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  چکیده

اقتـصادي و تـامین    هاي کلی بخش یکی از سیاستآنکه خود کفایی در  باشدگندم مهمترین گیاه زراعی کشور می
صـله  جهـانی آن فا  کـشور بـا میـانگین    در  عملکرد گنـدم    هاي انجام شده میانگین      تالش با وجود . استامنیت غذایی کشور    

عنـوان  ههاي گندم پرمحصول با خصوصیات مطلوب و تعیین صفات مناسب ب          منظور شناسایی الین  بهدر این راستا،     .دارد
در قالـب  ) بهـاري (و زاگرس ) پاییزي(ارقام نورستار تالقی  الین اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از      180شاخص انتخاب،   

تعـداد سـنبله در   در طی آزمایش، عملکرد دانه، تعداد دانه در سـنبله،      . شدندابی  هاي کامل تصادفی با دو تکرار ارزی      طرح بلوك 
هـا   تجریـه واریـانس داده  .شـدند ارزیابی   گذرانی و زمستان ارتفاع بوته، سنبله، تعداد پنجه بارورطولوزن هزار دانه،    متر مربع،   

دار وجـود داشـت و در       هـا تفـاوت معنـی     نی بـین الیـن    مانی زمستا نشان داد که از نظر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از زنده            
 سـنبله تفکیـک متجـاوز    طـول جمعیت براي صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سـنبله در متـر مربـع، ارتفـاع بوتـه و        

ا اثـر مـستقیم    مربـع بـ  بـع براساس تجزیه علیت، صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعـداد سـنبله در متر      . مشاهده شد 
با توجه به وراثت پذیري باالي این صفات نـسبت          .  درصد تغییرات این صفت را تبیین کردند       2/93مثبت روي عملکرد دانه، حدود      

براسـاس عملکـرد   . هاي پرمحـصول اسـتفاده کـرد   هاي گزینشی در انتخاب الین    عنوان شاخص توان از آنها به   به عملکرد دانه می   
هـا  برتر بودند که با توجه به خصوصیات مطلـوب ایـن الیـن         ) والد پرمحصول (ین نسبت به والد نورستار       ال 14دانه در مترمربع،    

  .هاي پرمحصول استفاده کرد جهت انتخاب ژنوتیپايهاي ناحیهها در آزمایشتوان از آنمی

  الین اینبرد نوترکیب عملکرد دانه، گندم نان،تجزیه علیت، : کلیديهاي واژه
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Abstract 

Wheat is the most important crop plant in Iran and self sufficiency in wheat production is 

one of the economical and food safety policies in the country. In spite of efforts have been carried 

out in this area, the mean of wheat yield in Iran is less than its world average. To identify high 

yielding wheat lines with optimal characteristics and determination of traits to use as selection 

index, 180 recombinant inbred lines derived from a cross between Norstar (winter wheat) and 

Zagros (spring wheat) cultivars were evaluated in a randomized complete block design with two 

replications. During the experiment, grain yield, number of grain per spike, 1000 grain weight, 

spike length, number of fertile tiller, plant height and winter survival were measured. Analysis of 

variance revealed significant differences among the lines for all the studied traits except winter 

survival and transgressive segregation was observed for grain yield, number of grain per spike, 

number of spike per m2, plant height and spike length. In path analysis, 1000 grain yield, number of 

grain per spike and number of spike per m2 with positive direct effects on grain yield determined 

about 93.2 درصد of this trait variation. Considering high heritability of these characters compared 

with grain yield, they could be use as indices in selection of high yielding lines. Based on grain 

yield per m2, 14 lines were superior to Norstar (high yielding parent). Considering optimal 

characteristics of these lines, they could be evaluated at multi-environment experiments for 

selection of high yielding genotypes. 
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  مقدمه
دیک به دو میلیارد نفر نزی غذاي گندم جزء اصل

  درصد55 و حدود است جمعیت جهان  درصد36یعنی
 کالري مصرفی مردم در دنیا  درصد20کربوهیدرات و

حسن و  (شوداز گندم و فرآورده هاي آن تامین می
، 2009در سال  ).2010 سامی و همکاران ،2008خالیق 

کشت رتبه اول سطح زیر  ، میلیون تن655گندم با تولید 
هاي انجام علیرغم تالشولی . گیاهان زراعی را داشت

 بدالیلی مانند تغییر آب و هوا در اغلب مناطق ،شده
میزان تولید گندم در سال جهان و گرم شدن کره زمین، 

 نشان داد، پنج درصد کاهش 2008 نسبت به سال 2009
در ایران نیز گندم پرتولیدترین گیاه زراعی ). 2009فائو (

منبع اصلی انرژي و و است ی استراتژیک و محصول
سطح زیر . دهدکالري دریافتی جمعیت را تشکیل می

 بر اساس آمار کشورکشت و میزان تولید این گیاه در 
 13484465 هکتار و 6647368 به ترتیب 1387-88سال 
   ).1388 وزرات جهاد کشاورزي( ه است بودتن

رشد روزافزون جمعیت جهان و قرار داشتن 
هاي هاي زیادي از نواحی کشت گندم در اقلیمبخش

و کشت ارقام  لزوم بهبود تولید ،تنشنامساعد و پر
عالوه بر این، . را بیشتر کرده استپرمحصول مقاوم 

تولید گندم در مناطقی با میزان عملکرد باال نیز متناسب 
 بنابراین، افزایش .با افزایش نیاز جمعیت جهان نیست

اهداف اصلی بخش مهم و از هاي شتولید آن یکی از چال
مقایسه  .باشد در کشورهاي مختلف میيکشاورز

 کشور با میانگینعملکرد گندم آبی و دیم میانگین 
دهد که میانگین نیز نشان میگندم جهانی عملکرد 

 2/2901(آن  نیبا میانگین جهاعملکرد گندم کشور 
  میانگینپایین بودن  وفاصله دارد )کیلوگرم در هکتار

 ضعف هترین نقطترین و مهمکلیديهنوز عملکرد گندم 
زاده مقدم اسمعیل (آیدبه شمار میدر ایران تولید گندم 
   ).2009و همکاران 

هاي قابل کشت،  با توجه به محدودیت زمین
تولید ارقام پرمحصول راهکار اصلی افزایش تولید گندم 

ک  و موفولوژیصفات فیزیولوژیکدر این راستا از  .است
هاي  در جمعیتي آنهابه علت وجود تنوع ژنتیکی باال

و وراثت پذیري باال دانه همبستگی با عملکرد ، مختلف

-روشدر کنار هاي گزینش عنوان شاخص هبتوان می
استفاده هاي برتر انتخاب ژنوتیپ  درهاي نوین مولکولی

  ). 2010پییر و همکاران  (کرد
تحت تاثیر ملکرد دانه صفتی پیچیده است که ع  
-بهبود این صفت می. باشدمی و محیطی ژنتیکیعوامل 

مستقیم براي اجزاي عملکرد تواند بر اساس گزینش غیر
در و صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با آن 

و پیچیدگی بدلیل  .هاي در حال تفرق انجام گیردنسل
یابی به دست ،رابطه منفی بین برخی از اجزاي عملکرد

باال زمانی حاصل خواهد شد که ترکیب مناسبی عملکرد 
د نقرار گیرو صفات مرتبط مد نظر از اجزاي عملکرد 

 مانند زمان رسیدگی، یصفات). 2004چاندرا و همکاران (
دانه، تعداد هزار ارتفاع بوته، دوره پر شدن دانه، وزن 

زاویه و اندازه در سنبله و صفات فیزیولوژیک مانند دانه 
از جمله اجزاي تاثیر اي  هدایت روزنه ودماي برگبرگ، 

توانند به عنوان باشند که میگذار بر عملکرد دانه می
شاخص گزینش براي عملکرد باال مورد استفاده قرار 

  ).2008محمدي و همکاران (گیرند 
از جمله اجزاي تاثیر گذار بر عملکرد دانه گندم، 

 اجزاي سایردر مقایسه با است که وزن هزار دانه 
 و دارد  پایداري فنوتیپی و وراثت پذیري باال،عملکرد

 تواندمیهایی با وزن هزار دانه بیشتر ژنوتیپگزینش 
 کومار و همکاران(موثر باشد در افزایش عملکرد 

برخی خصوصیات سنبله مانند تعداد سنبلچه در ). 2006
. داردتعداد دانه در سنبله رابطه مستقیم با سنبله 

ان گرده افشانی ممکن است با محدودیت آب در زم
ها کاهش تعداد سنبلچه یا کاهش باروري سنبلچه

گزینش براي تعداد بنابراین، . را کاهش دهدعملکرد گندم 
انتخاب ارقام نیز در سنبلچه یا تعداد دانه بیشتر 

 ).2003مورال و همکاران  (پرمحصول موثر خواهد بود
نقش دانه تعداد سنبلچه در افزایش عملکرد هر چند که 

هاي چهها بارور نیستند و تعداد گلچههمه گلدارد ولی 
داري با عوامل بارور سنبلچه رابطه مستقیم و معنی

عقیمی سنبله تحت تاثیر . اکولوژیک و ژنوتیپ دارد
زچویچ و (گیرد شرایط محیطی و تغذیه گیاه قرار می

زمانی که گندم در شرایط تنش قرار ). 2009همکاران، 
هاي و  تغذیه نامناسب موجب ضعف گلچهگیرد،می
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هاي پایینی و در یک سنبله، سنبلچه. شودعقیمی آنها می
هاي باالئی اغلب عقیم هستند و در خود سنبلچه هم گلچه

سرماي . سوم اکثراَ عقیم و گل چهارم معموالَ عقیم است
ورت و یا (شودها میبهاره نیز باعث عقیمی گل

   ).1999هونرمایر 
 به کاهش تنوع ژنتیکی در مواد اصالح با توجه

هایی با خصوصیات مکمل شده، انجام تالقی بین ژنوتیپ
هاي در حال هاي متدوال براي تولید جمعیتاز روش

هاي جدید براي رسیدن به تفرق و ایجاد نوترکیبی
هاي الینجمعیت . صفات مطلوب و عملکرد باال است

 2Fاهان از طریق خودگشنی گیکه  نوترکیب اینبرد
معموالً تا نسل ( چند نسل طیحاصل از تالقی دو الین 

8F 9 یاF (هایی می از جمله چنین جمعیتشودتولید می-
چند بعلت پشت سر گذاشتن افراد این جمعیت . باشد

تی، داراي چرخه میوزي قبل از رسیدن به هموزیگو
هاي والدینی بوده و از نظر ترکیبات متفاوت از ژن

کن است نسبت به والدین خود برتر صفات مختلف مم
هاي اینبرد نوترکیب داراي بنابراین، جمعیت الین. باشند

ایجاد تنوع براي انتخاب کاربردهاي مختلف ازقبیل 
یابی هاي ژنتیکی و مکانتهیه نقشههاي برتر، ژنوتیپ

با توجه  .باشندهاي کنترل کننده صفات مختلف میژن
توان از آنها در  میا هبه هوموزیگوت بودن این الین
  ).2000یانگ (آزمایشات تکراردار استفاده کرد 

هاي اینبرد نوترکیب هدف این تحقیق ارزیابی الین
س از احاصل از تالقی ارقام گندم نان نورستار و زاگر

هاي اجزاي عملکرد جهت شناسایی الینو نظر عملکرد 
و نیز تعیین صفات مناسب پرمحصول با صفات مطلوب 

  . بودن شاخص انتخاب بعنوا

  هامواد و روش
  مواد گیاهی

 الیــن 180شــامل مــورد اســتفاده مــواد گیــاهی  
 نورستار  ارقام گندم نان حاصل از تالقی  اینبرد نوترکیب   

رقمی با تیپ رشدي زمـستانی    نورستار  . استو زاگرس   
  کـشور کانـادا     در ساسـکاچوان   80  در  دهه   که   باشدمی

 رقم اسـتاندارد مقـاوم بـه        این رقم به عنوان    .معرفی شد 

سرما و یخزدگی در اکثر تحقیقات اسـتفاده مـی شـود و        
ــی    ــه یخزدگ ــت ب ــزان مقاوم ــرایط    آنمی ــه ش ــسته ب ب

ــر مبنـــاي  ــا-LT50 ،ºC5/24خـــوگرفتگی، بـ  -ºC31  تـ
 ایـن   ).1993 و 1983لیمین و فـاولر       (شده است   گزارش  

 130 تـا    110رقم جزو ارقام پا بلند بوده و ارتفاع آن بین         
هـاي زنـگ زرد و      نورستار بـه بیمـاري    . متر است   نتیسا
اي حساس بوده و از نظر مقاومت به خوابیدگی نیز          قهوه

 در  میـانگین عملکـرد آن    . رودرقمی حساس بـشمار مـی     
  .باشدمی تن در هکتار 24/4 مناطق مختلف

ــا شــجره   از Tan "S"/Vee"// Opataزاگــرس ب
  انتخاب    1ایکارداالمللی     بین  مواد گیاهی دریافتی از موسسه    

این رقم داراي تیـپ رشـدي بهـاري، مقـاوم بـه             . ه است شد
خشکی و گرماي آخر دوره رشد بوده و متوسـط عملکـرد            

بـا وزن هـزار    تن در هکتار 57/3آن در شرایط مطلوب دیم      
 85-90 ارتفـاع حـدود      بـا زاگـرس   . باشـد مـی  گـرم    36دانه  
ه آن رنـگ دانـ  . متر نسبت به خوابیدگی مقـاوم اسـت       سانتی
 نژادهـاي موجـود عامـل       ،بـه ریـزش دانـه     مقـاوم    ،ايقهوه

هاي برگـی   اي و سایر بیماري   هاي زنگ زرد و قهوه    بیماري
بـرگ   اسـت و     ترین ارقـام  زودرسجزو   رقم این. است
 بـه   زاگـرس . شـود    هفتـه ظـاهر مـی      7 آن پـس از      پرچم

ــوان ــساس عن ــم ح ــک رق ــرما داراي  ی ــه س   =-3   ب
LT50 1381ن پور و همکاراحسین(است .(  

   ايارزیابی مزرعه
اي واقع در روستاي اورتاکنـد از       آزمایش در مزرعه  

 75 درجـه و     47با طول جغرافیـایی     توابع شهرستان شوط    
 دقیقـه و ارتفـاع از       44 درجـه و     43دقیقه، عرض جغرافیایی    

خاك مزرعه از نـوع رسـی       . اجرا شد  متر   951سطح دریاي   
 زیــر کــشت لــومی بــوده و زمــین آزمــایش در ســال قبــل 

هـاي کامـل    آزمـایش در قالـب طـرح بلـوك        . آفتابگردان بود 
کـود مـورد اسـتفاده      . گردیـد تصادفی بـا دو تکـرار انجـام         

 50 کیلـوگرم در هکتــار سوپرفـسفات تریپــل و   100شـامل  
صـورت  هکیلوگرم در هکتار اوره در موقع کاشت و  اوره ب          

 50ســرك در دو مرحلــه پنجــه زنــی و آبــستنی بــه مقــدار 
هـر ژنوتیـپ در چهـار ردیـف پـنج           . رم در هکتار بود   کیلوگ
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متـر و فاصـله بوتـه پـنج          سـانتی  15متري با فاصله ردیف     
- هر تکرار کشت مـی     رمتر د متر با عمق چهار سانتی    سانتی
هـاي  عملیات کاشت، داشت و برداشـت مطـابق روش        . شود

 آبیاري به صورت بـارانی      .اعمال شد استاندارد کشت گندم    
ارزیابی شامل عملکـرد دانـه، تعـداد دانـه          صفات مورد   . بود

و در سنبله، وزن هزار دانه، اندازه سنبله، تعداد پنجه بـارور      
 زمـستانی بـا شـمارش       خـسارت . بـود   زمـستانی  خسارت

هـاي زنـده   ها در پاییز و بهار وتعیین درصد بوته  تعداد بوته 
الزم بـه ذکـر    .گیـري شـد  در هر ژنوتیپ انـدازه از بین رفته  

بـا  .  رخ داد  1389اي بهاري نیز در بهار سـال        است که سرم  
، مقاومـت  1389توجه به اپیدمی طبیعی زنـگ زرد در سـال          

  . ها براي این بیماري نیز ارزیابی گردیدالین

  يهاي آمارتجزیه 
ها، مفروضات تجزیه واریانس قبل از تجزیه داده

-شامل نرمال بودن خطاهاي آزمایشی، یکنواختی واریانس
. شدیشی بودن اثرهاي تیمار و تکرار بررسی ها و غیرافزا

 خطاي نوع اول، ابتدا تجزیه واریانس چند تثبتبه منظور 
تجزیه واریانس تک متغیره بر اساس . متغیره انجام گردید
 بین صفات بر هرابطو انجام  هاي کاملمدل طرح بلوك

و صفات تاثیر گذار بر خطی  همبستگی ضرایباساس 
ده تجزیه رگرسیون چندگانه و تجریه عملکرد دانه با استفا

     .  گردیدندعلیت تعیین 

  نتایج و بحث
  توزیع فنوتیپی صفاتتجزیه واریانس و 

 سهدر تجزیه واریانس چند متغیره و براساس هر 
 Hotelling's و Pillai's Trace،  Wilks' Lambdaآزمون 

Traceکه نشان میدار بودها معنی اختالف بین ژنوتیپ -
اقل از نظر یکی از صفات مورد مطالعه تفاوت دهد حد
نتایج تجزیه . ها وجود دارددار بین ژنوتیپمعنی

ز نظر ها اژنوتیپنشان داد که بین نیز ساده واریانس 
زمستانی  مورد بررسی به جز خسارتصفات کلیه 

) 1386(سفالیان ). 1جدول (دار وجود داشت تفاوت معنی
 تعداد پنجه، طول پدانکل، از نظر صفات ارتفاع بوته،نیز 

طول سنبله اصلی، تعداد سنبلچه در سنبله و زمان 
 F3بین افراد این جمعیت در نسل رسیدگی فیزیولوژیک 

دار  اختالف معنیF4مانی زمستانی در نسل و زنده
هاي الیندار عدم وجود اختالف معنی. مشاهده کرد

 در مطالعه از نظر خسارت زمستانیاینبرد نوترکیب 
 به مقامهاي حاضر ممکن است به علت گزینش الین

  . هاي اولیه باشدسرما در نسل
  

  
 هاي اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تالقی ارقام نورستار و زاگرس تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در جمعیت الین-1جدول 

 میانگین مربعات 
خسارت 
  زمستانی

تعداد دانه در  دانهعملکرد 
 سنبله

تعداد سنبله در  وزن هزار دانه
 مترمربع

طول 
 سنبله

 ارتفاع بوته
  

درجه 
 آزادي

  
  منابع تغییر

35/13  29/260775  33/1404  37/894  88/12106  12/33  *53/26  تکرار 1 

40/0  88/34818  62/111  37/54  98/12458  10/2  85/3  ژنوتیپ 180 

63/0  99/12735  27/27  72/9  64/7040  91/0  49/0  اخط 180 
79/45  55/18  34/11  28/9  70/20  03/10  21/5 )درصد( ضریب تغییرات    

- 63/0  76/0  82/0  43/0  57/0  87/0  وراثت پذیري 
  .دار هستندها براي خسارت زمستانی در سطح احتمال یک درصد معنیکلیه منابع تغییر بجز اختالف بین ژنوتیپ*  
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 توزیع فنوتیپی صفات مورد مطالعه را نشان 1شکل 
با دامنه  50/761ها میانگین عملکرد دانه الین. دهدمی
ار نوست بود و مترمربع گرم در 50/972-50/153

.  داشتمترمربع گرم در 50/761برابر با دانه عملکرد 
تنوع باالیی از نظر عملکرد دانه در جمعیت مشاهده شد، 

   دانهعملکرد  حداقل    و   حداکثر  بین تفاوت  بطوریکه 
 با توجه به اینکه زاگرس . بودمترمربع گرم در 00/819

 این رقمی بهاره است، بنابراین خصوصیات آن در
تفکیک متجاوز مشاهده .  مطالعه مد نظر قرار نگرفت

دهنده ترکیبات اللی شده نسبت به نورستار نشان
توانند در تولید و مناسب والدین در جمعیت بود که می

عملکرد دانه . هاي پرمحصول استفاده شودگزینش الین
هاي رویشی و بازتابی از توانمندي گیاه در فعالیت

هایی که توانایی پر کردن بیشتر دانه الین. زایشی است
هاي ر واکنشو در نتیجه عملکرد دانه مناسبی دارند د

کنند و توانایی بیشتر در تر عمل میخود با محیط موفق
کواري و (هاي محیطی از خود نشان دادند تحمل تنش

 00/15 افراد جمعیت بین  وزن هزار دانه).2006همکاران 
نورستار با .  گرم متغیر بود51/33 با میانگین 50/43تا 

 گرم نسبت به کلیه افراد 00/45وزن هزار دانه برابر با 
اگرچه وزن هزار دانه از جمله .  داشتجمعیت برتري

اجزاي اصلی عملکرد دانه در گندم با وراثت پذیري باال 
و قبیل تعداد   ولی تحت تاثیر اجزاي دیگر از)82/0(است 

گزارش ). 2009ژانگ و همکاران (باشد اندازه سنبله می
گزینش تنها بر اساس وزن هزار دانه کارآ شده است که 

هاي کوچک رغم داشتن دانه علیبرخی ارقام. نیست
و سنبلچه بیشتري در ، سنبله سنبلهدر  دانهداراي تعداد 

واحد سطح هستند که این کاهش در اندازه دانه را 
 بنابراین، در گزینش ارقام با وزن هزار .کندجبران می

هاي سنبله نیز مد نظر قرار دانه بیشتر باید سایر ویژگی
غییرات وزن هزار دانه بعنوان تمحققین متعدي از . گیرد

هاي پرمحصول و نیز گزینش ژنوتیپمعیاري براي 
کوباتا و  (کردند پاسخ به تنش خشکی استفاده اررزیابی

 مونیري ،1385 همکاران  وکوچکی ،1992همکاران 
، احمدي و بائلیان 2007 گورمانی و همکاران ،2007
تعداد میانگین  ).2009نوري قنبالنی و همکاران  ،2008
 و 50/27–00/69  با دامنه05/46 در سنبله برابر دانه

.  بود00/47برابر با رقم نورستار مقدار این صفت در 
 تفکیک متجاوز تنوع باال براي تعداد دانه در سنبله و نیز

هاي والدینی دهنده تفاوت ژننسبت به نورستار نشان
هاي هاي کنترل کننده این صفات و ترکیب اللدر مکان

در سنبله از نظر تعداد . مطلوب والدینی در نتایج است
هاي اینبرد نوترکیب متر مربع نیز تنوع باالیی بین الین

 و 53/405میانگین این صفت در جمعیت، . وجود داشت
 تعداد نورستار.  بود50/213-50/694دامنه تغییرات آن 

از نظر .  داشت00/359 در متر مربع برابر با سنبله
  165 تا 105ارتفاع بوته، تغییرات افراد جمعیت در دامنه 

متر بود و زاگرس ارتفاعی  سانتی6/134با میانگین 
  .متر داشت سانتی110برابر با 

 اینبرد نوترکیب با  الین14خصوصیات  2در جدول 
الین . عملکرد بیشتر از نورستار آورده شده است

 گرم در مترمربع، 50/972 با عملکرد دانه 1شماره 
و طول سنبله ) 50/61(حداکثر تعداد دانه در سنبله 

و  درصد 100مانی زمستانی  با زنده،)متر سانتی15/12(
 .برترین الین اینبرد نوترکیب بودعدم خوابیدگی بوته 

 درصد به زنگ زرد بود و 100این الین داراي مقاومت 
الین شماره . آلودگی به این بیماري در آن مشاهده نشد

مطلوبی خصوصیات  به عنوان دومین الین برتر نیز 144
مانند تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع 

هاي وطول سنبله بیشتر و عدم خوابیدگی ازجمله الین
ست ولی این الین حساست نسبی به زنگ امید بخش ا

هاي آن در نتیجه سرما زرد نشان داد و تعدادي از بوته
با توجه به . بخصوص سرماي بهاري آسیب دید

- می2 الین آورده شده در جدول 15خصوصیات کلی، 
هاي امید بخش جهت آزمایشات عنوان الینتوانند به

عرفی اي براي تولید ارقام پرمحصول مطلوب مناحیه
       . شوند

  تجزیه همبستگی و علیت
دار بین عملکرد دانه و تعداد همبستگی مثبت و معنی 

و ) 622/0(، وزن هزار دانه )510/0(سنبله در متر مربع 
مشاهده شد، هرچند ارتباط ) 180/0(تعداد دانه در سنبله 
تعداد دانه در سنبله با طول سنبله . چندان قوي نبود

   سنبله در متر  تعداد با   و  دارمعنی مثبت و  همبستگی 
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  والد نورستار از نظر عملکرد دانه  الین اینبرد نوترکیب برتر از15 خصوصیات -2جدول 

طول 
 سنبله

ارتفاع 
 بوته

تعداد سنبله در 
 متر مربع

تعداد دانه 
 در سنبله

 وزن هزار دانه
درصد 

خسارت 
 زمستانی

عملکرد دانه 
 ژنوتیپ  در متر مربع

15/12  0/110  00/447  50/61  50/35  00/0  50/972  1 
10/10  0/120  50/566  00/55  00/31  03/10  50/966  144 
00/10  0/135  00/469  00/49  00/37  09/5  50/833  32 
15/9  0/145  50/428  50/53  50/36  76/4  00/833  123 
45/10  0/130  00/473  00/46  50/38  83/9  50/832  104 
90/9  0/115  00/497  50/48  00/35  00/10  00/822  49 
75/9  0/145  50/619  00/37  50/35  38/7  50/801  169 
70/9  0/140  50/467  00/50  00/34  92/9  50/797  165 
60/10  0/150  50/551  00/46  00/32  63/7  50/794  178 
95/9  0/150  50/455  00/45  50/38  84/7  50/792  140 
35/8  0/135  50/514  00/46  50/33  63/2  50/788  126 
00/11  0/120  00/473  50/47  00/35  24/7  00/781  162 
25/9  0/110  00/477  00/44  00/38  80/9  00/779  77 
60/9  0/140  50/428  00/52  00/35  39/7  50/778  129 
50/9  0/110  00/359  00/47  00/45  00/0  50/761  نورستار 

  
 نبرد نوترکیب گندم نانهاي ای ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطاله در جمعیت الین-3جدول 

 طول سنبله
تعداد سنبله در 
 متر مربع

 وزن هزار دانه
تعداد دانه در 
 سنبله

عملکرد 
 دانه

خسارت 
 زمستانی

  

130/0  200/0-  013/0  024/0  009/0  172/0 -  ارتفاع بوته *
 114/0-  264/0- ** 416/0 ** 045/0  128/0-  طول سنبله 
  082/0  499/0- ** 520/0 ** 196/0-  اد سنبله در متر مربعتعد **
   118/0-  623/0 ** 169/0   دانه1000وزن  *
    186/0 * 023/0  تعداد دانه در سنبله 
     065/0-  عملکرد دانه 

  
براي ). 3جدول (دار داشت مربع همبستگی منفی و معنی

تعیین اثر صفات مورد مطالعه بر عملکرد دانه از 
وزن . اده شدرگرسیون چند متغیره گام به گام استف

 5/38هزار دانه اولین متغیر وارد شده به مدل با حدود 
در مرحله بعدي . درصد تبیین تغییرات عملکرد دانه بود

تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله وارد 

 درصد 2/93این سه متغیر در مجموع حدود . مدل شدند
ه در  تعداد سنبل.واریانس عملکرد دانه را تبیین کردند

مترمربع را به عنوان جزء مهم در افزایش عملکرد دانه 
محسین و ، 1996ماس و همکاران (شده است معرفی 

  ).2003همکاران 
  نتایج تجزیه علیت نشان داد که وزن هزار دانه، تعداد 
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  دیاگرام تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزاي آن-2شکل 

  
نبله به ترتیب سنبله در متر مربع و تعداد دانه در س

 روي 659/0 و 797/0، 636/0داراي اثرهاي مستقیم 
اثرهاي غیر مستقیم ناچیز وزن هزار . عملکرد دانه بودند

و تعداد ) -065/0(دانه از طریق تعدادسنبله در متر مربع 
نشان داد که همبستگی آن با ) 059/0(دانه در سنبله 

  بیین عملکرد دانه عمدتاً توسط اثر مستقیم این صفت ت
وزن هزار دانه یکی از اجزاي اصلی بنابراین، . شودمی

هاي اینبرد نوترکیب گندم افزاینده عملکرد دانه در الین
تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در . نان است

به (اثرهاي غیر مستقیم منفی و نسبتاً باال سنبله داراي 
از طریق یکدیگر روي ) -398/0 و -329/0ترتیب 

نیز در بررسی ) 2010(خان و دار .  بودندکرد دانهعمل
پنجه رابطه عملکرد دانه و اجزاي آن در گندم نان، تعداد 

بارور و وزن صد دانه را از اجزاي مهم افزاینده عملکرد 
ها همبستگی منفی بین عملکرد دانه و آن. دانه بیان کردند

  ما اینمطالهتعداد دانه در سنبله گزارش کردند ولی در 
هاي داد الیندار بود و نشان میهمبستگی مثبت و معنی

. داراي تعداد دانه در سنبله بیشتر، عملکرد باال داشتند
تعداد روز تا ظهور سنبله و ) 2010(خوخار و همکاران 

نیز از اجزاي تاثیر گذار بر عملکرد دانه رسیدگی را 

 ، با افزایش ارتفاعکهگزارش نمودند و مشاهده کردند که 
در ) 2009(ت و گاهاالین سبی. یابدملکرد کاهش میع

پالسم  گندم ژرم264بررسی روابط صفات مختلف در 
کوماون هیمالیا با استفاده از تجزیه علیت، صفات روز 
تا رسیدگی، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، بیوماس، 
وزن هزار دانه و تعداد سنبلچه در سنبله را از صفات 

  . ملکرد دانه معرفی کردندتاثیر گذار بر ع
هاي فنوتیپی و زراعی والدین با توجه به تفاوت 

هاي اینبرد نوترکیب حاصل نورستار و زاگرس، الین
داراي تفرق باال براي صفات مورد مطالعه بودند و از 
نظر کلیه صفات مورد ارزیابی به غیر از وزن هزار دانه 

 تفکیک مانی زمستانی نسبت به والد نورستارو زنده
 الین نسبت به 14عملکرد باالي . متجاوز مشاهده شد

نورستار نشانگر ترکیبات اللی مطلوب والدین در این 
هاي امید عنوان ژنوتیپتوانند به بود که میيهاالین

با . تولید ارقام پرمحصول بررسی شوندبخش براي 
پذیري باالي وزن هزار دانه و تعداد دانه توجه به وراثت

له و اثر مستقیم و قابل مالحظه این صفات بر در سنب
هاي عنوان شاخصهها بتوان از آنعملکرد دانه می

       .هاي پرمحصول استفاده کردمناسب جهت انتخاب الین
  

  منابع مورد استفاده 

گندم زاگرس . 1381 ،ا، کالته م، مختارپور ح و پورحسنی حم، میرگوهر م، روستایی م، نارکی فپور ط، حسینی سحسین
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