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  4ابولقاسم محمدي ، سيد3، محمد مقدم واحد2زاد، سعيد اهري1زادهمعصومه خليل

  شگاه تبريزنژادي و بيوتكنولوژي گياهي، دانشكده كشاورزي، داندانشجوي كارشناسي ارشد رشته اصالح نباتات، گروه به -1
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 Aysankhl@yahoo.comزاده، ارائه دهنده: معصومه خليل

 .aharizad@yahoo.comSاستاد راهنما: 

 چكيده

، 1391در سال ي شيآزما ،دانه صفات بر عملكرداين مستقيم و غير مستقيم  آثار برآوردو گندم عملكرد دانه  تعيين صفات موثر بر براي
 رار اجرا گرديد. فاكتور اصلي دو سطح آبياري وكدر سه ت يامل تصادفك يهاكهاي خرد شده در قالب بلوبه صورت طرح كرت

دار بودن نشان از معنيبود. نتايج تجزيه واريانس  )نورستار زاگرس و( نيوالد به همراه نان ب گندمكينوتر نبرديا نيال 38فاكتور فرعي 
از نظر تمامي صفات ارزيابي شده  ها نيزتفاوت ژنوتيپ .تمامي صغات به غير از طول سنبله داشتاز نظر اختالف بين دو سطح آبياري 

صفات به غير از عملكرد دانه با تمامي  .بدست آمددار براي كليه صفات غيرمعني شرايط آبياري ×اثر متقابل الين ولي  .بود دارمعني
و وزن هزار  متر مربعتعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در  ،تجزيه عليتبر اساس داري داشت. همبستگي مثبت و معني طول پدانكل

طول سنبله از طريق تعداد بر عملكرد دانه ناشي از بيشترين اثر غيرمستقيم  .تقيم را بر عملكرد دانه داشتندبيشترين اثر مس به ترتيب دانه
  .بوددانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع 

 هاي اينبرد نوتركيبكلمات كليدي:  تجزيه عليت، رگرسيون گام به گام، گندم نان، الين

  
  مقدمه

به رو يآبمك موقت اي و يپ در يپ يهابا تنش محصول و نبوده منطبق اهيگ يازهاين با غالباً يجو نزوالت پراكنش زانيم يكشاورزدر 
 در بهتر يوربهره امكان يآبمك به مقاوم ارقام از استفاده از آن جمله ميد ناطقادي مژنبه حيصح يهاروش كاربرد نيبنابراشود. يم رو

  ).1گردد (يم مناطق نيا از يوربهره زانيم و كشتريز سطح شيافزا موجب و هساخت را ممكن ميد و خشك مهين مناطق
گزينش بنابراين  ؛گيردمستقيم تحت تاثير صفات مختلفي قرار ميو كنترل ژنتيكي آن به طور غيرعملكرد دانه صفتي است پيچيده  

شناخت  است موفقيت آميز نباشد. در اين راستاتنها از طريق عملكرد ممكن آبي هاي متحمل به كمخصوص ژنوتيپها بهژنوتيپ
قادر به جداسازي ضريب همبستگي به اثرات مستقيم و  عليتباشد. تجزيه راه گشا مي مرتبط با آنبين عملكرد و صفات  روابط 

بين گي برآورد همبستهدف از اين تحقيق،  .)5(كند در تبيين عملكرد مشخص ميرا  صفتباشد و سهم نسبي هر غيرمستقيم مي
  گندم بود.هاي اينبرد نوتركيب الين درها تعيين سهم نسبي آن و نيز موثر بر عملكرد دانهو تشخيص صفات صفات 

  
   هاروشو مواد 

هاي خرد به صورت طرح كرت 1391سالكركج در  يز واقع در اراضيتبر دانشگاه يدانشكده كشاورز يقاتيستگاه تحقيدر ا آزمايش
 نبرديا نيال 38فاكتور فرعي  . فاكتور اصلي دو سطح آبياري ورار اجرا گرديدكدر سه ت يتصادف املك يهاكشده در قالب بلو

 يپ رشديارقام زاگرس (با ت تالقي از حاصل ز)يغالت دانشگاه تبر يولكه شده از قطب اصالح مولي(ته زهييپا نان ب گندمكينوتر
 ياريط آبيبود. در شران يبه همراه والدررس و مقاوم به سرما) يزه، دييپا يپ رشدينورستار (با تو زه، زودرس و مقاوم) ييپا- بهاره

مشابه  يدهمحدود تا زمان گل ياريط آبيبار انجام شد. اما در شرا يكحدود هر هفته  ياري، آبييط آب و هوايمطلوب بسته به شرا
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 ل، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله دركانقطع شد. صفات ارتفاع بوته، طول پد يارين مرحله به بعد آبي، از ايحالت قبل
 يبا بررس يآمار يهاهيتجزقرار گرفتند.  يريگمورد اندازهو شاخص برداشت  رد دانه، عملكرد كاهكعمل، وزن هزار دانه، متر مربع

و تجزيه عليت انجام گام به گام به روش چندگانه تجزيه رگرسيون  ،انسيه واريانس آغاز و به دنبال آن تجزيه واريتجز يهافرض
 آماري استفاده گرديد. هايجهت تجزيه SPSSو  Excelاز نرم افزارهاي  گرفت.

  
  نتايج و بحث

ها و غير افزايشي بودن اثرات تيمار و برقراري مفروضات تجزيه واريانس شامل نرمال بودن خطاهاي آزمايشي، يكنواختي واريانس
داري در كاهش تمامي آبي تاثير معنيها نشان داد كه كممورد تاييد قرار گرفت. تجزيه واريانس دادهتكرار بررسي و در تمامي صفات 

ها و ارقام مورد مطالعه از نظر تمامي همچنين نشان داد كه الين نتايج  ).1صفات مورد ارزيابي به غير از طول سنبله دارد (جدول 
بررسي  دار بودن اثر متقابل در تمامي صفات مورد ارزيابي،توجه به غير معني با. داري دارندشده باهم تفاوت معني صفات ارزيابي

  ).1همبستگي و تجزيه عليت عملكرد و اجزاي آن در متوسط شرايط آبياري انجام گرفت (جدول 
عملكرد دانه  باالترين ضريب همبستگي .داري داشتهمبستگي مثبت ومعنيعملكرد دانه با تمامي صفات به غير از طول پدانكل 

بيشترين همبستگي را ارتفاع بوته با طول پدانكل و طول سنبله داشت. وزن هزار  .مربوط به تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بود
كل و ارتفاع بوته، طول پداندر حالي كه  .اشتندداري ندهمبستگي معنيبا يكديگر تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله  ،دانه

همبستگي ژنتيكي عملكرد دانه با تعداد دانه در سنبله، وزن ) 2(ابراهيم  ).2(جدول شتند داري داطول سنبله با يكديگر همبستگي معني
  برداشت را قابل توجه گزارش نمود.هزار دانه و شاخص 

هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و طول سنبله  ، وزنمتر مربعبه ترتيب تعداد سنبله در گام به گام در تجزيه رگرسيون چندگانه به روش 
) اظهار داشتند كه 4سوفيلد و همكاران ( ).3(جدول شد دار يك درصد معنياحتمال وارد مدل رگرسيوني شدند و مدل در سطح 

زن بيشتر دانه تابعي از عملكرد دانه در گندم تابعي از تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و در نهايت و
  .باشدسرعت و مدت پر شدن دانه مي

هاي ساده و رگرسيون گام به گام، اقدام به تجزيه عليت براي عملكرد دانه با استفاده دست آمده از همبستگيجهت تفسير بهتر نتايج به
به ترتيب به كه پشت هم بود اثر مستقيم تجزيه عليت عملكرد دانه بيشترين در گرديد.  ياز متغيرهاي وارد شده در مدل رگرسيون

بيشترين  . اثر مستقيم طول سنبله با شدت كمتري منفي بود.تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه تعلق داشت
دانه داشت. با شدت كمتري اثر  را طول سنبله از طريق تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع بر عملكردمثبت اثر غيرمستقيم 

تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در  از توانبنابراين مي). 1و شكل  4غيرمستقيم طول سنبله از طريق وزن هزار دانه منفي بود ( جدول 
هاي . در تجزيه عليت ژنوتيپبهره جستبه عنوان معيارهايي براي انتخاب در جهت بهبود عملكرد دانه در گندم متر مربع و وزن هزار 

  ).3، تعداد دانه در سنبله و وزن صد دانه اثر مستقيم بر عملكرد دانه داشتند (وستانگندم نان در هند
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  هاي خرد شدههاي اينبرد نوتركيب گندم نان به همراه والدين بر اساس طرح كرتالين ارزيابيتجزيه واريانس صفات مورد  -1لجدو

 عاتميانگين مرب
درجه 
آزادي

طول  منابع تغيير
 سنبله

ارتفاع بوته  
طول 

 پداتكل 

شاخص 
 برداشت 

سنبله  تعداد
 در متر مربع

تعداد دانه 
 در سنبله 

وزن هزار 
 دانه

 عملكرد كاه عملكرد دانه

1/5 ns 94/96 ns 2/25 ns 61/91 ns 33729** 59/67 ** 9/99ns 25996** 13512ns 2 بلوك    

0/57 ns 88/558 ** 118** 80/19ns 577473** 31/113 ** 08/134 **  شرايط آبياري 1 **1394536 **211782

0/31 ns 14/74 ns 2/72 ns 15/66 ns 54348** 21/19 ns 0/35ns 4859/38 ns 17365 ns 2  خطاي اصلي 

51/1 ** 75/242 ** 90/97 ** 49/39 ** 11984** 47/55 ** 45/33  نالي 39 **46313 **12767 **

0/65 ns 53/5ns 18/74 ns 17/76 ns 9196ns 18/72 ns 5/91ns 4165 ns 21442 ns 39  شرايط آبياري× الين 

5/0  96/41  29/13  15/21  6685 27/12  56/5  خطاي فرعي  156 29442 3899 

34/10  39/10  92/11  25/14  57/10  89/13  93/5  25/14  18/13  
 

ضريب تغييرات 
 (درصد)

  دار وغيرمعني %1و  %5دار در سطح احتمال ترتيب معني: به nsو  ** ، *
هاي اينبرد نوتركيب گندم ناندر الين ارزيابيمورد  ضرايب همبستگي بين صفات -2جدول   

 دانههزار وزن   بوته ارتفاع طول پدانكل
تعداد دانه 
 در سنبله

تعدادسنبله 
 در مترمربع

 عملكرد دانه

518/0  ربعتعدادسنبله در مترم **

0/062 386/0  تعداد دانه در سنبله *

0/033 0/152 478/0  دانه هزاروزن  **

0/265 446/0 ** 434/0 ** 370/0  بوتهارتفاع  *

935/0 ** 0/158 318/0 * 343/0  طول پدانكل 0/309 *

670/0 ** 819/0 ** 347/0 * 618/0 ** 317/0 * 322/0  طول سنبله *

   %1و  %5سطح احتمال  دار دربه ترتيب معني :**و  *
  به روش گام به گام  عملكرد دانه چندگانهتجزيه رگرسيون  -3جدول 

 منابع تغيير درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F هآمار

13/89 ** 13/38  51/528  رگرسيون 4 

  92/87  32/554  انحراف از رگرسيون 35 

  %1دار در سطح احتمال معني :**
  هاي اينبرد نوتركيب گندم ناندر الين صفات باقيمانده در مدل رگرسيوني گام به گام ليت عملكرد دانه باتجزيه ع -4جدول 

همبستگي با 
 عملكرد

 اثر غير مستقيم از طريق

 اثر مستقيم
  

طول سنبله    تعداد سنبله در متر مربع  وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله
518/0  117/0-  035/0  077/0   ----- 523/0  تعداد سنبله در متر مربع  

478/0  128/0-  018/0   ----- 079/0  508/0  وزن هزار دانه 

386/0  228/0-   ------ 016/0  032/0  566/0  تعداد دانه در سنبله 

322/0   ----- 350/0  176/0  323/0  370/0-  طول سنبله 
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152/0           
 523/0  620/0  
 508/0  
 566/0  330/0  317/0   

 370/0-  
  618/0   347/0  
 621/0  
 

 
 

 
هاي اينبرد نوتركيب گندم ناندر الين صفات مرتبطدياگرام تجزيه عليت عملكرد دانه و  -1شكل   
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Effective traits on grain yield of bread wheat recombinant inbred lines under different irrigation 
conditions 
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Abstract:  
To determine the effective traits on grain yield of wheat and estimation of direct and indirect effects of the 
traits on grain yield, an experiment was conducted using split plot design based on completely randomized 
blocks design with three replications during 1391. The main and sub-factor consisted of two irrigation levels 
38 recombination inbred lines along with their parents (Zagros and Norestar) respectively. Analysis of 
variance revealed significant difference between irrigated levels for all the studied traits except spike length. 
For all the studied traits, the difference of the genotypes were significant. While, line × irrigation interaction 
was not significant for non of the traits. Grain yield was positively correlated with all the traits except 
peduncle length. Based on path analysis number of grain per spike, number of spike per m2 and 1000 grain 
yield showed the highest direct effects on grain yield, respectively. The most indirect effects on grain yield 
were observed for spike length through number of grain per spike and number of spike per m2. 
Keywords: Bread wheat, Path analysis, Recombinant inbred lines, Stepwise regression 
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