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  بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان  هاي امید مقایسه الین
  گلستانآباد استان  علی 

  

   1و علی سهرابی2احمدرضا کریمی ،*1اله سوقی حبیب
  استادیار و کارشناس بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 1

  گرگان، ایران و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،
  کارشناس مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزي گلستان2

  14/11/1394 تاریخ پذیرش:  ؛ 7/9/1394 تاریخ دریافت:
 چکیده

آبـاد اسـتان    علـی  هاي برتر گندم به کشاورزان در شرایط اکولوژیکی شهرستان منظور معرفی الین به
بـه   هـاي ایسـتگاهی،   آزمـایش  شده از   گزینش امیدبخش گندم نان بهارهالین عملکرد دانه سه  گلستان،

این آزمـایش   الین در کشت هر. مورد بررسی قرار گرفتند) رقم گنبد( منطقهي و شاهد همراه رقم تجار
بـراي  . انجـام شـد  بـذر در مترمربـع    350 تـراکم  دانـه و  اساس وزن هـزار  برو  مترمربع 2000سطح  در

ها با عملکرد رقم شاهد گنبد، از هر ژنوتیـپ در منـاطق مختلـف هـر      مقایسه میانگین عملکرد دانه الین
طـور جداگانـه    سپس هر نمونه بـه . نمونه یک مترمربعی برداشت شد 12صورت کامالٌ تصادفی  و به کرت

مقایسـه   Tها با استفاده از آزمون آماري  توسط خرمنکوب کوبیده شد و پس از توزین، عملکرد دانه الین
دار  معنـی  N-91-8شدند. بر پایه نتایج این آزمون، تفاوت عملکرد دانه رقم شاهد گنبد با عملکـرد الیـن   

دار در سـطح یـک درصـد     تفـاوت معنـی   N-91-17و  N-91-9هاي  نبود ولی عملکرد آن با عملکرد الین
کیلـوگرم در هکتـار بـود کـه در      6406دانـه   N-91-9داشت. افزون بر این میانگین عملکرد دانـه الیـن   

درصدي برخـوردار   28رتري کیلوگرم در هکتار رقم شاهد منطقه، از ب 5003مقایسه با میانگین عملکرد 
 N-91-9هاي گذشته، الیـن   سال ایستگاهی هاي هاي این آزمایش و بررسی بود. بنابراین با توجه به یافته

  شود. به کشاورزان منطقه براي جایگزینی با رقم شاهد منطقه توصیه می
  

 1.عملکرد دانه، کشاورزانژنوتیپ،  :هاي کلیدي واژه
  

                                                             
  hab3asog@yahoo.com  مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه 
رسـیدن بـه    مسـیر  همـواره در  گرفتـه و  نیمه خشـک جهـان قـرار    مناطق خشک و کشور ایران در

به ایـن هـدف مهـم،    از این رو براي دستیابی ، دارد و حتی صادرات آن گام بر می ی تولید گندمیخودکفا
بـا  اگرچـه  اسـتان گلسـتان   . اسـت گریزناپذیر  به زراعی گندم امري ضروري و نژادي و تحقیقات به انجام

ناحیـه   همواره به عنـوان انبـار غلـه در   و دیم شرایط آبی  کاري در هزار هکتار اراضی گندم 385بیش از 
کـه از   تولید گندم مواجه است برابر موانع بسیاري در مشکالت و بااما  ،باشد توجه می شمال کشور مورد

 سـپتوریوز اي، سـفیدك پـودري،   هاي زنده مثل بیماري زنگ زرد، زنگ قهـوه  توان به تنش آن جمله می
هـاي   تنشهمچنین  لما و سوسک برگخوار ، فوزاریوم سنبله و آفاتی مثل سوسک زابرس وبرگ و سنبله

ایـن عوامـل    ). 1381کشاورز و همکاران، ( اشاره کردگرماي آخر فصل  خشکی، شوري وغیرزنده مانند 
 ژنتیکـی مقـاوم یـا   راسـتاي یـافتن منـابع     پـژوهش در  بیانگر اهمیت امر تحقیـق و  ،محدودکنندة تولید

   .باشد این استان می غیرزنده در هاي زنده و تنشمتحمل به 
هاي مختلفی ماننـد اینیـا،     ساله گذشته توانسته است رقم 55نژادي گندم نان در حدود تحقیقات به

وهـابزاده و  ( ، مرواریـد 3، اترك، تجن، شیرودي، پاسـتور، آرتـا، مغـان   1 ناز، گلستان، رسول، فالت، خزر
 کوهدشـت  را بـراي منـاطق آبـی و ارقـام زاگـرس و     ) 1387کالته و همکاران، ( و دریا) 1387همکاران، 

مقایسه با رقم بومی منطقـه   را براي مناطق دیم استان معرفی کند که در) 1380روستایی و همکاران، (
  .  اند ود آوردهوجه که گندم سرخ ترکمنی بود، تحول بزرگی را در امر تولید گندم منطقه ب

هاي با تنـوع   مهمترین هدف خود را به ایجاد جمعیت ،هاي تحقیقاتی گندم نان استان گلستان پروژه
هاي زنده و غیر زنده معطـوف نمـوده    ژنتیکی بیشتر براي دستیابی به ارقام پرمحصول و متحمل به تنش

هاي در حـال تفکیـک    در داخل نسلري، عمل انتخاب بوته گی گرو همه ساله از با انجام دوراز این .است
گـزینش   ،ها هاي داخلی و خارجی، بهترین الین تا رسیدن به الین خالص انجام شده و با ارزیابی ژنوتیپ

در نهایت ارقام سـازگار بـا   . شوندمقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش می هاي آزمایش و وارد
کالتـه و  ( گردنـد انتخـاب و معرفـی مـی    ،هـوایی اسـتان   پتانسیل عملکرد باال براي شرایط مختلف آب و

نرخ پذیرش ارقام اصالح شده در مناطق مختلف بسیار متفاوت است. سطوح مدیریت ). 1390همکاران، 
هـاي   تـرین مولفـه   کشاورزان، منابع مالی، اندازه مزرعه و دسترسی به خدمات ترویجی و آموزشی، اصـلی 

در مـزارع   هـا  اجـراي آزمـایش  ) 1986( سـندز  ).2006همکـاران،  (دیکسـون و   جدید است رقمپذیرش 
 اي که درمطالعه. را براي کشورهاي منطقه خاورمیانه و مشرق زمین بسیار مفید دانسته استکشاورزان 

گیت پاکستان انجام شد، نشان داد که تحقیقات در مزرعه براي معرفی ارقـام جدیـد اصـالح شـده     گلیل
وولـی،  ( افـزایش دهـد   درصـد  63بـه   36سـال از   سـه توانسته است سطح زیر کشت ارقام جدید را در 

را در ســه مرحلــه  )on farm( ايمزرعــه هــاي اجــراي آزمــایش) 1987( مطالعـات کولینســون  ).1990
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 پـرین و همکـاران  . ریزي و آزمایش، تخمین و اظهـار نظـر تشـخیص داده اسـت     مسئله، برنامهتشخیص 
باید بر پایه ارزیابی اقتصـادي بـذر، حاصـلخیزي     ها گونه آزمایشنیز بر این باورند که اجراي این) 1987(

 . هاي زارعین صورت پذیرد خاك، نیروي انسانی و سایر نیازمندي
الین و رقم را در شرایط کشـاورزان   هفتتعداد  1389-90ر سال زراعی د) 1390( کالته و همکاران

نتـایج  . در مناطق مختلف استان گلستان شامل مناطق انبار الوم، گنبد و کالله مورد بررسی قـرار دادنـد  
هـا در   ها موید آن بود که اثر مناطق بر عملکرد دانـه ژنوتیـپ   تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه ژنوتیپ

. دار بـود  درصـد معنـی   پنجها در سطح آماري  همچنین اثر ژنوتیپ. دار بود آماري یک درصد معنیسطح 
هاي تحقیقـاتی توانسـتند    هاي انجام شده در داخل ایستگاه آنها سپس با استفاده از این آزمایش و پروژه

بـه  . معرفی کننـد عنوان رقم گنبد براي کشاورزان استان گلستان و اقلیم ساحل خزر  را به N-85-5الین 
آزادسازي ارقام ممکن است نشانه خـوبی از تـوان پژوهشـی باشـد، ولـی      ) 2008( نظر اورتیز و همکاران

مین منـافع  أنژادي گندم به منظور ت نشانه خوبی از دستاوردهاي تحقیقاتی نیست. اگر تحقیقات به لزوماً
  استفاده قرار گیرد.بایست در مزارع آنان کشت و مورد  عینی کشاورزان باشد می

هاي کوچـک و   هاي امیدبخش در کرت هاي مورد استفاده در این مطالعه، به همراه سایر الین ژنوتیپ
هـا در   عملکـرد دانـه ژنوتیـپ    1 بودند که در جـدول   هاي گذشته بررسی شده در داخل ایستگاه در سال

 در ایـن آزمـایش  . ه شـده اسـت  هاي انجام آزمایش در داخل ایستگاه به تفکیـک رقـم و الیـن آورد    سال
 .  شوند هاي بزرگ بررسی می انتخابی در مزرعه زارعین و در کرت هاي برتر ژنوتیپ

 
  .هاي امیدبخش گندم نسبت به شاهد گنبد در ایستگاه گرگان عملکرد دانه الین - 1جدول 

  نام الین و رقم
  عملکرد دانه در ایستگاه گرگان 

  افزایش عملکرد  میانگین دو سال  )کیلوگرم در هکتار(

  )گنبد( نسبت به شاهد  93-1392  92-1391
  صفر  6080  6528  5632  )شاهد( گنبد

N-91-8 5797 6483  6140  60  
N-91-9 5712  6830  6271  191  
N-91-17 6623  6682  6652  572  

  
هاي برتـر از آن   با الین یا الین بررسی امکان جایگزینی گندم رقم گنبد ،هدف از اجراي این آزمایش

 بیشـتري رقم مناسب از درآمـد خـالص   تا کشاورزان با جایگزینی  بود،آباد استان گلستان  در منطقه علی
  .  برخوردار شوند
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 ها مواد و روش

 امیـدبخش گنـدم نـان بهـاره    الیـن  سـه  تعداد  آزمایشیک در ، براي دستیابی به اهداف این تحقیق
 ،بودند شدهگزینش  ERWYT-91که از آزمایش   N-91-17و   N-91-8 N-91-9شامل داخلی و خارجی

آبـاد بـا    که رقم گنبد است، در شرایط اکولـوژیکی شهرسـتان علـی    منطقهي و شاهد به همراه رقم تجار
 سـطح  در هـا آزمایش این الین در کشت هر. متر بررسی شدند میلی 500-550میانگین بارندگی ساالنه 

 بـذر در متـر   350تـراکم  دانـه و  براساس وزن هزار ومتر  100متر و طول  20به عرض  مربع متر 2000
 تـاریخ  و گیـاه  ارتفـاع  ،روز تا سبز، روز تـا سـنبله رفـتن    مانندمهم زراعی هاي صفات  انجام و دادهمربع 

  .برداري شدند یادداشت رسیدن
و  گبـر  پهـن  هاي هـرز  نسبت به وجین، سمپاشی علیه علف به هنگام ضرورتیاه و گدوره رویش  در
یـک لیتـر تاپیـک     گرم گرانستار و 20کش گرانستار و تاپیک به نسبت  برگ با اختالط سموم علف باریک

بـراي  . مراحل ظهور سنبله و تشکیل دانه نسبت به آبیاري آزمایش اقـدام گردیـد  همچنین در . اقدام شد
نمونه یک مترمربع برداشت و پس از انتقال به ایسـتگاه تحقیقـات    12یپ تعیین عملکرد دانه از هر ژنوت

 کشاورزي عراقی محله گرگان، هر نمونه جداگانه کوبیده و عملکرد هر نمونه یادداشت شدند و سپس بـا 
نسبت به رقم شاهد گنبد و همچنین با یکدیگر مقایسه شدند. در پایان براي اطمینـان بیشـتر،    tآزمون 

  گیري و در نهایت توزین شدند. هر الین و رقم جداگانه نیز برداشت و کیسه
  
  و بحث ایج نت

نمونه تصادفی از هـر   12ها توضیح داده شد، براي بررسی بیشتر  طور که در بخش مواد و روش همان
آورده شـده اسـت، نسـبت بـه      2 جـدول  ن و رقم برداشت و آنگاه عملکرد دانه آنها که به تفکیک درالی

  مقایسه شدند.  Tیکدیگر با آزمون آماري 
محاسـباتی در ایـن مقایسـه     Tآمـاره  : N-91-8با الین امیدبخش ) شاهد( مقایسه رقم گنبد) الف

و در سطح احتمـال یـک درصـد) کـه      22آزادي (با درجه  و کمتر از مقدار آن در جدول 11/0میانگین 
ایـن دو ژنوتیـپ   عملکـرد دانـه   دار بـین    باشد. این یافته بیانگر نبود تفاوت معنـی  است، می 819/2برابر 
  N-91-8 امیـدبخش شـود میـانگین عملکـرد دانـه الیـن       نیز مشاهده مـی  1 طور که در جدول همانبود.

کیلوگرم در هکتـار دارد کـه از    30د) تفاوت ناچیز در حد (شاه کیلوگرم در هکتار) با رقم گنبد 5032(
  باشد. دار نمی نظر آماري معنی
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  ).کیلوگرم در هکتار(هاي برداشت شده از هر ژنوتیپ  عملکرد دانه نمونه - 2جدول 
 ) شاهد( گنبد   N-91-17   N-91-9   N-91-8  ها نمونه
1  5660  6470  4730  5570  
2  5900  5890  4260  4810  
3 5610  7780  5340  5100  
4  6490  6420  5990  4320  
5  5790  6270  4890  3890  
6  5830  7490  5650  4370  
7  5730  6880  6230  5360  
8  6260  6870  3850  5150  
9  5120  5190  4120  5440  
10  5400  5510  4920  5300  
11  5150  6180  5130  5820  
12  5070  5920  5270  4900  

  5/5002  7/5031  8/6405  5/5667  میانگین
  

محاسـباتی در ایـن مقایسـه     T آمـاره : N-91-9با الین امیـدبخش  ) شاهد( مقایسه رقم گنبد) ب
و در سطح یک درصد) که برابـر   22(با درجه آزادي  بود که بیشتر از مقدار آن در جدول 11/5میانگین 

در سـطح احتمـال    ژنوتیـپ  این دوعملکرد دانه دار  باشد. این یافته بیانگر تفاوت معنی است، می 819/2
 امیـدبخش شود میانگین عملکرد دانـه الیـن    نیز مشاهده می 1 طور که در جدول همان .است یک درصد
N-91-9  )6406  1400(شـاهد) تفـاوت حـدود     کیلوگرم در هکتار) با میانگین عملکرد دانه رقم گنبـد 

  .باشد دار می کیلوگرم در هکتار دارد که از نظر آماري نیز معنی
محاسـباتی در ایـن مقایسـه     T آمـاره : N-91-17با الین امیـدبخش  ) شاهد( مقایسه رقم گنبد)ج

و سطح احتمـال یـک درصـد)     22(با درجه آزادي  بود که بیشتر از مقدار آن در جدول 198/3میانگین 
در سـطح   ایـن دو ژنوتیـپ  عملکرد دانه دار  باشد. این یافته بیانگر تفاوت معنی است، می 819/2که برابر 

دهـد، تفـاوت    نیـز نشـان مـی    1هاي منـدرج در جـدول    ادهدطور که  همان .باشد احتمال یک درصد می
 کیلوگرم در هکتار) با عملکـرد دانـه رقـم گنبـد     N-91-17  )5668امیدبخشمیانگین عملکرد دانه الین 

  باشد. دار می کیلوگرم در هکتار است که از نظر آماري نیز معنی 665(شاهد) حدود 
محاسـباتی در ایـن مقایسـه میـانگین      T آماره: N-91-8با الین امیدبخش  N-91-9مقایسه الین )د 

و سطح احتمـال یـک درصـد) کـه برابـر       22(با درجه آزادي  بود که بیشتر از مقدار آن در جدول 52/4
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در سـطح احتمـال یـک     ایـن دو ژنوتیـپ  عملکرد دانـه  دار  باشد که بیانگر تفاوت معنی است، می 819/2
    .درصد است

محاسباتی در این مقایسـه میـانگین    Tآماره : N-91-17با الین امیدبخش  N-91-9مقایسه الین )ـه
و سطح احتمـال یـک درصـد) کـه برابـر       22(با درجه آزادي  بود که بیشتر از مقدار آن در جدول 91/2

در سـطح احتمـال یـک     ایـن دو ژنوتیـپ  عملکرد دانـه  دار  باشد که بیانگر تفاوت معنی است، می 819/2
  درصد است.  

دانـه  ( بـرداري شـده و عملکـرد مسـتقیم     نیز دیگر صفات یادداشت 3افزون بر موارد فوق، در جدول 
یري و توزین شده است که بر گ متر مربع هر الین که پس از برداشت کیسه 2000برداشت شده از سطح 

   ها به تفکیک هر رقم و الین آورده شده است. ) ژنوتیپهکتار شده استاین اساس تبدیل به کیلوگرم در 
  

  .هاي مورد بررسی گیري شده در الین صفات اندازه -3 جدول

 ارتفاع گیاه  شجره  الین
  متر)(سانتی

هزار   وزن
  (گرم)دانه

روز تا 
  رفتن  ساقه

تا روز 
   رفتن  سنبله

رسیدن تا روز 
  فیزیولوژیک

(کیلوگرم عملکرد 
 هکتار)در 

  ATRAK/WANG-SHUBAI  94  43  80  122  175  4867  گنبد
N-91-8 PFAU/MILAN/5/CHEN/…/4/PASTOR  97  46  84  123  170  4753  
N-91-9 PFAU/MILAN/3/SKAUZ…//SKAUZ  105  42  85  124  168  5740  
N-91-17 MILAN/S87230//BABAX  95  43  83  120  168  5277  

  
 کیلـوگرم در هکتـار   6406با میانگین عملکرد دانـه   N-91-9الین  ،3 بر پایه نتایج مندرج در جدول

(رقـم   (روش مستقیم) در مقایسه با رقم شاهد منطقه کیلوگرم در هکتار 5740و گیري) (در روش نمونه
 کیلـوگرم در هکتـار   4867گیـري) و   (در روش نمونـه  کیلـوگرم در هکتـار   5003گنبد) با عملکرد دانه 

اي برخوردار بود و با توجه بـه نتیجـه ایـن آزمـایش و      عملکرد دانه قابل توجه (روش مستقیم) از افزایش
هاي گذشته، این الین براي معرفی به کشاورزان در حال تکثیر بذر در طبقـه پـرورش    هاي سال آزمایش

 باشد. سوم مناسب می
  

  توصیه ترویجی 
تحقیقـاتی، کشـاورزان بـا     هـاي  با توجه به نتایج این بررسی و تحقیقات چنـدین سـاله در ایسـتگاه   

توانند، عملکرد دانه گندم را در مـزارع خـویش    می N-91-9با الین ) گنبد( جایگزینی رقم تجاري منطقه
هـا در واحـد سـطح بـا ثابـت      که درآمد خـالص آن  درصد در واحد سطح افزایش دهند، ضمن این 28تا 

   به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. عوامل بودن سایر
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  سگزاريسپا
و همچنـین   هاي غالت ناحیه ساحل خزري کننده آزمایش هماهنگ دکتر منوچهر خدارحمیآقاي  زا

، رییس و معاونان مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان      غالت هپروژ از همکاران
رئـیس و   له بهمـرام، ا اغی مرحوم زنده یاد دکتر رحمتگلستان، رئیس محترم بخش تحقیقات زراعی و ب

که در هاي مردمی  همکاران ایستگاه تحقیقات کشاورزي عراقی محله گرگان، مدیریت ترویج و مشارکت
تشکر و قدردانی ، صمیمانه اند داشته اي همکاري صمیمانهش کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت آزمای

 3-57-0353-93169شـماره  الزم به توضیح که این مقاله بـا اسـتفاده از نتـایج پـروژه     . آید عمل میهب
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان تدوین شده است.
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