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  گندم نان در منطقه زنجانامید بخش هاي عملکرد ژنوتیپصفات زراعی و سی ربر
 

 4حمید باقري* و 3رجه، مسعود کامل شیخ2، علی فرامرزي1پیام اصالنی

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو هیأت2، شگاه آزاد اسالمی واحد میانهارشد زراعت، دان  کارشناسیالتحصیلفارغ1
  ارشد زراعت، دانشگاه زنجان کارشناس4، علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زنجان عضو هیأت3، میانه

  
 

   چکیده
رایط شـ گندم نـان زمـستانه در   امید بخش هاي عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ سیربربه منظور   

 ژنوتیپ پیشرفته گندم همـراه بـا   15، همچنین تعیین ارتباط این خصوصیات با عملکرد دانه، تعداد       آبی
 1389-1390 تکرار در سال زراعی 3هاي کامل تصادفی با  سه رقم متداول منطقه، در قالب طرح بلوك   

ل از تجزیـه  نتـایج حاصـ  . در ایستگاه تحقیقات کشاورزي خیرآباد زنجان مـورد بررسـی قـرار گرفـت       
تعداد روز تا ظهور سـنبله، شـاخص        وزن هزاردانه،  ها از نظر صفات    واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ     

 وزن دانـه در سـنبله      و طـول سـنبله اصـلی      عملکرد دانـه،   ساقه اصلی،  تعداد دانه در سنبله    و برداشت
ي بـین عملکـرد دانـه بـا      دار در شرایط آبیاري همبستگی مثبت و معنی      . وجود دارد داري   اختالف معنی 

وجود داشته، در حالی که عملکرد دانـه  ) r=59/0*(و وزن دانه در سنبله ) r=70/0*(صفت ارتفاع بوته    
تجزیه علیت نشان داد کـه  . بود) r =-73/0**(داري با تعداد پنجۀ بارور       داراي همبستگی منفی و معنی    

ز تا ظهور سـنبله داراي بیـشترین اثـر    صفات شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد رو     
 داراي )Col No.3625//Alamoot (4 شماره ژنوتیپدر مجموع . مستقیم مثبت بر عملکرد دانه بودند

 براسـاس   ژنوتیـپ این  .  بود هاژنوتیپنسبت به سایر    )  کیلوگرم در هکتار   7997( باالترین عملکرد دانه  
  .یاري انتخاب شد تحت شرایط آبژنوتیپترین نتایج حاصله پرمحصول

  

 1زودرسی، تنوع ژنتیکی، گندم نانصفات مورفوفیزیولوژیک، :  کلیديهاي واژه

                                                
  mjhamid62@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*



  پیام اصالنی و همکاران
 

 2

  مقدمه
 آمارنامه ( درصد مردم دنیا است35از گیاه زراعی دنیا و غذاي اصلی بیش گندم مهمترین 

والت  اهمیت اقتصادي آن چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه بیش از سایر محص و)2010کشاورزي، 
گندم در درجه اول براي تغذیه انسان و در درجه دوم براي تغذیه ). 1991خدابنده، (زراعی دیگر است 

اهمیت این محصول زراعی بیشتر مربوط به خواص . باشدپرندگان و حیوانات و مصارف صنعتی می
). 2005م، اما(دهد فیزیکی و شیمیایی موادي چون نشاسته و گلوتن است که دانه آن را تشکیل می

 درصد از کالري مورد نیاز خود را از نان و سایر 70مردم کشورهاي خاورمیانه و خاورنزدیک حدود 
 درصد از کالري مصرفی 9در ایران بیش از . آورنددست می شود به غذاهایی که با گندم و آرد تهیه می

 آمارنامه(دهند ا تشکیل می درصد از این مواد ر63کند و غالت را مواد غذایی گیاهی تأمین میمردم 
   .)2010کشاورزي، 

پایداري  مهم اجزاي از و شده ناشی طبیعی از تکامل که است نباتات اصالح اساس ژنتیکی تنوع
 انجام انتخاب و بوده اصالحی يبرنامه هر اصلی  رکندو انتخاب، و تنوع .باشدمی بیولوژیکی هاينظام

 و تنوع موجود از منديبهره براي .باشدمی بررسی مورد هدف حیث از مطلوب تنوع وجود به منوط
؛ 2003محمدي و پراسانا،  (رسدمی نظر به ضروري ژرم پالسم ذخایر ارزیابی جدید، تغییرات ایجاد

هاي متعددي بیانگر این واقعیت است که هنوز از تنوع ژنتیکی درون بررسی). 1994وان اسالگرن، 
همچنین بیان شده است که ). 1983اسنیس و سوکال، (ده نشده است اي گندم به طور کامل استفاگونه

هاي گیري عملکرد و پایداري آن یکی از روشها از لحاظ تجزیه اجزاي عملکرد، اندازهمطالعه ژنوتیپ
-گزارش گندم ژنتیکی تنوع بررسی زمینه در). 1970بات، (باشد در انتخاب ژنوتیپ مطلوب میکارآمد 

 هاياصالحی ژنوتیپ پتانسیل برآورد منظور به) 2008(همکاران  و رشیدي .اشدبمی موجود هایی
 نشان و ارزیابی کرده را دوروم گندم  ژنوتیپ64صفات مورفولوژیک،  برخی اساس بر دوروم گندم
 از حاکی که وجود دارد دار معنی تفاوت مطالعه مورد صفات از نظر هاژنوتیپ يکلیه بین که دادند
 و شدنسبز تا روز تعداد صفات همچنین. ستا بوده مطالعه مورد هايژنوتیپبین  نتیکیژ تنوع وجود

-دانه وراثت هزار وزن و سنبله در دانه تعداد ارتفاع بوته، سنبله، طول ها،میانگره فاصله ظهور سنبله،
 دم نشانگن  ژنوتیپ300بررسی  با) 2009 (همکاران و آباديگل. بیشتري را نشان دادند پذیري عمومی

 تعداد رسیدگی، تا روز تعداد بیولوژیک، عملکرد برداشت، صفات شاخص با دانه عملکردکه دادند 
 هايژنوتیپ اي، خوشه ي تجزیه.دارد داريمعنی و مثبت همبستگی در سنبله دانه وزن و سنبله در دانه

 زراعی صفات کلیه نظر از دارياختالف معنی هاگروه همه که نمود تقسیم گروه پنجدر  را مطالعه مورد
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اي،  خوشه تجزیهبا استفاده از ) 1986(همکاران  و مورفی .دادند نشان یکدیگر با مورد بررسی
بندي گروه جوامع اصالحی و هیبرید هايواریته بومی، ارقام منظور انتخاب به  راگندم هاي ژنوتیپ
  .نمودند

  
  

  هاي مورد آزمایش شجره ژنوتیپ-1جدول 
 شماره  وتیپژن تیپ رشدي

 Shahryar 1 زمستانه
 Alvand 2 زمستانه
 Pishgam 3 زمستانه
 Col No.3625//Alamoot 4 زمستانه

 Vee"s"/3/Gascogne/4/Alamoot 5/ زمستانه
 Alvd//Aldan/Ias58/3/4/Mv17 6 زمستانه
 Rsh2*/10120//Zagros 7 زمستانه
 Vratza//Almt 8/92-72-1 زمستانه
 Bez/90zhong 87/3/Alvd//Aldan/Ias 9 زمستانه
 Owl/4/Gv/D630//Ald"s"/Azd 10 زمستانه
 AGRI/BJY//VEE/6/SN64 11 زمستانه
 Gascogne//Almt 12/92-72-1 زمستانه
 Gascogne/7/Zarrin 13 زمستانه
 Gds/4/Anza/3/Nac/6/Gascogne 14 زمستانه
 Col/No.3617//Owl 15/92-72-1 زمستانه
 VEE/3/TNMU/4/KS82142/CUPE 16 زمستانه
 MADSEN/TAM-202//TX89V 17 زمستانه
 Sardari- HD83// 18 زمستانه

  

 امید هايژنوتیپ در مورفولوژیک و فنولوژیک تنوع صفات میزان بررسی منظور به نیز پژوهش این
ي در دست ها بین ژنوتیپاز با عملکرد باال هایینوتیپژ یا ژنوتیپنان و همچنین معرفی  گندم بخش
  .قرار گرفت اجرا مورد به مطالعه

  
  هامواد و روش

 1389- 90این بررسی در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزي واقع در شهرستان زنجان در سال زراعی 
 درجه 40/36 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 29/48این ایستگاه با طول جغرافیایی . انجام گرفت
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خشک سرد هم مرز با فرا ا قرار گرفته که از یک اقلیم نیمه متري از سطح دری1730شمالی در ارتفاع 
گراد و  درجه سانتی3/9میانگین ساالنه دماي آن . سرد در شمال غربی فالت ایران برخوردار است

گراد در  درجه سانتی-2/4گراد در تیر ماه و دماي حداقل مطلق  درجه سانتی40دماي حداکثر مطلق 
گراد به ثبت رسیده  درجه سانتی-27ها با شدت شدید در بعضی از سالوقوع سرماي . بهمن ماه است

حداکثر . اي استمتر و رژیم آن مدیترانه میلی332میانگین بارندگی ساالنه این ایستگاه حدود . است
 8/73دهد در اردیبهشت ماه با متوسط  درصد کل بارش ساالنه را تشکیل می19بارش ماهانه که 

بافت خاك محل اجراي . باشدمتر می میلی7/1بارش ماهانه در مرداد ماه و برابر متر و حداقل  میلی
  .رسی بودآزمایش از نوع لومی و لومی

 ژنوتیپ گندم نان انتخابی از آزمایشات به نژادي بخش غالت مؤسسه 15در این بررسی تعداد 
وان شاهد، تحت کشت آبی قرار تحقیقات کشاورزي زنجان به همراه ارقام پیشگام، الوند و شهریار به عن

.  آمده است1ها در جدول  که مشخصات آن یا زمستانه بودند Wها داراي تیپ رشدژنوتیپ. گرفتند
مدت یک  آزمایش در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي زنجان به

 سانتی 20 متري با فاصله خطوط 6 خط 6 هاي آزمایش به صورتکرت. اجرا شد) 1389- 90(سال زراعی 
.  دانه در متر مربع با توجه به وزن هزار دانه ژنوتیپ ها در نظر گرفته شد450متر و تراکم بذر بر اساس 

کشت بذور با استفاده از .  انجام گردید1389عملیات تهیه زمین شامل شخم با گاوآهن قلمی در پاییز سال 
آبیاري .  کشت شدند21/7/89 در تاریخ بذور.  متر کشت شدند2/1کار ا عرضدستگاه بذرکار وینتراشتایگر ب

در طول فصل زراعی و پس .  به صورت یک هفته یکبار انجام شد در هکتار و مکعبمتر میلی50به میزان 
بعد از سبز  (از برداشت محصول جهت بررسی و تجزیه و تحلیل بهتر از صفاتی مانند درصد سبز شدن

گیري شد، تا بعداً درصد خسارت سرما  ن فرصت میزان درصد بذور سبز شده هر پالت اندازهشدن در اولی
بعد از سپري شدن سرماي زمستانه میزان خسارت سرما (درصد خسارت سرما ، )از روي آن محاسبه گردد

دهی در هر پالت بر حسب درصد خسارت سرما از پنج درصد الی بیشتر در مراحل سه برگی و ساقه
تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره پرشدن دانه، ، )گیري شدزهاندا

تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، 
 براي .یادداشت برداري بعمل آمدوزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت 

 عملکرد دانه . بوته بطور تصادفی از هر پالت برداشت شد10 تعداد ، صفاتبرداريگیري و یادداشت اندازه
هاي آزمایشی براي صفات  تجزیه واریانس داده. تعیین شدبیولوژیک نیز پس از حذف اثر حاشیهعملکرد و 
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دار بودن اثر تیمار آزمایشی در صورت معنی.  انجام شدSPSS (version 17)مختلف با استفاده از نرم افزار 
 درصد مورد 5اي دانکن در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهگیري شده، میانگینهاي اندازهبر ویژگی

 به روش ايخوشهتجزیه .  استفاده گردیدExcel افزارها از نرمبراي ترسیم نمودار. مقایسه آماري قرار گرفت
UPGMA1 افزار و بوسیله نرم) 2001محمدي و همکاران،  (و با استفاده از مربع فاصله اقلیدسیNTSYS 

گیري از آن تعیین شد محل برش دندوگرام حاصل، پس از محاسبه ماتریس تشابه و میانگین. انجام گرفت
  ).2011جمشیدي، (

 

   
   ظهور سنبله ها از نظر صفت تعداد روز تا مقایسه میانگین ژنوتیپ-1شکل 

 
  ها از نظر صفت تعداد روز تا رسیدگی  مقایسه میانگین ژنوتیپ-2شکل 

                                                
1- Unweighted Paired Group Method using Arithmetic Averages  
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  ها از نظر صفت عملکرد دانه  مقایسه میانگین ژنوتیپ-3شکل 

 

  
  

  ها براساس صفات مختلف زراعی  دندروگرام ژنوتیپ-4شکل 
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  ژنوتیپ هاي گندم تجزیه علیت صفات زراعی -4جدول 
  اثرات غیرمستقیم

  صفت
اثر 

شاخص   مستقیم
  برداشت

تعداد سنبله در 
  واحد سطح

تعداد روز تا 
  ظهور سنبله

  همبستگی ساده

  76/0**  08/0  -23/0  -  912/0  شاخص برداشت
  ns05/0  -122/0  -  -38/0  550/0  سطح واحد تعداد سنبله در

  ns39/0  -  -18/0  18/0  381/0  تعداد روز تا ظهور سنبله
81/0    R2a =      87/0=  R2            3/0      R = 

  
  نتایج و بحث

ها از نظر صفات وزن هزاردانه، تعداد  نشان داد که بین ژنوتیپ)2جدول ( نتایج تجزیه واریانس
روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن دانه در سنبله، شاخص 

 و از نظر صفات عملکرد دانه و طول سنبله  درصد1ه در سطح احتمال برداشت و تعداد دانه در سنبل
از نظر صفات ارتفاع بوته، درصد پروتئین، . دارددار وجود نی اختالف مع درصد5در سطح احتمال 

عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در مترمربع، درصد سبز، درصد خسارت سرما، تعداد پنجه بارور، 
ها داري بین ژنوتیپول پدانکل و طول غالف برگ پرچم اختالف معنیتعداد پنجه غیربارور، ط

  .مشاهده نگردید
 روز بود که کمترین آن 33/216 و 66/222ترتیب  هبیشترین و کمترین روز براي ظهور سنبله ب

هاي ژنوتیپ). 1شکل ( بود 14  و بیشترین آن مربوط به ژنوتیپ9 و 7هاي شماره مربوط به ژنوتیپ
ترتیب بیشترین و کمترین تعداد ه  روز ب7/262 با 7 شماره  روز و ژنوتیپ7/267 با 10 و 12شماره 

 7797 و 5356دامنه تغییرات عملکرد دانه بین . )2شکل  (روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی را داشتند
نوتیپ  و کمترین آن مربوط به ژ4کیلوگرم در هکتار متغیر بود که بیشترین آن مربوط به ژنوتیپ شماره 

 بامورفوفیزیولوژیکی  گزارش کردند که صفات )2004(هانتر و همکاران ). 3شکل ( بود 2شماره 
  .حائز اهمیت هستندپذیري باال در افزایش عملکرد توارث

و تعداد دانه در سنبله ) r=70/0*(رابطه عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته : همبستگی ساده بین صفات
)*59/0=r (دار منفی و بسیار معنیرابطه که با صفت تعداد پنجۀ بارور  در حالی. دار بودمثبت و معنی

تواند دار بودن عملکرد دانه با تعداد پنجۀ بارور میدلیل غیر معنی). 4جدول ) (r =-73/0**(داشت 
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ش آخر  عدد مطلوبتر بوده و بیشتر از آن با برخورد به تن4 الی 3ناشی از این باشد که تعداد پنجۀ بارور 
دار بودن دلیل معنی). 2009سپاس، سنجري و یزدان (شدفصل، باعث کاهش عملکرد دانه خواهد 

 پابلندي یک صفت مطلوب بوده و توان این گونه عنوان نمود کهرا نیز میعملکرد دانه با ارتفاع بوته 
ختیار گیاه قرار دهد تواند مواد غذایی بیشتري در شرایط تنش آخر فصل نسبت به ارقام پاکوتاه در امی

رابطه عملکرد دانه با شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک مثبت و ). 1994بگوم و همکاران، (
در حالیکه با تعداد پنجه بارور . مطابقت دارد) 2003(پرور و همکاران دار بود که با نتایج گل معنی

بستگی نداشت که با نتایج دار و با تعداد سنبله در واحد سطح همهمبستگی منفی و بسیار معنی
شاخص برداشت بیانگر توان ژنوتیپ ). 4جدول (مطابقت دارد ) 2007(آزمایش کوچکی و همکاران 

عبدمیشانی و (باشد می) دانه(در اختصاص دادن بیشتر مواد فتوسنتزي در جهت عملکرد اقتصادي 
). 2جدول ( وجود داشت مورد مطالعه تنوعهاي  ژنوتیپو از این نظر بین ) 1989شبستري، جعفري

توان اظهار داشت در شرایط آبیاري شاخص برداشت در افزایش عملکرد دانه مؤثر بوده است   می
دار بین صفات عملکرد دانه و ارتفاع بوته بیانگر این همبستگی معنی). 2007سنجري و همکاران، (

قه به خوبی انجام شده و باعث است که در شرایط بدون تنش، با افزایش ارتفاع بوته انتقال ذخایر سا
  ).2007محمدي و همکاران، (افزایش عملکرد دانه شده است 

دار داشت همبستگی منفی و معنی) r= -66/0*(عملکرد بیولوژیک با صفت درصد خسارت سرما 
این دو صفت باهم این است که هر ژنوتیپی که در اثر سرما بیشتر رابطه  بودن منفیدلیل ). 4جدول (

بیشتر خسارت دیده و باعث کاهش کاه و نیز بیند از نظر تشکیل تعداد پنجه و دیگر اعضاء بصدمه 
ملکی و انصاري(کلش در گیاه و در نتیجه سبب کاهش عملکرد بیولوژیک در آن گیاه خواهد شد 

  ).2008محفوظی، 
. دار بودمعنیمثبت و بسیار ) r=78/0**(رابطه وزن دانه در سنبله ساقه اصلی با صفت عملکرد دانه 

و ) r=71/0*(تعداد سنبلچۀ بارور ، )r=61/0*(، طول سنبله اصلی )r=67/0*(ولی با صفات ارتفاع بوته 
 در حالیکه رابطه وزن دانه در سنبله  درصد بود،5در سطح مثبت و ) r=71/0*(تعداد دانه در سنبله 

دار بود  درصد معنی5 سطح درمنفی و ) r =-66/0*(ساقه اصلی با صفت تعداد سنبلچۀ غیربارور 
)*66/0 -=r) ( دار عملکرد دانه با وزن دانه در سنبله اصلی که از اجزاء همبستگی بسیار معنی). 3جدول

باشد، سبب افزایش عملکرد دانه شده است زیرا افزایش هر کدام از اجزاء اصلی اصلی عملکرد دانه می
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محمدي و همکاران، (تواند باعث افزایش عملکرد شود جزء دیگر می بر عملکرد دانه بدون تأثیر
2007.(  

 درصد همبستگی 1در سطح احتمال ) r=75/0**(تعداد سنبله در مترمربع با صفت درصد سبز 
دهد که هر قدر درصد سبز بیشتر باشد و فصل سرما، چندان این نشان می. دار داشتمثبت و معنی

ولی با . اشد، به طبع آن تعداد سنبله در واحد سطح بیشتر خواهد بودسرماي قابل توجهی نداشته ب
و با صفات تعداد روز تا ) r =-73/0**(دار صفت طول سنبله اصلی همبستگی منفی و بسیار معنی

در ) r =-65/0*(و تعداد دانه در سنبله ) r =-65/0*(، تعداد سنبلچۀ بارور )r =-63/0*(ظهور سنبله 
  ).4جدول (دار داشت د همبستگی منفی و معنی درص5سطح احتمال 

دار همبستگی مثبت و معنی) r=61/0*(بین تعداد روز تا ظهور سنبله با صفت تعداد پنجۀ بارور 
هایی که بارور دهد که با افزایش تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد پنجهوجود داشت، این نتایج نشان می

در حالیکه بین صفت تعداد روز تا ظهور ). 2006یا و همکاران، نعزیزي(شوند، بیشتر خواهد بود می
دار مشاهده شد رابطه منفی و معنی) r =-65/0*(سنبله با صفت تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی 

افزایش (هر قدر سنبله دیرتر ظاهر شود، ساقه نیز بیشتر به رشد خودش ادامه خواهد داد ). 4جدول (
 )4جدول (دار بود گی ساده بین ارتفاع بوته و عملکرد دانه مثبت و معنیهمبست). زمان رشد رویشی

و ) 2003(یعنی با افزایش ارتفاع بوته عملکرد دانه افزایش خواهد یافت که با نتایج جمالی و جواد 
ارتفاع بوته یکی از مهمترین صفات قابل توجه در اصالح نباتات . مطابقت دارد) 2002(پور حسین

 گیاهان پابلند عملکرد دانه و .شودهاي پاکوتاهی کنترل و تنظیم می صفت توسط ژنبوده که این
  ). 2001ریچاردز و همکاران، (شاخص برداشت باالتري نسبت به ارقام پاکوتاهی دارند 

 متغیر که بعنوان صفات مؤثر بر 3 متغیر مورد مطالعه تنها 20در مدل نهایی، از : تجزیه علیت صفات
نتایج بدست آمده از .  آمده است4در مدل رگرسیونی گام به گام باقی ماندند در جدول عملکرد دانه 

دهد که شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد روز تا ظهور تجزیه علیت نشان می
ضمناً شاخص برداشت با . سنبله به ترتیب باالترین تأثیر مستقیم را بر روي عملکرد دانه داشتند

ولی صفات تعداد سنبله در واحد سطح ) 4جدول (دار بود دانه داراي همبستگی مثبت و معنیعملکرد 
). 4جدول (دار بودند و تعداد روز تا ظهور سنبله با عملکرد دانه داراي همبستگی مثبت ولی غیرمعنی

ی از تواند یکبیشترین تأثیر مستقیم از طریق صفت شاخص برداشت بر روي عملکرد دانه بود، که می
ضمناً بیشترین اثر غیرمستقیم تعداد سنبله در واحد سطح . ها باشدگزینی ژنوتیپمهمترین معیارهاي به
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در نتایج حاصل بیشترین تأثیر ). 4جدول (بر روي عملکرد دانه از طریق شاخص برداشت بود 
انه داشته غیرمستقیم را تعداد روز تا ظهور سنبله از طریق صفت شاخص برداشت بر روي عملکرد د

 صفت .یعنی هرچه تعداد روز تا ظهور سنبله بیشتر باشد شاخص برداشت افزایش خواهد یافت. است
تعداد سنبله در واحد سطح با بیشترین تأثیر منفی بر شاخص برداشت عملکرد دانه را کاهش داده 

همبستگی  که این دو صفت با همدیگر شود مشاهده میبا مراجعه به جدول ضرایب همبستگی . است
به عبارت دیگر با افزایش شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح کاهش ) 4جدول (منفی دارند 

در مقایسه با میزان اثر مستقیم تعداد سنبله در ) - 38/0(هرچند ضریب این اثر غیرمستقیم . کندپیدا می
با تجزیه علیت در ) 2002(نورمندمؤید و همکاران ). 4جدول (قابل توجه نبود ) 381/0(واحد سطح 

گندم به این نتیجه رسیدند که براي افزایش عملکرد دانه در شرایط بدون تنش، از بین اجزاء عملکرد 
در . دانه باید به ترتیب تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و وزن هزاردانه را افزایش داد

تجزیه علیت نشان داد که در شرایط آبیاري مجموع مقایسه نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی و 
بیشترین همبستگی مربوط به صفت شاخص برداشت بوده همچنانکه بیشترین تأثیر مستقیم بر روي 

در ضمن بیشترین تأثیر مستقیم بعد از صفت شاخص . باشدعملکرد دانه مربوط به این صفت می
لذا در . باشد روز تا ظهور سنبله میبرداشت مربوط به صفات تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد

 عملکرد دانه افزایششرایط بدون تنش شاخص برداشت باال و تعداد سنبله در واحد سطح بیشتر باعث 
  .خواهد شد

 هاوتیپمیانگین ماتریس تشابه جهت تعیین محل برش دندوگرام ژن: هاتجزیه کالستر ژنوتیپ
.  گروه حاصل شد4ست آمد که در نتیجه آن بد 122/0 تحت شرایط آبیاري ،)2011جمشیدي، (

  .دست آمد  به84/0همچنین ضریب کوفنتیک، 
  :این چهار گروه به شرح ذیل بودند

  .ها را شامل شده است درصد از کل ژنوتیپ55/5باشد که می16گروه اول شامل ژنوتیپ 
  .ده استها را شامل ش درصد از کل ژنوتیپ55/5باشد که  می17 گروه دوم شامل ژنوتیپ

ها را  درصد از کل ژنوتیپ88/38 است که 3 و 8، 15، 12، 10، 11، 5هاي گروه سوم شامل ژنوتیپ
  .شودشامل می
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ها را شامل  درصد کل ژنوتیپ50 بود که 1 و 4، 6، 2، 7، 13، 9، 14، 18گروه چهارم شامل ژنوتیپ 
  ).4شکل (شد 

ه از نظـر صـفات عملکـرد دانـه، عملکـرد      هاي گروه چهارم نشان داد که این گـرو    بررسی ژنوتیپ 
هـا  بیولوژیک، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد سنبلچه بارور و طول سنبله اصلی نسبت به سـایر گـروه       

  . وضعیت بهتري دارند
  

  گیري کلی نتیجه
 و 7997ترتیب با   به7 و 4هاي شماره ژنوتیپتوان گفت که طورکلی می دست آمده به از نتایج به

صفات شاخص برداشت، تعداد  همچنین .ها برتر بودندژنوتیپیلوگرم در هکتار نسبت به سایر  ک7831
 اهگذار بر عملکرد ژنوتیپواحد سطح از صفات مهم و تأثیرروز تا ظهور سنبله و تعداد سنبله در 

   .بودند
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Abstract 

To investigate the yield and agronomic traits of winter bread wheat genotypes in 
irrigating condition and also to determine the relationship of these traits with grain 
yield, 15 advanced genotypes of wheat along with three conventional cultivars 
where studied using randomized complete block design in three replications in 
2010 growing season at Kheyr-Abad Agricultural Research Station. The analysis of 
variance showed that there are significant differences between genotypes in 
thousand kernel weight, days to heading, harvest index, the number of grains in 
spike, grain yield, main spike length and seed weight in spike. There was 
significant and positive correlation among grain yield with plant height (r= 0.70*) 
and the seed weight in spike (r =0.59*) in irrigating condition, while there was 
negative and significant correlation between the grain yield and the number of 
fertile tillers (r2= -0.73**). Path analysis in irrigating condition showed that the 
harvest index, the number of spikes per m2 and days to heading had the greatest 
positive effect on the grain yield. On the whole, line number 4 (Col 
No.3625//Alamoot) have the most yield (7997 Kg/ha) compared to other lines. This 
line was selected as the most productive at irrigating condition according to 
obtained results.  
 
Keywords: Morphophysiologic traits; Breed wheat; Genetic diversity; Early 
maturity3 
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