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نان امیدبخش گندم هايینالتنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد ارزیابی
تحت تنش شوري

3ینیاماشکبوس و2آرزمجو، الیاس 1يصابرمحمدحسین 

چکیده
اصالح ارقام وتحت تاثیر شوري قرار داردبطور منفی این محصول عمده کشورهاي تولید کننده گندم، رشد و عملکرد در 

روابط بین عملکرد و صفات مرتبط با آناصالحی، براي حل این مشکل امري ضروري است.هايیکتکنقاوم از طریق گزینش و م
کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه يهابلوكرقم و الین گندم تحت تنش شوري در قالب یک طرح 23در

و در طول دوره شده کشت1389-91طی دو سال زراعی امیدبخش گندم هاينیالبیرجند مورد ارزیابی قرار گرفت. ارقام و 
مورد بررسی از نظر کلیه صفات به جز هايینال.گردیدندبر متر آبیاري زیمنسیدس81/10هدایت الکتریکی دارايرشد با آب 

همبستگی نشان داد عملکرد دانه با تمامی نتایج. بودندداريیمعنتعداد روز تا ظهور سنبله و طول پدانکل داراي تنوع و تفاوت 
گام به گامبه روشرگرسیونداشت. آنالیز داريیمعنصفات به جز تعداد سنبله در متر مربع و وزن دانه در سنبله همبستگی 

تبیین ا درصد تغییرات عملکرد دانه ر81ارتفاع بوته، طول سنبله و طول پدانکل،طول دوره پر شدن دانهت اصفمشخص نمود که
بر اساس تجزیه علیت، درصد تغییرات را به خود اختصاص داد.54دوره پر شدن دانه به تنهایی کردند که در این میان، طول 

. ندرا بر عملکرد دانه داشتو طول پدانکل از طریق ارتفاع بیشترین اثر غیرمستقیم طول دوره پر شدن دانه بیشترین اثر مستقیم 
.شوندیمپرعملکرد گندم در شرایط تنش شوري پیشنهاد هايینالصفات در گزینش ترینمهمبه عنوان صفاتاین

گندم، همبستگی، تجزیه علیت، عملکرد،ياخوشهتجزیه کلیدي:يهاواژه

مقدمه
گیاهانی است که ینترارزشو با ترینمهمگندم یکی از 

ا . گندم بشودیمبیش از هر گیاه زراعی دیگري در دنیا کشت 
درصد پروتئین مورد نیاز، 50درصد کالري و 40تامین بیش از 

در جیره غذایی جامعه ایرانی از اهمیت بسزائی برخوردار است 
). تولید محصول در گیاهان زراعی یک پدیده پیچیده است 2(

که هماهنگی با این پیچیدگی و شناخت عمیق عوامل 
یدهبهرهفیزیولوژیکی، زراعی و محیطی براي حفظ و افزایش

).9ضروري است (
متخصصان اعتقاد دارند براي بازدهی بیشتر در اصالح 

عملکرد و شناسائی یريگشکلارقام، با توجه به چگونگی 
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد، هايیتمحدود

ضروري است خصوصیات اجزاي عملکرد دانه ارقام در محیط 
).17بگیرد (و اقلیم خاص مورد مطالعه قرار

با توجه به روند رو به رشد شور شدن اراضی زراعی در 
مناطق خشک و نیمه خشک، توسعه کاشت ارقام متحمل به 
شوري جهت تولید محصول اقتصادي در این اراضی ضرورت 

) اعالم کردند که گرچه برخی از 26دارد. ساوین و همکاران (
ولی شوندیماجزاي عملکرد در غالت در مرحله رویشی تعیین 

و رسیدگی است و یدهسنبلهمرحله واقعی تولید دانه بین 
. در گرددیمکوتاه شدن این مرحله سبب کاهش عملکرد 

تنش شوري و دماي زیاد، طول این دوره و دوره پر شدن دانه 
. کندیمکاهش یافته و متعاقب آن عملکرد کاهش پیدا 

سنبله و وزن ) کاهش دو جزء تعداد 4و همکاران (مقدمياکبر
) نیز کاهش وزن دانه 10دانه گندم و فرانکوئیز و همکاران (

عامل کاهش عملکرد در شرایط ترینمهمچاودار را به تنهایی 
شور معرفی کردند.

مطالعه همبستگی عملکرد دانه با صفات مختلف در شرایط 
تا حدودي به درك روابط موجود تواندیممحیطی مورد نظر، 
با عملکرد دانه کمک نماید. بررسی این بین صفات مذکور

موضوع مطالعات متعددي بوده است. صالحی و هایهمبستگ
ژنوتیپ گندم نان بهاره و سه رقم 114) تعداد 25همکاران (

به عنوان شاهد را در دو محیط شور و غیر شور مورد بررسی 
انتخاب شده هايیپژنوتقرار دادند. نتایج آنها نشان داد که 

56تا 48سانتیمتر، وزن هزار دانه 4/34طول پدانکل داراي
همچنین هاآنروز بودند. 104گرم و زمان ظهور سنبله حدود 

تا 83ارتفاع بوته براي انتخاب در محیط شور را ینترمناسب
رقم گندم 30) در ارزیابی 23دانستند. پوستینی (متریسانت86

داريیمعنت و از نظر واکنش به تنش شوري، همبستگی مثب
بین عملکرد دانه و طول دوره پر شدن دانه را گزارش نموده 
است اما همبستگی بین عملکرد دانه و طول دوره کاشت تا 

افیونی و هايیبررسبوده است. نتایج داریمعنگلدهی منفی و 

بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، استادیار،-1
ایران-آموزش و ترویج کشاورزي، بیرجند

ي و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزبخش ،پژوهشگر-2
)elias.arazmjo@Gmail.comول: وایران، (نویسنده مس-آموزش و ترویج کشاورزي، بیرجند

ایران-کرجموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، استادیار،-3
23/3/94تاریخ پذیرش: 25/12/93تاریخ دریافت:

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
زراعیپژوهشنامه اصالح گیاهان
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رقم و الین گندم در شرایط شوري 42) نیز روي 1محلوجی (
ن دانه و تعداد سنبله در متر نشان داد صفات طول دوره پر شد

. کوچکی اندداشتهمربع، باالترین همبستگی را با عملکرد دانه 
) نشان دادند که وزن دانه در سنبله همبستگی 16و همکاران (

همچنین هاآنبا عملکرد دانه داشته است. داريیمعنمثبت و 
گزارش نمودند که بین ارتفاع بوته با وزن سنبله و بین عملکرد 

وجود دارد.داريیمعنانه با وزن هزار دانه همبستگی مثبت و د
) در بررسی تنوع صفات 25پورابوقداره و همکاران (

مورفولوژیک و زراعی در جمعیت هاي گندم اینکورن در 
عملکرد دانه آبی گزارش نمودند که شرایط عادي و تنش کم

با تعداد دانه در سنبله اصلی، ارتفاع بوته و عرض برگ 
قوژدي و اکبريداري داشت.بستگی مثبت و معنیهم

) نیز گزارش نمودند که بر اساس نتایج حاصل از 4همکاران (
همبستگی بین صفات با عملکرد در شرایط تنش و بدون 

معیارهاي مناسب ،تنش، تعداد پنجه و برگ و بیوماس تولیدي
جهت گزینش ارقام متحمل به شوري در گندم بودند. 

ار یبس،سادهیب همبستگیسه با ضرایر مقادعلیته یتجز
ن صفات نشان یرا در روابط بيشتریدتر بوده و اطالعات بیمف
دریافت کدامیک توانیم). به کمک تجزیه علیت 8(دهدیم

از صفات، عملکرد را به میزان بیشتري تحت تاثیر قرار 
. با داشتن این اطالعات، گزینش روي معیارهاي دهندیم

و کمک خواهد کرد تا شودیمه این روش انجام تعیین شده ب
). تجزیه 15زمان، نتایج خوبی به دست آورد (ینترکوتاهدر 

اجزاي عملکرد، توسط محققین ترینمهمعلیت با هدف تعیین 
).3،20مختلفی انجام شده است (

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی روابط بین صفات موثر بر 
هر یک از آنها و بررسی روابط عملکرد دانه، تعیین سهم نسبی

رقم و الین گندم در 23با استفاده از هاآنعلت و معلولی بین 
شرایط تنش شوري بوده است.

هاروشمواد و 
امیدبخش گندم و برخی صفات هايینالبه منظور ارزیابی 

الین امیدبخش رقم و 23زراعی در شرایط تنش شوري، تعداد 
ل به همراه با شاهدهاي متحمينژادبهیهابرنامهحاصل از 

کامل يهابلوكدر قالب طرح ارگ، بم و کارچیاشوري
و 1389- 90تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (

اسامی ارقام و شجره ) مورد مطالعه قرار گرفتند.91-1390
آزمایش در آمده است.1مورد بررسی در جدول هايینال

ورزي بیرجند با عرض مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشا
58دقیقه شرقی و طول جغرافیایی 52درجه و 32جغرافیایی 

متر 1381دقیقه شمالی و ارتفاع از سطح دریا 59درجه و 
و در سال 2/126بارندگی در سال اول میانگینانجام شد. 

میانگین بارندگی و درجه حرارت .بودمتریلیم5/86دوم 
است. براي سبز آمده1لشکماهانه در دو سال آزمایش در 

شدن یکنواخت تا مرحله دو تا سه برگی و استقرار کامل گیاه، 
81/10از آب معمولی و سپس از آب شور با هدایت الکتریکی 

يهانوبتبر متر براي آبیاري استفاده شد. تعداد زیمنسیدس
بود و 5و 4آبیاري قبل از بهار براي سال اول و دوم به ترتیب 

مرتباً براي این که گیاه با تنش خشکی مواجه نشود بعد از آن 
هر هفته یک نوبت آبیاري تا زمان رسیدگی فیزیویوژیکی 
. انجام گردید.زمین مورد نظر در سال قبل آیش بود

آمده است. 2خصوصیات خاك محل اجراي آزمایش در جدول 
6غالت در هايیشآزماکاشت به کمک دستگاه بذرکار 

متر و به مساحت 5/2سانتیمتر و به طول 20ردیف به فاصله 
متر مربع انجام شد. بر اساس آزمون خاك، کود اوره، 3

قبل از کاشت به ترتیب آمونیوميدسولفات پتاسیم و فسفات 
کیلوگرم در هکتار مصرف شد و 200و 100، 50به میزان 

کیلوگرم به صورت 100مابقی کود اوره در دو نوبت، هر نوبت 
ط اسفند و فروردین به مصرف رسید. تاریخ کاشت سرکدر اواس

و و دوم به ترتیب دوم و دهم آذرماه بوده استدر سال اول 
گردید. دانه در متر مربع منظور500میزان بذر براي کاشت 

صورت دستی وجین ه هرز در اواسط فروردین ماه بيهاعلف
خرداد هر سال بود. صفاتی ازاواخرگردیدند. تاریخ برداشت 

قبیل تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدگی 
فیزیولوژیکی، ارتفاع گیاه، طول سنبله، طول پدانکل، تعداد 

وزن هزار دانه و عملکرد ،دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله
یريگاندازهشدند. براي یريگاندازهو برداريیادداشتدانه 

قبل از برداشت تعداد ارتفاع گیاه، طول سنبله و طول پدانکل،
بر روي ساقه یريگاندازهبوته بطور تصادفی انتخاب و 5

اصلی انجام گردید. جهت تعیین عملکرد دانه، گیاهان کل 
برداشت شده و پس از بوجاري، با رعایت اثر حاشیه کرت 

عملکرد دانه توزین گردید و براي وزن هزار دانه نیز تعداد 
با دو برابر نمودن آن، وزن دانه از هر الین شمارش و500

شد.یريگاندازههزار دانه 
تجزیه واریانس مرکب به منظور تعیین اثرات اصلی و 

نیز از هایانگینمانجام و مقایسه در دو سال آزمایشمتقابل
دانکن در سطح احتمال پنج درصد يادامنهطریق آزمون چند 

صورت گرفت. قبل از تجزیه واریانس مرکب، آزمون 
نواختی خطاهاي آزمایش به روش بارتلت به عمل آمد. یک

و رگرسیون تجزیه واریانس، مقایسه میانگین، همبستگی ساده
، تجزیه علیت با SAS-9.0افزار با استفاده از نرمگام به گام 

از طریق Wardو تجزیه کالستر نیز به روش Pathبرنامه 
انجام گرفت.StatGraphicsبرنامه 
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90- 91و 89-90در دو سالو درجه حرارت میانگین بارندگی -1شکل 
Figure 1. Average precipitation and temperature in two years of 2010 and 2011

هاي گندمشجره الین- 1ول جد
Table 1. Wheat lines pedigree
شماره نام یا پدیگري شماره نام یا پدیگري

1 Arg 13 Kauz*2/Opata//Kauz/3/Sakha 8/4/Tam 200

2 Bam 14 Soissons/Kvr

3 Karchia 15 TX62A4793/CB809/5/Gds/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys/6/Passarinho/7/Almoot

4 Mn/Catbird 16 W3918A/Jup//Gru90-201736/3/Moghan1/Falat

5 Alvd//Aldan/las 58/3/Kvr 17 Mina/Molan//Atrak-KjF

6 Alvd//Aldan/las 58/3/Kvr 18 Hys//Drc*2/7c/3/2*Rsh/4/Zagros (MS-87-12)

7 Gv/D630//Ald''sʹ/3/Azd/4/Rsh/5/Kauz/Stm 19 1-66-22//Bow''sʹ/Crowʹʹsʹ/4/Kal/Bb;//Cjʹʹsʹ/3/Horkʹʹsʹ(MS-87-19/Yazd)

8 Chamran/Kavir 20 Gk zombor/Zrn (MS-84-16)

9 T.AestxTi(La(Frkal.xGb))=(1-66-22)/5/SNH.9 21 GF-gy54/Attila (MS-84-13)

10 T.AestxTi(La(Frkal.xGb))=(1-66-22)/5/SNH.9 22 TAM200/Kauz (C-85-D13)

11 T.AestxTi(La(Frkal.xGb))=(1-66-22)/5/SNH.9 23 OK82282//BOW/NKT/3/SARDARI-HD75 (C85-D8)

12 Atrak/3/Chen/Aeg.sq(Taus)//BCN CMBW98,
Y5554 - -

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك- 2جدول
Table 2. Soil physico-chemical properties

عمق
متر)(سانتی

رس
(درصد)

سیلت
(درصد)

شن
هدایتالکتریکیاسیدیتهافت خاكب(درصد)

(دسی زیمنس بر متر)
کلرمنیزیمکلسیمپتاسیمسدیم

واالن بر لیتر)اکییلیم(
13/881/107/593/15/243/202/0لوم رس شنی30-01/21189/60
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نتایج و بحث
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

از نظر داريیمعنبین دو سال آزمایش، اختالف آماري 
و طول دوره پر شدن دانه رسیدگی ظهور سنبله، تعداد روز تا 

نیز هاینالاین صفات فنولوژیک در بین ارقام و داشت.وجود 
برهمکنش در سطح یک درصد داشتند. داريیمعناختالف 

بودداریمعنتنها براي تعداد روز تا رسیدگی الین نیزوسال 
هايینال). میانگین خصوصیات فنولوژیکی ارقام و 3(جدول 

اولاست. در سال آمده4مورد بررسی در جدول 
9ترتیب حدود ،تعداد روز تا ظهور سنبله و رسیدگی به آزمایش

روز زودتر 6روز دیرتر اما طول دوره پر شدن دانه حدود 4و 
ظهور سنبله تعداد روز تا با. همبستگی بین عملکرد دانه بود

داریمعنمثبت و رسیدگی)، با r=-50/0(داریمعنمنفی و 
)45/0=r( داریمعنو با طول دوره پر شدن دانه مثبت و
)73/0=rر بین تمامی صفات مورد بررسی، د). 5(جدول ) بود

طول دوره پر شدن دانه بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه 
ترینمهمآن را توانیمدر شرایط تنش شوري داشت، بنابراین 

صفت در افزایش عملکرد دانه در این شرایط دانست. 
بین عملکرد دانه و طول دوره پر داریمعنهمبستگی مثبت و 

تنش شوري، توسط افیونی و محلوجی شدن دانه در شرایط
) نیز به 5) نیز گزارش گردیده است. آسیف و همکاران (1(

اهمیت تعداد روز تا رسیدگی در عملکرد دانه گندم اشاره 
.اندکرده

در طول داريیمعندر دو سال آزمایش اختالف آماري 
)، 3ارتفاع بوته وجود داشت (جدول ، طول پدانکل وسنبله

) متریسانت9/77فاع بوته (ارتسال اول آزمایش، بطوریکه در 
اما طول سنبله و طول )متریسانت7/72(از سال دومبیشتر 

) کمتر از سال متریسانت7/28و 9پدانکل آن (به ترتیب با 
). 4(جدول ) کمتر بودمتریسانت9/30و 6/9دوم (به ترتیب با 

و ل پدانکل، طواز نظر طول سنبلهنیزمورد بررسیهايینال
.در سطح یک درصد داشتندداريیمعنارتفاع بوته اختالف 

تنها بر طول پدانکل در سطح پنج الین نیز وبرهمکنش سال 
84بیشترین ارتفاع بوته (). 3(جدول بودداریمعندرصد 

) به ترتیب مربوط به متریسانت2/10) و طول سنبله (متریسانت
مقادیر طول سنبله، طول و کمترین 21و 23شماره هايینال

9/66و 8/21، 4/7پدانکل و ارتفاع بوته نیز (به ترتیب با 
). 4(جدولبود 18) مربوط به الین شماره متریسانت

طول سنبله و بوته، ارتفاع بین دارییمعنهمبستگی مثبت و 
، r=62/0**با (به ترتیبدانهبا عملکردطول پدانکل

**60/0=r ،**62/0=rنیکخواه و 5اشت (جدول ) وجود د .(
) نیز گزارش کردند که طول پدانکل از صفات مهم 22یوسفی (

.باشدیمدر عملکرد دانه جو در شرایط خشکی 
تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن صفات 

در سطح یک داريیمعندر دو سال آزمایش اختالف هزار دانه 
سنبله تحت تاثیر سال قرار اما وزن دانه در درصد داشتند

6/963تعداد سنبله در متر مربع () و مقادیر 3(جدول نگرفت
بطور اولدر سال) 3/59سنبله) و تعداد دانه در سنبله (

دانه) و از 2/52سنبله و 3/802دوم (باالتر از سال داريیمعن
گرم) بیشتر از سال 5/38نظر وزن هزار دانه، مقادیر سال دوم (

صفات داداین موضوع نشان . )4(جدول گرم) بود5/34اول (
که کنندیممورد بررسی تحت تاثیر شرایط آبی و هوایی تغییر 

باالتر بودن . )21(شده است یتاییدتوسط محققین مختلف
اجزاي مهم عملکرد شامل تعداد سنبله در متر مربع و تعداد 

و هوایی دانه در سنبله در سال اول احتماالً به دلیل شرایط آب
. باشدیم) متریلیم2/126بهتر و بارندگی بیشتر در این سال (

در به جز تعداد سنبله در متر مربعتمامی اجزاي عملکرد 
با یکدیگر در داريیمعنتفاوتمورد بررسیهايینالتمامی 

برهمکنش سال و الین نیز در ند وسطح یک درصد داشتن
ه و وزن دانه در سنبله سطح پنج درصد بر تعداد دانه در سنبل

این نتیجه بیانگر وجود تنوع باالي ). 3(جدول دار بود یمعن
هاي مورد بررسی از نظر این صفات در شرایط تنش ینال

کمترین دانه و 8/65بیشترین تعداد دانه در با شوري است. 
بدست آمد. 21الین شماره از گرم 4/29وزن هزار دانه با 

که بتواند در شرایط تنش شوري، گزارش شده است هر الینی
تعداد دانه بیشتري تولید نماید، عملکرد دانه بیشتري نیز 

نیز داراي بیشترین وزن 8الین شماره . )11،24(خواهد داشت 
).4(جدول دانه در سنبله و وزن هزار دانه بود

اجزاي عملکرد ارتباط برخی ازدر این آزمایش بین
تعداد باین وزن هزار دانه بطوریکه ب،معکوسی مشاهده شد

) و تعداد سنبله در متر مربع r=- 36/0(دانه در سنبله 
)33/0-=r ( وجود داشتداريیمعناما غیرهمبستگی منفی

افزایش تعداد حاکی از آن است که). این نتیجه 5(جدول 
تعداد دانه در سنبله به خصوص سنبله در متر مربع یا افزایش

ها و در تر شدن دانهجب کوچکموشوري،در شرایط تنش
)14(کافی و همکارانشود.ینتیجه کاهش وزن هزار دانه م

ند که یکی از دالیل کاهش تعداد دانه به هنگام تنیز اظهار داش
بارور يها، کاهش تعداد گل و کم شدن تعداد گلیآبتنش کم

وزن هزار دانه از اجزاي مهم عملکرد دانه است و در این است. 
داري با عملکرد دانه داشت یمعننیز ارتباط مثبت و آزمایش

)**69/0=r دهد گیاه ذخایر فتوسنتزي خود را یم) که نشان
کرده و از این طریق عملکرد دانه را هادانهصرف پر کردن 

) در تحقیقی 12ي و همکاران (آبادگل.)18افزایش داده است (
گندم دوروم بر روي اثر تنش رطوبتی انتهاي فصل بر عملکرد 

بین عملکرد دانه و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و 
با ) نیز21(نیکخواه و همکارانداري مشاهده کردند. یمعن

جو، هايیپصفات گیاهی موثر بر عملکرد دانه ژنوتبررسی
صفت موثر براي گزینش ترینمهموزن هزار دانه را به عنوان 

صل شناسایی متحمل به تنش خشکی انتهاي فهايیپژنوت
کردند.

ها و ارقام مورد ینالو همچنین بین بین دو سال آزمایش
عملکرد دانه در سطح یک داري از نظر یاختالف معنبررسی

الین نیز بر عملکرد وسال . برهمکنش درصد مشاهده گردید
).3بود (جدول داریمعندر سطح یک درصد دانه 
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34.......................................................................................... هاي امیدبخش گندم نان تحت تنش شوريینالناسایی صفات موثر بر عملکرد ارزیابی تنوع و ش

هاي گندمینالختلف ممقایسه میانگین صفات- 4جدول 
Table 4 . Mean comparisons for different traits of wheat lines

طول دوره پر شدن روزتا رسیدگیتعداد ظهور سنبلهروز تا تعداد تیمار
طول سنبله(سانتیمتر)ارتفاع بوته(روز)دانه

تعداد سنبله در متر (سانتیمتر)طول پدانکل(سانتیمتر)
وزن دانه در سنبلهنه در سنبلهتعداد دامربع

ه (تن در عملکرد دان(گرم)وزن هزار دانه(گرم)
هکتار)

سال
1390a144a4/179b35/3a77/9b9b28/7a963/6a59/3a2b34/5a99/3
1391b8/134b8/175a41/1b72/7a6/9a30/9b802/3b52/2a2a38/5b11/3
الین

1defg139a-e178/5ab39/5bcde76abc6/9a33/9ab843/3bcd54/9abcd1/2a-e37/4abcd83/3
2efg138/2c-h177/3abc39/2ab80/3ab8/9abcd30/9ab971/7bcd52abcd1/2abcd39/8ab28/4
3g137/2ijk175/5a-e38/3b-f74/9ef9/7abc31/1ab945abcd55/8cde8/1ef33g26/2
4efg138/2e-i176/8abcd38/7abcd78/1ab8/9abc31/1ab831/7abcd55/8ab3/2abc40/8abc21/4
5defg138/8a-f178abc39/2abc78/9abcd3/9ab31/7ab856/7abcd57/6abc2/2a-e38/2a49/4
6defg138/8a179/5a40/7b-g74/1abcd2/9abcd30/5ab830bcd52/9abcd2bcde37/2abcd78/3
7defg138/3abcd178/7a40/3bcde76/3ab8/9a32/4ab846/7abc58abcd2/2bcde37/4abcd05/4
8efg138ab179/2a41/2abcd77/8abcd3/9ab31/5ab950bcd54/2a3/2a43/2abcd98/3
9efg138a-e178/3a40/3abcd78/3abcd1/9abc31/2ab870d47/3de8/1bcde37/2abcd88/3
10efg138f-j176/3a-e38/3abcd77/8bcd1/9abc31/1ab856/7cd50/8abcd2abcd40/2a-e76/3
11efg138ab179/3a41/3abcd77/7abc7/9abcd30/4ab855bcd54/7abcd2bcde37/3abcd01/4
12fg137/8a-e178/5a40/7b-f75/1abcd2/9abc31/3ab885abcd56abcd1/2bcde37/4a42/4
13defg138/5abcd178/7a40/2a-e77/5abcd5/9a-e30/2ab881/7abcd55/7ab3/2ab41/4abc2/4
14fg137/7ghij176a-e38/3c-g72abcd2/9a-f29/7b763/3ab62/2abcd1/2def34/7b-f35/3
15defg138/3abc178/8a40/5abcd77/6abc7/9abc31/4ab961/7abcd57/5bcde9/1ef33/9abcd92/3
16defg139/3hij175/8b-f36/5c-g72/6bcde9b-f27/8ab865bcd54/7abcd2a-e37/8defg13/3
17defg138/5k174def35/5c-g72de5/8fg25/8ab881/7bcd54/2cde8/1ef33/3efg76/2
18ab144/3a179/5ef35/2g66/9f4/7g21/8a1053/3cd51/5e5/1f29fg41/2
19cdef140/3d-i177b-f36/7fg68/5abc6/9a-f29/7b780abc58/8abcd1/2bcde35/8fg62/2
20abc143/3b-g177/7f34/3defg71/4cde6/8def26/5ab915ab62/5abcd1/2def34/7fg7/2
21a145abc179f34efg70/2a2/10efg25/8ab951/7a65/8bcde9/1f29/4cdef27/3
22cde141d-i177cdef36b-g73/9ab9/9cdef27/1ab885abc57/9abcd2def34/5c-g25/3
23bcd141/3jk175f33/7a84abc7/9ab32ab828/3cd51/7cde8/1cde35/6defg06/3

هاي داراي حروف مشترك در هر ستون تفاوت معنی داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.یانگینم

هاي گندمینالصفات مختلف در تجزیه واریانس مرکب - 3جدول 
Table 3. Combined analysis of  variance for different traits of wheat lines

ه درجمنابع تغییر
آزادي

میانگین مربعات
ظهور روز تا تعداد 

سنبله
روز تا تعداد 

رسیدگی
طول دوره پر 

تعداد سنبله در طول پدانکلطول سنبلهارتفاع بوتهشدن دانه
متر مربع

تعداد دانه در 
سنبله

وزن دانه در 
سنبله

وزن هزار 
هعملکرد داندانه

**0/023ns573/40**26/73**1741/28**897658/7**160/49**11/33**947/97**1130/62**434/96**12968/1لسا

436/593/493/3113/913/168/743238/4371/820/33449/619/2بلوك داخل سال
**2/70**72/75**0/222**26199/9101/63**45/66**2/59**95/32**36/16**14/60**2228/46مرق

**223/63ns4/15**4/56ns25/52ns0/63ns13/26*27004/2ns73/28*0/116*18/84ns1/01رقم×سال

8876/312/163/419/960/4651/721015/741/90/0676/120/38خطا
39/159/063/593/53/72/941/1661/1184/1273/941/17-تضریب تغییرا

ns ،* دی دار در سطح احتمال پنج و یک درصمعنغیر معنی دار وبه ترتیب: **و

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شما
ره 

20
 /

زمستان 
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ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی- 5جدول
Table 5. Simple correlation coefficients between investigated traits

ظهور روز تا تعداد صفات مورد بررسی
سنبله

روز تا تعداد 
رسیدگی

طول دوره پر 
تعداد سنبله در طول پدانکلطول سنبلهتهارتفاع بوشدن دانه

متر مربع
تعداد دانه در 

سنبله
وزن دانه در 

عملکرد وزن هزار دانهسنبله
هدان

1ظهور سنبلهروز تا 
0/17ns1گیروز تا رسید

1*0/49**0/78-طول دوره پر شدن دانه
0/07ns0/41ns1-*0/51-ارتفاع بوته

0/11ns0/18ns0/22ns0/44*1-لهطول سنب
0/05ns0/66**0/74**0/49*1**0/71-لطول پدانک

0/38ns0/32ns-0/13ns-0/15ns-0/41ns-0/46*1تعداد سنبله در متر مربع
0/37ns0/05ns-0/30ns-0/45*0/27ns-0/22ns-0/10ns1/00تعداد دانه در سنبله
0/39ns0/12ns0/42*0/29ns0/53*0/51*-0/41*0/34ns1-وزن دانه در سنبله

0/08ns0/62**0/62**0/37ns0/66**-0/33ns-0/36ns0/75**1**0/64-نهوزن هزار دا
0/17ns-0/16ns0/57**0/69**1-**0/62**0/60**0/62**0/73*0/45*0/50-هعملکرد دان

ns ،* 1% و 5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال : **و%

ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد 
ال

ین
هاي امیدبخ

ش شوري
ش گندم نان تحت تن

 .............................................................................
36

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-378-fa.html


37..............................................................................................................................1395زمستان / 20پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شماره 

تن در هکتار 99/3عملکرد گندم در سال اول آزمایش با 
تن در هکتار بود که همانطور که 11/3بیشتر از سال دوم با

رایط آب و هوایی قبالً نیز بدان اشاره شد احتماالً به دلیل ش
در بین . باشدیمبهتر و میزان نزوالت بیشتر در سال اول 

به ترتیب با میانگین 12و 5شماره هايینالنیز هاینال
تن در هکتار داراي 42/4و 49/4يدوسالهعملکردهاي 

به ترتیب با میانگین 18بیشترین و رقم کارچیا و الین شماره 
تن در هکتار از کمترین 41/2و 26/2يدوسالهعملکردهاي 

). برهمکنش اثر سال و 4عملکرد دانه برخوردار بودند (جدول 
در سال اول 13و 12، 2شماره هايینالالین نیز نشان داد 

مورد بررسی داراي بیشترین و رقم کارچیا در سال دوم داراي 
قرارگیري طوالنی مدت در معرض کمترین عملکرد بودند. 

ن با افزایش درجه حرارت در طول دوره شوري و همزمانی آ
در برگ و به دنبال آن نمکرشد گیاه، سبب افزایش تجمع 

. در این )13(شودیمحساس هايینالتسریع پیري برگ در 
شرایط، سطح برگ گیاه نیز به مقدار زیادي کاهش یافته که 

و در نتیجه میزان شودیمسبب کاهش توان فتوسنتزي گیاه 
دي و در نهایت عملکرد دانه گیاه کاهش ماده خشک تولی

که ازهاییینال، تجزیه همبستگی. مطابق نتایج)19(یابدیم
طول تعداد روز تا رسیدگی، تعداد روز تا ظهور سنبله کمتر و

طول پدانکل، ، سنبلهطول دوره پر شدن دانه، ارتفاع بوته، 
ند، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه بیشتري برخوردار بود

عملکرد دانه بیشتري را در شرایط تنش شوري به خود 
.)5(جدول اختصاص دادند

ياخوشهرگرسیون گام به گام، تجزیه علیت و تجزیه 
هدف اصالحی است ترینمهمافزایش عملکرد در گندم 

که به دلیل پیچیدگی ژنتیکی آن، شناسایی صفات همبسته و 
ب است که یکی از مطلوترسادهیريپذتوارثتاثیرگذار با 

اهداف تجزیه رگرسیون گام به گام، شناسایی این صفات 
. قبل از تجزیه علیت، براي تعیین سهم اثر باشدیمتاثیرگذار 

تجمعی صفات در عملکرد دانه، از روش رگرسیون گام به گام 
). طول دوره پر شدن دانه اولین 6استفاده گردید (جدول 

گردید و به يامرحلهمتغیري بود که وارد مدل رگرسیون
درصد تغییرات عملکرد دانه را توضیح داد و 54تنهایی 

بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشت. بعد از این صفت، 
ارتفاع بوته، طول سنبله و طول پدانکل وارد مدل گردیدند و 
این سه صفت در مجموع همراه با طول دوره پر شدن دانه، 

کرد دانه را در شرایط تنش درصد از کل تغییرات عمل81
شوري تبیین کرده و در مدل باقی ماندند و تجزیه علیت با 
این صفات انجام شد. بنابراین تاثیر این چهار صفت در 

. پوستینی باشدیمعملکرد دانه در شرایط تنش شوري مشهود 
بین عملکرد دانه و طول داريیمعن) همبستگی مثبت و 23(

رش نموده است. همبستگی مثبت و دوره پر شدن دانه را گزا
عملکرد دانه و طول دوره پر شدن دانه گندم در داریمعن

). بابایی و 27شرایط تنش خشکی نیز گزارش گردیده است (
بین عملکرد دانه و داريیمعن) نیز ارتباط مثبت و 7همکاران (

. ارتفاع بوته نقش اندکردهطول پدانکل را در گیاه جو گزارش 
20در عملکرد دانه داشت بطوریکه به تنهایی ايدهکننیینتع

درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود، که این موضوع نیز 
و ارقام پابلند در شرایط تنش شوري را نشان هاینالاهمیت 

ذخایر فتوسنتزي خود را بطور موثري از توانندیمکه دهدیم
مثبت بین انتقال دهند. وجود همبستگیهادانهساقه به 

به همین دلیل باشد. بین تواندیمعملکرد دانه و ارتفاع نیز 
عملکرد دانه ارقام گندم نان بهاره در شرایط شور و ارتفاع بوته 

).25گزارش گردیده است (داريیمعننیز همبستگی مثبت و 

مراحل رگرسیون گام به گام- 6جدول 
Table 6. Stepwise regression procedures

1234متغیر وارد شده به مدل
-63/10-69/8-39/7-09/4مبداعرض از 

**0/19**0/15**0/17**0/20طول دوره پر شدن دانه

*0/04ns0/07**0/47ارتفاع بوته

**0/45**0/38طول سنبله

0/09ns-طول پدانکل

R254%74%77%81%

هايیهمبستگمده از جهت تفسیر بهتر نتایج به دست آ
ساده و رگرسیون گام به گام، اقدام به تجزیه علیت گردید. در 
تجزیه علیت، عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته روي چهار 
صفت شامل طول دوره پر شدن دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله 
و طول پدانکل که بر اساس رگرسیون گام به گام وارد مدل 

در نظر گرفته شد که نتایج آن در جدول رگرسیونی شده بودند 
آمده است. بر اساس تجزیه علیت، طول دوره پر شدن دانه 7

) را بر عملکرد دانه داشت و پس 70/0بیشترین تاثیر مستقیم (
) بیشترین تاثیر 40/0) و ارتفاع بوته (44/0از آن طول سنبله (

و ) 1مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. افیونی و محلوجی (

هايیپژنوت) به ترتیب در بررسی 27و همکاران (نژاديتار
گندم در شرایط شوري و خشکی، اثر مستقیم طول دوره پر 

. اندکردهشدن دانه بر عملکرد دانه را مثبت و باال گزارش 
) بر عملکرد دانه - 36/0طول پدانکل اثر مستقیم منفی (

ارش ) نیز گز6برجاي گذاشت. آذري نصرآباد و رمضانی (
کردند که طول خوشه سورگوم اثر مستقیم منفی بر عملکرد 
دانه داشته است. همچنین طول پدانکل از طریق طول دوره پر 

) را بر عملکرد دانه 46/0شدن دانه بیشترین اثر غیر مستقیم (
داشت.
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ضرایب تجزیه علیت همبستگی عملکرد دانه با برخی صفات زراعی گندم- 7جدول 
Table 7. Path analysis coefficients of grain yield correlation with some agronomic traits of wheat

اثر مستقیمصفات
اثر غیرمستقیم از طریق

طول دوره پر 
طول پدانکلطول سنبلهارتفاع بوتهشدن دانه

29/015/046/0-7/0طول دوره پر شدن دانه
18/03/0-4/016/0ارتفاع بوته
22/0-44/01/019/0طول سنبله

--18/0-27/0-24/0-36/0پدانکلطول 

44/0اثر باقیمانده

با روش هاینالارقام و يبندگروهنتایج 2در شکل 
با استفاده از تمام صفات Wardياشجرهکالستر 

مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکرد، بصورت 
مورد يهاگروهتی نشان داده شده است. ادغام نمودار درخ

واحد اقلیدسی موجب 35بررسی در فاصله ادغام 
يهاشاخصگروه مجزا گردید که 3در هاینالیبندگروه

. باشدیمبصورت زیر هاینالمتمایز کننده کالسترها بر اساس 
و در کالستر دوم، 21و 20، 18هايینالدر کالستر سوم، 

نیز در هاینالو سایر 23و 19، 18، 17، 16، 14، 3هايینال

يهابرنامهدر توانیمکالستر اول قرار گرفتند. بر این اساس 
از این تنوع بین کالسترها بهره جست. در کالستر ينژادبه

در محیط تنش شوري از لحاظ صفات تعداد روز هاینالسوم، 
کالستر اول، تا ظهور سنبله و تعداد سنبله در متر مربع و در 

از نظر طول پدانکل، طول دوره پر شدن دانه و هاینال
). با توجه به 3عملکرد دانه باالتر از میانگین کل بودند (جدول 

یريپذوراثتوجود تنوع در این صفات، در صورت داشتن 
براي افزایش عملکرد در هاینالاز این توانیممطلوب 

شوري بهره برد.اصالح ارقام جدید گندم در محیط تنش  Dendrogram
Ward'sMethodEuclidean,

0
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1 2 345 67 89 101112 13 1415 1617 1819 20 212223

الین و رقم گندم در شرایط تنش شوري23تجزیه کالستر -2شکل 
Figure 2. Cluster analysis of 23 wheat lines and cultivars under salt stress condition

صورت گرفته و نتایج حاصل از هايیبررسبا توجه به 
از اجراي مختلف و با توجه به اینکه هدفهايیهتجزجدول 

امیدبخش گندم و صفات هايینالاین طرح، ارزیابی عملکرد 
موثر بر عملکرد دانه آنها در شرایط تنش شوري در منطقه 

5شماره هايینالمورد آزمایش بود، مشخص گردید که 
)Alvd// Aldan/ las58/3 /Kvr (12) وAtrak/3/ Chen/

Aeg.sq (Taus)//BCN CMBW98, Y5554 نسبت به (
، از نظر عملکرد برتري داشته و براي کشت در هاینالیگر د

بر اساس نتایج . ترندمناسبمناطق داراي آب و خاك شور 
طول دوره پر شدن دانه، اظهار داشت که صفات توانیم

در افزایش عملکرد ارتفاع بوته، طول سنبله و طول پدانکل
گندم در شرایط تنش شوري نقش مهمتري هايینالدانه 

گندمهايینالبراي انتخاب گرددیمبنابراین پیشنهاد . رنددا
گندم، ينژادبهيهابرنامهدر شرایط تنش شوري در طول 

را مورد توجه قرار داده رعالوه بر صفت عملکرد، صفات مذکو
استفاده نمود.نیز ها و از آن
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Assessment of Diversity and Identifying of Effective Traits on Grain Yield of bread
wheat Promised Lines under Salt Stress Conditions

Mohammad Hossein Saberi1, Elias Arazmjoo2 and Ashkboos Amini3

Abstract
In the major wheat growing countries, wheat growth and yield are negatively affected by salinity and breed

tolerant cultivars through selection and breeding techniques is necessary to solve this problem. Relationship
among yield, and its related traits in 23 wheat cultivars and promised lines were studied under salt stress
conditions using a randomized complete block design with three replications at research field of Birjand
University. Bread wheat cultivars and promised lines cultivated at two cropping seasons of 2010 and 2011
and irrigated with 10.81 ds.m-1 irrigation water during each season. Investigated cultivars and lines were
significantly different in almost all traits except for days to heading and peduncle length. Correlation analysis
showed that grain yield was significantly related to all traits except for number of spike per square meter and
grain weight per spike. Regression analysis using step-wise method revealed that 81 percent of total variation
exists in grain yield have been determined by grain filling period, plant height, and spike and peduncle length,
in which grain filling period alone determined 54% of the variations. According to path analysis, grain filling
period had the highest direct effect and peduncle length had the highest indirect effect via plant height on
grain yield. These four traits are suggesting as suitable traits for selection of high-yield wheat lines under salt
stress conditions.
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