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   چكيده
الين پيشرفته گندم دوروم به همراه  هفده .گندم دوروم يكي از مهمترين غالت دنيا است كه در مناطق نيمه خشك جهان كشت مي شود

ارقام دنا و آريا و بهترين گندم نان هر منطقه به عنوان ارقام شاهد، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در دو سال 
 حاصل بررسي نتايج. كرج و نيز در اصفهان، كرمانشاه، گنبد، نيشابور و زرقان كشت و بررسي شدند ، در)1387-86و  1386-85(متوالي 

 هاي ژنوتيپ گزينش در پدانكل آمدگي بيرون و سنبله طول و بيولوژي دانه،عملكرد عملكرد صفات اهميت نشانگر عاملي، ضرايب از
  .است مطلوب
  ، تجزيه به عامل هاعملكرد دانه عملكرد بيولوژي،م، گندم دورو: كليدي واژگان

 
  مقدمه

 چندان است ممكن دانه عملكرد اساس بر انتخاب بنابراين. شود مي كنترل ژن زيادي تعداد توسط كه بوده كمي صفتي دانه عملكرد
امل موثر بر عملكرد دانه در بررسي عو ،)Leilah and AL-khateebs, 2005(ليال و الخطيب . )Richards, 1996( نباشد موثر

 و تجزيه در اينجا هدف. درصد از تنوع كل را توجيه نمودند 4/74گندم تحت شرايط خشكي سه عامل پنهاني شناسايي كردند كه 
  آنها اساس بر برتر هاي ژنوتيپ گزينش و مهم فنولوژيك و زراعي صفات از برخي تحليل

  
  ها مواد و روش

 سال دو و تكرار چهار در تصادفي كامل هاي بلوك  طرح قالب در شاهد ارقام عنوان به آريا و دنا امارق بهمراه دوروم گندم الين 17
 و متري شش خط شش شامل كرت هر .گرفت قرار بررسي مورد در كرج و نيز اصفهان، كرمانشاه، گنبد، نيشابور و زرقان متوالي
و تجزيه به عامل ها . استفاده گرديد SPSSو  SASنرم افزار هاي  براي انجام محاسبات از. بود نشتي آبياري و پشته و جوي كشت

  .با روش چرخش عاملي وريماكس صورت گرفت
 

  نتايج و بحث
 .از تغييرات را توجيه نمودند% 26/67از هم مجموعاً عامل مستقل  4اين تجزيه  در .نتايج تجزيه به عامل ها در جدول زير آمده است

در  .رصد توجيه تغييرات عامل هاي مختلف نزديك به هم بود كه نشان از اهميت نسبي همه آنها داردهمانطور كه مشاهده مي شود د
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اده از تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي و تجزيه عاملي مشخص شد كه به منظور تعيين ژنوتيپ با عملكرد باال بهتر فاستبا  اين تحقيق
گزارشات زيادي در مطابقت . عملكرد بيولوژي و عملكرد دانه را افزايش دهيماست كه صفات تعداد سنبله در متر مربع، طول سنبله، 

   ).Ledent and Moss, 2005(با اين موضوع ارائه شده است 
  

  تجزيه به عامل ها براي صفات مورد مطالعهـ 1جدول 
 صفت 1عامل 2عامل  3عامل  4عامل  ميزان اشتراك

 ر سنبلهروز تا ظهو 0/183 0/196 0/091- 0/862 0/868

 روز تا گرده افشاني 0/062- 0/041 0/341- 0/861 0/927

 رسيدگي فيزيولوژيك 0/353 0/032 0/365 0/698 0/888

 تعداد سنبله در متر مربع 0/715 0/174- 0/035- 0/128 0/822

 تعداد دانه در سنبله 0/067- 0/344 0/805- 0/238 0/905

 هزار دانهوزن  0/146- 0/178- 0/915 0/05- 0/949

 شاخص برداشت 0/078- 0/094 0/046- 0/303- 0/71

 بيوماس 0/779 0/131 0/056- 0/476 0/892

 طول سنبله 0/892 0/046- 0/071 0/169- 0/867

 بيرون آمدگي پدانكل 0/007- 0/908 0/034- 0/054 0/862

 طول پدانكل 0/016 0/965 0/05- 0/105 0/945

 طول ميانگره دوم 0/038 0/081- 0/038 0/046 0/964

 ارتفاع بوته 0/484 0/676 0/055- 0/128 0/869

 طول دانه 0/105- 0/056- 0/365 0/204 0/77

 ضخامت دانه 0/056 0/262 0/829 0/016- 0/78

 عملكرد دانه 0/903 0/239 0/044- 0/202 0/943

  
 

  كلي گيري نتيجه
وجود تنوع مناسب در بين ژنوتيپ هاي مورد ارزيابي هم از لحاظ پاسخ عملكردي به با توجه به پژوهش هاي انجام شده، در ابتدا    

بررسي رابطه اجزاي مختلف . شرايط متفاوت محيطي و هم از لحاظ صفات مختلف مورفولوژيكي، در تجزيه هاي مختلف تأييد شد
ي اين آزمايش دو جزء بيوماس و طول سنبله عملكرد دانه اي با صفت مذكور در تجزيه هاي آماري مشخص ساخت كه در مواد ژنتيك

لذا اين دو صفت با بيشترين اثرگذاري مثبت بر روي عملكرد به . عوامل تعيين كننده تر و موثرتري بر صفت عملكرد دانه اي بودند
  . عنوان مالك هاي گزينش غيرمستقيم عملكرد باال مطرح شدند
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Abstrac 
Durum wheat is one of the most important cereal crops of the world which is cultivated in the semi-
arid parts of the world, 17 lines of the developed durum wheat along with Dena and Arya lines and 
the best bread wheat as the control lines in each location in the design of Randomized Complete 
Block in three replications and two consecutive years (2006-2007; 2007-2008) were planted and 
investigated in Karaj, well as in Esfahan, Kermanshah, Gonbad, Neyshaboor, Zarghan. Also factor 
analysis showed grain yield, biological yield and morphological yield were important for selection 
appropriate genotypes. 
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