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مقدمه
گندم ( )Triticum aestivum L.یکی از مهمترین
محصوالت غذایی در سرتاسر جهان است که از لحاظ سطح
زیر کشت و میزان تولید رتبه دوم را در بین گیاهان مختلف
زراعی دارا میباشد ( .)99بنابراین پیشرفتهای ژنتیکی در
تولید پایدار گندم میتواند تا حد زیادی در امنیت غذایی جهان
نقش داشته باشد ( .)40میانگین عملکرد گندم در دنیا نزدیک
 6/420و میانگین عملکرد گندم در ایران  2/934تن در هکتار
گزارش شده است ( .)99رشد و عملکرد گیاهان زراعی در
بسیاری از مناطق دنیا تحتتأثیر تنشهای زیستی و
غیرزیستی محدود میشود ( .)26در رویکرد جدید اصالح
نباتات باید صفات گیاهی در نظر گرفته شود که باعث توسعه
ارقامی میشود که قادر به غلبه بر شرایط چالشبرانگیز رشد
باشند ( .)91از این نظر ریشهها با داشتن طیف وسیعی از
خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نقش اساسی در
جذب آب و مواد غذایی ،کارایی مصرف آب و در نهایت
عملکرد محصول دارند (.)63،21
ریشه ها به نیمه پنهان گیاه معروف هستند که در زیر
زمین در حال رشد هستند و عملکرد آنها نقش مهمی در
رشد و عملکرد گیاهان دارد ،همچنین در بهبود بهرهوری منابع
به گیاه کمک کرده و میتوانند تغییرات خاک مانند محتوای

آب و مواد غذایی را احساس کنند ( .)90احساس کمبود آب در
ریشهها با یکی از شدیدترین تنشهایی که در گیاهان رخ
می دهد یعنی تنش خشکی ارتباط دارد .تغییرات ریشه در خاک
بهسرعت به اندامهای هوایی منتقل میشود و اصلیترین
اندام ها برای پاسخ ،درک و حفظ عملکرد در شرایط بروز
خشکی هستند ( .)3بههمین دلیل بهبود صفات ریشهای که
منجر به افزایش کارایی گسترش بافتها در جستجوی آب
خاک و حفظ عملکرد تحت شرایط کمبود آب میشود ،مورد
عالقه پژوهشگران قرار گرفته است ( .)61اصالح ارقام زراعی
جدید با سیستمهای ریشه کارآمد پتانسیل بسیار خوبی برای
بهبود بهرهوری از منابع و سازگاری گیاهان با آب و هوای
ناپایدار دارد (.)91
زمانی که محققان برای اولین بار ( )9به بررسی اهمیت
رشد ریشه و تأثیر آن بر عملکرد گندم پرداختند ،ارتباط بین
صفات ریشهای و پتانسیل عملکرد گندم در تحقیقات
متخصصین زراعت و اکولوژیستها مورد تأکید قرار گرفت
( .)42همانطور که اصالح برای خصوصیات مربوط به
اندامهای هوایی باعث افزایش عملکرد میشود ،انجام
مطالعات در مورد ریشه نیز میتواند سبب شناخت عوامل مؤثر
بر افزایش عملکرد شده و در شرایط بحرانی تنش ،موفقیت
تولید را تضمین نماید ( .)91محققین معتقدند بهبود عملکرد
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چکیده
اصالح ارقام زراعی جدید با سیستمهای ریشهای کارآمد پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش بهرهوری در استفاده از منابع و
سازگاری گیاهان با آب و هوای ناپایدار و بهبود عملکرد دارد .مطالعه حاضر بهمنظور بررسی روابط خصوصیات ریشهای با عملکرد
و اجزای عملکرد گیاه در  24الین و رقم گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط دیم مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در دو سال زراعی  1371-79و  1379-79انجام شد .نتایج تجزیه واریانس
مرکب نشاندهنده تفاوت بین سالها و تنوع باال میان ژنوتیپها برای اکثر صفات اندازهگیری شده بود .بر اساس نتایج بررسی
پارامترهای ژنتیکی ،بیشترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت تعداد دانه در سنبله ( 97/329درصد) بود و وراثتپذیری اکثر
صفات ریشهای پایین بود .همبستگی باال و معنیداری بین عملکرد با وزن هزاردانه وجود داشت .در حالیکه همبستگی عملکرد با
اکثر صفات ریشه ای به غیر از قطر ریشه منفی بود .نتایج تجزیه علیت متوالی نشان داد که در مرحله اول زنجیره صفات وزن
هزاردانه ،تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله بر عملکرد دانه تأثیرگذار بودند و در مرحله دوم زنجیره صفات وزن
خشک و قطر ریشه عمق بیشتر از  22cmو حجم ریشه تا عمق  22cmبا تأثیر بر وزن هزاردانه ،حجم ریشه عمق بیشتر از  22cmو
وزن خشک ریشه تا عمق  22cmبا تأثیر بر تعداد سنبله در مترمربع و حجم ریشه تا عمق  22cmبا تأثیر بر تعداد دانه در سنبله
بهطور غیر مستقیم بر عملکرد دانه تأثیر داشتند .نتایج تجزیه به عاملها منجر به شناسایی چهار عامل شد که در مجموع 92/42
درصد از تغییرات بین دادهها را تبیین کردند .بر اساس نتایج تجزیه خوشهای ژنوتیپهای مورد بررسی در سه گروه قرار گرفتند
که ارقام و الینهای قرار گرفته در گروه دوم با داشتن بیشترین حجم ،قطر ،وزن خشک ،سطح و طول ریشه تا عمق ، 22cm
بیشترین مقدار عملکرد را دارا بودند.
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی رابطه بین صفات ریشهای باا عملکارد و
اجزای عملکرد دانه 99 ،رقم گندم دیام پااییزه باه ناام هاای
سرداری ،هما ،آذر ،7تکاب ،اوحادی ،رصاد ،هشاترود ،بااران،
سائین ،صدرا و کراس سابالن (ارقاام دیام مقااوم باه سارما)
بههمراه  96الین پیشرفته گندم ناان (الیان هاای حاصال از
چندین سال گزینش در جمعیت های حاصل از تالقای ماابین
 93الین گندم داخلی و خاارجی باه دو صاورت تالقایهاای
متقارب (برای تشکیل یک جمعیت منبع) و تالقیهای دو باه
دو (برای تشکیل  2جمعیت) بهروش مخلوط بالک-شجرهای)
در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط دیم
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجاان واقاع در
 63درجه و  19دقیقه عرض شمالی و  12درجاه و  71دقیقاه
طول شرقی و ارتفاع  9371متر از ساطح دریاا طای دو ساال
زراعی  9613-11و  9611-12کشت و ارزیابی شادند .میازان
بارش و میانگین دمای محال آزماایش در ساالهاای زراعای
مزبور در جدول  9آمده است.

جدول  -9میزان بارش (میلیمتر) و میانگین دمای هوا (سانتیگراد) در دانشگاه زنجان از اول مهرماه تا آخر تیر ماه طی دو سال زراعی
 9613- 11و 9611- 12

برای اجرای این آزمایش ،تعدادی لولههای پیویسی باه
قطر  71سانتی متر و طول  971ساانتیمتار در ساه تکارار در
داخل خاک مزرعه با بافت لومی-رسای کاار گذاشاته شادند.
جهت تسهیل خارج نمودن لوله هاای پایویسای در انتهاای

فصل از خاک ،داخل آنها لولههایی با قطر  93سانتیمتار قارار
گرفت و فضای بین دو لوله توسط فوم  7سانتیمتری پر شاد.
داخل این لولهها هم کیسههای پالساتیکی قارار داده شاده و
داخل آنها با خاک مزرعه پر شد.
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Table 1. Precipitation (mm) and average temperature (°C) in Zanjan University from October to July during the two
cropping years 2017-18 and 2018-19
9611
9613
سال
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه
1
76 /7
37
91 /7
73/2
11/6
91/3
71
99/1
1
میزان بارش ()mm
1/3
7/6
3/3
6/2
97/1
93/1
میانگین دما ()ºc
73 /6
91 /6
96 /6
99 /2
9612
9611
سال
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه
7/11
3/17
37/19
32/31
19/21
77/32
13/12
31/11
61/69
1/21
میزان بارش ()mm
73/93
76/71
93/11
2/31
6/13
9/13
1/79
6/66
3/11
97/11
میانگین دما ()ºc
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گندم از طریق اصالح سیستم ریشه میتواند به انقالب سبز
دوم منجر شود به این دلیل که موجب افزایش جذب منابع و
کاهش نیاز کودی میشود (.)96
در مطالعات زیادی تأثیر سیستم ریشه بر عملکرد گندم
مورد بررسی قرار گرفته است ( .)91،67،73،1،66،11با
اینحال گزارشهای متضادی در مورد ارزش سیستم ریشه
برای تولید عملکرد تحت شرایط تنش خشکی وجود دارد.
برخی دالیل حاکی از مؤثر بودن سیستم ریشهای بزرگ برای
جذب آب بیشتر و کاهش اثر تنش است ( .)13،91،69در
حالیکه در دیدگاه دیگر استدالل بر این است که از آنجا که
ریشهها یک مخزن اصلی برای اسیمیالتها در گیاه محسوب
میشوند ،کاهش اندازه ریشه باعث افزایش دسترسی اندامهای
روی زمین از جمله دانه به این اسیمیالتها میشود (.)1،11
مطالعه رابطه بین مورفولوژی ریشه و عملکرد دانه گندم در
استرالیا نشان دهنده اهمیت ریشههای عمیق برای جذب آب
در شرایط تنش و جلوگیری از بروز تنش در مراحل حساس
رشد بود که منجر به افزایش شاخص برداشت شد ( .)3در
مطالعهای دیگر نیز عنوان شد وجود آب به هنگام گلدهی با
افزایش توزیع ریشه در الیههای عمیق خاک باعث افزایش
جذب آب و افزایش کارایی مصرف آب در گندم برای تولید
دانه می شود که منجر به تولید بیشتر گل ،غالف و در نهایت
تولید عملکرد بیشتر در گیاه میشود ( .)93با این حال در
برخی مطالعات دیگر انعطافپذیری سیستم ریشه دلیل بهبود
ساختار ریشه و سازگاری آن با میزان رطوبت خاک و در
نهایت بهبود عملکرد گزارش شده است ( .)77،62در
مطالعهای که بر روی سیستم ریشه در  61ژنوتیپ گندم انجام
شد ،همبستگی بین عملکرد با صفات مربوط به اندازه ریشه
شامل طول ریشه ،اندازه ریشههای اولیه و مساحت ریشه
مثبت و معنیدار گزارش شد ( .)6در مطالعهای دیگر نیز
همبستگی مثبت اما کم بین صفات ریشه و عملکرد گزارش
شد (.)91
بر اساس نظر برخی محققین از جمله دالیل عقب بودن
تحقیقات ریشه نسبت به اندامهای هوایی ،وراثتپذیری نسبتاً
کم صفات ریشهای و انعطافپذیری آنها در پاسخ به محیط و

خاک میباشد ( .)2بررسی تاریخچه توسعه صفات ریشه
مرتبط با عملکرد در  91رقم گندم زمستانه طی  31سال،
نشاندهنده افزایش بیوماس ریشه در سطح خاک و
انعطاف پذیری بیشتر ریشه در عمق خاک در ارقام جدید برای
بهبود عملکرد و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس خاک
بود (.)61
بهنژادگران گیاهی اغلب روی قسمتهای هوایی گیاه
یعنی قسمتهایی که به سادگی قابل بررسی و مطالعه هستند،
تمرکز کردهاند .اما ریشهها بهدلیل سخت بودن مطالعه آنها
کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند این در حالی است که ریشهها
نقش بسیار مهمی در رشد و عملکرد محصوالت زراعی دارند.
طبق تحقیقات انجام شده تا بهحال هیچگونه مطالعهای روی
سیستم ریشهای ارقام دیم در شرایط مزرعهای انجام نشده
است لذا مطالعه حاضر بهمنظور بررسی رابطه بین خصوصیات
ریشهای و عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط دیم
انجام شد.
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 ơ2pواریانا فنوتیپی ơ2e ،واریانا وحیطیơ yg ،
واریانا اثر واقابز ژنوتیپ×سال ơ2g ،واریانا ژنایکیr ،
تیداد تکرار و  yتیداد سال ویباشد.

وراثتپذیری عمووی بهعنوان درصدی از نسبت واریهانا
ژنایکی به واریانا فنوتیپی وحاسبه شهد .گفانهی اسهت کهه

 GAmدرصد پیشرفت ژنایکی K ،ضریب گزینش (بهرای
شدت گزینش پنج دردصد برتهر ویهادل  ơ2g ،)1/50واریهانا
ژنایکی ơ2p ،واریانا فنوتیپی و ̅ ویانگین جاویه ویباشد.
بهههونظههور بررسههی روابههط بههین صههفات تجزیههه ضههرایب
همبساگی ساده پیرسون و تجزیههههای زوهاری دنهد واهیهره
شاوز تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت واهوالی انجهام شهد .از
تجزیه با عاوهز هها بها اسهافاده از روؤ وهلفههههای اصهلی و
درخش عاوز ها بههروؤ وریمهاکا بههونظهور درک روابهط
داخلههی صههفات و تییههین گروهههی واهیرهههایی بهها بیشههارین
همبساگی اسافاده گردید .برای تهیه واتریا ضرایب عهاولی،
عاوز هایی که ریشه وشخصهه زن هها بهزر تهر از یهک بهود
اناخاب شدند .بهونظور گروهبندی ژنوتیپ های وورد بررسی بر
اسا صفات اندازهگیری شده ،تجزیه خوشهای بها اسهافاده از
داده های اسااندارد شده بهروؤ وارد و فاصله اللیدسهی انجهام
شد .جهت اناخاب بهارین گهروههها از تجزیهه واریهانا دنهد
واهیره بر وبنای طرح کاوالً تصادفی ناوایادل اسافاده گردیهد.
در این تجزیه گروهها بهعنوان تیمار و الینهای داخز گروهها
بهعنوان تکرار در نظر گرفاهه شهدند .در دالهتههای وخاله
برؤ دندروگرام گروه بندی انجام شهد و دهالایکهه بیشهارین
وقههدار  Fرا داشههت اناخههاب شههد .تجزیهههههها بهها اسههافاده از
نرمافزارهای  SAS 9.01و  SPSS 21انجام شد.
نتایج و بحث
ناایج تجزیه ورکب نشانداد که اثر سال برای تمام صفات
اندازه گیری شده به ایر از لطر ریشه تها عمه 10cmوینهیدار
بود (جدول  .)1علت این اور تهییرات زیاد شرایط زب و ههوایی
طی دو سال اجرای ززوایش بود (جدول  .)1بین ژنوتیهپههای
وورد وطالیه از لحاظ کلیه صفات وورد وطالیه به ایهر از لطهر
ریشه عم بیشار از  10cmاخاالف وینی داری وجود داشت که
نشان دهنده تنوع ووجود بین زن ها از لحاظ این صفات اسهت.
وینی دار شدن اثر واقابز ژنوتیپ× سال برای کلیه صهفات بهه
ایر از لطهر ریشهه عمه بیشهار از  ،10cmدهاکی از واکهنش
وافاوت ژنوتیپ های وورد بررسی به تهییرات شرایط سالها از
لحاظ صفات وزبور است.
برزورد پاراوارهای ژنایکی نشان داد که (جدول  )8صهفت
وجموع طول ریشه عم بیشار از  )94/807( 10cmبهاالترین
و صفت لطر ریشه عم بیشار از  )7/077( 10cmپایینتهرین
ضریب تهییرات فنوتیپی را بهخود اخاصها دادنهد .بیشهارین
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 ơ2ygواریانا اثر واقابز ژنوتیپ×سال و  M1ویانگین
وربیات ژنوتیپ M3 ،ویانگین وربیات خطا و  rتیداد تکرار
ویباشد.
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نیاز های کودی خاک با توجه بهه ززوهون خهاک و دهدود
بحرانی گیاه گندم وحاسبه و به خاک اضافه شهد (کهود اوره و
کود سوپر فسفات ههر کهدام  05کیلهوگرم در هکاهار لبهز از
کاشت) .با توجه به اینکه ززوایش برای شهرایط دیه طرادهی
شده بود ،زبیاری لبز از کاشت انجام نشد .با اینحال ،بهونظهور
یکسان کردن رطوبت وزرعه و لولهها از خهاک وزرعهه و لولهه
نمونه تهیه شهد و پها از تییهین رطوبهت ،در صهورت وجهود
اخاالف بین رطوبت خاک وزرعه و خاک لولهها ،به هر لوله به
ویزان الزم زب اضافه شد .این کار در طول فصهز زراعهی بهه
جهت یکسان کردن رطوبت خهاک لولهههها بها زوهین زراعهی
به طور وسامر و دسب نیاز انجام شد .در هر لوله نیز تیهداد 11
بذر در  10وهرواه کشت شد که پا از سبز شدن بهه  7عهدد
تنک شد .لولهها در اناهای فصز رشد از زوهین خهارش شهده و
صفات ریشههای در دو بخهش تها عمه  10cmو بهیش از زن،
شاوز وجموع طول ریشه ،لطهر ریشهه ،دجه ریشهه ،سهط
ریشه و بیووها ریشهه و همچنهین عملکهرد دانهه و اجهزای
عملکرد شاوز تیداد سنبله در وار وربع ،تیداد دانه در سهنبله و
وزن هزاردانه از پنج بوته اندازهگیری شدند .بهونظهور سههولت
در جداسازی ریشه ها از خاک و جلوگیری از ایجاد خسارت بهه
ریشه های اصلی و فرعی پا از خروش کیسه های پالسهایکی
از لولههای پیوی سی ساون خاک بههمراه پالسایک اطهراف
زن بر روی صفحه وشبک گذاشاه شده و ددود  15دلیقهه در
ظرف داوی زب لرار داده شد .سپا کیسه پالسایکی دهاوی
بسار کاشت و ریشه درون زن به زهساگی از زب خارش شهده و
ریشه ها با اسافاده از فشار والیه زب شسهاه شهد و تها زوهان
اندازه گیری پاراوار های وورد نظر در الکز  05درصد نگهداری
شد.
بید از انهدازه گیهری صهفات ،تجزیهه و تحلیهز داده ههای
داصز بهصورت تجزیه ورکب در لالب طرح بلوک های کاوز
تصادفی انجام شد .اجزای واریانا بها اویهد ریاضهی ویهانگین
وربیات به شرح زیر وحاسبه شدند (.)87

واریاناهای ژنایکی و فنوتیپی با فروولهای باال و بر وبنهای
ویانگین ژنوتیپها بدست زود .از زنجا که در گیاهان خودگشن
با درصد باالی خودگشنی ،واریهانا االبیهت وجهود نهدارد یها
بسیار ک است ،ویتوان واریانا ژنایکهی را ویهادل واریهانا
افزایشهی در نظههر گرفههت بنههابراین وراثههتپههذیری عمههووی و
خصوصی تقریباً با ه برابر هساند (.)1
پیشرفت ژنایکهی بههصهورت درصهد وطله از ویهانگین
) (GAmبا در نظر گرفان گزینش پنج درصد از ژنوتیهپههای
برتر برابر برزورد شد (.)15
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مقدار ضریب تغییرات ژنتیکی مربوط به صفت تعداد سننلهه در
متر مربع ( )93/336بنود و ممتنریم مقندار ضنریب تغیینرات
ژنتیکی بنرا صنفت قطنر ریشنه عمنی بیشنتر از )0( 62cm
مشاهده شد .بیشتریم میزان وراثتپذیر مربنوط بنه صنفت
تعداد دانه در سنلهه ( )00/663بود .در بنیم صنفات ریشنها ،
بیشتریم میزان وراثت پذیر مربوط به صفات قطنر ریشنه تنا
عمی  )62( 62cmو حجم ریشه تا عمی  )90/340( 62cmبنود.
وراثتپذیر برا برخی از صفات مانند مجموع طول ریشه تا
عمی  ،62cmسطح ریشه عمی بیشنتر از  62cmو وزن خشن
ریشه تا عمی  62cmمم بود مه دلیل آن را میتوان بنه بنزر
بودن واریانس فنوتیپی آنها نسلت داد مه ناشی از تأثیر محیط
است.
اگر وراثت پذیر ی صفت خیهی باال باشد (بنی از 30
درصد) گزین برا آن صفت به نسلت آسنان خواهند بنود و
دلیل آن رابطه نزدی ژنوتیپ و فنوتینپ و سنهم بنه نسنلت
موچ محیط در شکل دادن فنوتیپ است ( .)49عمهکرد دانه
میزان وراثت پذیر پایینی داشت مه درصد پیشرفت ژنتیکنی
برا آن  90/032درصد برآورد شد .در بیم اجزا عمهکرد نیز
بیشتریم میزان وراثتپذیر بهترتیب مربوط به صنفت تعنداد
دانه در سنلهه ( )00/663و بعند از آن صنفت تعنداد سننلهه در
مترمربع ( )29/222بود .ایم صفات بیشتریم درصند پیشنرفت
ژنتیکی را نیز دارا بودند مه مقادیر باال وراثتپذیر همراه با
پیشرفت ژنتیکی احتماالًنشاندهنده فعالیت افزایشی ژنهنا در
منترل ایم صفات میباشد .با ایم وجود عدم اجرا طرحهنا
ژنتیکی و محاسله پارامترها ژنتیکی و واریانسهنا صنرفاً بنا
اتکا به طرح ها عاد آزمایشی اطالعات دقیی برا نتیجنه
گیر قطعی بهدست نمنیدهند .وراثنتپنذیر پناییم بنرا
عمهکرد دانه و وراثت پذیر باال بنرا صنفات تعنداد داننه در
سنلهه و تعداد سنلهه در متر مربع توسنط محققنیم دی نر نینز
گزارش شده است ( .)62در مطالعه ا دی نر وراثنت پنذیر و
درصد پیشرفت ژنتیکی متوسط و وراثت پذیر باال را برا دو
صفت تعداد دانه در سنلهه و وزن هزاردانه گزارش شد و عنوان
شد وراثت پذیر و درصد پیشرفت ژنتیکی باال بنرا اینم دو
صفت نشان می دهد مه وراثت پنذیر اینم دو صنفت عمندتاً
ناشی از واریانس ژنتیکی میباشد ( .)4در مجموع وراثتپذیر
صفات ریشها ممتر از صفات مربنوط بنه عمهکنرد و اجنزا
عمهکرد بود مه نشان دهننده تنأثیر زیناد محنیط بنر صنفات
ریشها در اثر مواجهه با تن خشکی اسنت .وراثنت پنذیر
پاییم صفات ریشه ا توسط محققیم دی ر نیز گنزارش شنده
است (.)60،3،0
بررسی ضرایب هملست ی بیم صفات مورد مطالعه نشنان
داد مه عمهکرد دانه هملسنت ی مبلنت و معننی دار بنا وزن
هزاردانننه ( )r=0/09و قطننر ریشننه عمننی بیشننتر از 62cm
( )r=0/20و هملسننت ی منفننی و معنننیدار بننا وزن خش ن
ریشننه عمننی بیشننتر از  )r=0/26( 62cmداشننت .طلاطلننایی و
همکاران ( )46و محمند و همکناران ( )60نینز هملسنت ی
مبلت و باالیی بیم عمهکرد با وزن هزاردانه در شنرایط تنن
خشکی در گندم گزارش مردند .وجود هملست ی بیم عمهکنرد
با وزن هزاردانه نشان منیدهند منه اینم صنفت را منیتنوان

معیار برا انتخاب در بهلود عمهکرد دانه تحت شرایط دینم
به حساب آورد .در بنیم اجنزا عمهکنرد نینز هملسنت ی وزن
هزاردانه با تمام صفات ریشه بنهغینر از قطنر ریشنه منفنی و
معنی دار بود اما هملست ی وزن هزاردانه با قطر ریشه در عمی
بیشتر از  62cmمبلت و معنیدار بود.
صفات ریشها نیز بهغیر از قطر ریشه با هنم هملسنت ی
مبلت داشتند مه بیشتریم هملست ی مربوط به حجم ریشه بنا
سطح ریشه عمی  ،62cmحجم ریشه بنا وزن خشن ریشنه و
سطح ریشه عمی بیشنتر از  62cmو مجمنوع طنول ریشنه بنا
سطح ریشه در هنر دو عمنی تنا  62cmو بیشنتر از  62cmبنود
(جدول  .)4بر اساس نتایج ین پنژوه دی نر نینز در بنیم
صفات ریشه ا  ،طول ریشه هملست ی مبلتی با مجموع طول
ریشه ،وزن خش ریشه ،سطح ریشنه ،انندازه ریشنه و تعنداد
ریشه داشت درحالیکه قطر ریشه هملسنت ی منفنی بنا سنایر
صفات ریشها داشت (.)62
تجزیه رگرسیون گامبهگام برا عمهکرد دانه نشان داد منه
سه متغیر وزن هزاردانه ،تعداد سنلهه در مترمربع و تعنداد داننه
در سنلهه بهترتیب وارد مدل شدند و بههمنیم دلینل اخنتال
بیم ژنوتیپ ها از نظر صفت عمهکرد دانه را میتوان به تفناوت
در ایم صفات نسلت داد .در اینم مینان صنفت وزن هزارداننه
بهتنهایی  20درصد از تغ ییرات عمهکنرد داننه را توجینه منرده
است مه چنیم رابطه قو را می توان دلیل هملست ی مبلت و
باال دو صفت در شرایط دیم دانسنت .دومنیم متغینر تعنداد
سنلهه در مترمربع بود مه ضریب تلییم مدل را به  36/9درصد
رساند و تعداد دانه در سنلهه سومیم متغیر بود مه وارد مندل
شد .ایم صفات رو همرفته  33/3درصد از تغییرات عمهکنرد
دانننه را توجیننه مردننند (جنندول  .)2نتننایج تجزیننه رگرسننیون
گامبه گام نشان داد مه ژنوتیپهایی منه دارا وزن هزارداننه،
تعداد سنلهه در مترمربع و تعداد دانه در سنلهه بیشتر باشنند،
عمهکرد دانه بیشتر دارند .ایم صنفات منیتواننند بنهعننوان
صفات اصهی تعییم مننده عمهکرد دانه در نظر گرفتنه شنوند،
بنابرایم گزین ایم صفات در صورتی مه رقم مناسنب بنرا
آنها وجود داشته باشد مه پس از تالقی در بنیم زادههنا آن
برا تعییم بهتریم نتاج ،جستجو و غربال ر مرد ،منیتوانند
افزای عمهکرد و تولید ارقنام دارا عمهکنرد بناال را در پنی
داشته باشد .طلاطلایی و همکاران ( )46نینز عننوان مردنند در
تعییم بهتریم مدل رگرسیونی عمهکرد دانه الیم ها گندم در
شرایط تن خشکی ،وزن هزارداننه بنا ضنریب تلینیم 0/43
بهتنهایی بیشتریم تغییرات مدل رگرسیونی را توجیه مرد و بعد
از آن بهترتیب تعداد سنلهه در مترمربع ،طول سنلهه ،تعداد دانه
در مترمربع و وزن دانه در سنلهه بنهترتینب وارد مندل شنده و
ضریب تلییم آن را به  0/39رساندند.
طلی نتایج بهدست آمنده از تجزینه ضنرایب عهینت بنرا
عمهکرد دانه با سایر صفات (شکل  )9در مرحهنه اول زنجینره،
اثر مستقیم تمام صفات وارد شده به مدل منه اجنزا اصنهی
عمهکرد نیز می باشند بر عمهکرد مبلت بود منه بیشنتریم اثنر
مستقیم بر عمهکرد مربوط به صفت وزن هزاردانه بنود .اثنرات
غیرمستقیم اجزا عمهکرد از طریی یکدی ر بر عمهکنرد داننه
منفننی بننود مننه ایننم نتیجننه دور از انتظننار نیسننت ،چننرا مننه
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همبستگی این صفات با هم منفی است .مثالً با افزایش تعدداد
دانه سهم هر دانه از مدااد فتاسدنتزی تمتدر ددد و داندههدا
بهمیزان تمتری پر می اند .به عبدارت دیگدرو وزن هزاردانده
تاهش می یابد و از این طریق اثدر ییرمسدتمیم منفدی ای داد
می اد .ممدار اثر باقیماندد  4/333د.
در مرحله دوم زن یرد سه متغیر وزن خشک ریشه عمق بیشتر
از 53cmو قطر ریشه در عمق بیشتر از  53cmو ح م ریشه تدا
عمق 53cmبه عناان صفات مؤثر بر وزن هزاردانه تعیین دند
ته در م ماع  40/3درصد از تغییرات مرباط به این صدفت را
تبیین تردند .اثر مستمیم وزن خشدک ریشده عمدق بیشدتر از
 53cmب یش از اثر مستمیم سایر صفات و منفی بدادو بیشدترین
اثر ییرمستمیم در بین صفات مرباط به اثر ییرمستمیم ح دم
ریشه تا عمق  53cmاز طریق وزن خشک ریشه عمق بیشتر از
 53cmبر وزن هزاردانه بداد .اثدر مسدتمیم وزن خشدک ریشده
عمق بیشتر از  53cmروی وزن هزاردانه منفی بداد تده نشدان
دهندد این است ته گیاد ریشههای خاد را گسترش دادد تدا از
اعماق آب را جذب تند حال با تاجه به اینکه با افزایش نفدا

ریشه به خاک قطر آن تم می اد تاانایی آن در جدذب آب از
خاک نسبتا خشک تاهش مییابد به همین دلیل تدثثیر منفدی
بر وزن هزاردانه در زمدان پدر ددن دانده دارد .از طرفدی اثدر
ییرمستمیم وزن خشک ریشه عمق بیشدتر از  53cmاز طریدق
ح م ریشه تا عمق  53cmمنفی باد زیرا بخش اصلی ریشههدا
در اعماق قرار گرفته اند ته سبب دد ح دم ریشده تدا عمدق
 53cmتاهش یابد.
اثر مستمیم ح م تا عمق  53cmروی وزن هزاردانه نیدز منفدی
باد و این نتی ه منطمی است چراته در زمان پدر ددن دانده
خدداک سددطهی بدده دددت خشددک و تددم رطابددت بدداد .اثددر
ییرمستمیم این صفت از طریق وزن خشک و قطر ریشه عمق
بیشتر از  53cmبر وزن هزاردانه نیز منفی باد ته می تااندد بده
این دلیل با د ته با گسترش ریشه در بخش سدطهی خداکو
وزن خشک و قطر ریشه در اعماق خاک تاهش مییابد .تنهدا
اثرات مستمیم و ییرمستمیم قطر ریشه عمق بیشتر از  53cmبر
وزن هزاردانه مثبت باد ته بیان تنندد اهمیت قطدر ریشده در
جذب آب و افزایش عملکرد در رایط تنش است.
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درجه آزادی

عملکرد دانه

تعداد دانه در سنبله

وزن هزاردانه

تعداد سنبله در مترمربع

حجم ریشه تا عمق 22cm

حجم ریشه عمق بیشتر از 22cm

قطر ریشه تا عمق 22cm

قطر ریشه عمق بیشتر از 22cm

وزن خشک ریشه تا عمق 22cm

وزن خشک ریشه عمق بیشتر از 22cm

مجموع طول ریشه تا عمق 22cm

مجموع طول ریشه عمق بیشتر از 22cm

سطح ریشه تا عمق 22cm

سطح ریشه عمق بیشتر از 22cm

**2722 /2** 212 /0** 1017401/4
1
سال
12
2/0
2022/2
4
تکرار (سال)
28
ژنوتیپ
**41 /0
**70 /1
**10271 /2
**
**
28
ژنوتیپ × سال
27 /0
20 /1
**12114 /7
10
0/1
4442/8
22
خطای آزمایشی
ضریب تغییرات ()%
12/8
14/0
22/2
 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0 /02و 0 /01

*240027 /4
02704/8
**240211 /7
**112012 /8
20100/1
11/4

**222 /2
0/4
**1 /7
*1 /4
0/72
81/4

**200 /2
1/7
**4 /2
**4 /8
1/1
27/2

0 /007ns
0/001
*0 /004
*0 /008
0/002
10/4

**0 /22
0/002
0 /002ns
0 /002ns
0/002
21/2

*0 /81
0/02
**0 /12
*0 /10
0/02
27/1

**80 /1
0/20
**0 /21
**0 /12
0/02
28/7

**70727 /2
1212/7
**1411 /1
**1401 /0
287/2
41/2

**2208180 /8
88078/1
**28702 /4
**24020 /7
22022/2
71/4

**4288121 /2
40408/1
**42014 /2
**48401 /1
11817
88/7

**41782712 /7
18141
**470201 /1
**421848 /1
181828/7
80/8
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جدول  -2تجزیه واریانس مرکب عملکرد و اجزای عملکرد و صفات ریشهای در ژنوتیپهای گندم

Table 2. Combined analysis of variance of yield and yield components and root traits in wheat genotypes
میانگین مربعات

بررسی روابط بین صفات ریشهای با عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان 241 ................................................................................................................................

جدول  -3پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد و اجزای عملکرد و صفات ریشهای در ژنوتیپهای گندم

Table 3. Genetic parameters of yield and yield components traits and root traits in wheat genotypes
σ2g

σ2yg

σ2p

)h2 (%

صفات
9/112
21/112
22/112
32/392
11/646
1119/12
1222/233
122/63
عملکرد
26/223
29/124
11/131
4/922
12/311
22/613
4/666
1/12
تعداد دانه در سنبله
9/214
23/643
21/196
1/249
43/122
1
2/666
3/22
ومن هزار دانه
26/661
13/122
14/642
122/442
22/222
42222/922 32269/132 12126/21
تعداد سنبله در متر مربع
1/922
21/131
6/146
2/293
21/641
2/113
2/123
2/22
ضجر ریشه تا عمق 12 cm
21/423
2/122
2/133
2
ضجر ریشه عمق بیشتر ام 12 cm
4/422
1/112
4/243
2/223
12
2
2
2
قطر ریشه تا عمق 12 cm
2
1/611
2
2
2
2
2
2
قطر ریشه عمق بیشتر ام 12 cm
22/292
21/343
21/292
2/221
3/333
2/212
2/226
2/221
ومن خش ریشه تا عمق 12 cm
2/634
21/121
3/211
2/236
9/213
2/232
2/246
2/223
ومن خش ریشه عمق بیشتر ام 12 cm
3/124
33/132
2/191
2/412
2/322
141/226
322/133
3/122
مجموع طول ریشه تا عمق 12 cm
49/321
1962/9
22419/4
-24/126
مجموع طول ریشه عمق بیشتر ام 12 cm
1/662
11/216
2/366
12/241
22/262
1212/121
1363/1
946/233
سطح ریشه تا عمق 12 cm
4/292
11/264
2/249
22/411
1/112
11494/1
221996/41 1224/113
سطح ریشه عمق بیشتر ام 12 cm
 : σ2gواریانس ژنتیکی :σ2yg ،واریانس اثر متقابل ژنوتیپ در سال :σ2p ،واریانس فنوتیپی :h2 ،وراثتپذیری :GA ،پیشرفت ژنتیکی :GAm ،درصد پیشرفت ژنتیکی :PCV ،ضریب
تغییرات فنوتیپی :GCV ،ضریب تغییرات ژنتیکی

عنوان ردند ام زنجها هه تهأثیر اصهلی فیزیولهوژیکی تنظهیر
اسمزی ام طریق ضفظ تورژسانس در پهانیکول اسهت ،بها ایهن
ضال ضفظ تورژسانس در سلولهای سایر بافتها ممکن اسهت
منجر به رفتارهایی در گیاو یود ه دقیقاً در تضهاد بها عوامهل
مثثر بر عملکرد است به این ترتیب تنظیر اسمزی تیمهل بهه
خشکی یدید را بهبود بخشیدو و تنها به مندومانی گیاو مه
می ند .نتایج بررسی سیستر ریشهه در گنهدم نشهان داد هه
میصوالتی ه به ذخیرو بارندگی در خاک وابسته هستند بایهد
میزان مصهر زب را در مرضلهه رویشهی هاهح دهنهد میهرا
سرعت ر رید ریشه در مراضل اولیه برای اسهتفادو ام زب در
مرضله رید مایشی مطلوب تهر اسهت در مقابهل سیسهتر ههای
ریشه ای بزرگتر برای جذب زب و استفادو ام زن در مناطقی ه
میزان بارش بیشتری دارند سودمندتر است .)43
جذب زب و مواد مغذی در گیاو بیشتر به عملکرد فیزیولوژی
ریشه وابسته است .عملکرد سیستر هیدرولیکی در گیاو نیز بهه
وسیله تعداد ،قطر و طول زوندهای زبکهح یهبکه زبرسهانی ام
ریشه تا برگ تعیین مییود .مطابق قهانون ههاگن-پهوامی بها
افزایح قطر هدایت هیدرولیکی افزایح پیدا می ند ،بهه ایهن
ترتیب افزایح قطر ریشهه در عمهق بیشهتر ام  ،12cmسهبب
جذب و انتقال زب و در نهایت افزایح ومن هزاردانه مهییهود
.)14
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1- Hagen–Poiseuille
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با توجه به اینکهه زممهایح ضاضهر در یهرایط دیهر و در
مزرعه درون لوله های پیوی سی به طول  2/12متر انجام ید،
این نتایج دور ام انتظار نیست .میرا در ابتدای فصهل ریهد هه
مقدار و پرا نح بارندگی مناسهب بهود گیهاو توانسهت مراضهل
فنولوژی خود را تا مرضله گردوافشانی بدون تهنح پشهت سهر
بگذارد ،با توجه به وجود رطوبت هافی در ایهن مراضهل گیهاو
تو انسته است پرا نح ریشه مناسبی دایته باید .اما در مرضله
پر یدن دانه به دلیهل هاهح یهدید بارنهدگی و میهدودیت
دسترسی گیاو به رطوبت خاک به خاطر وجود لولهها ،گیهاو بها
تنح یدیدی مواجه ید ه علی رغر وجود سیسهتر ریشههای
با پرا نح مناسب به دلیل عدم وجود رطوبت در خهاک ،گیهاو
قادر به جذب زب نبود .ام طرفی در تالش برای غلبه بر تهنح،
گیاو بخشی ام ربوهیدرات های میلول خود را به سمت ریشه
هدایت می ند ه بتواند با افهزایح غلظهت یهیرو سهلولی بها
استفادو ام پدیدو تنظیر اسمزی ،زب را ام خاک جذب ند ،بهه
این ترتیب بخشی ام مواد فتوسنتزی گیهاو بهه جهای دانهه بهه
سمت ریشه منقل یدو است در نتیجهه افهزایح ومن خشه
ریشه عمق بیشتر ام  12cmو ضجر ریشه تا عمق  12cmبا تأثیر
منفی بر ومن هزاردانه به عنوان مهثثرترین جهزع عملکهرد ،بهه
طور غیر مستقیر بر عملکرد دانه نیز تهأثیر گذایهته و موجهب
اهح نهایی عملکرد دانه یدند .جوانمردی و همکهاران )21

GA

GAm

)PCV (%

)GCV (%

1
**-1 /322
**-1 /263
**1 /248
**1 /231
1 /127
-1 /189
*1 /171
**1 /231
**1 /228
*1 /219
*1 /189
1 /158

1
**-1 /284
-1 /697
**-1 /683
1 /171
**1 /667
*-1 /174
**-1 /735
**-1 /676
**-1 /713
**-1 /567
**-1 /568

1
**1 /341
**1 /359
1 /118
*-1 /211
**1 /234
**1 /332
**1 /325
**1 /315
**1 /258
**1 /227

1
**1 /653
*1 /186
**-1 /568
**1 /556
**1 /691
**1 /914
**1 /633
**1 /726
**1 /495

1
-1 /122
**-1 /554
*1 /218
**1 /917
**1 /721
**1 /911
**1 /673
**1 /694

1
**1 /231
**1 /333
-1 /149
1 /133
-1 /138
-1 /172
-1 /114

1
**-1 /112
**-1 /623
**-1 /566
**-1 /641
**-1 /488
**-1 /531

1
**1 /223
**1 /531
1 /159
**1 /453
1 /198

1
**1 /742
**1 /855
**1 /6811
**1 /672

1
**1 /673
**1 /941
**1 /515

1
**1 /618
**1 /925

1
**1 /455
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1
1
عملکرد دانه
1 /188
تعداد دانه در سنبله
**1 /711
وزن هزاردانه
تعداد سنبله در مترمربع
1 /133
حجم ریشه عمق 25cm
**-1 /424
**-1 /448
حجم ریشه عمق بیشتر از 25cm
**1 /267
قطر ریشه تا عمق 25cm
**
cm
1 /571
قطر ریشه عمق بیشتر از 25
وزن خشک ریشه تا عمق 25cm
1 /111
وزن خشک ریشه عمق بیشتر از 25cm
**-1 /517
سطح ریشه تا عمق 25cm
**-1 /435
**
cm
-1 /512
سطح ریشه عمق بیشتر از 25
**-1 /385
مجموع طول ریشه تا عمق 25cm
مجموع طول ریشه عمق بیشتر از 25cm
**-1 /421
* و ** :معنیدار در سطح احتمال  1 /15و 1 /11

2

3

4

5
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جدول  -4ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد با صفات ریشهای در ژنوتیپهای گندم

Table 4. Correlation coefficients between yield and yield components with root traits in wheat genotypes
13
12
11
11
9
8
7
6
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جدول  -5ضرایب رگرسیونی صفات ریشهای مؤثر بر عملکرد دانه گندم بر اساس مدل رگرسیونی گامبهگام

Table 5. Regression coefficients of root traits affecting wheat grain yield based on stepwise regression model
ضریب تبیین تجمعی
ضریب تبیین مرحلهای
ضریب رگرسیونی استانداردشده
ضریب رگرسیونی
متغیر
وزن هزاردانه
7 /577
7 /577
**4 /760
41 /918
7 /624
7 /424
**7 /582
7 /252
تعداد سنبله در مترمربع
7 /996
7 /265
**7 /590
45 /646
تعداد دانه در سنبله
-181 /907
عرض از مبدأ
** :معنیدار در سطح احتمال 7/74

حجم ریشه در عمق بیشتر از  25cmو وزن خشک ریشه تاا
عمق  25cmنیز باهعناوان صافات ماؤثر بار تعاداد سانبله در
مترمربع تعیین شدند کاه حجام ریشاه عماق بیشاتر از 25cm
بیشترین اثر مستقیم را بر روی این صفت داشات .در تققیاق
حاضاار دو صاافت حجاام ریشااه عمااق بیشااتر از  25cmو وزن
خشک ریشه تا عمق  25cmکاه هار دو نشاان دهناده وجاود
سیستم ریشه ای قوی در عمق و سطح مایباشاد باا عتمات
مثبت وارد مدل رگرسیونی شدند .بنابراین مایتاوان ایانطاور
نتیجه گرفت که وجود سیستم ریشهای قوی فرصت بیشاتری
در اختیار گیاه قرار میدهد تا بتواند با جذب آب و مواد غاذایی
بیشتر رشد رویشی بیشتری داشته باشد کاه ناایتاام منجار باه
تولید تعداد سنبله بیشتر در واحد سطح شاود .نتاایب باهدسات
آمده با نتایب پژوهش دیگر مطابقت داشت (.)42
حجم ریشه تا عمق  25cmنیز تناا صفت ریشهای مؤثر بر

تعداد دانه در سن بله بود .ضریب همبستگی این دو صافت
مثبت و معنیدار اما پایین (** )7 /219بود .با توجه به اینکه در
شرایط دیم ریشه های سطقی وظیفه اصلی تاممین رطوبات را
بر عاده دارند ( )45و با در نظر گرفتن اینکاه تعاداد داناه در
سنبله به وضعیت گرده افشانی بساتگی دارد در نتیجاه حجام
ریشه تا عماق  25cmعاما مامای در جاذب آب و افازایش
کارایی گردهافشانی مقسوب میشود.
مقدار باقی مانده زمانی که وزن هزاردانه و تعداد سانبله در
مترمربع به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتاه شاد باهترتیاب
برابر  7/580و  7/822شد که بیانگر ایان موضاوا اسات کاه
عوام دیگری بهطور غیرواسطه روی ایان صافات تمثیرگاذار
هسااتند کااه سااام بااا و قاباا تااوجای دارنااد و بایااد در
آزمایش های مختلف عوام بیشتر و مؤثرتر را پیدا و وارد مدل
کرد.
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شک  - 4دیاگرام تجزیه علیت متوالی عملکرد دانه با اجزای عملکرد و صفات ریشهای در ژنوتیپهای گندم

Figure 1. Sequential path analysis diagram of grain yield with yield components and root traits in wheat genotypes
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بر اساس نتایب بهدست آمده از تجزیه به عام هاا چااار
عام اول توانستند بهترتیب  41/17 29/19 28/51و 44/41
و در مجموا  92/15درصد از واریانس باین صافات را تبیاین
کننااد (جاادول  .)6در مؤلفااه اول بااا ترین سااام در توجیااه
واریانس متعلق باه صافات عملکارد داناه حجام قطار وزن
خشک و سطح ریشه تا عماق  25cmباود .لاذا ایان عاما را
می توان عاما ماؤثر بار عملکارد و صافات ریشاه ساطقی
نامگذاری کرد .عام دوم که دارای ضارایب بازر و مثبات
برای صفات تعاداد سانبله در مترمرباع حجام وزن خشاک
سطح و طول ریشه عمق بیشتر از  25cmبود به عنوان عاما
مااؤثر باار تعااداد ساانبله در مترمربااع و صاافات ریشااه عمقاای

نامگذاری شد .عام سوم دارای ضریب بزر برای تعداد دانه
در سنبله با عتمت مثبت و وزن هزاردانه با عتمت منفی باود
و میتواند عام مؤثر بر وزن دانه معرفی گردد .عاما چااارم
نیز با داشتن ضریب بزر و مثبات بارای قطار ریشاه عماق
بیشتر از  25cmو ضریب بزر و منفی بارای طاول ریشاه تاا
عمق 25 cmعام مؤثر بر قطر ریشه در عمق خاک نامگذاری
شد .خلیلی و نقوی ( )24نیز در ارزیابی تنوا ژنتیکی در ارقاام
گندم بااره با استفاده از تجزیه به عاما هاا در شارایط تانش
رطوبتی چاار عام را شناسایی کردناد کاه  99/74درصاد از
واریانس بین دادهها بهوسیله این عوام توجیه میشاد .آنهاا
عوام استخراجی را بهترتیب عام ریشاه عاما عملکارد و
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اجزای عملکرد ،عامل فیزیولوژیک و عامل بیوماس نامگذااری
کردند .عامل اول دارای ضرایب بذزر بذرای صذ اع ادذداد،
طذول ،حجذذم ،وزن کشذذک و ریذذر ریشذذه ،عامذذل دو دارای
ضرایب بزر برای ص اع طول سنبله ،ادذداد پنجذه و ادذداد
پنجه بارور در گیاه ،ادداد سنبله در بواه ،ادداد دانذه در سذنبله،
وزن هزاردانه و عملکرد دانه ،عامل سو دارای ضرایب بذزر
برای صذ اع دمذای بذر  ،کلروفیذل فلوروسذانا ،شذاک
کلروفیل ،محتوای نسبی آب بر و سیح ویژه بذر  ،میذزان
پرولین ،پتانسیل آب بر و پتانسیل اسمزی ،و عامذل هاذار

دارای ضرایب بزر برای ص اع ارا ذا و وزن کشذک بواذه
بود .موسوی و همکاران ( )82با بررسی میزان انذو و رابلیذ
انو در ژنوایپ های گند نان عنوان کردند در شذرای اذن
رطوبتی دو عامل اول بذی از  18درصذد واریذانا دادههذا را
اوجیه کردند که عامل اول با داشتن ضذرایب بذزر و متبذ
برای ص اع ادداد ریشه ،طول ریشه ،وزن ار ریشذه و وزن اذر
بخ هوایی ،عامل گسترش ریشذه و عامذل دو بذا داشذتن
ضرایب من ی برای ص اع ماکور و ضریب متب بذرای ادذداد
پنجه عامل کاه بخ زیرزمینی گیاه نامگااری شد.

جدول  -3نتایج اجزیه به عاملها ،مقادیر ویژه ،درصد واریانا و واریانا اجمدی برای ص اع اندازهگیری شده
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Table 7. Estimation of Wilkes-Lambda and F values to determine the cutting location in cluster analysis of wheat
genotypes
ویلکا-رمبدا
ادداد گروه
F
4 /191
0 /994
8
1 /013
0 /009
6
0/096
1
4 /442

] [ DOR: 20.1001.1.22286128.1399.12.36.13.0

در محاسبه ضریب کوفنتیک که نشان دهنده همبسذتگی
بین مذااریا و دنذدروگرا حاصذله مذیباشذد مقذدار 0/94
به دس آمذد کذه بیذانگر همبسذتگی بذار مذااریا اشذابه و
مااریا حاصله از دندروگرا می باشد .بر اساس نتایج حاصذل
از اجزیه کوشهای در حال برشی که سذه گذروه ایجذاد شذد،
بیشترین مقدار  Fبهدس آمد .که در این حال اکذتال بذین
گروه ها کیلی بیشتر از اکتال درون گروهها بود و گروهبنذدی
صحیح اری انجا شد اکذتال بذین گذروههذا از لحذا امذا
ص اع مورد بررسی به جز ص اع وزن هزاردانه و ریذر ریشذه
عمق بیشتر از  81cmمدنی دار بود .بر اسذاس نتذایج حاصذل از
اجزیه کوشه ای در گروه اول و سو هر کدا ه ژنوایذپ و
در گروه دو ده ژنوایپ ررار گرفتند .ده ژنوایپی کذه در گذروه
دو ررار گرفتند شامل رینهای شذماره  2 ،1 ،4 ،6 ،8 ،9و 1
و اررا اکاب ،رصد و سایین دارای بیشذترین مقذدار میذانگین
برای ص اع عملکرد دانه ،حجم ،ریذر ،وزن کشذک ،سذیح و

طول ریشه اا عمق  81cmبودند .بهاین ارایب میاذوان گ ذ
در شرای آزمای حاضر ژنوایپ هایی کذه دارای کووصذیاع
ریشه مناسب در بخ سیحی کاک هستند بهدلیل جاب آب
موجود در سیح کاک اوانسته اند عملکرد باتری داشته باشند.
ه ژنوایپ موجود در گروه سو (رین های شذماره  90 ،9و
 99و اررا سرداری ،هما ،اوحدی و هشذترود) نیذز بذا داشذتن
بیشترین ادداد دانه در سنبله و ادداد سنبله در متر مربع دارای
بارارین میزان میذانگین بذرای صذ اع حجذم و وزن کشذک
ریشه عمق بیشتر از  81cmبودنذد کذه نشذان دهنذده افذزای
اوانایی گیاه در اولید دانه در صورع جاب آب ذکیره شذده در
اعماق کاک اس  .ه ژنوایپ موجذود در گذروه اول شذامل
رین های شماره  3و  98و رین  WAZو اررا آذر  ،8بذاران،
صدرا و کراس سبالن بهدلیل داشتن کووصیاع ریشه ضدیف
دارای کمترین میزان عملکرد دانه بودند (جدول هذای  9و  2و
شکل .)8

] [ Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2023-01-09

Table 6. Results of Factor analysist, Eigenvalues, variance and variance cumulative percentage for measured traits
عامل هاار
عامل سو
عامل دو
عامل اول
0/99
-0/09
-0/08
0/26
عملکرد دانه
0/01
0/21
-0/64
0/91
ادداد دانه در سنبله
0/98
-0/91
-0/68
0/06
وزن هزاردانه
-0/94
-0/68
0/34
0/10
ادداد سنبله در مترمربع
0/01
-0/06
0/01
0/18
حجم ریشه عمق 81cm
cm
0/89
-0/06
0/19
0/06
حجم ریشه عمق بیشتر از 81
0/09
0/82
0/68
0/96
ریر ریشه اا عمق 81cm
cm
-0/14
0/49
-0/41
0/60
ریر ریشه عمق بیشتر از 81
-0/06
0/99
-0/09
0/23
وزن کشک ریشه اا عمق 81cm
0/49
-0/83
0/39
0/99
وزن کشک ریشه عمق بیشتر از 81cm
0/11
0/06
0/99
0/99
سیح ریشه اا عمق 81cm
cm
0/01
0/01
0/11
0/01
سیح ریشه عمق بیشتر از 81
0/91
0/09
0/93
0/18
مجمو طول ریشه اا عمق 81cm
0/09
0/99
0/23
0/02
مجمو طول ریشه عمق بیشتر از 81cm
9/11
9/29
6/19
4/96
مقدار ویژه
99/96
96/40
82/62
81/16
درصد واریانا
28/41
99/68
19/19
81/16
درصد واریانا اجمدی
0/119
آزمون KMO

عملکرد دانه

تعداد دانه در سنبله

وزن هزاردانه

تعداد سنبله در مترمربع

حجم ریشه تا عمق 52cm

حجم ریشه عمق بیشتر از 52cm

قطر ریشه تا عمق 52cm

قطر ریشه عمق بیشتر از 52cm

وزن خشک ریشه تا عمق 52cm

وزن خشک ریشه عمق بیشتر از 52cm

مجموع طول ریشه تا عمق 52cm

مجموع طول ریشه عمق بیشتر از 52cm

سطح ریشه تا عمق 52cm

سطح ریشه عمق بیشتر از 52cm

1

7

548 /69b

18 /77a

51 /11a

945 /82c

5 /17c

4 /59b

1 /59c

1 /54a

1 /75b

1 /88b

77 /17c

144 /61b

562 /96c

851 /11b

5

11

771 /99a

a

a

b

a

b

a

a

a

b

b

ab

a

ab

7

7

b

b

579 /91

16 /77
14 /27

51 /44

a

51 /77

615 /74

a

1121 /45

7 /57

b

5 /87

4 /96

a

2 /25

1 /71

b

1 /56

1 /54

b

1 /51

1 /66

b

1 /81

1 /11

a

1 /16

26 /57

a

44 /75

181 /41

a

527 /21

481 /22

b

765 /68

697 /29

a

1516 /25

] [ Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2023-01-09

خوشه

تعداد
الین

] [ DOR: 20.1001.1.22286128.1399.12.36.13.0
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Table 8. Mean and percentage deviation from the mean of each group of wheat genotypes in cluster analysis
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 دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپهای گندم بر اساس صفات اندازهگیری شده- 2 شکل

[ DOR: 20.1001.1.22286128.1399.12.36.13.0 ]
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Figure 2. Dendrogram derived from cluster analysis of wheat genotypes based on measured traits

 نتایج حاصلل از تجزیله بله عامللهلا و.اختیار گیاه قرار دهد
ف4 ف6 ف2 ف9 تجزیه خوشه ای نیز نشان داد که الین های شماره
 و ارقللام تکللارف رصللد و سللایین بللهدعیللل داشللتن1  و8 ف5
خصوصیات ریشه سلاحی خلور قلدرت بلکر آر و توعیلد
.عمفکرد باال را دارا میباشند

لرف صلفات ریشله،بر اساس نتایج حاصلل از مااعهله حا
بهشدت تحت تأثیر محیط میباشند و در محیطهلای متتفل
 بلر اسلاس نتلایج تجزیله.رفتارهای متفاوت نشان ملی دهنلد
همبستگیف تجزیه عفیت متواعی و تجزیه رگرسیون گامبهگلام
سیستم ریشه کارآمد سیستمی است کله بلا کنتلرل گسلتر
خودف این توانایی را داشته باشلد کله آر را بلکر کلرده و در
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Abstract
Breeding new crop cultivars with efficient root systems carries great potential to enhance
resource use efficiency, plant adaptation to unstable climates and improve yields. Current study
was conducted to investigate the relationship between root characteristics with yield and yield
components in 24 lines and cultivar of bread wheat using complete randomized block design
with three replications in rainfed conditions of research farm of the University of Zanjan in
2017-18 and 2018-19 growing seasons. The results of combined analysis of variance showed the
difference between year and high diversity between genotypes measured for most traits.
According to the results of the study of genetic parameters, the highest heritability was related
to the number of grains per spike (70.328%) and the heritability of the most root traits was low.
There was a negative correlation between yields with the most root traits but root diameter. The
results of sequential path analysis showed that in the first stage of chain 1000-grain weight,
number of spikes per square meter and number of seeds per spike affected grain yield, and in the
second stage, root dry weight and diameter greater than 25cm deep and root volume to a depth of
25cm with effects on 1000-grain weight, root volume greater than 25cm deep and root dry weight
to a depth of 25cm with effects on spike number per square meter and root volume to a depth of
25cm with effects on seed number per spike, they Indirectly affected grain yield. The results of
factor analysis led to the identification of four factors that explained 82.45% of the differences
between the data. Based on the results of cluster analysis, the studied genotypes were divided
into three groups. The cultivars and lines in the second group had the highest yield with the
highest root volume, diameter, dry weight, surface and length to a depth of 25cm.
Keywords: Genetic parameters, Grain yield, Root diameter, Sequential path analysis, Wheat

