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 چکیده           

 پیشرفته الین 11 مناسب، هایژنوتیپ شناسایی و اگروفیزیولوژیکی مهم صفات برخی و عملکرد اجزای عملکرد، بررسی منظور به

 هایبلوک طرح قالب در ،(سرداری) نان گندم شاهد رقم یک و( ساجی و زردک) دوروم گندم شاهد رقم دو همراه به دوروم گندم

 کشاورزی-تحقیقاتی موسسه معاونت در 1387-1388 سال در تکمیلی آبیاری و دیم شرایط دو در تکرار سه با تصادفی کامل

 یلکلروف محتوی برگ، آب نسبی محتوی شامل بررسی مورد صفات. گرفتند قرار آزمایش مورد( سرارود ایستگاه) کشور دیم

 انه،د هزار وزن بیوماس، وزن سنبله، تعداد بارور، پنجه تعداد پرچم، برگ طول پدانکل، طول سنبله، طول بوته، ارتفاع نسبی،

 عامل 4 که داد نشان ها¬عامل به تجزیه نتایج. بودند فیزیولوژیک رسیدن تا روز تعداد و دهی سنبله تا روز تعداد دانه، عملکرد

 با مرتبط صفات عملکرد، عامل اول، عامل تنش شرایط در. نمایندمی توجیه را هاداده کل تغییرات از درصد 04/81 حدود مهم

 در. شدند نامگذاری پرچم برگ عامل چهارم عامل و فنولوژیک سوم عامل بیوماس، دوم، عامل فیزیولوژیک، صفات و عملکرد

 با مرتبط صفات و عملکرد عامل سنبله، عامل فنولوژیک، عامل نام به ترتیب به چهارم تا اول عوامل تکمیلی آبیاری شرایط

 نسبی یمحتو صفات دیم شرایط در رگرسیون تجزیه از حاصل نتایج اساس بر. گرفتند نام مورفولوژیک عامل نهایت در و عملکرد

 رایطش در همچنین. داشتند را دانه عملکرد بر تاثیر بیشترین دانه عملکرد تغییرات از درصد 3/90 توجیه با بوته ارتفاع و برگ آب

 شاخص بارور، پنجه تعداد سنبله، در دانه تعداد صفات شامل ترتیب به دانه عملکرد بر مؤثر صفات مهمترین تکمیلی آبیاری

 . بودند دانه عملکرد تغییرات از درصد 8/98 توجیه با مجموع با  دانه هزار وزن و  برداشت

 سنبله در دانه تعداد بارور، پنجه تعداد برگ، رفته دست از آب نسبی محتوی دوروم، گندم  واژگان کلیدی:
 

  مقدمه

 ویژه  بـه کشـور در تبدیلی و غذایی صنایع توسعه. است گندم مهم زراعی گونه دومین (.Triticum turgidum L) دوروم گندم

 رورتض صـنعت، ایـن لـزوم مـورد اولیـه مواد افزایش به مبرم نیاز و کشور جمعیت رشد روبه روند دلیل به ماکارونی تولید صنعت

 کمبود خشک، نیمه و خشک درمناطق تولید محدودیتهای مهمترین از یکی.  سازدمی آشکار کشور در را دوروم  گندم تولید افزایش

 ممکن که است محیطی تنش شایعترین خشکی فرآیند و است محدود جهان مناطق از بسیاری در آب به دسترسی. (12) است آب

 فقدان و خشکی به تحمل پایین پذیری وراثت به توجه با. (11) بیفتد اتفاق تواندمی دیم هایمحیط زراعی چرخه از زمانی هر در است

 دیگر هایتنش تاثیر همچنین خشکی. (8) رسدمی نظر به دشوار کاری خشکی به متحمل ارقام تولید گزینش، کارامد استراتژی

 در اسرم و شوری مانند دیگری هایاسترس و نمایدمی تشدید( زیستی غیر و زیستی هایتنش از اعم) را گیاه بر شده وارد محیطی

 هاییگنالس انتقال و تولید درک، برای آن توانایی میزان به گیاه یک بقاء شرایطی چنین در.  آیندمی وجود به خشکی تنش نتیجه

 توجه مورد و بوده صفت مهمترین گیاه در عملکرد. (17 و 14) دارد بستگی مناسب، فیزیولوژیکی و شیمیایی تغییرات ایجاد و تنش
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 برای تالش بنابراین باشد؛ می دوروم گندم اقتصادی ارزش در گذار تاثیر اصلی عامل دانه عملکرد. (15) است گیاه کنندگان اصالح

 در مؤثر گزینش یک برای راستا این در. (5) رسد می نظر به بدیهی امری بهنژادی هایبرنامه در محصول این دانه عملکرد افزایش

 با صفات این روابط بررسی و  اگرومورفولوژیکی مختلف صفات لحاظ از ارقام بین در موجود تنوع میزان بررسی گیاهی، مواد بین

 زیــادی دقــت با همــراه و بــوده باالیی نسبتاً پذیری وراثت دارای که صفات این اساس بر انتخاب.  باشد می ضروری عملکرد

 عملکرد وبهبــود گیاهی جوامع غربالگری جهت ساده حال عــین در و ســریع حلی راه اســت ممکــن شوند،می گیریانــدازه

 لهفاص اساس بر مختلف جوامع بین تنوع تعیین برای که است متغیره چند آماری هایروش از یکی ایخوشه تجزیه. (9) باشد دانــه

 آنها بین ژنتیکی تشابه اساس بر را مطالعه مورد مواد واقعی هایگروه روش این. (10) گیردمی قرار استفاده مورد ژنتیکی تشابه یا

 همکاران و آبادی مهدی. گرددمی بررسی مورد جامعه بین در محدود افراد انتخاب و هاداده کاهش سبب همچنین و دهدمی تشخیص

( صلیا های مؤلفه به تجزیه و ای خوشه تجزیه) چندمتغیره آمار از شرایط در تتراپلوئید هایگندم ژنتیکی تنوع ارزیابی برای (2)

 از لحاص هایگروه اساس بر ژنوتیپها شناسایی و مختلف هایگروه در صفات بندیگروه امکان که دادند نشان آنها. کردند استفاده

 اجزای و دعملکر ویژه به مختلف، صفات بین همبستگی تعیین. داشت وجود متغیره چند آنالیز هایروش کاربرد با مطالعه مورد صفات

 به را ودشمی بیشتر عملکرد به منجر که اجزاء ترکیب ترینمناسب انتخاب فرصت همچنین آنها، معلولی و علت روابط بررسی و آن

 اثرات اییشناس امکان ،(مسیر) علیت تجزیه دانه، عملکرد با مهم صفات بین ارتباط تعیین اهمیت به توجه با. دهدمی ارائه اصالحگران

 به را لیتع تجزیه روش نباتات، اصالح متخصصین منظور همین به. نمایدمی فراهم را عملکرد بر مؤثر صفات غیرمستقیم و مستقیم

 (16) همکاران و فرد سلیمانی مطالعه در.  (10) دهندمی قرار استفاده مورد عملکرد، در مؤثر صفات اهمیت تعیین برای ابزاری عنوان

 مثبت دیم شرایط تحت دوروم گندم در دانه عملکرد بر دانه هزار وزن و مربع متر در سنبله تعداد مستقیم اثر علیت تجزیه اساس بر

 ناسبم گروه شناسایی و دانه عملکرد و زراعی صفات اساس بر دوروم گندم پیشرفته الینهای بندیگروه مطالعه این هدف. بود باال و

  بود. دانه عملکرد بر ارزیابی مورد صفات مستقیم غیر و مستقیم اثرات نمودن مشخص همچنین و دیم شرایط در کشت برای

  

  هامواد و روش

 Triticum) دوروم گندم پیشرفته اصالحی الین یازده خشکی به تحمل بررسی منظور به 1387-88  زراعی سال در  آزمایش این

turgidum L. subsp. durum Desf.)   دو  همراه به بودند شده انتخاب  ایکاردا/ ایران دوروم گندم نژادیبه هایپروژه از که 

 (سرارود) دیم کشاورزی تحقیقات مؤسسه معاونت مزرعه در( سرداری) نان گندم شاهد رقم یک و( ساجی و زردک) دوروم شاهد رقم

 ستبی فاصله با خط شش در رقم هر. گرفت انجام تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح از استفاده با هاالین ارزیابی.  گردید اجرا

 تهیــه عملیـات کلیه. شدند کاشته آزمایشات کار خطی دستگاه با مربع متر در بذر 400 بذر تراکم و متر 6 طول به متریسانتی

  :بودند زیر موارد شامل بررسی مورد صفات مهمترین. گرفت انجام زراعی فصل طول در کوددهی زراعی هایمراقبت زمــین،

 تا شد توزین سریعا تکرار هر برای برگ بالک از مساوی میزان آن محاسبه برای که ، (RWL) برگ رفته دست از نسبی آب میزان

 آنها پژمردگی وزن تا شدند داده قرار سلسیوس درجه 30 دمای در ساعت دو مدت به هابرگ سپس. آید دست به ها نمونه تر وزن

. شدند نگهداری ساعت 24 مدت به آون در سلسیوس درجه 100 دمای در برگی هاینمونه خشک، وزن محاسبه جهت. گردد تعیین

  آمد دست به زیر فرمول طریق از ساعت دو در برگ خشک وزن از رفته دست از آب گرم جسب بر آب کاهش میزان

(1) 

RWL = ( 
𝐹𝑊 − 𝑊𝑊

𝐷𝑊 
)(

𝑡1 − 𝑡2

60
) 
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 شدن خشک برای الزم زمان 2t و پژمردگی برای الزم زمان 1t خشک، وزن DW پژمردگی، وزن WW برگ، تر وزن FW آن در که

 سنبله ولط پرچم، برگ طول و ، مترسانتی حسب بر بوته ارتفاع صفات و انتخاب آزمایشی کرت هر از تصادفی طور به گیاه پنج. است

 گیریاندازه سنبله در دانه تعداد میانگین و مترمربع در گرم حسب بر کل عملکرد و دانه هزار وزن بیوماس، وزن میلیمتر؛ حسب بر

 کرت هر مرکزی های¬ردیف متری یک فضای از( مربع متر) سطح واحد در سنبله تعداد و بارور پنجه تعداد گیریاندازه برای.  شد

 ظهور و دش انتخاب آزمایشی کرت هر از مربع متر یک مساحت دهی سنبله تا روز تعداد فنولوژیک صفات ثبت منظور به. شد استفاده

 و گیاه هر از برگ پنج انتخاب با گیاه هر کلروفیل نسبی محتوی. شد گرفته نظر در مرحله این عنوان به نظر مورد صفت درصد 50

 استاندارد از پس ای¬خوشه تجزیه. آمد دست به هاآن از گیریمیانگین سپس و SPAD502 دستگاه توسط آنها کلروفیل قرائت

 تجزیه. گرفت صورت  22 نسخه  SPSS افزار نرم با  هاگروه متوسط روش و اقلیدسی فواصل محاسبه با وارد روش به هاداده کردن

 نسخه SAS افزار نرم با( درصد پنج احتما سطح در دانکن روش به) ایخوشه تجزیه از حاصل هایگروه میانگین مقایسه و واریانس

 از استفاده با (6) لو و دوی روش به علیت تجزیه مدل طریق از دانه عملکرد بر صفات مستقیم غیر و مستقیم آثار. شد انجام 12/6

 .  گردید انجام مختلف صفات بین هایهمبستگی از مختلفی ترکیبات
 

  نتایج و بحث

 ای تجزیه خوشه

، 1های استاندارد شده و با استفاده از روش واردگندم دوروم مورد بررسی بر اساس صفات مورد ارزیابی با دادهالین  14گروه بندی 

(.  برای تعیین محل برش دندروگرام تجزیه تابع تشخیص انجام گردید و بر اساس نتایج آن بهترین محل برش 1انجام شد )شکل 

دهد. به های هر گروه را نشان میتعداد و شماره الین 1گروه به دست آمد. جدول  5تعیین شد و با این برش  8دندروگرام در فاصله 

های حاصل از تجزیه منظور بررسی میزان تنوع و مقادیر صفات مورد بررسی در هر گروه، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین  گروه

دار وجود دارد که نشان دهنده وجود تنوع تالف معنیها  اخای  نشان داد که از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی، بین گروهخوشه

 دهد که در این میان گروه چهارم با داراای می باشد.  نتایج مقایسه میانگین نشان میهای حاصل از آنالیز خوشهژنتیکی در بین گروه

اه و کمترین مقدار میزان آب نسبی از بودن باالترین مقادیر از صفات عملکرد، وزن هزار دانه، وزن بیوماس، طول سنبله و ارتفاع گی

لکرد بندی  نشان داد که  بیشترین میزان عمدست رفته برگ برای کشت در مناطق دیم مناسبتر به نظر میرسند.  نتایج حاصل از گروه

ملکرد باالتر ینهایی با عتوان به الدانه مربوط به ارقام پا بلند بود بنابراین میتوان گفت که با گزینش ارقام پابلند در شرایط دیم می

.  روستایی نیز اظهار داشت که ارتفاع بوته در عملکرد دانه  به ویژه در الین های زود رس مؤثر است زیرا در (2جدول )دست یافت 

 ادیمزارها معموال تنش خشکی و گرمای آخر دوره رشد، تولید محصول را به طور قابل توجهی کاهش میدهد، لذا انتخاب ژنوتیپهای پ

های این گروه نشان . کمترین میزان آب نسبی از دست رفته برگ در الین(13)بلند و زودرس در مناطق خشک اهمیت ویژه ای دارد 

سایر گروه  هایها می باشد.  عملکرد الیندهنده توانایی بیشتر آنها در حفظ پتانسیل آب موجود در شرایط تنش نسبت به سایر الین

تر بود در این میان گروه چهارم دارای الینهایی پاکوتاه، دیررس و با عملکرد پایینتر ی از گروه چهارم پایینها با اختالف معنی دار

تفاع رسند. در مطالعات محققین دیگر ارها  برای کشت در مناطق دیم مناسب به نظر نمیها بود بنابراین این الیننسبت به سایر الین

 . (4)ر شرایط نیمه خشک، به عنوان پارامترهایی برای افزایش خشکی شناخته شده اند گیاه )زارعی( و عملکرد بیولوژیک د
 

                                                           
1 ward 
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 های پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیمای الیندندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -1شکل 

 

 

 دورومالین پیشرفته گندم  14ای در های حاصل از تجزیه خوشههای متعلق به گروهشماره الین -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 الین اصالحی گندم دوروم 14ای های حاصل از تجزیه خوشهها در گروهنتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره گروه شماره الین متعلق به هر گروه

G11, G12, G6, G1, G4, G2, G8, G7  1گروه 

G3, G5  2گروه 

G9, G10  3گروه 

G13, G14  4گروه 

مورد بررسیصفات   
 میانگین میانگین مربعات

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول داخل گروه بین گروه

599/0 میزان آب نسبی از دست رفته برگ ** 047/0  1/03b 1/59a 1/82a 0/73b 

56/21 محتوی کلروفیل ** 66/1  45/56bc 46/25ab 48/24a 42/65c 

متر(ارتفاع گیاه )سانتی  74/81 ** 67/1  46/9c 57/5a 50/8b 59/9a 

متر(طول سنبله )میلی  671/0 ** 102/0  4/54b 4/84b 4/28b 5/54a 

متر(طول برگ پرچم )میلی  506/8 ** 520/0  10/91b 11/06b 14/50a 13/12a 

06/29293 تعداد پنجه بارور ** 35/4300  370/4b 375/0b 428/3b 603/3a 

11/11 تعداد سنبله در واحد سطح ** 70/6  20/17a 17/25a 18/18a 20/7a 

52/52125 وزن بیوماس )گرم در متر مربع( ** 12/8042  676/5b 631/5b 897/12a 900/92a 

78/23 وزن هزار دانه )گرم در متر مربع( ** 99/1  24/9bc 22/9c 27/7ab 30/3a 

90/2663 عملکرد )گرم در متر مربع( ** 54/388  121/9b 132/8b 130/7b 192/3a 

دهیتعداد روز تا سنبله  55/6 ** 18/1  185/0 a 184/6a 183/6ab 181/5 b 
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 تجزیه ضرایب مسیر )علیت(

برای به دست آوردن برآورد دقیق تری از اهمیت نسبی و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم هر یک از صفات مورد بررسی بر عملکرد، 

(. علی رغم اینکه تأکید منابع 3تجزیه علیت با استفاده از ترکیبات مختلفی از همبستگی های بین صفات مختلف انجام شد )جدول 

صفات است که بیشترین توجیه واریانس داده ها را پس از انجام آنالیز رگرسیون مرحله ای دارند،  متفاوت بر استفاده از گروهی از

توجه به مقدار باقیمانده ای از آثار نامشخص که تجزیه رگرسیون قادر به تشخیص آنها نبوده است نیز می تواند به عنوان مالکی برای 

 شناسایی بهترین گروه های همبستگی به کار رود. 

 مستقیم اثر بیشترین دارای( 401/0( و تعداد دانه در سنبله )541/0نشان داد که صفات تعداد پنجه بارور ) 3تایج موجود در جدول ن

(،  طول برگ پرچم 047/0(، میزان آب نسبی از دست رفته برگ )286/0باشند و پس از آن صفات ارتفاع گیاه )دانه می عملکرد بر

(  را با 920/0**(  قرار دارند. صفت تعداد پنجه بارور همچنین باالترین مقدارهمبستگی مثبت )037/0)( و وزن بیوماس 040/0)

طی تحقیقی در بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات ارقام گندم از طریق آنالیز ضرایب  (1)توکلی و همکاران عملکرد داشت. 

 تعداد دانه در سنبله مهمترین عامل مؤثر در عملکرد دانه می باشند. مسیر نشان دادند که تعداد سنبله در متر مربع و 

-011/0( و وزن هزار دانه )-051/0(، طول سنبله )-057/0(، تعداد روز تا سنبله دهی )-220/0آثار مستقیم صفات محتوی کلروفیل )

گی منفی عملکرد همچنین باالترین ضریب همبست( بر عملکرد منفی بود. محتوی کلروفیل با دارا بودن بیشترین اثر مستقیم منفی بر 

با عملکرد را نیز دارد. که بیشترین مقادیراین همبستگی ناشی از اثر مستقیم منفی بر عملکرد، و اثر غیر مستقیم از طریق تعداد پنجه 

ندم بهاره، محتوی کلروفیل در بررسی محتوی کلروفیل )به ازای هر واحد سطح( در گ (7)هامبلین و همکاران ( بود. -3199/0بارور )

پایین در واحد سطح را در محصوالت یکی از پارمترهای گزینش ارقام با عملکرد باال دانستند و دالیل رابطه منفی عملکرد با محتوی 

کلروفیل را شامل توزیع بهتر نوری در کانوپی محصول و کمتر شدن جذب نور به دلیل کاهش آسیب فتوشیمیایی احتمالی توسط 

ها عنوان کردند. کاهش کلروفیل همچینین می تواند بار گرمایی کانوپی را کاهش دهد و نیاز به آب را در برگها به حداقل برساند. برگ

و درنهایت کلروپالستها غنی از مواد تغذیه ای هستند و زمانی که میزان مواد تغذیه ای برای رشد و نمو گیاه افزایش می یابد تعدا آنها 

 اهش پیدا می کند. در واحد سطح ک

همبستگی وزن بیوماس و ارتفاع گیاه با عملکرد دانه مثبت و معنی دار بود که این ارتباط مثبت نیز ناشی از اثرات غیر مستقیم تعداد 

مبستگی بین عملکرد و یک صفت به علت اثر مستقیم آن صفت باشد، این مطلب هاگر پنجه بارور و تعداد سنبله در واحد سطح بود. 

منظور اصالح عملکرد انتخاب نمود، اما اگر این  توان صفت مذکور را بهی یک رابطه واقعی بین آنها است و لذا میکننده عکسمن

همبستگی اصوالً به علت اثر غیرمستقیم صفت از طریق صفات دیگر باشد، در این صورت عمل انتخاب را باید بر روی صفتی انجام داد 

جمعیت آجیلوپس با استفاده از تجزیه علیت عملکرد سنبله  48در بررسی  (3). نوری و همکاران استکه سبب اثر غیرمستقیم شده 

 را به عنوان شاخصی برای گزینش توده های برتر در شرایط  تنش و بدون تنش خشکی بر شمرند. 

 

 ی گندم دورومالین اصالح 114آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات مورد ارزیابی بر عملکرد دانه در  -3جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
همببستگی با 

 عملکرد دانه

X1 047/0 0083/0 0976/0- 0214/0 0097/0 1765/0- 1956/0- 0014/0 0023/0 0240/0 355/0- 

X2 0017/0- 220/0- 1529/0- 0215/0 0255/0- 3199/0- 1227/0 0195/0- 0069/0 0101/0- 599/0-* 

X3 0161/0- 1175/0 286/0 036/0- 0026/0- 2181/0 0516/0- 0019/0- 0017/0- 0128/0 574/0* 

X4 0197/0- 0919/0 2037/0 051/0- 0072/0 2870/0 1535/0 0088/0 0037/0- 0025/0 680/0** 

X5 0116/0 1417/0 0188/0- 0093/0- 040/0 2083/0 0128/0 0255/0 0075/0- 0131/0 417/0 
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X6 0154/0- 1300/0 1154/0 0273/0- 0153/0 541/0 1446/0 0267/0 0064/0- 0044/0- 920/0** 

X7 0231/0- 0674/0- 0369/0- 0197/0- 0013/0 1954/0 401/0 0098/0 0015/0- 0067/0- 452/0 

X8 0018/0 1158/0 0148/0- 012/0- 0273/0 3898/0 1063/0 037/0 0064/0- 0070/0 652/0* 

X9 0102/0- 1448/0 0472/0 0183/0- 0283/0 3276/0 0587/0 0225/0 011/0- 0069/0 583/0* 

X10 0199/0- 0388/0- 0639/0- 0022/0 0091/0- 0418/0 0467/0 0046/0- 0013/0- 057/0- 104/0- 

. X1 : ،میزان آب نسبی از دست رفته برگx2 : ،محتوی کلروفیلx3 :متر( ، ارتفاع گیاه )سانتیx4 :متر( ، طول سنبله )میلیx5 :متر(، طول برگ پرچم )میلیx6 : تعداد پنجه

 تعدا روز تا سنبله دهی : x10وزن هزار دانه )گرم در متر مربع( ، : x9بیوماس )گرم در متر مربع( ، : x8تعداد دانه در سنبله در واحد سطح ، : x7بارور، 

 

س بینی است و واکنشهای فیزیولوژیکی گیاه به این استررطوبتی غیر قابل پیشبا توجه به اینکه عملکرد گیاه تحت شرایط تنش 

ا های مورد بررسی رای الینهای چند متغیره مانند تجزیه خوشهتوانند با توجه به روشباشد؛ اصالحگران گندم دوروم میپیچیده می

توجه به نتایج این پژوهش در شرایط دیم در گندم دوروم هایی که عملکرد باال دارند مشخص گردند. با بندی نمایند تا گروهگروه

های پابلند و با وزن بیوماس بیشتر، نمود بیشتری از لحاظ عملکرد در این شرایط دارند. در نهایت با تجزیه ضرایب همبستگی الین

ات دیگری بله بود. و همبستگی صفمشخص شد که بیشترین اثرات مستقیم مثبت بر عملکرد دانه تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سن

مانند وزن بیوماس و ارتفاع گیاه ناشی از اثر غیر مستقیم این دو صفت بر عملکرد دانه بودند. بنابراین گزینش این صفات می تواند در 

 . برنامه های بهنژادی گندم دوروم در شرایط دیم منجر به بهبود عملکرد دانه گردد
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