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 چکیده
گندم بهاره و در قالب طرح  یپژنوت 132با استفاده از  دانه، و عملکرد یصفات زراع ینارتباط ب یمنظور بررسبهیق تحقین ا

ه واریانس نشان داد تجزی گنبد کاووس انجام شد. یکشاورز یقاتتحق یستگاها یقاتیدر مزرعه تحق ؛با دو تکرار یسآلفا الت
 و باال یارسب یهمبستگ دانه، عملکردهای مورد مطالعه از نظر همه صفات مورد نظر، تفاوت معنی داری داشتند. که ژنوتیپ
ر دانه (، وزن هزا87/0(، سرعت پر شدن دانه )48/0(، دوره پرشدن دانه )71/0توده )با صفات زیست 01/0با سطح 

( داشت. -57/0) یدگی( و روز تا رس-59/0) ی(، روز تا سنبله ده43/0وزن دانه در سنبله ) ،(43/0(، وزن سنبله )66/0)
 ،ن سنبلهطول ، تعداد و وز و وزن هزار دانه ،تودهصفات زیستعملکرد دانه به عنوان صفت وابسته در نظر گرفته شد و 

که  یفاتو ص یونیکالستر با استفاده از صفات وارد شده به مدل رگرس یهز. تجیونی شدندترتیب وارد مدل رگرسبه
روه چهار شامل های گگرفت. نتایج تجزیه خوشه ای نشان داد که ژنوتیپانجام  یی با عملکرد دانه داشتند،باال یهمبستگ
از نظر میانگین  123و  112، 89، 97، 96، 87، 72، 70، 67، 54، 53، 38، 31، 25، 22، 20، 16، 12، 10های شماره ژنوتیپ

رعت پر دهی و سصفات عملکرد دانه، طول دوره پر شدن دانه، وزن هزار دانه، وزن سنبله، وزن دانه در سنبله، روز تا سنبله
ها بودند.های سایر گروهشدن دانه، برتر از ژنوتیپ  

 روه بندی، گندم.انتخاب غیرمستقیم، تجزیه علیت، رگرسیون گام به گام، گ :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
This research was carried out to investigate the relationship between agronomic traits and yield using 132 

spring wheat genotypes in alpha-lattice design with two replications at the Agricultural Research Station 

of Gonbad-e-Kavos. Variance analysis showed that genotypes were significantly different for all traits. 

The grain yield had very high correlation with the biomass, grain filling duration, seed filling rate, 1000-

seed weight, spike weight, Grain weight per spike, days to heading and days to maturity at 1% of 

probability level. Grain yield was considered as a dependent trait. Biomass, 1000-grain weight and spike 

length, number and weight were entered into the regression model, respectively. The results showed that 

in breeding programs with the aim of increasing grain yield, selection should be based on biomass, 1000-

grain weight, number and weight of spikes and days to heading. The cluster analysis was performed using 

the traits introduced into the regression model and traits with high correlation with the performance. 

Results of cluster analysis showed that genotypes 10, 12, 16, 20, 22, 25, 31, 38, 53, 54, 67, 70, 72, 87, 96, 

97, 98, 112 and 123 were in group 4. Genotypes in group 4 were superior to other groups in terms of 

grain yield, 1000-grain weight, spike weight, grain weight per spike, days to heading and seed filling rate. 

It is suggested that the genotypes in group 4 should be tested in several years and locations and the best 

genotype(s) should be introduced. 

 

Keywords: Clustering indirect selection, path analysis, stepwise regression, wheat. 

 مقدمه

گندم با شرایط بسیار متنوع آب و هوایی سازگار است 

، در سراسر جهان و در سطح و به همین دلیل

شود. از تری نسبت به سایر محصوالت کشت میوسیع

جا که یک پنجم کل کالری جمعیت جهان از گندم آن
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شود، نقش بسیار مهمی در امنیت غذایی تامین می

در سراسر Reynolds et al., 2010). جهان دارد )

شود که میلیون هکتار گندم کشت می 61/6جهان، 

درصد به  43/61از آن به صورت آبی و  درصد 57/38

شود. در سال صورت دیم و در نواحی خشک کشت می

و بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی،  2017

هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت  6700000

میلیون تن و  14گندم بوده است و تولید کل گندم، 

کیلوگرم در  6/2089متوسط عملکرد در آن سال، 

ای، تنش (. در نواحی مدیترانهFAO, 2017تار بود )هک

دهی، تنشی رایج است که با خشکی پس از مرحله گل

افشانی و رسیدگی دانه گندم همزمان مرحله گرده

های زیادی از مناطق زیر کشت گندم در است. بخش

 Mollasadeghi etایران با این تنش مواجه هستند )

al., 2011)م کشور با میانگین . میانگین عملکرد گند

کیلوگرم در هکتار فاصله دارد.  1/2901جهانی آن، 

پایین بودن میانگین عملکرد گندم، هنوز هم 

ترین چالش تولید گندم در ایران ترین و مهمکلیدی

 دانه گندم، ملکردع. (Ahmadi et al., 2016)است 

است که حاصل اثر  یچیدهپ یارو بس یکم یصفت

بهبود است.  یطو مح یکیژنت ایهیلپتانس ینمتقابل ب

تواند بر اساس گزینش غیرمستقیم برای این صفت می

اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک 

های در حال تفرق انجام گیرد مرتبط با آن در نسل

(Ahmadi et al., 2016) .بر یممستق یرانتخاب غ 

موثرتر از انتخاب  عملکرد،از اجزا  یاساس تعداد

باشد. به دلیل یبر اساس عملکرد دانه م یمقمست

پیچیدگی و رابطه منفی بین برخی از اجزای عملکرد، 

دست خواهد آمد که ترکیب زمانی عملکرد باال به

مناسبی از اجزای عملکرد و صفات مرتبط، در نظر قرار 

نژادی گیاهان، در به (.Chandra et al., 2004) گیرند

، در گزینش درک و فهم روابط میان صفات

گیری غیرمستقیم برای صفاتی که به آسانی اندازه

شوند و یا صفاتی که وراثت پذیری کمی دارند، نمی

؛ بنابراین (Ahmadi et al., 2016)بسیار مهم است 

شناسایی صفات موثر بر عملکرد و انتخاب بر اساس 

این صفات، روش مطمئن و سریعی برای غربالگری 

باشد. با بهبود عملکرد دانه مینژادی و های بهجمعیت

توان صفات کم تاثیر بر استفاده از تجزیه رگرسیون می

عملکرد را از مدل حذف نمود و تنها صفاتی که میزان 

کنند، قابل توجهی از تغییرات عملکرد را توجیه می

مورد بررسی قرار داد. بررسی ضرایب همبستگی بین 

یم و صفات و شکستن این ضرایب به اثرات مستق

غیرمستقیم توسط تجزیه علیت، کمک شایانی به 

کند شناسایی صفات مهم و تاثیرگذار بر عملکرد می

(Astereki et al., 2017).  در پژوهشی گزارش شد که

صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد 

ترتیب وارد مدل رگرسیونی شدند سنبلچه در سنبله به

بر میانگین عملکرد سنبله ترین اجزا موثر و مهم

. در (Naghavi et al., 2002)شوند محسوب می

پژوهش دیگری گزارش شد که بیشترین اثر مستقیم 

مثبت، مربوط به صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار 

دانه و عملکرد زیستی است و بیشترین اثر مستقیم 

منفی از طریق صفات وزن دانه در سنبله و شاخص 

 ,.Golparvar et alشود )عملکرد اعمال میبرداشت بر 

( با استفاده از 2016) .Ahmadi et al(. همچنین 2002

رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت گزارش نمودند که 

صفات تعداد سنبله، شاخص برداشت، وزن سنبله و 

ترین اجزای عملکرد بودند و سهم ارتفاع بوته، از مهم

بیشتری در توجیه عملکرد دانه داشتند. همچنین 

بزرگترین اثرات مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه نیز 

 یتموفق مربوط به صفات تعداد و وزن سنبله بودند.

 یبه انتخاب والدها ی،نژادبه یهااز روش یاریبس

از هدر رفت  تواندیمر ما ینا ؛دارد یمناسب بستگ

(. Khalilzadeh, 2018کند ) یریجلوگ یهوقت و سرما

 ی کهاز صفات هبا استفاد هایپژنوت یبندگروه

که  یصفات ینو همچن دارند باال با عملکرد یهمبستگ

 ینشدر گز تواندیم ،شده اند یونیوارد مدل رگرس

 یجادو ا هایانجام تالق ی معرفی و یابرا هاژنوتیپ

در این پژوهش،  موثر باشد. یاربس نژادیبه هاییتجمع

 9STEMRRSNهای منتخبی از خزانه از الین

(occurrence10)  موسسهCIMMYT  استفاده شد؛

 CIMMYTموسسه  2014این خزانه مربوط به سال 

ها بر ها، گروه بندی آناست. شناسایی این ژنوتیپ

http://www.jpec.ir/?_action=article&au=74104&_au=ali++ahmadi
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اساس صفات مرتبط با عملکرد و استفاده از 

های ها در برنامههای ژنتیکی این ژنوتیپسیلپتان

 نژادگران نماید. تواند کمک زیادی به بهاصالحی می

ترین صفات موثر هدف از این تحقیق، شناسایی مهم

بر عملکرد دانه در شرایط آبیاری تکمیلی و استفاده از 

منظور شناسایی ها بهاین صفات در گروه بندی ژنوتیپ

ای معرفی و یا انجام تالقی برای ها بربهترین ژنوتیپ

 باشد.نژادی جدید میهای بهایجاد جمعیت
 

 هاو روش مواد

رقم ایرانی و خارجی و  62ژنوتیپ شامل  132تعداد 

 9STEMRRSNالین پیشرفته از خزانه  70

(occurrence10)  موسسهCIMMYT  برای انجام

 (.1پژوهش انتخاب شدند )جدول 

اند که شجره ای انتخاب شدهههای پیشرفته به گونالین

نزدیک به هم نداشته باشند تا حداکثر تنوع ممکن 

 یقاتبذرها از موسسه تحقوجود داشته باشد. 

نهال و  یهکشور و موسسه اصالح و ته یمدکشاورزی 

در  یسدر قالب طرح آلفا الت هایپژنوت .ندشد یهبذر ته

 کاووس گنبد یکشاورز یقاتتحق یستگاهدر ا ،دو تکرار

ایستگاه  شدند. یابیارز 94-95و در سال زراعی 

 10تحقیقات کشاورزی گنبد در طول جغرافیایی 

 16درجه و  37دقیقه شرقی و عرض  12درجه و 

متر ارتفاع از سطح آزاد دریاها قرار  45دقیقه شمالی با 

 دارد و دارای اقلیم نیمه خشک و نیمه گرمسیر است.

در دو تکرار در  GENDEXتوسط نرم افزار  هایتهوار

 12تکرار شامل  رها قرار گرفتند. هو ستون هایفرد

قرار  یپژنوت 11 ،بلوک ناقص بود و در هر بلوک ناقص

متر و  یکدر چهار خط به طول  یتهگرفت. هر وار

در اطراف مزرعه و  متر کشت شد. 2/0فاصله خطوط 

منظور جلوگیری از اثرات حاشیه، دو خط از رقم به

تراکم بر اساس  فهر کرتتراکم بوته  .گنبد کشت شد

. ابتدا زمین شدبوته در متر مربع در نظر گرفته  350

ها با آزمایش شخم و دیسک زده شد و سپس کلوخ

 روتیواتر، نرم شدند و عمل تسطیح زمین انجام شد.

 آذر ماه 15و در تاریخ  صورت دستیهعملیات کاشت ب

ویی تا مرحله ررطوبت مزرعه از مرحله ساقهانجام شد. 

طور مداوم پایش شد و در رسیدگی فیزیولوژیک، به

درصد  50صورتی که رطوبت وزنی مزرعه به کمتر از 

در هر نوبت  .ظرفیت زراعی رسید، آبیاری انجام شد

قبل از کاشت،  متر مکعب آب استفاده شد. 18آبیاری، 

کود سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم و سولفات 

کیلوگرم در  25و  100، 100ه میزان ترتیب بروی، به

هکتار به زمین داده شد. در طول آزمایش و در سه 

 150درصد نیتروژن( به مقدار  46نوبت، کود اوره )

هرز به هایکیلوگرم در هکتار استفاده شد. کنترل علف

صفات عملکرد )گرم/ متر  صورت دستی انجام گرفت.

عداد توده )گرم(، شاخص برداشت، تمربع(، زیست

روز تا  ی،ده(، روز تا سنبلهیمترسنبله، ارتفاع )سانت

طول دوره پر شدن دانه، سرعت پر شدن  یدگی،رس

 ی)گرم/ متر مربع/ روز(، سطح برگ پرچم )سانت نهدا

متر مربع/  یبرگ پرچم )سانت یژهمتر مربع(، سطح و

گرم(، وزن خشک برگ پرچم )گرم(، وزن هزار دانه 

وزن سنبله )گرم( و وزن  و (متر ی)گرم(، طول )سانت

 یابیارز هایپهمه ژنوت یدانه در سنبله )گرم( برا

 یانمونه ،مرتبط با سنبله تصفا یابیارز یشدند. برا

گرفته  یشیاز هر کرت آزما یاصل سنبله 10متشکل از 

 هااز نمونه یکهر  یشد. صفات مورد نظر برا

 یمارمحاسبات آ یها براآن یانگینشد و م یریگاندازه

صفات عملکرد دانه،  یمورد استفاده قرار گرفت. برا

همه کرت برداشت شد  ،توده و شاخص برداشتزیست

تجزیه واریانس شدند.  یریو صفات مورد نظر اندازه گ

، ضرایب همبستگی و SASبا استفاده از نرم افزار 

تجزیه رگرسیون به روش گام به گام و تجزیه کالستر 

 XLSTATده از نرم افزاربا استفا UPGMAبه روش 

 انجام شد.
 

 بحث و نتایج
اسمیرنوف، نرمال -ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف

های اندازه گیری شده بررسی شدند. بودن داده

های سودمندی طرح آلفا التیس نسبت به طرح بلوک

کامل تصادفی ناچیز بود. سودمندی برای صفات 

ابراین تجزیه درصد بود؛ بن 105تا  97مختلف، بین 

های کامل تصادفی انجام صورت طرح بلوکواریانس به

شد. 
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 .کارگرفته شده در این آزمایشههای بنام و شجره ژنوتیپ -1جدول 
Table 1. Name and pedigree of the genotypes used in this experiment.

cod

e 
genotype pedigree code genotype pedigree 

1 Niknedjad  67 Gonbad  

2 6070 
KA/NAC//TRCH/4/TC870334/GUI//TEMPORALERA M 

8… 
68 6051 CHIBA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/BAV92*2/4/… 

3 Hirmand  69 N-80-19  

4 6109 
FRET2*2/4/SNI/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP#1/3/KAUZ*2/T

RAP//KAUZ/5/ 
70 6131 MELON//FILIN/MILAN/3/FILIN/6/YAR/… 

5 Maroun  71 Baharan  

6 6203 
ROLF07/YANAC//TACUPETO 

F2001/BRAMBLING*2/5/… 
72 6201 ATTILA/3*BCN//BAV92/3/TILHI/5/BAV92/3/PRL/… 

7 Arta  73 Sepahan  

8 6165 
WAXWING*2/KRONSTAD 

F2004/3/TRCH/SRTU//KACHU 
74 6003 KINGBIRD #1 

9 Moghan3  75 Sivand  

10 6250 PBW343*2/KUKUNA//JUCHI/3/ATTILA*2/PBW65//… 76 6124 PBW343*2/KUKUNA//PBW343*2/KUKUNA/6/WBLL1*2/… 

11 Gahar  77 parsi  

12 6031 ATTILA*2/PBW65/5/PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/…. 78 6169 OTUS//PRL/2*PASTOR/5/SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/… 

13 Golestan  79 Shiraz  

14 6097 SHA7//PRL/VEE#6/3/FASAN/4/HAAS8446/2*FASAN/… 80 6071 NS-732/HER/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/5/… 

15 Inia  81 Tiger  

16 6055 PASTOR/KAUZ/6/CNDO/R143//ENTE/MEXI_2/3/… 82 Azadi  

17 Naz  83 6171 INQALAB 91*2/KUKUNA//PFAU/WEAVER/3/… 

18 6152 CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//BORL95/3/PRL/… 84 Marvdasht  

19 Zagrous  85 6075 MON/IMU//ALD/PVN/3/BORL95/4/OASIS/2*BORL95/… 

20 6158 MUNAL #1/3/TRCH/SRTU//KACHU 86 Karaj1  

21 Kouhdasht  87 6004 MUTUS*2/HARIL #1 

22 6153 BABAX/LR42//BABAX*2/3/PAVON 7S3, +LR47/4/… 88 Karaj2  

23 Line 17  89 6089 MUNAL #1/11/CROC_1/AE.SQUARROSA (213)//PGO/… 

24 6112 DANPHE/3/ROLFO7/YANAC//TACUPETO F2001/… 90 Karaj3  

25 Line A  91 6113 NG8201/KAUZ/4/SHA7//PRL/VEE#6/3/FASAN/5/… 

26 6161 BAJ #1/7/WAXWING/6/PVN//CAR422/ANA/5/BOW/… 92 Ns  

27 Dez  93 6179 KAUZ//ALTAR 84/AOS/3/MILAN/KAUZ/4/SAUAL/5/… 

28 Albourz  94 Bahar  

29 6046 PAURAQUE#1/3/pbw343*2/kukuna//pbw343*2/… 95 6114 CHWINK/3/ROLF07/YANAC//TACUPETO F2001/… 

30 Karim  96 Chamran  

31 6216 MELON//FILIN/MILAN/3/FILIN/4/TRCH/SRTU//… 97 6237 BABAX/LR42//BABAX/3/ER2000/11/CROC_1/… 

32 Rasoul  98 Sirvan  

33 6210 
WAXWING*2/KRONSTAD 

F2004*2/8/NG8201/KAUZ/4/… 
99 6016 

PFAU/MILAN/5/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA 

(TAUS)/… 

34 Khazar1  100 Mahdavi  

35 6122 DANPHE/3/PBW343*2/KUKUNA//PBW343*2/KUKUNA 101 6149 CHONTE/KINGBIRD #1/5/WBLL1*2/VIVITSI/4/… 

36 Roshan  102 Darab2  

37 6127 QUAIU #1/3/PBW343*2/KUKUNA//PBW343*2/KUKUNA 103 6172 WAXWING/7/TNMU/6/CEP80111/CEP81165/5/IAC5/4/… 

38 Aftab  104 Chamran2  

39 6156 PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/SOKOLL/WBLL1/4/… 105 6115 PICAFLOR #1/5/FRET2/KUKUNA//FRET2/3/YANAC/4/… 

40 Ghabous  106 Neishabour  

41 6041 PASTOR/HEILO//HEILO/3/2*PICAFLOR#2 107 6164 SUP152/3/INQLAB 91*2/TURKURU//WHEAR 

42 Darya  108 UR-92-13  

43 6088 GRACKLE#1/4/SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU 109 Sistan  

44 Pishtaz  110 6234 QUAIU//KIRITATI/2*TRCH 

45 6182 ROLF07/YANAC//TACUPETO F2001/BRAMBLING/6/… 111 Ofogh  

46 Bam  112 6038 ELVIRA/5/CNDO/R143//ENTE/MEXI75/3/AE.SQ/4/… 

47 6230 KS82W418/SPN/3/CHEN/AE.SQ//2*OPATA/4/FRET2/… 113 Arg  

48 Kavir  114 6077 MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BAV92/4/BAVIS 

49 6107 YUNMAI 48/4/2*SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/… 115 Narin  

50 ghods  116 6047 FRNCLN*2/BECARD 

51 6235 MERCATO/4/FRAME//MILAN/KAUZ/3/PASTOR/5/… 117 Natasha  

52 shoush  118 6105 TRCH/SRTU//KACHU/3/KINGBIRD #1 

53 6150 SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/5/CNO79//…. 119 Hamoun  

54 6168 
BECARD/4/PBW343*2/KUKUNA//PARUS/3/PBW343*2/

… 
120 6052 ATTILA/3*BCN/3/CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//… 

55 Falat  121 Aflak  

56 6162 FRANCOLIN #1/8/PBW343*2/KUKUNA/6/PVN//… 122 6159 KACHU/3/WHEAR//2*PRL/2*PASTOR 

57 Atrak  123 Mehregan  

58 6202 KIRITATI/2*WBLL1/5/FRET2/KUKUNA//FRET2/3/… 124 6107 PFAU/SERI.1B//AMAD/3/INQALAB 91*2/KUKUNA/4/… 

59 Pastour  125 Moghan2  

60 6208 TRCH/5/BAV92//IRENA/KAUZ/3/HUITES/4/DOLL/6/… 126 6001 PBW343 

61 Shiroudi  127 Line7  

62 6026 PANDORA/PRL 128 UR-92-15  

63 Tajan  129 Line16  

64 6050 WBLL1*2/BRAMBLING//SAAR/2*WAXWING/4/… 130 6002 CACUKE #1 

65 Mourvarid  131 AR-92  

66 6011 NELOKI//KIRITATI/2*TRCH 132 UR-92-18  
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سودمندی پایین طرح آلفا التیس، حاکی از یکنواختی 

های ده آزمایشی و عدم نیاز به خرد کردن بلوکدر ما

باشد. تجزیه واریانس صفات نشان داد که کامل می

های مورد بررسی از نظر همه صفات، تفاوت ژنوتیپ

(. با توجه به تعداد زیاد 2معنی داری داشتند )جدول 

ها، های مورد بررسی و تنوع ژنتیکی باالی آنژنوتیپ

های . یکی از پیش شرطنتایج فوق قابل انتظار بود

نژادی، وجود تنوع ژنتیکی است. های بهاصلی در برنامه

، )چمران( 96، 22، )آفتاب( 38، 31، 12های ژنوتیپ

 یترتیب با عملکردهابه 20و  112 ،70 ،97 ،72

75/578 ،21/575 ،565 ،63/545 ،5/542 ،83/535، 

 10، گرم در متر مربع67/528و  59/529، 83/535

و  را داشتند دانه عملکرد یشترینب بودند که ژنوتیپی

 36، 90، 50، 86، 88، 48، 79، 113، 46های ژنوتیپ

، 3/113، 87/86ترتیب با عملکردهای به 82و 

42/110 ،5/112 ،25/116 ،3/128 ،3/133 ،155 ،

ژنوتیپی بودند  10گرم در متر مربع، 17/184و  3/178

 که کمترین عملکرد دانه را داشتند.

نشان داد که عملکرد دانه با  یپیفنوت یهمبستگ یجنتا

دوره پرشدن دانه، سرعت پر شدن  توده،زیستصفات 

دانه، وزن هزار دانه، وزن سنبله و وزن دانه در سنبله 

داشت )جدول  یدار یمعن یارمثبت و بس یهمبستگ

 ینب ،نشان داده بود که در گندم یشین. مطالعات پ(3

وزن دانه  ،انه، تعداد سنبلهعملکرد دانه و وزن هزار د

 یمثبت و معن یهمبستگ ،در سنبله و وزن سنبله

 Tammam et al., 2000; Singhوجود دارد ) یدار

and Dewivedi, 2002; Naghavi et al., 2002; 

Leilah and Al-Khateeb, 2005; Shahid Masood et 

al., 2012). عملکرد دانه با صفات روز تا  ینهمچن

و  یمنف یهمبستگ یدگی،و روز تا رس یسنبله ده

(. روز تا سنبله 3نشان داد )جدول  یدار یمعن یاربس

های مهم در انتخاب ژنوتیپ یارصفات بس از یکی ی،ده

صفت با عملکرد دانه، دوره پر شدن  ین. اباشدیبرتر م

 یمعن یارو بس یمنف یهمبستگ ،دانه و وزن هزار دانه

نشان  -65/0و  -93/0، -59/0ترتیب برابر با به یدار

 داد.

نتایج در آزمایشی که در منطقه بلوچستان کشور 

 ینب یمنف یهمبستگ پاکستان انجام شد، نشان دهنده

، عملکرد زیستی و وزن هزار دانهو  یسنبله ده اروز ت

 Shahid Masoodدر شرایط آبیاری بود  ) عملکرد دانه

et al., 2005ها اظهار داشتند که علت این (. آن

تواند تنش گرمایی انتهای فصل مبستگی منفی میه

باشد که بر نمو دانه و وزن دانه اثر سو دارد. همچنین 

در پژوهشی دیگر گزارش شد که طول دوره پر شدن 

دانه با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش گرما و 

نرمال، همبستگی مثبت و بسیار باالیی داشت 

(Modarresi et al., 2010طول دور .) ،ه پر شدن دانه

صفت مهمی است، زیرا عملکرد دانه را به وسیله 

 دهد افزایش وزن دانه، تحت تاثیر قرار می

(Shahid Masood et al., 2005ژنوتیپ .) هایی که

تری دارند و زودتر وارد مرحله طول دوره رویشی کوتاه

تری شوند، دوره پرشدن دانه طوالنیدهی میسنبله

ها به دانه ری برای انتقال آسمیالتدارند و فرصت بیشت

دارند. همچنین در طول دوره پر شدن دانه، شرایط 

تری برای انتقال مجدد مواد و تجمع محیطی مناسب

ها و افزایش وزن هزار دانه دارند و ها در دانهآسمیالت

به همین دلیل، وزن هزار دانه بیشتر و در نهایت 

پس از  عملکرد دانه بیشتری دارند. تنش گرما

دهی، از طریق تسریع رسیدگی، پیری زود هنگام، گل

ها و کاهش طول دوره پر شدن دانه، کاهش آسمیالت

کاهش وزن هزار دانه، باعث کاهش عملکرد دانه 

 ,.Reynolds et al., 2000; Hays et alشود )می

2007 .) 

دهی همبستگی منفی و بسیار باالیی بین روز تا سنبله

( مشاهده شد. این -93/0دن دانه )و طول دوره پر ش

تواند به این دلیل باشد که در منطقه همبستگی می

گنبد کاووس، تنش گرمایی انتهای فصل وجود دارد و 

حتی اگر رطوبت الزم برای رشد گیاه فراهم شود، 

دهی هایی که دیرتر وارد مرحله سنبلهژنوتیپ

شوند، به دلیل پیری زود رس و تسریع رسیدگی، می

تری دارند. به همین دلیل حله پر شدن دانه کوتاهمر

است که در این آزمایشف بین عملکرد دانه و روز تا 

 دهی و رسیدگی، همبستگی منفی مشاهده شد. سنبله

ابتدا صفات  ،گام به گام یونبرآورد رگرس منظوربه

 حذف شدند. یساختار ییهم راستا یدارا
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 های کامل تصادفی.های مورد مطالعه در قالب طرح بلوکژیک ژنوتیپتجزیه واریانس صفات مورفولو -2جدول 

Table 2.  Variance analysis of morphological traits of genotypes studied in randomized complete block design. 

  

ns ،*  ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.: به**و 

ns, * and **: non significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

 

 

 های گندم بهاره.ضرایب همبستگی صفات در ژنوتیپ -3جدول 

Table 3. Correlation coefficients of traits in spring wheat genotypes. 

 های گندم بهاره.ضرایب همبستگی صفات در ژنوتیپ -3جدول 
Table 3. Correlation coefficients of traits in spring wheat genotypes. 

SW SL TKW FLDW FLSA FLA SFR GFD DM DH PH NS HI Y B Traits 
              1 Biomass(B) 

             1 **0.71 Yield(Y) 

            1 **80.7 ns40.1 Harvest Index(HI) 

           1 **0.35 **0.37 *20. Number of Spikes(NS) 

          1 **80.2- **0.26- ns0.15- ns 0.03 Plant Height(PH) 

         1 *0.19 **0.40- **0.54- **90.5- **0.31- Days to Heading(DH) 

        1 **0.79 ns 0.09 **50.3- **0.50- **0.57- **0.31- Days to Maturity(DM) 

       1 **20.5- **0.93- *0.21- **60.3 **0.46 **0.48 **50.2 Grain Filling Duration(GFD) 

      1 **0.34 **30.5- **0.46- ns 0.07- **0.31 **0.55 **0.87 **0.74 Seed Filling Rate(SFR) 

     1 **0.31- **0.44- **0.49 **0.52 **60.2 **0.42- **0.36- **80.3- ns60.1- Flag Leaf Area(FLA) 

    1 **0.23- ns000. *0.17 **0.23- *0.22- **0.29- ns 0.15 ns 20.1 ns 0.02 ns0.08- Flag Leaf Specific Area(FLSA) 

   1 **0.55- **40.9 **80.2- **0.44- **10.5 **0.53 **30.3 **0.40- **0.35- **0.33- ns20.1- Flag Leaf Drought Weight(FLDW) 

  1 **80.2- ns 0.05 **10.3- **0.63 **40.5 **30.6- **50.6- ns 0.05- **0.23 **0.50 **0.66 **0.49 Thousand Kernel Weight(TKW) 

 1 ns 0.11- **0.58 **60.2- **0.58 *80.1- **50.2- **0.22 **0.27 **0.27 **0.31- **30.3- **60.2- ns30.0- Spike length(SL) 

1 **0.33 **0.60 ns 0.06 ns 0.07- ns 0.05 **0.46 *910. **0.36- **90.2- ns 0.00 ns 0.07 **300. **0.43 **50.3 Spike Weight(SW) 
**0.81 ns0.11 **0.55 ns 10.1- ns 20.0 ns 10.1- **30.4 **80.2 **0.45- **90.3- ns 20.0- *90.1 **60.3 **0.43 **0.27 Seed Weight /Spike(SWS) 

ns ،*  ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.: به**و 

ns, * and **: non significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

  Mean of squares   

Biomass Yield 
Harvest 
Index 

Number 

of 

Spikes 

Plant 
Height 

Days to 
Heading 

Days to 
Maturity 

Grain 

Filling 

Duration 

Seed 

Filling 

Rate 

Flag 

Leaf 

Area 

Flag Leaf 

Specific 

Area 

Flag Leaf 

Drought 

Weight 

Thousand 

Kernel 

Weight 

Spike 
length 

Spike 
weight 

Seed 

Weight 

/Spike 

Df S.O.V 

ns6442.2 ns825.3  ns0.00 **20300 *220.0 ns1.4 ns0.2 ns0.5 ns1.1 *167.4 **29382.3 **0.011 ns13.6  ns0.01 ns0.1  **3.04 1 Block 
**136550.6 **26075 **0.01 **991.3 **124.4 **34.8 **6.1 **17.8 **19.0 **69.2 **419.6 **0.002 **52.7 **1.75 **0.3 **0.23 131 Genotype 

88611.1 2428.3 0.005 564.2 35.7 8.1 1.3 10.5 2.3 26.7 264.8 0.001 3.7 0.23 0.1 0.12 131 Error 

20.8 13.6 20.03 20 5.6 2.7 0.8 8.8 17.2 14.3 8.8 16.5 7.1 4.26 17.9 20.94  CV 
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 یککه  دهدیرخ م یزمان یینوع از هم راستا ینا

صفات مستقل  یربا استفاده از سا فصفت مستقل

رابطه  Toleranceعامل تورم واریانس با . شودسبه محا

که هر دو این عوامل برابر با معکوس دارد. در صورتی

یک باشند، به معنی عدم وجود هم راستایی بین 

نزدیک به صفر  Toleranceصفات است. اما اگر فاکتور 

باشد به معنی وجود هم راستایی  5بیش از  VIFو 

، پنجاز  یشب یانسرم وارصفات با عامل تو یناز ب است.

 ،باال با هم داشتند تگیکه همبس دو صفتی از یکی

زیرا آن صفت اطالعات ناچیزی خواهد حذف شدند 

 یونرگرس یه(. تجزXLSTAT Manual, 2018)داد 

 یربه عنوان متغ دانه گام به گام با استفاده از عملکرد

مستقل انجام  یرصفات به عنوان متغ یروابسته و سا

طول ، تعداد  و وزن هزار دانه ،تودهت زیستشد. صفا

صفات مهم و  نعنواترتیب بهبه، سنبله و وزن سنبله

 ،گذار بر عملکرد دانه وارد مدل شدند و در مجموعیرتاث

کردند  یهعملکرد را توج ییراتدرصد از تغ 2/70

دار بودن یمعن یزن یونرگرس یب(. آزمون ضرا4)جدول 

یک در سطح احتمال  صفات را ینا یونرگرس یبضرا

 ،گذار بر عملکردیرتاث یرمتغ ینکرد. اول ییدتا درصد

کل  ییراتدرصد از تغ 4/50توده بود که صفت زیست

 نمود. یینرا تب دانه عملکرد
 

عنوان صفت وابسته برازش بهترین مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام، با در نظر گرفتن عملکرد دانه به -4جدول 

 ایر صفات به عنوان متغیرهای مستقل.و س

Table 4. Fitting the best multiple linear regression model with stepwise method, considering grain yield as 

dependent trait and other traits as independent variables. 
Step5 Step4 Step3 Step2 Step1  

regression error regression error regression error regression error regression error  

5 126 4 127 128 3 129 2 130 1 df 
41569.3 4033 23634.9 4186 58585.5 4364 745413.4 4857 330468.4 6511 MS 

Spike Weight (gr) Number of Spikes Spike length (cm) 
Thousand Kernel 

Weight (gr) 
Biomass (gr) Traits 

**10.3 **5.8 **14.5 **184.8 **81.9 F 

69.1 67.9 66.5 62.7 50.1 Adjusted R² 

0.169 0.128 -0.230 0.265 0.491 
Standardized 

coefficients 

0.219 0.731 0.512 0.368 0.732 tolerance 

4.572 1.368 1.952 2.716 1.367 VIF 

 .952/65**: معنی دار در سطح احتمال یک درصد؛ عرض از مبدا: 

**: significant at the 1% of probability level; Intercept: 65.952.       
 

 ی،صفات مورد بررس ینتوده از بزیست ینهمچن

را با عملکرد داشت.  یهمبستگ یبضر ینباالتر

 ،(71/0توده و عملکرد )زیست ینباال ب یهمبستگ

نمود. سپس صفات  ییدگام به گام را تا یونرگرس یجنتا

وارد مدل  ،طول، تعداد و وزن سنبله و وزن هزار دانه

ترتیب به ،صفات با عملکرد ینا یشدند. همبستگ

 ینا یباال یبود. همبستگ 43/0و  37/0، -26/0، 66/0

گام به  یونرگرس یجبر نتا ییدیتا ،صفات با عملکرد

گزارش کردند Zakizadeh et al (2010 ). باشدیگام م

وزن دانه در سنبله و تعداد  ،تودهکه صفات زیست

 یونیترتیب وارد مدل رگرسبه ،متر مربع رسنبله د

درصد از  1/21و  6/13، 3/51ترتیب شدند و به

. در پژوهشی کردند یهعملکرد دانه را توج ییراتتغ

دیگر گزارش شد که صفات عملکرد دانه سنبله، 

رداشت، عملکرد زیستی، وزن هزار دانه، تعداد شاخص ب

ترتیب وارد مدل دانه در بوته و طول سنبله، به

درصد از تغییرات  99رگرسیونی شدند و در مجموع، 

 (. Golparvar et al., 2002صفت را توجیه کردند )

عملکرد دانه و صفات  یندرک بهتر رابطه ب برای

ام به به روش گ یونیشده توسط مدل رگرس ینشگز

 یتعل یهانجام شد. با استفاده از تجز یتعل یهگام، تجز

به  ،صفات با عملکرد یکه همبستگ شودیمشخص م

 یجهدر نت یاعملکرد و  یها بر روآن یمعلت اثر مستق

یاست. درصورت تصفا یرسا یقاز طر یممستق یراثر غ

به علت اثر  ،صفت یکعملکرد و  ینب یکه همبستگ

 یرابطه یک یانگرمطلب ب ینا آن صفت باشد، یممستق

گفته صفت  توانیم بنابراینها است و آن ینب یواقع

عملکرد انتخاب نمود، اما اگر  نژادیبهمنظور را به شده
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صفت از  یرمستقیماصوال به علت اثر غ یهمبستگ ینا

 یبر رو یدعمل انتخاب را با اشد،ب یگرصفات د یقطر

شده است  یرمستقیمانجام داد که سبب اثر غ یصفت

(Noori et al., 2017از م .)صفات وارد شده به  یان

 یشترینب یتوده داراصفت زیست یونی،مدل رگرس

 ین( و همچن491/0استاندارد ) یونرگرس یبضر

 بود( 71/0با عملکرد دانه ) یهمبستگ یبضر یشترینب

 یماثر مستق یشترینتوده بزیست (.4، 3)جدول 

و اثرات غیرمستقیم  داشت( را بر عملکرد 491/0)

بنابراین  ؛(5)جدول  توده بسیار ناچیز بودندزیست

از اثر  ی، ناشدانه توده و عملکردزیست ینب یهمبستگ

بود. صفات وزن دانه توده بر عملکرد زیست یممستق

اثرات  یترتیب دارابه ،وزن و تعداد سنبله و هزار دانه

 بله،سنبودند. طول  128/0و  169/0، 265/0 یممستق

داشت که دانه عملکرد  یبر رو یمنف یماثر مستق

تعداد  یاتعداد دانه در سنبله و  یشترب یتاز اهم یحاک

راستا بودن یر همسنبلچه در سنبله است. با توجه به غ

 ینبنابرا ؛مشاهده شد یاندک یرمستقیماثرات غ ،هاداده

از صفات  توانیم یرمستقیمغ ینشمنظور گزبه

وزن و تعداد سنبله  ه ون هزار دانوز ،تودهزیست

 استفاده کرد.

 
 ضرایب تجزیه مسیر و اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد دانه. -5جدول

Table 5. Coefficient of direct and indirect effects of traits on grain yield. 
Correlation Spike 

Weight 

Number of 

Spikes 

Spike 

length 

Thousand kernel 

weight 

Biomass traits 

0.71 0.059 0.026 0.007 0.130 0.491 Biomass (gr) 
0.66 0.101 0.029 0.025 0.265 0.240 Thousand kernel weight 

(gr) 

- 0.26 0.056 - 0.040 - 0.230 - 0.029 - 0.015 Spike length (cm) 
0.37 0.012 0.128 0.071 0.061 0.098 Number of Spikes 

0.43 0.169 0.009 0.076- 0.159 0.172 Spike Weight (gr) 

 شده است.   یدهخط کش یماثرات مستق یرز

Direct effects have been underlined. 
 

Ahmadi et al. (2016)  گزارش کردند که چهار صفت

تعداد سنبله در متر مربع، شاخص برداشت، وزن 

 یشعوامل در افزا ترینمهم ،سنبله و ارتفاع بوته

اثرات  ینبودند. بزرگتر در شرایط دیم عملکرد دانه

مربوط به صفات  یزو مثبت بر عملکرد دانه ن یممستق

 Mollasadeghi et al. (2011)و وزن سنبله بود.  دادتع

(، وزن 212/0) که تعداد دانه در سنبله دادندگزارش 

( و 093/0(، وزن هزار دانه )408/0) در سنبله دانه

و  یماثرات مستق یشترینب ،(853/0عملکرد زیستی )

در شرایط تنش خشکی  مثبت را بر عملکرد دانه

در پژوهشیدر هر دو شرایط تنش  داشتند. انتهای فصل

توده و روز تا خشکی و آبیاری، صفات زیست

ترتیب بیشترین اثرات مستقیم مثبت و دهی، بهسنبله

 ند منفی را بر روی عملکرد دانه نشان داد

(Kandic et al., 2009 در پژوهشی دیگر و در شرایط .)

آبیاری تکمیلی گزارش شد که عملکرد دانه به ارتفاع 

بوته، طول سنبله، وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر 

ها نیز نشان داد که طول وابسته است. دیگر پژوهش

(، وزن هزار دانه Ahmadizadeh et al., 2011سنبله )

(Sen and Toms, 2007; Shamsi et al., 2011 ،)

 ,.Gulmezoglu et alارتفاع بوته و طول و وزن سنبله )

 ( اثرات مستقیم باالیی بر عملکرد دانه دارند. 2010

از  یتعداد کمتر ییشناسا ی،اخوشه یهاز تجز هدف

شباهت  یکه دارا یکه افراد یاگونهبه ،هاستگروه

. یرندار گگروه قر یکدر  ،هستند یکدیگربا  یشتریب

 یبندبا هدف گروه ،پژوهش یندر ا یاخوشه یهتجز

های مورد مطالعه از نظر صفات مرتبط با ژنوتیپ

 یاوارد شدند و  گرسیونیعملکرد که در مدل ر

انجام شد.  ،با عملکرد نشان دادند ییباال یهمبستگ

 یانجام شد. برا UPGMAبا روش  یاخوشه یهتجز

 یدارا ،دندروگرام حاصل از برش یهاگروه کهینا

ها و حداکثر تفاوت در گروه ونحداکثر شباهت در در

ها و درون گروه یانسوار یسهاز مقا ،ها باشندگروه ینب

مختلف برش دندروگرام  یهاها در حالتگروه ینب
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درون  یانسوار یاستفاده شد. با توجه به روند نزول

، تعداد کالستر کمتر یجادبا هدف ا یها و از طرفگروه

گروه پنج که تعداد  اییهدندروگرام حاصل در ناح

در این حالت،  (.2، 1برش خورد )شکل  ،شود یجادا

ها و تنها درصد از واریانس کل، در بین گروه 51/93

ها وجود درصد از واریانس کل، در درون گروه 49/6

ترتیب های یک، دو، سه، چهار و پنج،بهداشت. در گروه

ژنوتیپ قرار گرفتند که  و هشت 19، 18، 54، 33

درصد از کل  1/6و  4/14، 6/13، 9/40، 25ترتیب به

  شدند.ها را شامل میژنوتیپ

 

 .درون گروه یانسبرش دندروگرام در نقاط مختلف و وار ینارتباط ب -1شکل 
Figure 1. The relationship between dendrogram cutting at different locations and the within-class 

variance. 
 

های درون ها به عنوان تیمار و ژنوتیپسپس گروه

ها به عنوان تکرار در نظر گرفته شدند و تجزیه گروه

واریانس چند متغیره، در قالب طرح کامال تصادفی 

نامتعادل انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

ا هم ها از نظر مجموع صفات، تفاوت معنی داری بگروه

 (.6داشتند )جدول 

 
 در قالب طرح کامال تصادفی. هاتجزیه واریانس گروه -6جدول

Table 6. Variance analysis of groups in a completely randomized design. 
MS  

Days to 

heading 

Grain Filling 

Duration 

Seed 

Filling Rate 

Spike 

Weight 

Seed Weight 

/Spike 

Thousand 

Kernel Weight 
Yield df SOV 

187.6** 67.9** 226.1** 0.987** 0.939** 426.1** 401108.3** 4 Class 

12.04 7.06 1.4 0.098 0.083 14.2 815.1 127 Error 

 .significant at the 1% of probability level :**                                                           **: معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

 

ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه میانگین گروه

ها نشان داد (. نتایج مقایسه میانگین7شدند )جدول 

که گروه چهار از نظر صفات عملکرد، طول دوره پر 

شدن دانه، وزن هزار دانه، وزن سنبله، وزن دانه در 

رگتر از سایر سنبله و سرعت پر شدن دانه میانگینی بز

 (.7ها داشت )جدول گروه

 مقایسه میانگین گروه ها با استفاده ار آزمون دانکن. -7جدول 

Table 7. Mean comparison of groups using Duncan test. 
Class5 Class4 Class3 Class2 Class1 Traits 

118.2 526.2 212.6 416.4 321.1 
Yield (g/m2) 

a e b d c 

32.5 38.711 35.417 37.417 37.045 
Grain filling duration (day) 

a d b cd c 
18.55 29.847 20.987 29.385 28.01 

Thousand kernel weight (g) 
a b a b b 

1.454 1.956 1.553 1.971 1.915 
Spike weight (g) 

a b a b b 

1.037 1.392 0.957 1.43 1.331 
Seed weight per spike (g) 

a b a b b 
3.395 13.149 5.640 10.51 8.454 

Seed filling rate (g/m2/day) 
a e b d c 

113.063 103.158 108.944 105.12 105.894 
Days to heading (day) 

d a c b b 
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 ها از نظر صفات مرتبط با عملکرد دانه.دندروگرام ژنوتیپ -2شکل 
Figure 2. Dendrogram of genotypes based on grain yield related traits. 
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دهی، گروه چهار همچنین از نظر صفت روز تا سنبله

های ها داشت. ژنوتیپداری با همه گروهتفاوت معنی

دهی کمتری داشتند و واقع در این گروه، روز تا سنبله

ها به سنبله رفتند و بنابراین طول تر از سایر گروهسریع

، گروه یندر ابیشتری داشتند.  دوره پرشدن دانه

، 53 ،38، 31 ،25 ،22، 20، 16، 12 ،10های ژنوتیپ

قرار  123و  112، 98، 97، 96 ،87 ،72، 70 ،67، 54

 .(2و شکل  8)جدول  گرفتند

 

 .کالستر یهبا استفاده از تجز هایپژنوت یگروه بند -8جدول 

Table 8. Grouping of genotypes using cluster analysis. 
Genotype code Class 

1, 3, 7, 8, 15, 17, 21, 27, 30, 35, 42, 45, 52, 55, 56, 63, 69, 77, 81, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 

124, 131 and 132 

1 

2, 4, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 
76, 78, 80, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 104, 106, 108, 110, 122, 126, 127, 128, 129 and 130 

2 

5, 13, 34, 36, 57, 73, 74, 75, 82, 84, 92, 94, 100, 102, 109, 115, 119 and 125 3 

10, 12, 16, 20, 22, 25, 31, 38, 53, 54, 67, 70, 72, 87, 96, 97, 98, 112 and 123 4 
46, 48, 50, 79, 86, 88, 90 and 113 5 

 

های قرار گرفته در ژنوتیپ یگاهاز جا یمنظور آگاهبه

از  ،های مورد مطالعهژنوتیپ یرسا یاندر م چهار روهگ

بر اساس صفات مورد  هایپژنوت یبندروش رتبه

های با مقدار ژنوتیپ ،روش ینا مطالعه استفاده شد. در

در  یرتبه بزرگتر یدارا ،هر صفت یبزرگتر برا یعدد

بودند. با توجه به  ها از نظر آن صفتیپژنوت یرسا یانم

که  یپیبه ژنوت ،پژوهش یندر ا یپژنوت 132وجود 

 رتبه ،هر صفت بود یبرا یمقدار عدد یشترینب یدارا

، 20، 16 ،12 ،10های . ژنوتیپیافتاختصاص  132

22، 25، 31 ،38، 53 ،54 ،67، 70 ،72، 87، 96 ،

 ،117ی هارتبه یترتیب دارابه 123و  112، 98، 97

132 ،122 ،123 ،129، 100، 131 ،130، 123 ،

108 ،129، 125 ،127، 118، 128 ،125 ،121 ،

 .(9بودند )جدول  دانه عملکرد یبرا 120و  124

 75/578برابر با  ییبا عملکردها 31و  12 هایژنوتیپ

 یهارتبه یترتیب دارابه ،گرم/متر مربع 21/575و 

طول  یشترینب یدارا 22 یپبودند. ژنوت 131و  132

وزن هزار  یشترینروز( و ب 5/42دوره پر شدن دانه )

 رتبه ،صفات ینا یبرا ینگرم( بود و بنابرا 04/41دانه )

در  22 یپژنوت ینرا به خود اختصاص داد. همچن 132

زودتر از همه به  ،مورد مطالعه یپژنوت 132 انیم

به  یک رتبه ین از نظر این صفت،سنبله رفت و بنابرا

به خاطر زودتر به  یپژنوت اینتعلق گرفت.  یپژنوت ینا

 ینو بنابرا  یشترسنبله رفتن، طول دوره پر شدن دانه ب

 هایپژنوت یرنسبت به سا یشتریوزن هزار دانه ب

طول دوره پر شدن دانه  ینب ییباال یداشت. همبستگ

 (.2( مشاهده شد )جدول 54/0و وزن هزار دانه )

مطلوب و در صورت عدم وجود  یطدر شرا ی،به عبارت

هر چه طول دوره پر  ،رشد ییتنش در مراحل انتها

 یبرا یشتریفرصت ب یاهگ ،باشد یشترشدن دانه ب

از منابع به سمت مخازن را دارد و  ییغذا ادانتقال مو

 یافتخواهد  یشوزن هزار دانه افزا یجهتدر ن

(Modarresi et al., 2010; Farooq et al., 2014.)  هر

از صفات  یاز نظر برخ چهار،واقع در گروه  ژنوتیپ

داشت و  یگروه برتر یندر ا هایپژنوت یرنسبت به سا

از نظر همه صفات مرتبط با عملکرد برتر  یپیژنوت یچه

صفات مرتبط با عملکرد  یعجممنظور تبه یننبود. بنابرا

و ی های مرکب از تالق یستبا یم یپژنوت یکدر 

 هایتالق ینبا استفاده از ا نژادیبه یتجمع یدتول

 .استفاده کرد

 

 گیری کلینتیجه

دهی، دوره و  سرعت پر شدن دانه صفات روز تا سنبله

عنوان و وزن هزار دانه، سنبله و دانه در سنبله، به

ملکرد دانه در شرایط آبیاری تکمیلی صفات موثر بر ع

ها با استفاده از بندی ژنوتیپشناسایی شدند و گروه

ها با این صفات انجام شد. مقایسه میانگین گروه

استفاده از روش دانکن نشان داد که گروه جهار از نظر 

ها بود. همه صفات مورد نظر، برتر از سایر گروه

های انجام بررسی های واقع در این گروه را باژنوتیپ

. در توان برای کشت در منطقه معرفی نمودبیشتر می

 صفات مرتبط با  یعمنظور تجمبه نژادی،به یهابرنامه
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 های گروه چهار از نظر صفات مورد مطالعه.رتبه بندی ژنوتیپ -9جدول 

Table 9. Ranking of 4th group genotypes for the studied traits. 
)/day2SFR(g/m DH(day) SWS(day) SW(day) TKW(g) GFD(day) )2Y(g/m genotype 

119 120 87 52 51 11 117 10 
132 50 63 120 93 81 132 12 

126 22 75 86 118 81 122 16 

124 7 126 128 112 111 123 20 
119 1 64 89 132 132 129 22 

117 53 51 111 104 72 100 25 

131 45 105 131 111 81 131 31 
130 22 94 62 56 81 130 38 

116 63 35 14 49 57 123 53 

118 127 100 37 128 2 108 54 
115 20 107 114 86 94 129 67 

125 11 28 43 83 120 125 70 

127 16 73 45 43 90 127 72 
114 71 53 27 24 70 118 87 

128 50 96 112 94 71 128 96 

101 57 58 63 119 63 125 97 
104 50 85 102 45 71 121 98 

121 7 6 11 106 125 124 112 

103 70 110 99 68 56 120 123 

 .دارند یپژنوت 132 ینصفات مورد مطالعه در ب یرا برا یمقدار عدد یشترینرتبه ب ینهای با بزرگترژنوتیپ

The highest-ranking genotypes have the highest numerical value for the traits studied in 132 genotypes. 
 

 

 

 22شماره  یپاز ژنوت توانیم یپژنوت یکعملکرد در 

طول دوره پر  یشترینب ی،روز تا سنبله ده ینبا کمتر

شماره  یپوزن هزار دانه و ژنوت یشترینشدن دانه و ب

سرعت پر شدن دانه  یشترینب وعملکرد  یشترینبا ب12

سنبله و سرعت  با عملکرد، وزن 31شماره  یپو ژنوت

 پر شدن باال استفاده کرد.
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