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 چکیذٌ

صوًتیپ سٍ َز )الیه خالص بًمی ۴۲۹ آسمایطی با،گىذم ديريم در مختلف سراػی ي ػملکزد  صفات صوتیکی تىًع بزرسی مىظًر بٍ

وُال  تحقیقبت اغالحثخص غالت هَسسِ در 90-1389 در سبل ثػَرت هطبّذُ ای( ثَهی استخزاج ضذُ ثَدًذمتًالی اس یک تًدٌ محلی 

اس لحاظ تىًع صوتیکی سزضاری ایه الیه َا در وطان داد کٍ تجشیٍ ي تحلیل آماری بز اساط ريضُای تًصیفی  .ضذ اجزا کزجي بذر 

داروذ ػملکزد ي يسن َشار داوٍ، ، تؼذاد داوٍ در سىبلٍ، ٍ در سىبلٍطًل سىبلٍ، تؼذادسىبلچطًل پذاوکل، صفات مختلف ماوىذ ارتفاع بًتٍ، 

تجشیٍ بٍ  .ضذ استفادٌ َاػامل بٍ تجشیٍ اس ، جُت بزرسی بیطتز  .استفادٌ ضذٌ در آسمایص اختالف سیادی داروذبا ارقام ضاَذ ي ویش 

درصذ اس  ۶۶/۶۶ ،گزيَبىذی ومًد کٍ در مجمًع ایه سٍ مًلفٍ( سٍ مًلفٍ)سٍ متغیز جذیذ الب قرا در  مًرد بزرسیمتغیز  ٧ ،ػامل َا

در صوًتیپ َای بًمی تىًع سزضاری يجًد دارد کٍ با استفادٌ اس صفاتی کٍ وتایج ایه تحقیق وطان داد کٍ  .تغییزات کل را تًجیٍ کزدوذ

 .سی مطخص ضذ می تًان در بٍ وضادی ارقام گىذم ديريم مًرد استفادٌ قزار گیزوذربزایه در 

   مل َا، صفات مًرفًلًصیک، ػملکزدگىذم ديريم، تجشیٍ بٍ ػا :ياصگان کلیذی

 مقذمٍ

. ضذُ استهیثِ غَرت آثی ٍ دین در غزة ایزاى کطت (  Triticum turgidum L.var.durum Desf )اس دیزثبس گٌذم دٍرٍم 

ست در اعزاف سًدبى ا(  T. dicoccum) هیالدی حبکی اس ٍخَد هشارع گٌذم تتزاپلَئیذ  1993در سبل  ًُتبیح هغبلؼبت اًدبم ضذ

 (Damania et al.,1993  .)ٌعق گزهسیز، ًیوِ گزهسیز ٍ هؼتذل کطَر ثیطتزیي هسبحت سیزکطت گٌذم دٍرٍم را ثِ خَد به

حذٍد ) ثیطتزیي هسبحت دٍرٍم ایزاى . اختػبظ دادُ ٍ در هٌبعق سزدسیز ثِ غَرت هحذٍدی اقذام ثِ کطت ٍ کبر آى هی ضَد

اس سغح سیز کطت گٌذم  ٪50کِ حذٍد ( تزکیِ ) سِ ثب ثزخی اس کطَرّبی ّوسبیِ در هقبی. در هٌبعق دین ٍاقغ ضذُ است( 70٪

در کطَر هب ثِ ایي هحػَل تَخِ چٌذاًی  قزار دارد( هیلیوتز 300 -450ثب هتَسظ ثبرًذگی سبالًِ ) دٍرٍم در هٌبعق سزدسیز 

ر ًْبیت هحػَالت پبستب، ضبهل اًَاع ثزای تْیِ سوَلیٌب ٍ د یداًِ گٌذم دٍرٍم دارای ٍیضگی هٌحػز ثِ فزد .ًطذُ است
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اس عزفی تغییزات ػولکزد داًِ ًبضی اس تغییزاتی است کِ در اخشای ػولکزد، ضبهل تؼذاد داًِ در .ّبسترضتِهبکبرًٍی، اسپبگتی ٍ 

دٍرٍم،  هحذٍدیت تٌَع صًتیکی هَخَد در گٌذم ثِ تَخِ ثب .در هتز هزثغ ایدبد هی ضَدلِ ٌجسسٌجلِ، ٍسى ّشارداًِ ٍ تؼذاد 

 ایٌکِ ٍ گٌذم هبًٌذ سراػی هْن هحػَالت ًضادی ثِ اّذاف پیطجزد ثزای تٌَع ایي اس ثزداری ثْزُ ٍ صًتیکی تٌَع ثزرسی ضزٍرت

اس . است ثزخَردار سیبدی اّویت اس هَخَد صًتیکی هٌبثغ ارسیبثی است، ًگزفتِ غَرت چطوگیزی فؼبلیت دٍرٍم گٌذم سهیٌِ در

کش تٌَع گٌذم دٍرٍم ایزاى است ، احتوبل یبفتي صًْبی خذیذ ٍ هتٌَع در صرم پالسن هَخَد کطَر ثسیبر سَی دیگز ثذلیل ایٌکِ هز

 ثزای ٍ حدن ایي درارقبم ثَهی  خبلع ّبی الیي ثزرسی ٍلی ضَد هی اًدبم هؼوَالً ّب ارسیبثی ًَع ایي چٌذ ّز. سیبد است

 .است ضذُ اًدبم کوتز خَد ًَع در ٍ سراػی غفبت

 ش َامًاد ي ري

. ًْبل ٍ ثذر ٍاقغ در کزج اخزا ضذٍ تْیِ در هشرػِ تحقیقبتی هَسسِ تحقیقبت اغالح  90-1389ایي آسهبیص در سبل سراػی 

تحقیقبت اغالح ثخص غالت هَسسِ ثزرسی ضذُ در صًَتیپ  164الیي خبلع اس  3الیي خبلع کِ حبغل استخزاج  492تؼذاد

ثػَرت هطبّذُ در ضزایظ آثی در ایستگبُ کزج ثَد، کطَر ٍ دریبفتی اس سبیز کطَرّب عق هختلف بهتؼلق ثِ هًٌْبل ٍ ثذر ٍ تْیِ 

ضوبرُ تکزار ضذُ ثَدًذ هقبیسِ  30کِ ثؼذ اس ّز  (Vee/Nac ،Soisson ،Dena ،Zardak) ضبّذ رقن سراػی ثؼٌَاى ثب چْبر  ای 

سٌجلِ استخزاج ضذُ اس ّز تَدُ سبل گذضتِ ثِ  سِ. ًذذضهتزی کطت  5/0  ردیفّز کذام اس الیي ّبی خبلع در یک . گزدیذًذ

اس لحبػ غفبت هختلف ارقبم ضبّذ  ثِ ّوزاُ در عَل فػل سراػی، ایي الیي ّب. ضذِ ٍلی در کٌبر یکذیگز کطت عَر خذا گبً

. ارسیبثی ضذًذ ولکزد ٍ ػعَل سٌجلِ،  تؼذادسٌجلچِ در سٌجلِ، تؼذاد داًِ در سٌجلِ، ٍسى ّشار داًِ، عَل پذاًکل، ارتفبع ثَتِ، هبًٌذ 

هحبسجِ ثب استفبدُ اس آهبرُ ّبی تَغیفی غَرت گزفت ٍ در ًْبیت  تدشیِ ٍ تحلیل آهبریثب تَخِ ثِ ػذم ٍخَد تکزار، 

 .اًدبم ضذ Excel  و  ,SPSS SASاس ًزم افشارّبی تدشیِ ثِ ػبهلْب ثب استفبدُ ّوجستگی غفبت ٍ 

 وتایج ي بحث

تٌْب راثغِ ٍ  .ط یک هتغیز ثب هتغیز دیگز، ثذٍى در ًظز گزفتي ًقص دیگز هتغیزّب ثزرسی هی ضَددر هغبلؼِ ّوجستگی غفبت، ارتجب

ًیست ٍلی ثبکوک رٍش ّبیی چَى تدشیِ ثِ ػبهل ّب، هی تَاى ثِ عَر ّوجستگی هتغیز ّبی هستقل ثز یکذیگز قبثل دست یبثی 

ػبهل اغلی کبّص داد ٍ ضوي گزٍُ ثٌذی غفبت، راثغِ هیبى  را ثِ تؼذاد کوتزی وجستِ ّ هَفقیت آهیشی تؼذاد سیبدی هتغیزّبی

ػالٍُ ثز ایي، تزتیت ٍ اّویت غفبت ٍ هقذار تٌَػی کِ ّزیک اس غفبت اس تٌَع کل  .غفبت ّن ثستِ را ًیش ثِ خَثی تَخیِ کزد

 .تَخیِ هی کٌٌذ، هطخع خَاّذ ضذ

 ضزایت ّوجستگی فٌَتیپی غفبت. 1ٍل خذ

 ػولکزد ٍسى ّشار داًِ تؼذاد داًِ در سٌجلِ تؼذادسٌجلچِ درسٌجلِ عَل سٌجلِ عَل پذاًکل ارتفبع ثَتِ 
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       1 ارتفبع ثَتِ

      1 707/0 ** عَل پذاًکل

     1- 252.0 **- 066/0 عَل سٌجلِ

    1 079/0- 004/0 094/0* تؼذادسٌجلچِ درسٌجلِ

   1 547/0 ** 176/0 **- 326/0 **- 275/0 ** تؼذاد داًِ در سٌجلِ

  1 099/0 * 085/0 *- 093/0 * 072/0 057/0 ٍسى ّشار داًِ

 1 061/0 180/0 **- 111/0 ** 104/0 * -195/0 **- 236/0 ** ػولکزد

 درغذ 1ٍ  5ثِ تزتیت اختالف هؼٌی دار در سغح احتوبل  **ٍ  *

. ثب ػولکزد دارًذٍ هؼٌی داری تگی هثجتی ّوجساد داًِ در سٌجلِ عَل سٌجلِ، تؼذ ًتبیح ّوجستگی غفبت ًطبى داد کِ غفبت 

گشارش ّبی هطبثِ اس ایي کِ ایي ًتیدِ ثب ًتبیح درحبلی کِ ثیي ػولکزد داًِ ٍ ٍسى ّشار داًِ ّوجستگی هؼٌی داری ٍخَد ًذارد، 

 ی ػولکزد داًِ در ػولکزد احتوبالٌ ثِ صًَتیپ ّبی هَرد ثزرسی ٍ ضزایظ هحیغی ثستگی داردکِ تییي ًقص اخشاّوجستگی ّب، 

هیبى ػولکزد داًِ ٍ تؼذاد داًِ در ًجَد ّوجستگی  ثِ ػٌَاى هثبل ٍیالریبل ٍ ّوکبراى .(1382 گل آثبدی، ارساًی)هغبثقت دارد

 گل آثبدی، ارساًی) دٍرٍم گشارش ًوَدًذًِ را در گٌذم سٌجلِ، ٍ ٍخَد ّوجستگی هیبى دٍ خشء دیگز ػولکزد ثب ػولکزد دا

ایي در حبلی است کِ آهز ثیي ػولکزد داًِ ٍ تؼذاد داًِ در سٌجلِ ٍ تؼذاد سٌجلِ در هتز هزثغ ّوجستگی هؼٌی دار، ٍلی ثیي  .(1382

 .(Amer 2000 )اًِ ًجَد ّوجستگی را هطبّذُ ًوَدػولکزد داًِ ٍ ٍسى ّشار د

م ػبهل گزٍّجٌذی ًوَد کِ در هدوَع ایي سِ ( ػبهل سِ ) سِ هتغیز خذیذ قبلت هتغیز اٍلی را در  7 بهل ّبًتبیح تدشیِ ثِ ػ

درغذ اس تغییزات کل ػوذتب تَخیِ  30/89ثغَریکِ  هَلفِ اٍل ثب تخػیع . درغذ اس تغییزات کل را تَخیِ کزدًذ  66/46 حذٍد

درغذاس  20/51کِ ػبهل دٍم ثب  ثَد در حبلی ػولکزدٍ  تؼذاد داًِ در سٌجلِعَل سٌجلِ، ، عَل پذاًکل، غفبت ارتفبع ثَتِکٌٌذُ 

 ٍسىدرغذ اس تغییزات ػوذتبٌ تَخیِ کٌٌذُ غفت  15/55ثب ٍ ػبهل سَم سٌجلِ  در تؼذادسٌجلچِتغییزات ػوذتب تَخیِ کٌٌذُ غفت 

تالقی ّبی  F1غفت سراػی در ًتبج  12ًذاسُ گیزی لی کبلتسیکش ثب ا: ًتبیح ثذست آهذُ ثب ًتبیح سیز هغبثفت دارد .ثَدداًِ  ّشار

دای آلل گٌذم دٍرٍم ٍ اًدبم تدشیِ ػبهل ّب، پٌح ػبهل پٌْبًی را ضٌبسبیی کزد، کِ ایي ػَاهل در غفبت ػولکزد داًِ در ثَتِ ٍ 

گلچِ ثِ داًِ دارای  کزت ٍ اخشای ػولکزد، تؼذاد داًِ در سٌجلچِ ٍ سٌجلِ ، ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد سٌجلچِ در سٌجلِ ٍ ًسجت

ٍالتَى اس تدشیِ ػبهل ّب در ضٌبسبیی ٍیضگی ّبی رضذی ٍ هَرفَلَصیکی  ّوچٌیي(Kaltsiks 1973).  ثیطتزیي ثبر ػبهلی ثَدًذ

هزتجظ ثب ػولکزد در گٌذم ثْبرُ استفبدُ کزد ٍ چْبر ػبهل را هؼزفی ًوَد، کِ ضبهل اخشلی ػولکزد، غفبت هَرفَلَصیک، عَل 

 (Walton 1971). د داًِ در گیبُ، ٍ ًیش ارتجبط داًِ ّبی ثشرگ ٍ عَل دٍرُ پز ضذى داًِ ثب ػولکزد سیبد ثَدًذسٌجلِ ٍ تؼذا

 ضزایت ػبهل ّبی هطتزک، ٍاریبًس ّبی ًسجی ٍ تدوؼی ٍ هیشاى اضتزاک ػبهل ّب. 2خذٍل 

 غفبت
 ضزایت ػبهل ّبی هطتزک دٍراى یبفتِ

 یضُهقبدیز ٍ ػبهل سَم ػبهل دٍم ػبهل اٍل

 163/2 -009/0 349/0 791/0                            ارتفبع ثَتِ

 401/1 116/0 156/0 849/0 عَل پذاًکل                         
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 088/1 -367/0 278/0 -424/0                            عَل سٌجلِ

 932/0 -064/0 885/0 -087/0               تؼذادسٌجلچِ در سٌجلِ

 744/0 158/0 519/0 -664/0                  تؼذاد داًِ در سٌجلِ

 411/0 863/0 206/0 033/0                         ٍسى ّشار داًِ

 260/0 407/0 -286/0 -434/0 ػولکزد  

  550/15 019/20 899/30 ٍاریبًس ًسجی                      

  468/66 919/50 899/30 ٍاریبًس تدوؼی                   

 تیجٍ گیزی کلیو

ًتبیح ایي تحقیق ًطبى داد کِ در صًَتیپ ّبی ثَهی تٌَع سزضبری ٍخَد دارد کِ ثب استفبدُ اس غفبتی کِ در ایي ثزرسی هطخع 

ولکزد داًِ ت کِ اثز سیبدی ثز ػثزخی اس غفب ػالٍُ ثز ایي ضذ هی تَاى در ثِ ًضادی ارقبم گٌذم دٍرٍم هَرد استفبدُ قزار گیزًذ

اس خولِ ایي غفبت هی تَاى ثِ تؼذاد داًِ در سٌجلِ اضبرُ ًوَد کِ ّوجستگی . ًذ ثؼٌَاى هؼیبرّبی گشیٌطی قبثل استفبدُ ّستٌذراد

در تؼذادی اس صًَتیپ ّبی ثَهی  . ّب ًیش ایي هَضَع در ػبهل اٍل ًوبیبى گزدیذ ثبالئی ثب ػولکزد داًِ داضتِ ٍ در تدشیِ ثِ ػبهل

 .زرسی، صًَتیپ ّبئی ثب تؼذاد داًِ در سٌجلِ ثبال ًیش هطبّذُ ضذ کِ در ارسیبثی ّبی ثؼذی ثیطتز ثزرسی خَاٌّذ ضذهَرد ث

 مىابغ
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Abstract 

In order to  evaluate the  genetic variability of agronomic traits including grain yield in durum wheat, an 

experiment with 492 pure line of local genotypes ( 3 pure line from 164 local varities) were selected and 

as evaluated in a observation nursery, in 2010-11 at Karaj cereal department of seed and plant 

improvement research institute. Descreptive statistical analysis  showed vast genetic variability  among 

the genotypes for  evaluated traits such as  plant high, peduncle length, spike length, number of spikelet 

per spike, number of grain per spike, one hundred grain weight and grain yield. The lines were also 

compared with 4 checks which repeated in every 30 lines interval. further evaluation of the genotypes  

was carried out using factor analysis. The seven traits, were classified in 3 new variable (three factors) in 

which  they explained about 66.46 percent of total variation. The result of this research showed that these 

genotypes had a significant difference from each other for investigated traits. Therefore, they can be used 

as valuable germplasm in durum wheat breeding programs. 
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