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 بررسي روابط بين عملكرد و اجزاء آن در گندم هاي بومي غرب ايران: هرام نژادطالعي و ب

 

۹۴۹

 عليرضا طالعي: مكاتبه كننده

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٩٤٩-٩٥٩ (١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤جلد 

 
 بررسي روابط بين عملكرد و اجزاء آن در گندم هاي بومي غرب ايران

 
 ٢ و بهمن بهرام نژاد١عليرضا طالعي

 ، دانشيار و دانشجوي سابق كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران٢، ١
 ١٨/٤/٨٢تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
 ٤٦٧به منظور بررسي روابط بين عملكرد و اجزاي آن درگندم هاي بومي غرب ايران تعداد                        

 در مزرعه   ١٣٧٤ – ٧٥مورفوتيپ از كلكسيون غالت دانشكده كشاورزي انتخاب و در سال زراعي               
 متري با فاصله خطوط     ٥هر رقم در يك خط      . تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران كشت شدند      

.  خط يكبار كشت شدند    ٢٣ و فالت بعنوان شاهد به ازاي هر         ١ سانتي متر كشت شد و دو رقم كرج          ٥٠
در تجزيه رگرسيون مرحله اي صفات سرعت رشد رويشي و شاخص برداشت و عملكرد بيولوژيك در                 

يه در تجز . معادله عملكرد دانه وارد شدند كه نشان دهنده اهميت روابط اين صفات با عملكرد مي باشد                
 درصد تغييرات داده ها را توجيه كردند كه عامل اول خصوصيات              ٢/٧٨به عاملها هفت عامل حدود       

برگ پرچم و عامل دوم خصوصيات پدانكل، عامل سوم عملكرد و اجزاي آن، عامل چهارم زمان الزم تا                  
رسيدگي و دوره پرشدن دانه و عامل پنجم عملكرد و شاخص برداشت و عامل هاي ششم وهفتم                       

در تجزيه عليت براي عملكرد دانه، بيشترين       .صوصيات سنبله و دوره رويشي رشد گياه را توجيه كردند         خ
بود كه نشان دهنده    ) ٧٣٥/١(و شاخص برداشت    ) ٠٧٢/٤(اثرات مستقيم مربوط به سرعت رشد رويشي        
 .اهميت اين صفات در عملكرد دانه مي باشد

 
 . امل ها ، تجزيه عليت گندم، عملكرد ، تجزيه به ع: كليديواژه هاي

 
 مقدمه

عملكرد دانه گندم ناشي از اثرات تجمعي اجزاي متشكله آن          
 تحت تاثير عوامل محيطي قرار دارد،      از آنجا كه علمكرد    .باشد مي

نژادي بر اساس روشهاي معمول اصالح نباتات يعني               لذا به 
گيري  گزينش در نسلهاي در حال تفكيك بر اساس اندازه               

از آنجايي كه    .رد از سرعت كمي برخوردار است       مستقيم عملك 
هاي مختلف گندم از لحاظ صفات مورفولوژيك با هم              ژنوتيپ

 و عملكرد دانه تحت تاثير تعدادي از اين صفات است،           متفاوتند
لذا گزينش معيارهاي ديگري غير از عملكرد دانه كه داراي ثبات           

تخاب ارقام  تواند در ان   بيشتري نسبت به عملكرد دانه هستند مي      
 عالوه بر   .شود مطلوب به عنوان راهنماي گزينش در نظر گرفته         

 

آن تعيين همبستگي بين صفات مختلف بويژه عملكرد دانه و             
 اين  اجزاء آن و تعيين روابط علت و معمولي آنها به اصالحگر              

ترين نسبت بين اجزاء     دهد كه مناسبترين و منطقي     توانايي را مي  
گردند انتخاب نمايد و نقاط       رد بيشتر مي  را كه منتهي به عملك     

ضعف و قدرت مواد اصالحي خود را شناخته و در رفع نواقص               
 .هاي آتي اهتمام ورزد آنها در برنامه
برابر با    ريز را   عملكرد دانه غالت دانه       )١٩٧٦( گرفيوز

 دانه در سنبله، و    ضرب تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد       حاصل
 )١٩٧٦(فراي   از طرف ديگر تاكدا و     . ستا وزن دانه نسبت داده   

عملكرد دانه غالت را تابعي از حاصلضرب عملكرد بيولوژيك در            
 ضرب  عملكرد بيولوژيك برابر حاصل. اند شاخص برداشت دانسته
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 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ۹۵۰
  

 

شود  بنابراين استنباط مي  . سرعت رشد در طول دوره رشد است       
سرعت  ضرب شاخص برداشت،   كه عملكرد دانه غالت برابر حاصل     

 .باشدطول دوره رشد و شد رويشي ر
صفاتي  تعدادي از محققين همبستگي بين عملكرد دانه و          

را نظير تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه وطول سنبله            
خصوصيات برگ پرچم از       .)١٧،  ١٦،  ۷،  ٤( اند گزارش داده 

آيد و اهميت آن در گندم به عنوان          عملكرد بشمار مي  مرتبط با   
تشكيل ماده خشك    ين منبع توليد مواد فتوسنتزي و      تر اساسي

 .دانه مورد بررسي وتائيد واقع شده است
براي انتخاب   شاخص برداشت وسرعت رشد رويشي دو معيار      

به ترتيب در    )١٩٧٦(كه طبق اظهارات تاكداي و فراي        باشند مي
از تغييرات عملكرد دانه يوالف بخاطر          % ۹۷و  % ۹۲حدود  

ن دو صفت را در گندم         اي )١٣٧٤(رضايي .نوسانات آنها است   
 .داند معيارهاي خوبي براي گزينش مي

گيري  با تجزيه عاملي صفات اندازه    ) ١٩٨٦(جكسون   دامانيا و 
عامل براي   پنج   پر نشان دادند كه    شش در جو  شده در گندم و   

 .عامل براي جو تغييرات صفات را توجيه كردند          چهار  گندم و 
و تجزيه به     زيه به عاملها   توسط تج ) ١٩٧٩(ديل   لدنت و 
هاي چهار ساله عملكرد و اجزاي آن و             هاي اصلي داده    مؤلفه

خصوصيات مورفولوژيك گندم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده           
 كه صفات مذكور ارتباط قوي با عملكرد تك            ندو نتيجه گرفت  

در تجزيه عليت عملكرد     ) ١٣٧٢(همكاران مقدم و  . دارند بوته
زاي آن وبرخي صفات مورفولوژيك در گندم پاييزه        دانه از نظر اج   

متوجه شدند كه عملكرد دانه با تعداد دانه در سنبله اصلي، قطر             
دانه، طول سنبله اصلي،مساحت برگ پرچم وشاخص برداشت           

 )١٣٧٣(سرخي هللا لو   .دار دارد  معني همبستگي ژنوتيپي مثبت و   
اي روابط   هرگرسيون مرحل  و  استفاده از تجزيه به عاملها       انيز ب 

هفت عامل براي    تعيين كرده و   اجزاي آن را   بين عملكرد دانه و   
 .ها را گزارش كردند توجيه تغييرات داده

 :بطور كلي در اين بررسي اهداف زير دنبال شد
برخي ديگر از    تعيين روابط بين عملكرد و اجزاي آن و         -١

 .املهااي و تجزيه به ع با استفاده از رگرسيون مرحلهمهم صفات 
ن روابط علي بين عملكرد با اجزاي آن با استفاده از            يتعي -٢

 .تجزيه عليت

 ها روش مواد و
هاي بومي غرب كشور موجود در         نمونه از گندم   ۴۶۷تعداد  

كلكسيون غالت گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي          
 اردبيل، مراغه، دانشگاه تهران مربوط به شهرستانهاي تبريز،        

 در مزرعه   ۱۳۷۴-۷۵انتخاب ودر سال زراعي       زنجان و   اروميه
 در  ۱۳۷۴تحقيقاتي دانشكده كشاورزي در تاريخ دهم آبانماه          

اي ساده شامل هفت بلوك كشت            قالب يك طرح مشاهده      
 متري با فاصله خطوط     پنج    هر نمونه در يك خط       .گرديدند

فالت بعنوان    و ۱هاي كرج     واريته متر از يكديگر كشت و      نيم 
 نمونه كشت   ۲۳بررسي يكنواختي زمين به ازاي هر       شاهد جهت   

بذور براي   .سانتيمتر منظور شد   پنج   ها فاصله بين بوته   .شدند
جلوگيري از بيماريهاي بذرزاد با استفاده از سم بنوميل ضد               

 بار آبياري   ۷مزرعه آزمايشي در طول دوره رشد         .عفوني شدند 
ا استفاده  نيز ب  هاي هرز هم بصورت مكانيكي و      مبارزه با علف   .شد
 . سم توفوردي در ارديبهشت انجام شداز

 صفات مورد بررسي
مورد بررسي قرار گرفتند    )٤جدول  (صفت  ۲۳در اين مطالعه   

 بوته بطور تصادفي     ۱۰گيري آنها در هر خط          كه براي اندازه   
صفات مورفولوژيك بر روي همان      .گذاري شدند  انتخاب و عالمت  

 .گيري شدند اندازهها در مزرعه و آزمايشگاه  بوته
گير  يري مساحت برگ پرچم از دستگاه اندازه         گبراي اندازه 

به اين منظور برگهاي پرچم انتخابي از        .سطح برگ استفاده شد   
آوري و به آزمايشگاه      هاي پالستيكي جمع    رديف در كيسه    هر

همزمان با   .انجام شد روي آنها    گيري   اندازه منتقل شدند و   
يس طول وعرض برگ پرچم نيز         كش و كول    استفاده از خط   

ها  در مرحله برداشت عالوه بر برداشت تك بوته         .گيري شد  اندازه
عملكرد دانه و     و  برداشت  متر كه يكنواخت بود     ۲از هر خط     

طول   قطر پدانكل و   ضمنا . گيري شدند  عملكرد بيولوژيك اندازه  
متر  كش به ميلي     خط اكستراژن به ترتيب با كوليس و            

دوام سطح پدانكل و دوام سطح برگ پرچم           .دگيري شدن  اندازه
 .طبق فرمولهاي زير برآورد شدند

تعداد روز بين گرده افشاني و زرد شدن نيمي از برگهاي               
 دوام سطح پدانكل =سطح پدانكل *پرچم

تعداد روز بين گرده افشاني و زرد شدن نيمي از برگهاي               
 دوام سطح پرچم= سطح برگ پرچم*پرچم
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 بررسي روابط بين عملكرد و اجزاء آن در گندم هاي بومي غرب ايران: هرام نژادطالعي و ب

 

۹۵۱

تغييرات وزن خشك اندام هوايي       سرعت رشد رويشي از       
از ) هفتگي(برحسب گرم در متر مربع در فواصل مشخص               

صددرصد سبز شدن محصول تا رسيدگي فيزيولوژيكي بر               
 .تغييرات درجه روز رشد به دست مي آيد 

 محاسبات آماري
محاسبات آماري عبارت بودند از تجزيه واريانس جهت              

 تصادفي با استفاده    يكنواختي زمين در قالب طرح كامال       بررسي  
براي صفات مختلف در كل توده مورد       ) كرج وفالت (هر دو شاهد    

 تجزيه رگرسيون   ؛ تعيين ضرايب همبستگي ساده صفات     ،بررسي
اي براي عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، عملكرد تك             مرحله

بوته بعنوان متغيرهاي تابع و ساير خصوصيات بعنوان متغير              
تجزيه عليت براي عملكرد دانه و          ؛  اه عاملبه  تجزيه  ت؛  ثاب

 محاسبات فوق بااستفاده از نرم افزارهاي            .هبوتعملكرد تك    
 Path2 , HG3 , SAS , SPSS , MSATATCكامپيوتري  

 .انجام شد
 نتايج وبحث

براي آزمون يكنواختي زمين با استفاده از دو شاهد بطور              
 مربوط به كليه صفات         F تجزيه واريانس شد،       جداگانه   

 .دهنده يكنواختي زمين آزمايشي بود      كه نشان  دار بود  معنيغير
هاي ساده باالترين همبستگي مربوط به         با توجه به همبستگي    

بنابراين ). =۹۲/۰r**(رابطه عملكرد دانه با عملكرد بيولوژيك بود      
گياهان  اي خوب و   براي داشتن عملكرد دانه باال به رشد سبزينه        

صفت ديگري كه همبستگي     .با قدرت رويشي مناسب نياز است      
 سرعت رشد رويشي بود       بااليي با عملكرد دانه نشان داد          

)**۶۸/۰r= (        اي براي   نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون مرحله
عملكرد بيولوژيك به    .  آمده است   ١عملكرد دانه در جدول        

صفت بعدي شاخص     . تغييرات را توجيه كرد      % ۸۵تنهايي   
تغييرات مدل را   % ۹۴ جمعا برداشت بود كه با عملكرد بيولوژيك       

 اهميت شاخص برداشت و       اين نتايج ارزش و     .توجيه كردند 
عملكرد بيولوژيك را به عنوان معيارهايي براي گزينش                  

صفات ديگري كه در    . ژنوتيپهاي با عملكرد باال مشخص ساخت      
مدل وارد شدند سرعت رشد رويشي و سپس تعداد روز تا ظهور             

تغييرات عملكرد را    %۱۸/۹۹ عا  اين چهار صفت جم    .سنبله بود 
هاي   نتايج حاصل از اين روش با نتايج همبستگي         .توجيه كردند 

 .ساده تا حدود زيادي مطابقت داشت

 .اي براي عملكرد دانه  نتايج تجزيه رگرسيون مرحله  ـ۱جدول 
ضريب تبيين 

 مدل
ضريب 

تبيين جزء
ضريب متغير

 در مدل
مرحله
ورود

 متغير

 عملكرد بيولوژيك ۱ ۵۵/۱ ۸۵/۰ ۸۵/۰
 شاخص برداشت ۲ ۴۳/۰ ۰۹/۰ ۹۴/۰
 سرعت رشد رويشي ۳ -۷۵/۰ ۰۵/۰ ۹۹/۰

۹۹۱۶/۰ ۰۰۱۶/۰ تعداد روز تا ظهور سنبله ۴ -۰۳/۰

۱۱۳۳/۴۳ = β0     

 
  نتايج تجزيه رگرسيون مرحله اي براي عملكرد تك بوته -٢جدول

ضريب تبيين مدل
ضريب 

تبيين جزء
ضريب متغير 

 در مدل
لهمرح  متغير

 تعداد دانه در سنبله ١ ٧٥٥٩١٢/٠ ٨٥٢/٠ ٨٥٢/٠
 وزن هزار دانه ٢ ٣٤٠٩٢٧/٠ ٠٧٥/٠ ٩٢٧/٠
 دوام سطح برگ پرچم ٣ ٠٨٦٦٠٦/٠ ٠٠٣/٠ ٩٣٠/٠
 ارتفاع بوته ٤ ٠٦٩٠٧٧/٠ ٠٠٢/٠ ٩٣٢/٠
 طول سنبله ٥ ٠٤٧٥٧٧/٠ ٠٠١/٠ ٩٣٣/٠

٧٧٧٩٣١/٠ = β0     

 
 براي عملكرد دانه با  ايلهمرح  ـ نتايج تجزيه رگرسيون٣جدول 

 اجزاء مورفولوژيكبرخي از 
ضريب 

تبيين مدل
ضريب 

تبيين جزء
ضريب متغير 

 در مدل
مرحله 
 ورود

 متغير

۴۴۷۴۵/۰ ۴۴۷۴۵/۰ ۰۸۸۴۹۵/۰  هبوتعملكرد تك  ۱
۵۲۹۶۵/۰ ۰۸۲۲۰/۰ ۳۱۳۳۲۳/۰  ارتفاع بوته ۲
۵۷۳۴۲/۰ ۰۴۳۷۷/۰ ۲۰۰۸۳۹/۰  طول سنبله ۳
۶۰۷۱۳/۰ ۰۲۳۷۱/۰ ۲۶۴۹۰۶/۰-  سطح پدانكل ۴
۶۳۳۳۸/۰ ۰۲۶۲۵/۰ ۲۰۱۳۵۶/۰-  تعداد روز تا رسيدگي ۵
۶۴۳۹۷/۰ ۰۱۰۶۱/۰ ۱۳۷۸۰۷/۰  عرض برگ پرچم ۶
۶۵۴۶۱/۰ ۰۱۰۶۴/۰ ۲۰۱۹۷۲/۰  تعداد دانه در سنبله ۷

۳۰۹۶۳۵/۶۲۶ β0=
 
در مرحله بعد با توجه به اهميت عملكرد بيولوژيك تجزيه             

كرد بيولوژيك با حذف عملكرد       اي براي عمل    رگرسيوني مرحله 
دانه انجام گرفت كه صفات سرعت رشد رويشي عملكرد تك              

 طول سنبله ، سطح     ،بوته شاخص برداشت، تعداد روز تا رسيدگي      
پدانكل و ارتفاع بوته در مدل وارد شدند و ضرايب رگرسيوني               
آنها معني دار بود اين نتايج با همبستگيهاي ساده مطابقت داشت          

ه رگرسيون مرحله اي براي عملكرد تك بوته با           همچنين تجزي 
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 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ۹۵۲
  

 

حذف عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك انجام شد ، صفات تعداد            
 وزن هزار دانه دوام سطح برگ پرچم ارتفاع بوته           ،دانه در سنبله  

) ٢جدول  (۹۳/۰مدل   R2و  . طول سنبله در معادله وارد شدند       و  
و وزن هزار دانه    به طور كلي دو صفت تعداد دانه در سنبله           . بود

به عالوه تجزيه  . اجزاي اصلي عملكرد تك بوته به شمار مي روند          
مورفولوژيك برخي صفات   رگرسيوني مرحله اي عملكرد دانه با        

 اين تجزيه هفت    در.  آمده است  ٣انجام شد كه نتايج در جدول        
تغييرات را توجيه   % ٥/۶۵ صفت در معادله وارد شده كه جمعا         

ت وارد شده در معادله عملكرد تك بوته بود           اولين صف  .نمودند
همبستگي  .ها را توجيه كرد    تغييرات داده % ۷/۴۴كه به تنهايي    

اين صفت نيز با عملكرد دانه مثبت ومعني دار به دست               ساده 
صفت بعدي كه در معادله وارد شد عبارت از ارتفاع گياه بود            . آمد

را در  تغييرات  % ۹/۵۲كه با عملكرد تك بوته در مجموع              
 سطح پدانكل،  در مرحله بعدي صفات طول سنبله،        .برگرفتند

عرض برگ پرچم و تعداد دانه در سنبله          تعداد روز تا رسيدگي،   
 .وارد شدند

 تجزيه به عاملها
تجزيه به عاملها بر اساس روش تجزيه به مؤلفه هاي اصلي             

هاي موقت نيز چرخش واريماكس       بر روي عامل   .صورت گرفت 
بندي شدندكه    مورد مطالعه در هفت عامل گروه      صفات .انجام شد 

 :تغييرات داده ها را به شرح زير توجيه كردند% ۶/۷۸ جمعا 
 اين  در. تبيين كرد تغييرات كلي داده ها را      % ۸/۲۸عامل اول   

 عامل صفات دوام برگ پرچم، طول برگ پرچم، طول غالف،              
يب عملكرد تك بوته ضرا    تعداد دانه در سنبله،   ،  عرض برگ پرچم  

با توجه به نقش       .عاملي بزرگي را به خود اختصاص دادند          
ن عامل تحت عنوان عامل خصوصيات       اي خصوصيات برگ پرچم،  

صفات ديگري كه در اين عامل قرار        . برگ پرچم نامگذاري شد    
 .عملكرد تك بوته و تعداد دانه در سنبله بودند                  داشتند

 دانه  خصوصيات برگ پرچم نقش مهمي در پرشدن دانه و تعداد          
 براي  مرحله ايهمچنين در تجزيه رگرسيوني        .در سنبله دارد   

صفات دوام سطح برگ پرچم و تعداد دانه در          بوته  عملكرد تك   
نقش  با توجه به همبستگي باال و      . سنبله در معادله وارد شدند     

دار   همبستگي معني    نيز در عملكرد دانه و           بوتهمهم تك     
توان از آنها بعنوان      خصوصيات برگ پرچم، با عملكرد دانه مي        

 .يك معيار در مراحل اوليه براي گزينش عملكرد استفاده كرد

بزرگترين . تغييرات داده ها را توجيه كرد      % ۴/۱۴عامل دوم   
ضرايب عاملي مربوط به صفات طول اكستراژن ، دوام سطح               

اين  . سطح پدانكل، بودند     و پدانكل، قطر پدانكل، طول پدانكل     
 )دم سنبله ( امل خصوصيات پدانكل   عامل نيز تحت عنوان ع      

تمام صفات مذكور داراي ضرايب عاملي مثبت           .نامگذاري شد 
 اين صفات با هم       بودند كه نشان دهنده همبستگي مثبت         

 .باشد مي
تغييرات داده ها را توجيه كرد و             % ۹/۱۲عامل سوم     

بزرگترين ضرايب عاملي را صفات عملكرد بيولوژيك، عملكرد كاه         
اين  .شد رويشي و عملكرد دانه تشكيل دادند       و كلش، سرعت ر   

تجزيه در   .عامل نيز تحت عنوان عامل عملكرد نام گذاري شد          
 رگرسيوني مرحله اي نيز براي عملكرد دانه بعنوان متغير وابسته         
.  اين اجزاء بعنوان صفات مستقل و اصلي در معادله باقي ماندند            

د بيولوژيك باال   يعني براي داشتن عملكرد دانه باال به يك عملكر        
 . نياز است  )سرعت رشد رويشي خوب    و   اي مناسب  رشد سبزينه (

بزرگترين  .ها را در بر گرفت     تغييرات كل داده  % ۵/۶عامل چهارم   
ضرايب عاملي مربوط به صفات تعداد روز تا رسيدگي و دوره پر              

اين عامل نيز تحت عنوان عامل زمان يا دوره            .شدن دانه بودند  
هر دو صفت فوق داراي ضرايب         .گذاري شد  پر شدن دانه نام    

عاملي مثبت بودند كه نشان دهنده همبستگي مثبت اين صفات          
اين صفات با عملكرد همبستگي منفي نشان        باشد ولي   با هم مي  

 .دادند
. تغييرات كل داده ها را توجيه نمود        %۹/۵عامل پنجم تنها    

 اين عامل صفات عملكرد دانه و شاخص برداشت داراي               در 
نتايج حاصل از آزمون       .ضرايب عاملي مثبت و بااليي بودند        

ضرايب همبستگي ساده و نيز نتايج حاصل از تجزيه رگرسيوني           
مرحله اي رابطه عملكرد دانه با شاخص برداشت را نشان                  

اين عامل تحت عنوان عامل توان انتقال مواد فتوسنتز           .دهند مي
 .گذاري شد نام

ني دار براي عملكرد در دو       وجود ضرايب عاملي مثبت و مع      
 اين مطلب است كه عملكرد به       عامل سوم و پنجم نشان دهنده     
چنانكه گفته شد عامل سوم      . هر دوي اين عاملها وابسته است      

مربوط به خصوصيات رويشي گياه بود و عامل پنجم توان انتقال            
 .گياه در تقسيم مواد فتوسنتزي به دانه را نمايان مي سازد
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 بررسي روابط بين عملكرد و اجزاء آن در گندم هاي بومي غرب ايران: هرام نژادطالعي و ب

 

۹۵۳

 )بعداز چرخش واريماكس( ماتريس ضرايب عاملي ،كليه صفات يج تجزيه به عاملها براي نتا-٤جدول 
 ها عامل

  ميزان اشتراك ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
 )%۸/۲۸ (۱عامل         
 دوام سطح برگ پرچم ۸۱۷/۰ ۸۵۷/۰* ۰۷۰/۰ ۱۴۴/۰ ۲۶۳/۰ -۰۷۳/۰ ۰۸۳/۰ ۰۶۳/۰
 طول برگ پرچم ۷۸۰/۰ ۵۴۸/۰* ۱۱۳/۰ -۰۱۸/۰ -۲۱۷/۰ -۳۴۰/۰ ۲۸۸/۰ ۱۳۶/۰
 طول غالف برگ پرچم ۸۷۵/۰ ۹۰۰/۰* ۱۱۲/۰ ۱۷۱/۰ -۰۵۱/۰ -۰۶۵/۰ ۰۷۵/۰ ۰۹۷/۰
 عرض برگ پرچم ۶۸۱/۰ ۷۸۲/۰* ۱۸۷/۰ ۲۳۱/۰ ۰۲۲/۰ ۰۶۴/۰ -۰۵۹/۰ -۰۱۷/۰
 تعداد دانه در سنبله ۷۳۰/۰ ۷۱۹/۰* ۱۷۲/۰ ۱۲۱/۰ ۰۳۳/۰ ۳۹۶/۰ -۱۰۴/۰ ۱۳۹/۰
 عملكرد تك ساقه ۷۹۳/۰ ۷۱۶/۰* ۱۸۹/۰ ۱۷۲/۰ ۰۹۱/۰ ۱۳۰/۰ ۱۲۵/۰ ۰۲۴/۰

  %)۴/۱۴ (۲عامل         
 طول اكستراژن ۸۲۴/۰ -۲۰۸/۰ ۷۳۸/۰* -۱۳۵/۰ -۲۰۶/۰ ۰۰۶/۰ ۱۹۰/۰ -۲۵۹/۰
 دوام سطح پدانكل ۹۵۵/۰ ۳۲۵/۰ ۸۵۵/۰* ۰۱۶/۰ ۳۴۱/۰ ۰۰۲/۰ ۱۹۰/۰ -۲۵۹/۰
 قطر پدانكل ۷۹۰/۰ ۱۷۵/۰ ۶۳۷/۰* ۰۹۷/۰ ۱۱۲/۰ ۰۰۶/۰ ۳۶۶/۰ ۰۴۴/۰
 طول پدانكل ۹۰۶/۰ ۰۱۰/۰ ۰۵۰/۰ -۰۱۳/۰ -۲۴۴/۰ ۰۴۲/۰ ۳۲۶/۰ -۰۲۶/۰
 سطح پدانكل ۹۳۸/۰ ۳۱۳/۰ ۹۱۱/۰* ۰۳۲/۰ -۰۹۱/۰ ۰۰۰۰۳/۰ -۰۰۸/۰ ۰۲۴/۰

 % )۹/۱۲ (۳عامل         
 عملكرد بيولوژيك ۹۰۶/۰ ۲۳۹/۰ -۰۰۲/۰ ۸۸۶/۰* -۰۶۲/۰ ۲۳۹/۰ ۰۳۵/۰ -۰۳۹/۰
 عملكرد كاه و كلش ۶۵۰/۰ ۰۷۷/۰ ۰۱۰/۰ ۷۹۶/۰* ۰۰۲/۰ -۰۷۹/۰ ۰۰۵/۰ -۰۵۲/۰
 عملكرد دانه ۰۰۷/۰ ۲۲۶/۰ ۰۰۶/۰ ۶۸۵/۰* -۱۰۵/۰ ۵۹۱/۰ ۰۳۶/۰ -۰۵۴/۰
 سرعت رشد و رويش ۸۹۷/۰ ۱۸۹/۰ ۰۰۸/۰ ۹۲۵/۰* ۰۱۶/۰ ۰۰۲/۰ ۰۲۴/۰ ۰۵۸/۰

 %)۵/۶ ( ۴عامل         
 تعداد روز تا رسيدگي ۹۳۰/۰ ۱۴۹/۰ -۱۷۷/۰ -۱۵۳/۰ ۷۲۲/۰* -۱۱۸/۰ ۰۱۲/۰ ۵۶۳/۰
 دوره پر شدن دانه ۸۹۶/۰ ۰۵۳/۰ -۷۳/۰ -۰۳۷/۰ ۹۴۳/۰* -۰۵۹/۰ ۰۴۵/۰ -۰۸۵/۰

 %)۹/۵ (۵عامل         
 عملكرد دانه ۰۰۷/۰ ۲۲۶/۰ ۰۰۶/۰ ۶۸۵/۰ ۱۰۵/۰ ۵۹۱/۰* ۰۳۶/۰ -۰۵۴/۰
 شاخص برداشت ۷۹۵/۰ ۰۱۳/۰ ۰۲۰/۰ ۰۴۸/۰ -۱۳۰/۰ ۸۷۷/۰* ۰۰۸/۰ -۰۷۱/۰

 %)۶/۵ ( ۶عامل         
 طول ريشك ۶۹۱/۰ ۰۰۶/۰ ۲۵۶/۰ ۱۳۷/۰ ۰۱۵/۰ -۰۳۴/۰ ۷۳۴/۰* ۲۲۹/۰
۲۸۵/۰ *۵۶۱/۰-  طول سنبله ۵۵۸/۰ ۱۰۲/۰ ۰۰۹/۰ ۳۸۰/۰ -۰۲۳/۰ ۰۷۲/۰

 %)۴/۴(۷عامل         
تعداد روز تا ظهور سنبله ۸۴۶/۰ ۱۱۹/۰ -۱۵۲/۰ -۱۶۷/۰ ۰۳۳/۰ -۰۹۵/۰ -۰۴۲/۰ ۸۷۶/۰*
 تعداد روز تا رسيدگي ۹۳۰/۰ ۱۹۴/۰ -۱۷۷/۰ -۱۵۳/۰ ۷۲۲/۰ -۱۱۸/۰ ۰۱۲/۰ ۵۶۳/۰*
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 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ۹۵۴
  

 

 در اين   .تغييرات كل داده ها را تبيين كرد      % ۶/۵عامل ششم   
صفات طول ريشك و طول سنبله داراي ضرايب عاملي             عامل  

معني دار بودند ولي عالمت ضرايب عاملي آنها متفاوت به دست            
اين عامل تحت عنوان خصوصيات سنبله نامگذاري           .ه بود آمد
 .شد

 در  .تغييرات كل داده ها را توجيه كرد          % ۶/۴عامل هفتم   
صفات تعداد روز تا رسيدگي و تعداد روز تا ظهور              اين عامل    

 ).٤جدول  (عاملي معني دار بودند سنبله داراي ضرايب
 تجزيه عليت براي عملكرد دانه و اجزاي آن

ابتدا صفات توجيه كننده براي عملكرد دانه با استفاده از              
اي انتخاب شدندو سپس تجزيه عليت با        روش رگرسيون مرحله   

 آمده است    ٥استفاده از آنها انجام شد كه نتايج در جدول                
رشد رويشي   صفات عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، سرعت     .

و تعداد روز تا ظهور سنبله اثرات مستقيم و معني داري بر روي              
عملكرد بيولوژيك داراي اثر مستقيم و         . شتندعملكرد دانه دا  

بود ولي اثرات غير مستقيم آن از طريق        ) -۵۲۳/۳( زياد  و منفي
مثبت )۴۶۳/۰( برداشت   صو شاخ  )۷۲۲/۳(سرعت رشد رويشي    

 شاخص برداشت داراي اثر مستقيم و باالئي بود       . و معني دار بود   
اين صفت در تعيين عملكرد       دهنده اهميت   و نشان  )۷۳۵/۱(

 عملكرد  دانه مي باشد ولي اثرات غير مستقيم آن از طريق               
اثر مستقيم سرعت رشد رويشي بر       . بيولوژيك منفي و باال بود     

يعني با ثابت   ). ۰۷۲/۴(عملكرد دانه مثبت و بسيار معني دار بود         
نگه داشتن ساير صفات افزايش سرعت رشد رويشي باعث                

شود ولي اثرات غير مستقيم آن از طريق         افزايش عملكرد دانه مي   
با توجه به اثر      ). -۲۲/۳( بودباال   عملكرد بيولوژيك منفي و     

 عملكرد دانه و همچنين         يمستقيم و باالي اين صفت رو        
در  اين صفت  دار آن با عملكرد اهميت       همبستگي باال و معني    

 .كندتاكيد مي را ارتباط با گزينش براي عملكرد 
  اثر مستقيم تعداد روز تا ظهور سنبله مثبت و زياد بود                

 آن از طريق عملكرد بيولوژيك،       ولي اثر غير مستقيم    ،)۲۷۷۷/۱(
شاخص برداشت و سرعت رشد رويشي منفي و باال به دست آمد            
كه به اين ترتيب اثر غير مستقيم آن را خنثي كرده و همبستگي             

بطور كلي با توجه به اثرات         .دار شده است   كل منفي و معني    
رويشي و  رشد  مستقيم مثبت و باالي شاخص برداشت و سرعت         

توان از آنها بعنوان     و معني دار آنها با عملكرد مي      همبستگي باال   

برداشت امكان افزايش شاخص     .معيارهاي گزينشي استفاده كرد   
از طريق ژنتيكي و به تبع آن حصول           رويشي  و سرعت رشد     

 عملكرد بيشتر موضوع تحقيقات نسبتا محدودي بوده است 
 

 تجزيه عليت عملكرد و اجزاء آن - ٥جدول 
ثرات مستقيم ا                        اثرات                     

 و غير مستقيم                                                                  
۵۲۳/۳- 

 
۴۶۳/۰ 
۷۲۲/۳ 
۱۹۱/۰ 

 اثر مستقيم عملكرد بيولوژيك
 :اثر غير مستقيم عملكرد بيولوژيك از طريق

 شاخص برداشت 
 سرعت رشد رويشي 
 د روز تا خوشه دهيتعدا 

 همبستگي عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه ۸۵۵/۰
۷۳۵/۱ 
 
۹۴۱/۰- 
۰۶۹/۰ 
۲۲۲/۰- 

 اثر مستقيم شاخص برداشت
 :اثر غير مستقيم شاخص برداشت از طريق 

 عملكرد بيولوژيك 
  سرعت رشد رويشي 
  تعداد روز تا خوشه دهي  

 همبستگي شاخص برداشت و عملكرد دانه ۶۴۳/۰
۰۷۲/۴ 
 
۲۲/۳- 

۰۲۹/۰ 
۲۰۱/۰- 

 اثر مستقيم سرعت رشد رويشي 
 :رشد رويشي از طريق سرعت اثر غيرمستقيم

 عملكرد بيولوژيك 
  شاخص برداشت 
  تعداد روز تا خوشه دهي  

 سرعت رشد رويشي و عملكرد دانه  همبستگي ۶۸۱/۰
۲۷۷/۱ 
 
۵۲۹/۰- 
۳۰۱/۰- 
۶۴/۰- 

 اثر مستقيم تعداد روز تا خوشه دهي
: مستقيم تعداد روز تا خوشه دهي از طريقاثر غير

  عملكرد بيولوژيك 
 شاخص برداشت 
 سرعت رشد رويشي 

۱۹/۰- 
۶/۰- 

همبستگي تعداد روز تا خوشه دهي با عملكرد دانه
 اثرات باقيمانده

 
تجزيه عليت براي تك بوته نيز انجام شد كه نتايج آن در                

اثرات مستقيم  تعداد دانه در سنبله داراي       .  آمده است  ٦جدول  
ولي اثرات غير مستقيم آن از       ) ۷۴۷/۰(بود  مثبت و معني دار      

ضريب همبستگي آن با عملكرد     . طريق ساير صفات نا چيز است     
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 بودكه نشان دهنده تاثير زيادي كه اين        ۸۵/۰  نيز برابر  بوتهتك  
نيز ) ١٩٧٣(بهات  . دارد بوتهصفت در تبيين عملكرد تك          
 . عملكرد گزارش كرده استهمبستگي مثبت اين صفت را با

 مثبت و   بوتههمبستگي ساده وزن هزار دانه با عملكرد تك          
اثر مستقيم وزن هزار دانه مثبت و معني        ). r=۴۳/۰(معني دار بود  

دار بود ولي اثرات غير مستقيم آن از طريق ساير صفات ناچيز               
 .بدست آمد

هر چند كه همبستگي ساده دوام سطح برگ پرچم با                 
ولي اثر مستقيم   ) ۵۷/۰( مثبت و معني دار بود      وته بعملكرد تك 

ارتباط ) ١٩٨٠(محي الدين و كروي      ). ۰۸۵/۰(آن ناچيز است  
را با سطح برگ پرچم و دوام آن نشان          بوته  مثبت عملكرد تك    

ي از  يها هاي قسمت  و اظهار كردند كه اندازه و مدت فعاليت        دادند
 .ري استگياه در باالي آخرين گره براي تعيين عملكرد ضرو

  اين، با وجود ) ۰۹۶/۰(رتفاع گياه ناچيز بود     ااثر مستقيم    
ار  دكرد تك ساقه مثبت و معني     ل اين صفت با عم    همبستگي ساده 

واسطه ه   عمدتا ب  بوته همبستگي آن با عملكرد تك       .)۴۲۶/۰( شد
و اثرات غير مستقيم مثبت آن از طريق تعداد دانه در سنبله                

 .وزن هزار دانه مي باشد
و ) ۰۰۹/۰(تگي ساده طول سنبله با عملكرد ناچيز بود       همبس

بطور ). -۰۵/۰( منفي و ناچيز بدست آمد      اثر مستقيم آن نيز    
مستقيم مربوط به تعداد     اثر  كلي از بين صفات فوق بيشترين         

 .بوددانه در سنبله 
تجزيه عليت براي عملكرد دانه و اجزاء مورفولوژيك انجام            

 اثر مستقيم عملكرد     .ه است  آمد ٧جدول  شد كه نتايج آن در       
 اين ضريب   با وجود ). ۱۴۸/۰(بوته مثبت ولي كم بود           تك

  دار شد   و معني   دانه مثبت همبستگي ساده آن با عملكرد          
طريق صفات ارتفاع گياه     ولي اثرات غير مستقيم آن از      )۴۴۶/۰(
مثبت ولي كوچك بود    ) ۱۴۱/٠(و تعداد دانه در سنبله      ) ۳۰۴/۰(

) ١٣٧٣(سربرزه   . مستقيم آن ناچيز بود      و ساير اثرات غير      
دار گزارش   همبستگي وزن سنبله با عملكرد را مثبت و معني           

كرد و همچنين اظهار كرد رابطه مذكور بيشتر ناشي از اثر                 
نيز ) ١٩٨٢(لدنت   . اين صفت بوده است    مستقيم و مثبت و زياد    

در آزمايشات چهار ساله گزارش كرد همبستگي عملكرد تك             
ملكرد دانه در يك سال مثبت و معني دار و در سالهاي            ساقه با ع  

 .ديگر غير معني دار بود

  تجزيه عليت براي عملكرد تك بوته– ٦جدول 
ستقيم  ماثرات

 و غير مستقيم
 اثرات

۷۴۷/۰ 
 
۰۳۱/۰ 
۰۴۷/۰ 
۰۳/۰ 
۰۰۸/۰- 

 اثر مستقيم تعداد دانه در سنبله
 :اثر غير مستقيم تعداد دانه در سنبله از طريق 

  هزار دانه وزن 
 دوام سطح برگ پرچم 
 ارتفاع گياه  
 طول سنبله 

 بوته همبستگي تعداد دانه در سنبله با عملكرد تك ۸۵۰/۰
۳۳۲/۰ 
 
۰۷/۰ 
۰۱۵/۰ 
۰۲۱/۰ 
۰۰۱/۰- 

 اثر مستقيم وزن هزار دانه 
 :اثر غير مستقيم وزن هزار دانه از طريق

 تعداد دانه در سنبله 
 دوام سطح برگ پرچم 
 هارتفاع گيا 
 طول سنبله 

 همبستگي وزن هزار دانه عملكرد تك بوته ۴۳۹/۰
۰۸۵/۰ 
 
۴۱۵/۰ 
۰۶/۰ 
۰۲۴/۰ 
۰۰۸/۰- 

 اثر مستقيم دوام سطح برگ پرچم
 :اثر غير مستقيم دوام سطح برگ پرچم از طريق

 تعداد دانه در سنبله  
 وزن هزار دانه  
 ارتفاع گياه 
 طول سنبله 

 ملكرد تك بوتههمبستگي دوام سطح برگ پرچم ع ۵۷۹/۰
۰۹۶/۰ 
 
۲۳۷/۰ 
۰۷۳/۰ 
۰۲۲/۰ 
۰۰۴/۰- 

 اثر مستقيم ارتفاع گياه
 :اثر غير مستقيم ارتفاع گياه از طريق

 تعداد دانه در سنبله  
 وزن هزار دانه 
 دوام سطح برگ پرچم 
  طول سنبله 

 همبستگي ارتفاع گياه با عملكرد دانه در خوشه ۴۲۶/۰
۰۵/۰- 

 
۱۱۹/۰ 
۰/۰ 

۰۰۱۲/۰ 
۰۰۶/۰ 

 ثر مستقيم طول سنبلها
 :اثر غير مستقيم طول سنبله از طريق 

 تعداد دانه در سنبله 
 وزن هزار دانه 
 دوام سطح برگ پرچم 
  ارتفاع گياه 

۰۰۹/۰ 
۰۶/۰ 

  همبستگي طول سنبله با عملكرد دانه در خوشه
 باقيمانده 
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نتايج تجزيه عليت براي عملكرد دانه با حذف  - ٧جدول 
 و شاخص برداشت و سرعت رشد رويشيعملكرد بيولوژيك 

ثرات مستقيم و ا
 غير مستقيم

 اثرات

۱۴۸/۰ 
 
۳۰۴/۰ 
۰۱۸/۰ 
۲۰۶/۰- 
۰۳۳/۰- 
۰۷۲/۰ 
۱۴۱/۰ 

 اثر مستقيم عملكرد تك بوته
 : از طريق بوتهاثر غير مستقيم تك 

 ارتفاع گياه 
 طول سنبله 
 سطح پدانكل 
 تعداد روز تا رسيدگي 
 عرض برگ پرچم 
 لهتعداددانه در سنب 

 همبستگي عملكرد تك بوته با عملكرد دانه ۴۴۶/۰

۷۱۲/۰ 
 
۰۶۳/۰ 
۰۱۲/۰ 
۲۶۳/۰- 
۱۸۲/۰- 
۰۴۴/۰ 
۰۵۷/۰ 

 اثر مستقيم ارتفاع گياه
 :اثر غير مستقيم ارتفاع گياه از طريق

 عملكرد تك بوته 
 طول سنبله 
 سطح پدانكل 
 تعداد روز تا رسيدگي 
 عرض برگ پرچم 
 تعداد دانه در سنبله 

 مبستگي ارتفاع با عملكرد دانهه ۴۴۶/۰
۱۹۸/۰ 
 
۰۱۳/۰ 
۰۴۴/۰ 
۰۱۶/۰- 
۰۲۲/۰- 
۰۲/۰ 
۰۲۶/۰ 

 اثر مستقيم طول سنبله 
 :اثر غير مستقيم طول سنبله از طريق 

 عملكرد تك بوته 
 ارتفاع گياه 
 سطح پدانكل 
  تعداد روز تا رسيدگي 
  عرض برگ پرچم 
  تعداد دانه سنبله 

 عملكرد دانههمبستگي طول سنبله با  ۲۶۶/۰

۵۸/۰- 
 
۰۰۸/۰ 
۲۲۲/۰ 
۰۰۷/۰ 
۰۹۱/۰ 
۰۰۹/۰ 
۰۱۷/۰ 

 اثر مستقيم سطح پدانكل 
 :اثر غير مستقيم پدانكل از طريق 

  بوتهعملكرد تك  
 ارتفاع گياه 
 طول سنبله  
 تعداد روز تا رسيدگي  
 عرض برگ پرچم 
  تعدا دانه در سنبله 

٧ادامه جدول   
 ثرات مستقيما

 و غير مستقيم
 اثرات

۰۵۸/۰ 
 
۰۰۸/۰ 
۲۲۲/۰ 
۰۰۷/۰ 
۰۹۱/۰ 
۰۰۹/۰ 
۰۱۷/۰ 

 اثر مستقيم تعداد روز تا رسيدگي 
 :روز تا رسيدگي ازطريق اثر غيرمستقيم تعداد

 بوتهعملكرد تك  
 ارتفاع 
 طول سنبله 
 سطح پدانكل 
 تعداد روز تا رسيدگي 
 عرض برگ پرچم 

 همبستگي سطح پدانكل با عملكرد دانه -۲۲۴/۰
۱۲۷/۰ 
 
۰۸۴/۰ 
۲۵/۰ 
۰۳۱/۰ 
۱۷۳/۰- 
۰۴۲/۰- 
۰۹۱/۰ 

 اثر مستقيم عرض برگ پرچم 
 :اثر مستقيم عرض برگ پرچم از طريق 

 عملكرد تك بوته 
  گياهارتفاع 
 طول سنبله 
 سطح پدانكل 
 تعداد روز تا رسيدگي 
 تعداد دانه در سنبله 

 همبستگي عرض برگ پرچم با عملكرد دانه ۳۷۰/۰
۱۶۶/۰ 
 
۱۲۶/۰ 
۲۴۸/۰ 
۰۳۱/۰ 
۱۹۲/۰- 
۰۶۱/۰- 
۰۷/۰ 

 اثر مستقيم تعداد دانه در سنبله 
 :اثر غير مستقيم تعداد دانه در سنبله از طريق 

 عملكرد تك بوته 
  گياهارتفاع 
 طول سنبله 
 سطح پدانكل 
 تعداد روز تا رسيدگي 
 عرض برگ پرچم 

 تعداد دانه در سنبله با عملكرد دانه همبستگي  ۳۹۱/۰
  اثر باقيمانده ۶۱۴/۰

 
  دار است   رتفاع گياه داراي اثر مستقيم مثبت و معني              ا

اين وجود ضريب همبستگي آن با عملكرد مثبت و           با ). ۷۱۲/۰(
  ساير ولي اثرات غير مستقيم آن از طريق      ) ۴۴۶/۰( دار شد  معني

 دو صفت سطح پدانكل و تعداد روز        از طريق  است و  صفات ناچيز 
ستگي بين  در تعدادي از آزمايشات همب        .منفي و كم است     

كه   ارتفاع گياه منفي گزارش شده است در حالي         وعملكرد دانه   
بين عملكرد دانه و ارتفاع بوته            ) ١٩٧٨(دنيس و آدامز       

 مقدم و همكاران   . همبستگي مثبت و معني دار گزارش كردند        
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همبستگي ژنوتيپي و فنوتيپي ارتفاع گياه با ارتفاع دانه         ) ١٣٧٢(
ر مستقيم اين صفت را منفي و باال       را ناچيز گزارش كردند، ولي اث     

گزارش نمودند مي توان اظهار كرد كه رابطه بين ارتفاع و                  
عملكرد دانه بسته به شرايط آزمايش واريته هاي مورد كشت              

 .استمتغير 
همبستگي ساده طول سنبله با عملكرد مثبت و معني دار             

) . ۱۹۸/۰(و اثر مستقيم آن نيز مثبت و كم است          ) ۲۶۶/۰(بود
. ت غير مستقيم اين صفت از طريق ساير صفات ناچيز بود             اثرا

همبستگي مثبت ژنوتيپي طول سنبله     ) ١٣٧٢(مقدم و همكاران    
 .با عملكرد را گزارش كردند

همبستگي ساده سطح پدانكل با عملكرد دانه مثبت و كم             
ولي ) -۵۲۰/۰ (هاثر مستقيم آن منفي و باال بود        ) ۱۰۹/۰(بود

طريق ارتفاع گياه و تعداد روز تا           اثرات غير مستقيم آن از         
 اين اثرات مثبت، اثرات مستقيم منفي       .رسيدگي مثبت و كم بود    

 .شتكل همبستگي كمي با عملكرد دانه دادررا خنثي كرده و 
همبستگي ساده تعداد روز تا رسيدگي با عملكرد منفي و             

 اثر مستقيم آن بطور معكوس زياد          ) -۲۲۴/۰( دار بود  معني
ثر غير مستقيم آن فقط از طريق ارتفاع گياه مثبت           و ا ) -۵۸/۰(

 . بقيه اثرات غير مستقيم آن ناچيز بود،بود
 ت و ــهمبستگي ساده عرض برگ پرچم با عملكرد دانه مثب

 و) ۱۲۷/۰(اثر مستقيم آن مثبت و كم بود      ). ۳۷/۰( دار بود  معني
و از طريق ساير      اثر غير مستقيم آن از طريق ارتفاع مثبت و كم         

همبستگي بين عرض   ) ١٩٧٩(لدنت و موس    . صفات نا چيز بود     
 .برگ پرچم و عملكرد تك بوته را مثبت گزارش كردند

همبستگي ساده تعداد دانه در سنبله با عملكرد دانه مثبت و           
) ۱۶۶/۰( اثر مستقيم آن مثبت و كم بود      ). ۳۹۱/۰(بود  دار   معني

 و ارتفاع گياه    بوتهو اثرات غير مستقيم آن از طريق عملكرد تك          
، )١٩٩٢( ، دوفينگ و نايت   )١٣٧٢(مقدم و همكاران    . مثبت بود 

همبستگي مثبت و معني دار بين تعداد        ) ١٩٨٧ (شمس الدينو  
آنها همچنين اثرات    .دانه در سنبله و عملكرد دانه گزارش كردند       

هاي  در بررسي . اند اين صفت را زياد گزارش كرده          مستقيم 
يز پايين بودن اثرات غير مستقيم تعداد        تعدادي از پژوهشگران ن   

 . گزارش شده است)۱۵، ۹، ۳( دانه در سنبله
 گيري كلي نتيجه

% ۷۸بطور كلي تجزيه عامل ها هفت عامل را كه حدود                
از طرفي تجزيه   . تغييرات داده ها را توجيه كردند مشخص نمود         

عليت براي عملكرد دانه بيشترين اثرات مستقيم را به سرعت             
 يشي و شاخص برداشت منتسب نمود كه مويد اهميت           رشد رو 

اين صفات در توجيه عملكرد دانه بودند از طرف ديگر تجزيه               
 .رگرسيون مرحله اي نيز مويد نتايج مذكور بود
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SUMMARY 

 To study relationship between yield and its components in landrace populations of 
wheat from western part of Iran, 467 morphotypes were selected and planted in 1995 in 
Agricultural Experiment Station, College of Agriculture, Karaj, Iran. Each morphotype 
was planted in five meter row, with 50 spacing between the rows and 5 cm between 
plants. Karaj 1 and Falat varieties were planted after every 23 rows as checks. Statistical 
analysis including one way analysis of variance to test uniformity of soil, simple 
correlation coefficients, maximum and minimum values, phenotypic coefficient of 
variation for the traits, stepwise regression for yield, biological yield and yield per stem, 
factor and path coefficient analyses were applied. In factor analysis seven factors 
accounted for 78.2% of the data variation. Factors, representing patterns of variables 
interpreted as flag leaf character, peduncle character, yield, time (maturity period), 
assimilate transition capacity, spike character and vegetative growth period were 
extracted. Path coefficient analysis for grain yield also showed that maximum direct 
effect belongs to vegetative growth rate (4.772) and harvest index (1.732). The analysis 
showed that these two characters were accounted for as important characteristics in 
relation to grain yield. 
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