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مقایسۀ عملکرد و سایر صفات زراعی در ژنوتیپهای گندم
دوروم در منطقۀ اصفهان
3

سمیرا آقایی* ،1عنایتاله توحیدینژاد ،2مهدی نصراصفهانی

 .1کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2استادیار ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دانشیار ،بخش گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/11/01 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/06 :

چكيده
بهمنظور بررسی برخی صفات مهم گندم دوروم 18 ،الین به همراه  2شاهد (گندم دوروم ’دنها‘ و گنهدم نهان ’پارسهی‘) ،در قالهب طهرح
بلو های کامل تصادفی با  3تکرار و در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابر طبیعی استان اصفهان طهی سهالههای زراعهی 1390ه 1391
کشت و مقای ه شدند .نتایج تجزیۀ واریانس تفاوت معناداری برای صفات وزن هزاردانه ،تارین رسیدن و تعداد روز تا ظهور  50درصد
سنبله ،در بین ژنوتیپها نشان داد .تأثیرات سال و ژنوتیپ × سال برای عملکرد معنادار نشد که این امر نشاندهندۀ تشابه ن بی سالهها
و وجودنداشتن اثر متقابل ژنوتیپ در سال است .به عبارت دیگر ،ژنوتیپها در سالهای مختلف مشابه عمهل کهردهانهد .نتهایج تجزیهۀ
خوشهههای ،الیههنههها را در  3گههروه عمههده قههرار داد کههه الیههنهههای گههروه دوم عملکههرد بههاالیی داشههتند .الیههن شههمارۀ 6
( )SOMAT_4/INTER_8//KUCUKدر صفتهای وزن هزاردانه و ارتفاع بوتهه بهاالترین میهانگینهها را داشهت .ایهن الیهن در تجزیهۀ
خوشهای در فاصلۀ زیادی ن بت به سایر الینها قرار گرفت .با استفاده از روش تجزیه به عاملها مشهخص شهد 2 ،عامهل بهیش از 67
درصد واریانس بین الینها را توجیه کردند .صفتهای وزن هزاردانه و ارتفاع بوته مهمترین صفات در ایجاد تنوع بین الینها

بودند.

كلیدواژهها :تجزیۀ خوشهای ،تجزیۀ عاملی ،ژنوتیپ × سال ،صفات کمیی ،عملکرد دانه.

* نوی نده م ئول

Email: Samiraaghaii22@yahoo.com

سمیرا آقایی و همکاران

مقدمه

پژوهش باضر به منظور بررسی برخی صهفات زراعهی

گندم (با نام علمی  )Triticum aestivumبههمنزلهۀ یکهی از

مهم در  18الین امیدبخش گندم ،گروهبندی ایهن الیهنهها

محصوالت مهم زراعی ایران و جههان ،در زمینهۀ عملکهرد،

براساس صفات بررسیشده و یافتن عاملهایی که واریانس

کیفیت و خصوصهیات ظهاهری در طهول دهههههای اخیهر

بین الینهاست ،انجام شده است.

پیشرفتهای قابل مالبظهای را تجربه کرده است ].[6
گنههدم دوروم در مقای ههه بهها گنههدم نههان سههازگاری

مواد و روشها

مطلو تری ن بت به شرایط اقلیمهی نیمههخشهک از خهود

در این بررسی 18 ،الین امیدبخش گنهدم دوروم باصهل از

نشان مهیدههد ] .[7ایهن گیهاه در محهیطههای تهنشدار بها

برنامههای بهنژادی بخش الت ،مؤس ۀ تحقیقات اصهالح

تغییرات شدید اقلیمی طی فصل رشد نیهز کشهت مهیشهود

و نهال و بذر واقر در شهر کرج طهی سهال زراعهی 1388ه

] .[12شناخت ایران به عنوان یکی از خاسهتگاهههای گنهدم

 1389به همراه گندم دوروم ’دنا‘ و گنهدم دوروم ’پارسهی‘

برای

در یک آزمایش مقای ۀ عملکرد در قالب طرح بلهو ههای

رشد این محصول در ب یاری از نقاط آن (ن هبت بهه گنهدم

کامل تصادفی ) (RCBDدر  3تکرار و طی  2سهال زراعهی

نان) و نیاز روزافزون به این مادۀ هذایی در کشهور امکهان

 1390و  1391در اصههفهان اجههرا شههد (جههدول .)1زمههین

تولید گندم دوروم را در سط وسیر ممکن میسازد ]. [5،8

دوسالۀ الت آیش بوده و عملیهات

دوروم و نیز وجود شرایط آ

انتخا

و هوایی ن بتاً مطلو

آزمایشی تحت تناو

براساس عملکرد دانه بهدلیل کمیهی و چنهدژنی

تهیۀ زمین شامل شخم کلش بعد از برداشت محصول قبهل،

بودن این صفت ممکهن اسهت چنهدان مهؤثر نباشهد ].[13

یک نوبت شخم و یک نوبت دی ک ،دو بار ت طی عمهود

سازگاری و پایداری عملکرد دانۀ  18الین گندم دوروم طی

بر هم ،کودپاشهی و ایجهاد فهارو بهود .نهوع و میهزان کهود

 2سال در مناطق گرم ایران بررسی شهد و از بهین آنهها4 ،

براساس آزمون خا تعیین شد (جدول.)2
کودهای سولفات پتاسیم و ف فات آمونیوم بههصهورت

الین بهمنزلۀ الینهای سازگار برای این مناطق بها پایهداری

پایه و کود اوره بهصورت پایه و سر به مصرف رسیدند.

عملکرد باال معرفی شد ].[3
بهدلیل وجود همب هتگی منفهی بهین صهفات مهرتبط بها

هر ژنوتیپ در یک کرت ششخطی بهه طهول  6متهر و بها

عملکرد و همچنین بهدلیل روابط پیچیدۀ صفات با همهدیگر،

فاصلۀ  20سانتیمتر کشت شد .قبل از برداشت  0/5متهر از

قضاوت نهایی نمیتواند فقط بهرمبنهای ضهرایب همب هتگی

ابتدا و انتهای هر کرت ( 6مترمربر) برداشهت شهد .بهذور

ساده انجهام گیهرد .بنهابراین ،اسهتفاده از روشههای آمهاری

آزمایشی قبل از کاشت بهمنظور جلوگیری از سیاهک پنهان

چندمتغیره برای در عمیقتر روابط بین صفات ضروری بهه

با قارچکش کاربوک ین تیهرام بهه ن هبت دو در ههزار ضهد

نظر میرسد ] .[10از این روش ،برای در روابط و ساختار

عفونی شهد .کشهت بههصهورت جهوی و پشهته و آبیهاری

اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیکی گیاهان زراعی بهطور

بهصورت نشتی انجام گرفت .برای مبارزه با علفهای هرز

مههؤثری اسههتفاده مههیشههود .تجزیههۀ عههاملی یکههی از ایههن

پهنبرگ و باریکبرگ مخلوطی از علفکشهای گراناسهتار

هایی نظیر نرمالبودن متغیرهها،

و پوماسوپر بهترتیب به مقدار  20گرم و  1لیتر در هکتار در

بداقل  5نمونه برای هر متغیر ،خطیبهودن متغیرهها ،بهذف

مربلۀ پنجههزنهی تها سهاقهرفهتن اسهتفاده شهد .در مربلهۀ

تجزیههاست که بر پیشفر

رسیدگی کامل از هر کهرت آزمایشهی  15گیهاه انتخها

دادههای پرت و کمییبودن دادهها ،استوار است ].[18
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صفات عملکرد دانهه ،ارتفهاع بوتهه ،وزن هزاردانهه ،تهارین

2
ij

()1

رسیدن و تعداد روز تا ظههور  50درصهد سهنبله براسهاس

 r
 r   a

2
ij

2
ij

KMO 

گزارش برخی پژوهشگران اندازهگیری شدند ]. [6
در این رابطه rij ،ضریب همب تگی ساده بین متغیرها ،i

پس از جمرآوری دادهها با استفاده از نهرمافهزار آمهاری

 jو  aijضریب همب تگی جزئی بین آنهاست ].[11

 SASتجزیۀ واریانس مرکب انجام و سپس مقای ۀ میانگین

مقداره آمهارۀ آزمهون کرویهت بارتلهت از رابطهۀ ریهل

الینها بر روی صفات بررسهیشهده ،بههترتیهب بها آزمهون

بهدست میآید ]:[16

دانکن و  LSDانجام شد .محاسبۀ ضریب  KMOو آزمهون
کرویت بارتلت برای تشخیص مناسب بهودن دادههها بهرای

2p  5 

x2    n  1 
|  ln | R
6 


()2

تجزیۀ عاملی بهترتیب با نرمافزارهای آماری  SASو SPSS

در این رابطه n ،معرف تعداد آزمودنیها p ،تعداد

انجام شد .مقدار ضریب  KMOهمواره بهین صهفر و یهک

متغیرها |R| ،قدر مطلق دترمینان ماتریس همب تگی است.

متغیر است و از رابطۀ زیر بهدست میآید:

جدول .1مشخصات شجرۀ الینهای امیدبخش گندم دوروم ،برای بررسی صفات مهم زراعی در منطقۀ اصفهان

شجره

الین

شجره

الین

Control-1

)Triticum durum (Dena

DM-89-9

LIRO_3/LOTAIL_6/4/MUSK_4/3/PLATA

Control-2

)Triticum aestivum(Parsi

DM-89-10

…AKAKI_7/BEJAH_7//BUSCA_3/3/STO

DM-89-1

RASCON_21/3/MQUE/ALO//FOJA/4/GRE

DM-89-11

GUAYACANINIA//DUKEM_12/2*RASC

DM-89-2

CBC 509 CHILE/4/SKEST//HUI/TUB/3/S

DM-89-12

ARTICO/AJAIA_3//HUALITA/3/2*SOMAT

DM-89-3

…CBC 509 CHILE/YEBAS_8//DUKEM

DM-89-13

SOOTY_9/RASCON_37//SOMAT_3.1

DM-89-4

AINZEN-1//HYDRANASSA30/SILVER

DM-89-14

SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM

DM-89-5

ALTAR84/BINTEPE85//CAMAYO

DM-89-15

SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM

DM-89-6

SOMAT_4/INTER_8//KUCUK

DM-89-16

ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/LLARE

DM-89-7

…PORTO_6/GREEN_38/3/SOMAT_3/P

DM-89-17

…CBC 509 CHILE/SOMAT_3.1//BOOME

DM-89-8

ADAMAR/4/CHEN_1/TEZ/3/GUIL//CIT71

DM-89-18

CNDO/VEE//7*PLATA_8/3/TOPDY_18/F

جدول .2نتایج تجزیۀ خاک مربوط به منطقۀ مطالعهشده
هدایت

اسیدیتۀ

ازت کل

کربن آلی

الکتریکی

کل اشباع

() %

() %

5/54

7/71

0/21

2

ف فر قابل تبادل ()ppm

پتاسیم قابل تبادل ()ppm

شن

سیلت

رس

36/51

135

58/62

24

17/41
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همچنین برای آزمهون همگنهی واریهانسهها از آزمهون

براساس عملکرد دانه بهدلیل کمیی بهودن و چنهدژنی بهودن

بارتلت و نرمافزار  Excelاستفاده شد .تجزیۀ خوشههای بهر

این صفت ممکن است چندان مؤثر نباشهد ] .[3شهاهد  2و

روی میانگین صفات به روش  Wardو با استفاده از معیهار

ژنوتیپ شهمارۀ  16بها عملکهردی بهیش از  8/3در هکتهار

فاصلۀ اقلیدوسی ،با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSانجهام

باالترین میزان عملکرد را در بین تیمارهای آزمایش داشتند

شد .برای تعیین تعداد گروه از روش تقریبهی اسهتفاده شهد

(جدول.)4
معنادار نشدن اثر متقابل ژنوتیپ در سال نشان میدههد

] [17که برابر است با:
()3

2

n

که این ژنوتیپها در  2سال یک هان عمهل کهردهانهد .وزن

= تعداد گروه

هزاردانه در بین الینها در سط ابتمال  5درصهد معنهادار

در این رابطه n ،تعداد نمونه (الین) است.

شد .الین شمارۀ  6با وزن هزاردانهه  47/66گهرم بیشهترین

نتایج و بحث

وزن هزاردانههه را داشههت .درمجمههوع تعههداد مقای ههههههای

نتایج آزمهون بارتلهت نشهان داد تمهامی صهفات واریهانس

میانگین معنادار در بین الینها برای این صفت کم بهود .در
بررسی که بر روی الینهای پیشهرفتۀ گنهدم دوروم انجهام

همگن در  2سال زراعی دارند ،بنابراین تجزیۀ واریانس این

شده بود نیز از نظر وزن هزاردانهه تفهاوتههای معنهاداری

صههفات انجههام گرفههت .نتههایج تجزی هۀ واریههانس صههفات

مشاهده شده بود ] .[4وزن دانه معموالً تحتتهأثیر ظرفیهت

مطالعهشده در جدول 3درج شده است.

منبر و مخزن قرار دارد و از این طریق بر عملکرد دانه مؤثر

در بین  18الین و  2شاهد هیتیک از تأثیرات سهاده و

است.

متقابل برای عملکهرد دانهه معنهادار نبهوده اسهت .انتخها

جدول .3تجزیۀ واریانس الینهای امیدبخش گندم دوروم در قالب طرح بلوک كامل تصادفی در دو سال زراعی در منطقۀ اصفهان
میانگین مربعات
منابر تغییرات

درجۀ آزادی

ارتفاع

عملکرد دانه وزن هزاردانه

بوته

تارین رسیدن تعداد روز تا ظهور  50درصد سنبله

سال

1

0/026

4/033

**3265

**4650

**5866

بلو درون سال

4

0/104

252/93

3/558

2/066

1/616

ژنوتیپ

19

0/198

*80/97

116/5

*35/81

**21/8

ژنوتیپ در سال

19

0/205

**29/7

**87

**12/25

*4/751

اشتباه

76

0/122

8/64

5/18

1/487

2/318

ns

ns

آزمون بارتلت
(کای اسکوار)

-

ns

ns

1/06

ns

0/13

0/30

3/63

* و ** بهترتیب اختالف معناداری در سط  5و  1درصد
 :nsعدم معناداری
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جدول .4مقایسۀ میانگین ژنوتیپهای گندم دوروم در دو سال زارعی در منطقۀ اصفهان
نتایج بهصورت میانگین به اضافه منهای اشتباه معیار (یا اشتباه استاندارد) است.
عملکرد دانه

وزن هزاردانه

ارتفاع بوته

تارین رسیدن

تعداد روز تا ظهور

)(t/h

)(g

)(cm

)(d

 50درصد سنبله

شاهد1-

7/99 ± 0/0

39/17 ± 1/8A-C

79/83 ± 3/1

200/30 ± 7/3A-C

*167/00 ± 6A-E

شاهد2-

8/35 ± 0/5

38/67 ± 1/6A-C

88/33 ± 8/3

206/66 ± 6/7A

169/33 ± 6/6A-C

3

8/05 ± 0/5

A-C

38/33 ± 3/5

80/83 ± 4/8

201/83 ± 6/1

164/83 ± 7/1

الین

A-C

DE

4

8/01 ± 0/6

46/00 ± 0/2AB

82/50 ± 8/1

203/00 ± 4A-C

168/00 ± 8A-D

5

7/91 ± 0/2

37/50 ± 3/2A-C

84/66 ± 2/3

204/16 ± 6/1AB

165/33 ± 7B-E

6

7/58 ± 0/1

47/66 ± 1/1

90/83 ± 6/8

A-C

201/33 ± 5/7

164/83 ± 8/8

7

7/77 ± 0/2

38/17 ± 0/5A-C

83/50 ± 1/2

203/50 ± 3/2AB

166/16 ± 7/8A-E

8

7/84 ± 0/4

A-C

44/00 ± 2/3

82/16 ± 1/5

A-C

202/83 ± 5/5

165/16 ± 7/5

9

7/98 ± 0/1

45/83 ± 0/2AB

88/00 ± 2/3

201/16 ± 4/5A-C

168/00 ± 6/7A-D

10

7/57 ± 0/2

38/00 ± 0/0A-C

85/50 ± 1/5

198/50 ± 8/1BC

167/50 ± 8/1A-E

11

7/86 ± 0/1

A-C

42/67 ± 0/0

72/66 ± 2/1

BC

199/16 ± 5/5

169/50 ± 6/1

12

7/80 ± 0/1

38/67 ± 1/3A-C

77/16 ± 4/1

200/60 ± 5/3A-C

13

7/87 ± 0/1

A-C

39/17 ± 0/8

83/00 ± 9/1

A

BC

198/50 ± 7

DE

C-E

AB

168/00 ± 5/3A-D
DE

164/83 ± 6/5

14

8/07 ± 0/0

39/33 ± 1/3A-C

79/67 ± 6/7

198/50 ± 7/8BC

165/32 ± 7/3B-E

15

8/14 ± 0/6

35/65 ± 0/7BC

77/16 ± 5/1

200/50 ± 5/5A-C

166/67 ± 6A-E

16

8/40 ± 0/1

BC

35/80 ± 1/1

78/00 ± 12/1

A-C

17

8/23 ± 0/2

40/50 ± 6/5A-C

79/00 ± 10/2

198/30 ± 7BC

18

7/14 ± 0/1

A-C

42/16 ± 2/8

81/50 ± 10/1

A-C

201/67 ± 6

201/32 ± 6/3

AB

169/50 ± 6/1

167/83 ± 6/8A-E
A

169/66 ± 6/3

19

7/50 ± 0/2

36/00 ± 1/5BC

77/50 ± 5/5

198/00 ± 7/6C

163/67 ± 7/3E

20

7/74 ± 0/0

34/66 ± 1C

79/83 ± 3/8

199/00 ± 9BC

167/33 ± 8A-E

در هر ستون ،میانگینهای دارای بروف مشتر تفاوت معنادار ندارند.
* ( :)A-Eیعنی تمامی بروف بین  Aتا .)ABCDEF( E

اثر سال برای صفت ارتفهاع بوتهه در سهط ابتمهال 1

معناداری با یکهدیگر نداشهتند ،بها وجهود ایهن ژنوتیهپ 6

درصد معنادار شد که نشان میدهد میانگین ارتفاع بوتهه در

( 90/83سههانتیمتههر) و ژنوتیههپ  77/16( 12سههانتیمتههر)

 2سال زراعی متفاوت بوده است.

بهترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع بوته را در بین تیمارهای

میانگین ارتفاع بوته در سال دوم بداقل  10سهانتیمتهر

آزمایش داشتند .بیشترین ارتفاع بوته در سهط مزرعهه بهه

بیشتر از سال اول بود .به نظر میرسد عوامل محیطی نظیهر

علت وجود فضای رشد بیشتر و درنتیجه بههرهگیهری بهتهر

میزان بیشتر بارندگی و روزهای ابهری بیشهتر در سهال دوم

گیاه از شرایط اکولوژیکی محیط است ] .[2اثر متقابل سهال

علت این اختالف باشد .ژنوتیپها برای این صفت تفهاوت

در ژنوتیپ نظیر اثر سال برای این صفت معنادار شد.
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برای  2صفت تارین رسیدن و تعهداد روز تها ظههور 50

شباهت را با شاهد-دو داشتند .این  4تیمار بهدلیهل داشهتن

درصد سنبله اثر سال ،ژنوتیپ و اثر متقابل آنها معنادار شهده

عملکرد زیاد ن بت بهه سهایر تیمارهها در گهروه دوم قهرار

بود .الینها در سال زراعی اول سریرتر به رسیدگی کامهل و

گرفتهاند (جدول .)4در بین ایهن  4ژنوتیهپ ،تنهها یکهی از

ظهور  50درصد سنبله رسیدند .در بین ژنوتیپهها ،ژنوتیهپ

صفتها معنادار شده است و تارین رسیدن در شهاهد  2بها

شمارۀ  19زودرسترین ژنوتیپ بود ،همهین ژنوتیهپ اولهین

ژنوتیپ  17تفاوت معنادار داشت .ژنوتیپههای  3تها  9در

ژنوتیپی بود که بهه مربلهۀ ظههور  50درصهد سهنبله رسهید.

گروه سوم قرار گرفتند .ژنوتیپ شمارۀ  6با فاصلۀ بیشهتری

همانطور که گفته شد اثر متقابل ژنوتیپ در سهال نیهز بهرای

ن بت بهه سهایر ژنوتیهپهها در ایهن گهروه قهرار گرفهت.

این  2صفت معنادار شد که درمجموع دو سهال و  20تیمهار،

همانطورکه از جدول مقای ات میانگین مشخص است این

الیههن  19در سههال اول زودرستههرین الیههن بههود .تمههامی

ژنوتیپ در  2صفت وزن هزاردانه و ارتفاع بوتهه بهاالترین

ژنوتیپها در سال دوم بداقل  200روز نیهاز داشهتند تها بهه

میانگینها را دارد .بنابراین ،علت فاصلهگهرفتن ژنوتیهپ 6

رسیدگی کامل برسند ،درصورتیکهه بهداکثر  200روز الزم

ن بت به سایر ژنوتیپهای این گروه این دو صفت است.

بود تا تمامی ژنوتیپها در سال اول به رسیدگی کامل برسند.

پژوهشگران صفات عملکرد دانه ،وزن هزاردانه و تعداد

تعداد روز تا ظهور  50درصد سنبله  163تها  169روز متغیهر

روز تا  50درصد سهنبلهدههی را از مههمتهرین صهفات در

بود .در برخی مطالعات ،ایهن صهفت بهین  175تها  183روز

قرارگرفتن الینها در خوشهههها نهام بردنهد ] .[1مطالعهات

متغیر بود ] .[1در مقای ه با نتایج دیگر پهژوهشهها ،صهفات

دیگری نیز برای گهروهبنهدی الیهنههای گنهدم بها صهفات

ارتفاع بوتهه ،وزن هزاردانهه در ایهن پهژوهشهها از میهانگین

مورفولههوژیکی انجههام شههده اسههت ] .[14 ،1نتههایج تجزی هۀ

باالتری برخوردار بودند ،دربالیکه در صفت عملکهرد دانهه

خوشهای نتایج مقای ات میانگین با آزمون دانکن را تا بهد

در مطالعۀ قبلی ژنوتیپ  DM-86-17عملکردی برابر با 9/44

زیادی تأیید میکند .بهرای مثهال ،شهاهد  1بها الیهن  14در

تن در هکتار داشت کهه خیلهی بیشهتر از بیشهترین عملکهرد

تجزیۀ خوشهای شباهت زیادی دارند ،بال آنکه هیتیک از

ژنوتیپ در این پژوهش است ].[1

مقای ات میانگین صهفات بها آزمهون دانکهن بهین ایهن دو
معنادار نشدهاند.

تجزیۀ خوشهای براساس صفات بررسیشده
تجزیۀ خوشهای از نظر صفات مطالعه شده ،ژنوتیپها در 3

تجزیۀ رگرسیون گامبهگام

گروه متفاوت قرار داد (شکل .)1برش دندروگرام براسهاس

بهمنظور شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد دانه در هکتهار از

روش تقریبی گروهبندی استفاده شد که مقدار آن بهدود 3

تجزیۀ رگرسیون گامبهگام استفاده شهد (جهدول .)5صهفت

بهدست آمد ]:[1

وزن هزاردانه در مدل رگرسیون وارد شد کهه  0/67درصهد
= تعداد گروه

از تغییرات عملکرد دانه در هکتار را توجیه کرد .مدل نهایی

 9ژنوتیپ در گروه اول قرار گرفت .بیشهترین شهباهت

رگرسیون در جدول 5آمهده اسهت .در مطالعهۀ دیگهری بهر

به شاهد  1را الین شمارۀ  14داشت .الیهنههای  16 ،15و

روی عملکرد دانه  112الین گندم بومی گهزارش شهد کهه

20  3
2

صفات تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه با اثر مثبهت در

 17و با فاصلۀ بیشتری شاهد  2در گروه دوم قرار گرفتنهد.

مدل تجزیۀ رگرسیون باقی ماندند ].[15

در بین  18ژنوتیهپ ،ژنوتیهپههای  16 ،15و  17بیشهترین
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شکل .1دندروگرام بهدستآمده به روش  Wardبراساس صفات مهم ژنوتیپهای گندم دوروم در منطقۀ اصفهان
جدول .5نتایج تجزیۀ رگرسیون گامبهگام برای عملکرد دانه در بررسی الینهای امیدبخش گندم دوروم
مربله

صفت

1

وزن هزاردانه ()X1

از مبدأ

عر

ضریب رگرسیون

ضریب تبیین

0/22

0/67

-0/014

مدل نهایی رگرسیون

Y = -0.014 + 0.22X1

درصد از واریانس بین الینها را توجیه کردند (جدول.)6

تجزیه به عاملها برای صفات ارزیابیشده
مقهدار ضهریب  KMO = 0/57و مقهدار مشخصهۀ آزمهون

عامههل اول  34/8درصههد از تغییههرات را توجیهه کههرد و

کرویت بارتلت  24/93بهدست آمد که نشاندهندۀ آن است

مقدار ویژهای برابر بها  1/74داشهت .ضهرایب عهاملی ایهن

باید با ابتیاط تجزیۀ عاملی را انجام داد ].[11

عامل برای دو صفت وزن هزاردانه و ارتفاع بوتهه مثبهت و

از روش تجزیه به عاملهها بهرای در روابهط داخلهی

معنادار بود (جدول.)7

صفات و تعیین گروهی متغیرهای بها بیشهترین همب هتگی
استفاده شهد .در ایهن تجزیهه 3 ،عامهل در مجمهوع 83/87
جدول .6سهم عاملهای اول و دوم در تجزیۀ عاملی صفات بررسی و مطالعه شده
واریانس ن بی توجیهشده

واریانس تجمعی توجیهشده

()%

()%
34/80
67/92

عامل

مقادیر ویژه

1

1/74

34/8

2

1/65

33/11
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جدول .7تجزیۀ عاملی برای صفات كمّی مطالعهشده در این پژوهش
صفات

عامل اصلی اول

عامل اصلی دوم

عملکرد دانه

0/45-

0/42

وزن هزاردانه

0/55

0/24

ارتفاع بوته

0/52

0/35

تارین رسیدن

0/07

0/71

تعداد روز تا  50درصد ظهور سنبله

0/44-

0/36

* ضرایب معنادار (ضرایب بزرگتر از  50درصد صرفنظر از عالمت) ].[18

الینهای امیدبخش گنهدم» .علهوم کشهاورزی:)4(13 .

عامل دوم با مقدار ویژۀ  1/65توان ت  33/11درصد از

28ه .36

تغییرات کل را توجیه کند .صفت تارین رسیدگی بهخهوبی
علت این تنوع را توجیهه کهرد .پژوهشهگران بهرای برخهی

 .2پژومند م ( )1379بررسهی ارقهام گنهدم در آزمایشهات

صفات گندم دوروم تجزیه به عاملها را انجهام دادنهد ].[7

مقای ۀ عملکهرد در ای هتگاه زرقهان .گهزارش نههایی

در بررسی آنها  4عامل بیش از  67درصهد تنهوع بهین 17

تحقیقههات ههالت .سههازمان تحقیقههات آمههوزش و

الین بررسی شده را توجیه میکرد .همچنین مشهخص شهد

کشاروزی شیراز ،ایران.

صفات عملکرد دانه ،ارتفاع بوتهه ،وزن هزاردانهه و تهارین

.69

 .3باجی محمدعلی جهرمی م ،خداربمی م ،محمدی ع

رسیدگی همب تگی معناداری بهترتیب با عاملههای اول تها

و صههادق قههول مقههدم ر (« )1389تجزیههه و تحلیههل

چهارم داشتند .عواملی که درصد بیشتری از واریانس کل را

انعطافپذیری فنوتیپی ژنوتیپههای امیهدبخش گنهدم

توجیه میکنند اهمیهت بیشهتری دارنهد و بای هتی بررسهی

دوروم در اقلیم گرم و خشک جنو ایران» .زراعت و

شوند و پس از آن صفات مهؤثر در ههر عامهل شناسهایی و

اصالح نباتات61 :)3(6 .ه .70

عوامل نیز براساس مؤثرترین صفت نامگذاری میشوند.
گندم دوروم در برابر تنشهای کمآبی و گرما مقاومهت

 .4قنبههری ا ،شههمسپههور ش ،فرامههرزی ع و فربههودی م

باالیی ن بت به گندم نان دارد ] ،[9لذا در ایران که با کمبود

(« )1388ارزیابی عملکهرد الیهنههای پیشهرفتۀ گنهدم

آ

دوروم و گندم نان دیهم در منطقهۀ کنهدوان شهرسهتان

و رخایر آبی روبهرو ه هتیم ،توصهیه مهیشهود سهط

میانه» .دانش نوین کشاورزی37 :)5(14 .ه .46

زیرکشت گندم دوروم افزایش یابد .ژنوتیپهای گهروه دوم
بهدلیل داشتن عملکرد باالتر میتوانند گزینۀ مناسهبی بهرای

 .5قنههدی ا ،صههادقی د و درچهههای م ع ( )1383طههرح

کشت در منطقۀ اصفهان باشند.

بررسی ژنوتیپههای امیهدبخش گنهدم در آزمایشهات
مناطق معتدل کشور .طرح گهزارش پژوهشهی ،بخهش

منابع

تحقیقات الت ،مؤس ۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال

 .1آررمگههین س ،ک هاظمی اربههط ح و زینلههی ح ()1389

و بذر ،اصفهان ،ایران65 ،

«تنوع صفات فنولوژیکی و مورفولوژیک در برخهی از
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