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 چكیده

باشدد  بدا تو ده بده عنوان گنددم دوروم م منظور تولید نان و رقم یاوارس بهدر شهرستان ارزوئیه کاشت غالب گندم منطقه رقم چمران به

معرف  ارقام  دید، ضروری است تا ارقام دیگر در صورت داشتن برتری بر ارقام رایج، به کشاورزان معرف  گردند  در این آزمدای  عمکردرد 

عنوان شدادد بده دمدرا  )رقم چمران بده (Triticum turgidum var. durum)و گندم دوروم  (Triticum aestivum)م گندم نان رق 11

ددای ، شبرنگ، افکاک، بهرنگ، بهاران، مهرگان( در منطقه گرم ارزوئیه در قالدب ردرب بکوک2ارقام شوش، پارس ، سیوند، سیروان، چمران

بین عمکررد دانده بدا وزن  کامل تصادف  با سه تررار و در دو سال از نظر عمکررد و ا زای عمکررد با یردیگر مقایسه شدند  نتایج نشان داد

داری و ود دارد  ارقام  )مانند شبرنگ( که عمکردرد دانده بالدای  از  دود نشدان دزار دانه و تعداد دانه در سنبکه دمبستگ  مثبت و معن 

ل سدنبکه دمبسدتگ  دادند، تعداد دانه در سنبکه و وزن دزار دانه بیشتری دم داشتند  دمچنین وزن دزار دانه با تعداد دانه در سنبکه و رو

داری در سدط  یدد درصدد نشدان داد  داری را نشان داد  تعداد دانه در سنبکه با رول سنبکه نیز دمبسدتگ  مثبدت و معند منف  و معن 

ترین عمکررد دانه را بده  دود تن در درتار کم 22/6تن در درتار بیشترین و رقم چمران با عمکررد  40/8دمچنین رقم شبرنگ با عمکررد 

گدردد رقدم گرم بیشترین وزن دزار دانه را داشت  با تو ه به نتایج این تحقیق توصدیه م  06تصاص دادند  رقم بهرنگ با وزن دزار دانه ا 

گردد ارقام گندم نان مهرگان و پارس  نیز  ایگزین رقم دوروم شبرنگ  ایگزین ارقام مرسوم دوروم )یاوارس( گردد  دمچنین پیشنهاد م 

 گردند  منطقه ارزوئیه مران در گندم )نان( چ

 ارتفاع بوته، شبرنگ، ضرایب دمبستگ ، عمکررد، مهرگان   های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

تدرین گیدا  زراعد  عنوان بر ستهبه( .Triticum sp)م گند

 هان بود  که بیشترین سط  زیر کشدت را بده  دود ا تصداص 

 نیتددرمهم ( Yousefimoghadam et al., 2018) داد  اسددت

  ندد از گنددم ندان و گنددم دورومادای زراع  گندم عبدارتگونه

دای گونه دوروم کده از لحدات تیدش رشدد بهدار  و پداییز  گندم

اراض  زیر کشت گنددم را  از کل درصد 8تنها در حدود  ،دستند

منارق  کده شدرایب بدرای تولیدد  و درشوند در  هان شامل م 

مهدم زراعد  محسدو   محصدولاتگندم نان مناسدب نیسدت از 

 ( Srivastava, 1984; Fabriani and Lintas, 1988)شوند م 

رتبده دفدتم  هدان را از نظدر  رانیدمطکب که ا نیتو ه به ا

  ی ود ا تصداص داد  اسدت، افدزامصرف گندم، به یحجم بالا

 انیغذا و نسبت فقدر، کمدد شدا متیبه کاد  ق ا یگ نیا دیتول

آمار   بر اساس آ رین (Chen et al., 2007 وادد کرد )  تو ه

ن دانه از مساحت ت 10022442کشور، میزان تولید گندم معادل 

درصد سهم  22باشد که از این مقدار حدود درتار م  0228228

فدزای   معیدت در ا ( Anonymous, 2018) گندم ندان اسدت

توسدعه امراندات  ویده  در کشدوردای درحدالسراسر  هان و بده

منظدور تدأمین  مو ود را چنان تحت تأثیر قرار داد  است که بده

یافته، استفاد  از ارقام  دید نیاز این  معیت افزای  غذای مورد

 Ahmadi et) باشددبا پتانسیل بالای عمکررد، لازم و ضروری م 

al., 2017)   برای به دست آوردن حدداکثر عمکردرد دانده، بایدد

در حد مطکو  باشد به دمین دلیل لدازم  عمکرردوضعیت ا زای 

 نیز به عمکرردتحکیل میزان عمکررد، ا زای  و است که در تجزیه

  ( Hosseinpour et al., 2014) بررس  قرار گیرند دقت مورد

از قبیدل با تو ه به  صوصیات مو ود در ارقام گندم دوروم 

 ه یوبدهددا مقاومت به بیمداری ،تحمل به  شر ، تحمل به گرما

دا، تواندای  تحمدل شدرایب نامسداعد دای زنگ و سیاددبیماری

( و بدا درصد 10بالا در دانه )حدود  نیپروتئ اک، داشتن میزان 

در نظر گرفتن رشد  معیت و نیداز روز افدزون صدنایذ غدذای  و 
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تولید نشاسته، بیسرویت( به مواد اولیه تبدیک  )ماکارون  سازی، 

دای گندم دارای صدفات ، لزوم دسترس  به ارقام و لایننیاز مورد

 ,.Sadeghzadeh Ahari et al) ادمیدت اسدت حدائزمطکدو  

عنوان غدذای پایده با تو ه به استراتهید بودن گندم بده  (2005

کشدور و لددزوم تددداوم  ودکفددای  در تولیدد ایددن گیددا ، افددزای  

روزافزون نیاز به تولید بیشتر این محصول، ادمیت افزای  تندوع 

در ارقام مو ود در کشور که درنهایت سبب بالا بردن توان تولیدد 

م مو دود )بده دلیدل شود، ادمیت  دایگزین  ارقداکشاورزان م 

 بده دستیاب  و داآفات و بیماریشرسته شدن مقاومت در مقابل 

دای تحقیقات  بدا تر و تطبیق در چه بیشتر یافتهپرمحصول ارقام

ددای مقایسده عمکردرد و ررب  شرایب زارعین شایان تو ه است

سدازگاری  هدت دسدتیاب  بده ارقدام  دیدد گنددم و دمچندین 

بدده مددزارع کشدداورزان در اکثددر مراکددز  دایافتددهدددای انتقالررب

مدا نیدز در کشدور   شودالمکک  گندم دنیا انجام م تحقیقات  بین

شدود و حاصدل دای متمادی است که انجدام م دا سالاین ررب

ا درای   دا معرفد  ارقدام  دیدد گنددم بدود  اسدتاین بررسد 

دای تحقیق  در کشور نتایج بسیار مؤثری در معرف ، توسعه ررب

 Esmaeilzadehرویج ارقدددام  دیدددد داشدددته اسدددت )و تددد

Moghaddam, 2013). 

بدا میدانگین ( DW-81-18گندم دوروم رقم شبرنگ )لداین 

کیکوگرم در درتار، به عندوان رقدم مناسدب بدرای  6604عمکررد 

ددای کشت در اراض  واقذ در منارق گرم کشور از  مکه اسدتان

بوشددهر، درمزگددان،   وزسدتان، سیسدتان و بکوچسدتان، ایدکام،

دای کرمان، فارس، لرستان، کرمانشدا  توصدیه منارق گرم استان

ر سده ایسددتگا  د 1228-22این لاین در سدال زراعد  شود  م 

تحقیقات  گرم کشدور مدورد ارزیداب  قدرار گرفدت و بدا میدانگین 

دددای کیکوگرم در درتار به عندوان یرد  از لداین 0022عمکررد 

نیدز بدا عمکردرد  1222-84ید  در سال زراعد  برتدر انتخا  گرد

لاین دیگدر انتخدا   26کیکوگرم در درتار به دمرا  تعداد  0628

و بده آزمای  مقایسه عمکررد پیشرفته سراسری اقکیم گدرم وارد 

ایددن لایددن بددا میددانگین  ،1284-81گردید  در سال زراعدد  

و مقایسه  کیکوگرم در درتار به آزمای  سازگاری 6880عمکردرد 

ددای امیدددبخ  گندددم دوروم در اقکددیم گددرم و عمکررد لاین

را  یافت  در آزمایشات سازگاری ( ERDYT-W)  شدد  نو 

و در پددنج  1282-82و  1281-82که بدرای دو سددال زراعدد  

ایسدتگا  تحقیقات  مندارق گدرم و  شدد  ندو  کشدور ا درا 

درتددار حدددود  کیکددوگرم در 6220گردید، با میانگین عمکررد 

کیکدوگرم در  6122چهدار درصدد برتر از شادد کر ه )با عمکررد 

درتار( بود  لاین  دید عکداو  بدر عمکردرد بهتدر دارای پایدداری 

عمکردرد دانده مطکوب  نیز بود  این لاین از نظر کیفیت سمولینا و 

ددای درصد پروتئین نیز در گدرو   دو  قدرار داشدت  بررسدد 

تطبیق  در مدزارع زارعدین مندارق -یج  و تحقیق ترو-تحقیقد 

دای لرستان، سیسدتان و بکوچسدتان و کرمانشددا  مختکف استان

درصدی این لداین )بدا میدانگین عمکردرد  24نیدز برتدری تقریباً 

کیکوگرم در درتار( را در مندارق گدرم و  شدد  ندو   6001

در کیکوگرم  0086نسدبت بده شدادد کر ه )با میانگین عمکررد 

 درتار( نشان داد  

ددنددد  یج مطالعات انجام شددد  کدده نشددانبا تو ه به نتا

پتانسیل عمکررد بالا، سازگاری و پایدداری عمکردرد بالدا، تحمدل 

نسبتاً  و  آن به گرمای آ در فصدل، کیفیدت بدالای سددمولینا 

-باشد، ندامای م دای زنگ زرد و زنگ قهو و مقاومت به بیماری

برای کشت در منارق گرم کشور پیشنهاد و نهایتداً بدا گذاری آن 

 ,.Najafi Mirak et al) نام رقم  دید شبرنگ معرفد  گردیدد

2016)     

  مهرگدددددددددددددددان بدددددددددددددددا شدددددددددددددددجر

OASIS/SKAUZ/4*BCN/3/2*PASTOR ،  از دومددددین

 المککدد  دریدافت  از مرکدز تحقیقددات گرت و گنددم زانده بدین

(CIMMYT )در کددر   ،1286- 82کدده در سددال زراعدد   اسددت

مورد ارزیاب  قدرار گرفدت، انتخدا  شدد  ایدن رقدم در آزمدای  

-82دای زراعد  سازگاری اقکیم گرم و  شد  نو  که در سال

اقکدیم گدرم و  به مدت دو سال زراع  و در ش  ایسدتگا  1282

شد، مورد بررسد  قدرار گرفدت  نتدایج   شد  نو  کشور ا را

دای ین رقم دارای پایداری عمکررد دانه در ایستگا نشان داد که ا

 و  آن بده نسبتاً  مورد ارزیاب  بود  پتانسیل عمکررد بالا، تحمل

گرمای آ در فصدل، زودرسد  نسدب ، مقاومدت قابدل قبدول بده 

ای و سیا  و کیفیت ندانوای   دو  از دای زنگ زرد، قهو بیماری

 Esmaeilzadeh) باشددددددای مهددم ایددن رقددم مدد ویهگدد 

Moghaddam et al., 2017). 

 1222-20در سددال زراعدد   M-84-17(لایدنرقم پارس  )

در ایستگا  تحقیقات کشاورزی زرقان از تکاقدد  لایدددن گنددددم 

دددای اصددکاب شددد  کدده از لایددن  S"Buc"/S"Dove" آبدد 

( CIMMYT)گنددم گرت و   المککدبدیندر مرکددز تحقیقددات 
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عندوان پایدده پدددری عنوان پایه مادری و رقم گنددم دارا  بدهبه

 نسل بدا رقدم 1220-20در سددال زراعدد   .دسددت آمدددبدده

F1  ًدارا  تکاقددد  داد  شدددد  بدا رقدم حاصل شددد  مجددددا

  Dove”s”/Buc”s”//2*Darabشجر حاصددکه بددا  F1 نددسل

بدذر آن  قدرار گرفدت ومدورد ارزیداب   1220-26در سال زراع  

 F2 انتخا  در نسدلو عنوان نسل برتر برای کاشت، ارزیداب  به

ا تو دده بدده پتانددسیل بگرفته شد   در ایستگا  زرقدان در نظدر

 Ug99 نددهاد و عمکردرد بدالا، مقاومدت بده بیمدداری زنددگ زرد

 صوصدیات و  یک   و  دمچنین کیفیت ندانوای   وزنگ سیا  

در مدزارع آبد   هت کاشت  ،زودرسددد  مکه  از دو  زراعد  

 ( Najafian et al., 2010) گردیدکشور پیشنهاد 

 منظور بررس  صفات فنولوژیر  ارقام تجداری گنددم ندانبه

ددای در قالدب ردرب بکدوک 1220-20آزمایش  در سال زراعد  

گدرو   کامل تصادف ، با سه تررار در مزرعه آزمایش  شمار  یدد

زراعت و اصکاب نباتات دانشرد  کشاورزی دانشگا  شهید چمدران 

دای رقم تجاری گندم نان به نام 14ل ادواز ا را شد  تیماردا شام

کویر، روشن، پیشدتاز، مهرگدان، شدوش،  ،2سیستان، دز، چمران

درتار  کیکوگرم در 2684رقم مهرگان با   وریناک و چمران بودند

بین ارقام داشته و نسبت بده رقدم شدادد بیشترین عمکررد را در 

 کیکوگرم دردرتار( عمکررد بهتری را نشدان داد 2/6206چمران )

(Mousavi et al., 2016)  

دارای  PRL/2*PASTORسیروان با شدجر   رقم نان گندم

آب  آ ر فصل و کیفیت نانوای   دو  عمکررد بالا، متحمل به کم

رروبت  انتهای فصل برای کاشت در شرایب تن   1221در سال 

(  Najafian et al., 2012منارق معتدل کشور معرف  گردیدد )

زن  بسدیار گندم سیروان دارای وزن دزار دانه زیاد، قدرت پنجده

بالا و مقاومت مناسب به  وابیدگ  بوته، نسبتاً زودرس و سازگار 

باشد  به دلیل متحمل بودن ایدن رقدم به اقکیم گرم تا معتدل م 

 Najafianرد  ایگزین مناسب  برای رقم چمران است )به زنگ ز

et al., 2012 ) 

، رسمتوسدبرقمد  اسدت  (S-80-18) افکاک رقم نان گندم

بوتده،   دگیدو  وابدارای ارتفاع متوسب، حساس به ریزش دانده 

دای کشت زوددنگام و سازگار به منارق گرم است  مناسب تاریخ

آیددد حسددا  مدد بددهرقددم افکدداک  ددزو ارقددام متحمددل بدده گرمددا 

(Esmaeilzadeh Moghaddam et al., 2011).  تجزیدهبرتری 

 تجزیه رریق از که دست این دمبستگ  ضرایب بر( مسیر) عکیت

در ید از ا زای عمکردرد را از اثدر  میرمستقیغ اثر توانم  عکیت

مستقیم آن  دز  ویده  بدر عمکردرد، مجدزا کدرد و در واقدذ اثدر 

 Mehmetشود )از ارتباط متقابل بین ا زا ایجاد م  میرمستقیغ

and Tetal, 2006 ) 

د گنددم در اسدتان بده عندوان قطدب تولید ارزوئیهشهرستان 

ترین محصدولات شدود  گنددم یرد  از عمدد کرمان شنا ته مد 

باشدد کده در تدأمین  دوراک مدردم و اقتصداد زراع  منطقه م 

گنددم در ایدن  بالدای سط  زیر کشت منطقه نق  بسزای  دارد 

است  لذا با تو ده بده ترین منبذ درآمد کشاورزان شهرستان مهم

ضدرورت دارد ارقدام زودرس و  ادمیت و  ایگا  گندم در منطقده

از ی داشدته و بتوانندد وری بیشتردارای عمکررد مطکو  که بهر 

بهتر استفاد  کنند شناسای  دای زراع  و محیط  مو ود قابکیت

ارقام برتر دوروم و نان که بتوانند  دایگزین ارقدام  گردند  معرف 

 باشد ادداف اصک  این تحقیق م  قدیم  و رایج منطقه گردند از

 

 هامواد و روش

 آزمایشاجرای  منطقه معرفی

تری  نددو  غربدد  در فاصددکه صددد کیکددوم ارزوئیددهدشددت 

و  20شدد  و دارای مختصدات  ارافیدای  شهرستان بافت واقذ 

06  رول شرق ، و22  و28  فاصدکه آن از  عرض شمال  است

کیکومتر و ارتفاع متوسب منطقه از سط  دریای  204مرکز استان 

بندی آمبدرژ  این منطقه بر اسداس تقسدیم متر است  1104آزاد 

ایدن شهرسدتان  باشدد و دوای بیابان  گرم  فیدف م دارای آ  

دای گدرم و و تابستان دای معتدل و نسبتاً مررو دارای زمستان

 2/21آن  همیانگین در ده حدرارت حدداکثر سدالان  شد است 

آن  هو میدانگین در ده حدرارت حدداقل سدالان گراد در ه سانت

 164و متوسدب بارنددگ  سدالانه آن  گدراد در ه سدانت 02/10

 -0/11باشد  در ه حدرارت حدداقل مطکدق آن نیدز م  مترمیک 

   باشدم  گراد در ه سانت

 

 طرح آزمایشی و تیمارهاقالب 

رقدم  11و بر   صفات زراع   در این آزمای  عمکررد کم 

شدادد بده دمدرا   عنوانبدهروم )رقم چمران وگندم نان و دبهار  

، شدبرنگ، افکداک، 2ارقام شوش، پارس ، سیوند، سیروان، چمران

)اسدتان کرمدان(  ارزوئیهبهرنگ، بهاران، مهرگان( در منطقه گرم 

 ارقام  انجام پذیرفت دای کامل تصادف  با سه ترراربکوک قالبدر 
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و چمران، شدوش، پارسد ، سدیوند،  بود  شبرنگ و بهرنگ دوروم

مهرگدان  دزو ارقدام نددان  و ، افکداک، بهداران2سدیروان، چمدران

 دو سدالو در در  1220و  1220ی داسالآزمای  در باشند  م 

قبل از کاشدت ای که سال قبل آی  بود  کشت گردید  در مزرعه

دار و دوبدار دیسدد سازی زمین از گداوآدن برگدردان هت آماد 

ک  سبد عمود بر دم استفاد  گردید  بذور بدا اسدتفاد  از قدار 

میزان بدذر مقدار دو در دزار ضدعفون  شدند  تیرام بهکاربوکسین

 دربدذردا  ت گرفدت صوردانه در مترمربذ  004در رقم بر اساس 

گرفتندد و  دست  قدرار صورتشد  بهتعبیه یاردایدر کرت در ش

در سدال اول تداریخ   اک پوشاند  شد  متر سانت 2دا با روی آن

سوم  رداد سال بعد بدود  خ برداشت یو تاردفتم آگر ما  کاشت 

و مدا  بیسدت و پدنجم آبدانخ یدر سال دوم کاشت در تداراست  

در رقدم در صورت گرفت  دم  رداد سال بعد دبرداشت در تاریخ 

کشدت  مترسدانت  24متری و با فاصدکه  طدوط ش   ب ش 

میدزان ید متر در نظر گرفتده شدد   دابین تررارفاصکه  و گردید

و بدا تو ده بده نیداز  آمد عملبهکود مصرف  برحسب آزمایشات 

بخ   داک و آ  انجدام  دمراران توصیه بر اساس  اک مزرعه

فسفر  و پتاس و عناصدر میردرو و تمام  کود   (1) دول  گردید

 نیتدروژنزمان با کاشدت و مدابق  کدود دم نیتروژنسوم کود ید

زند  بین مراحل پنجه معمولاًسرک در زمان مناسب که  صورتبه

اولین آبیاری بکافاصدکه پدا از گردید  باشد مصرف دد  م و گل

عمکیدات   انجام گردیددو ربق عرف مزرعه  باران به روش کاشت 

رور صورت دست  )و دین( بدهدای درز بهداشت و مبارز  با عکف

 دا انجام شد یرسان در ککیه کرت

 

 هاها و تحلیل دادهگیریاندازه

پا از رسیدن فیزیولوژیر  ارقام، برداشدت در ددر کدرت از 

متدر از دو ردرف ددر  دب چهار  ب وسب و پا از حدذف ندیم

در رول انجام پروژ  تا دای لازم بردارییادداشت  پذیرفتصورت 

تاریخ برداشدت، عمکردرد دانده، وزن  تاریخ کاشت، برداشت مانند

انجدام دزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبکه و رول سدنبکه 

 هت تعیدین ارتفداع بوتده و ا دزای عمکردرد در زمدان   پذیرفت

رور تصادف  بهدر مرحکه رسیدگ  کامل بوته  24رسیدگ  تعداد 

از سط   اک تدا  ا یارتفاع گمیانگین از در کرت انتخا  گردید  

عنوان ارتفاع بوته در رقم یادداشت گردید  سپا بهسنبکه  یانتها

رول سنبکه اقددام گیری انداز نسبت به شمارش دانه در سنبکه و 

عمکررد دانده ددر گیری تصادف  از گردید  وزن دزار دانه با نمونه

ددا آنو تدوزین دانه در سده نوبدت  1444کرت و شمارش تعداد 

دا برای ددر تیمدار و گیری و شمارشمیانگین انداز دست آمد  به

بدر ، تیمار نیز برای درعمکررد دانه در در کرت یادداشت گردید  

محاسبه گردیدد  بو اری و بعد از اساس کل سط  برداشت کرت 

در سدال ددا داد حاصل تجزیه واریانا  دایداد سپا بر اساس 

تجزیده بعدد از نتدایج آزمدون بارتکدت اقددام بده   صورت پذیرفت

بده میانگین  سهیمقاانجام و  SASافزار توسب نرم مرکبواریانا 

 گردید  و تفسیر نتایج حاصل LSD روش 

 
 مورد آزمایشآزمون خاک مزرعه نتایج  -1جدول 

Table1- Result of soil analysis of experimental site 

 هدایت الكتریكی

Electrical conductivity 
)1-(dS m 

 اسیدیته خاک

Soil acidity 

 

 پتاسیم

)1-K (mg kg 

 فسفر

)1-P (mg kg 

 کربن آلی

O. C. (%) 

 بافت خاک

Soil texture 

 سال

Year 

1.6 7.7 203 9.01 0.48 
 لوم  رس 

Loamy clay 

1394 

2015 

 

2.1 7.8 7.8 9.3 0.50 
 لوم  رس 

Loamy clay 

1396 

2016 

 

 نتایج و بحث

 نتایج تجزیه واریانس مركب دو سال

مقایسده و  2نتایج حاصل از تجزیه واریانا مرکب در  دول 

 ارقداممیانگین صفات مورد بررس  ر  دو سدال آزمدای  بدرای 

نتدایج تجزیده  اند آورد  شدد  2مورد مطالعه در  ددول شدمار  

اثر سال برای صفات عمکررد دانده، ددد م نشان  مرکبواریانا 

دار درصد معند  تعداد دانه در سنبکه و رول سنبکه در سط  ید

ارقام از نظر عمکررد دانده، وزن ددزار دانده،  گردید  دمچنین بین
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ارتفدداع بوتدده، تعددداد داندده در سددنبکه و رددول سددنبکه تفدداوت 

ا تکداف  ددند نشانداری در سط  ید درصد و ود دارد که معن 

(  در بین تیماردای مختکدف رقدم 2ژنتیر  بین ارقام است ) دول 

تدن در درتدار دارای بیشدترین و  22/2با عمکررد  روم(و)د شبرنگ

عمکردرد دانده را  ترینکمتن در درتار  26/0با عمکررد  چمرانرقم 

نتایج تحقیق دیگدری نیدز بدا   (2) دول  اندبه  ود ا تصاص داد 

در ارقدام   (Najafi Mirak et al., 2016)این یافته مطابقدت دارد 

 انددبیشترین عمکررد دانه را داشتهنان نیز دو رقم مهرگان و پارس  

رقدم مهرگدان بدا در تحقیق  که در اددواز انجدام شدد   (2) دول 

درتار بیشترین عمکررد را در بین ارقام داشته و  کیکوگرم در 2684

درتار( عمکردرد  یکوگرم درک 2/6206نسبت به رقم شادد چمران )

  (Mousavi et al., 2016) بهتری را نشان داد

گرم بیشدترین و  8/02دمچنین رقم بهرنگ با وزن دزار دانه 

وزن دزار دانه  ترینکم 6/22رقم شوش با میانگین وزن دزار دانه 

 مترسددانت  6/28و  141ا اند  رقددم پارسدد  و افکدداک بددرا داشددته

 1/21و  2/22بیشترین ارتفاع بوته و ارقدام بهرندگ و بهداران بدا 

از نظدر   (2) ددول  اندرا داشدته ارتفاع بوتده ترینکم مترسانت 

دانده در  00تعداد دانه در سنبکه نیدز رقدم شدبرنگ بدا میدانگین 

دانده در سدنبکه بده ترتیدب  04سنبکه و رقم بهرنگ بدا میدانگین 

دانه در سنبکه را دارا بودندد  دمچندین ارقدام  ترینکمبیشترین و 

بیشدترین ردول سدنبکه و رقدم  و پارس  سیروان ، سیوند،شوش

رول سنبکه در بین ارقام مورد آزمدای  داشدتند  ترینکمنگ بهر

 سایر محققین نیز بده نتدایج مشدابه  دسدت یافتندد(  2) دول 

(Najafian et al., 2012 ) 

 

 اثر متقابل سال در رقم

تدن در درتدار  40/8شبرنگ در سال دوم با عمکردرد روم ودرقم 

تن  6/0دارای بیشترین عمکررد و رقم چمران در سال اول با عمکررد 

ددای بررسدد   (0) دول  اندعمکررد دانه را داشته ترینکمدر درتار 

تطبیقد  در مدزارع زارعدین مندارق -ترویجد  و تحقیقد -تحقیقد 

دای لرستان، سیستان و بکوچسدتان و کرمانشددا  نیددز مختکف استان

 6001)با میدانگین عمکردرد  رقم شبرنگدرصدی  24برتدری تقریباً 

 کیکوگرم در درتار( را در مندارق گدرم و  شدد  ندو  نشدان داد

(Najafi Mirak et al., 2016)  

وزن دزار دانه رقم بهرنگ و شوش در سال اول به ترتیب بدا از نظر 

وزن ددزار دانده را بده  دود  ترینکمگرم بیشترین و  2/22گرم و  6/02

ارتفداع بوتده را بده ترتیدب ارقدام  تدرینکما تصاص دادند  بیشترین و 

 مترسدانت  6/21و  مترسدانت  2/141پارس  و بهاران در سدال دوم بدا 

بیشدترین تعدداد دانده در سدنبکه مربدوط بده رقدم  اند  دمچنینداشته

دانده در سدنبکه و  02شبرنگ در سال دوم و رقم سیوند در سال اول با 

آن مربوط به رقم بهرنگ در سدال اول و دوم و رقدم بهداران در  ترینکم

 مترسدانت  2/14باشد  رقم پارس  بدا دانه در سنبکه م  04سال اول با 

در  مترسدانت  8بدا  2نبکه و رقم چمدراندر سال دوم بیشترین رول س

    (0) دول  اندرول سنبکه را داشته ترینکمسال اول 

 

 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه )میانگین دو سال( -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of studied traits (average of two years) 

 میانگین مربعات
Mean  of squares 

 سنبلهطول 
Spike 
length 

 تعداد دانه در سنبله
Grain number per 

spike 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 

 وزن هزار دانه
1000  Grain  

weight 

 عملكرد دانه
Grain yield 

 

 درجه آزادی
df 

 منبع تغییرات

S.O.V 

**13.63 **25.46 6.49 0.003 **4.04 1 
 سال

Year 

0.33 1.15 0.651 0.42 0.204 4 
 بکوک در سال

Block×Year 
**3.22 **172.21 **50.02 **52 **1.16 10 

 رقم

Cultivar 

0.489 4.53 1.15 2.75 *0.504 10 
 سال در رقم

Year×Cultivar 

0.320 2.11 2.34 1.59 0.056 40 
  طا

Error 
6.98 5.69 8.91 7.01 15.07 - CV(%) 

 ید درصد درصد و 0دار در سط  احتمال : به ترتیب معن **و*

 

* and ** are significant at P=0.05 and P=0.01, respectively
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 مقایسه میانگین دو ساله صفات مورد بررسی برای ارقام مختلف -3جدول 
Table 3- Comparison of two-year mean of studied traits for different cultivars 

 سنبله طول
Spike length 

(cm) 

 تعداد دانه در سنبله
Grain number per 

spike 

 ارتفاع بوته
Plant height 

(cm) 

 وزن هزار دانه
1000 Grain 
weight (g) 

 عملكرد دانه
Grain yield 

(ton/ha) 

 شماره رقم
Cultivar 
Number 

 رقم
Cultivar 

10a 46bc 96.3c 37.6f 6.63def 1 شوش 
Shoosh 

8.9bc 55.6a 97.8bc 44.5b 7.77a 2 شبرنگ 
Shabrang 

9.9a 55.6a 93.5d 39.1e 6.78bcd 3 سیوند 
Sivand 

9.8a 44.8c 97.5bc 40.1de 6.49ef 4 سیروان 
Sirvan 

8.6c 45.5bc 97bc 40.8d 6.75bcde 5  2چمران 
Chamran2 

9.8a 46.5bc 101a 43c 6.91bc 6  پارس 
Parsi 

9.4ab 42.8d 98.6b 40.9d 6.67cdef 7 افکاک 
Aflak 

9.1bc 41.3de 96.8c 39.5de 5.96g 8 چمران 
Chamran 

7.8d 39.6e 92.3de 47.8a 6.86bcd 9 بهرنگ 
Behrang 

8.5c 41e 91.1e 43.5bc 6.47f 10 بهاران 
Baharan 

9.96a 47.1b 97.3bc 43.9bc 6.97b 11 مهرگان 
Mehregan 

   ندارند یدارمعن  تفاوت %0احتمال در سط   LSDمشترک دستند، بر اساس آزمون حروف  دارایدای  که میانگیندر در ستون، 
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Test. 

 
 رقمسال در  برهمكنشتحت تأثیر مقایسه میانگین صفات مورد بررسی  -0جدول 

Table 4- Comparison of the mean of studied traits under the influence of year interaction in cultivar 
 سنبله طول

Spike length 
(cm) 

 تعداد دانه در سنبله
Grain number per 

spike 

 ارتفاع بوته
Plant height 

(cm) 

 وزن هزار دانه
1000 Grain weight 

(g) 

 عملكرد دانه
Grain yield 

(ton/ha) 

 رقمسال در 
Year×Cultivar 

9.6bcde 45def 96.6def 37.3g 6.04hi V1×Y1 

8.8efgh 54b 97cde 44.6bc 7.51b V2  × Y1 

10abc 57a 92.6gh 39efg 6.35hi V3  × Y1 

9.1cdef 44.6ef 97.4cde 40ef 5.94ij V4×Y1 

8hi 43.6fg 96.3def 41de 6.44ghi V5  × Y1 

9defg 46cdef 100.6ab 42.8cd 6.40ghi V6×Y1 

9.1cdef 42gh 98cde 40.8de 6.16hi V7  × Y1 

8.3fghi 40.6h 97cde 39efg 5.60j V8  × Y1 

7.5i 39.6h 92.6gh 49.6a 6.66efg V9×Y1 

8.3fghi 40h 90.6h 43.6c 6.19hi V10  × Y1 

9.3cde 46.6cde 97cde 43.1c 7.06cde V11×Y1 

10.4ab 47cde 96ef 38fg 7.11cde V1  × Y2 

9.1cdef 57.3a 98.6bcd 44.5bc 8.04a V2  × Y2 

9.9abc 54.3b 94.3fg 39.3efg 7.22bcd V3  × Y2 

10.4ab 45def 97.6cde 40.3e 7.03cdef V4×Y2 

9.3cde 43.3cd 97.6cde 40.6e 7.06cde V5  × Y2 

10.7a 47cde 101.3a 43.2c 7.42bc V6×Y2 

9.8abcd 43.6fg 99.3abc 41de 7.18bcd V7  × Y2 

9.9abc 42gh 96.6def 40ef 6.32hij V8  × Y2 

8.1ghi 39.6h 92gh 46b 7.06cde V9×Y2 

8.8efgh 42gh 91.6h 43.3c 6.75efg V10×Y2 

10.6ab 47.6c 97.6cde 44.7bc 6.89def V11×Y2 
Y1سال اول :، Y2سال دوم :، V1 :،شوشV2  :،شبرنگ :V3  ،سیوندV4  :،سیروانV5  : 2چمران،V6  :، پارسV7  :،افکاکV8 :،چمرانV9  : ،بهرنگV10 :،بهارانV11  :مهرگان 

Y1: First year, Y2: Second year, V1: Shoosh, V2: Shabrang, V3: Sivand, V4: Sirvan, V5: Chamran2, V6: Parsi, V7: Aflak, V8: Chamran, 
V9: Behrang, V10: Baharan, V11: Mehregan 

 ندارند یدارمعن  تفاوت %0احتمال در سط   LSDمشترک دستند، بر اساس آزمون حروف  دارایدای  که میانگیندر در ستون، 
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Test 
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 ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه

ضرایب دمبستگ  صدفات مدورد مطالعده را نشدان  0 دول 

بین عمکررد دانده و وزن  گردد مگونه که مشادد    دمانددد م

ی دار معنددزار دانه در سط  پنج درصدد دمبسدتگ  مثبدت و 

و ود دارد  دمچنین بین عمکررد دانه و تعداد دانه در سنبکه نیدز 

ی در سط  ید درصدد و دود دارد  دار معندمبستگ  مثبت و 

ارقام  مانند شبرنگ که عمکررد  ددد م  نشان  وببه 2 دول 

دانه بالای  دارند تعداد دانه در سنبکه و وزن ددزار دانده بیشدتری 

منظدور بررسد  بدهدر تحقیدق دیگدری   (0) دول  اندداشتهدم 

رابطه صفات مؤثر بر عمکردرد دانده گنددم، ارقدام زریدن، الوندد و 

 C-81-13و  C-81-4 ،C-81-10 ،C-81-14 دای امیدبخ لاین

نتایج نشدان داد  ،آبان 24آبان و 14مهر،  24دای کاشت در تاریخ

رروبت  عمکررد دانه بدا  در ددر دو شدرایب بددون تدن  و تن 

دد ، روز تدا رسدیدگ ، ارتفداع بوتده، تعدداد صفات روز تا سنبکه

ار دانددده دمبسدددتگ  مثبدددت و سددنبکه در مترمربددذ، وزن دددز

جزیه عکیت با استفاد  از صفات مدذکور نشدان تدار داشت  معند 

داد، صفت تعداد سنبکه در مترمربدذ و روز تا رسیدگ  بیشدترین 

روی عمکررد دانده در ددر اثر مثبت مستقیم و غیر مستقیم را بر 

   (Mohammadi, 2014) دو شرایب داشتند

و ردول  سدنبکهتعدداد دانده در  وزن دزار دانده بدادمچنین  

تعداد دانده در  را نشان داد  یدار و معن منف دمبستگ  سنبکه 

ی در سط  دار معنسنبکه با رول سنبکه نیز دمبستگ  مثبت و 

(  ایدن نتدایج مشدابه تحقیقدات 0ید درصد نشدان داد ) ددول 

  (Plaut et al., 2004) است محققین

 

 ضرایب همبستگی بین عملكرد دانه و برخی خصوصیات زراعی –9جدول 

Table 5- Correlation coefficients between grain yield and some agronomic characteristics 
 تعداد دانه در سنبله

Grain number per spike 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 وزن هزار دانه

1000 Grain weight 

 عملكرد دانه

Grain yield 

 صفات زراعی

Agronomic traits 

   0.51* 
 وزن دزار دانه

1000 Grain weight 

  -0.22 0.21 
 ارتفاع بوته

Plant height 

 0.19 -0.36** 0.64** 
 تعداد دانه در سنبکه

Grain number per spike 

0.44* 0.52 -0.64** 0.01 
 سنبکه رول

Spike length 
 درصد و ید درصد 0دار در سط  احتمال معن : به ترتیب **و*

* and ** are significant at P=0.05 and P=0.01, respectively 

 

 كلی گیرینتیجه

در منارق گرم استان کرمان رقم یاوارس و رقم چمران ارقام 

 لیدبده دل  با تو ه به نتدایج ایدن تحقیدق باشند مغالب کاشت 

ایدن  گدردد معمکررد دانه در رقم دوروم شبرنگ، توصیه  برتری

رقم  ایگزین ارقام مرسوم دوروم در منطقه گردد  رقم شبرنگ از 

تر بود  و با تو ه به عمکررد بیشتر رقم چمران و یاواروس زودرس

اسدت   ارزوئیدهبسیار مناسب کاشت در منطق کم آ  و  شدد 

عمکردرد بیشدتر، از کدارای  دمچنین با تو ه به زودرس بدودن و 

 گردد مپیشنهاد  لذامصرف آ  بهتری دم بر وردار  وادد بود  

ارقام نان مهرگان و شدوش نیدز  دایگزین رقدم ندان چمدران در 

منارق گرم استان گردندد  در مندارق گرمد  کده کشداورزان بدا 

محدودیت آبیاری آ ر فصل و برداشدت زود موا ده دسدتند، بدا 

کاشت ایدن رقدم  2تو ه به زودرس  و نتایج عمکررد رقم چمران

مندارق گدرم و بده  میتعمقابدل  نتایج این پروژ  گردد متوصیه 

ککیده مندارق   صوصداً شد و کم آ   ندو  اسدتان کرمدان 

    است ارزوئیهشهرستان 
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Abstract 

Introduction: Orzuiyeh city (one of Kerman province's warm regions) is known as the center of 
wheat production in Kerman province. Wheat is one of the main crops in the region, which plays an 
important role in providing food for the people and the economy of the region. The high area under 
wheat cultivation in this city is the most important source of income for farmers. Wheat is primarily 
sown in Orzuiyeh for bread production using the Chamran cultivar and durum wheat production 
using the Yavaros cultivar. Due to the introduction of new cultivars, additional cultivars must be 
introduced to farmers if they outperform conventional cultivars. 
Materials and Methods: The yield of 11 bread wheat (Triticum aestivum) and durum wheat 
(Triticum turgidum var. Durum) cultivars (Chamran, Shoosh, Parsi, Sivand, Sirvan, Chamran-2, 
Shabrang, Aflak, Behrang, Baharan, and Mehregan) was evaluated in the hot zone Orzuiyeh in this 
experiment. The cultivars were compared on yield and performance components over a two-year 
period using a randomized complete block design with three replications. Each cultivar was planted 
in six 6-meter lines with a line spacing of 20 cm and the distance between replicates was considered 
one meter. The amount of fertilizer used was done according to the experiments and according to 
the needs of the farm soil based on the recommendations of the soil and water department. The first 
irrigation was done immediately after planting by sprinkling method and according to the custom of 
the field. Operations and weed control were performed manually (weeding) in the same way on all 
plots. After physiological maturation of cultivars, harvest was performed in each plot from four 
middle lines and after removing half a meter from both sides of each line. Grain yield for each 
treatment was calculated based on the total area of plot harvest and after threshing. Then, based on 
the obtained data, the analysis of variance of the data was performed in the year. After Bartlett test 
results, composite analysis of variance was performed by SAS software and mean comparison was 
performed by LSD method and the results were interpreted. 
Results and discussion: There was a positive correlation between grain yield, 1000- Grain weight, 
and Grain per spike. Shabrang, for example, had a higher Grain density per spike and 1000- Grain 
weight. Additionally, the 1000- Grain weight correlated negatively and statistically significantly 
with the number of Grains per spike and spike length. At the 1% level, there was also a positive and 
significant correlation between the number of Grains per spike and the spike length. Additionally, 
Shabrang cultivar produced the most grain per hectare (8.04 tons), while Chamran cultivar produced 
the least grain per hectare (6.32 tons). A thousand Behrang cultivar Grains weighed 46 g. Shabrang 
cultivars typically had 57 se Grains per spike, while Behrang cultivars typically had 39 Grains per 
spike. Parsi, Shoosh, and Sirvan cultivars, on the other hand, had the longest spikes at 10.7 and 10.4 
cm, respectively, while Behrang cultivar had the shortest spikes at an average of 8.1 cm. The Parsi 
and Aflak cultivars grew to the greatest heights of 101.3 and 99.3 cm, respectively, while the 
Behrang and Baharan cultivars grew to the smallest heights of 92 and 91.6 cm, respectively.  
Conclusion: The Durum Shabrang cultivar should be used in place of the conventional Durum (Yavaros) 
cultivars, according to the findings of this study. Additionally, Mehregan and Parsi bread wheat cultivars 
are recommended for use in the Orzuiyeh region in place of Chamran bread wheat cultivars. 
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