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  1يداود صادق زاده اهر و 2، غالمرضا عابدي اصل1بهـزاد صـــادق زاده

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل -2موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور،   -1

اي در  و تعیـین ارتبـاط آنهـا بـا عملکـرد از اهمیـت ویـژه        هـاي بـومی   در تـوده ارزیابی صفات زراعی 

گنـدم دوروم متعلـق   خالص شـده  بومی  توده 76هاي اصالحی برخوردار است. به همین منظور تعداد  برنامه

در قالب طرح آگومنت در چهـار بلـوك بـه همـراه     موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر به بانک ژن 

تنـوع  بـر اسـاس نتـایج حاصـله،     . شـدند چهار شاهد در دو منطقه مراغه و اردبیل تحت شرایط دیم ارزیـابی  

عملکـرد   بـویژه تعداد سنبلچه و دانه در سـنبله، ارتفـاع گیـاه و     براي صفات تعداد پنجه، طول سنبله، ژنتیکی

داري نسـبت بـه شـاهد     الین عملکرد باالتر و معنی 2الین و در اردبیل  7. در مراغه مشاهده شدها  مابین الین

) و وزن هزاردانــه  r= 31/0**داشــتند. در منطقــه اردبیــل عملکــرد دانــه بــا صــفات ارتفــاع گیــاه ( گــردیش 

)*23/0 =r58/0**. در منطقـه مراغـه نیـز وزن هزاردانـه (    شـت ) همبستگی مثبت دا =r    همبسـتگی مثبـت بـا (

دهی، تعداد روز تا رسـیدگی، تعـداد دانـه و     عملکرد داشته ولی همبستگی آن با صفات تعداد روز تا خوشه

تـاثیر مثبـت و   ه وزن هزاردانـ  نتایج تجزیه رگرسیون در مراغـه نشـان کـه    دار بود.  تعداد پنجه، منفی و معنی

و صـفت  وزن هزاردانـه   ،نتایج تجزیه علیـت تاثیر منفی بر عملکرد دانه دارند. بر اساس تعداد روز تا رسیدن 

نتـایج تجزیـه    ) داشـتند.  -27/0+) و منفـی ( 50/0روز تا رسیدن بـه ترتیـب بـر روي عملکـرد تـاثیر مثبـت (      

داد کالسـترهایی از حـداکثر عملکـرد    نشـان   بر اساس تمامی صفات مشـترك انـدازه گیـري شـده    کالستر 

دهـی و رسـیدن کمتـر بـوده و ارتفـاع       برخوردارند که در آنها  تعداد پنجه، تعداد دانه، تعداد روز تا خوشـه 

علیرغم وجود اخـتالف در بـین منـاطق مـورد مطالعـه در مـورد تـاثیر        گیاه و وزن دانه بیشتر باشد و بلعکس. 

دار وزن هزاردانـه بـا عملکـرد، وزن     دلیل همبستگی مثبـت و معنـی   به صفات مورد مطالعه بر روي عملکرد،

. توانـد بـه شـمار آیـد     براي انتخاب الینهـاي بـا عملکـرد بـاال مـی     ترین معیارهاي گزینش  دانه یکی از آسان

با توجه به کوتاه بودن فصـل بـارانی در منـاطق خشـک انتخـاب ارقـام زودرس میتوانـد بـه افـزایش           بعالوه،

ود.عملکرد منجر ش

  گندم دوروم  شرایط دیم، بومی،  تودهتنوع ژنتیکی،  
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Abstract 

Evaluating of agronomic traits and their relationships with grain yield are 
important in plant breeding. In order to evaluate agronomic traits and their effects on 
grain yield, 76 durum wheat landraces as well as 4 local checks were studied in 
augmented design with 4 blocks under rainfed condition in Maragheh and Ardabil 
locations. The result showed that there is remarkable diversity among landraces for the 
traits of fertile tillers (FT), spike length, spiklet per spike, grain per spike (Gr), plant 
height (PLH), and grain yield. In Maragheh and Ardabil, 7 and 2 landraces had higher 
yield values than local check (Gerdish), respectively. The result of simple correlation 
coefficient in Ardabil showed that yield was positively coreelated with PLH (r=0.31**) 
and thousand kernel weight (TKW; r=0.23*). In Maragheh, TKW had positive 
correlation (r=0.58 **) with yield. In contrast, yield negatively associated with days to 
heading (DH), days to maturity (DM), Gr and FT. According to stepwise regression, the 
TKW and DM significantly affected the yield. Based on path coefficient analysis, the 
TKW positively increased the yield, whereas the DM negatively affected the yield. 
Cluster analysis divided the landraces into 4 and 3 clusters in Maragheh and Ardabil, 
respectively. Cluster analysis showed that landraces with lower FT, Gr, DH, DM as well 
as with higher TKW and PLH had higher yield. Despite of being differences between 
the locations regarding the effect of traits on the yield, it can be concluded that selection 
based on TKW could be most effective in rainfed conditions because of its positive 
correlation with yield under both conditions. Moreover, selection based on early 
maturity could improve yield in drylands. 
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 پیشبرد در ژنتیکی تنوع به نقش توجه با

 هاي توده نقش و نژادي هاي به برنامه اهداف

بررسی توده  شک بدون این خصوص، در بومی

 -خصوصیات مورفو همراه با  یبوم يها

 روش جمله از موثر در عملکرد، فیزیولوژیک

 انتخاب معیارهاي به براي دستیابی مناسب هاي

 ارقام معرفی و اصالح و بهبود عملکرد جهت در

  است. تجاري گندم دوروم

 .Triticum turgidum Lگندم دوروم (

subsp durum(  دومین گونۀ مهم جنس گندم

%  از کل مساحت 10در دنیا بوده و حدود 

کشت جهانی گندم به کشت آن  اختصاص 

بیشترین مساحت کشت این محصول ؛ و دارد

 قرار دارد میلیون هکتار) در منطقه مدیترانه  11(

کشت و کار دوروم درایران ). 2002ت، یناش(

و از دیرباز در مناطق دیم  یبه طور سنت

کشور با ارتفاع  يگرمسیر و نیمه يگرمسیر

متر از سطح دریا مرسوم بوده است.  400- 1200

- 300سطح زیر کشت دوروم در ایران حدود 

% آن به صورت 65هزار هکتار است که  200

قرار دارد. این  یشت آبزیر ک یدیم و مابق

% از سطح زیرکشت گندم را تشکیل 5مساحت 

البته بر اساس  ).1999طاهر و همکاران، (دهد  می

هزار هکتار از  210ش از ی، ب1389- 90آمار سال 

ر کشت غالت به گندم دوروم یز ينهایزم

اختصاص دارد که اکثرا در مناطق معتدل سرد 

زان سطح یمن یتا مناطق گرم واقع شده است. از ا

م بوده است. ی% بصورت د35با یر کشت، تقریز

 550ش از ین سال، در مجموع بیا یدر ط

م یو د یط آبیهزارتن گندم دوروم تحت شرا

تن در  6/2متوسط عملکرد  ید شده؛ بعبارتیتول

زان در مناطق ین میهکتار است، که متاسفانه ا

 ،(آمارنامهلوگرم در هکتار بود یک 600م تنها ید

1390(.  

ر ینظ هاي محیطی زارها، تنش در دیم

از عوامل مهم اولیه در کاهش عملکرد  یخشک

 50متوسط باعث کاهش  گیاهان بوده و به طور

درصدي محصول گیاهان زراعی عمده در دنیا و 

براي و همکاران، (شود  از جمله ایران می

 دارد محدودیت آبی منابع نظر از . ایران)2000

 250 حدود بارندگیمتوسط  با که نحوي به

 را جهان بارندگی سوم متوسط یک متر، میلی

ر کشت یقسمت اعظم نواحی زاز اینرو  دارد.

با مشکل کمبود در کشور م ید دوروم گندم

ز عدم پراکنش مناسب بارندگی در یبارش و ن

شی مواجه می باشند. خشکی بسته یطی فصل رو

تواند  زان و پراکنش بارندگی مییبه زمان، م

ر قرار یمزارها تحت تاثید را به شدت در دعملکر

  دهد.

مطالعات متعدد در غالت نشان داده تنش 

گرما در زمان گرده افشانی (به دلیل دیررسی) 

درصدي عملکرد می  10-15باعث کاهش 

؛ واردلو و 1989گردد (واردلو و همکاران، 

). حتی در شرایطی که رطوبت 1994ریگلی، 

نیز نباشد،  خاك عامل محدود کننده تولید
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مصادف شدن مرحله پر شدن دانه با تنش 

گرماي آخر فصل (به دلیل کشت دیرهنگام و یا 

تواند به کاهش عملکرد  دیررسی ژنوتیپها)  می

؛ تیولد و 2000منتهی شود (ماچاس و همکاران، 

). البته وجود تنوع ژنتیکی براي 2006همکاران، 

تحمل به تنش گرماي آخر دوره رشد گیاه 

واند اصالحگران را در یافتن الینهاي ت می

؛ 1989متحمل یاري نماید (واردلو و همکاران، 

؛ طاهر و ناکاتا، 1999واگوفالوي و همکاران 

2005 (  

از عوامل عمده نیز سرما عالوه بر خشکی، 

مزارهاي یدر د دورومد یمحدود کننده در تول

و افزایش  ران بوده که مانع از پراکنشیاسردسیر 

 آن، بقا و تولید اپتیمم کشتسطح زیر 

. میزان تحمل به سرما در گیاه در مناطق گردد می

و سالهاي مختلف متغیر بوده و دالیل این تغییر 

) نبود فرصت کافی براي سازش به 1عبارتند از: 

) 2سرما به دلیل جوانه زنی دیر هنگام در پاییز؛ 

طوالنی شدن طول سرما در طی زمستان و 

آبیدگی (گوستا و فاولر، افزایش میزان پس 

) افزایش و کاهش متناوب دما در 3)؛  1977

) سرماي دیر رس 4)؛ 1967طی زمستان (اولین، 

  در بهار. 

تنشهاي محیطی از مقاومت گیاهان به 

مناطق دیم، نتیجۀ بسیاري از  جمله خشکی در

خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی است 

متقابل این  که غالباً مستقل از هم بوده و اثر

در گندم دوروم در خصوصیات به طور کامل 

از مشخص نشده است. مناطق دیم سردسیر هنوز 

ترین روش براي یافتن گیاهان  ادهینرو، سا

به تنشهاي محیطی این است که  متحمل

(واریته هاي محلی، ارقام و  ژنوتیپهاي مختلف

) را در معرض تنش مورد نظر قرار داده و …

را انتخاب کرد. این روش الینهاي متحمل 

انتخاب مستلزم وجود تنوع کافی و روش 

  باشد. مناسب سلکسیون می

به موجود در توده هاي بومی تنوع طبیعی 

دلیل دارا بودن فرمهاي پایدار و ژنهاي مطلوب 

تر از تنوع مصنوعی  فراوان به مراتب با ارزش

هاي محلی حاوي تعداد زیادي  است. واریته

و با   از غربال طبیعی گذشتهژنوتیپ بوده که 

شرایط طبیعی منطقه پراکندگی خود انطباق 

توانند به عنوان  ها می لذا این واریته ؛زیادي دارند

ماده اولیه اصالحی پرارزشی به خصوص در 

هاي اصالحی مورد استفاده  ابتداي شروع پروژه

  ).1372هنرنژاد، قرار گیرند (

تعیین معیار مناسب گزینش و صفات 

هاي افزایش عملکرد بسیار  بط با آن در برنامهمرت

ضروري است. بدیهی است که گزینش عمدتاً 

پذیري باالیی دارند مؤثر  براي صفاتی که وراثت

است. نتایج تحقیقات نشان داده که عملکرد دانه 

(شاناهان و  با تعداد پنجه یا سنبله در واحد سطح

؛ آگیالر 1988؛ بولمن و هانت، 1985همکاران، 

(شاناهان و  ، تعداد دانه در سنبله)1991و هانت، 

) 1982(لدنت،  و وزن دانه )1985همکاران، 

داري دارد. محققین  همبستگی مثبت و معنی
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همچنین همبستگی بین عملکرد دانه با طول 

سنبله و سطح برگ پرچم را نیز گزارش 

. البته ذکر )1980(بریقس و آیتنفیسو،  اند کرده

هایی در  ست که کوششاین نکته ضروري ا

جهت تولید ارقام پرمحصول از طریق تلفیق 

هاي طویل و  زنی زیاد، سنبله قدرت پنجه

هاي درشت در یک ژنوتیپ شده است ولی  دانه

معموالً موفق نبوده است. زیرا تجربه نشان داده 

که بین اجزاي عملکرد یک همبستگی معکوس 

وجود دارد، بطوریکه ارقام پرمحصول داراي 

هاي سنگین نیستند بلکه  هاي طویل یا دانه بلهسن

اجزاي عملکرد آنها معموالً در حد متوسطی 

  باشند. می

تعداد دانه در سنبله و وزن دانه نیز تابع 

 ،فرآیندهاي فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاه است

کنند  یعنی عواملی که در اوایل فصل عمل می

الی گذارند، در ح عمدتاً بر تعداد دانه تأثیر می

که اندازة دانه تحت تأثیر عوامل بعد از گرده 

). سیدول و 1376کوچکی، افشانی است(

در بررسی توارث و رابطۀ بین  )1976(مکنو

عملکرد دانه و صفات انتخابی وابسته به آن 

ترین صفت براي  اظهار کردند وزن دانه آسان

انتخاب است و انتخاب این صفت نسبت به سایر 

  ي در افزایش عملکرد دارد،اجزاء تأثیر بیشتر

ولی به خاطر رابطۀ منفی بین وزن دانه با تعداد 

پنجه و تعداد دانه در سنبله، برآیند افزایش در 

وزن دانه در افزایش عملکرد مؤثر نخواهد بود. 

) در مطالعۀ تجزیه 1376( اهدایی و همکاران

همبستگی صفات زراعی در ارقام بومی گندم 

ب ژنوتیپهاي پا کوتاه که بیان کردند با انتخا

فقط دو یا سه ساقه داشته ولی با تعداد دانه بیشتر 

تر میتوان عملکرد را  هاي درشت در سنبله و دانه

) در تجزیه 1372( افزایش داد. مقدم و همکاران

علیت عملکرد دانه و اجزاي آن در گندم 

مشاهده کردند عملکرد دانه با تعداد دانه در 

  نه، طول سنبله اصلی،سنبله اصلی، قطر دا

مساحت برگ پرچم، طول غالف برگ پرچم، 

شاخص برداشت و محصول دانه در سنبله اصلی 

اما   داري دارد، همبستگی مثبت و معنی

همبستگی ژنوتیپی عملکرد دانه با وزن هزاردانه 

  دار نبود. هاي بارور معنی و تعداد پنجه

به دلیل ناشناخته بودن خصوصیات 

تعدد مرتبط با مقاومت یا تحمل مورفولوژیکی م

دار، هنوز هم  ژنوتیپهاي گندم در شرایط تنش

عملکرد دانه و اجزاي آن مهمترین معیار در 

هاي  پیشبرد ارقام سازگار به تنش در اکثر برنامه

(اهدایی و  گیرد اصالحی مورد استفاده قرار می

در تمامی این تحقیقات سعی  .)1988همکاران، 

ها،  که با استفاده از رگرسیونبر این بوده است 

هاي جزئی و چندگانه، رابطۀ مابین  همبستگی

برخی صفات مورد بررسی قرار گیرد. چنین 

محاسباتی اطالعات مربوط به سهم نسبی 

تعدادي از متغیرهاي مستقل را در برابر یک 

که در این ارتباط  سازد متغیر وابسته فراهم می

عملکرد  جهت بررسی روابط بین )1982( لدنت
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و صفات مورفولوژیک از رگرسیون گام به گام 

  و همبستگی ساده صفات استفاده نمود.

به  متحملانتخاب و اصالح براي ارقام 

م یددوروم هاي اصالح  تیتنش خشکی از اولو

شناسایی و معرفی الینهاي لذا  .رود به شمار می

ســــازگار   دوروم با پایداري عملکرد باال و

محیطی مناطق سردسیر دیم  نسبت به شرایط

تواند گامی در جهت رفع نیازهاي  کشور می

به منظور  کشور به تولید دوروم محسوب گردد.

ایجاد ارقام مقاوم یا متحمل به تنش هاي موجود 

یعی موجود در توده هاي توان از تنوع طب می

بومی بهره جست. اصالح گندم دوروم با استفاده 

ی نظیر سازگاري از ژرم پالسم بومی به دالیل

خوب آن به شرایط گرما و خشکی، کیفیت بهتر 

آن در شرایط رطوبی کم و تنوع قابل مالحظه 

کم بودن آن در ایران حائز اهمیت می باشد. 

هاي  هاي دوروم متحمل به تنش تعداد واریته

ژنتیکی به عنوان  یرذخامحیطی، لزوم استفاده از 

را بیش منابعی باارزش جهت یافتن ارقامی بهتر 

مهمترین اهداف این دهد.  از پیش نشان می

ارزیابی و تعیین خصوصیات  - 1 تحقیق شامل: 

هاي گندم دوروم  زراعی و تنوع ژنتیکی الین

تعیین روابط بین عملکرد  - 2تحت شرایط دیم،  

شناسایی صفات موثر بر افزایش  - 3و اجزاء آن، 

جهت  و انتخاب ژنوتیپهاي برتر  عملکرد 

  تر در برنامه هاي اصالحی بودند.بررسی بیش

گندم دوروم متعلق به بانک  الین 76تعداد 

ژن مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر در دو 

مکان شامل ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم 

مراغه و مرکز تحقیقات کشاورزي اردبیل تحت 

شرایط دیم سردسیر در پاییز کشت 

توده  254از بین . این مواد )1(جدول گردیدند

گندم پس از ارزیابی مقدماتی در سال زراعی 

انتخاب گردیده و از خلوص باالیی   1379- 80

برخوردار بودند. آزمایشات در قالب طرح 

آگمنت در چهار بلوك و با چهار شاهد 

دانه، زردك و  گردیش، چهل

) اجراء گردید. هر بلوك Hauraniورانی(ه

 5/2ر دو خط توده بوده که هر یک د 19شامل 

متر کشت  25/0فواصل خطوط  امتري ب

متر بود. به  5/0گردیدند و فواصل بین کرتها 

در یک  الینمنظور تعیین تیپ رشد، بذر هر 

کشت گردیدند،  1380متري در تابستان  1خط 

ها در هر  و با توجه به درصد خوشه رفتن توده

ها (بهاره، بینابین و  کرت، تیپ رشد توده

گیري شده  گردید. صفات انداره یین زمستانه) تع

عبارت بودند از: تیپ رشد، تعداد پنجه بارور، 

طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه 

دهی،  درصد خوشه 50در سنبله، تعداد روز تا 

تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، طول دورة 

پرشدن دانه، ارتفاع گیاه، وزن هزاردانه و 

  دانه. عملکرد
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  نها آ هایاولیه توده منشاء و دوروم گندم هاي الین - 1جدول

1 KC227 نامعلوم 39 KC1548 باختران

2 KC592 اسالم آباد غرب 40 KC1646 نامعلوم

3 KC615 نامعلوم 41 KC2883 نامعلوم

4 KC626 نامعلوم 42 KC2890 نامعلوم

5 KC638 خرم آباد 43 KC2891 نامعلوم

6 KC640 خرم آباد 44 KC3087 مشهد

7 KC647 خرم آباد 45 KC3214 مشهد

8 KC656 خرم آباد 46 KC3296 مشهد

9 KC659 خرم آباد 47 KC3340 مشهد

10 KC660 خرم آباد 48 KC3399 نامعلوم

11 KC678 خرم آباد 49 KC3404 مشهد

12 KC691 نامعلوم 50 KC3415 مشهد

13 KC697 نامعلوم 51 KC3417 نامعلوم

14 KC838 خرم آباد 52 KC3431 مشهد

15 KC840 نامعلوم 53 KC3547 نامعلوم

16 KC851 نامعلوم 54 KC3554 نامعلوم

17 KC858 نامعلوم 55 KC3555 نامعلوم

18 KC873 نامعلوم 56 KC3558 اهواز

19 KC874 باختران 57 KC3560 اهواز

20 KC911 باختران 58 KC3567 نامعلوم

21 KC1035 خرم آباد 59 KC3575 نامعلوم

22 KC1070 نامعلوم 60 KC3582 نامعلوم

23 KC1131 نامعلوم 61 KC3583 نامعلوم

24 KC1135 نامعلوم 62 KC3584 نامعلوم

25 KC1136 نامعلوم 63 KC3618 نامعلوم

26 KC1138 نامعلوم 64 KC3632 نامعلوم

27 KC1254 نامعلوم 65 KC3633 اسالم آباد غرب

28 KC1273 نامعلوم 66 KC3634 پاوه

29 KC1274 نامعلوم 67 KC3637 پاوه

30 KC1276 نامعلوم 68 KC3638 نامعلوم

31 KC1281 نامعلوم 69 KC3642 باختران

32 KC1298 نامعلوم 70 KC3649 نامعلوم

33 KC1376 نامعلوم 71 KC3653 باختران

34 KC1417 نامعلوم 72 KC3654 باختران

35 KC1418 بم 73 KC3659 باختران

36 KC1429 عراق 74 KC3661 باختران

37 KC1477 شوشتر 75 KC4089 نامعلوم

38 KC1546 باختران 76 KC4145 نامعلوم

تجزیه واریانس براي کلیه صفات مربوط به 

هاي  شاهدهاي آزمایش در قالب طرح بلوك

کامل تصادفی با چهار تکرار جهت تعیین 

وضعیت یکنواختی زمین آزمایش و در 

هاي هر بلوك،  صورت لزوم تصحیح داده

ور مقایسه میانگین انجام گرفت. به منظ

ها با ارقام  شاهدها و مقایسه عملکرد توده



 
 

٤٧  
 

  1391سال  ،1،  شماره1جلد  رانیم اید يکشاورز مجله علوم

 

هاي زیر  از فرمول dS شاهد، به ترتیب

  محاسبه گردید:

 

 MSe تعداد شاهد و cتعداد بلوك،  rکه در آن 

باشد. که در  میانگین مربعات خطاي آزمایش می

این تحقیق با توجه به همگن بودن اشتباه 

یشات در دو مکان اردبیل و مراغه (عدم آزما

منطقه  MSeحاصله از تقسیم  Fدار بودن  معنی

اردبیل به مراغه) از ادغام یا پولینگ اشتباه 

آزمایشات مربوطه در محاسبات آماري استفاده 

به عمل آمد. پارامترهاي آماري از قبیل میانگین، 

مقدار حداقل، مقدار حداکثر، انحراف معیار و 

گیري، و  ییرات فنوتیپی صفات اندازهضریب تغ

همبستگی ساده صفات نیز محاسبه شد. در 

تجزیه رگرسیون گام به گام نیز عملکرد دانه به 

عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان 

متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شد. به منظور 

تفکیک همبستگی ساده بین هر متغیر و صفت 

ندة آن یعنی اثرات تابع به دو جزء تشکیل ده

مستقیم یا ضرایب رگرسیونی ناقص استاندارد 

) و اثرات غیرمستقیم از Pathشده (ضرایب 

طریق سایر صفات تجزیه علیت صورت گرفت. 

هاي مورد بررسی از  بندي توده ضمناً براي گروه

لحاظ صفات کمی از تجزیه کالستر استفاده 

گردید. پس از اعمال روشهاي مختلف تجزیه 

هاي حاصله، متد  ستر و مالحظه دندروگرامکال

) با مدل فاصله اقلیدسی به علت Ward( وارد

اي (کشیدگی زیاد  داشتن کمترین حالت زنجیره

به یک سمت) انتخاب گردید. محاسبات مربوط 

و   MSTATCافزار به تجزیه واریانس توسط نرم

ضرایب همبستگی، رگرسیون و تجزیه کالستر 

  انجام گرفت. SPSSتوسط نرم افزار 

در منطقه اردبیل به دلیل  بارندگی مناسب در 

میلیمتر) و وجود شرایط  48مهرماه (

ها  تر در پاییز و زمستان تمامی توده مناسب

سبز شده و به مرحله تولید محصول رسیدند. 

ولی در مراغه به دلیل عدم بارش به موقع و 

ر میلیمتر) و استقرا 5کافی در مهرماه (

ضعیف گیاهان در پاییز و شرایط جوي 

توده به دلیل  9نامساعد در زمستان تعداد 

سرمازدگی از بین رفتند. نتایج تجزیه 

ها جهت  واریانس براي کلیه صفات شاهد

بررسی یکنواختی زمین آزمایش در اردبیل و 

داري بین  مراغه نشان داد که اختالف معنی

د بلوکها از لحاظ صفات مورد بررسی وجو

نداشته و زمین آزمایشات در هر دو منطقه 

یکنواخت می باشد، لذا نیازي به تصحیح 

  ).2(جدول بلوکها نبود  داده

r

MSe
dS

rc

crMSe
dS

2

)1)(1(
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مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین،  3جدول  

انحراف معیار و ضریب تغییرات فنوتیپی 

دهد. نتایج  صفات را در دو منطقه نشان می

جدول مذکور بیانگر وجود تنوع مطلوب 

صفات تعداد پنجه بارور، طول سنبله،  براي

تعداد دانه در سنبله، ارتفاع گیاه و مخصوصاً 

عملکرد در منطقه مراغه بوده، و در اردبیل 

براي کلیه صفات بجز طول دوره پرشدن 

دهی و رسیدن تنوع  دانه، تعداد روز تا خوشه

ها وجود دارد. از آنجاییکه  مابین توده زیادي

است لذا وجود این  تنوع اساس کار اصالحی

تنوع میتواند براي اصالحگران مفید باشد. 

البته در شرایط دیم عدم وجود تنوع زیاد 

دهی،  براي صفات تعداد روز تا خوشه

رسیدن و طول دوره پرشدن دانه میتواند به 

دلیل وجود تنش خشکی به خصوص در 

اواخر فصل رشد در این سال زراعی باشد، 

از خشکی آخر  چرا که گیاهان جهت فرار

کنند هر چه زودتر رشد  فصل سعی می

زایشی خود را تکمیل کرده و به مرحلۀ 

محصول دهی برسند. اهدایی و همکاران 

در مطالعه حساسیت محیطی و ) 1373(

همبستگی عملکرد دانه و اجزاء آن بیان 

نظیر کردند که شرایط نامساعد محیطی 

را به  گیاه رویشی  دورهتوانند  خشکی می

  دهند.ت کاهش شد

دانه،  مقایسه عملکرد شاهدها (گردیش، چهل

در اردبیل نشان داد که   ورانی)هزردك و 

داري وجود ندارد،  بین شاهدها اختالف معنی

دانه  چهلشاهد محلی ولی در مراغه عملکرد 

دار با بقیه شاهدها  کمتر بوده و اختالف معنی

، اما سه شاهد دیگر در یک سطح شتدا

ها با عملکرد   سه عملکرد تودهبودند. مقای

گرم در مترمربع)  108( شاهد محلی گردیش

 7دهد که تعداد  در منطقه مراغه نشان می

و  28، 26، 24، 19، 18، 2هاي  به شماره الین

دار با گردیش  عملکرد باالتر و معنی 64

گرم در  339با  18شماره  الیندارند و 

 گرم به ترتیب 243با  19 الینمترمربع و 

 الین 7بیشترین و کمترین عملکرد را در بین 

 47الین یعنی الین  2داشتند. در اردبیل تنها 

دار با عملکرد  عملکردي بهتر و معنی 65و 

گرم) داشتند که  221( شاهد گردیش

در متر مربع گرم  344عملکرد هر دو الین 

عملکرد دانه با صفات ، در منطقه اردبیل. بود

 ) و وزن هزاردانهr= 31/0**( ارتفاع گیاه

)*23/0 =rداري  )  همبستگی مثبت و معنی

  )4شت (جدول دا



 

٤٩  
 

  نتایج تجزیه واریانس جهت بررسی یکنواختی زمین آزمایشات با استفاده از ارقام شاهد، همراه با میانگین و ضریب تغییرات - 2جدول

 تمیانگین صف ضریب تغییرات
 میانگین مربعات

  )df=3( بلوك )df=3(  تیمار )df=3(  خطا صفت

 مراغه اردبیل مراغه اردبیل مراغه اردبیل مراغه اردبیل  مراغه  اردبیل

 تعداد پنجه بارور 4/0 3/0 3/0 1/0 1/0 3/0 1/4 9/2 25 19

  )cm( طول سنبله 9/0 9/0 8/0** 12** 3/0 1/1 8/7 4/6 6 16

 تعداد سنبلچه  6/1 9/1 2/8* 4/4 3/1 2/2 9/16 9/13 7 11

 تعداد دانه 7/75 7/36 7/98 7/4 26 2/27 7/40 3/27 13 19

 خوشه دهیروز تا  1/21 6/6 4/24 20** 8/18 8/1 211 214 2 1

 روز تا رسیدن 6/4 5/2 2/50* 8/0 7/7 8/4 249 259 1 1

 دوره پرشدن دانه 6/7 6/2 7/10 2/16 3/5 5/8 38 45 6 6

 )cm(ارتفاع گیاه  1/7 4/36 212 956** 5/56 1/14 4/67 7/93 11 4

 وزن هزاردانه 5/18 9/5 5/59* 188* 9/10 9/27 5/41 8/44 8 12

  )g/m2( عملکرد 4305 1489 7622 3501 1141 2965 124 199 27 27

  %1% و 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی **و   *                
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  هاي مورد بررسی تغییرات فنوتیپی صفات در الینحداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار و ضریب  -3جدول 

ضریب تغییرات 

  فنوتیپی فنوتیپی

  حداقل  حداکثر  میانگین  انحراف معیار
  صفت

 مراغه اردبیل مراغه اردبیل مراغه اردبیل مراغه اردبیل  مراغه  اردبیل

 تعداد پنجه بارور 2 2 7 5 4 3 01/1 85/0 25 28

 ل سنبلهطو 5 5 9 12 7 7 75/0 18/1 11 17

)cm( 15 9 2/2 46/1 15 17 21 20 11 13 تعداد سنبلچه 

 تعداد دانه 29 16 58 50 42 29 02/6 83/7 14 27

روز تا  201 209 217 220 210 214 46/4 16/2 2 1

 روز تا رسیدن 240 255 259 271 247 259 06/4 26/2 2 1 دهی خوشه

 دانهدوره پرشدن  32 38 46 55 38 45 01/3 57/2 8 6

ارتفاع گیاه  46 63 84 110 70 90 8/7 04/10 11 11

)cm( 11 9 39/4 77/3 41 41 52 50 29 30 وزن هزاردانه 

 عملکرد 21 112 339 344 126 213 5/76 67/58 41 28

)g/m2(   

گزارش  )1986( پاتهاك و همکاران 

اند که همبستگی بین عملکرد دانه و اجزاء  کرده

در شرایط نامساعد محیطی آن و ارتفاع گیاه 

باشد. مطالعات اینز و  دار می مثبت و معنی

نیز نشان داد که در شرایط  )1985( همکاران

مساعد محیطی اختالف عملکردي در بین 

گروههاي با ارتفاع متفاوت وجود ندارد ولی 

در شرایط خشکی پایان فصل، ژنوتیپهاي پابلند 

نسبت داري عملکرد دانه بیشتري را  بطور معنی

به ژنوتیپهاي پاکوتاه داشتند. این امر میتواند به 

قابلیت بیشتر ژنوتیپهاي پابلند براي استخراج 

آب از خاك نسبت داده شود که در نتیجه طول 

ها در این ژنوتیپها کمتر تحت  دورة پر شدن دانه

شود. در این منطقه  تأثیر خشکی واقع می

هاي متفاوتی بین اجزاء  همچنین همبستگی

دار  ملکرد از لحاظ نوع همبستگی و معنیع

گردد، مثالً تعداد دانه با تاریخ  بودن مشاهده می

دهی و رسیدن، طول سنبله و تعداد  خوشه

داري داشته، از  سنبلچه همبستگی مثبت و معنی

طرف دیگر بین وزن هزاردانه و تعداد سنبلچه 

داري در سطح احتمال  همبستگی منفی و معنی

   % وجود دارد.5

در منطقه مراغه بررسی همبستگی صفات 

)  r= 58/0**( نشان داد که وزن هزاردانه

دار با عملکرد  همبستگی مثبت و بسیار معنی

داشته ولی همبستگی آن با صفات تعداد روز تا 

دهی، رسیدن، تعداد دانه در سنبله و  خوشه

دار بود. از طرف  تعداد پنجه، منفی و معنی

تگی وزن هزاردانه با دیگر در این منطقه همبس
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دهی و رسیدن منفی و  تعداد روز تا خوشه

). نتایج تحقیقات 5(جدول  باشد دار می معنی

نشان داد زمانی که  )1998( اسالفر و آروس

تولید محصول بوسیلۀ خشکی آخر دوره تهدید 

با قدرت رشد زیاد  ژنوتیپهاییمیشود، گزینش 

که بتوانند موقعی که رطوبت قابل استفاده 

بیشتري در خاك موجود است از مرحله رشد 

منجر به   رویشی وارد مرحله زایشی شوند،

افزایش شاخص برداشت و عملکرد دانه خواهد 

) در بررسی صفات زراعی 1379شد. روستایی(

مؤثر بر عملکرد گندم تحت شرایط دیم بیان 

کرد که در ژنوتیپهاي زودرس، ارتفاع بوته با 

انه رابطه مثبت و عملکرد دانه و وزن هزارد

داري دارد که نشانگر اهمیت گزینش  معنی

ژنوتیپهاي پابلند و زودرس در دیمزارها 

و همکاران  لو هللا باشد. نتایج تحقیقات سرخی می

) در بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات 1377(

کمی در گندم نشان داد که عملکرد دانه با 

 صفات وزن هزاردانه، تعداد دانه در سنبله،

تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد سنبلچه بارور 

   دار دارد. همبستگی مثبت و معنی

مقایسه همبستگی ساده صفات در دو 

دهد که در هر  منطقه اردبیل و مراغه نشان می

دو منطقه صفات ارتفاع گیاه و وزن هزاردانه 

دهی  همبستگی مثبت، ولی تعداد روز تا خوشه

کرد دانه دارند. و رسیدن همبستگی منفی با عمل

صفات تعداد  ،در مراغه برعکس اردبیل

سنبلچه، دانه در سنبله و پنجه بارور همبستگی 

منفی با عملکرد داشتند. با توجه به میانگین 

صفات تعداد سنبلچه، دانه در سنبله و پنجه 

گردد که  ) مشاهده می3ها (جدول بارور الین

 در مراغه میانگین این صفات به مراتب بیش از

باشد. از آنجائیکه تأثیر این صفات  اردبیل می

روي عملکرد زمانی مثبت خواهد بود که از 

یک حد متوسطی برخوردار باشند، لذا افزایش 

بیش از اندازه هر یک به دلیل وجود همبستگی 

تواند باعث کاهش  منفی بین اجزاء عملکرد، می

 عملکرد گردد. در این ارتباط سیدول و مکنو

اند که تعداد پنجه و دانه  ش کردهگزار )1976(

در سنبله رابطه منفی با وزن دانه داشته و افزایش 

گردد. از طرف  آنها باعث کاهش وزن دانه می

زنی زیاد در دیم چندان  دیگر قدرت پنجه

مطلوب نیست زیرا وجود شرایط مناسب طی 

زنی ممکن است باعث افزایش  مرحله پنجه

ت گیاه دچار تعداد پنجه گردیده که در نهای

تنش رطوبتی در آخر فصل خواهد شد. لذا 

هاي  جو با تعداد پنجه عملکرد گیاهان صرفه

 کمتر در سالهاي خشک بیشتر خواهد بود

نیز  )1977( ). جونز و کربی1376کوچکی، (

اند که در جو ساقه اصلی و اولین  اعالم کرده

پنجه نسبت به استرس خشکی حساس نبوده و 

تعداد پنجه کمتر را در شرایط  انتخاب گیاهان با

  خشکی توصیه نمودند.  

نتایج مربوط به رگرسیون گام  6جدول 

به گام در منطقه مراغه را نشان میدهد، که در 

آن عملکرد به عنوان متغیر وابسته در مقابل بقیه 
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صفات به عنوان متغیرهاي مستقل مورد بررسی 

قرار گرفته است. از بین صفات مختلف مورد 

ی، وزن هزاردانه و تعداد روز تا رسیدن به بررس

ترتیب اهمیت وارد مدل شده و در سطح 

باشند، البته تأثیر تعداد   دار می % معنی1احتمال 

باشد. این  روز تا رسیدن روي عملکرد منفی می

اي از تغییرات  دو صفت به تنهایی بخش عمده

مدل رگرسیونی را توجیه کرده و داراي ضریب 

می باشند. این بدین معنی است  R2 (4/0تبیین(

درصد تغییرات عملکرد دانه توسط  40که 

شود.  متغیرهاي موجود در مدل فوق توجیه می

) 1373( نتایج تحقیقات اهدایی و همکارانش

نشان داده است که میزان ضریب تبیین مدل در 

شرایط نامساعد محیطی نسبت به شرایط مساعد 

هنده این یابد. این موضوع نشان د کاهش می

است که عالوه بر اجزائیکه در تجزیه همبستگی 

نظیر گیرند، اجزاء دیگري  مورد استفاده قرار می

ممکن است در شرایط شاخص برداشت 

نامساعد روي عملکرد دانه اثر بگذارند که در 

اند. البته در مراغه  این مطالعه مورد بررسی نبوده

) 5(جدول  با توجه به جدول همبستگی صفات

ز مشاهده میگردد که صفت وزن دانه با نی

58/0 =r دار، و  همبستگی مثبت و بسیار معنی

همبستگی  r=  -41/0تعداد روز تا رسیدن با 

% با عملکرد 1دار در سطح احتمال  منفی و معنی

  دارد.

    

  

  ضرایب همبستگی ساده کلیه صفات مورد بررسی در منطقه اردبیل -4جدول

روز تا 

 رسیدن

دوره 

 پرشدن

 دانه

ارتفاع 

 گیاه

 طول 

 سنبله

تعداد 

 سنبلچه

  تعداد 

 دانه

تعداد 

پنجه 

 بارور

وزن 

 هزار

 دانه

 عملکرد

 دانه
  صفت

  دهی روز تا خوشه -18/0 -12/0 01/0 41/0** 29/0* 18/0 -23/0 56/0** 33/0**

 روز تا رسیدن -15/0 1/0 09/0 26/0* 05/0 -03/0 -23/0* 61/0** 

 دوره پرشدن دانه 02/0 18/0 07/0 -11/0 -2/0 -18/0 -01/0  

 ارتفاع گیاه 31/0** 01/0 -06/0 -11/0 15/0 21/0   

 طول سنبله 05/0 -17/0 11/0 38/0** 67/0**    

 تعداد سنبلچه 01/0 -24/0* 14/0 68/0**     

 تعداد دانه 04/0 -13/0 -05/0      

 تعداد پنجه بارور 11/0 -04/0       

  وزن هزاردانه 23/0*        

  %1% و 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی  **و   *        
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  ضرایب همبستگی ساده کلیه صفات مورد بررسی در منطقه مراغه -5 جدول

روز تا 

 رسیدن

دوره پر 

 شدن دانه

ارتفاع 

 گیاه 

طول 

 سنبله

تعداد 

 سنبلچه

تعداد 

 دانه

تعداد 

 پنجه بارور

وزن 

  هزاردانه

عملکرد 

    نهدا

**75/0 **47/0- 12/0-  17/0  *28/0 19/0  06/0   دهی روز تا خوشه  - 27/0* -32/0** 

 23/0 19/0- 22/0 23/0 **37/0 *3/0 *28/0 - **41/0-

0- 

 روز تا رسیدن

 دوره پرشدن دانه -15/0 09/0 33/0** 23/0 -12/0 05/0 -08/0  

   
 (cm) ارتفاع گیاه 15/0 18/0 -01/0 07/0 12/0 35/0**

    
  (cm)طول سنبله  -05/0 12/0 08/0 5/0** 69/0**

     
 تعداد سنبلچه -22/0 -24/0 01/0 73/0**

 تعداد دانه - 28/0* -17/0 23/0      

 تعداد پنجه بارور - 31/0* -19/0       

        
 وزن هزاردانه 58/0**

  %1و  %5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی  **و    *         

  

  

  

  

  در منطقه مراغه رگرسیون گام به گام براي عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات مستقل -6جدول 

 هامتغیرترتیب ورود  Std. Error b  ) تجمعیR2ضریب تبیین (

 وزن هزاردانه  233/10 ** 048/2 334/0

 روز تا رسیدن - 037/5 ** 899/1 4/0

  %1دار در سطح احتمال  معنی           ** :      

  

دار بـودن همبسـتگی بـین     از آنجائیکه معنی

تواند دلیلی بر وجـود پدیـده علـت و     صفات نمی

معلـول صـفات باشـد لـذا از تجزیـه علیـت بــراي       

تعیین میزان اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم اجـزاء     

عملکرد، روي عملکرد دانـه اسـتفاده شـد. نتـایج     

ي عملکرد دانـه در  ) بر رو7تجزیه علیت (جدول

ــا توجــه بــه صــفات وارد شــده در مــدل    مراغــه ب

رگرسیونی یعنـی وزن هزاردانـه و تعـداد روز تـا     

رســـیدن نشـــان میدهـــد کـــه وزن هزاردانـــه بـــا 

ــل   ــتگی ک ــزان   58/0همبس ــه می ــرد ب روي عملک

تأثیر مستقیم داشـته و تـأثیر غیرمسـتقیم آن     50/0

از طریق صـفت تعـداد روز تـا رسـیدن بـه میـزان       

باشد، کـه ایـن اثرخیلـی نـاچیز بـوده و       می  08/0

نشان میدهد انتخاب بـر اسـاس وزن هزاردانـه در    

دار دیــم میتوانــد مفیــد واقــع شــود.  شــرایط تــنش

نیــز همبســتگی  )1980( شریواســتاوا و همکــاران

ــی ــت و معن ــا وزن    مثب ــه ب ــین عملکــرد دان داري ب

انـد.   هزاردانه و تعداد دانه در سنبله گزارش کرده



 

٥٤  
 

  1391سال  ،1،  شماره1جلد  رانیم اید يکشاورز مجله علوم

 

) در تجزیـه  1377( ین رشـیدي و همکـاران  همچن

ضرایب همبستگی نشان دادند کـه وزن هزاردانـه   

هاي بارور از اجزاي اصلی عملکـرد   و تعداد پنجه

باشند، لذا براي افـزایش عملکـرد میتـوان     دانه می

از صفات مؤثر و مـرتبط بـا آن سـود جسـت. در     

مورد صـفت تعـداد روز تـا رسـیدن نیـز مشـاهده       

ــن   ــزان  میشــود کــه ای ــه می ــأثیر  -27/0صــفت ب ت

ــأثیر     ــته و ت ــرد داش ــی روي عملک ــتقیم و منف مس

غیرمستقیم آن از طریق کاهش وزن هزاردانه نیـز  

باشد، که این تأثیر غیرمستقیم و منفـی   می -14/0

باعث شـده همبسـتگی منفـی بـین تعـداد روز تـا       

افــزایش  r= -41/0رســیدن و عملکــرد بــه میــزان 

دار گردد. یعنی  معنی% 1یافته و در سطح احتمال 

تأخیر در رسیدگی عالوه بر تأثیر مستقیم و منفی 

روي عملکرد، از طریق کاهش وزن هزاردانه نیز 

روي عملکـــرد تـــأثیر منفـــی گذاشـــته و باعـــث 

ــی  ــاهش آن م ــت    ک ــوع اهمی ــن موض ــردد. ای گ

ــان    ــیش نش ــیش از پ ــام زودرس را ب ــاب ارق انتخ

ــی ــاران  م ــی دررا و همک ــد. بررس در  )1969( ده

م معمولی نشان داد که همبستگی منفـی بـین   گند

ــا ظهــور ســنبله در    ــه و تعــداد روز ت عملکــرد دان

شرایط بروز تنش رطوبتی وجود دارد. البته فیشـر  

معتقدنـد در شـرایطی کـه تـنش      )1978( و مورر

خشکی در اوایل فصل رشد بروز نماید و قبـل از  

ــل ــه   گ ــد، واریت ــه یاب ــی خاتم ــررس   ده ــاي دی ه

هـا خواهنـد    سـبت بـه زودرس  عملکرد بـاالتري ن 

) 1377لو و همکـاران(  هللا داشت. تحقیقات سرخی

الین گندم نشـان داد عملکـرد دانـه بـا      500روي 

ــیدن      ــدهی و رسـ ــا گلـ ــداد روز تـ ــفات تعـ صـ

دار  فیزیولوژیکی همبستگی منفـی و بسـیار معنـی   

  دارد.

  

  

  منطقه مراغهنتایج تجزیه علیت براي عملکرد دانه بر اساس همبستگی ساده در  -7جدول 

همبستگی کل با 

 عملکرد دانه

 اثر غیرمستقیم از طریق:
 صفت اثر مستقیم

 وزن هزاردانه روز تا رسیدن

 وزن هزاردانه  504/0  -  075/0 58/0

 روز تا رسیدن -267/0 -141/0 - -41/0

 

  

پس از انجام تجزیه کالستر براي منطقه 

مراغه به روش وارد و برش دندروگرام در 

بر اساس روش مرسوم قطع  5له ادغام فاص

دندروگرام در سطحی که اختالف بین سطوح 

الین مورد بررسی در  67بندي زیاد باشد،  گروه

الین واقع  24و  21، 9، 13چهار کالستر شامل 

). در این منطقه مقایسه میانگین 1شدند (شکل

) نشان 8صفات کالسترها با میانگین کل (جدول 

م از لحاظ میانگین صفات میدهد که کالستر دو

دهی و رسیدن  تعداد دانه، تعداد روز تا خوشه
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کمتر از میانگین کل مراغه، و از لحاظ وزن 

باشد  هزاردانه و عملکرد بیش از میانگین کل می

گرم در  268و این کالستر بیشترین عملکرد (

مترمربع) را در بین کالسترها دارد. در حالی که 

نگین کل در وضعیت صفات نسبت به میا

کالستر سوم کامالً برعکس کالستر دوم بوده و 

گرم) نیز مربوط به همین  49کمترین عملکرد (

  کالستر بود.

نتایج تجزیه کالستر در اردبیل نشان داد 

سه کالستر تشکیل  5که در فاصله ادغام 

 32و  31، 13شامل هر کالستر گردد که  می

ا در ه ). مقایسه میانگین2(شکل باشند الین می

) نشان داد که کالستر اول 8این منطقه (جدول 

از نظر صفات ارتفاع گیاه و وزن هزاردانه بیش 

از میانگین کل اردبیل بوده و بیشترین عملکرد 

گرم) را دارد، در حالی که کالستر سوم از  312(

لحاظ این صفات کمتر از میانگین بوده و از 

گرم) برخوردار است.  159کمترین عملکرد (

ه عبارت دیگر اختالف عملکرد این دو کالستر ب

بیشتر به دلیل تفاوت در ارتفاع گیاه و وزن 

باشد. به طور کلی نتایج تجزیه  هزاردانه می

کالستر در دو منطقه نشان میدهد، کالسترهایی 

از حداکثر عملکرد برخوردارند که در آنها  

دهی  تعداد پنجه، تعداد دانه، تعداد روز تا خوشه

دن کمتر بوده و ارتفاع گیاه و وزن و رسی

هزاردانه بیشتر باشد و بلعکس. مشاهده 

 4همبستگی ساده صفات در دو منطقه (جداول 

) نیز میتواند مؤید نتایج تجزیه کالستر باشد. 5و 

ضمناً با توجه به وضعیت کالسترها در اردبیل، به 

منظور داشتن حداکثر تنوع از لحاظ صفات 

هایی از  دانه میتوان الینارتفاع گیاه و وزن 

کالستر اول انتخاب و با کالستر سوم تالقی داد.

  

  مقایسه میانگین صفات کالسترها  با میانگین کل صفت در دو منطقه مراغه و اردبیل  -8جدول 

  صفت میـانگـیـن
  میانگین کل صفت

  کالستر اول  کالستر دوم  کالستر سوم  کالستر چهارم

 مراغه اردبیل مراغه اردبیل مراغه اردبیل مراغه بیلارد  مراغه  اردبیل

 تعداد پنجه بارور 4 3 9/3 3/3 4/3 2/3 4/4 2/3 3/4 -

 تعداد دانه 42 29 39 30 41 30 45 29 41 -

 دهی روز تا خوشه 210 214 208 213 209 214 213 214 208 -

 روز تا رسیدن 247 259 246 258 245 258 250 259 247 -

 (cm)ارتفاع گیاه  70 90 70 97 71 89 67 88 71 -

 وزن هزاردانه 41 41 2/42 6/42 3/43 2/42 1/37 8/39 2/42 -

 (g/m2)عملکرد 126 213 5/185 8/311 7/266 2/228 8/48 7/158 3/110 -
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  در مراغه هاي مورد بررسی دندروگرام تجزیه کالستر براي الین -1شکل 
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هاي مورد بررسی در اردبیل دندروگرام تجزیه کالستر براي الین -2شکل 
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بطور کلی نتایح به دست آمده از این 

تحقیق در دو منطقه مراغه و اردبیل نشان میدهد 

که با توجه به شرایط جوي مناسب اردبیل در 

ها در مقایسه با  سال اجراي آزمایش الین

کرد بهتري برخوردار شاهدها نتوانستند از عمل

دار  الین با وجود عدم معنی 12باشند، البته تعداد 

% عملکردي بیش از 30بودن آماري، حداقل 

گردیش داشتند. ولی با بد شدن شرایط جوي و 

بارندگی در منطقه مراغه شاهدها در مقایسه با 

ها کاهش عملکرد شدیدتري داشته و تعداد  الین

% شاهد 250 زانبه می الین توانستند حداقل 7

محلی گردیش عملکرد داشته باشند که بیانگر 

هاي مطلوب براي شرایط دیم در بین  وجود الین

  باشد.    مواد مورد بررسی می

توجه به ضریب همبستگی صفات در دو 

منطقه نشان میدهد که صفات تعداد پنجه، ارتفاع 

دهی و رسیدگی، وزن  گیاه، تعداد روز تا خوشه

اد دانه در سنبله به عنوان اجزاء هزاردانه و تعد

داري روي عملکرد داشته و  عملکرد تأثیر معنی

هاي گزینش مدنظر  میتوانند به عنوان شاخص

قرار گیرند. از آنجائیکه قابلیت توارث و بازدهی 

ژنتیکی عملکرد دانه در شرایط نامساعد محیطی 

کم است، انتخاب بر اساس عملکرد به تنهایی 

ثر نبوده و انتخاب توأم بر در این شرایط مؤ

اساس هم عملکرد و هم اجزاء آن ظاهراً بازدهی 

بیشتري خواهد داشت. از طرف دیگر با توجه 

به وجود تنوع کافی براي صفات تعداد پنجه، 

ارتفاع گیاه، وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله 

هاي مورد بررسی در هر دو منطقه،  در بین الین

صفات از پیشرفت و  گزینش بر اساس این

بازدهی بیشتري برخوردار خواهد بود. توجه به 

مطالعات قبلی نیز نشان میدهد که عملکرد دانه 

در شرایط دیم متأثر از زمان ظهور سنبله و زمان 

؛ اسالفر و آروس، 1988(بلوم،  رسیدن بوده

هاي پابلند براي مناطق دیم  و واریته) 1998

و ) 1985ان، (اینز و همکار باشند مناسب می

داري  همچنین وزن دانه همبستگی مثبت و معنی

. )1982؛ لدنت، 1976(سیدول،  با عملکرد دارد

دهی نشان داده که  ها در مورد پنجه ضمناً بررسی

هاي با آبیاري کامل، عملکرد بیشتر با  در محیط

هاي زیاد حاصل  گزینش ژنوتیپهاي با تعداد پنجه

، بهترین شود ولی در شرایط محدود آب می

عملکرد در ژنوتیپهایی دیده میشود که تعداد 

(اینز و همکاران،  کنند پنجه کمتري تولید می

1985.(  

در مراغه صفات تعداد پنجه، تعداد روز 

دهی و رسیدگی، وزن هزاردانه و تعداد  تا خوشه

دار با عملکرد داشته در  دانه همبستگی معنی

زاردانه حالی که در اردبیل ارتفاع گیاه و وزن ه

دهند. این  داري را نشان می همبستگی معنی

ها میتواند به شرایط اقلیمی  تفاوت در همبستگی

و نحوه پراکنش بارندگی مربوط باشد چرا که 

توزیع مناسب و انطباق نزول بارندگی با زمان 

حداکثر آب مورد نیاز گیاه بیش از مقدار آن در 

از . )1992(فاقریا،  افزایش عملکرد مؤثر است

طرف دیگر با توجه به ظهور اجزاء عملکرد در 
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زمانهاي مختلف دوره رشد، در بین آنها اثرات 

اي وجود خواهد داشت.  موازنه متقابل جبرانی و

به عنوان مثال با کاهش تعداد دانه در خوشه، 

امکان افزایش وزن دانه وجود خواهد داشت و 

بالعکس. با توجه به موارد مذکور با اینکه در 

ل اجراي آزمایش مقدار بارش در مراغه بیش سا

از اردبیل بود ولی از پراکنش مناسبی برخوردار 

نبود. چرا که تا اواسط بهار با وجود بارش زیاد 

در مراغه، شرایط دمایی براي رشد گیاهان اصالً 

مناسب نبود و در مرحله پرشدگی و رسیدن دانه 

 نیز با توجه به عدم وجود بارندگی در خرداد و

تیر ماه گیاهان با تنش خشکی مواجه گردیدند، 

که این مسائل لزوم انجام آزمایشات چند مکانی 

  دهد.  را بیش از پیش نشان می

تعیین معیار مناسب گزینش و صفات  

هاي افزایش عملکرد بسیار  مرتبط با آن در برنامه

ضروري است و عموماً انتخاب براي 

که با  خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

تحمل به تنش محیطی همبستگی دارند، 

باشد. معیارهاي انتخاب غیرمستقیم، در  می

به تنش و عملکرد باال،  تحملاصالح براي 

گردد. انتخاب بر  توسط بهنژادگران تعیین می

اساس اجزاء عملکرد میتواند به افزایش بازده 

گزینش براي افزایش عملکرد منتهی شود، که 

ی علج این مطالعه نشان میدهد در این رأستا نتای

 ین مناطق مورد مطالعه،در ب رغم وجود اختالف 

گیري از صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، وزن  بهره

دهی  هزاردانه، تعداد پنجه و تعداد روز تا خوشه

و رسیدن میتواند ارزیابی ژنوتیپها را دقیقتر و 

الین  مؤثرتر نموده و به عنوان معیارهاي گزینش

در کنار عملکرد براي شرایط  ورومهاي گندم د

  دیم مورد استفاده واقع شوند.
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