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بهمنظور بررسی روابط بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان ،آزمایشی در سال زراعی  3131-33در مزرعه ایستگاه تحقیقات
کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بر روی  31ژنوتیپ گندم نان (مروارید،N-87-9 ،N-87-4 ،
 ،N-85-5 ،N-86-5 ،N-80-19 ،N-86-8 ،N-86-6کوهدشت و الین  )38اجرا شد .در این آزمایش  8صفت مورفولوژیک
اندازهگیری شد .تجزیه واریانس ژنوتیپها برای همه صفات در سطح احتمال  %3معنیدار بود .ژنوتیپهای  N-85-5و الین 38
بهترتیب باالترین و پایینترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند .از میان تمامی صفات مورد آزمایش تعداد سنبله بارور
باالترین میزان همبستگی (** )1/333را با عملکرد دانه داشت .با استفاده از رگرسیون گام به گام صفت تعداد سنبله بارور بهعنوان
صفت تأثیرگذار وارد مدل شد که  % 33/7از تغییرات دادهها را توجیه کرد .در ادامه برای یافتن روابط علّی صفات ،تجزیه علیت
برای عملکرد دانه انجام شد که تنها اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به صفت تعداد سنبله بارور بود .نتایج تجزیه
خوشهای به روش وارد نشان داد که ژنوتیپهای مورد مطالعه در دو گروه طبقهبندی شدند و گروه دوم از نظر میانگین عملکرد
دانه بیشترین مقدار ( 7138/11کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اظهار داشت
ژنوتیپ  N-85-5دارای باالترین عملکرد دانه بود و صفت تعداد سنبله بارور بهعنوان صفت مؤثر بر افزایش عملکرد دانه شناسایی
شد.
کلمات کلیدی :عملکرد گندم ،تجزیه علیت ،رگرسیون گام به گام و همبستگی صفات
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مقدمه

توارثپذیری نسبتاً باالیی دارند ،پس انتخاب بر اساس این

در میان غالت گندم از مهمترین گیاهان زراعی بوده که

صفات ،راه مطمئن و سریعی برای غربال جوامع گیاهی و

رشد فزاینده جمعیت نیز بر ضرورت افزایش تولید آن

بهبود عملکرد میباشد (.)Yap and Harvey, 1972

افزوده است و از این لحاظ این گیاه دارای ارزش راهبردی

کنترل بهتر اثرات محیط در برنامههای اصالحی بهمنظور

ویژه در دنیا میباشد (آنت و همکاران .)0012 ،گندم

بهبود عملکرد میتواند از طریق انتخاب غیرمستقیم برای

( )Triticum aestivum L.در سراسر جهان بهعنوان

صفاتی که همبستگی خوبی با عملکرد داشته و کمتر به

حیاتیترین محصول کشاورزی مطرح میباشد .اگرچه

تغییرات محیط حساس باشند ،صورت گیرد ( Dawari,

بهدلیل تفاوتهای فرهنگی و اقتصادی میزان استفاده از

 .)1991تعیین همبستگی بین صفات مختلف بهویژه

گندم در کشورهای مختلف متفاوت است اما به هر حال

عملکرد دانه و اجزای آن و تعیین روابط علت معلولی

اصل استفاده از گندم بهعنوان یک ماده اصلی غذایی در

آنها ،بهنژادگران را قادر میسازد که مناسبترین ترکیب

.)0036

اجزاء را که منتهی به عملکرد بیشتر میشود ،انتخاب نمایند

فیزیولوژیستهای گیاهی معتقدند که برای بازدهی بیشتر

(سرمدنیا0031 ،؛ کوچکی .)0033 ،با کمک رگرسیون

در اصالح ارقام سازگار و برتر باید شاخصهایی را که در

گام به گام میتوان اثر صفات غیر مؤثر یا کم اثر را در

پایداری و بهبود عملکرد ارقام در محیطهای مختلف

مدل رگرسیون بر روی عملکرد را حذف نمود و تنها

مؤثرند ،شناخت و از آنها بهعنوان معیارهای انتخاب برای

صفاتی را که درصد قابل توجهی از تغییرات عملکرد را

دستیابی به عملکرد دانه استفاده کرد .از طرف دیگر

توجیه میکنند مورد بررسی قرار داد (فیاض و طالبی،

مبانی

 .)0012در روش تجزیه علیت نیز ضرایب همبستگی بین

مورفولوژیکی -فیزیولوژیکی اختالف عملکرد دانه و

صفات مستقل به اجزایی که اثرات مستقیم و غیرمستقیم را

تعیین مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه و ارتباط آنها

بر روی صفت وابسته اندازهگیری میکنند ،تفکیک

با یکدیگر در گندم از اهمیت ویژهای برخوردار است .لذا

میشود (فرشادفر .)0030 ،تجزیه کالستر میتواند برای

با توجه به اهمیت شناخت چگونگی شکلگیری عملکرد و

شناسایی صفات براساس تشابه و عدم تشابه به گروهها و

و

زیرگروهها طبقهبندی شوند ،استفاده میگردد .این تکنیک

فیزیولوژیکی سهیم در عملکرد ارقام میبایست ،در یک

برای انتخاب در برنامههای اصالح نباتات مفید است (El-

محیط و اقلیم خاص مورد مطالعه قرار گیرد (کمیلی و

 .)Deeb, 1999بسیاری از گزارشها حاکی از آن است

همکاران .)Ladent, 2003; 0031 ،عملکرد دانه صفتی

که محصول دانه وقتی به حداکثر میرسد که تعداد سنبله

پیچیده است که تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی

در واحد سطح به تعداد معینی برسد (نورمحمدی و

میباشد .بهبود این صفت میتواند بر اساس گزینش

همکاران .)0036 ،آگویالر و هانت ( Aguliar and

غیرمستقیم برای اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک و

 )hunt, 1991در رابطه با تعداد سنبله بارور در متر مربع

فیزیولوژیک مرتبط با آن در نسلهای در حال تفرق انجام

گزارش کردند که این صفت یکی از اجزای مهم عملکرد

گیرد ( .)Chandra et al., 2004صفات مورفولوژیکی

میباشد و هر عاملی که باعث افزایش آن شود (مثل

به سادگی و با دقت زیاد قابل اندازهگیری بوده و

تراکم) میزان عملکرد نهایی دانه را خواهد افزود.

تمام

بررسی

لزوم

جهان

برقرار

شاخصهای

شناسایی

است

(پورجهرمی،

رشدی

محدودیتهای

و

شناخت

مورفولوژیکی
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جعفری حقیقی ( )0033در پژوهشی که بهمنظور تعیین

 ،N-85-5 ،N-86-5 ،N-80-19کوهدشت و الین 03

رابطه بین عملکرد و اجزاء آن در تراکمهای مختلف گندم

در سال زراعی  0013-0010در مزرعه ایستگاه تحقیقات

نان انجام دادند مشاهده کردند که همبستگی ساده اجزاء

کشاورزی گنبد واقع در سه کیلومتری شمال شرقی

به غیر از وزن هزار دانه با عملکرد دانه مثبت بود که در این

شهرستان گنبد و در  11درجه و  02دقیقه طول شرقی و 03

میان تعداد سنبله در متر مربع باالترین میزان همبستگی ساده

درجه و  06دقیقه عرض شمالی اجرا شد .متوسط بارندگی

را با عملکرد داشت.

ده ساله در ایستگاه گنبد کاووس  010میلیمتر بوده و

اقدم و همکاران ( )0013تحقیقی که بهمنظور ارزیابی

اکثر نزوالت جوی بهصورت باران و در فصول زمستان و

عملکرد و اجزای عملکرد در  033الین نوترکیب گندم

بهار صورت میگیرد .آب و هوای منطقه بر اساس نقشه

نان حاصل از تالقی ارقام زاگرس و نورستار انجام دادند

اقلیم حیاتی مدیترانه جزء منطقه آب و هوایی مدیترانهای

بیان نمودند که در تجزیه علیت صفات وزن هزار دانه،

گرم و خشک است .ارزیابی ژنوتیپها با استفاده از طرح

تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع با اثر مستقیم

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .در این

مثبت روی عملکرد دانه حدود  % 10/2تغییرات این صفت

آزمایش هر کرت شامل  6ردیف کشت  6متری با فاصله

را تبیین کردند.

ردیف  23سانتیمتر در نظر گرفته شد .قبل از کاشت از

عظیمی و همکاران ( )0010بهمنظور ارزیابی و گروهبندی

زمین مورد نظر نمونهگیری خاک صورت گرفته و مصرف

ژنوتیپهای گندم نان بهاره ،بر اساس عملکرد دانه و

کود بر اساس تجزیه خاک در توصیههای الزم انجام شد.

خصوصیات مهم زراعی 13،ژنوتیپ گندم نان را مورد

صفات طول سنبله ،ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه

بررسی قرار دادند .در شرایط تنش خشکی محاسبه ضرایب

در سنبله ،تعداد سنبله بارور ،عملکرد دانه و عملکرد

همبستگی ساده بیانگر این بود که بیشترین ضریب

بیولوژیک اندازهگیری و یاداشتبرداری شدند .تجزیههای

همبستگی مثبت و معنیدار با عملکرد دانه مربوط به صفت

آماری انجام شده بر روی دادههای حاصل از آزمایش

عملکرد بیولوژیک و در آزمایش بدون تنش مربوط به

عبارت از تجزیه واریانس ،مقایسه میانگین ،تجزیه

صفت تعداد سنبله در متر مربع بوده است.

همبستگی ،تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت بود

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین صفات و شناسایی

همچنین برای گروهبندی ژنوتیپها تجزیه خوشهای به

مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه و تعیین نقش و میزان

روش وارد و با استفاده از فاصله اقلیدسی بهعنوان معیار

نسبی هر یک از آنها با استفاده از روشهای آماری چند

فاصله انجام گرفت .برای آنالیز دادهها بهمنظور بهدست

متغیره و همچنین معرفی ژنوتیپهای دارای عملکرد باال

آوردن تجزیه واریانس و مقایسه میانگین از نرمافزار SAS

انجام گرفته است.

نسخه  1و برای بررسی رگرسیون ،همبستگی و تجزیه
کالستر بین صفات از نرمافزار  SPSSنسخه  20استفاده

مواد و روشها

شده است.

بهمنظور بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای عملکرد
آزمایشی با استفاده از  03ژنوتیپ گندم نان شامل:
مروارید،N-86-8 ،N-86-6 ،N-87-9 ،N-87-4 ،
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نتایج و بحث

مقایسه میانگین بین صفات (جدول  )2نشان داد که

تجزیه واریانس

بیشترین مقدار طول سنبله مربوط به ژنوتیپ N-87-4

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0نشان داد که صفات طول

( )1/31و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ )3/31( N-85-5

سنبله ،ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در سنبله،

بود .برای صفت ارتفاع بوته بیشترین مقدار ()33/22

تعداد سنبله بارور ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در

مربوط به ژنوتیپ مروارید و کمترین مقدار ()30/00

ژنوتیپهای مختلف در سطح احتمال  %0اختالف معنیدار

مربوط به ژنوتیپ  N-87-4بود .باالترین مقدار وزن هزار

داشتند که نشاندهنده تنوع کافی در مواد مورد استفاده

دانه مربوط به ژنوتیپ  )01/33( N-86-5و پایینترین آن

میباشد .همچنین از میان صفات مورد ارزیابی باالترین

مربوط به ژنوتیپ  )01/60( N-80-19بهدست آمد.

ضریب تغییرات مربوط به صفت عملکرد بیولوژیک

بیشترین مقدار تعداد دانه در سنبله در ژنوتیپ N-86-6

( )1/23و کمترین ضریب تغییرات مربوط به صفت ارتفاع

( )00/11و کمترین آن در ژنوتیپ )00/11( N-86-5

بوته ( )0/03بود .نوابپور و کاظمی ( )0012در تحقیقی

مشاهده شد .برای صفت تعداد سنبله بارور و عملکرد دانه

نشان دادند بین ارقام از نظر صفات عملکرد دانه ،عملکرد

بیشترین مقدار به ترتیب ( )100و ( )1103به ژنوتیپ N-

بیولوژیک ،شاخص برداشت ،تعداد سنبله در بوته و وزن

 85-5و کمترین مقدار ( )230/00و ( )0311به ژنوتیپ

سنبله در بوته تفاوت معنیداری وجود دارد.

الین  03تعلق داشت .در نهایت بیشترین مقدار عملکرد
بیولوژیک را ژنوتیپ مروارید ( )00006/0و کمترین

مقایسه میانگین

مقدار را ژنوتیپ الین  )1066/6( 03دارا بود.
جدول  -0نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی گندم
Table 1- Analysis of variance results for wheat agronomic traits
میانگین مربعات ((Mean Squares

عملکرد بیولوژیک
Biological
yield

عملکرد دانه
Grain
yield

تعداد سنبله بارور
Number of
fertile spike

تعداد دانه در
سنبله
Grains/spike

وزن هزار دانه
1000 grain
weight

ارتفاع بوته
Plant
hight

طول سنبله
Spike
length

درجه
آزادی
Df

1263194.53

7037.59

168.98

0.73

1.04

3.51

0.23

2

**4503699.55

1715246.7
**6

**18300.50

**36.72

**32.06

**73.89

**2.35

9

387114.26

18189.02

248.40

1.35

1.18

1.25

0.13

18

5.28

3.33

4.11

2.95

2.70

1.40

4.23

-

**

significant at 1% probability level

معنیدار در سطح احتمال %1

89

منابع تغییر
S.O.V
بلوک
Block
ژنوتیپ
Genotyp
خطا
Error
ضریب تغییرات
C.V%
**
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جدول  -2مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپهای گندم
Table 2- Mean comparison of the studied traits in wheat genotypes
میانگین
Mean
تعداد دانه در

وزن هزار دانه

ارتفاع بوته

طول سنبله

1000 grain
)weight (gr

Plant
)hight (cm

Spike length
)(cm

Genotype

41.23c
44.05ab
42.95bc
37.60d
38.55d
35.63e
45.70a
41.13c
38.55d
37.26de

88.22a
73.34h
75.85fg
79.47cd
83.99b
78.45de
85.87b
80.62c
77.50fe
74.22hg

7.77e
9.89a
8.58cd
8.05cd
8.92c
8.67cd
9.75a
7.05f
9.26ab
9.10bc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

تعداد سنبله بارور

Biological yield
)(kg/ha

Grain yield
)(kg/ha

Number of
fertile spike

Grains/spike

13416.4a
13149.7a
11122.2c
11266.6c
12722.2ab
11000c
11966.4bc
12566.6ab
11244.4c
9366.6d

3137.8g
4204.4d
3450f
3893.3e
4453.9bc
4364.4cd
4682.2b
5510a
3700.6e
3055g

291.11f
400.44c
325c
369.33d
425.39bc
416.44c
448.22b
531a
350.06de
271.44f

41.65bc
37.96d
38.05d
44.55a
42.82ab
40.60c
34.55e
33.43e
40.20c
40.75c

سنبله

ژنوتیپ

ضریب همبستگی

وزن هزار دانه بر عملکرد دانه اشاره دارد که با نتایج این

همبستگی فنوتیپی برای صفات اندازهگیری شده با استفاده

تحقیق همخوانی دارد .نقدی پور و همکاران ( ،)0013لیاله

از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت همانطور که در

و الخاطیب ( )Leilah and Al-Khateeb, 2005در

جدول  0مشاهده میشود تعداد سنبله بارور همبستگی

بررسی روابط بین صفات در گندم بین عملکرد دانه با

مثبت و معنیداری (** )3/111با عملکرد دانه دارد که

ارتفاع ،تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه همبستگی

میتوان چنین استنباط نمود که ژنوتیپهای با تعداد سنبله

مثبت و معنیدار تحت شرایط تنش خشکی گزارش

بارور باال دارای عملکرد دانه باالتری هستند .ارتباط مثبت

نمودند .ویلگاس و همکاران ( )Villegas et al., 2007و

و معنیدار بین تعداد سنبله با عملکرد دانه توسط سایر

اکویاما و همکاران ()Okuyama et al., 2004

محققین نیز گزارش شده (Elhani et al., 2007

بیشترین همبستگی عملکرد دانه در گندم را با تعداد دانه

 );Okuyama et al., 2004; Singh, 2002که با نتایج

در واحد سطح دانستند و گزینش برای افزایش تعداد سنبله

این تحقیق مطابقت دارد و آن را از مهمترین صفات

در متر مربع و همچنین افزایش تعداد دانه در سنبله را از

افزایش عملکرد دانسته و بهعنوان معیار مهم انتخاب ،هم

عوامل مؤثر در افزایش عملکرد دانه عنوان کردهاند که با

در شرایط خشک و هم مرطوب معرفی نمودهاند

نتایج این تحقیق مغایرت دارد.

( Dofing et al., 1992; Garcia Del Moral et al.,

تجزیه رگرسیون گام به گام

 .)1991همچنین صفت تعداد دانه در سنبله همبستگی

بهمنظور مطالعه دقیقتر اثر صفات بر عملکرد دانه تجزیه

مثبت و معنیدار (** )3/633را با وزن هزار دانه دارد که

رگرسیون گام به گام در مورد ژنوتیپهای مورد بررسی

ژنوتیپهای با تعداد دانه در سنبله بیشتر دارای وزن هزار

انجام شد این تجزیه به این صورت انجام گرفت که صفت

دانه باالتری میباشند .فگم و همکاران ( Fagam et al.,

عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بهعنوان

 )2007نیز به تأثیر مستقیم و مثبت تعداد دانه در سنبله و

متغیر مستقل در نظر گرفته شد .نتایج تجزیه رگرسیون گام
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به گام (جدول  )0نشان داد که صفت تعداد سنبله بارور

و اهدایی و واینس ( )Ehdaie and Waines, 1989با

بهعنوان اثرگذارترین صفت روی عملکرد دانه بود و 11/3

استفاده از تجزیه علیت عملکرد دانه در گندم نان نشان

درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمود .افیونی و

دادند که تعداد سنبله در متر مربع ،تعداد دانه در سنبله و

محلوجی ( )0031با انجام تجزیه رگرسیون مرحلهای در

شاخص برداشت از اثر مستقیم و باالیی بر عملکرد دانه

 02الین و رقم گندم نان اظهار داشتند که دوره پر شدن

برخوردارند .آلی و ال بانا ()Aly and El-Bana, 1994

دانه ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در متر مربع و ارتفاع

نیز در تجزیه علیت برای اجزای عملکرد گندم نان و در

بوته زودتر از بقیه صفات به مدل رگرسیون وارد شده و

سطوح مختلف کود نیتروژون نشان دادند که تعداد سنبله

مؤثرترین صفات بر عملکرد دانه بودند که با نتایج این

در متر مربع ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه13/1 ،

تحقیق همخوانی ندارد.

درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نموده و بیشترین
میزان اثر مستقیم را به تعداد سنبله در متر مربع مرتبط

تجزیه علیت

دانستند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .در مطالعاتی

جهت تفسیر بهتر نتایج بهدست آمده از همبستگیهای

توسط نصری و همکاران ( )Nasri et al., 2014بر روی

ساده و رگرسیون گام به گام ،اقدام به تجزیه علیت برای

ارقام گندم نان صفات عملکرد بیولوژیک ،شاخص

عملکرد دانه با استفاده از متغیر وارد شده در مدل

برداشت ،وزن سنبله و تعداد سنبله بارور دارای بیشترین

رگرسیون گردید .بر مبنای این تجزیه تنها صفت تعداد

اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه بود.

سنبله بارور اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه داشت (جدول
 .)1دل بالنکو و همکاران ()Del Blanco et al., 2001

جدول  -0ضرایب همبستگی ساده صفات مهم زراعی در ژنوتیپهای گندم
Table 3- Simple correlation coefficients agronomic important traits in wheat genotype
عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

تعداد سنبله بارور

تعداد دانه در

وزن هزاردانه

طول سنبله

Biological
yield

Grain
yield

Number of fertile
spike

سنبله

1000 grain
weight

Spike
length

Trait

1

0.263ns

وزن هزاردانه

1

*0.670

0.018ns

1

-0.575ns

0.219ns

0.175ns

1

**0.999

-0.584ns

0.209ns

0.175ns

1

0.382ns

0.404ns

-0.182ns

0.505ns

0.165ns

0.533ns

0.190ns

0.199ns

0.006ns

0.188ns

-0.312ns

Grains/spike

صفات

1000 grain weight
تعداد دانه در سنبله
Grains/spike
تعداد سنبله بارور
Number of fertile
spike
عملکرد دانه
Grain yield
عملکرد بیولوژیک
Biological yield
ارتفاع بوته
Plant hight

* ns ،** ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1و  %0و غیر معنیدار
and ns significant at 5 and 1% probability level and not-significant, respectively
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جدول  -0نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام ژنوتیپهای گندم
Table 4- Results of stepwise regression analysis in wheat genotypes
متغیر اضافه شده به مدل
1
Variables into the model
مقدار ثابت
**342.967
Constant
تعداد سنبله بارور
**9.670
Number of fertile spike
ضریب تبیین
0.998
Coefficient of determination
**
significant at 1% probability level
** معنیدار در سطح احتمال %0

جدول  -1نتایج تجزیه علیت صفات در ژنوتیپهای گندم
Table 5- Results of path analysis in wheat genotypes
تعداد سنبله بارور
همبستگی با عملکرد دانه
Correlation with grain yield

Number of fertile spike

**0.999

0.999

صفت
Traits
تعداد سنبله بارور

Number of fertile spike

تجزیه خوشهای

برای هر صفت و مقدار اختالف آن از میانگین جامعه

تجزیه خوشهای یکی از روشهای آماری برای بررسی

اصلی در همان صفت محاسبه شد (جدول  .)6در این

تنوع ژنتیکی در بین واریتههای مختلف میباشد که از آن

جدول انحراف استاندارد شده میانگین هر گروه از میانگین

برای گروهبندی صفات و گروهبندی ژنوتیپها استفاده

کل برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد ارائه شد.گروه

میشود .محققین با استفاده از تجزیه خوشهای،

 0از لحاظ صفات طول سنبله و تعداد دانه در سنبله دارای

ژنوتیپهای مورد بررسی را براساس شباهت آنها از نظر

ارزش میانگین بیشتر از میانگین کل جمعیت بود در حالی

تعدادی از صفات گروهبندی مینمایند ،در این حالت

که میانگین این گروه از نظر صفات ارتفاع بوته ،وزن هزار

افرادی که در یک گروه قرار میگیرند ،نزدیک به هم

دانه ،تعداد سنبله بارور ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک

بوده و افراد گروههای دورتر ،تفاوت بیشتری با هم خواهند

نسبت به میانگین کل پایینتر بود .گروه دوم برای صفات

داشت ( .)Romesborg, 1990بهمنظور تعیین روابط بین

ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد سنبله بارور ،عملکرد دانه

ژنوتیپهای مورد بررسی و گروهبندی آنها از نظر صفات

و عملکرد بیولوژیک میانگین بیشتر از میانگین کل داشت

اندازهگیری شده ،تجزیه خوشهای با استفاده از الگوریتم

و از لحاظ صفات طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله پایینتر

 wardبر مبنای مربع اقلیدسی بهعنوان معیار فاصله نشان داد

از میانگین کل بود .گروه دوم بهدلیل عملکرد باال بهترین

که ژنوتیپهای گندم در این آزمایش به دو گروه اصلی

گروه معرفی میشود و ژنوتیپهای این گروه در

طبقهبندی شدند (شکل  .)2برای مشخص شدن اهمیت

برنامههای بهنژادی مورد استفاده قرار میگیرند .پیردشتی و

گروهها از نظر صفات مورد بررسی ،میانگین هر گروه

همکاران ( )Pirdashti et al., 2012در بررسی صفات
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مؤثر بر عملکرد دانه  63ژنوتیپ گندم نان با استفاده از

کالستر بر اساس صفات ،صفات در سه کالستر گروهبندی

روشهای آماری مختلف گزارش نمودند در تجزیه

شدند که با نتایج این تحقیق مغایرت دارد.

جدول  -6انحراف استاندارد شده میانگین هر گروه از میانگین کل برای صفات مورد بررسی
Table 6- Average standard deviation for each group of average total for the traits
گروه (2 )group

میانگین کل
Total Mean

انحراف استاندارد

مقدار میانگین

گروه (1)group

انحراف استاندارد

صفت

مقدار میانگین

Standard
deviation

Mean

Standard
deviation

Mean

8.73

8.71

0.03

8.68

-0.03

79.76

-2.65

82.41

2.65

77.10

40.27

-1.87

42.13

1.87

38.40

39.46

1.37

38.08

-1.37

40.83

382.84

-36.39

419.23

36.39

346.46

4045.16

-352.50

4397.66

352.50

3692.67

11782.13

-982.15

12764.28

982.15

10799.98

Traits
طول سنبله
Spike length
ارتفاع بوته
Plant hight
وزن هزاردانه
1000 grain weight
تعداد دانه در سنبله
Grains/spike
تعداد سنبله بارور
Number of fertile spike
عملکرد دانه

شکل  -0دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپهای گندم
Figure 1. The dendrogram of cluster analysis wheat genotypes
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نتیجهگیری کلی

گام و تجزیه علیت این نکته را مشخص میسازد که تعداد

در پژوهش حاضر از  03ژنوتیپ مورد مطالعه ژنوتیپ

سنبله بارور از جمله صفت مهم و تأثیرگذار بر عملکرد

شماره  3بهدلیل تعداد سنبله بارور و عملکرد دانه باال

میباشد و اصالح در جهت افزایش این صفت قادر است

بهعنوان ژنوتیپ مناسب شناسایی شد بنابراین برای گزینش

عملکرد را به نحو مطلوبی افزایش دهد.

ژنوتیپهای پر محصول میتوان از این ژنوتیپ استفاده
کرد همچنین نتایج حاصل از همبستگی ،رگرسیون گام به
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Abstract
In order to investigate relationship between yield and its components in bread wheat, tested
during 2011-2012 were conducted in Agricultural Research Station of Gonbad in a randomized
complete block design with three replications whit 10 bread wheat genotypes (Morvarid, N-87-4,
N-87-9, N-86-6, N-86-8, N-80-19, N-86-5, N-85-5, Kohdasht, Line 17). In this experiment, were
measured 7 morphological traits. Analysis of variance genotypes for all traits was significant at 1%
probability level. N-85-5 and Line 17 genotypes produced the highest and the lowest grain yield,
respectively. Among all tested traits, the number of fertile spike had the highest correlation (0.999
**) with grain yield. Using stepwise regression, the number of fertile spikes entered the model as an
effective attribute, justifying 99.8 percent of the data variation. In order to find the causal
relationships, the path analysis was performed for grain yield. The direct effect on the grain yield
was related to the number of fertile spike traits. The results of cluster analysis by ward method
showed that the studied genotypes were classified in two groups and the second group in terms of
grain yield was the most (397.66). According to the results, it can be said that N-85-5 genotype had
the highest grain yield and trait number of fertile spike was identified as an effective trait for
increasing grain yield.
Keywords: Path analysis, Stepwise regression, Traits correlation, Wheat yield
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