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  لص حاصل از تالقي بين ارقام هاي خابين صفات زراعي و فنولوژيك در الين روابط
  و سبالن گندم نان روشن

  
   3بابك ناخدا و 2نژاد، قاسم محمدي1شكوفه خانداني

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، آموخته كارشناسي ارشددانش -1      
  )mohammadinejad @uk.ac.ir: نويسنده مسوول( ،باهنركرمان شهيد دانشگاه،  دانشيار -2

 بخش فيزيولوژي مولكولي، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي ايران، كرج  ،استاديار  -3
   1/10/94: تاريخ پذيرش                         27/12/93:تاريخ دريافت

  
 چكيده

و تعيين  سبالن×  خالص از تالقي روشن هايبررسي روابط بين عملكرد دانه و برخي از صفات زراعي مهم، در الين منظور به     
 265مستقيم، مستقيم اجزاي عملكرد بر عملكرد دانه جهت گزينش غيرصفات موثر بر عملكرد دانه و بررسي اثر مسثقيم و غير

در قالب   1391-92در مزرعه دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال زراعي ) روشن، سبالن، مهدوي( سه شاهد همراه به الين
. ها مشاهده گرديدداري در اجزاي عملكرد و عملكرد دانه در بين الينتفكيك متجاوز معني .گرفتند قرار آزمون ح آگمنت موردطر

  گام چهار صفت وزن سنبلهبهدر رگرسيون گام .داري داشتعملكرد دانه در واحد سطح با تمام اجزاي عملكرد همبستگي معني
صد از در 7/63وته، وزن دانه در سنبله اصلي و تعداد دانه در بوته وارد مدل شدند كه در مجموع در ب هاي بوته، تعداد پنجه بارور

تغييرات عملكرد دانه را توجيه كردند و اولين صفتي كه در مدل وارد شد وزن سنبله در بوته بود كه بيشترين تغييرات عملكرد دانه 
را با عملكرد دانه داشت و ) 336/0(ها در بوته بيشترين اثر مستقيم سنبله طبق نتايج تجزيه ضرايب مسير وزن. نمودندرا توجيه 

از بين صفاتي كه وارد ). 29/0(روي عملكرد دانه داشت  مستقيم را نيز تعداد دانه در بوته از طريق همين صفت بربيشترين اثر غير
كرد دانه و باالترين اثر مستقيم و همچنين باالترين ها در بوته به دليل همبستگي باال با عملوزن سنبله مدل رگرسيوني شدند،

 .، به عنوان موثرترين صفت در بهبود عملكرد معرفي گرديد)35/1(مستقيم كارايي گزينش غير
 

  همبستگي، گندم نان  ضرايب مستقيم، تجزيه مسير، رگرسيون گام به گام،¬غير گزينش به پاسخ :كليدي هايواژه

  مقدمه 
م غذاي اصلي مردم بسياري از مردم جهان امروزه گند     

درصد كالري مورد نياز جمعيت  20است به طوري كه بيش از 
 به مندعالقه گندم نژادگرانبه). 3،8(كند جهان را تامين مي

 عملكرد صفت لحاظ از كه هستند هاييپژنوتيبه  يابيدست
 اين به رسيدن براي .باشند مطلوب زراعي صفات ساير و دانه

 انتخاب به اقدام اوليه هاينسل رد تواند يم نژادگر ب هدف
 رتاخي به پيشرفته هاينسل به رسيدن تا را انتخاب يا و نمايد
  ترين هدف بهافزايش عملكرد دانه مهم چند هر). 21( اندازد

نژادگران در برنامه اصالحي است، اما از آنجا كه عملكرد دانه 
گيرد و مي بر سياري را دراي بوده، اجزاء كمي بصفت پيچيده

با توجه . ژنتيك است، مطالعه آن مشكل استداراي توارث پلي
نژادگران غالبا از اجزاء عملكرد براي بهبود به اين موضوع به
 بين همبستگي محققين از برخي ).24(كنند آن استفاده مي

 سنبله، در دانه تعداد پنجه، تعداد نظير صفاتي و دانه عملكرد
 گزارش گندم در را برداشت شاخص و سنبله طول ،وزن دانه

مورفوتيپ گندم بومي  467با ارزيابي ) 7،17،23( اندنموده
اند كه غرب كشور از ضريب تجزيه ضرايب مسير نشان داده

بله ،وزن هزار دانه صفاتي نظير ارتفاع گياه، تعداد دانه در سن
بر داري عرض برگ پرچم اثر مستقيم و معني ،طول سنبله و

در ) 12(حسين قرباني مندولكاني . عملكرد دانه داشتند
الين گندم نان نشان داد عملكرد  الين اينبرد 335آزمايشي با 

داري دانه با تمام اجزاء عملكرد  همبستگي مثبت و معني
ي عليت عملكرد دانه و اجزاء آن نشان داد داشت و با تجزيه

يد دانه و عملكرد بيشترين اثر مستقيم را به ترتيب سرعت تول
. بر عملكرد دانه داشت) 532/0و  534/0به ترتيب (بيولوژيك 

الين خالص نوتركيب،  104يك جمعيت گندم دوروم شامل 
در دو آزمايش گلداني و شرايط مزرعه  توسط چاليش و 

  مورد مطالعه قرار گرفت، تفكيك متجاوز ) 10(هوشمند 
انه در بوته، وزن داري در اجزاء عملكرد همچون تعداد دمعني

شاخص برداشت  صد دانه، عملكرد دانه در بوته مشاهده شده و
و تعداد دانه در بوته بر عملكرد باالترين همبستگي را نشان 

بر اساس نتايج تجزيه عليت اثر واقعي تعداد دانه در بوته . دادند
بر عملكرد از نوع مستقيم بود اما شاخص برداشت بيشترين اثر 

مستقيم و از طريق تعداد دانه در بوته بر يررا به صورت غ
ترين عامل كنترل عملكرد داشته از تعداد دانه در بوته اصلي

. باشدكننده عملكرد دانه در جامعه دوروم مورد مطالعه مي
 تجزيه با) 1(و عابديني و همكاران ) 19( همكاران و ماس

 نهدا عملكرد كه دادند نشان نان گندم در ايمرحله رگرسيون
) 9(نژاد و همكاران دوراني .باشدمي وابسته بارور پنجه تعداد به

بر اساس نتايج در جمعيت حاصل از تالقي روشن و فالت 
گزارش نمودند  رگرسيوني چند متغيره و همچنين تجزيه عليت

صفت تعداد دانه در بوته بيشترين نقش را در توجيه كه 
تي صفت مؤثري تغييرات عملكرد دانه داشته است و به عبار

در انتخاب براي افزايش عملكرد تحت شرايط تنش خشكي 
  .باشدمي

هاي خالص نوتركيب تحقيق ارزيابي الين اين از هدف     
 صفات اهميت تعيين بدست امده از تالقي روشن و سبالن و

صفات اساسي  ديگر و دانه عملكرد با ارتباط در مورد بررسي
 هايبرنامه ريزي طرح به منجر نتايج اين از استفاده. باشدمي
  گندم مطلوب ارقام تهيه براي مفيدتر و ترموفق نژاديبه
  .شودمي

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي
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  هامواد و روش

بين  تالقي از حاصل گندم نوتركيب خالص الين 256     
 تحقيقاتي مزرعه در والدين با همراه به سبالن و روشن

 قالب در 92-91 زراعي سال در كرمان باهنر شهيد دانشگاه
روشن،  رقم 3بلوك هر در بلوك، كه 10 با اگمنت طرح

 قرار كشت مورد شاهد ارقام عنوان به مهدوي سبالن و
 و شرقي طول دقيقه 58 و درجه 56 بين منطقه اين. گرفتند

 از متر 1754 ارتفاع با شمالي عرض دقيقه 15 و درجه 30
متر و فاصله بين  3ها طول پالت .است گرفته قرار دريا سطح

هاي كليه مراقبت. متر در نظر گرفته شدسانتي 40ها يفرد
هاي الزم در طول مرحله داشت مانند آبياري و مبارزه با علف

 طول فنوتيپي صفات ارزيابي سپس .هرز صورت پذيرفت
 ريشك، طول سنبله، طول ريشك، طول با سنبله طول، ساقه

 سنبله دانه پرچم، وزن برگ پرچم، عرض برگ پدانكل، طول
دانه  بوته، تعداد در دانه اصلي، وزن سنبله در دانه صلي، تعدادا

بارور در بوته،  پنجه كل در بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد
هاي سنبله بوته، وزن خشك نابارور در بوته، وزن پنجه تعداد

 ساقه گره در ساقه اصلي، وزن اصلي، تعداد سنبله بوته، وزن
بيولوژيك،  دانه، عملكرد رهزا پرچم، وزن برگ اصلي، وزن

برداشت،  ، شاخص)تن در هكتار(دانه در واحد سطح  عملكرد
 گرفت سنبله دهي صورت شروع تا دهي، روزسنبله 100 تا روز

ها واريانس براي ارقام شاهد و تصحيح ژنوتيپ تجزيه سپس
مقايسه . پذيرفت صورت كمي صفات براي هانسبت به شاهد

) LSD(دار ز آزمون كمترين مقدار معنيها با استفاده اميانگين
پس از تشكيل . درصد انجام گرفت 5در سطح احتمال 

هاي فنوتيپي، تجزيه و تحليل آماري با هدف ماتريس داده
 افزاربررسي همبستگي بين صفات مختلف، با استفاده از نرم

رگرسيون چندگانه . محاسبه گرديد) SAS ver9.1(سس 
راي عملكرد دانه به عنوان متغير گام ببهخطي به روش گام

هاي مستقل به منظور تابع و ساير صفات به عنوان متغير
كدام از صفات موثر بر عملكرد دانه با استفاده  تعيين سهم هر

  با استفاده از  .انجام شد) SAS(افزار آماري سس از نرم
نيز تجزيه ضرايب مسير براي تعيين  Path analysis افزارنرم

يم و غيرمستقيم اجزاي عملكرد بر عملكرد دانه آثار مستق
به منظور اطالع يافتن از بهترين مسير انتخاب . استفاده شد

براي بهبود عملكرد دانه از برآورد پاسخ به گزينش غيرمستقيم 
پاسخ به انتخاب براي بهبود يك صفت از طريق . استفاده شد

) 10(بر اساس رابطه زير ) مستقيمانتخاب غير(صفت ديگر 
 :محاسبه شد

 
  

دهد كه وقتي انتخاب نشان مي) CRy(پاسخ همبسته ميزان 
چه ميزان تغيير  yگيرد، صفت صورت مي xبراي خصوصيت 

  ريشه دوم وراثت hxشدت انتخاب،  iدر اين رابطه . كندمي
پذيري ريشه دوم وراثت x ،hyپذيري خصوصي صفت 

، yصفت  يفنوتيپ واريانس دوم ريشه y ،δp(y)خصوصي صفت 
rg  همبستگي ژنتيكي دو صفتx و y انتخاب شدت. باشدمي 

. شد گرفته نظر در) i=  271/1(درصد  25 مطالعه اين در افراد
واحد  يانگينبر مبناي م يبراي صفات يري خصوصيپذوراثت

. محاسبه شد روش زير و بر اساستصحيح شده   يشيآزما
  .)15( پذيري عمومي استفرمول زير مربوط به وراثت

   
  

  

جدول  يقخطاي برآورد شده از طر يانسوار رابطه  ينا در
. باشديم يانسوار يكيجزء ژنت واريانس و  يهتجز
  يپهاي ژنوتداده يانسوار يهخطاي حاصل از تجز يانسوار

عنوان به) تكرار 10با  يكهر (جامعه  ينشاهد و والد هاي
عنوان به يبهاي خالص نوتركينالو واريانس   يانسوار

نجايي كه واريانس ژنتيكي آاز  ).10( در نظر گرفته شد  
  :برابر است با RILدر جمعيت 

  
  

 پذيري خصوصي صفات باگذاشتن بنابراين وراثت
  .در فرمول باال محاسبه گرديد

  
  نتايج و بحث

 خطاي معيار مقايسات ميانگين آگمنت طرح مدل سبراسا     
هاي قالب طرح بلوك استفاده، در مورد شاهد سه از استفاده با

نتايج حاصل از تجزيه واريانس . انجام شدكامل تصادفي 
طور كه همان. نشان داده شده است) 1(شاهدها در جدول 

شود ميانگين مربعات بلوك به جز براي صفات مشاهده مي
دهي و روز تا صد در صد سنبله شاخص برداشت،شك، طول ري

  هاي شاهد دهي براي بقيه صفات درژنوتيپروز تا سنبله
دهنده يكنواختي قطعه آزمايش دار بود كه اين نشانمعنيغير
، ريشك طول، ريشك با سنبله طول، ساقه صفات طول .است
، اصلي سنبله در تعداد دانه، پرچم برگ طول، پدانكل طول
نابارور در بوته، تعداد  پنجه تعداد، بارور در بوته پنجه دتعدا

، اصلي ساقه وزن، گره در ساقه اصلي تعداد پنجه كل در بوته،
در ، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت دانه هزار وزن

داري نشان بررسي، اختالف معنيهاي شاهد مورد ژنوتيپ
جزيه تايج با توجه به اجراي طرح به صورت آگمنت و نت .دادند

واريانس شاهدها براي صفات مختلف، مقدار هر صفت براي 
هاي خالص مورد بررسي تصحيح شد و مقايسات الين

براي ) LSD(دار ميانگين از روش كمترين اختالف معني
 .ميانگين مشاهدات تصحيح شده هر صفت انجام گرفت

بيشينه، كمينه و خالصه نتايج حاصل از مقايسه ميانگين 
آورده ) 1( در جدول جمعيت با دو والد و شاهد مهدوي ميانگين

خالص  هايجامعه الين رود ميانگين يكمي انتظار .شده
 باشد نداشته داراختالف معني آن والدين با ميانگين نوتركيب

  جامعه ميانگين والديني با متعامد ميانگين مقايسه ).18(
انگين هر دو والد در اكثر صفات با ميهاي نشان داد الين

داري نداشتند و فقط والد سبالن در صفت جامعه اختالف معني
طول سنبله با ريشك از ميانگين جامعه كمتر و والد روشن در 
صفت طول سنبله با ريشك و طول ريشك از ميانگين جامعه 

بين ميانگين والدين  اختالف. داري بيشتر بودبه صورت معني
  از عوامل تواند ناشي و جامعه نوتركيب حاصل مي

بر  كننده توارث همچون اثرات پايه مادري و اپيستازيپيچيده
والد سبالن در ) 1(با توجه به جدول  .)10( صفت مذكور باشد
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 ا ريشك، طول ريشك، طول برگ پرچم،طول سنبله بصفات 
تعداد گره در ساقه اصلي و عملكرد بيولوژيك از والد روشن به 

روشن در صفت وزن هزار دانه  داري برتر بود و والدطور معني
داري برتر بود و در بقيه صفات بين از والد سبالن به طور معني

در همه صفات به جز . داري ديده نشدوالدين اختالف معني
داري از والد سبالن تعداد گره بيشينه جمعيت به طور معني

بيشتر بود و همچنين بيشينه جمعيت در همه صفات به طور 
والد روشن بيشتر بود كمينه جمعيت به طور داري از معني
داري در همه صفات از والد سبالن كمتر بود و به جز معني

صفات طول ريشك، تعداد گره و وزن برگ پرچم در بقيه 
صفات از والد روشن نيز كمتر بودند و اختالف دو والد با 
بيشينه و كمينه جمعيت و همچنين اختالف زياد بين كمينه و 

ي عيت حاكي از وجود تفكيك متجاوز در همهبيشينه جم
عدم . صفات، در دو جهت مثبت و منفي، در جمعيت است

تواند ناشي تفاوت بين دو والد با وجود تنوع در جامعه آنها مي
هاي كنترل كننده صفات بين والدين باشد از پراكندگي ژن

تن ( عالوه بر اين در صفت عملكرد دانه در واحد سطح). 18(

ميانگين بيشتري ) درصد 52/20( الين 55تعداد ) تاردر هك
به  262و  269هاي شماره نسبت به والدين داشتند و الين

دارا ) تن در هكتار(ترتيب بيشترين مقدار را براي عملكرد دانه 
 79/26(الين  71بودند در صفت وزن دانه در بوته تعداد 

اي شماره هميانگين باالتر از والدين داشتند و الين ) درصد
به ترتيب بيشترين مقدار را براي اين صفت  269و  262

ها مي توان جهت انتخاب براي بهبود داشتند كه از اين الين
  .اين صفات استفاده نمود

براي صفات تعداد روز تا ) 20(اي مرضا و همكاران در مطالعه
، تعداد پنجه، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته، طول سنبله گلدهي،
. اندرد دانه در گندم نان تفكيك متجاوز گزارش نمودهعملك

هاي در مطالعه خود بر روي الين) 10(چاليش و هوشمند 
خالص نوتركيب گندم دوروم بيان كردند تفكيك متجاوز در 

شود و جهت منفي بيشتر در صفات اجزاي عملكرد ديده مي
براي عملكرد دانه در بوته در دو جهت مثبت و منفي تفكيك 

  .جاوز مشاهده نمودندمت

                           
                             

   و والد دو با جمعيت ميانگين و كمينه بيشينه، ميانگين و مقايسهتجزيه واريانس سه شاهد در قالب طرح آگمنت براي صفات مختلف  -1جدول 
   مهدوي شاهد             

Table 1. ANOVA of three control cultivars for different traits in augment design and means comparison of maximum, 
               minimum and average of population with parents and Mahdavi 

LSD2 LSD1 
 بيشينه
 جمعيت

 كمينه

 جمعيت

 ميانگين
 جمعيت

شاهد 
)مهدوي(  

 والد
 روشن

 والد
 سبالن

 ضريب

 تغييرات
(%) 

انگينمي  

 مربعات
 خطا

 ميانگين
 مربعات
 تيمار

 ميانگين
 مربعات
 بلوك

 صفات

  )CM( هساق طول 180/07 **2750/99 125/04 12/79 98/68 95/33 66/98 91/99 56/86 129/23 9/80 26/48
  )CM( ريشك با سنبله طول 2/47 **102/32 1/38 8/06 16/56 10/54 16/43 13/77 6/86 21/03 1/03 2/78
2/53 - 14/07 3/51 8/90 8/862    )CM( سنبله طول 1/28 0/83 1/14 11/79 9/40 8/92
  )CM( ريشك طول **5/30 **73/61 0/88 16/69 6/94 2/39 7/44 5/19 0/20 9/47 0/82 2/22
  )CM( پدانكل طول 28/83 **469/73 14/17 9/26 43/04 45/94 32/64 44/25 30/20 58/09 3/29 8/91
  )CM( پرچم برگ طول 2/50 *17/31 3/73 13/83 14/45 12/38 15/02 13/59 6/34 23/05 1/69 4/57
  )CM( پرچم برگ ضعر 0/10 0/09 0/06 22/02 1/19 1/26 1/01 1/10 0/23 5/23 - 0/60
  )G( اصلي سنبله دانه وزن 0/11 0/05 0/12 23/88 1/36 1/52 1/49 1/53 0/44 4/28 - 0/82

11/59 4/29 53/38 10/72 31/11	   )G( اصلي درسنبله دانه تعداد 17/46 **135/95 23/96 15/59 29/95 28/27 36/09
  )G( بوته در دانه وزن 6/03 16/20 6/00 29/77 8/40 9/40 6/47 6/70 1/13 21/67 - 5/80

 دانه كل تعداد 3391/31 1465/85 3254/03 28/97 208/70 193/22 187/29 153/85 9/34 497/40 - 135/09
 كل پنجه تعداد 4/77 *22/37 5/47 26/45 9/56 10 6/88 8/68 1 21/05 2/05 5/53
 بارور پنجه تعداد 8/19 *18/30 5/09 29/49 6/47 6/47 6/47 6/76 1 16/62 1/97 5/34
 نابارور پنجه تعداد 0/80 *4/56 0/71 39/57 2/71 2/40 1/22 1/97 0 8 0/73 1/99
 سنبله تعداد 3/51 3/77 4/53 27/49 7/85 8/38 7 6/66 1 16/45 - 5/04

  )G( بوته  خشك وزن 40/45 65/88 39/70 29/95 23/02 22/27 17/59 17/75 0/80 55/53 - 14/92
  )G( هاسنبله كل وزن 10/98 1/33 10/12 26/73 11/63 13/36 11/03 9/44 0/50 26/94 - 7/53
  )G( اصلي سنبله وزن 0/14 0/02 0/19 21/82 1/96 2/05 2/08 2/01 0/68 4/23 - 1/05
گره تعداد 0/15 **1/48 0/13 10/51 3/95 3/22 3/33 3/48 2/51 4/62 0/32 0/87
  )G( اصلي ساقه وزن 0/13 **0/84 0/12 22/80 1/73 1/68 1/16 1/62 0/62 2/78 0/30 0/82
  )G( پرچم رگب وزن 0/00037 0/0003 0/0004 28/89 0/07 0/06 0/07 0/07 0/01 0/95 - 0/04
  )G( دانه هزار وزن 5/84 *118/33 14/83 9/39 40/36 46/36 35/47 46/70 23/40 202/48 2/88 9/12

 بيولوژيكعملكرد 25/55 *73/88 18/66 24/92 20/47 15/19 15/07 20/40 3/29 54/54 3/78 10/23
)TON/HEC(  

  )TON/HEC( دانه عملكرد 3/28 10/75 3/21 23/58 8/30 8/57 5/44 7/62 0/94 18/65 - 4/24
 برداشت شاخص 0/006 **0/006 0/004 16/58 0/36 0/38 0/42 0/39 0/14 1/12 0/056 0/15
 دهي خوشه 100 تا روز **30/90 2/46 5/31 1/53 149/7 149/55 150/88 151/99 138/03 177/03 - 5/46
 دهي خوشه شروع تا روز **32/26 3/87 5/75 1/69 140/9 141/77 142/66 143/83 130/41 159/25 - 5/68

LSD1 : دار براي مقايسه شاهد ها با همديگر، حداقل تفاوت معنيLSD2: 05/0داري در سطح معني: * ،01/0داري در معني: **   ا،ي نوتركيب با شاهدهاهدار براي مقايسه الينحداقل تفاوت معني 
 
  
  



  13 ......................................................................................................................................... 1396 بهار/ 21شماره / نهمسال / پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي

  
نشان داده شده  )2(نتايج همبستگي بين صفات در جدول      
با تمام اعضاي عملكرد ) در واحد سطح(عملكرد دانه  .است

عملكرد دانه بيشترين . داري نشان دادهمبستگي معني
با  داشت و) 899/0( همبستگي را با صفت عملكرد بيولوژيك

هاي صفات وزن دانه در بوته، وزن خشك بوته، وزن سنبله
دار نشان و معني بوته و تعداد دانه در بوته همبستگي مثبت

ايده اوليه را جهت لحاظ اين  تواناز اين صفات مي. داد
هاي با عملكرد بهتر در گندم نان ها براي گزينش الينويژگي

. زراعي از آنها سود جستهاي بهاستفاده كرد و در برنامه
همبستگي بااليي براي عملكرد دانه ) 10(چاليش و هوشمند 

. بوته در گندم دوروم گزارش نمودنددر بوته با تعداد دانه در 
در شرايط مطلوب زراعي، عملكرد ) 13(جينكل و همكاران 

دانه گندم نان با تعداد دانه در واحد سطح كه مبين تعداد دانه 
باشد، همبستگي در خوشه و تعداد خوشه در واحد سطح مي

  همبستگي مثبت و . اندداري گزارش كردهبسيار معني
و  لكرد دانه با صفات شاخص برداشتداري بين عممعني

و گل پرور و ) 2(عملكرد بيولوژيك توسط اميني و همكاران 
) 4( همكاران و آرائوس. گزارش شده است نيز) 14( همكاران
 دانه عملكرد و ساقه در موجود خشك ماده وزن نيز بين

از بين صفات  .كردند گزارش داريمعني و مثبت همبستگي
مبستگي بين صفات را صفت وزن مورد بررسي بيشترين ه

و تعداد پنجه كل با ) 922/0( دانه در بوته و وزن خشك بوته
صفت تعداد دانه در بوته  .مشاهده شد) 90/0( تعداد پنجه بارور

  ها در بوته همبستگي بسيار با وزن دانه در بوته و وزن سنبله
داري داشت و همچنين صفت وزن خشك بوته با تعداد معني

در بوته، وزن دانه در بوته،  بارور در بوته، تعداد پنجه پنجه كل
 ها نيز همبستگي بسيارتعداد دانه در بوته، و وزن كل سنبله

هاي بوته و عملكر دانه در داري نشان داد؛ وزن سنبلهمعني
. داري با هم نشان دادندبوته نيز همبستگي بسيار معني

دار و بااليي نيهمبستگي مثبت و مع) 5(آرمينيان و همكاران 
با  . اندبين تعداد پنجه كل و تعداد پنجه بارور گزارش نموده

) 22( و اسالفر) 15(همكاران  و هانسون وجود اينكه
 گندم به حساسيت علت به عملكرد و بوته ارتفاع همبستگي

 علت به حاضر جمعيت در اما اندكرده گزارش منفي ورس،
 داخل در نور بهتر عاحتمال توزي و ساقه با برگ كم زاويه

 افزايش به منجر بوته ارتفاع افزايش بلند، ارقام پا كانوپي
  .گرديده است عملكرد

  
  همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه در جمعيت اينبرد الين حاصل از تالقي روشن در سبالن -2 جدول

Table 2. Coefficient of Correlation between evaluated traits in inbreed lines from Roshan × Sabalan 
x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 

           1 x1

          1 0/030ns x2

         1 0/450** 0/369** x3

        1 0/033ns 0/781** -0/108ns x4

       1 -0/035ns 0/273** 0/111ns 0/605** x5

      1 0/187** 0/24** 0/373** 0/371** 0/325** x6

     1 0/171** 0/127* -0/101ns 0/159* 0/040ns 0/115ns x7

    1 0/083ns 0/020ns 0/067ns 0/007ns 0/186** 0/121* 0/002ns x8

   1 0/424** -0/181** 0/028ns -0/0002ns 0/175** 0/338** 0/330** -0/076ns x9

  1 0/215 0/214** 0/071ns 0/262** 0/132 0/052ns 0/365** 0/161** 0/364** x10

 1 0/846** 0/315** 0/141* -0/003ns 0/125* 0/049ns 0/034ns 0/294** 0/130* 0/217** x11

1 0/682** 0/730** -0/017ns -0/061ns 0/071ns 0/201** 0/108ns -0/003ns 0/286** 0/102ns 0/394** x12

0/90** 0/767** 0/825** -0/034ns -0/057ns 0/133* 0/190** 0/112ns 0/011ns 0/289** 0/119* 0/351** x13

0/682** 0/217** 0/234 0/007ns -0/001ns -0/017ns 0/096ns 0/034ns -0/018ns 0/162** 0/048ns 0/257** x14

0/822 0/828 0/922** 0/137* 0/074ns 0/093ns 0/326** 0/148ns 0/020ns 0/437** 0/178** 0/482** x16

0/632** ٨٧١/٠ ** 0/854** 0/352** 0/189** -0/0005ns 0/095ns 0/118* 0/070ns 0/335** 0/140* 0/234 x17

0/044ns 0/353** 0/348** 0/734** 0/475** 0/008ns 0/088ns 0/171** 0/209** 0/418** 0/389** 0/013ns x18

0/377** 0/216** 0/290** -0/056ns -0/087ns 0/112ns 0/087ns 0/071ns -0/106ns 0/205** -0/048ns 0/537** x19

0/407** 0/333** 0/503** 0/189** 0/099ns 0/202** 0/375** 0/462** -0/014ns 0/617** 0/242** 0/705** x20

0/103ns 0/062ns 0/052ns 0/097ns 0/014ns -0/054ns 0/147* -0/016ns -0/062ns 0/099ns 0/009ns 0/05ns x21

-0/137* -0/211** 0/029ns -0/211** 0/137* 0/035ns 0/133* 0/093ns 0/116ns -0/009ns 0/124* -0/047ns x22

0/751** 0/732** 0/819** 0/196** 0/0588ns 0/075ns 0/245ns 0/109ns 0/056ns 0/442** 0/240** 0/377** x23

0/628** 0/761** 0/824** 0/284** 0/135* 0/020ns 0/198** 0/114ns 0/077ns 0/362** 0/192** 0/249** x24

-0/297** -0/011* -0/040* 0/239** 0/235** -0/103ns -0/138* -0/074ns 0/072ns -0/133* 0/0252ns -0/439** x25

-0/087ns -0/028ns -0/095ns 0/315** 0/028ns 0/052ns -0/070ns 0/015ns 0/128* 0/170** 0/201** -0/059ns x26

-0/128* -0/11ns -0/192** 0/231** 0/016ns 0/054ns -0/075ns 0/054ns 0/151** 0/087ns 0/256** -0/134* x27



  14..................... ................................................ و سبالن گندم نان لص حاصل از تالقي بين ارقام روشنهاي خابين صفات زراعي و فنولوژيك در الين روابط
  

  همبستگي بين صفات مورد مطالعه در جمعيت اينبرد الين حاصل از تالقي روشن در سبالن -2 ادامه جدول
Continuation table 2. Coefficient of Correlation between evaluated traits in inbreed lines from Roshan × Sabalan  

x26 x25 x24 x23 x22 x21 x20 x19 x18 x17 x16 x14 x13 

            1 x13 

           1 0/324** x14 

          1 0/330** 0/883** x16 

         1 0/815** 0/224** 0/699** x17 

        1 0/451** 0/274** -0/046ns 0/094ns x18 

       1 -0/102ns 0/193** 0/364** 0/303** 0/308** x19 

      1 0/46** 0/343** 0/417** 0/585 0/243** 0/399** x20 

     1 0/117ns 0/054ns 0/045ns 0/027ns 0/096ns 0/098ns 0/066ns x21 

    1 0/007ns -0/047ns -
0/182** 

-0/082ns -0/130* -0/066ns -0/131* -
0/097ns 

x22 

   1 -
0/104ns 

0/090ns 0/542** 0/323** 0/299** 0/732** 0/884** 0/372** 0/783** x23 

  1 0/899** -0/128* 0/067ns 0/434** 0/204** 0/395** 0/772** 0/791** 0/264** 0/677** x24 

 1 0/168** -
0/183** 

0/026ns 0/006ns -
0/293** 

-
0/387** 

0/2451** 0/034ns -
0/224** 

-
0/229** 

-0/24** x25 

1 -
0/033ns 

-
0/071ns 

-0/038ns -
0/058ns 

-
0/037ns 

0/068ns 0/005ns 0/201** 0/031ns -0/079ns -0/042ns -
0/114ns 

x26 

0/66** 0/050ns -
0/097ns 

0/044ns 0/058ns -
0/003ns 

-0/017ns -0/079ns 0/153** -
0/074ns 

-0/13* -0/038ns -0/147* x27 

X1 :ساقه،  طولx2 :ريشك،  با سنبله طولx3 :سنبله،  طولx4 :ريشك،  طولx5: پدانكل،  طولx6: پرچم،  برگ طولx7 :پرچم،  برگ عرضx8 :اصلي،  دانه سنبله وزنx9 :اصلي، سنبله در دانه تعدادx10   :
: x19اصلي،  سنبله وزن: x18هاي بوته، سنبله وزن: x17وزن خشك بوته، : x16در بوته،  نابارور پنجه تعداد: x14بارور در بوته،  پنجه تعداد: x13كل،  پنجه تعداد x1:دانه در بوته،  تعداد: x11بوته،  دانه در وزن
روز تا شروع : x27دهي، سنبله صد در صد تا روز: x26 )تن در هكتار(ه عملكرد دان: x24عملكرد بيولوژيك، : x23دانه،  هزار وزن: x22پرچم،  برگ وزن: x21اصلي،  ساقه وزنx20:گره در ساقه اصلي  تعداد
  0 /05 احتمال داري در سطحمعني: * ،01/0 سطح احتمال داري درمعني: ** .شاخص برداشت: x25دهي، سنبله

  
تن (گام براي عملكرد دانه بهنتايج حاصل از رگرسيون گام     

گيـري شـده   هندازعنوان متغير تابع و ساير صفات ابه) در هكتار
نشان داده شده است ) 3( هاي مستقل در جدولعنوان متغيربه

راسـتايي در مـدل عملكـرد بيولوژيـك،     جهت جلوگيري از هم
شاخص برداشت، وزن دانـه در بوتـه و وزن خشـك بوتـه بـه      

كـه از ميـان صـفات    . عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته نشد
هاي وزن سنبله. شدند گيري شده، چهار صفت وارد مدلاندازه

درصـد   7/55بوته نخستين متغير وارد شده بـه مـدل بـود كـه    
در مرحلـه دوم  . تغييرات عملكرد دانه را به تنهايي توجيه نمود

درصـد تغييـرات    6/3وارد مـدل شـد و   بارور پنجه صفت تعداد
درصد از تغييـرات   3/61عملكرد دانه توجيه كرد و در مجموع 

 سـنبله اصـلي   و در مرحلـه سـوم وزن  عملكرد را توجيه كردند 

 7/62درصد و با دو صفت ديگر  3/1وارد مدل شد و به تنهايي
درصد از تغييرات عملكرد دانه را توجيه كرد در مرحلـه چهـارم   

درصـد از تغييـرات    05/1تعداد دانه در بوتـه وارد مـدل شـد و    
عملكرد را توجيه كرد و در مجموع چهار صـفت وارد شـده در   

تـوان  بنـابراين مـي  . رصد تغييرات را توجيه كردندد 7/63مدل 
ها در بوته، وزن سنبله اصلي، تعداد پنجه بـارور  وزن كل سنبله

  تـرين عوامـل اصـلي    و تعداد دانه در بوتـه را بـه عنـوان مهـم    
كننده تغييرات عملكـرد دانـه بـراي اينبـرد اليـن هـاي       تبيين

ضـرايب  . حاصل از تالقـي سـبالن و روشـن را معرفـي نمـود     
انـد بـه   رگرسيون بدست آمده براي صفاتي كه وارد مدل شـده 

  :است صورت زير

X40092/0   +X32157/0+X2279/0  +X1843/0+102 /1-  =تن در هكتار( عملكرد دانه(  
 

  روشن در سبالن تالقي از حاصل هاياينبرد در دانه عملكرد اجزاي نسبي سهم تعيين براي ايمرحله رگرسيون تجزيه -3 جدول
Table 3. Stepwise regression for determine relative contribution of yield components in inbred lines from Roshan × Sabalan 

 به شده اضافه متغيرهاي   ها مدل

 F مدل R2 مدل رگرسيوني ضرايب مبدأ از عرض مدل

 b1b2b3 b4  
1X3 هاي بوتهوزن سنبله  1/148 0/512    0/577 322/39 
2X2 186/55 0/614   0/390 0/278 0/378 تعداد پنجه بارور 
3X1 131/32 0/627  0/895 0/314 0/351 1/207-  وزن سنبله اصلي 
4X4 102/59 0/638 0/843 0/216 0/279 0/009 0/010- تعداد دانه در بوته 
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ي هاتر نتايج حاصل از همبستگيبه منظور تفسير جامع     

اي و نيز تعيين روابط علت و معلولي ساده و رگرسيون مرحله
مستقيم اجزا و صفات وارد شده جهت تعيين اثر مستقيم و غير

در تجزيه . در مدل رگرسيوني از تجزيه عليت استفاده شد
عنوان متغيير به) تن در هكتار(عليت صفت عملكرد دانه 

نبله اصلي، هاي بوته، وزن سوزن كل سنبله وابسته و صفات
به عنوان متغييرهاي  تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در بوته

نتايج مربوط به تجزيه عليت در . مستقل در نظر گرفته شدند
بيشترين اثر مستقيم را وزن . نشان داده شدند) 4( جدول
بر روي عملكرد داشت كه بيشترين ) 336/0(هاي بوته سنبله

 رد به صورت مثبت داشتاثر كل را همين صفت بر روي عملك
، بيشترين اثر غيرمستقيم اين صفت از طريق صفت )728/0(

مستقيم كليه غيرو بيشترين اثر . بود) 207/0(تعداد پنجه بارور 
هاي بر روي عملكرد بود و صفات از طريق وزن سنبله

بيشترين اثر غيرمستقيم را از بين صفات، صفت تعداد دانه در 
 روي عملكرد داشتهاي بوته لهبوته از طريق وزن سنب

اثر مثبتي كه تعداد دانه در بوته از طريق وزن ). 292/0(
ها بر روي عملكرد دارند از اثر مستقيم اين صفت بيشتر سنبله

  . بوته است ها دراست و اين تاكيدي بر اهميت وزن سنبله

  
  هاي حاصل از تالقي روشن در سبالند اليناينبر) هكتار در تن(تجزيه ضرايب مسير براي عملكرد دانه  -4 جدول

Table 4.  Path coefficient analysis of grain yield ( ton/hec) in inbred lines from Roshan × Sabalan  
 متغيرها 	  اثر مستقيم مستقيماثرات غير اثر كل

  X18 X17 X13 X11       

0/728  0/058  0/293  0/227  0/151   X11 بوتهتعداد دانه در 
0/663  0/015  0/235  0/116  0/297   X13 تعداد پنجه بارور
0/749  0/074  0/207  0/132  0/336   X17 هاي بوتهوزن سنبله
0/396  0/152  0/028  0/053  0/163   X18 وزن سنبله اصلي

 باقيمانده   0/613          
  

مستقيم براي نتايج حاصل از محاسبه پاسخ به گزينش غير     
عملكرد دانه از طريق صفاتي كه بيشترين تغييرات عملكـرد را  

بـراي  . نشـان داده شـده اسـت   ) 4( كردند در جدولتوجيه مي
مستقيم جهت بهبود عملكرد دانـه، انتخـاب بـراي    انتخاب غير

باشـد، زيـرا   هـاي بوتـه بهتـرين گزينـه مـي     صفت وزن سنبله
شـد  مستقيم از طريق اين صـفت مشـاهده   بيشترين پاسخ غير

)35/1  =CRy ( كه اين مطلب با نتايج به دست امده از تجزيه

  ضرايب مسـير همخـواني دارد و كمتـرين پاسـخ بـه گـزينش       
بـا  ) CRy=185/1(مستقيم مربوط به تعداد پنجه بارور بود غير

اينكه اثر مستقيم تعداد دانه در بوته از دو صـفت تعـداد پنجـه    
بهتري از گزينش غير بارور و وزن سنبله اصلي كمتر بود پاسخ 

 .آيدمستقيم از طريق اين صفت براي عملكرد دانه بدست مي
 

  
  )x(از طريق انتخاب براي صفات تاثيرگذار بر عملكرد ) y(مستقيم جهت بهبود عملكرد دانه مقايسه كارائي گزينش غير -5جدول 

  Table 5. Comparison of correlation response for increasing grain yield(y) via selection for yield effective traits   
 گزينش كارائي توارثي هم ژنتيكي همبستگي x صفات y صفت

(rg ) (hxhy  )(CRy) 
سطح  واحد در دانه عملكرد  1/350 0/476 0/740 بوته هايسنبله وزن (هكتار در تن)
 1/311 0/474 0/721 بوته در دانه تعداد (هكتار در تن) سطح واحد در دانه عملكرد
 1/185 0/474 0/652 بارور پنجه تعداد (هكتار در تن) سطح واحد در دانه عملكرد

  در نظر گرفته شد) 271/1(درصد افراد برتر جامعه  25براي انتخاب ) i( شدت گزينش
  

كلي تنوع ژنتيكي باال و تفكيك متجاوز قابل توجه طوربه     
 هاي حاصل از تالقي روشن درينمشاهده شده بين اينبرال

سبالن، پتانسيل ژنتيكي ارزشمندي در جهت بهبود ژنتيكي 
 .هاي اميد بخش فراهم نموده استگندم نان و توسعه الين

داري با عملكرد دانه تعداد پنجه بارور همبستگي مثبت و معني
هايي با تعداد توان چنين استنباط نمودكه اليندارد كه مي
باشند و همچنين يشتر داراي عملكرد باالتري ميپنجه بارور ب

اند ها توانستهالين دهنده اين است كه ايناين مطلب نشان
حداكثر استفاده از منابع موجود را برده و در نتيجه تعداد سنبله 

ها بر روي اثر افزاينده و باالي وزن سنبله. بيشتري توليد كنند
و وزن سنبله اصلي و اثر وزن دانه در بوته و تعداد پنجه بارور 

  يكديگر باعث افزايش عملكرد  مثبت اين سه صفت بر
با توجه به اينكه تعداد دانه در بوته همبستگي بسيار  .گرددمي

طرفي همبستگي منفي  دارد و از) 1/87( هاقوي با وزن سنبله
دانه با تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در  دار وزن هزارو معني

توان گفت تاثير صفات تعداد دانه در بوته و ميسنبله اصلي 
هاي بوته بر روي عملكرد از طريق افزايش تعداد وزن سنبله

اين مطالعه  .دانه در بوته بوده است تا افزايش وزن هر دانه
ها در بوته نشان داده است عالوه بر اينكه وزن سنبله

 اساس داري با عملكرد داشته است، برهمبستگي قوي و معني
مدل رگرسيوني و تجزيه ضرايب مسير نيز نسبت به صفات 
ديگر اثر زيادي چه به صورت مستقيم و چه از طريق صفات 

ور و وزن سنبله اصلي در تعداد دانه در بوته، تعداد پنجه بار
بر روي عملكرد داشته است و از طرفي بهترين  جهت مثبت

صل بهبود عملكرد دانه از طريق انتخاب براي اين صفت حا
هاي وزن سنبله با توجه به اثر مثبت صفات از اين روگردد مي

بر عملكرد دانه و  دانه در بوته و تعداد پنجه باروربوته، تعداد 
مستقيم از طريق اين پاسخ مثبت به دست آمده از گزينش غير

صفات براي عملكرد، اين صفات، براي گزينش در جهت 
.يت هستندبهبود عملكرد در جمعيت حاضر حائز اهم
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Abstract
In order to assess the relationship of grain yield and some of the agronomic traits

recombinant inbred lines (RIL) population of bread wheat derived from the Roshan × Sabalan
were used to detect the informative traits on grain yield as the suitable criteria for indirect
selection and path coefficient analysis. Two hundred and sixty seven recombinant inbred lines
with three control cultivars (Roshan, Sabalan (as parents) and Mahdavi) were evaluated in
Augmented design. This experiment was conducted at Shahid Bahonar University of Kerman on
growing season of 91-92 Different inbred lines showed significant transgressive segregation for
grain yield and its components. Grain yield had significant correlation with all the components.
Four traits were entered in the stepwise of regression model containing: total spikes weight,
number of fertile trills, main spike weight and number of grain per plant which totally justified
63.7 percent of grain yield variation. The first trait that entered in this model was total spikes
weight, it was justified the highest variation of the yield.  Due to the result of path analysis, total
spikes weight had the most direct effect on grain yield (0.336) and the most indirect effect on
number of grain per plant through total spikes weight on grain yield (0.293). Among four traits
entered in regression model, the most important trait for improving of seed yield was total
spikes weight. Regarding to the high correlation of total spike weight with grain yield, its high
direct effect and correlation response for grain yield (1.35), it can be introduced the most
effective trait for grain yield improvement.

Keywords: Bread wheat, Correlation, Correlation response, Path analysis, Step by step
regression


