررسی در پایگاه نوآوري امنبت غذایی ایران. مشخصات ژنوتیپ1جدول 

  ذهابدر شرایط زارعین در سرپل

 منشا نام ژنوتیپ کد ژنوتیپ

G1 BEZAJIHANE ICARDA 

G2 ICAKASSEM ICARDA 

G3 ICAMORAM-7 ICARDA 

G4 ICARUKUS ICARDA 

G5 ICAVERVE ICARDA 

G6 IDON 39-18 ICARDA 

G7 IDON39-15 ICARDA 

G8 IDON39-30 ICARDA 

G9 IDON39-33 ICARDA 

G10 JABAL ICARDA 

G11 JULIA ICARDA 

G12 MAGHROUR ICARDA 

G13 MARGHERITA ICARDA 

G14 MIKIKASSEM ICARDA 

G15 OUSSARA-2 ICARDA 

G16 TROUVE ICARDA 

G17 ZAGHARINE-2 ICARDA 

G18 Berghouta ICARDA 

G19 Miki-3 ICARDA 

G20 Yilmaz Turkey 

G21 Imren Turkey 

G22 Altin40-98 Turkey 

G23 Gene bank Turkey 

G24 Eminbey Turkey 

G25 Kumbet Turkey 

G26 Mirzabey Turkey 

G27 Aftab (Local check) Iran 

G28 Kohdasht (Local check) Iran 

 
 ،هاي الزمدر طول فصل زراعی ضمن مراقبت

از قبیل  مورد بررسی برداري از صفاتیادداشت

طول تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، طول سنبله، 

پدانکل اکستروژن، طول پدانکل، برگ پرچم، 

ها و آفات و حساسیت یا تحمل نسبت به بیماري

ن هزار دانه، عملکرد وز، ها شایع در منطقهبیماري
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بدترین) بر  1بهترین،  5(نمره زراعی  امتیازدانه و 

اساس خصوصیات فنوتیپی هر ژنوتیپ که ترکیبی 

از ارتفاع مناسب، زودرسی، وضعیت پرکردن دانه 

یادداشت برداري و ... در شرایط دیم می باشد، 

آمد. همچنین در مرحله گلدهی از ویژگی بعمل 

قرائت اسپد تیپها از قبیل هاي فیزیولوژیکی ژنو

 شاخص(محتواي نسبی کلروفیل)، دماي کانوپی، 

یا میزان  )NDVIپوشش گیاهی ( نرمال شده

 سبزینگی محصول یادداشت برداري بعمل آمد.

پس از جمع آوي داده ها و اطمینان از نرمال بودن 

آنها، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به منظور 

هاي مورد ی بین ژنوتیپبررسی میزان تنوع ژنتیک

بررسی بر اساس هر صفت انجام شد. به منظور 

بررسی روابط بین صفات مورد بررسی از تجزیه 

پالت همبستگی پیرسون استفاده شد. از مدل باي

)، به منظور بررسی پروفایل GTصفت ( xژنوتیپ 

ها و یافتن خصوصیات زراعی و فیزیولوژي ژنوتیپ

صفات مورد بررسی،  هاي مناسب بر اساسژنوتیپ

ها با استفاده از هاي آماري دادهتجزیهاستفاده شد. 

  GenStat و MSTAT-C ،SPSS افزارهاينرم

  انجام شد.

  بحث و نتایج

 بارندگی میزان میانگین 1396-97 زراعی سال در

 نسبت که بوده متر میلی 8/532 برابر کرمانشاه استان

 %21) مترمیلی 9/440( قبل سال در مشابه مدت به

 3/461( بارش بلندمدت میانگین به نسبت و افزایش

. دهدمی نشان افزایش %16 دوره این در) مترمیلی

 نوآوري پایگاه در شده دریافت بارندگی کل میزان

 زراعی سال در ذهاب سرپل در آزمایش اجراي

 که است بوده مترمیلی 5/464 با برابر 97-1396

 نسبت و %53 گذشته سال بارندگی به نسبت

 میانگین. داد نشان افزایش %5 بلندمدت بارندگی

 مدت بلند و گذشته سال به نسبت استان دماي

-97 زراعی سال در. است داشته نسبی افزایش

 "نسبتا زمستان شاهد استان مناطق اغلب در 1396

 روزانه دماي میزان افزایش به منجر که بودیم معتدل

 بارندگی بودن در رشد سرعت افزایش آن متعاقب و

 اول دهه از روزه 50 تاخیر طرفی از. گردید موثر

 جو و گندم بویژه غالت براي فروردین 20 تا اسفند

 تنش افزایش باعث استان گرمسیرينیمه منطقه در

 کاهش باعث شرایط این. گردید شدید خشکی

 باعث شرایط این که گردید مزارع رشد سرعت

 رد دیم جو و گندم محصول ارتفاع کاهش

 گرمسیري مناطق در بویژه استان دیمزارهاي

 وارد کم بسیار ارتفاع با مزارع بیشتر و گردیده

 در دیم مزارع اکثر بطوریکه شدند، زایشی مرحله

  . نداشتند برداشت قابلیت گرمسیري منطقه

 و دانه عملکرد واریانس تجزیه نتایج

 هايژنوتیپ فیزیولوژیک-آگرو خصوصیات

 ایکاردا-ایران غذایی امنیت هپایگا در بررسی مورد

 نشان نتایج .است آمده 2 جدول در ذهاب	سرپل در

 مورد هايژنوتیپ بین داريمعنی اختالف که داد

 از برخی و دانه عملکرد لحاظ از بررسی

 تعداد قبیل از فیزیولوژیک-آگرو خصوصیات

 و پدانکل طول سنبله، طول سطح، واحد در سنبله

 وجود) کلروفیل نسبی محتواي( اسپد قرائت

 تغییرات ضریب همچنین 2 جدول در. داشت

)CV (%صفات از یک هر اساس بر آزمایش براي 

 .است آمده بررسی مورد
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   ذهابایکاردا در مزارع زارعین در سرپل-فیزیولوژیک مورد بررسی در پایگاه نوآوري امنیت غذایی ایران-. میانگین مربعات صفات آگرو2جدول 

پدانکل 

ناکستروژ  

PE 

 طول پدانکل

PL 

 طول سنبله

SL 

تعداد سنبله در 

 متر مربع

SPP 

تعداد دانه در 

 سنبله

NSPS 

وزن هزار 

 دانه

TKW 

 عملکرد دانه

YLD 

  درجه آزادي

Df منابع تغییر  

283/9  206/0  143/1  446/189  786/185  006/86  286/191178    تکرار 1 

3/615ns 097/9 ** 676/4 ** 536/566 ** 35/775ns 8/69ns 164/410946    ژنوتیپ 27 **

287/2  042/3  453/0  039/284  008/28  621/14  73/150613   خطا 27 

97/27  07/9  18/9  78/13  56/16  62/9  97/17   ضریب تغییرات (%) 

         

  

  

  2ادامه جدول 

 

تعداد روز تا 

 گلدهی

DH 

محتواي نسبی 

 کلروفیل

SPAD 

شاخص اختالف 

 پوشش رویشی

NDVI 

 دماي کانوپی

CT 

 ارتفاع بوته

PH 

 طول برگ پرچم

FL 

  درجه آزادي

Df منابع تغییر  

 
071/0  378/0  035/0  16/20  583/62  115/10  تکرار 1 

 
4/516 ns 97/17 ** 0/004 ns 8/258 ns 70/437 ns 10/588ns 27 ژنوتیپ 

 
368/4  963/5  005/0  81/4  596/46  935/6   خطا 27 

 
83/1  43/5  58/20  73/9  60/11  51/15  ب تغییرات (%)ضری 

  دارغیر معنی ns ; %1و  %5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی **،   *                    
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  ذهابایکاردا در مزارع زارعین در سرپل -فیزیولوژیک مورد بررسی در پایگاه نوآوري امنیت غذایی ایران-ها براي صفات آگرو. مقایسه میانگین ژنوتیپ3جدول 

 ژنوتیپ

Genotype 

تعداد روز 

 تا گلدهی

DH 

محتواي نسبی 

 کلروفیل

SPAD 

شاخص اختالف 

 پوشش رویشی

NDVI 

دماي 

 کانوپی

CT 

 ارتفاع بوته

PH 

طول برگ 

 پرچم

FL 

طول 

 پدانکل

PL 

پدانکل 

 اکستروژن

PE 

طول 

 سنبله

SL 

تعداد سنبله 

 در متر مربع

SPP 

تعداد دانه 

 در سنبله

NSPS 

وزن هزار 

 دانه

TKW 

عملکرد 

 دانه

YLD 

درصد نسبت به 

 عملکرد شاهد

%CH 

امتیاز 

 زراعی

AS 
G1 115ac 5/46 bg 36/0 ab 7/20 ce 0/58 ad 1/16 ce 6/20 bc 6/6 ad 6/6 di 118cg 33ab 1/39 ab 694af 114 +3  
G2 113c 1/43 ei 36/0 ab 4/22 be 1/68 a 9/14 ce 5/21 ac 8/5 ae 6/6 ei 128ag 31ac 8/40 ab 812af 133 3 
G3 115ac 1/45 bi 33/0 b 8/21 ce 2/67 ab 2/18 ac 4/19 be 1/6 af 9/6 di 147ac 28bc 6/38 ab 835ae 137 3 
G4 115ac 9/41 fi 34/0 ab 4/26 ab 3/53 bd 0/16 ce 0/19 be 8/4 bf 9/6 di 153ab 34ab 3/38 ab 565fh 92 2 
G5 115ac 3/41 hi 34/0 ab 3/22 be 4/61 ad 2/16 be 9/16 df 0/3 ef 6/6 ei 139af 34ab 9/42 ab 778af 271  2 
G6 115 ac 9/41 fi 30/0 b 5/22 be 3/50 d 9/15 ce 3/18 ce 3/2 f 8/5 hi 119bg 40a 2/39 ab 677af 111 2 
G7 114bc 7/48 bc 36/0 ab 9/21 be 8/68 a 9/18 ac 3/20 bd 6/7 ae 6/6 ei 140af 32ac 4/38 ab 923a 151 4 
G8 113c 3/47 be 35/0 ab 2/19 e 8/51 d 3/17 ae 8/19 be 6/3 df 2/7 dh 104g 38ab 1/39 ab 583dh 95 2 
G9 115ac 2/45 bi 30/0 b 3/24 ad 8/48 d 2/15 ce 2/20 bd 1/7 af 0/6 gi 99g 37ab 9/36 ab 607cg 99 2 
G10 1133c 5/45 bh 38/0 ab 5/21 ce 8/57 ad 8/19 ac 3/22 ab 6/6 ae 3/6 fi 124ag 37ab 4/43 a 883ab 144 3 
G11 116 ac 2/45 bi 35/0 ab 0/20 de 8/59 ad 9/18 ac 4/19 be 8/6 ad 0/8 d 102g 28bc 6/39 ab 732af 120 3 
G12 114 ac 5/46 bh 34/0 ab 9/21 be 2/49 d 7/16 ae 0/20 bd 2/6 ae 7/6 di 109fg 36ab 4/40 ab 868ac 142 2 
G13 115ac 2/44 ci 31/0 b 6/23 ae 3/53 bd 6/21 a 2/19 ef 9/5 ae 2/6 fi 104g 30ac 3/38 ab 369gh 60 1 
G14 113c 0/43 ei 33/0 ab 5/19 e 5/59 ad 8/16 ae 4/16 ef 8/4 bf 4/6 fi 155a 28bc 2/40 ab 646bf 106 2 
G15 114bc 6/41 gi 29/0 b 4/22 be 7/58 ad 2/15 ce 2/16 ef 6/7 ae 7/5 i 127ag 31ac 2/38 ab 611cg 100 4 
G16 115 ac 6/45 bh 31/0 b 1/22 be 8/66 ac 8/17 ad 1/20 bd 1/8 a 4/6 ei 115cg 31ac 8/42 ab 926a 151 4 
G17 171  ac 8/46 bf 33/0 ab 0/22 be 8/67 a 2/16 ae 8/18 ce 6/6 ad 5/7 df 106fg 35ab 0/42 ab 765af 125 3 
G18 113c 7/43 ci 39/0 ab 8/22 be 0/58 ad 5/21 ab 7/18 ce 2/6 ae 7/7 de 146ad 30ac 9/40 ab 847ad 111 4 
G19 116 ac 7/43 di 31/0 b 2/25 ac 5/61 ad 5/15 ce 9/20 bc 4/7 af 0/11 ab 127ag 33 ab 3/36 ab 903ab 148 4 
G20 114 ac 5/40 i 36/0 ab 3/26 ab 8/55 ad 1/16 be 1/21 bc 8/4 bf 7/7 de 112dg 34ab 1/40 ab 763af 125 3 
G21 113c 4/49 b 39/0 ab 6/22 be 0/56 ad 3/19 ac 8/24 a 5/7 ab 7/6 di 98g 35ab 0/41 ab 784af 128 3 
G22 114bc 9/42 ei 38/0 ab 6/21 ce 0/53 cd 8/16 ce 0/18 ce 4/5 af 2/7 dg 118cg 29bc 7/41 ab 762af 125 4 
G23 118a 6/42 ei 30/0 b 0/28 a 5/60 ad 5/12 de 4/14 f 3/5 ab 3/6 fi 110eg 34ab 6/38 ab 327h 53 1 
G24 113c 7/54 a 48/0 a 2/21 ce 5/62 ad 0/12 e 0/21 bc 0/7 ac 2/7 dh 144ae 33ab 4/39 ab 831ae 136 4 
G25 118ab 4/48 bd 39/0 ab 3/21 ce 5/58 ad 8/15 ce 0/18 ce 8/5 ae 1/10 bc 109fg 30ac 2/42 ab 766af 122 4 
G26 115ac 2/44 ci 35/0 ab 4/21 ce 8/67 a 5/18 ac 5/18 ce 8/6 ad 2/7 dh 125ag 30ac 3/42 ab 739af 121 2 
G27 116ac 8/43 ci 30/0 b 1/24 ad 3/58 ad 3/18 ac 5/19 be 8/5 ae 6/9 c 133ag 22c 6/37 ab 611cg 100 3 
G28 116ac ۴/۴۵ bi ٢٩/٠ b ٧/٢٢ be ۵/۵۵ ad ١/١٩ ac ٢/١٨ ce ٩/٣ cf ٩/١١ a ١١٩bg ٢٢c ١/٣۵ b ۵٧۴eh ٩۴ ٣ 

LSD <5% 29/4  01/5  14/0  50/4  1/14  04/5  58/3  24/3  38/1  6/34  9/10  85/7  3/265  
  
است. abcdاختصار  adگین بصورت خالصه نشان داده شده اند. براي مثال داري با هم ندارند. حروف مقایسه میاناختالف معنی %5هاي با حروف مشابه در سطح احتمال میانگین
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 بر هاژنوتیپ میانگین مقایسه نتایج 3 جدول در

. است آمده بررسی مورد صفات از یک هر اساس

 اختالف واریانس، تجزیه نتایج اساس بر اگرچه

 صفات همه براي هاژنوتیپ بین داريمعنی آماري

 اساس بر میانگین مقایسه نتایج اما نشد، مشاهده

 آماري اختالف %5 احتمال سطح در دانکن آزمون

 مورد صفات همه براي هاژنوتیپ بین داري معنی

 مقادیر 3 جدول در همچنین .داد نشان بررسی

 احتمال سطح در) LSD( دار معنی اختالف حداقل

 آمده بررسی مورد صفات از هریک براي  5%

  .است

 از بررسی مورد هاي	ژنوتیپ عملکرد میانگین

 تا) G23 شماره ژنوتیپ( هکتار در کیلوگرم 327

) G16 شماره ژنوتیپ( هکتار در کیلوگرم 926

 و آفتاب شاهد ارقام عملکرد میانگین. بود متغیر

 هکتار در کیلوگرم 574 و 611 ترتیب به کوهدشت

 6 بین  عملکرد افزایش داراي ژنوتیپ 20 که بود

 زراعی نمره. بودند ابآفت شاهد به نسبت %51 تا

 این در که بود متغیر 4 و 1 بین نیز هاژنوتیپ

 خود به را 3 زراعی نمره شاهد ارقام آزمایش

 زراعی نمره داراي ژنوتیپ 9 و دادند اختصاص

 جدول( بودند آزمایش شاهدهاي به نسبت بهتري

3.(  

 مورد هايژنوتیپ گلدهی تا روز تعداد

 شماره نوتیپژ( روز 113 از آزمایش در بررسی

G18 (روز 118 تا )شماره ژنوتیپ G23 (بود متغیر .

 و کوهدشت( شاهد ارقام گلدهی تا روز تعداد

 با ژنوتیپ 7 و بود روز 116 آزمایش در) آفتاب

 شاهد از برتر روز، 113 گلدهی تا روز تعداد

) اسپد قرائت( نسبی کلروفیل میزان. بودند آزمایش

 7/54 تا 5/40 ینب بررسی مورد هايژنوتیپ براي

 ،G24 شماره هايژنوتیپ. بود متغیر اسپد واحد

G21، G7، G25، G8، G17، G12 و G1 داراي 

 شاهد به نسبت بیشتري کلرفیل نسبی محتواي

  . بودند کوهدشت

 براي  NDVI یا سبزینگی دوام شاخص میزان

 رقم به مربوط( 28/0 بین بررسی مورد هايژنوتیپ

 ژنوتیپ به مربوط( 48/0 تا) کوهدشت شاهد

G24 (مورد هايژنوتیپ اکثر "تقریبا. بود متغیر 

 به نسبت بیشتري سبزیگی دوام  شاخص از بررسی

 کانوپی دماي لحاظ از. بودند برخوردار شاهد ارقام

 2/19( کانوپی ترینخنک داراي G8 ژنوتیپ

 ترینگرم داراي G23 ژنوتیپ و) گراد سانتی درجه

 دماي. بودند) رادگ سانتی درجه 28( کانوپی

 ترتیب به آفتاب و کوهدشت شاهد ارقام کانوپی

 ژنوتیپ 17 و بود گراد سانتی درجه  1/24 و 7/22

 کوهدشت رقم به نسبت تريخنک کانوپی دماي

 مورد هايژنوتیپ بین بوته ارتفاع میانگین. بودند

 8/68 تا) G9 ژنوتیپ( متر سانتی 8/48 از بررسی

 ارقام بوته ارتفاع. بود متغیر) G7 ژنوتیپ( متر سانتی

 سانتی 3/58 و 5/55 نیز آفتاب و کوهدشت شاهد

 به نسبت بیشتري بوته ارتفاع ژنوتیپ 14 و بود متر

 سانتی 12 از پرچم برگ طول. داشتند آفتاب شاهد

 ژنوتیپ( متر سانتی 6/21 تا) G24 ژنوتیپ( متر

G13 (شاهد ارقام و بود متغیر هاژنوتیپ بین در 

 پرچم برگ طول داراي نیز آفتاب و کوهدشت

 ،G13 هايژنوتیپ. بودند مترسانتی 3/18 و 1/19

G18، G10 و G21 بیشتري پرچم برگ طول 

  . داشتند کوهدشت شاهد به نسبت
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 تا گره باالترین فاصله( پدانکل طول میانگین

 از بررسی مورد هايژنوتیپ بین در) سنبله ابتداي

 مترسانتی 8/24 تا )G23 ژنوتیپ( متر سانتی 4/14

 در پدانکل طول میانگین. بود متغیر) G21 ژنوتیپ(

 به نیز کوهدشت و آفتاب ارقام براي آزمایش

 طول میانگین. بود مترسانتی 2/18 و 5/19 ترتیب

 تا پرچم برگ خروج فاصله( اکستروژن پدانکل

 سانتی 3/2( کمترین G6 ژنوتیپ در) سنبله ابتداي

) متر سانتی 1/8( بیشترین G16 ژنوتیپ در و) متر

 آزمایش در اکستروژن پدانکل طول میانگین. بود

 و 9/3 ترتیب به نیز کوهدشت و آفتاب ارقام براي

  . بود مترسانتی 8/5

 مورد هايژنوتیپ بین در سنبله طول میانگین

 9/11 تا) G15 ژنوتیپ( متر سانتی 7/5 از بررسی

 ینا در. بود متغیر) کوهدشت شاهد( مترسانتی

 بیشتري سنبله طول نان گندم شاهد ارقام آزمایش

 میانگین. داشتند دوروم گندم ژنوتیپهاي به نسبت

 و G21 هايژنوتیپ براي مربع متر در سنبله تعداد

G9  مربع متر در سنبله 99 و 98 ترتیب به( کمترین (

 ترتیب به( بیشترین G4 و G14 هايژنوتیپ براي و

 در سنبله تعداد. بود) بعمر متر در سنبله 153 و 155

 نیز کوهدشت و آفتاب شاهد ارقام براي مربع متر

 براي سنبله در دانه تعداد میانگین. بود 119 و 133

 و) سنبله در دانه 22( کمترین نان گندم شاهد ارقام

 در دانه 40( بیشترین G6 دوروم گندم ژنوتیپ براي

 سنبله در دانه تعداد نان گندم شاهد ارقام. بود) سنبله

. داشتند دوروم گندم هايژنوتیپ به نسبت کمتري

 در دوروم گندم هايژنوتیپ دانه هزار وزن مقادیر

 و) کوهدشت به مربوط( گرم 1/35 بین آزمایش

 وزن. بود متغیر) G10 ژنوتیپ به مربوط( گرم 4/43

 24 که بود گرم 6/37 نیز آفتاب شاهد رقم هزاردانه

 به نسبت بیشتري دانه هزار وزن داراي ژنوتیپ

 گزینش بنابراین). 3 جدول( بودند آفتاب شاهد

 از بیشتري هزاردانه وزن داراي که برتر هايالین

 مفید دیم شرایط در تواندمی باشندمی شاهد رقم

  .باشد

 صفات بین همبستگی ضرایب 4 جدول در

 دانه عملکرد. است شده ارائه بررسی مورد

 دوام صشاخ با داري معنی و مثبت همبستگی

 پدانکل بوته، ارتفاع ،)NDVI(  سبزینگی

 و %5 احتمال سطح در دانه هزار وزن و اکستروژن

 در. داد نشان %1 احتمال سطح در پدانکل طول

 ,.Kyratzis et al( همکاران و کیراتزیس آزمایش

 شاخص و عملکرد بین مثبتی همبستگی) 2015

NDVI گزارش دوروم گندم هايژنوتیپ در 

 روي بر شده انجام مطالعات در. تاس گردیده

 Tattaris et( همکاران و تاتاریس توسط گندم

al., 2016 (همکاران و مارتی و )Marti et al., 

 و دانه عملکرد با NDVI بین مثبت ارتباط) 2008

 گزارش گندم در خشکی تحمل با مرتبط صفات

 براي همچنین NDVI شاخص از. است شده

 ،)Munden et al., 1994( کلروفیل میزان برآورد

 ;Hansen and Schjoerring, 2003( بیوماس

Babar et al., 2006; Marti et al., 2007(، سطح 

 ;Boissard et al., 1992( مزرعه رویشی پوشش

Mullan and Reynolds, 2010 (ازت وضعیت 

)Wright et al., 2005 (سایر و گندم در عملکرد و 

 ,.Aparicio et al., 2000; Royo et al( غالت

 همبستگی اسپد قرائت. است شده استفاده) 2003

 و رویشی پوشش شاخص با داريمعنی و مثبت
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 گلدهی تا روز تعداد. داد نشان اکستروژن پدانکل

 و کانوپی دماي با داريمعنی و مثبت همبستگی نیز

 تردیررس ژنوتیپهاي بنابراین. داد نشان سنبله طول

. باشند می بیشتر سنبله طول و گرمتر کانوپی داراي

 همبستگی نیز اکستروژن پدانکل با پدانکل طول

  . داد نشان %1 احتمال سطح در داريمعنی و مثبت

 با داريمعنی و مثبت همبستگی زراعی امتیاز

 مثبت رابطه بیانگر که داد نشان NDVI شاخص

 هايکرت گینسبزی دوام به اصالحگر دیدگاه

 آزمایش این در .باشد می انتخاب در آزمایشی

 با عملکرد بین داريمعنی غیر و مثبت همبستگی

 غیر و منفی همبستگی و ،)سبزینگی( اسپد قرائت

 گلدهی تا روز تعداد و کانوپی دماي بین داريمعنی

 بیانگر است ممکن گردیدکه مشاهده عملکرد با

 در سبزینگی به مربوط صفات که باشد موضوع این

 صفات جمله از یزراع صفات سایر با اشتراك

 تنش شرایط به سازگاري بهبود براي فنولوژیک

 Lopes( باشندمی تجمعی اثرات داراي خشکی

and Reynolds, 2012.(  

  ژنوتیپ مورد بررسی  28. ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی براي 4جدول 

  دارغیر معنی ns ; %1و  %5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی **،  *

  

 28 براي صفت x ژنوتیپ پالتباي 1 شکل در

 در. است آمده بررسی مورد صفت 14 و ژنوتیپ

 مختلف هايبخش در صفات و هاژنوتیپ 1 شکل

 حاصل نتایج اساس بر. باشندمی پراکنده پالتباي

 G10 و G24، G25، G28، G23، G6 هايژنوتیپ

 هاژنوتیپ این. دارند قرار ضلعی چند رئوس در

 چند یا یک اساس بر اختصاصی خصوصیات داراي

 اساس بر است ممکن و باشندمی خاص صفت

 صفات زا برخی اساس بر و بهترین صفات از برخی

 و گروه شش در هاژنوتیپ بنابراین. باشند ضعیف

 اسپد، صفات. گرفتند قرار گروه پنج در صفات

NDVI، هزار وزن پدانکل، طول دانه، عملکرد 

 سنبله تعداد اکستروژن، پدانکل بوته، ارتفاع دانه،

 قرار گروه یک در زراعی امتیاز و مربع متر در

 HD SPAD NDVI CT PH FL PL PE SL SPP NSPS TKW YLD  صفات

تعداد روز تا گلدهی HD 1 
            

محتواي نسبی کلروفیل SPAD 12/0-  
            

شاخص پوشش رویشی NDVI 40/0- * 61/0 ** 
           

دماي کانوپی CT 41/0 * 43/0- * 35/0-  
          

ارتفاع بوته PH 10/0  16/0  16/0  14/0-  
         

طول برگ پرچم FL 21/0-  03/0-  11/0-  23/0-  01/0-  
        

ول پدانکلط PL 43/0- * 34/0  33/0  18/0-  15/0  18/0  
       

پدانکل اکستروژن PE 04/0-  42/0- * 20/0  05/0-  41/0 * 10/0  56/0 ** 
      

طول سنبله SL 40/0 * 10/0  06/0-  09/0  03/0  11/0  02/0-  07/0-  
     

SPP 30/0 تعداد سنبله   13/0-  17/0  02/0-  35/0  03/0  12/0-  10/0-  02/0-  
    

تعداد دانه در سنبله NSPS 15/0 * 07/0  14/0  07/0  27/0-  31/0-  20/0  10/0-  53/0- * 28/0-  
   

وزن هزار دانه TKW 17/0-  05/0  46/0 * 36/0-  28/0  07/0  13/0  06/0  34/0-  040/0-  26/0  
  

عملکرد دانه YLD 29/0-  32/0  41/0 * 37/0-  42/0 * 01/0  69/0 ** 38/0 * 07/0  18/0  14/0  43/0 * 
 

متیاز زراعیا AS 12/0  37/0  50/0 ** 04/0  11/0  28/0-  10/0  26/0  30/0  01/0  11/0-  04/0  14/0  
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 صفات نای اساس بر ژنوتیپ بهترین و گرفتند

 Eminbey نام با ژنوتیپ این که بود G24 ژنوتیپ

 اصالحی برنامه در که باشدمی ايترکیه ارقام از

 بر الزم اصالحی هايارزیابی موسسه دوروم گندم

 الین عنوان به و است گرفته انجام آن روي

 انتخاب زارعین شرایط در ارزیابی جهت امیدبخش

 گندم شاهد به نسبت آزمایش این در که است شده

 دیگر از. است داشته عملکرد افزایش %36 نان

 سبزینگی میزان باال، دانه هزار وزن آن خصوصیات

  .باشدمی شاهد به نسبت باال کلروفیل و

  
صفت مورد  14ژنوتیپ و  28براي  "کدام ژنوتیپ براي کدام صفات"صفت بر اساس الگوي  xپالت ژنوتیپ . باي1شکل 

  1396-97ذهاب در سال زراعی ایکاردا در شرایط زارعین در سرپل -وري امنیت غذایی ایرانبررسی در پایگاه نوآ

  

 آمده 3 جدول در الین این بارز خصوصیات دیگر

 در که G7، G18، G16، G21 هايژنوتیپ. است

 شکل( پالتباي در صفات از گروه این مجاورت

 ژنوتیپ مشابه خصوصیات حدودي تا دارند قرار) 1

G24 نان گندم شاهد ارقام. رنددا )G27 و G28 (

 گروه در G19 دوروم گندم ژنوتیپ همراه به

 داراي هاژنوتیپ این و داشتند قرار جداگانه

. بودند سنبله طول و گلدهی تا روز تعداد بیشترین

 یک هر سنبله در دانه تعداد و کانوپی دماي صفات

 ترتیب به و گرفتند قرار جداگانه هايگروه در

G23 و G6 از یک هر براي مقدار بیشترین داراي 

 کانوپی دماي با ژنوتیپ بهترین. بودند صفات این

 در که هاییژنوتیپ سایر و G24 ژنوتیپ خنک،

می دارند قرار پالتباي در ژنوتیپ این مجاورت

باي مرکز مجاورت در که هاییژنوتیپ. باشند

 برتر صفات از کدامهیچ لحاظ از دارند قرار پالت
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می صفات تمام از متوسطی مقدار داراي و نبودند

  . باشند

 پالتباي GGE مدل از استفاده با 2 شکل در

. است شده بررسی مطالعه مورد صفات بین روابط

 میزان بیانگر صفات بردارهاي بین زاویه کسینوس

 زاویه با بردارهاي. باشدمی صفات بین همبستگی

 زاویه با بردارهاي مثبت، همبستگی داراي حاده

 زاویه با بردارهاي و منفی همبستگی داراي منفرجه

 ,Yan and Kang( نیستند همبستگی داراي قائمه

 بیانگر صفت یک بردار طول همچنین). 2003

 بین تنوع میزان دادن نشان در صفت آن اهمیت

 بیشتر بردار طول با صفات لذا باشد،می هاژنوتیپ

 بین عتنو میزان خصوص در بیشتري اطالعات

  . دهندمی قرار اختیار در هاژنوتیپ

  
 -در پایگاه نوآوري امنیت غذایی ایرانصفات مورد بررسی  14بررسی روابط گرافیکی بین صفت  xپالت ژنوتیپ . باي2شکل 

  1396-97ذهاب در سال زراعی ایکاردا در شرایط زارعین در سرپل

 پالتباي از استفاده کاربردهاي از یکی

 صفات بین همبستگی بررسی براي صفت x ژنوتیپ

 اثر بررسی براي آن از توانمی بعالوه. باشدمی

 مختلف، هايمحیط در صفت و ژنوتیپ متقابل

 هايبرنامه در تکراري و همبسته صفات شناسایی

 و کلیدي صفات انتخاب نهایت در و اصالحی

 نمود اشاره بعدي مطالعات در آنها از استفاده

)Yan and Rajcan, 2002; Yan and Frégeau-

Reid, 2008 .(بین نزدیکی و مثبت همبستگی 

 طول اسپد، قرائت ،NDVI شاخص با دانه عملکرد

 صفات این. داشت وجود دانه هزار وزن و پدانکل

 ،G24، G21 هايژنوتیپ با مثبتی متقابل اثر داراي

G7 و G18 برخی با منفی متقابل اثر داراي و بودند 

 ،G23، G15، G4، G13، G9 جمله زا هاژنوتیپ از
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G28، G27 و G6 همچنین صفات این. بودند 

 تا روز تعداد صفات با منفی همبستگی داراي

 ،NDVI صفات. بودند کانوپی دماي و گلدهی

 و دانه عملکرد سنبله، در دانه تعداد سنبله، طول

 بیشتري اطالعات حاوي بردار طول بیشترین با اسپد

 بر لذا بودند هاژنوتیپ بین تنوع دادن نشان براي

 حداکثر با هايژنوتیپ توانمی صفات این اساس

 طول صفات عکس بر. نمود شناسایی را اختالف

 کمترین با مربع متر در سنبله تعداد و پرچم برگ

 بین تنوع ارزیابی براي مفیدي صفات بردار طول

  ).2 شکل( نبودند هاژنوتیپ

 بین زیادي فنوتیپی تنوع حاصل نتایج اساس بر

 داشت وجود آزمایش در بررسی مورد هايژنوتیپ

 مورد خصوصیات از یک هر اساس بر بطوریکه

 انتخاب را شاهد از برتر هايالین توانمی بررسی

 یک در موجود تنوع از برداريبهره بنابراین. نمود

 و بهتر ارقام انتخاب به منجر تواند،می پالسم ژرم

 بهبود جهت در نوعت این از استفاده همچنین

 گردد اصالحی برنامه در زراعی ارقام  خصوصیات

)Mohammadi et al., 2014; Dempewolf et 

al. 2017 .(  

 هايالین از برخی حاصل نتایج اساس بر

 که) G24 و G21 هايژنوتیپ مثال براي( انتخابی

 لحاظ از بودند شاهد از برتر دانه عملکرد اساس بر

 خصوصیات از برخی و انهد هزار وزن و زودرسی

 از نیز تحقیق این در بررسی مورد فیزیولوژیک

 با هايالین انتخاب بنابراین. بودند برتر شاهد

 شاهد از تر زودرس و باال دانه هزار وزن و عملکرد

 در عملکرد بهبود باعث تواندمی دیم شرایط در

 سال بودن نامطلوب به توجه با. شود دیم شرایط

 مرحله در بویژه بارندگی توزیع لحاظ از زراعی

 دوره کاهش آن متعاقب و گلدهی تا رفتن ساقه

 برتر هايژنوتیپ انتخاب بوته، ارتفاع و گیاه رشد

. باشد موثر نامطلوب هايسال در تواندمی شاهد از

 Zečević et( همکاران و زسویچ نتایج اساس بر

al., 2004 (براي صفت ترین ساده دانه هزار وزن 

 در بیشتري تأثیر اجزاء سایر به نسبت و بوده انتخاب

 به کرد نشان خاطر باید البته دارد، عملکرد افزایش

 و پنجه تعداد با هزاردانه وزن بین منفی رابطۀ دلیل

 هزار وزن در افزایش برآیند سنبله، در دانه تعداد

 عملکرد. بود نخواهد مؤثر عملکرد افزایش در دانه

 اجزاي متقابل و ساده اثرات نتیجه گندم دانه

 در دانه تعداد سنبله، در دانه تعداد یعنی عملکرد

 گیاه، رشد محیطی شرایط دانه، وزن سنبله،

 عوامل از استفاده کارآیی و محیط با سازگاري

 Loss and Siddique( است تولید بر مؤثر محیطی

, 1994 .( 

  گیرينتیجه

 عملکرد برتري درصد اساس بر مجموع در

-آگرو خصوصیات سایر و شاهد به نسبت هاالین

 گندم ژنوتیپ 6 زراعی، امتیاز و فیزیولوژیک

 ،G24، G21، G7،  G18 هايژنوتیپ شامل دوروم

G16 و G25 از. بودند منطقه شاهد از برتر 

 وزن و دانه عملکرد هاژنوتیپ این بارز خصوصیات

 و سبزینگی میزان زودرسی، بیشتر، دانه هزار

 دماي و بیشتر) NDVI( یگیاه پوشش شاخص

 دوروم گندم ارقام و هاالین. بود ترخنک کانوپی

بی و حفاظتی کشاورزي شرایط در بررسی مورد

 هايویژگی اساس بر زارعین مزارع در خاکورزي
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 برخی که داد نشان فیزیولوژي و فنولوژي زراعی،

 برتر منطقه شاهد ارقام از بررسی مورد هايالین از

  . بودند

 مگند اصالحی برنامه از انتخابی هاوتیپژن این

 باشدمی دیم کشاورزي تحقیقات موسسه دوروم

 طی در آن فنوتیپی هايارزیابی مراحل "قبال که

 قرار بررسی مورد) 97-1392( ساله 5 دوره یک

 دشاه ارقام از برتر نیز زارعین شرایط در و گرفته

 . ندبود

 سپاسگزاري

 قیقاتتح موسسه معاونت از بدینوسیله

 امنیت پروژه اجرایی مدیر و کشور دیم کشاورزي

 که کرمانشاه استان در ایکاردا-ایران غذایی

 نمودند فراهم پروژه این اجراي براي الزم امکانات

 پروژه از مقاله این. گرددمی قدردانی و تشکر

-1557-131-961543 مصوب شماره به تحقیقاتی

  .است شده استخراج 15-034
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Abstract 

In this study, in order to display the crop capacity and production potential of durum 

wheat breeding lines and internal and external cultivars to farmers and identifying the best 

adapted genotypes under no-tillage condition, 26 durum wheat genotypes along with two 

local bread wheat cultivars as checks were evaluated at inovation platform of Iran-ICARDA 

food security project in moderate warm region of Sarpol-e Zahab, Kermanshah, Iran under 

conservaton agriculture (no-tillage) in farmers' fields during 2017-18 cropping season. 

During the experiment the genotypes were evaluated for grain yield and agro-physiological 

charactristics. The results of ANOVA and mean comparison for the studied traits in 

inovation platform indicated significant dfferences among genotypes for grain yield and 

some of the agro-physiological traits. Mean yields among genotypes varied from 327 kg/ha 

(corresponding for G23) to 926 kg/ha (corresponding for G16) and superior genotypes had 

increasing yileds between 6 to 51% than the local check. In general, according to the yield 

productivity, agro-physiological charactristics and agronomic scores, six durum wheat 

genotypes (G24, G21, G7, G18, G16 and G25) were superior to the local check. These well 

performing genotypes, were charactrized for high grain yield and 1000-kernel weight, early 

heading, high SPAD-reading and NDVI (normal difference vegetative index) and cooler 

canopy under rainfed condition. 

Keywords: Durum wheat, conservation agriculture, agro-physiological charactristics, 

rainfed condition 
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