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نوترکیب حاصل از هايینبردالینادر عملکرد دانه بررسی روابط بین صفات زراعی و 
تحت تنش خشکیگندم نان روشن در فالت ارقام تالقی 

3ناخداو بابک 2نژاد، قاسم محمدي 1نژاددرانی مریم

چکیده
اینبرد الین گندم حاصل از 305، یط تنش خشکیدر شرابررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی منظوربه

با چهار شاهد روشن، در قالب طرح آگمنت متشکل از ارقام حساس و مقاوم رقم بیست و پنجوتالقی رقم روشن با رقم فالت 
رفت. مورد مطالعه قرار گ1392-93در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی پسندشاهمهدوي و فالت،

شد آبیاري قطع گردید و عملکرد دهیگلوارد هاژنوتیپ% 50تقریباًکهاینطبق عرف انجام شد و بعد از دهیگلآبیاري تا مرحله 
دارمعنیعملکرد دانه در واحد سطح با تمام اجزاي عملکرد همبستگی .دانه به همراه برخی صفات زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت

طول غالف برگ و هزاردانه، وزن بوتهوزن بوته، تعداد دانه درچهار صفت گامبهگامدر رگرسیون .شان دادندر سطح یک درصد 
تعداد اولین صفتی که در مدل وارد شد .تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردنددرصد52/80وارد مدل شدند که در مجموع پرچم

بوته در تعداد دانه علیت. طبق نتایج تجزیه کردتغییرات عملکرد را توجیه ازدرصد72این صفت به تنهایی بوته بود که دردانه
بررويتعداد دانه در بوتهاز طریق سنبلهرا تعداد غیرمستقیمبیشترین اثر .) را با عملکرد دانه داشت75/0بیشترین اثر مستقیم (

چنین تجزیه علیت مشاهده گردید که صفت تعداد دانه بر اساس نتایج رگرسیونی چند متغیره و همداشت.) 66/0(عملکرد دانه 
بوته بیشترین نقش را در توجیه تغییرات عملکرد دانه داشته است و به عبارتی صفت مؤثري در انتخاب براي افزایش عملکرد در

.باشدمیتحت شرایط تنش خشکی 

تگیضریب همبسرگرسیون گام به گام،تنش خشکی، ، علیتکلیدي: تجزیه هايواژه

مقدمه
تولیدکننده عوامل محدوداز عمده محیطیيهاتنش

، هاتنش. از بین انواع شوندیممحسوب محصوالت زراعی 
بیش از .)8(تنش خشکی از اهمیت باالتري برخوردار است

کشاورزي در مناطق خشک واقع شده هايینزمدرصد از 45
یکی از اهداف اصالح گندم در مناطق خشک و).4(است

یآبکمکه در شرایط دستیابی به ارقامی است خشکیمهن
و بوده تحمل بیشتري نسبت به تنش خشکی آخر فصل داراي 

مرحله ینترحساس. )7(کاهش عملکرد کمتري داشته باشند
است. کمبود آب یدهگلنمو گندم به تنش خشکی مرحله 

رساندن به فرآیند از طریق آسیب احتماالًیدهگلپس از 
تعداد دانه در هر سنبله را کاهش دهدتواندیمري دانه بارو

)24(.
توسط تعداد زیادي کهعملکرد دانه، یک صفت کمی است 

این صفت به دلیل اثر متقابل یريپذوراثت. شودیمژن کنترل 
این یريپذوراثتپایین بودن ، باشدیمژنوتیپ در محیط پایین 

یش عملکرد دانه تا انتخاب در جهت افزاشودیمصفت باعث 
بنابراین با . )18،26(گردداز طریق اجزاي عملکرد انجام 

انتخاب غیرمستقیم صفاتی که همبستگی باالیی با عملکرد 
عملکرد توانیمباشندیمباالیی یريپذوراثتداشته و داراي 
تنش خشکی انتهاي فصل، طول دوره .)9(را بهبود بخشید

.)20(هدیمانه را کاهش پرشدن دانه، عمکرد دانه و وزن د
ارقام گندم بهاره ارزیابینقوي و همکاران در نتایج مطالعه 

داري عملکردمعنیطورتنش بهنشان دادتحت تنش خشکی 
مورفولوژیکخصوصیاتسایروارتفاععملکرد،اجزايدانه،

متخصصان اصالح نباتات به ).16(دهدگیاه را کاهش می
اري عملکرد در که باعث پایددنبال یافتن صفاتی هستند

ینترمهمکه گندم ییجاآناز .شودیمشرایط تنش خشکی 
، تولید ارقام متحمل به تنش باشدیممحصول ایران و جهان 

بر این اساس تحقیق . باشدیمايیژهواهمیت دارايخشکی 
حاضر با هدف ارزیابی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه 

با هاآنی رابطه علت و معلولی بین در گندم نان و بررس
اینبرد نوترکیب در شرایط تنش خشکی هايینالاستفاده از 

يهابرنامهاز نتایج این بررسی در بتوان انجام شد. امید است 
به منظور ایجاد ارقام متحمل و پرعملکرد گندم الحی اص

استفاده کرد.

هاروشمواد و 
خشکی آخر تحقیق حاضر به منظور بررسی تحمل به

گندم حاصل از تالقی روشن در فالتاینبرد الین 305فصل 
والدین و بیست و پنج شاهد متشکل از ارقام مقاوم و به همراه 

، سبالن، 2آذر ،ws-28-9، پسندشاهمهدوي، حساس ایران (
، mv-17پیشتاز، آرتا، گاسپارد، سرداري، هامون، بم، هیرمند، 

، DN-11النی، کویر، قدس، اکسکلیبر، شعله، تجن، بو
درقالب طرح )، دریا و سپاهانگزيیمنچهلپیشگام، تایفون، 

بلوك در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر 17آگمنت با 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ارشددانشجوي کارشناسی-1
)mohammadinejad@uk.ac.ir، (نویسنده مسول:شهید باهنرکرماندانشگاه، دانشیار-2

کرجپژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي، استادیار-3
3/5/94تاریخ پذیرش: 24/12/93تاریخ دریافت:

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هايینالبه اجرا در آمد.1392- 93کرمان در سال زراعی 
کاشت به خط 4آزمایشی شامل يهاکرتمورد بررسی در 

از یکدیگر متریسانت25و فاصله بین خطوطمتر2طول 
در بذر300کشت شدند. میزان بذر مصرفی براساس تراکم

و پسندشاهدو شاهد مهدوي و .در نظر گرفته شدمتر مربع 
این تکرار شدند.هابلوكوالدین براي تجزیه واریانس در همه 

30درجه و عرض جغرافیایی 57منطقه داراي طول جغرافیایی 
متري از سطح دریا قرار دارد. 1756درجه بوده و در ارتفاع

و هدایت 9/7بافت خاك آن از نوع لومی شنی با اسیدیته 
يهامراقبت. باشدیمدسی زیمنس بر متر 11/2الکتریکی 

هرز يهاعلفالزم در طول دوره رشد مانند کوددهی، وجین 
طبق عرف یدهگلآبیاري تا مرحله با دست صورت گرفت. 

یدهگلوارد هایپژنوت%50تقریباً کهیناانجام شد و بعد از 
وزن ، طول دوره پرشدن دانهت اشد آبیاري قطع گردید. صف

در دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله اصلی، وزن دانه
بوته، تعداد دانه در بوته، وزن کاه، وزن هزار دانه، تعداد سنبله، 

برگ پرچم، طول وزن سنبله اصلی، تعداد گره، ارتفاع بوته،
عرض برگ پرچم، طول غالف برگ پرچم، طول پدانکل، 

و طول سنبله، طول ریشک، وزن بوته، عملکرد بیولوژیک 
برداشت مورد ارزیابی در واحد سطح و شاخصدانهعملکرد 

در همه صفات واریانس براي ارقام شاهدتجزیهقرار گرفت.
، براساس نتایج تجزیه واریانسانجام شدمورد مطالعه 

مورد بررسی انجام شد. هايینبردالیناتصحیحات الزم براي 
.صورت پذیرفتLSDبا استفاده از آزمون هایانگینمسه یمقا

آماريهمبستگی بین صفات مختلف، با استفاده از نرم افزار
SASهمچنین با استفاده از نرم افزار . شدبه دست آورده
SAS ، براي امگبهگامرگرسیون چندگانه خطی به روش

و سایر صفات به عنوان وابستهعملکرد دانه به عنوان متغیر 
ن سهم هرکدام از صفات ییمستقل به منظور تعیرهايمتغ

مشخص جهتعلیتتجزیه انجام شد.موثر بر عملکرد دانه 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجزاي عملکرد بر عملکرد کردن
شد.انجامPath analysisافزارنرمبا استفاده از دانه 

نتایج و بحث
شاهدچهارمیانگینهآگمنت مقایسطرحمدلبراساس

هاي کامل تصادفی انجام در قالب طرح بلوك،استفادهمورد
نشان 1نتایج حاصل از تجزیه واریانس شاهدها در جدول .شد

صفات طول دوره برايبلوك میانگین مربعاتداده شده است. 
کاه، بوته، وزنوته، تعداد دانه در پرشدن دانه، وزن دانه در ب

فاع بوته، طول وزن هزار دانه، تعداد سنبله، تعداد گره، ارت
در واحد دانهعملکرد و عملکرد بیولوژیک پدانکل، وزن بوته،

نسبت به هایپژنوتتصحیح بنابراین ،شدداریمعنسطح 
با هایانگینمهمقایسانجام شد. این صفاتبرايشاهدها
یح شده حبراي میانگین مشاهدات تصLSDاز روش استفاده 

هادادهجدول(با توجه به ابعاد بزرگ هر صفت انجام گرفت
بیشینه، کمینه و آمار توصیفی شامل .نشان داده نشده است)

آورده شده 1جدول در ، والدین و شاهدهامیانگین جمعیت

شاهدها شامل و است. والدین شامل دو رقم روشن و فالت 
، 2آذر ،ws-28-9،پسندشاه،مهدوي(رقمست وپنج بی

سبالن، هامون، بم، هیرمند، پیشتاز، آرتا، گاسپارد، سرداري،
mv-17 ،،قدس، اکسکلیبر، شعله، تجن، بوالنی، کویر
DN-11 ،دریا و سپاهانگزيیمنچهل، پیشگام، تایفون ،(

و وزن کاه، ارتفاع بوتهاز نظر سه صفت صرفاًدو والد بودند.
طول ریشک اختالف معنی دار داشتند. والد روشن در دو 

بیشتر از والد داریمعنبه طور بوتهصفت وزن کاه و ارتفاع
با والد روشن الت در صفت طول ریشک فالت بود و والد ف

(حساس به تنش پسندشاهرقم داشت. داریمعناختالف 
ین (مقاوم به خشکی) و والدخشکی) که به همراه رقم مهدوي

رغمیعلتکرار شده بود، به عنوان شاهدهابلوكدر همه 
در مقایسه با رقم مهدوي و والدین دیرتر به مرحله کهینا

طول دوره پرشدن دانه به طور رسید ولی در صفت یدهگل
گونهیناتوانیماز والدین و رقم مهدوي کمتر بود، داریمعن

ین رقم با ایدهگلشدن مرحله زمانهمتفسیر کرد که 
طول دوره پرشدن دانه ترشدنکوتاهمرحله تنش خشکی باعث 

با عنوان فرار از خشکی )14(میترارا این موضوع شده است. 
همان نمو فنولوژیکی سریع یعنی توجیه کرد که این مکانیسم 

.باشدیمو رسیدگی زود هنگام یدهگل
میانگین جمعیت مورد نظر شودیمکه مشاهده گونههمان

نداشت، داریمعنو والد در اکثر صفات اختالف با میانگین د
بزرگتر از داریمعنروشن در صفت وزن کاه به طور فقط والد 

نگین جمعیت بود و والد فالت در صفت ارتفاع بوته کمتر از امی
میانگین جمعیت بود. طبیعی است که جمعیت متشکل از 

داریمعنتالف ب با میانگین والدین اخخالص نوترکیهايینال
.)12نداشته باشد (

در بررسی جمعیت حاضر تفکیک متجاوز خوبی در صفات
تعداد دانه عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت،

، وزن دانه در بوته، وزن بوته، طول دوره پرشدن دانه، در بوته
در صفت کهيطوربهطول پدانکل و طول سنبله دیده شد 

،282،288،293، 195، 172هايینال،وزن دانه در بوته
،288،293هايینالو برتر از والد برتر بودند311و 294
از والد برتر بهتر کهینبرادر این صفت عالوه 311و 294

در صفت بودند. نیز برتر ) گزيیمنچهل(از شاهد برتربودند، 
، در 311و 282،293، 195هايینالتعداد دانه در بوته، 

، در صفت 311و 249،288هايینال،ت وزن بوتهصف
، 311و 293، 259، 249، 138، 128هايینال،عملکرد دانه
، 282، 249، 195هايینال،عملکرد بیولوژیکدر صفت 

، 11هايینال،در صفت شاخص برداشت،311و 293، 288
، در صفت طول 306و 259، 189، 130، 117، 84، 63، 39

الین ،و در صفت طول سنبله287و137هايینال،پدانکل
امیدبخش هايینالاز والد برتر بودند و به عنوان برتر137

داواري و لوتراجهت استفاده در مطالعات آتی معرفی شدند. 
گزارش کردند صفات تعداد سنبله، طول سنبله و شاخص ) 9(

جهت بهبود توانیمبرداشت از اجزاي مهم عملکرد بوده و 
.رد انتخاب را بر اساس آنها انجام دادعملک
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مورد بررسیهايینبردالیناشاهدها و میانگینوکمینهشینه،نتایج حاصل از تجزیه واریانس چهار شاهد براي صفات مختلف و بی- 1جدول 
Table 1. Result of ANOVA of four check cultivars for different traits, as well as their max, min and means and under studied Inbred lines

صفات
میانگین 
مربعات 

خطا
میانگین 

مربعات بلوك
میانگین مربعات 

تیمار
ضریب 
تغییرات 

(%)
میانگین 

روشنوالد 
میانگین 
والد فالت

بیشینه شاهدها

رقم-مقدار 

کمینه شاهدها

رقم-مقدار 

بیشینه جمعیت

الین-مقدار 

ینه جمعیتکم

الین-مقدار 
میانگین 
جمعیت

میزان
LSD

29967/3694/8–4204/24–54/46هیرمند-04/31قدس و شعله-64/4413/745/3931/3854/41**04/27**5484/7طول دوره پرشدن دانه
314/051/0سنبله اصلیدر وزن دانه  ns**34/12334/239/2(ws-28-9) - 29/384/0-)(DN-1198/3–2225/0–15711/282/1

26/21565/364تعداد دانه درسنبله اصلی ns**5/256718/2311/4978/6878-24مهدوي-)(DN-11101–4218–23918/5574/47
15756/1045/16–24973/0–11/41سپاهان-32/2يگزمینچهل–4/14361/391477/997/20**49/95**55/25وزن دانه در بوته
24536/37249/619–19508/14–83/1289قدس-08/84آرتا-02/2356534135/40312/39633/832**106029**36244تعداد دانه در بوته

29415/543588–17054/40–86/1058تایفون-06/199پسندشاه–9/317716113/1716/135633/43702/1340**2/81814**32660وزن کاه
13436/3578/15–709/17–13/56تایفون-MV-17(99/19(–59281/1344/4450/3148/49**91/85**52/23وزن هزار دانه
95/2106/55تعداد سنبله 19752/1024/15–28209/2–71/27اکسکلیبر-34/3سبالن-8/6497/3971/1266/809/21***

544/081/0وزن سنبله اصلی ns**36/269/2122/323/3(WS-28-9) - 25/415/1-)(DN-1145/5–22248/1–11807/340/2
2416/480/1–29459/2–84/5پیشگام-84/2سبالن-37/273/1227/482/348/5**59/0**305/0تعداد گره
25094/12467/29–30199/78–24/169پیشگام-99/71سبالن-17/963661/711/13656/8924/53**36/254**11/83ارتفاع بوته

28/1279/14طول برگ پرچم ns38/20 ns48/1506/2125/235/33–8304/2241/11و 10–30614و 137–5/34تایفون-16يگزمینچهل
039/0035/0عرض برگ پرچم ns045/0 ns21/1087/192/12/2-24182/164/0–32/1–7/2سبالن-1پیشگام

86/3689/4طول غالف برگ پرچم ns**868/17765/833/2356/1931–5/15يگزمینچهل-)(DN-1133–13717–40 15395/2140/6و 126و
25008/4351/14–28703/23–4/65گاسپارد-65/23يگزمینچهل–5/55232/1143/4513/339/60**35/87**89/19طول پدانکل
77/128/2طول سنبله ns64/4 ns31/1068/1258/1216-16619/1233/4و 125–1375/8–18سرداري-5/9سبالن
23/331/3طول ریشک ns**16/24499/3300/182/719–13700/01/485/5–2/12ونگاسپارد، تایغ–00/0يگزمینچهل

19616/3205/46–3113/0–63/110اکسکلیبر-03/5يگزمینچهل–13/122678/3509/4494/265/69**719**29/200وزن بوته
5877/2078/28–24994/2–74/73اکسکلیبر-22/5سبالن-36/43601/3634/2799/1645/43**56/289**23/78عملکرد بیولوژیک

8697/770/10–29348/0–27/23قدس-62/1سبالن-67/6375/3686/954/77/17**51/39**81/10تن در هکتار)دانه (عملکرد 
00158/00026/0شاخص برداشت ns**08/074/1036/045/071/0-8638/013/0–13005/0–72/0قدس-19/0دریا

نوترکیب و شاهدهاهايینالمحاسبه شده بر اساس تجزیه واریانس شاهدها براي مقایسه LSD:LSDمیزان 
P<05/0غیر معنی دارP ،ns>05/0داریمعن*،P>01/0داریمعنبسیار **

بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در 
ا

ینبردالین
هاي

نوترکیب حاصل از .............................................................................................................
 .
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آورده 2نتایج همبستگی بین صفات مختلف در جدول 
لکرد عملکرد دانه (تن در هکتار) با اجزاي عمشده است.

(تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در 
نشان داریمعنبسیار همبستگی مثبت و بوته و وزن هزار دانه) 

داد. عملکرد دانه بیشترین همبستگی را با صفت عملکرد 
با صفات تعداد دانه در بوته، ) داشت وr=91/0**(بیولوژیک

و تعداد سنبله، به ترتیب وزن بوته، وزن دانه در بوته 
)**85/0=r ،()**84/0=r ،()**80/0=r79/0**() و=r (

و مثبت نشان داد. تعداد دانه در بوته داریمعنهمبستگی بسیار 
. باشدیماجزاي عملکرد دانه در گندم ینترمهمیکی از 

اغلب دهندیمکه براي این صفت پایداري نشان هایییپژنوت
اما دهندیمهتري از خود نشان تحت تنش خشکی، تحمل ب

نیز مهم استهادانهدر انتخاب بر اساس این صفت، وزن 
هاي محسنی و همکاران طی یک آزمایش ژنوتیپ. )17(

شرایطمختلف گندم نان را مورد ارزیابی و نشان دادند در
وزنپدانکل،طولصفات ارتفاع،بادرصدیکرطوبتیتنش
عملکرداصلی،سنبلهدروزن دانهدانه،هزاروزناصلی،سنبله

دربارورسنبلهتعدادشاخص برداشت،کاه،عملکردبیولوژیک،
عملکرد ). 15(باشدمیمربعدر مترپنجهکلتعدادومربعمتر

را به ترتیب با داریمعنژیک بیشترین همبستگی مثبت و بیولو
نه در صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، وزن بوته، وزن دا

بسیاري نشان داده که يهاگزارشبوته و تعداد سنبله داشت. 
بین صفت عملکرد دانه و صفات تعداد سنبله، تعداد دانه در

وجود داريیمعنبله همبستگی وزن هزاردانه و طول سنسنبله،
لعه بیشترین همبستگی از بین صفات مورد مطا.)5،21(دارد

وزن دانه در بااصلیرا صفت وزن سنبله داریمعنمثبت و 
داد سنبله با تعداد دانه در بوته) و تعr=95/0**(سنبله اصلی

)**87/0=rداشتند (.

تحت تنش خشکیهمبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه در جمعیت اینبرد الین حاصل از تالقی روشن در فالت-2جدول
Table 2. Correlation between studied traits in Recombinant Inbred lines derived from Roshan × Falat wheat varieties

under drought stress
X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

1 X1
1 12/0 *

X2
1 73/0 ** 25/0 **

X3
1 25/0 ** 44/0 ** 0 X4

1 86/0 ** 28/0 ** 32/0 ** 5/0 X5
1 - 06/0 - 0/15 ** - 02/0 - 11/0 * 19/0 **

X6
1 0 - 07/0 0/15 ** - 31/0 ** 16/0 ** - 19/0 **

X7
1 02/0 0 87/0 ** 0/75 ** 06/0 15/0 ** 03/0 X8

1 13/0 ** *11/0 - 08/0 33/0 ** 0/44 ** 75/0 ** 95/0 ** 15/0 **
X9

1 0 19/0 ** - 16/0 ** 16/0 ** 15/0 ** 05/0 02/0 - 01/0 04/0 X10
36/0 ** 06/0 17/0 ** 16/0 ** 32/0 ** 08/0 04/0 - 11/0 * 03/0 - 09/0 X11

- 13/0 ** 28/0 ** 19/0 ** - 01/0 03/0 26/0 ** 22/0 ** 24/0 ** 23/0 ** 0 X12
02/0 35/0 ** 08/0 - 08/0 04/0 18/0 ** 17/0 ** 37/0 ** 3/0 ** 22/0 **

X13
0 27/0 ** 13/0 ** 15/0 ** 15/0 ** 11/0 * 18/0 ** 06/0 24/0 ** - 07/0 X14
0 03/0 0/17 ** 23/0 ** 16/0 ** 06/0 09/0 - 12/0 * 02/0 - 09/0 X15
04/0 32/0 ** 03/0 - 15/0 ** 05/0 13/0 * 06/0 37/0 ** 24/0 ** 15/0 **

X16
- 05/0 14/0 ** - 01/0 - 04/0 0 02/0 04/0 17/0 ** 15/0 ** 03/0 X17

1/0 33/0 ** 8/0 ** 12/0 * 02/0 83/0 ** 86/0 ** 2/0 ** 32/0 ** - 02/0 X18
14/0 ** 33/0 ** 87/0 ** 17/0 ** - 03/0 9/0 ** 88/0 ** 17/0 ** 33/0 ** 02/0 X19

1/0 32/0 ** 79/0 ** 16/0 ** - 07/0 85/0 ** 8/0 ** 2/0 ** 34/0 ** 01/0 X20
- 04/0 05/0 - 03/0 02/0 - 08/0 03/0 0 12/0 * 1/0 * - 05/0 X21

1x2دوره پرشدن دانه،: طولx ،3: وزن دانه در سنبله اصلیx4سنبله اصلی، : تعداد دانه درx،5: وزن دانه در بوتهx ،6: تعداد دانه در بوتهx:،7وزن کاهx:هزاروزن
x:15ف برگ پرچم، طول غالx:14پرچم ، برگ: عرض13x: طول برگ پرچم، 12x: ارتفاع بوته،  11xگره، تعداد:10xاصلی،سنبله: وزن9xتعداد سنبله، :8xدانه، 

: شاخص برداشت21x، : عملکرد دانه (تن در هکتار)20x: عملکرد بیولوژیک، 19x: وزن بوته، 18xطول ریشک،:17x: طول سنبله، 16xطول پدانکل،  
P> 05/0دار معنی: *، P> 01/0دار بسیار معنی: **
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56. نوترکیب حاصل از .............................................................................................................هايینبردالینابررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در 

.2جدول ادامه 
Table 2. (Continued)

x٢١ x٢٠ x١٩ x١٨ x١٧ x١۶ x١۵ x١۴ x١٣ x١٢ x١١
1 x١١

1 0/1* x١٢
1 0/33** -0/06 x١٣

1 0/14** 0/42** 0/62** x١۴
1 0/62** 0/01 0/34** 0/7** x١۵

1 0/01 0/19** 0/3** 0/31** -0/03 x١۶
1 0/11* -0/06 0/1* -0/12* 0/15** -0/09 x١٧

1 -0/02 0/11* 0/18** 0/24** 0/2** 0/24** 0/18** x١٨
1 0/89** 0 0/11* 0/21** 0/23** 0/2** 0/27** 0/19** x١٩

1 0/91** 0/83** 0 0/07 0/09 0/12* 0/15** 0/2** 0/09 x٢٠
1 0/34** -0/01 0/05 0/03 -0/04 -0/25** -0/24** -0/04 -0/11* -0/23** x٢١

1x2دوره پرشدن دانه،: طولx ،3: وزن دانه در سنبله اصلیx4سنبله اصلی، : تعداد دانه درx،5: وزن دانه در بوتهx ،6: تعداد دانه در بوتهx:،7وزن کاهx:هزاروزن
x:15طول غالف برگ پرچم، x:14پرچم، برگ: عرض13xرگ پرچم، : طول ب12x: ارتفاع بوته،  11xگره، تعداد:10xاصلی،سنبله: وزن9xتعداد سنبله، :8xدانه، 

: شاخص برداشت21x، : عملکرد دانه (تن در هکتار)20x: عملکرد بیولوژیک، 19x: وزن بوته، 18xطول ریشک،:17x: طول سنبله، 16xطول پدانکل،  
).P> 05/0(دار: معنی*)P> 01/0(داربسیار معنی: **

یج حاصل از رگرسیون گام به گام براي عملکرد دانه (تن نتا
ات اندازگیري و سایر صفوابستهدر هکتار) به عنوان متغیر 

شده است. آورده3جدول هاي مستقل در شده به عنوان متغیر
اولین ، چهار صفت وارد مدل شدند. مورد مطالعهصفات از بین

بوته بود که متغیري که در مدل وارد شد صفت تعداد دانه در 
درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کرد. 72به تنهایی 

پس از آن صفت وزن بوته به عنوان دومین متغیر در مدل وارد 
درصد تغییرات عملکرد را توجیه کرد. در 5شد. این صفت 

مرحله سوم و چهارم به ترتیب صفات وزن هزاردانه و طول 
این چهار صفت در غالف برگ پرچم در مدل وارد شدند. 

درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند.52/80مجموع 
صفات تاًثیرگذار عنوان این چهار صفت را به توانیمبنابراین 

امیدبخش براي ایجاد رقم متحمل به هايینالگزینش در 
خشکی با عملکرد باال معرفی کرد. بدین منظور معادله خطی 

زیر حاصل گردید:
)1(رابطه 

Y= - 0.77+0/01 X1+0/09 X2+0/1 X3- 0.1X4

عملکرد دانه (تن در به ترتیبX4و Y،X1،X2،X3که 
هکتار)، تعداد دانه در بوته، وزن بوته، وزن هزاردانه و طول 

گزارشات متعددي حاکی از آن . باشدیمغالف برگ پرچم
انه از اجزاي مهم و و وزن هزاردصفاتی نظیر تعداد سنبلهاست

توانندیمکه شوندیماصلی عملکرد دانه در گندم محسوب 
). نتایج یک بررسی نشان 6،11عملکرد دانه را افزایش دهند (

داد بین عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در سنبله، طول سنبله 
داریمعنو طول و عرض برگ پرچم همبستگی مثبت و 

)01/0<P (اس نتایج رگرسیونی گام به گام وجود دارد و بر اس
صفات طول سنبله، تعداد سنبله، طول برگ پرچم و تعداد دانه 

تنوع موجود در عملکرد در سنبله مهمترین صفات در توجیه 
دانه هستند، همچنین در این بررسی بر اساس تجزیه ضرایب 
مسیر، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله به ترتیب بیشترین اثر 

در). 3را بر عملکرد دانه دارد (داریمعنبت و مستقیم مث
همبستگی عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در مطالعه دیگري 

ولی با ارتفاع بوته داریمعنسنبله و وزن دانه در سنبله مثبت و 
و در تجزیه گزارش شدداریمعنو طول پدانکل منفی و 

ز تا ظهور و تعداد روصفات ارتفاع بوتهرگرسیون گام به گام 
یداسالفر و آندر) و 22شوران (. )1(سنبله وارد مدل شدند

) همبستگی مثبت و باالیی بین تعداد دانه در سنبله و 23(
در گندم گزارش کردند.عملکرد دانه 

فالتدرروشنالقیتازحاصلهايینالاینبرددردانهعملکرداجزاينسبیسهمتعیینبراييامرحلهرگرسیونتجزیهنتایج-3جدول 
Table 3. Result of step wise multiple linear Regression Analysis for detection of relative proportion of grain yield

component at Inbred lines derived from Roshan × Falat wheat varieties
مدلرگرسیونیضرایبعرض از مبداًمدلبهشدهاضافهمتغیرهايهامدل R2مدل F

b1b2b3b4
778/1016/0724/001/867تعداد دانه در بوته1
876/0009/0107/0777/066/78وزن بوته2
012/0081/0103/0802/057/41-624/2وزن هزاردانه3
805/047/4-011/0087/0106/009/0-766/0طول غالف برگ پرچم4
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یت صفاتتجزیه عل
در بررسی تجزیه علیت صفت عملکرد دانه به عنوان 

تعداد سنبلهو وزن هزاردانه، در بوتهمتغیر وابسته و تعداد دانه
نتایج مربوط به عنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شدند.

صفت تعداد دانهآورده شده است.4جدول به تجزیه علیت در 
) بر عملکرد دانه بود. 75/0(داراي اثر مستقیم مثبتی در بوته

این اثر مستقیم به همراه اثر غیرمستقیم مثبت این صفت از 
تعداد داریمعنیگر منجر به همبستگی مثبت و طریق صفات د

صفت وزن گردید. )r=85/0**(با عملکرد دانه در بوتهدانه
) بر عملکرد دانه داشت و 215/0اثر مستقیم مثبتی (هزاردانه

و در بوتهتقیم آن از طریق دو صفت تعداد دانهاثرات غیر مس
تعداد بود. 003/0و - 053/0به ترتیب برابر با تعداد سنبله

) و اثرات غیر مستقیم مثبت 132/0(مثبتیاثر مستقیم سنبله
بیشترین اثر .از طریق دو صفت دیگر بر عملکرد دانه داشت

تعداد ق از طریسنبله غیرمستقیم را از بین صفات، صفت تعداد

داشت. اثر مثبتی که ) 66/0(بوته بر روي عملکرد دانه در
بر روي عملکرد دارد از تعداد دانه در بوتهاز طریق سنبلهتعداد 

اثر مستقیم این صفت بیشتر است و این تاکیدي بر اهمیت 
نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات دربوته است. تعداد دانه

همبستگی )10(نی و ارزانیدیگري همخوانی داشت. فراها
) بین تعداد دانه در سنبله و عملکرد r=42/0(داریمعنمثبت و 

همچنین وادینگتون و دانه در گندم دوروم گزارش کردند. 
نشان دادند بین تعداد دانه در سنبله و افزایش ) 25(همکاران 

طی یک وجود دارد. داریمعنعملکرد دانه در گندم همبستگی 
به منظور گندم زمستانه در چین مشخص شد مطالعه روي 

با تعداد هايیپژنوتافزایش پتانسیل عملکرد دانه، بایستی 
مطالعه یک در ). 13(ر سنبله را انتخاب کرددانه بیشتر در ه

تنش رطوبتی باعث کاهش تعداد دانه در مشاهده شددیگر
شودیمسنبله و وزن هزاردانه و در نتیجه کاهش عملکرد دانه 

)19.(

متبط با اثرات مستقیم و غیر مستقیبا اجزا مرتن در هکتار)دانه (حاصل از تجزیه علیت عملکرد یجنتا-4جدول 
Table 4. Path Coefficient Analysis of grain yield (ton/ha) into direct and indirect effects

همبستگی اثرات غیر مستقیم اثر مستقیم متغیرها
X8 X7 X5

851/0 ** 116/0 015/0- - 75/0 تعداد دانه در بوته X5
164/0 ** 003/0 - 053/0- 215/0 وزن هزاردانه X7
796/0 ** - 004/0 66/0 132/0 تعداد سنبله X8

47/0 باقیمانده
>01/0دار یمعنبسیار **

72صفت تعداد دانه در بوته به تنهایی کهینابا توجه به 
و همبستگی کندیمدرصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه 

) با عملکرد دانه دارد و داراي = 851/0r(داريیمعنمثبت و 
باشد، لذا این درصد بر عملکرد دانه می75اثر مستقیم و مثبت 

برخوردار است و ايیژهوصفت در جمعیت مورد نظر از اهمیت 
امیدبخش براي ايهینالدر گزینش غیرمستقیم تواندیم

اینبرد نوترکیب با هايینالعملکرد دانه مؤثر باشد. مقایسه 
، 11هايینالوالدین و شاهدهاي مورد ارزیابی نشان داد که 

39 ،63 ،84 ،117 ،128 ،130 ،137 ،138 ،172 ،195 ،189 ،

249 ،259 ،263 ،282 ،288 ،293 ،294 ،299 ،302 ،306 ،
نه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه از نظر عملکرد دا312و 311

در بوته، وزن دانه در بوته، وزن بوته و وزن هزاردانه، طول 
پدانکل و طول سنبله برتر از والدین بودند و به عبارتی تفکیک 

و 293، 282، 195متجاوز داشتند و در این بین، چهار الین 
در بیشتر صفات پتانسیل بهتري نسبت به والد برتر نشان 311

در صفت وزن دانه در بوته از 311و 293ادند. دو الین د
باالترین شاهد نیز برتر بودند.
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Assessment of Relationship between Agronomic Traits and Grain Yield in Recombinant
Inbred Lines Derived from Roshan × Falat wheat Varieties under Drought Stress

Maryam Dorrani-Nejad1, Ghasem Mohammadi-Nejad2 and Babak Nakhoda3

Abstract
In order to study the relationship between grain yield and some of agronomic traits under drought
stress condition, an experiment with 305 bread wheat inbred lines derived from a cross between
Roshan × Falat and 25 drought tolerant and susceptible varieties along with 4 check varieties (Roshan,
Falat, Mahdavi and Shahpasand) was conducted in augmented complete block design, at Research
Field of Shahid Bahonar university of Kerman during 2013-2014 growing season. Normal irrigation
was applied until flowering stage. Irrigation-cut off was done at 50% of flowering stage. Different
traits such as grain yield and some agronomic traits were measured. Grain yield showed significant
correlation with all the yield components including number of spike per plant, number of grain per
spike, number of grain per plant and 1000- seed weight. Based on stepwise multiple linear regression,
four traits including number of grain per plant, plant weight, 1000- seed weight, and flag leaf pod
length were entered to the model, and totally explained 80.52% of grain yield variation. Number of
grain per plant was the first trait which entered to the model and explained 72% of grain yield
variation. Based on path coefficient analysis number of grain per plant had the most direct effect on
grain yield (0.75) while it showed the highest indirect effect through number of spike on grain yield
(0.66). Based on the multiple linear regression and path analysis, it is concluded that number of grain
per plant had the most important effect on grain yield variation. Therefore, it is effective trait for
improving grain yield under drought stress conditions.

Keywords: Correlation coefficient, Drought stress, Path analysis, Step wise multiple linear regression
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