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هاي الینبررسی تنوع صفات مختلف زراعی و پتانسیل عملکرد اینبرد
Triticum aestivumنانگندم  L.)(روشن در فالتارقامحاصل از تالقی

3ناخداو بابک 2نژاد، قاسم محمدي 1ینیعابدسارا 

چکیده
الین گندم حاصل 305برتر، هايیپژنوتگندم، مدلسازي عملکرد دانه و انتخاب هايینبردالینابه منظور بررسی تنوع ژنتیکی 

در مزرعه 1392- 93یزراعاز تالقی ارقام روشن درفالت به همراه ارقام والدینی و دو شاهد (مهدوي و شاهپسند) در سال 
تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب طرح آگمنت ارزیابی گردیدند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه اختالف 

وجود نداشت که حاکی از داريیمعنبراي هیچکدام از صفات اختالف هابلوكرا بین ارقام شاهد نشان داد و البته بین داريیمعن
یکنواختی زمین مورد مطالعه است. نتایج همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی مطابقت باالیی با هم داشتند که حاکی از تاثیر کم خطاي 

ابی است. نتایج ضرایب همبستگی فنوتیپی مشخص کرد بین عملکرد دانه و اکثر صفات محیطی بر ارتباط بین صفات مورد ارزی
تعدادوجود دارد. طبق نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام صفات تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه،داريیمعنمورد ارزیابی ارتباط

صفت مورد 13را توجیه کردند. با استفاده از تجزیه به عامل درصد عملکرد دانه 81حدود و طول ریشکبوتهارتفاعپنجه بارور،
3را به هاینالیاخوشهشدند. تجزیه يبندگروهاز تغییرات کل را توجیه کردند،درصد65مطالعه در قالب چهار مولفه که حدود 

گروه سوم هايینوالدارند داريیمعنگروه دوم وسوم اختالف هايینالکرد و دندروگرام حاصل نشان داد که يبندگروهگروه، 
الین برتر در 40منجر به گزینش میانگین باالتري دارند. ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و بررسی دقیق تنوع فنوتیپی صفات

و آزمایش گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صفات تعداد دانه در تک بوته، تعداد پنجه بارور، طول دوره پرشدن دانه
به عنوان معیارهایی براي گزینش در جهت بهبود عملکرد دانه در گندم معرفی کرد.توانیمطول ریشک را 

، همبستگی ژنتیکیگندمدانه،عملکردگام به گام،یونرگرس،هاعاملیهتجز،ياخوشههاي کلیدي: تجزیه هواژ

مقدمه
گذشته در مورد روند تصاعدي رشد هاينگرانیهرچند

يکشورهاویژه در جمعیت در جهان و کمبود مواد غذایی به
يراهکارهاایی مطرح شده بود، ولی با توسعه اسیایی و آفریق

استفاده از علم اصالح نباتات جهت افزایش یژهومناسب به 
چون انقالب سبز کاهش ییرخدادهاتولید در واحد سطح و 

هنوز هم شاهد فقر و گرسنگی تعداد 21ر قرن اما بشر دیافت. 
زیادي از همنوعان خود در گوشه و کنار جهان است و یافتن 
راهکارهایی براي حل این مشکل بسیار الزم و سودمند خواهد 
بود. در بین محصوالت زراعی گندم بیشترین سطح زیر کشت 

درصد کل محصول غالت دنیا را تشکیل 25را در دنیا دارد و 
. در کشور ما نیز گندم بیشترین سطح زیر کشت را در دهدیم

بین محصوالت زراعی دارد و غذاي اصلی اکثر مردم است. 
بنابراین تولید ارقام گندم مقاوم با عملکرد باال بسیار حایز 
اهمیت بوده ومی تواند کمک شایان توجهی به کشاورزي 

ید واقتصاد ملی نماید. یک هدف مهم در اصالح گندم تول
ارقامی است که عملکرد دانه آنها بیشتر باشد، براي افزایش 

و شوندیمبا عملکرد باال با هم تالقیداده هايیپژنوتعملکرد 
با عملکرد باال گزینش صورت هايیپژنوتسپس براي 

. بنابراین انتخاب بر اساس میزان عملکرد در جهت گیردیم
رد صفتی بهبود آن کارمشکلی است. بدین دلیل که عملک

کمی و پلی ژنیک است و به میزان زیادي تحت تاثیر عوامل 
بنابراین باید براي بهبود عملکرد، صفاتی را که .محیطی است

همبستگی باالیی با آن داشته و کمتر تحت تاثیر محیط قرار 
در نظر گرفت و انتخاب را بر اساس آنها توانیمدارند را 

وژیکی و فیزیولوژیکی انجام داد. گزینش براي صفات مرفول
آسان و دقیق بوده و توارث پذیري آنها مطلوب بوده وانتخاب 
براساس این صفات راه مطمئن و سریعی براي غربال جوامع 

. بنابراین کنترل بهتر باشدیمگیاهی و بهبود عملکرد دانه 
اصالحی براي افزایش يهابرنامهاثرات محیط در طی 

اب غیر مستقیمبراي صفاتی که از طریق انتختواندیمعملکرد 
همبستگی خوبی با عملکرد داشته و کمتر تحت تاثیر محیط 

). همبستگی درجه ارتباط ژنتیکی یا 5(یردگهستند صورت 
، از کندیمیریگاندازهغیرژنتیکی مابین دو یا چند صفت را 

برخوردار است. آگاهی از همبستگی ژنتیکی و ايیژهواهمیت 
ابزار مفیدي براي افزایش تواندیملکرد فنوتیپی صفات در عم

و یکمالبرتر باشد.هايیپژنوتعملکرد گیاه در انتخاب 
) گزارش کردند در گندم هدف اصلی افزایش 15همکاران (

تولید دانه گندم است که با صفات و اجزاي عملکرد دانه مانند 
وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر همبستگی دارند. این محققین 

يهاژنوزن هزار دانه و طول سنبله به وسیله انددادهگزارش
. برخی از محققین همبستگی بین شوندیمافزایشی کنترل 

عملکرد دانه وصفات نظیر تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله، 
کردند وزن هزار دانه، طول سنبله و شاخص برداشت گزارش 

د که همکاران نشان دادنمقدم ويامطالعه). در 11،23(
همبستگی ژنتیکی منفی بین ارتفاع بوته و عملکرد دانه 

:abedinisara@yahoo.com)(نویسنده مسوولدانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوي کارشناسی ارشد-1

، دانشگاه شهید باهنر کرماندانشیار-2
وهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي کرجاستادیار، پژ-3

31/1/94تاریخ پذیرش: 25/9/93تاریخ دریافت: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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). با 16باشد (دانه در سنبله تریینپاناشی از تعداد تواندیم
اثر صفات غیر موثر یا کم توانیمکمک رگرسیون گام به گام 

اثر را در مدل رگرسیون بر روي عملکرد را حذف نمود و تنها 
را توجیه صفاتی را که درصد قابل توجهی از تغییرات عملکرد 

) 1امینی (). آقائی سربرزه و10داد (مورد بررسی قرار کنندیم
الین گندم نشان دادند صفاتی مانند تعداد دانه 112در بررسی 

بر عملکرد دانه داريیمعنو عملکرد بیولوژیک اثر مثبت و 
داشته و سهم قابل توجهی از تغییرات عملکرد دانه را تبیین 

تجزیه و تحلیل يهاروشیکی از اهعاملکردند. تجزیه به 
است، که هادادهچند متغییره آماري براي کاهش حجم 

همبستگی بین تعداد زیادي از متغییرها در قالب تعداد توانیم
کمتري از عوامل مستقل توضیح داد. صفات موثر در هر عامل 
شناسایی شده و عوامل نیز بر اساس موثرترین صفات نام 

ین روش بهبود عوامل ژنتیکی را به واسطه اگردندیمگذاري 
). از این روش 12(سازدیمیرپذامکانصفات مرتبط با آنها 

براي درك روابط و ساختار اجزاي عملکرد و صفات 
. والتون از تجزیه شودیممورفولوژیکی گیاهان زراعی استفاده 

براي مطالعه خصوصیات گیاهی و تعیین معیار هاعاملبه 
براي عملکرد گندم در تنش خشکی استفاده گزینش مناسب

مربوط به يهادادهبرخی محققین گزارش کردند ). 21کرد (
آزمایش چهار ساله بر روي اجزاي عملکرد و خصوصیات 
مورفولوژیکی تعدادي از ارقام گندم زمستانه را تجزیه به 
عاملی نموده و دریافتند که خصوصیات مورفولوژیکی گندم 

). 14هوایی دارد (يهااندامنسبت عملکرد به ارتباط زیادي با
روش تجزیه کالستر یک روش آماري چند متغییره با مزایایی 
از جمله تواناستفاده از ترکیبی از صفات کمی و کیفی است 

که بر اساس تنوع افراد استوار ییهاروشودر مقایسه با 
هستند در این روش هر فرد با وزن مساوي در تجزیه شرکت 

) بر اساس تعداي از صفات 8همکاران (و). فانگ 19ند (کیم
مورفولوژیک شامل تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، طول 

واریته 120سنبله، تعداد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد سنبله 
گروه تقسیم کردند. 5گندم دوروم را توسط تجزیه کالست به 

الین 305کی هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تنوع ژنتی
حاصل از تالقی ارقام روشن در فالت، ارزیابی روابط بین 
صفات موثر بر عملکرد دانه و تعیین معیارهاي انتخاب براي 

برتر هايینالافزایش عملکرد گندم نان و همچنین گزینش 
. باشدیم

هامواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی 1392-93این آزمایش در سال زراعی 

ید باهنر کرمان اجرا گردید. مزرعه در مختصات دانشگاه شه
دقیقه 58درجه و 56جغرافیایی، به ترتیب با طول جغرافیایی 

دقیقه عرض 15درجه و 30طول شرقی، عرض جغرافیایی 
از سطح دریا واقع شده و خاك آن 1754شمالی و ارتفاع 

داراي بافت لومی و رسی است. عملیات تهیه زمین شامل 
کاشت در زمان هايیفردتسطیح و تهیه شخم، دیسک، 

مناسب و به صورت یکنواخت اجرا شد. براي انجام این تحقیق 
مورد مطالعه قرار گرفت. جمعیت حاصل 8Fالین نسل 305

اینبرد الین نوترکیب حاصل از تالقی دو رقم روشن در فالت 

که این دو والد از نظر خصوصیات زراعی، رقم روشن باشدیم
خشکی و يهاتنشدون ریشک، بومی و متحمل پابلند، ب

شوري و رقم فالت پا کوتاه، ریشک دار و اصالح شده 
هستند. که در عین مطالعه بیومتریک عملکرد دانه پرعملکرد

و صفات موثر بر پتانسیل عملکرد در این جمعیت زمینه سازي 
ممتاز دو هايیژگیوامید بخشکههايینالبراي شناسایی 

مورد ارزیابی در قالب هايینالاشند در جریان است. والد دارا ب
سانتی 40متري و بافاصله 5/1يهاخططرح آگمنت بر روي 

بلوك ناقص به همراه ارقام والدینی و دو شاهد 17در متر 
مهدوي و شاه پسند کشت شد. آبیاري به صورت نرمال و با 
فواصل مناسب انجام شد. در طول فصل زراعی صفات 

درصد 75و درصد گلدهی 50ژیک شامل تاریخ فیزیولو
رسیدگی فیزیولوژیکی محاسبه شد. همچنین صفات مختلف 
زراعی شامل طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، طول 
سنبله، ارتفاع بوته، تعدادسنبله، تعداد سنبلچه سنبله اصلی، 
تعداد دانه تک بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، 

ص برداشت اندازه گیري گردید. به منظور عملکرد دانه و شاخ
تعیین وضیعت یکنواختی زمین آزمایش تجزیه واریانس براي 

بلوك انجام پذیرفت. 17کلیه صفات مربوط به شاهدهاي 
بر اساس آمارهاي توصیفی هادادهتجزیه و تحلیل آماري 

شامل حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار و ضریب تنوع 
صفات محاسبه گردید. ضریب تنوع با استفاده مربوط به تمام

از رابطه
X

S
CV xشد کهمحاسبهSx خطاي معیار :

). همبستگی ژنتیکی نیز 18است (: میانگین کل xمیانگین و 
کوواریانس ژنتیکی برآورد شد. براي -با استفاده واریانس

بودن ضرایب همبستگی ژنتیکی از جدول داریمعنآزمون 
تعداد مشاهدات) = 2n-)nيآزادیب همبستگی با درجه ضر

ضرایب همبستگی ساده بین صفات محاسبه شد. استفاده شد.
براي یک مدل توصیفی بین صفات تحت بررسی و عملکرد 
دانه از رگرسیون گام به گام استفاده شد. به منظور حذف 

و هادادههمبستگی بین متغیرهاي مستقل، کاهش حجم 
استفاده شد. چرخش هاعاملروابط از تجزیه به تفسیر بهتر 

هاي بندي الینگروهبه رورش وریمکس انجام شد.هاداده
و بر wardبه روش ياخوشهمورد ارزیابی با استفاده از تجزیه 

مبناي فاصله اقلیدوسی به عنوان معیار تشابه انجام گردید. 
,Excellيافزارهانرمبراي انجام محاسبات آماري از  Xlstat

SAS وSPSSشداستفاده

بحثونتایج
تجزیه واریانس شاهدها براي بررسی یکنواختی زمین 

)، براي کلیه صفات اختالف 1جدول آزمایش انجام شد (
مشاهده نشد. با توجه به اجراي طرح هابلوكبین داريیمعن

آگمنت و نتایج تجزیه واریانس براي صفات مختلف مقدار هر 
هاي مورد بررسی تصحیح شد. بر اساس مدل صفت در الین

طرح آگمنت تجزیه واریانس توسط چهار شاهد مورد استفاده 
د.انجام ش
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گندم نانيهانیالصفات مختلف درانسیوارهیتجز- 1جدول 
Table 1. ANOVA of different traits in bread wheat lines

میانگین مربعات

شاخص برداشت
ه دانعملکرد 

کیلوگرم در (
مترمربع)

عملکرد 
کیولوژیب
کیلوگرم در (

مترمربع)

وزن 
هزار دانه

تعداد دانه 
در تک 

بوته

تعداد 
سنبلچه 

در 
سنبله

تعداد 
سنبله

طول دوره 
پرشدن

بوته ارتفاع 
سانتی متر)(

شکیرطول 
سانتی متر)(

سنبله طول 
سانتی متر)(

عرض برگ 
پرچم 

سانتی (
متر)

طول برگ 
پرچم 

سانتی(
متر)

درجه 
آزادي منابع تغییرات

93/39 06/0 44/0 23/17 33/8269 70/83 37/5 31/25 73/54 10/2 41/2 05/0 47/20 16 73/0بلوك ns 29/0 ns 12/0 ns 93/0 ns 0679/0 ns 85/0 ns 82/0 ns 67/0 ns 97/0 ns 70/0 ns 42/0 ns 04/0 ns 04/0 ns

54/1645 32/0 15/0 55/139 65/39222 57/263 16/035 58/245 47/9257 14/4 48/261 10/0 97/30 3 شاهد
< 0001/ ** < 0001/ ** < 0001/ ** 01/0 ** 0003/0 ** 13/0 ns 009/0 ** 002/0 ** < 0001/ ** 21/0 ns < 0001/ ** 04/0 * 04/0 *

39/53 103/0 28/0 08/34 05/4314 39/4 29/8 35/31 52/136 29/2 84/1 05/0 62/10 48 خطا
ns ،* درصد1و 5سطح دار دردار، معنیغیر معنییببه ترت: **و

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شماره 
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اثر ژنوتیپ شودیممالحظه 1انطور که از نتایج جدول هم
در تجزیه واریانس براي کلیه صفات به جز طول ریشک و 

بود. این موضوع بیانگر وجود داریمعنسنبلچه در سنبله تعداد
جمعیت مورد ارزیابی و تنوع هايینالبین داریمعنتفاوت 

ژنتیکی قابل قبول از نظر اکثر صفات مورد مطالعه می با شد. 
و به آوردیمامکان بهبود صفات را فراهم هایپژنوتتنوع بین 

سودمندي انتخاب طور خاص میزان تنوع ژنتیکی در تعیین 
آمار هايیهتجزبر اساس صفات تصحیح شده .)4موثر است (

حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف يهاآمارهتوصیفی شامل 
اطالعات 2معیار و ضریب تنوع محاسبه شد که جدول شماره 

مربوط به آمار توصیفی صفات مورد بررسی در کل جمعیت را 
شودیم. همانطور که مالحظه دهدیمبه همراه والدین نشان 

درصد61/18در بین صفات مورد مطالعه عملکرد دانه با
بیشترین ضریب تنوع را دارد و بنابراین بیشترین تنوع را نسبت 

به سایر صفات به خود اختصاص داده است. کمترین تنوع در 
مورد ارزیابی مربوط به صفت ارتفاع بوته با هايینالبین 

رصد بود. الزم به ذکر است در بین اجزاي د77/0ضریب تنوع 
اصلی عملکرد تعداد پنجه بارور بیشترین تنوع را نشان داد. 

) در بین نتاج درصد41/1تنوع کم طول دوره پر شدن دانه (
حاصل از تالقی مرتبط با این موضوع است که هر دو والد 
جمعیت ارقامی زودرس و متوسط رس هستند. نتایج مقایسه 

در سطح LSDو والدین توسط آزمون هاینالمیانگین 
که جمعیت مورد بررسی از دهدیماحتمال یک درصد نشان 

نظر صفات طول ریشک، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و 
دارند. میانگین داريیمعنعملکرد اقتصادي با والدین تفاوت 

صفات طول ریشک، ارتفاع بوته، تعداد دانه در تک بوته، وزن 
ه و شاخص برداشت در جمعیت از میانگین والدین هزاردان
).3جدول بود (بیشتر 

هاي گندم حاصل از تالقی روشن در فالتآمار توصیفی براي صفات مختلف ارزیابی شده در الینيهاشاخص- 2جدول 
Table 2. Descriptive statistics indexes for evaluated different traits inbread wheat inbreed lines from Roshan×Falat

میانگین شاهد ضریب تغییرات حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین
مهدوي شاهپسند فالت روشن

68/22 41/24 91/21 29/21 25/2 95/31 32/10 13/4 64/21 متر)سانتیپرچم (طول برگ 
94/1 08/2 91/1 92/1 97/6 86/2 09/1 29/0 85/1 متر)سانتیپرچم (عرض برگ 
71/12 03/13 88/12 82/13 77/2 00/19 61/7 01/2 22/12 متر)سانتیسنبله (طول 
71/8 97/4 82/7 00/0 43/10 75/11 00/0 01/3 98/3 متر)سانتی(شکیرطول 
76/113 59/144 71/88 12/152 77/0 29/156 04/80 21/15 23/121 متر)سانتیبوته (ارتفاع 
65/44 88/37 65/46 82/41 41/1 00/50 25/22 32/5 17/39 طول دوره پرشدن
88/9 29/10 06/11 12/13 80/4 59/23 34/1 68/3 67/9 تعداد سنبله
47/38 90/39 83/35 80/45 81/1 27/29 77/11 65/2 52/21 تعداد سنبلچه در سنبله
83/370 00/231 00/316 10/314 97/0 87/1033 44/9 99/170 08/323 تعداد دانه در تک بوته
74/29 26/29 52/26 52/23 20/2 70/48 20/11 15/6 01/27 وزن هزار دانه
50/2 10/3 50/1 00/3 13/11 38/5 46/0 90/0 04/2 کیولوژیبعملکرد 

کیلوگرم در مترمربع)(
70/0 42/0 71/0 59/0 61/18 17/2 06/0 32/0 72/0 کیلوگرم در مترمربع)دانه (عملکرد 
81/37 54/19 03/40 38/25 14/3 70/388 92/7 24/35 29/45 شاخص برداشت

آماريهاي گندم نان با آزمون مقایسه میانگین صفات مختلف بین والدین و الین- 3جدول 
Table 3.Mean comparison of different traits between parents and bread wheat lines withstatisticaltest

داريآزمون معنی اختالف بین میانگین 
ها و والدینالین هاالینمیانگین والدینمیانگین

20/1 94/0 38/20 33/21 متر)سانتیپرچم (طول برگ 
72/0 07/0 85/1 92/1 متر)سانتیپرچم (عرض برگ 
42/4 37/0 22/12 59/12 متر)سانتیسنبله (طول 
70/0 87/0 ** 99/3 12/3 متر)سانتی(شکیرطول 
32/10 59/11 11/121 52/109 متر)سانتیبوته (ارتفاع 
22/18 46/4 19/39 66/43 طول دوره پرشدن
37/9 58/2 66/9 24/12 تعداد سنبله
82/6 03/0 52/21 55/21 تعداد سنبلچه در سنبله
72/213 57/10 41/323 83/312 تعداد دانه در تک بوته
99/18 13/2 01/27 88/24 وزن هزار دانه
20/0 25/0 ** 04/2 30/2 کیلوگرم در مترمربع)(کیولوژیبعملکرد 
05/0 06/0 ** 72/0 66/0 کیلوگرم در مترمربع)دانه (عملکرد 
78/23 02/14 40/54 38/31 شاخص برداشت

*LSD (P=%1)

عملکرد دانه به عنوان صفتی اقتصادي از اهمیت زیادي 
هايیپژنوتبرخوردار است. بررسی این صفت نشان داد که 

رم در متر مربع بودند. کیلوگ27/0مورد بررسی داراي میانگین 
) و حداکثر155(الین شماره 60/0حداقل هانمونهدر این 

بود و در ارقام در مترمربعیلوگرم) ک241(الین شماره 17/2

پسند) و حداکثر (رقم شاه42/0، حداقل 61/0یانگینمشاهد، 
143(رقم فالت) کیلوگرم در مترمربع بود. عملکرد 43/1

عملکرد شاهدها بیشتر بود (جدول نتایجالین از میانگین 
آورده نشده است).
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بررسی ارتباط بین صفات مورد بررسی
آماري چنديهاروشمطالعه همبستگی واستفاده از 

تا صفات مهم و تعیین سازدیمتغییره این امکان را فراهم م
کننده عملکرد و میزان سهم نسبی هریک بر عملکرد 

. مقادیر همبستگی ژنتیکی صفات مورد شودیممشخص 
) ارائه شده است. نتایج همبستگی نشان 5(مطالعه در جدول

که بین همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی مطابقت باالیی دهدیم
بین عملکرد دهدیموجود دارد. نتایج همبستگی ژنتیکی نشان 

دانه وطول سنبله، طول دوره پر شدن، تعداد سنبله، تعداد 
سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت 

بین عملکرد ینهمچنوجود دارد.داريیمعنهمبستگی مثبت 
وجود دارد که دانه و ارتفاع بوته و وزن هزار دانه ارتباط منفی

،9گزارش شده است (ايیجهنتدر مطالعت قبلی نیز چنین 
). ضرایب همبستگی ساده بین صفات مختلف بر اساس 17

نشان داده شده است. همبستگی 4نمونه در جدول 305
عملکرد دانه با صفات طول ریشک، طول دوره رسیدگی، تعداد 

عملکرد بیولوژیک و پنجه بارور، تعداد دانه در تک بوته، 
بود. صفات طول برگ پرچم، داریومعنشاخص برداشت مثبت 

عرض برگ پرچم، و تعداد سنبلچه در سنبله همبستگی 
با عملکرد دانه نداشتند. وزن هزار دانه همبستگی داريیمعن

منفی با عملکرد دانه داشت. وزن هزار دانه با تعداد دانه تک 
حال که تعداد دانه تک بوته بوته همبستگی پایینی دارد در 

همبستگی خیلی باالیی با عملکرد دانه دارد. با افزایش تعداد 
، وزن هزار دانه هادانهدانه به دلیل کوچکتر شدن اندازه 

) نیز به رابطه منفی 6همکاران (عبدالرزاق و .یابدیمکاهش 
بین عملکرد دانه و وزن هزار دانه اشاره کردند که با نتایج 

) 13همکاران (وضر مطابقت دارد، در حالی که لی تحقیق حا
داري بین عملکرد دانه و وزن هزار دانه همبستگی معنی

گزارش کردند. طول ریشک و تعداد دانه در تک بوته رابطه 
) نیز به چنین 3داري دارد، که بابایی و همکاران (مثبت ومعنی

ام اشاره کردند و اظهار داشتند که نزدیکترین انديارابطه
فتوسنتز کننده به دانه در گندم ریشک است که افزایش طول 

در جهت افزایش عملکرد نقش داشته باشد. تواندیمآن 
عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه همبستگی منفی 

به رابطه مستقیم توانیمداري با یکدیگر دارند که آن را معنی
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نسبت داد. این در حالی 

) بین عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه 12است که کاویانی (
داري مشاهده کرد. همبستگی همبستگی مثبت و معنی

داري بین عملکر دانه و دوره پرشدن دانه وجود دارد، در معنی
یز به همبستگی بین عملکرد ) ن7این رابطه اهدایی و ونیز (

دانه و طول دوره رسیدگی اشاره کردند. به منظور مطالعه 
اثر صفات بر عملکرد دانه تجزیه رگرسیون چندگانه تریقدق

مورد بررسی انجام شد. این هايینالگام به گام در مورد 
تجزیه به این صورت انجام گرفت که صفت عملکرد دانه به 

سایر صفات صرف نظر از عملکرد عنوان متغییر وابسته و
بیولوژیک و شاخص برداشت به عنوان متغییر مستقل در نظر 
گرفته شدند. صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در تک بوته، 

شدند تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته و طول ریشک وارد مدل 
بر مدل رگرسیونی داريیمعن). سایر صفات تاثیر 6جدول (

ها از نظر عملکرد که از این جهت تفاوت بین الیننداشتند
به تفاوت در این صفات نسبت داد. اگر عملکرد توانیمدانه را 
در نظر گرفته 5xتا 1xو صفات فوق را به ترتیب yدانه را 

بود.شوند مدل رگرسیونی به صورت زیر خواهد 

y= 763/0 + 0941/0 x 321/0- x2+ 84/0 x 3- 101/0 x 4
+ 54/0 x5R2 7/80=%

عملکرد دانه تابع صفات است ییراتتغتوجیه کرد توانیم
به طوري که عملکرد با صفات طول ریشک، تعداد پنجه بارور 
و تعداد دانه در تک بوته همبستگی مثبت و با صفات ارتفاع 

بر توانیمبوته و وزن هزار دانه همبستگی منفی دارد و 
اندارد شده اساس بزرگ بودن مقادیر ضرایب رگرسیون است

استنباط کرد که کدام صفت اثر بیشتري در توجیه عملکرد 
که دهدیمبه مدل مذکور نشان مربوط2Rمقدار دانه دارد. 

درصد از واریانس عملکرد دانه مربوط به پنج 7/80یباًتقر
عامل صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در تک بوته، تعداد 

شک است. همچنین آقایی پنجه بارور، ارتفاع بوته و طول ری
گندم دوروم بومی هايیپژنوت) در بررسی تنوع 2سربزه (

گزارش کردند که دو صفت ارتفاع بوته وروز تا رسیدگی در 
درصد از تغییرات 31مدل نهایی باقی ماندند و این دو صفت 

.عملکرد را توجیه کردند
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گندم نان حاصل از تالقی روشن در فالتيهانیالصفات مختلف ارزیابی شده در نیبساده یهمبستگبیضرا- 4جدول 
Table 4. Result of coefficient ofcorrelation between evaluated traits in bread wheat inbreed lines from Roshan×Falat

X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

1 X1 طول برگ پرچم
متر)(سانتی

1 325/0 X2 عرض برگ پرچم
(سانتی متر)

1 481/0 ** 33/0 ** X3 متر)سانتیسنبله (طول 
1 137/0 ** - 039/0 162/0 ** X4 متر)سانتی(شکیرطول 

1 002/0 101/0 107/0 192/0 ** X5 متر)سانتیبوته (ارتفاع 
1 003/0 062/0 056/0 112/0 039/0 X6 طول دوره پرشدن

1 078/0 147/0 ** 087/0 034/0 117/0 * 052/0 X7 تعداد سنبله
1 005/0 - 051/0 - 078/0 086/0 323/0 ** 361/0 ** 181/0 ** X8 تعداد سنبلچه در سنبله

1 058/0 ** 717/0 ** 150/0 ** 058/0 205/0 ** 154/0 ** 156/0 ** 144/0 * X9 تعداد دانه در تک بوته
1 - 119/0 190/0 - 017/0 - 092/0 - 059/0 - 064/0 260/0 ** 140/0 * 102/0 X10 وزن هزار دانه

1 - 067/0 153/0 ** 012/0 168/0 ** 093/0 118/0 053/0 006/0 041/0 052/0 X11 عملکرد بیولوژیک
(کیلوگرم در مترمربع)

1 088/0 **208/0- 853/0 ** 065/0 663/0 ** 192/0 ** - 116/0 197/0 ** 087/0 082/0 050/0 X12 عملکرد دانه
(کیلوگرم در مترمربع)

1 376/0 ** 013/0 025/0 359/0 ** 064/0 247/0 ** - 013/0 122/0 * 109/0 125/0 * 088/0 - 097/0 X13 شاخص برداشت
درصد1و 5دار در سطح یمعنبه ترتیب:**و*

بررسی تنوع صفات مختلف زراعی و پتانسیل عملکرد اینبرد
الین

هاي گندم 
نان

.......................................................................................................
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هاي حاصل از تالقی روشن در فالتتجزیه رگرسیون گام به گام براي تعیین سهم نسبی اجزاي عملکرد دانه در اینبرد- 6جدول 
Table 6. Stepwise regression analysis for determine relative contribution of grain yield components in inbreed lines from Roshan×Falat

Rمدل 
2 ضریب رگرسیون استاندارد شده متغییر

763/0 عرض از مبدا
698/0 094/0 وزن هزار دانه
793/0 - 321/0 تعداد دانه در تک بونه
801/0 84/0 تعداد سنبله
804/0 - 101/0 ارتفاع بوته
807/0 54/0 ریشکطول 

درصد1و 5دار در سطح یمعنبه ترتیب:**و*

گندم نان حاصل از تالقی روشن در فالتيهانیالصفات مختلف ارزیابی شده در نیبژنوتیپی یهمبستگبیضرا- 5جدول 
Table 5. Result of coefficient of genetic correlation between evaluated traits in bread wheat inbreed lines from Roshan×Falat

X13 X12 X11 X110 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

1 X1 طول برگ پرچم
متر)(سانتی

1 262/0 ** X2 متر)سانتیپرچم (رگ عرضب
1 156/0 143/0 X3 طول سنبله

متر)(سانتی
1 818/0 * 093/0- 136/0 X4 طول ریشک

متر)(سانتی
1 069/0 306/0 ** 142/0 240/0 ** X5 متر)سانتیبوته (ارتفاع 

1 091/0 030/0 156/0 142/0 063/0 X6 طول دوره پرشدن
1 088/0 178/0 * 064/0 0.759** 109/0 035/0 X7 تعداد سنبله

1 759/0 ** 156/0 306/0 ** 181/0 * 743/0 ** 160/0 125/0 X8 تعداد سنبلچه در سنبله
1 814/0 ** 711/0 ** 184/0 * 0.132 176/0 * 714/0 ** 106/0 052/0 X9 تعداد دانه در بوته

1 110/0 229/0- 026/0- 099/0- 058/0- 077/0- 114/0- 162/0 118/0 X10 وزن هزار دانه
1 071/0- 148/0 164/0 * 171/0 * 115/0 120/0 049/0 241/0 ** 042/0 057/0 X11 عملکرد بیولوژیک

(کیلوگرم در مترمربع)
1 081/0 226/0- * 827/0 ** 938/0 ** 669/0 ** 169/0 * 041/0- 151/0 764/0 ** 067/0 036/0 X12 عملکرد دانه

(کیلوگرم در مترمربع)
1 370/0 ** 012/0 023/0 353/0 ** 322/0 ** 239/0 ** 018/0- 105/0- 091/0 292/0 * 071/0 107/0- X13 شاخص برداشت

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شماره 
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هاعاملتجزیه به 
آماري چند متغییره هايیهتجزباتوجه به مزایاي متعدد 

و به منظور پیدا کردن علت هادادهبراي درك عمیق ساختار 
وجود همبستگی و توصیف رابطه بین سیزده صفت مورد 

الین گندم بر حسب تعداد کمتري شاخص یا 305بررسی در 
هاعاملبر روي این صفات هستند تجزیه یرگذارتاثعامل که 

براي صفات مورد ارزیابی انجام گرفت. در این تجزیه چهار 
را هادادهد از تنوع کل درص56/64عامل اصلی و مستقل 

توجیه نمودند که از این مقدار سهم عامل اول تا چهارم به 
جدول است (درصد82/22، 51/18، 34/12و89/10ترتیب 

از تغییرات کل درصد82/22). مولفه اول با تخصیص 7
توجیه کننده صفات تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در تک عمدتاً

خص برداشت بود، این عامل تحت بوته، عملکرد دانه و شا
درصد51/18عنوان عامل تولید نامیده شد. عامل دوم 

ضرایب عاملی مربوط به نمایدیمازتغییرات کل را توجیه 
صفات طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، طول سنبله، طول 
ریشک، تعداد سنبلچه در سنبله و وزن هزار دانه مثبت و باال 

این عامل به عنوان عامل خصوصیاتدلیل همینبود که به
درصد از 34/12گردید. عامل سوم يگذارناممورفولوژیک 

تغییرات را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در توجیه 
صفات ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک دارد که با توجه به بار 
عاملی بیشتر ارتفاع بوته این عامل به عنوان عامل ارتفاع 

درصد از 89/10. عامل چهارم با تخصیص شديگذارنام
و این کندیمتغییرات صفت طول دوره پرشدن دانه را توجیه 

هايیابیارزعامل به عنوان عامل فنولوژیک نامیده شد. 
پیشرفته گندم نشان داده است که ارقام با ارتفاع بیشتر از 

). در این تحقیق 20برخوردارند (زودرسی و عملکرد باالتري 
با مقادیر هايینالکه دهدیمعملکرد دانه نشان بررسی 

باالي عامل اول از عملکرد باالیی برخوردارند و از این مولفه 
هايینالبهره گرفت. در انتخاب غیرمستقیمتوانیم

محسوب دیررسچهارمعاملبااليبرخوردار از مقادیر
و انتخاب براساس این مولفه براي شرایط تنش شوندیم

.باشدیمنمناسب 

گروه ژنوتیپ را 3ياخوشهدندروگرام حاصل از تجزیه 
، 83و119به ترتیب داراي 3تا 1يهاگروه. دهدیمنشان 

گروه 3الین بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس این 103
هايینال). 8جدول دادند (با هم نشان داريیمعناختالف 

مورد ارزیابی از نظر عملکرد بیولوژیک به سه گروه مجزا 
ه سوم عملکرد دانه باالتري را گروهايینالتقسیم شدند. 

هايینالنسبت به دو گروه دیگر داشتند. با توجه به اینکه 
گروه دوم و گروه سوم با هم اختالف دارند، در نتبجه تالقی 

تنوع ژنتیکی باالتري را ایجاد خواهد احتماالًاین دو گروه 
طور کلی جمعیت مورد بررسی داراي تنوع باالیی به بهکرد.

لحاظ صفات طول سنبله، عملکرد اقتصادي وویژه از
بیولوژیک است. صفات تعداد دانه در تک بوته، تعداد پنجه 

صفات توانیمبارور، طول دوره پرشدن دانه و طول ریشک را 

مستقم معرفی کرد. طبق نتایج تجزیه براي انتخاب غیر
دو بههاي گروه سوم عملکرد باالتري نسبتالینياخوشه

جمعیت مورد ارزیابی را هايینالتوانیمدارند.گروه دیگر
کرد. با توجه يگذارنامگروه پرعملکرد و کم عملکرد 2به 

برتر از والدین در جمعیت ازنظر عملکرد و هايینالبهوجود 
دهنده ارزشمندي جمعیت مورد بررسی اکثر سایر صفات نشان

. با بررسی جز به جز صفات و باشدیمبراي تولید رقم 
الین برترانتخاب 40آماري انجام شده در نهایت هايیبررس

از نظر صفات مورفولوژیکی و هاینالشدند که این 
برتر بودند و جهت انجام هاینالفیزیولوژیکی نسبت به سایر 
معرفیبخشامیدهايینالمطالعات تکمیلی بعنوان 

.گردندیم

حاصل از تالقی روشن در فالتهايالینصفات مختلف ارزیابی شده در اینبرديبرایعاملهیتجز- 7جدول 
Table 7. Factor analysis of evaluated traits in inbreed lines from Roshan×Falat

مشتركيهاعاملضریب 
عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

019/0- 432/0 520/0 027/0- متر)سانتیپرچم (طول برگ 
181/0 133/0 761/0 087/0 متر)سانتیپرچم (عرض برگ 
003/0 059/0 774/0 063/0 متر)سانتیسنبله (طول 
013/0 035/0- 910/0 139/0 متر)سانتی(شکیرطول 
107/0- 826/0 024/0 016/0 متر)سانتیبوته (ارتفاع 
878/0 009/0- 107/0 076/0 پرشدنطول دوره 
001/0 249/0 015/0- 841/0 تعداد سنبله
069/0- 201/0- 647/0 034/0 تعداد سنبلچه در سنبله
035/0 096/0 145/0 911/0 تعداد دانه در تک بوته
452/0- 117/0- 466/0 008/0 وزن هزار دانه
249/0 404/0 -024/0 159/0 کیلوگرم در مترمربع)(کیولوژیبعملکرد 
209/0 006/0- -005/0 883/0 کیلوگرم در مترمربع)دانه (عملکرد 
088/0- 385/0- 095/0 555/0 شاخص برداشت
324/1 339/1 278/2 201/3 مقادیر ویژه
570/64 670/53 330/41 820/22 واریانس تجمعی
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هاي حاصل از تالقی روشن در فالتالینداینبرکالسترهاي حاصل از تجزیهمیانگین صفات در گروهنتایج تجزیه واریانس و مقایسه -8دول ج
Table 8. Result of ANOVA  in groups of cluster analysis of inbreed lines from Roashan×Falat

هامیانگین گروه میانگین مربعات
3گروه صفت 2گروه  1گروه  هاگروهدرون  هاگروهبین 

09/21 73/21 21/22 60/16 ns 58/33 ns متر)سانتیپرچم (طول برگ 
93/1 a 79/1 81/1 b 06/0 ns 73/0 ** متر)سانتیپرچم (عرض برگ 
68/12 b 00/12 b 86/11 b 20/3 ns 073/28 ** متر)سانتیسنبله (طول 
28/3 a 23/4 a 59/4 a 79/7 ns 053/53 ** متر)سانتی(شکیرطول 
04/122 a 28/117 b 48/123 a 94/237 ns 79/633 * متر)سانتیبوته (ارتفاع 
05/40 02/38 07/39 10/28 ns 86/61 ns طول دوره پرشدن
43/9 43/7 07/10 76/13 ns 863/4 ns تعداد سنبله
25/21 97/21 48/21 11/8 ns 033/6 ns تعداد سنبلچه در سنبله
55/305 a 20/324 a 26/342 a 38/22877 ns 973/8891 ** تعداد دانه در تک بوته
93/28 a 77/25 b 80/25 b 63/33 ns 61/447 ** وزن هزار دانه
76/1 c 04/2 b 38/2 a 70/0 ns 40/7 ** کیلوگرم در مترمربع)(کیولوژیبعملکرد 
99/0 a 72/0 b 76/0 b 07/0 ns 05/0 ** کیلوگرم در مترمربع)دانه (عملکرد 
35/47 17/46 21/42 89/1191 ns 52/1936 ns شاخص برداشت

ns* درصد5و 1دار در سطح معنی،داربه ترتیب: غیرمعنی**و
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Evaluation of agronomic traits and Yield Potential Diversity Inbreed Wheat
Inbred Lines Triticum aestivum L. Derived from Roshan×Falat Cultivar

Sara Abedini1, Ghasem Mohammadi-Nejad2 and Babak Nakhoda3

Abstract
In order to study genetic diversity of different wheat inbred lines and grain yield modeling as

well as selection of elite lines, 305 wheat lines derived from Roshan × Falat cultivar along with
their parents as well as two check (Mahdavi and Shahpasand) cultivated in research field of
Sahid Bahonar university of Kerman in augment design, on growing season of 2013-2014.
Result of genetic and phenotype correlation has high coincidences together that shown infer low
influence of environment error to relationship between evaluated traits. According to results of
correlation analysis significant correlation was seen between grain yield and most of evaluated
traits. Results of ANOVA of evaluated traits showed non-significant difference between check
varieties in different incomplete blocks, this showed the homogeneity of experiment field.
Stepwise regression model showed%81 changes of grain yield is justified by 1000 grain weight,
number of grain per single plant, number of fertile tiller, plant hight and awn length. By factor
analysis for the 13 evaluated traits shown%65 of variation in grain yield is justified by four
factors, cluster analysis categorized the lines into three groups, the dendrogram revealed lines
the third group of lines white the second group have significant difference. Evaluation of grain
yield potential and phenotypic diversity measured traits lead to selection 40 better inbreed lines
in this research. Results of this research showed number of grain per single plant, number of
fertile tiller, grain filling period and awn length would be recommended traits for indirect
selection for improvement grain yield.

Keywords: Cluster analysis, Factor analysis, Genetic correlation, Grain yield, Stepwise
regression and wheat
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