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  )گزارش کوتاه علمی(

  

  ها مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن
  متغیرههاي آماري یک و چند تفاده از روشبا اس

  
  2کاظمی گزل  و1پور سعید نواب*

  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،ح نباتات و بیوتکنولوژياستادیار گروه اصال1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،اصالح نباتاتگروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش2

  15/11/91 : ؛ تاریخ پذیرش30/2/91: تاریخ دریافت
  1چکیده
 گندم، آزمایشی ارقام مختلفعملکرد یم مستق غیرافزایش  صفات برايترین  مطلوبمنظور تعیین به

در قالب طرح  N81-18 رقم گندم شامل ارقام زاگرس، تجن، دوروم، کوهدشت و الین 5با استفاده از 
 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  مزرعه تحقیقاتی تکرار در4هاي کامل تصادفی با  بلوك

طح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و س(هاي رشد   در این مطالعه شاخص.اجرا گردید
و صفات تعداد پنجه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، ) سرعت جذب خالص

باالترین . وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند
در مقایسه با سایر ارقام داراي باالترین تعداد  N81-18ین ال.  بودN81-18عملکرد دانه متعلق به الین 

 آن بود که بین عملکرد دانه و گر  بیانهاي ساده  همبستگینتایج. دانه در سنبله و وزن سنبله در بوته بود
ترین اثر  تجزیه علیت صفات نشان داد که بیشنتایج . ستگی باالیی وجود داشتبشاخص برداشت هم

  ترین اثر مستقیم  هاي رشد، بیش از بین شاخص . بودوزن سنبلهتعلق به مانه مستقیم بر عملکرد د
که همبستگی بین شاخص سطح برگ با عملکرد  جایی  از آن.منفی مربوط به شاخص سطح برگ بود

همبستگی شده این مستقیم باعث توان نتیجه گرفت که عوامل غیر می ،ترین مقدار مثبت را داشت بیش
  .ترین مقدار مثبت را دارا بود بله بیشگی بین شاخص سطح برگ با وزن سنهمچنین همبست. است

  

  گندم تجزیه علیت، عملکرد دانه، ،اجزاي عملکرد :کلیديهاي  واژه

                                                
  s.navabpour@gau.ac.ir: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
براي تأمین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان، الزم است تولیدات کشاورزي در 

طور مستقیم و غیرمستقیم  غالت به.  پیدا کنندگیري مدت زمانی نه چندان طوالنی افزایش چشم
 با توجه به .کند ترین نقش را ایفا می ترین اهمیت را در تغذیه انسان دارند و در این بین گندم مهم بیش

نیا و  عسگري (باشد ترین اهداف اصالحی گندم می  یکی از مهم دانهله افزایش عملکردأاین مس
 اجزاي آن مانند  دانه عملکردوابسته بهرفولوژیک  صفات متر ش بیاساسانتخاب بر ،)2008همکاران، 

 غربال براي باال، ممکن است روشی سریع و مطمئن نسبت پذیري به گیري و وراثت اندازه دلیل آسانی به
  دانهعملکردبر این،  عالوه). 1993ییلدریم و همکاران، (جوامع گیاهی براي بهبود عملکرد دانه باشد 

خیزي خاك، نور، دما و بسیاري از  تأثیر حاصل اي است که تا حد زیادي تحت کمی پیچیدهصفت 
 آن، کننده عملکرد و تأثیر عوامل محیطی در دلیل تعداد زیاد ژن کنترل به. گیرد عوامل محیطی قرار می

هاي اصالحی انتخاب بر مبناي   افزایش عملکرد در روش پایین است، بنابراین برايقابلیت توارث آن
هاي اصالحی با استفاده  در روش). 1991، فرشادفر(اي برخوردار است  عملکرد از اهمیت ویژهي اجزا

توان در   می این اجزااثرات ژنیتعیین  و ي عملکرد اجزا وراثتنحوه برآورد از،  ژنتیک کمینیاز مبا
 اي عملکرد وراثت اجزبرآورد نحوهقبل از  ).1997فرشادفر، ( اقدام نمود  دانهجهت افزایش عملکرد

آن محاسبه گردد و با عملکرد و اجزاي عبارت دیگر همبستگی بین  عملکرد و بهها با  آن رابطه باید
 یعنی ژنوتیپ و محیط میزان تأثیر اجزاي عملکرد بر آن مشخص ،توجه به عوامل مؤثر در ایجاد تنوع

 )1998 (کاواسیم و برم  توسطدست آمده هنتایج ب  در این زمینه).2008، باشی خدام و محمدي(گردد 
 همبستگی منفی وجود دارد،  گیاه گندم که بین ارتفاع گیاه و تعداد دانه در سنبله اصلیاست آن گر بیان

قبول  هاي بزرگ با تعداد دانه قابل  انتخاب براي ارتفاع متوسط گیاه در ضمن حفظ سنبلهبنابراین
 علیت براي  تجزیهوط به عملکرد از روشدر مطالعات مرب. پیشنهاد گردیدعنوان شاخص انتخاب  به

توان  با کمک این روش می. شود  استفاده میها  بر عملکرد و روابط بین آن مؤثربررسی اثرات صفات
روش تجزیه ). 1997فرشادفر،  (تفکیک و عمیقاً بررسی نمودهمبستگی بین عملکرد و اجزاي آن را 

این . گیرد میثر بر عملکرد، مورد استفاده قرار عنوان ابزاري براي تعیین اهمیت صفات مؤ  بهعلیت
هاي ساده را نشان داده و میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي وابسته را  روش ماهیت همبستگی

 دانه و صفات  همبستگی مثبت بین عملکردگرانبرخی از پژوهش ).1997فرشادفر، (کند  تعیین می
چند که بین   هر،اند گزارش کردهدر گندم در سنبله و وزن دانه را مربع، تعداد دانه تعداد سنبله در متر
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هاي منفی بین بعضی از   آن رابطه مثبت وجود دارد، اما وجود همبستگیيعملکرد و تعدادي از اجزا
عنوان عاملی در  زمان به طور هم اجزاي عملکرد باعث شده است که امکان گزینش براي همه اجزا به

بین صفات مرتبط با معموالً  که جایی از آن). 2006سوقی و همکاران، (د نباشد  سودمنعملکردافزایش 
دیگر، قضاوت نهایی یک پیچیده صفات با روابطعملکرد همبستگی منفی وجود دارد و با توجه به 

 برايمتغیره هاي آماري چند تواند فقط بر مبناي همبستگی ساده انجام گیرد و الزم است از روش نمی
 نتیجه گران پژوهشبرخی . )2008، باشی خداممحمدي و  (ر روابط بین صفات، بهره بردت درك عمیق

سوقی و (باشند   می در گندمگرفتند که تعداد پنجه بارور و ارتفاع بوته از اجزاي اصلی عملکرد دانه
دم  مورفوتیپ گن467با ارزیابی تعداد ) 2003(نژاد   در این رابطه، طالعی و بهرام).2006همکاران، 

، تعداد دانه در سنبله،  ارتفاع گیاهه علیت، نشان دادند که صفاتی مانندبومی غرب کشور از طریق تجزی
. داري بر عملکرد دانه داشتند دانه، طول سنبله و عرض برگ پرچم اثر مستقیم و معنیوزن هزار

تعداد خوشه در ، نشان دادند که ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی )2004(سروش و همکاران  رحیم
دهی و رسیدگی کامل با عملکرد   درصد گل50 پر در خوشه، وزن خوشه، تعداد روز تا  دانهبوته، تعداد 

، با بررسی همبستگی )2006(رودي و همکاران  همچنین ابوذري گزاف. بوددار  در برنج، مثبت و معنی
جه و تعداد دانه در خوشه با عملکرد  بارور، تعداد کل پن نتیکی نشان دادند که تعداد ساقهفنوتیپی و ژ

 هر یک از صفات وابسته  نسبیبنابراین براي افزایش .داري بودند دانه داراي همبستگی مثبت و معنی
  .فات مؤثر و مرتبط با آن سود جستتوان از ص می

ارتباط و  بررسیمقایسه ارقام مختلف گندم و  منظور  بهمطالعهاین با توجه به مطالب ذکر شده 
 بر عملکرد دانه مستقیم اجزاي آنثرات مستقیم و غیر و برآورد اعملکرد دانهیین سهم عوامل مؤثر بر تع

  .انجام شده استاز طریق تجزیه علیت 
  

  ها مواد و روش
 تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي 4 کامل تصادفی با هاي  صورت طرح بلوك   آزمایش به این  

 30 درجه و 54 دقیقه و طول جغرافیایی 45 درجه و 37ض جغرافیایی و منابع طبیعی گرگان واقع در عر
 بوته در 330.  متر بود3×4هاي آزمایشی  ابعاد کرت. اجرا گردیداز سطح دریا متر  3/13دقیقه و ارتفاع    

 متر ی سانت5/1 بین ردیف و متر ی سانت20صورت   بوته در نظر گرفته شد که به نهاییمربع براي تراکممتر
در  .بود N81-18ارقام مورد بررسی زاگرس، تجن، کوهدشت، دوروم و الین . یف اجرا گردیدروي رد
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سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشـد نـسبی و   (هاي رشد  شاخص  صفاتی مانند  این مطالعه 
، تعـداد سـنبله در بوتـه، تعـداد دانـه در سـنبله، وزن سـنبله، وزن        تعداد پنجـه ،  )سرعت جذب خالص  

پـس از  . نـد مـورد بررسـی قـرار گرفت    کرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکـرد دانـه    عمل ،هزاردانه
 افـزار  نـرم توسـط  دست آمده براي صـفات مختلـف    بههاي  دادهگیري صفات،   برداري و اندازه    یادداشت

SAS ش هـا بـا رو    و مقایـسه میـانگین داده   ند شد  و تحلیل   تجزیهLSD    درصـد  5در سـطح احتمـال 
دسـت آمـده در        هاي رشد از مقادیر وزن خشک اندام هـوایی بـه            ورد شاخص براي برآ . صورت گرفت 

براي تعیین تغییرات شاخص سطح برگ، سـرعت        . براي هر رقم استفاده گردید    ) مربعمتر(واحد سطح   
 3، 2، 1هـاي   هابطترتیب از ر خالص به) سازي ماده(صول، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب   رشد مح 

 ).2007اران،  همکجوادي و( استفاده گردید 4و 
  

)1                                                                                            ()GA/LA(LAI   
  

)2                                                                             ()TT/()WW(CGR 1212   
  

)3          (                                                        )TT/()WLnWLn(RGR 1212   
  

)4                                           ()]LALA/()LALnLALn[(CGRNAR 1212   
  

سطح : GAبرداري و  زمان نمونه: T، )رمگ(وزن خشک گیاه : W، )مربعمتر(سطح برگ : LAها،  که در آن
  .باشند  می)مربعمتر(زمین 

 بـراي درك . بین صـفات محاسـبه گردیـد    ضریب همبستگی ، روابط بین صفات    اولیه  بررسی براي
ترین نقش را در تغییرات عملکرد دانـه ایفـا     روابط بین صفات و شناسایی خصوصیاتی که بیش      تر بیش
سیون گـام  رگرروش  مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد از         اتچنین براي تعیین اثر     کنند و هم    می

  . استفاده گردیدSAS و Excelافزارهاي   با استفاده از نرم و تجزیه علیتبه گام
  

  نتایج و بحث
 بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکردبین ارقام از نظر صفات ) 1جدول (اساس نتایج تجزیه واریانس بر

). 1جدول  ( داشتوجوددار   معنیتفاوتشاخص برداشت، تعداد سنبله در بوته و وزن سنبله در بوته 
و داراي باالترین ترتیب  و تجن به N81-18ها براي این صفات نشان داد که الین  مقایسه میانگین داده

  ).2جدول ( ندعملکرد دانه بودترین  کم
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  .در ارقام گندم مورد مطالعهگیري شده  هاي اندازه میانگین مربعات منابع تغییر براي ویژگی -1جدول 
منابع   میانگین مربعات

  تغییر
درجه 

  ملکردع  زاديآ
  دانه

  عملکرد
  بیولوژیک

  شاخص
  برداشت

  تعداد
  پنجه

  تعداد
  سنبله

  تعداد دانه
  در سنبله

  وزن سنبله
  در بوته

  وزن
  هزاردانه

  ns15/0  ns36/0  ns0004/0  ns0009/0  ns0024/0  ns86/1  ns0069/0  ns57/2 3  بلوك
  ns0012/0  **023/0  ns26/11  **072/0  ns8/22  001/0*  01/1*  58/0*  4  رقم
  33/12  0043/0  36/4  0031/0  0016/0  0002/0  27/0  16/0  12  خطا

  .دار معنیغیر ns درصد و 1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

 داراي باالترین تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله در بوته بوددر مقایسه با سایر ارقام  N81-18الین 
ترین   کم دانه عملکردنبله در بوته را داشت اما از نظرترین تعداد س که بیش رقم تجن با این. )2جدول (

 N81-18که در الین  طوري تعداد دانه در سنبله در ارقام مورد کشت، متفاوت بود به. مقدار را دارا بود
 رسد نظر می  به این نتایجاساسبر .دست آمد ترین تعداد دانه در سنبله به ترین و در رقم کوهدشت کم بیش

جدول  (تر بود  بیش دانه از تعداد سنبله در بوته بر عملکرد و وزن سنبله در بوتهتأثیر تعداد دانه در سنبله
تأثیر عوامل محیطی قرار   زمانی تحتتري از نظر  وسیع گندم در محدودهتعداد دانه در سنبله در . )2

موجب ممکن است افشانی   گرده زنی تا مرحله جوانهکننده از شروع ودکه هر عامل محد طوري گیرد، به می
ده است که گزارش ش. رسد نظر می بهتر   مهم دانه بنابراین تأثیر آن روي عملکرد،دوکاهش تعداد دانه ش

در ). 2005کافی و همکاران،  ( اول ناشی از افزایش تعداد دانه در سنبله است بهبود عملکرد در درجه
 مؤثر بر  از عواملنابع موجود تعداد پنجه، تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه متر بیش

  .)2001آیینه و همکاران،  ؛2010آرمینیان و همکاران  (اند  معرفی شدهعملکرد
  

  .صفات مورد ارزیابیبراي ارقام گندم مقایسه میانگین  -2جدول 

  عملکرد  ارقام
  )تن در هکتار(

  ولوژیک بیعملکرد
  )تن در هکتار(

شاخص 
  برداشت

  تعداد سنبله
  در بوته

  وزن سنبله
  )گرم(در بوته 

N81-18  a50/6  a56/15  a41/0  b66/1  a53/1  
  ab26/6  ab03/15  a41/0  b70/1  b34/1  زاگرس
  abc86/5  b30/14  a40/0  b71/1  a64/1  دوروم

  bc60/5  b13/14  ab39/0  b64/1  b35/1  کوهدشت
  c40/5  ab60/14  b37/0  a86/1  b26/1  تجن

LSD5% 75/0 99/0 03/0 10/0 12/0 

  ).≥05/0P(داري ندارند   آماري اختالف معنیاي حروف مشابه در هر ستون از نظرهاي دار میانگین
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 وجود دلیل به ژنتیکی در مورد خصوصیات فیزیولوژیک گندم در بسیاري از موارد پیشرفت
در این مطالعه . )2006سوقی و همکاران،  (ت استهمبستگی قوي بین عملکرد دانه و شاخص برداش

جا که شاخص  از آن). 3جدول (نیز بین عملکرد دانه و شاخص برداشت همبستگی باالیی مشاهده شد 
برداشت، نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک است، افزایش شاخص برداشت در صورت کافی 

 ،گردد، زیرا در پایان دوره رشد گیاه کننده منجر به افزایش عملکرد دانه می هاي فتوسنتز بودن اندام
رضایی . شوند ها وارد می شده در طول دوره رشد به دانه توجهی از مواد فتوسنتزي ساخته مقدار قابل

 گزینش برايعنوان معیاري  با توجه به ارتباط بین عملکرد دانه و شاخص برداشت آن را به) 1996(
  .اي با عملکرد باال در گندم مطرح نموده الین

عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت با دو صفت علت ارتباط باالي  در تجزیه علیت صفات به
تجزیه علیت . اند شوند، در مدل وارد نشده خطی بین متغیرهاي مستقل می عملکرد دانه که موجب هم

کرد دانه متعلق به وزن سنبله و سپس ترین اثر مستقیم بر عمل نشان داد که بیش) 4جدول (صفات 
 در توجیه تنوع عملکرد  وزن سنبله درصدي صفت57/65سهم عمده نیز  5 جدول .تعداد سنبله بود

 نیز در مطالعات خود به این نتیجه) 2008 (پور و همکاران حسن .دانه گندم را در مدل مشخص ساخت
با توجه به اثر  .تقیم را بر عملکرد دانه دارندترین اثر مس دانه بیشرسیدند که وزن سنبله و وزن هزار

ا  بارقام گزینش برايعنوان معیاري  توان آن را به مستقیم باالي این دو صفت بر عملکرد دانه، می
  . عملکرد باال در گندم مطرح نمود

 توجه با. ترین اثرات مستقیم منفی را دارا بودند ترتیب بزرگ دانه بهتعداد دانه در سنبله و وزن هزار
یم مستقتوان نتیجه گرفت که عوامل غیر میباشد  که همبستگی این دو صفت با عملکرد مثبت می به این

 و زمان مدنظر قرار داد طور هم  مجموع عوامل تأثیرگذار را بهباعث همبستگی شده است و باید
تواند منجر به  ی گزینش این صفات مبنابراین. تا اثرات مستقیم حداکثر شوندشرایطی را ایجاد نمود 

البته این امر با توجه به . تر گردد بیشافزایش عملکرد و تولید ارقامی با عملکرد دانه در واحد سطح 
زینلی و (پذیر است  نقش جبرانی این اجزا تا زمانی که تعادل بین منبع و مخزن برقرار باشد، امکان

 مدلی بود که تعداد دانه در سنبله 5 جدول  بهترین مدل در این مطالعه نیز با توجه به).2006همکاران، 
 در این زمینه چودري .اي نشان داد مالحظه در آن وجود داشت و با حذف آن ضریب تبیین کاهش قابل

 تعداد پنجه و وزن هزاردانه از اجزاء مهم و اصلی بیان داشتند که صفاتی مانند) 2000(و همکاران 
توانند منجر به افزایش تعداد دانه در سنبله و افزایش  یباشند که م وابسته به عملکرد در گندم می
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مستقیم نشان داد که هر دو صفت مورد بررسی، از طریق وزن  مطالعه عوامل غیر.عملکرد دانه گردند
 نیز باالترین اثر مستقیم را بر سنبله بیان گردید وزن چه چناناند که  بر عملکرد دانه مؤثر بودهسنبله 

نشان ) دانهدانه در سنبله و وزن هزارتعداد (همبستگی منفی بین این دو صفت  .عملکرد دانه داشت
که حداکثر عملکرد دانه در یک  جایی  از آن.یابد ها، دیگري کاهش می دهد که با افزایش یکی از آن می

یابد   با افزایش تعداد دانه، وزن دانه کاهش میبنابراینباشد،   معین داراي حد خاصی میشرایط
در این مطالعه بین صفات تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه و تعداد  ).2005نی و همکاران، نیستا(

گر  این روابط منفی بیان. سنبله در بوته با تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله همبستگی منفی مشاهده شد
عبارت دیگر  به. ندباش نقش تعادلی اجزاي عملکرد از جمله تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه می

افزایش تعداد دانه در سنبله و ایجاد مخازن فتوسنتزي متعدد از یک طرف و محدودیت در تأمین مواد 
فتوسنتزي از طرف دیگر ممکن است از دالیل کاهش وزن دانه در اثر افزایش تعداد دانه در سنبله باشد 

داري بین صفت  ستگی مثبت و معنیهمب) 1974(پارودا و همکاران ). 2008نیا و همکاران،  عسگري(
همبستگی ) 1972(که باگنارا و همکاران  حالی در. اند وزن دانه در سنبله و عملکرد دانه را گزارش کرده

  . داري را بین این دو صفت مشاهده نکردند معنی
با . ترین محل انجام فتوسنتز در گیاهان زراعی هستند کننده نور و مهم ها اندام اصلی دریافت برگ

از بین ). 1989سرمدنیا و کوچکی، (یابد  افزایش سطح برگ میزان دریافت تشعشع هم افزایش می
که  جایی سطح برگ بود از آن مربوط به شاخص  منفیترین اثر مستقیم هاي رشد، بیش شاخص

توان نتیجه گرفت که  میترین مقدار مثبت را داشت   بیشعملکردهمبستگی بین شاخص سطح برگ با 
طور همزمان   مجموع عوامل تأثیرگذار را بههمبستگی شده است و بایداین مستقیم باعث  غیرعوامل

ترین مقدار مثبت را   همچنین همبستگی بین شاخص سطح برگ با وزن سنبله بیش.مدنظر قرار داد
طور غیرمستقیم از طریق  نیز به) NARو  RGR ،CGR(هاي رشد  ه شاخصهم .)3 جدول (داشت

شود که شاخص   مشاهده می4با توجه به جدول . گذار بودند بر عملکرد دانه تأثیرخص سطح برگشا
که در تجزیه گام  طوري به .سطح برگ با تأثیر غیرمستقیم از طریق وزن سنبله بر عملکرد دانه مؤثر بود

 89/46 درصد به 54/61از ) ضریب تبیین( 2Rبه گام نیز مشاهده شد با حذف شاخص سطح برگ، 
 به سرعت جذب زیاديبستگی وادر محصوالت زراعی، سرعت رشد محصول  .ش یافتدرصد کاه

  ).1989سرمدنیا و کوچکی، (خالص و شاخص سطح برگ دارد 
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Abstract2 

In order to determine the best traits related to indirect increasing of grain yield, 
five wheat genotypes (Zagros, Tajan, Durum cul., Kohdasht and N-81-18 line) 
were evaluated by using randomized complete block design (RCBD) with 4 
replications in research field of Gorgan University of Agricultural Sciences and 
Natural Recourses. The studied traits included leaf area index (LAI), crop growth 
rate (CGR), relative growth rate (RGR), net assimilation rate (NAR), number of 
tiller, number of spike per plant, number of grain per spike, spike weight, grain 
weight, biological yield, harvest index and grain yield. The most grain yield was 
belonged to N-81-18 line. This line showed most number of grain per spike and 
spike weight in comparison with other genotypes. The results showed, there was 
significant correlation between grain yield and harvest index in all genotypes. The 
results of path analysis showed spike weight had the most direct effect on grain 
yield, in most genotype. Among of growth indices LAI had most negative direct 
effect, since correlation between leaf area and grain yield was significantly 
positive; therefore, the last correlation should be via indirect effect. 
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