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 چکیده

. شـند اب  مـی  مناطق سردسیر کوهسـتانی دیـم  در مهم کاهش  تولید گندم  ش هاي محیطی از جمله  سرما از عواملتن

در  1384-85گنـدم دیـم در سـال زراعـی       ژنوتیـپ  20به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد دانـه و اجـزاي آن   

همچنـین  . هاي کامل تصادفی با سه تکـرار در شـرایط دیـم مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد        منطقه ازنا  و در قالب طرح بلوك

 )LT50تعیـین (مقاومت سرماي این ژنوتیپ ها  در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه بـه روش آزمـون انجمـاد طوقـه     

براسـاس نتـایج آزمـون    . داري بودنـد  ها از نظر اغلب صفات زراعی داراي اختالف معنـی  در منطقه ازنا ژنوتیپ. تعیین شد

هاي مختلف زمـانی، متفـاوت و بیشـترین میـزان تحمـل       ها در سري در ژنوتیپ ،  میزان تحمل به سرما)LT50( انجماد طوقه

هـا در زمـان نهایـت     در نهایت خوگرفتن به سرما بود بـه طوریکـه میـانگین بـاالترین درجـه مقاومـت بـه سـرماي ژنوتیـپ         

از مقاومـت بـه سـرماي     هایی بـا عملکـرد دانـه بیشـتر،     عموما ژنوتیپ. گراد بود درجه سانتی -17خوگرفتن به سرما برابر با 

وزن سـنبله، وزن هـزار دانـه، عملکـرد      بعـالوه صـفاتی نظیـر   . بیشتري نیز در مراحل مختلف انجماد طوقه برخوردار بودند

بر اساس نتایج تجزیه علیـت  . داري با عملکرد داشتند بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد کاه همبستگی مثبت و معنی

بیشـترین اثـر مسـتقیم و مثبـت را بـر عملکـرد دانـه         )r= 48/0**( و شـاخص برداشـت   )r= 52/0**( صفات وزن هزار دانـه 

بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام،  صفات وزن هزاردانه، شاخص برداشـت و تعـداد دانـه در سـنبله مـؤثرترین      . داشتند

مانند ازنا صـفاتی نظیـر تحمـل     براي پایداري تولید گندم در منطقه سرد و خشک. صفات تعیین کننده عملکرد دانه بودند

  .ي بیشتر، شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله مورد استفاده قرار گیرند به سرما، وزن هزار دانه

  

  ، تجزیه علیتLT50گندم، انجماد طوقه، : هاي کلیدي واژه
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 دیـم  گنـدم  کشـت  زیـر  سـطح  از سـوم  دو قریب

 شـده  واقـع  کوهستانی مرتفع و سردسیر مناطق در کشور

 و اول هـاي  خشـکی  و سـرما ( زنده غیر هاي تنش و است

 ایــن دردیمزارهــاي را گنــدم تولیــد) رشــد فصــل آخــر

 منطقه، در ها تنش این مستمر بروز. کند می تهدید طقمنا

 شـرایط  بـا  سـازگاري  در موثر صفات تعیین براي تحقیق

 دسـتیابی  جهـت   گندم اصالحی برنامه در محیطی متنوع

 و سـرما  هاي تنش به متحمل که محصول پر هاي الین به

 در موفقیــت تجهـ . کنـد  مـی  ایجـاب  را باشـند  خشـکی 

 امـري  گیـاه  ایـن  در سـرما  به متمقاو پائیزه، گندم تولید

 شـرایط  تحمل به قادر که گندمی ارقام و است ضروري

 از باشـند  رشد بعدي مراحل در خشکی و زمستان سخت

  بـــود خواهنــد  برخــوردار  بــاالتري  عملکــرد  و تولیــد 

)Gusta and Fowler, 1977 و اصـــل میرزایـــی ؛ 

ــاران، ــنش در). 1381 همک ــرما ت ــرژي س ــابولیکی ان  مت

 جـذب  گیـرد،  مـی  قرار زراعی گیاه دسترس در کمتري

 آسیمیالســیون شــود، مـی  محــدود غــذایی عناصـر  و آب

 اسـاس  ایـن  بـر . گـردد  مـی  متوقـف  رشـد  و یافته کاهش

 و سـبز  پوشـش  ایجـاد  در مکـرر  هاي موفقیت عدم علت

 صـــدمات بـــه پـــائیزه کشـــتهاي برخـــی در یکنواخـــت

. اسـت  شـده  داده نسبت سرما تنش از ناشی فیزیولوژیک

 اسـتقرار  عـدم  موجـب  زنـی  جوانه مرحله در پایین دماي

 مرحلـه  ایـن  در گیاهچـه  ضعف و گردد می گیاه مناسب

   دهد تأثیرقرارمی تحت را مطلوب عملکرد به دستیابی

 )Vitamuas and Prasil, 2008; Mir 

Mohammadi, 2005  ; Yin et al.,2009  .( زنـده 

 در ماسـر  تـنش  با شدن مواجه هنگام در ها ژنوتیپ ماندن

 بـه  مقـاوم  ارقـام  انتخـاب  در اي کننده تعیین نقش مزرعه

 بـر  کـه  اسـت  عـواملی  از یکـی  سـرمایی  خو. دارد سرما

 تـاثیر  پـاییزه  کاشت در گیاهان زدگی یخ به تحمل روي

 طریق از گیاهان حقیقت در). 1381 نظامی،(دارد بارزي

 در کاهشـی  فتوپریـود  و کم دماي معرض در قرارگرفتن

 در و کرده مهیا زمستان سخت شرایط براي را خود پائیز

 مناسـبی  گذرانی زمستان که بود خواهند قادر حالت این

 گیـاه  گـرفتن  قرار). Bridger et al., 1996(باشند داشته

 تغییـرات  صـفر،  بـاالي  ولـی  پـایین،  دماهـاي  معرض در

 وجــود بــه را گیاهــان در فیزیولــوژیکی و مرفولــوژیکی

ــی ــزایش موجــب کــه آورد م ــاه تحمــل اف ــه گی ــرما ب  س

 سـرما  بـه  دهی عادت یا خوگیري را فرآیند این. شود می

 بـین  در). Palva et al., 2001; Guy, 1990(گوینـد  می

 پوشـش  زدگـی،  یخ جمله از( زمستانه مختلف هاي تنش

 یـخ  تـنش ...)   و هـا  بیمـاري  برخـی   غرقاب، یخ، و برف

ــارزترین و تــرین مهــم عنــوان بــه زدگــی  توســط تــنش ب

 ایــن. اســت گرفتــه قــرار مطالعــه مــورد اديزیــ محققــان

 مکـانی  و زمـانی  یکنواخـت  غیر شرایط دلیل به محققان

 از اسـتفاده  مزرعـه،  سـطح  در زدگی یخ و سرما بروز در

 را شـده  کنتـرل  شـرایط  در زدگی یخ آزمون هاي روش

ــورد ــون مـ ــرار آزمـ ــامی(انـــد داده قـ ــاران، و نظـ   همکـ

1386;Gusta et al., 2001 .(رانهمکا و بریگر)1996 (

 و زدگـی  یخ به تحمل بهبود سبب خوسرمایی دادند نشان

 درجــه 8 تــا 5/5 میــزان بــه گنــدم ارقــام LT50 کــاهش

. گـردد  مـی  خوسـرمایی  عـدم  تیمار به نسبت گراد سانتی

 مشاهده نیز نخود گیاه روي بر خوسرمایی اثر بررسی در

 سـبب  خوسـرمایی  شـده  کنترل شرایط در که است شده

 و نظـامی (اسـت  شـده  LT50 کاهش و ءبقا درصد بهبود

ــاران، ــوظی). 1386  همک ــاران و محف ــا) 1384( همک  ب

 گنـدم  هـاي  ژنوتیـپ  از تعدادي سرماي به تحمل بررسی

 يهـا  پیـ ژنوت کـه  کردند گزارش مید جو و دوروم نان،
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 درجـه   -17 الـی  -14 سـرماي  به تحمل ایرانی نان گندم

 حمـل ت محـدوده  دوروم گنـدم  هاي ژنوتیپ گراد، سانتی

 المللـی -بـین  جوهـاي  و گراد سانتی درجه -14 الی -10

 -12 از کمتــر تحمــل درجــه ایکــاردا مرکــز از دریــافتی

  .داشتند را گراد سانتی درجه

هـر چنـد بـین عملکـرد دانـه گنـدم و تعــدادي از       

اجزاي آن رابطه مثبتی وجود دارد، اما وجود همبسـتگی  

تـا   هاي منفی بین برخی از اجزاي عملکـرد باعـث شـده    

انتخاب براي همه اجزاي عملکرد دانـه نتوانـد بـه عنـوان     

عاملی در افزایش عملکـرد دانـه غـالت دانـه ریـز مفیـد       

. (Daynard and  Kannenberg, 1976)واقــع شــود

گـزارش نمودنـد انـدازه    ) 1377(محمدي و همکاراننور

هاي تولید شـده مـؤثر    دانه و وزن هزار دانه بر تعداد پنجه

اي  تـر بـا مـواد ذخیـره     هـاي درشـت   دانـه  باشند، زیـرا  می

هـاي ریـز   هاي بیشـتري نسـبت بـه دانـه     بیشتر، تعداد پنجه

گیري عملکرد، هر صفت کمی در شکل. کنند تولید می

صرف نظر از آثار منفی و مثبت بر روي گیـاه بـه نـوعی    

نقش داشته و این آثار به صورت مسـتقیم و یـا از طریـق    

هم چنـین  . شوند هر میصفات دیگر با مقادیر مختلف ظا

ــل      ــک و تعام ــت بیولوژی ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــرد دان عملک

هــاي منفـی و مثبــت   سیسـتمیک داراي انــواع همبسـتگی  

باشند و لذا با تأکید بر همبستگی ساده، روابط واقعـی   می

توان به خوبی بیان نمـود   بین عملکرد و اجزاء آن را نمی

شـی  به همین دلیل از روش تجزیـه علیـت  بـه عنـوان رو    

اي از متغیرهــاي مربــوط بــه هــم بــراي بررســی مجموعــه

 (Solanki, and Bakshi, 1973 ;اسـتفاده مـی گـردد   

.(Ortiz and Longie, 1997  تعیــین همبســتگی بــین

صفات مختلف، بـه ویـژه عملکـرد دانـه و اجـزاي آن و      

گـران ایـن    ها، به بـه نـژاد   تعیین روابط علت و معلولی آن

ترین ترکیب اجـزاء را کـه    دهد که مناسب فرصت را می

ایـن روش  . منتهی به عملکرد بیشتر شود، انتخاب نماینـد 

دهد که اثر مستقیم هر جزء عملکرد بـر مقـدار    اجازه می

نهایی تولید از آثار غیر مسـتقیم کـه از طریـق ارتباطـات     

 Steel)شود تفکیک شود  ها ایجاد می دو جانبه میان آن

and Torrie, 1997) .ــا و هم ــاران اوکویام ) 2004(ک

نشان دادند که عملکرد دانـه گنـدم بـا بیومـاس و تعـداد      

سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبتـی  

ــد ــدي . دارن ــدم  ) 2009(یاگ ــه در گن ــود ک ــزارش نم گ

دارد  دوروم وزن دانه اثر مستقیم مثبتی بـر عملکـرد دانـه    

رد و اثر غیر مستقیم آن از طریق سـایر صـفات بـر عملکـ    

تعـداد دانـه در سـنبله و ارتفـاع گیـاه اثـر       . نیز مثبـت بـود  

). Deniz , 2007(مستقیم مثبتی بر عملکرد دانـه داشـتند  

ــا مطالعــه  ) 1382(روســتایی و همکــاران ژنوتیــپ  652ب

گنــدم دیــم و بــا اســتفاده از تجریــه بــه عامــل هــا اظهــار  

هاي زودرسـی، طـول دوره پـر شـدن      شاخصداشتند که 

وتـه، وزن هـزار دانـه و مقاومـت بـه سـرما       دانه، ارتفـاع ب 

سـرد   یط دیـم ادرگزینش ژنوتیپ هاي مطلوب براي شر

بــا توجــه بــه اینکــه در   .دنمــی باشــبیشــتر  داراي اهمیــت

اغلــب ســال هــا،  ســرما و یخبنــدان بــه مــزارع گنــدم در 

مناطق سردسیر کشور خسـارت قابـل تـوجهی وارد مـی     

بر عملکرد نماید، همچنین اهمیت شناسایی صفات مؤثر 

در این مناطق، این تحقیق بـه منظـور بررسـی تحمـل بـه      

تنش سرما و رابطه علت و معلولی صـفات فنولوژیـک و   

هاي گندم با عملکرد دانـه و تعیـین    اگرونومیک ژنوتیپ

بهترین صفات گیاهی جهت تثبیـت عملکـرد بـاال انجـام     

  .گرفت

یر این بررسی شامل دو سري آزمایش به شرح ز 

  :بود
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آزمایش ارزیابی خصوصیات زراعی و - 1

هاي گندم دیم در شرایط دیم در  عملکرد دانه ژنوتیپ

 در استان در شهرستان ازنا 1384- 85سال زراعی 

ژنوتیپ گندم نان به همراه ارقام  18لرستان با استفاده از 

هاي  در قالب طرح بلوك) شاهد(2سرداري و آذر

ارتفاع این منطقه . ء شدکامل تصادفی با سه تکرار اجرا

متر، طول و عرض جغرافیایی به  1870از سطح دریا 

است و میزان بارندگی در   33ْ، 27َو، 49ْ،  27َترتیب 

میانگین دماي . متربود میلی 3/475سال اجراي آزمایش 

گراد،  درجه سانتی 52/1) از مهر تا اسفند(شش ماهه

میانگین گراد،  درجه سانتی -72/0میانگین حداقل دما 

گراد و حداقل دماي  درجه سانتی 7/10دماي حداکثر 

. گراد مربوط به دي ماه بود درجه سانتی - 4/29مطلق 

روز  98تعداد روزهاي یخبندان درسال اجراي آزمایش 

 20بافت خاك محل آزمایش در عمق صفر تا . بود

میکروموز  EC=63/0و  pH=9/7متر لوم رسی با  سانتی

سازي زمین به روش پس از آماده. متر بودبر سانتی

 15/8/1384ها درتاریخ  معمول زراعی کاشت ژنوتیپ

هر کرت آزمایشی . فاصله آبیاري گردیدانجام شد و بال

متر  سانتی 20متري به فاصله خطوط  4شامل شش خط 

کود شیمیایی مصرفی بر اساس نتایج آزمون خاك  .بود

فاده و تعیین حد بحرانی عناصر موجود در خاك است

تمامی کود فسفاته و پتاسه و نصف کود نیتروژن . شد

همزمان با کاشت و مابقی کود نیتروژن به صورت 

سرك در شرایط وجود رطوبت در مرحله پنجه زنی 

دانه در  300میزان بذر مصرفی بر اساس . استفاده شد

ها براي هر  متر مربع با توجه به وزن هزار دانه ژنوتیپ

ها با  و پس از ضدعفونی آنکرت آزمایشی محاسبه 

زنی  در مرحله پنجه .سموم قارچ کش کشت گردید

هاي هرز پهن برگ و باریک  جهت مبارزه با علف

و ) تري بنورون متیل(هاي گرانستار برگ از علف کش

در طول . استفاده شد) اتیل پی-فنوکسا پروپ(پوماسوپر

دوره رویش و پس از برداشت از صفات تحمل به 

دهی، روز  ع بوته، طول پدانکل، روز تا سنبلهسرما، ارتفا

تا رسیدن، تعداد دانه در سنبله، طول ریشک، طول 

عملکرد بیولوژیک،  وزن هزار دانه،  سنبله، سنبله، وزن

عملکرد کاه، عملکرد دانه و شاخص برداشت یادداشت 

ها مقایسه  پس از تجزیه واریانس داده. برداري شد

با استفاده از نرم افزار  دانکن میانگین صفات به روش 

MSTATC گیري رابطه  براي اندازه. محاسبه گردید

هاي مستقل و متغیر وابسته از روش استاندارد و  بین متغیر

براي . ضرایب همبستگی ساده بین صفات محاسبه شد

تعیین مدل رگرسیونی مناسب و به منظور حذف اثر 

وش صفات غیر مؤثر یا کم تأثیر بر عملکرد دانه از ر

 SPSS رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار 

براي تفکیک و نمایش جزئیات . نجام گرفتا

همبستگی بین دو متغیر به صورت اثرات مستقیم و غیر 

مستقیم از روش تجزیه علیت با استفاده از نرم افزار 

Path2 استفاده شد .  

هاي  آزمایش تعیین تحمل به سرماي ژنوتیپ- 2

ژنوتیپ گندم نان در سال زراعی  20استفاده از گندم با 

. انجام گرفتدر ایستگاه تحقیقات مراغه  1384 -  85

هر کرت آزمایشی شامل چهار خط به فاصله خطوط 

بعد از . متر بود 2از یکدیگر و به طول  متر سانتی 25

ها اجراي آزمایش  رشد ژنوتیپ شروع یخبندان و توقف

در هر مرحله . شروع شد براي آزمون انجماد مرحله اول

زمانی از اجراي آزمایش انجماد طوقه، براي هر سري 

گراد یک طرح در  درجه سانتی -5دمایی به عنوان مثال 

. هاي کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد قالب بلوك

براي ارزیابی اثر زمان در این سه سري  آزمایش، 

هاي خرد شده بر پایه  تجزیه بر اساس آزمایش کرت
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اولین . هاي کامل تصادفی انجام شد طرح بلوك

در مرحله  1/10/84در تاریخ ) سري اول(مرحله

زنی آغاز شد به این ترتیب که براي هر سري از ده  پنجه

، -19،-17، -15، -13، -11، - 9، - 7، - 5(گروه دمایی

محفوظی و ( پیاده شد) درجه سانتی گراد - 23و  - 21

 50یعنی دمایی که ( LT50در نهایت  ). 1384 ،همکاران

هر براي ) ها در اثر سرما از بین رفته بودند درصد بوته

هاي دوم و  گیري نمونه. مشخص شد ها یک از ژنوتیپ

سوم با فواصل زمانی یک ماهه براي همان ده درجه 

هاي  گیري اول اجرا شد و تجزیهگراد مشابه نمونه سانتی

  . گرفت انجام MSTATCآماري با استفاده از نرم افزار 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 

اي در شهرستان ازنا نشان  ها در شرایط مزرعه ژنوتیپ

ها از نظر عملکرد دانه و صفات مورد  داد که ژنوتیپ

بنابراین باتوجه به . دار دارند معنی  بررسی تفاوت

هاي موجود، امکان گزینش براي صفات مورد  تفاوت

 19 شماره  ژنوتیپ  ).1جدول (داردنظر وجود 

  و کیلوگرم در هکتار 1131با عملکرد )سرداري(

 کیلوگرم در هکتار  676با عملکرد  9شماره   ژنوتیپ

با . کمترین عملکرد دانه را داشتند بیشترین وبه ترتیب 

توجه به شرایط اقلیمی منطقه که داراي زمستانهاي سرد 

) ازنا( ین شهرستانو میانگین طول دوره یخبندان در ا

) سرداري( 19ژنوتیپ شماره . می باشد روز 98معادل

توانسته است در چنین شرایطی بیشترین عملکرد دانه 

و بیشترین شاخص ) کیلو گرم در هکتار 1131(

بعد از رقم شماره . را داشته باشد) درصد 8/27(برداشت

 1129با عملکرد دانه  14ژنوتیپ شماره )  سرداري( 19

ها عملکرد دانه باالتري را به  م، در بین ژنوتیپکیلوگر

 ضرایب همبستگی صفات. خود اختصاص داد

نشان داد بیشترین میزان همبستگی بین ) 2جدول(

). r=98/0**(عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه بود

عملکرد دانه با وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن 

ژیک هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولو

عملکرد دانه . دار داشت همبستگی مثبت و بسیار معنی

) r=50/0**(بیشترین میزان همبستگی را با وزن هزار دانه

 7/41گرم تا  7/23ها بین  وزن هزار دانه ژنوتیپ. داشت

نیز )  2002 (سنچز و همکاران. گرم نوسان داشت

دار بین عملکرد دانه و  همبستگی مثبت و بسیار معنی

انه را گزارش و به اهمیت این صفت در بین وزن هزار د

اجزاء عملکرد و تاثیر آن در افزایش عملکرد دانه 

  .ها تحت تنش خشکی اشاره کردند ژنوتیپ

با ) آزمون انجماد طوقه(درجه تحمل به سرما 

وزن  هزار دانه، عملکرد  بیولوژیک، عملکرد دانه و 

 .)2جدول(طول پدانکل رابطه مثبت و معنی دار داشت

این نتیجه با یافته هاي بسیاري از محققان مطابقت 

محمدي و نور  ;1384، محفوظی و همکاران(داشت 

  ).1377،همکاران

ــزایش وزن   از جملــه عوامــل مهــم محیطــی در اف

باشد کـه بـا    هزار دانه، اعمال مدیریت زراعی صحیح می

تـوان وزن هـزار دانـه را افـزایش      ها مـی  بکارگیري آنبه

وجه به انتخاب ارقامی که از نظر تـوارثی  هم چنین ت. داد

ــت    ــه باشــند جه ــزار دان ــاالیی از وزن ه داراي درصــد ب

ــت    ــؤثر اس ــه م ــرد دان ــزایش عملک ــدي و  . اف ــور محم ن

هـاي درشـت تـر    گزارش نمودند دانـه ) 1377(همکاران 

با مواد ذخیره اي بیشتر، تعداد پنجه هاي بیشـتري نسـبت   

  .کنندهاي ریز تولید می به دانه
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  هاي گندم در شهرستان ازنا مقایسه میانگین خصوصیات زراعی  ژنوتیپ -1جدول

  عملکرد دانه

 Grain 
yield(kg/ha)   

  کاهعملکرد

Straw 
yield(kg/ha)  

 عملکرد بیولوژیک

Biological 
yield(kg/ha) 

 شاخص برداشت

Harvest 
index(%)  

  وزن هزاردانه

Tousand  Kernel  
 weight (g)  

  طول سنبله

Spike 
length(cm) 

 

  طول ریشک

Awn 
length(cm)  

  تعداد دانه در سنبله

Grain/ Spike  

 وزن سنبله

Spike 
weight(g) 

  طول پدانکل

 penduncle 
length(cm)  

  ارتفاع بوته

 Plantheight 
(cm)  

  روز تا رسیدن

Days to   
Maturity  

 دهی روزتا سنبله

Days to 
heading  

شماره 

NO. 

 ab1058  ab 4520  ab 5578  b 8/25  a 7/41  Ab9/5  d 7/5  bc 3/14  ab 9/0  ab 7/8  bc 63   cd 242  fg 199  1 

 ab962  a 4617  ab 5578  b 8/17 ab 7/36  ab7/5  a 9/6  bc 14  ab 8/0  ab1/9  ab 67  cd243   cd 202  2  

 ab899  bc 3169  ab 4068  ab 22  ab 7/40  bc 4/5  g 8/4  bc 5/13  ab 8/0  ab 4/9  a 78  a 245  cd202   3  

ab1102   ab 3507  ab 4609  ab 3/24  a 7/41  ab1/6  fg 1/5  bc 8/13  ab 9/0  ab5/8  ab 68  cd 242  de 201  4  

 e715  cd 2994  cd 3708  ab 8/20  f 7/23  fg5  fg 2/5  bc 5/12  f 5/0  f 6/4  ab 68  cd 243  fg 199  5  

 e687  d 2491  d 3177  ab 1/23  f 3/25  ef1/5  b 4/6  bc 1/13  cd 6/0  cd 3/7  ab 68  cd 242  ef 200  6  

ab880  ab 3995  ab 4875  b 9/17  ab 37  ab 2/6  h 9/2  ab 3/16  ab 9/0  ab 3/11  ab 69  cd 243  gh 198  7  

de 740  cd 2801  cd 3542  ab 4/21  f 2/24  de 2/5  b 3/6  cd 2/12  cd 6/0  de1/6  bc 63  cd 243  cd 202  8  

 e676  cd 2991  cd 3667  b 4/18  f 7/25  fg 5  fg 5  bc 2/14  cd 6/0  bc3/8  ab 70  cd 243  gh 198  9  

 ab1025  ab 4006  ab 5031  ab 9/20  cd 3/34  h6/4  ef 2/5  de 7/11  cd 6/0  ab 2/10  ab 70  cd242  h 198  10  

cd 772  ab 3805  ab 4578  b 9/16  ab 38  Cd3/5  d 8/5  de 9/11  ab 7/0  ef9/5  cd 58  bc 244  gh 199  11  

de 734  ab 3604  ab 4339  b 9/16  ab 3/39  ab 9/5  df 6/5  e 7/9  cd 6/0  cd5/7  ab 73  cd242  fg 199  12  

bc 796  cd 2959  bc 3755  ab 1/22  ef28  ab 7/5  d 7/5  bc 1/13  ab 7/0  f 6/4  bc 62  a 245  a 204  13  

a 1129  ab 4048  ab 5177  ab 2/22  bc 7/35  Ab7/5  b 4/6  ab 7/15  ab 9/0  cd 7/6  ab 64  a 245  a 204  14  

 ab894  ab 3388  ab 4281  ab 7/20  cd 35  a 3/6  bc 2/6  a 3/18  a1  ef 6/5  ab 68  cd242  ab 203  15  

bc 798  ab 3452  ab 4250  b 7/18  de 8/31  gh 9/4  d 8/5  de 7/11  cd 6/0  a 3/12  cd 58  cd242  de 201  16  

ab 969  ab 3979  ab 4948  ab 5/20  bc 3/35  ab 8/5  ef 3/5  cd 2/12  ab 8/0  bc 8/7  d 55  cd 243  fg 199  17  

ab 890  ab 4074  ab 4964  b 3/18  ab 39  ab 8/5  fg 1/5  cd 5/12  ab 8/0  ab 9/9  bc 61  cd242  bc 203  18  

 a1131  bc 3181  ab 4313  a 8/27  ab 3/39  ab 9/5  cd 9/5  bc 7/12  ab 8/0  ab 9/8  ab 67  cd242  de 201  19  

ab 1104  a 4692  a 5797  b 1/19  ab 3/37  ab 6/5  fg 2/5  ab 1/15  ab 9/0  bc 96/7  ab 75  cd242  gh 199  20  

62/15  43/23  58/18  05/25 78/9 21/9 84/12 26/17 57/17 44/28 35/13 34/0 40/0 c.v% 

  هستند درصد 5 دار در سطح احتمال  ها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنی میانگین 
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  هاي گندم ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد دانه و برخی صفات ژنوتیپ -2دولج

            

 رهشما                           صفات     (٢) (٣) (۴) (۵) (۶)  )٧(  )٨( )٩( )١٠( )١١( )١٢(

١۴/٠ ns - ٣١/٠ * - ١٢/٠ ns - ٠٨/٠ ns ٢١/٠ ns ٠۴/٠ n

s 
٢٣/٠ ns ٢۶/٠ * - ٢۴/٠ ns ١۶/٠- ns **٣٨/٠  روزتاسنبلھ دھی -١ 

- ٠٢/٠ ns - ٢١/٠ ns ٠٨/٠ ns ٠٨/٠ ns - ١۴/٠ ns ٠۶/٠ n

s 
١٧/٠ ns ٢٠/٠ n

s 
- ١۵/٠ ns ٠۴/٠- ns  روز تا رسیدن -٢ 

١/٠ ns ٠٨/٠ ns - ١٧/٠ ns - ١۴/٠ ns ١٧/٠ ns ٠٢/٠ n

s 
١٢/٠ ns ٠۵/٠ n

s 
- ٠٣/٠ ns 

 ارتفاع بوتھ -٣  

١٩/٠ ns ٣٧/٠ ** ٢٢/٠ ns ٢۴/٠ ns - ٠٩/٠ ns ٣۴/٠ *

* 
١١/٠ ns ٢٢/٠ n

s 
 طول پدانکل -۴   

۴٩/٠ ** ٣۴/٠ ** ٣۴/٠ ** ۴١/٠ ** ٠٢/٠ ns ۶٨/٠ *

* 
۶٩/٠ ** 

 وزن سنبلھ -۵    

٣٩/٠ ** ١۴/٠ ns ٠۶/٠ ns ١٢/٠ ns ٢٢/٠ ns ١٧/٠ n

s 
 تعداددانھ درسنبلھ -۶     

۵٠/٠ ** ۴۴/٠ ** ٣٨/٠ ** ۴۵/٠ ** - ٠١/٠ ns 
وزن ھزاردانھ  -٧        

۴۶/٠ ** - ١١/٠ ns - ٧٣/٠ ** - ۶٠/٠ ** 
 شاخص برداشت -٨       

۴٠/٠ ** ۴٧/٠ ** ٩٨/٠ ** 
 عملکرد بیولوژیک -٩        

٢٣/٠ ns ۴٨/٠ ** 
  ١٠-  عملکرد کاه         

٢٩/٠ تحمل بھ سرما  -١١           *  

 عملکرد دانھ -١٢           -

درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  دار، معنی معنی به ترتیب غیر *و** ، ns  

 

وزن هزار دانه، تعـداد دانـه در سـنبله بـا      عالوه بر

ــتگی مثبـــت و بســـیار معنـــی  دار  عملکـــرد دانـــه همبسـ

میـانگین دامنـه تعـداد دانـه در سـنبله      ). r=39/0**(داشت

وجـود همبسـتگی    .متغیر بـود  3/18تا  7/9ها بین  ژنوتیپ

قوي بین تعداد دانه در سنبله و وزن سـنبله نشـان    مثبت و

هاي با وزن سنبله بیشتر داراي تعداد دانـه   که ژنوتیپ داد

در سنبله بیشتري بودند و این امر باعث افزایش عملکـرد  

نتـایج بدسـت آمـده مبنـی بـر      . ها گردیده اسـت  ژنوتیپ

وجود همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه 

ــزایش در  هــاي گ ژنوتیــپ نــدم  بیــانگر آن اســت کــه اف

ها و تغییـر در عملکـرد بیولوژیـک     عملکرد دانه ژنوتیپ

ــین آن  ــی ب ــاط مثبت ــوده و ارتب . هــا وجــود دارد همگــام ب

بنابراین عملکـرد بیولوژیـک در افـزایش عملکـرد دانـه      

از سوي دیگر افزایش عملکـرد  . نقش مهمی داشته است

  برداشت نیز هاي مختلف با تغییرات شاخص در ژنوتیپ

نتایج ایـن آزمـایش نشـان داد    . همگام بوده است

که بـین شـاخص برداشـت و عملکـرد دانـه یـک رابطـه        

بنـابراین شـاخص برداشـت نیـز عامـل      . مثبت وجود دارد

کـوچکی  (گردد مهمی در افزایش عملکرد محسوب می

عنایـت بــه اینکـه عملکــرد   لـذا بــا  ).  1384 ،و همکـاران 

هــا مــؤثر  د دانــه ژنوتیـپ بیولوژیـک در افــزایش عملکـر  

انـد قسـمت اعظـم مـواد      هایی کـه توانسـته   بوده، ژنوتیپ

فتوسنتزي را به دانه اختصاص دهند و شـاخص برداشـت   

هـا   تواننـد در انتخـاب ژنوتیـپ    تولید نماینـد مـی   باالتري

دار  وجـود همبسـتگی مثبـت و معنـی    . مدنظر قرار گیرند

اد بـین عملکــرد بیولوژیـک و عملکــرد دانـه توســط افــر   

 .(Okuyama et al., 2004)دیگر گـزارش شـده اسـت   

پـس از  بر عملکرد دانه،   مؤثربه منظور شناسایی صفات 

گیري شـده بـا اسـتفاده    وارد نمودن تمامی صفات اندازه

از مدل رگرسیون گام به گام، صـفات کـم تـأثیر یـا بـی      

تأثیر از مدل حذف گردید و اجزاي مؤثر عملکـرد دانـه   

زار دانـه، شـاخص برداشــت و   شـامل سـه صـفت وزن هـ    

تجزیـه  . تعداد دانه در سنبله تعیین و در مدل باقی ماندنـد 

علیت عملکرد دانه نشان دادکه وزن هزار دانه داراي اثر 

، اثر غیـر مسـتقیم وزن هـزار    دار بود مستقیم مثبت ومعنی

 بســیار دانــه از طریــق صــفت شــاخص برداشــت منفــی و
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ه مثبـت و بسـیار   ضعیف و از طریـق تعـداد دانـه در سـنبل    

یعنــی بــا فــرض ثابــت در نظــر ). 3جــدول (ضــعیف بــود

وزن هــزار دانــه، ســبب  گــرفتن ســایر متغیرهــا، افــزایش

برداشـت   شاخص صفتدو  افزایش عملکرد دانه شده و

در سنبله بطور غیر مستقیم نقشی درافـزایش   دانه و تعداد

 نتایج مشابهی توسط افراد دیگـر . اند عملکرد دانه نداشته

اثر مستقیم شاخص  ).Yagdi, 2009(ش شده استگزار

دار و اثـر غیـر    معنـی  دانـه مثبـت و   برداشت بـر عملکـرد  

وزن هزار دانه منفـی و بسـیار    مستقیم آن از طریق صفت

  مثبت و بسیار در سنبلهدانه  ضعیف و از طریق تعداد

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم مهمترین صفات زراعی با عملکرد دانه بر اساس تجزیه علیت-3جدول

trait صفت 
                                    اثر مستقیم                  اثرات غیر مستقیم از طریق
Indirect effect through   Direct effect 

  X1 X2 X3 
-Thousand kernel weight٠٣٢/٠  -٠٥٨/٠ -  ٥٢١/٠ **   وزن ھزار دانھ  ١ 

Harvest index  -٠٤٣/٠ - -٠٦٣/٠  ۴٧٩/٠ **  شاخص برداشت  ٢ 

-٣  Grain /spike ١٠٧/٠ ٠٨٦/٠  ١٩٤/٠ تعداد دانھ در سنبلھ  - 

Correlation of trait with 
the grain yield 

ھمبستگی صفت با (جمع 
 )عملکرد دانھ

    ** ٤٩٥/٠  ** ۴۶/٣٨٨/٠**    ٠ 

                                                     
 66/0   Residual effect:  

با توجه به وجود همبستگی مثبت و . ضعیف بود

پس  ،دار بین عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی

صفت شاخص برداشت بطور مستقیم باعث عملکرد 

عداد دانه در دانه گردیده و دو صفت وزن هزار دانه و ت

سنبله بطور غیر مستقیم در افزایش عملکرد دانه مؤثر 

اثر مستقیم تعداد دانه در سنبله بر عملکرد دانه . اندنبوده

مثبت و ضعیف و اثر غیرمستقیم تعداد دانه در سنبله از 

طریق وزن هزار دانه مثبت و ضعیف و از طریق شاخص 

ف و وجود روابط مختل. برداشت مثبت و متوسط بود

تعداد دانه در سنبله به طور  اثر مثبت و متوسط صفت

غیر مستقیم از طریق شاخص برداشت باعث گردیده که 

سنبله با عملکرد دانه تغییر  همبستگی کل تعداد دانه در

اي  یابد و این صفت نتواند بطور مستقیم اثر قابل مالحظه

گر چه دو صفت  .در افزایش عملکرد دانه داشته باشد

مثبت و مستقیم  ار دانه و شاخص برداشت اثروزن هز

داشتند اما این بدان معنی نیست  دار بر عملکرد دانه معنی

که این دو صفت در همه شرایط به این اندازه بتوانند با 

عملکرد دانه همبستگی مثبت و باالیی داشته باشند زیرا 

نقش اثر متقابل بین این صفات و صفات دیگر در 

هاي موجود در  ر تعیین اختالفهاي مختلف د محیط

محصول نهایی بیش از اثر هر یک از صفات به تنهایی 

است، با این وجود شناسایی حالت هایی از صفاتی که 

علیرغم تنوع موجود از فراوانی بیشتري برخوردارند نه 

فقط از نظر ساختمان ژنتیکی بلکه براي درك نقش 

 صفات مورد نظر مؤثر جهت دستیابی به عملکرد

  .تواند روش مؤثري در گزینش ارقام باشد مطلوب می

بررسی تحمل به سرما با استفاده از آزمون 

  :انجماد مصنوعی طوقه 

نتایج تجزیه واریانس تحمل به سرماي ژنوتیپ 

  ژنوتیپ( 2اي گندم به همراه دو رقم سرداري و آذره

بر اساس آزمون انجماد مصنوعی ) سبز نشد 9شماره 

در سه مرحله زمانی نشان داد که  LT50طوقه به روش 

با  %1 احتمال ها از نظر تحمل به سرما در سطح ژنوتیپ

مقایسه میانگین ). 4جدول(دارند یکدیگر اختالف
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LT50 هاي گندم در مرحله اول آزمون انجماد  ژنوتیپ

، 8، 5 هاي شماره مصنوعی طوقه نشان داد که ژنوتیپ

گراد،  ه سانتیدرجLT50 = - 18با میانگین  17و  15، 13

مقاومت بیشتري را نسبت به سرما داشتند و ژنوتیپ 

گراد  درجه سانتی LT50= - 7/12با میانگین  1شماره 

  . کمترین مقاومت را نسبت به سرما داشت

 20و  19، 14، 10، 4، 1هاي شماره  ژنوتیپ

داراي مقاومت به سرماي بیشتر در مراحل مختلف 

 مقاومت به که درجه انجماد طوقه نیز بودند به طوري

ها در زمان نهایت خوگرفتن به سرما  این ژنوتیپ سرماي

LT50 میانگین  . بود  گراد سانتی  درجه  - 17برابر  

LT50  

ها در این مرحله از آزمون انجماد  ژنوتیپ

مقایسه . گراد بود درجه سانتی - 17مصنوعی طوقه برابر 

مون هاي گندم در مرحله دوم آزژنوتیپ LT50میانگین 

با  5و  4، 2هاي شماره  انجماد طوقه نشان داد ژنوتیپ

گراد در زمره  درجه سانتی LT50 = - 14میانگین 

به سرما بودند و ژنوتیپ   هاي مقاوم ژنوتیپ

کمترین تحمل را نسبت به سرما  LT50 = - 8با11شماره

در این سري آزمون  ها ژنوتیپ LT50میانگین . داشت

گراد بود که در  ه سانتیدرج -12انجماد طوقه برابر 

. بود گرادکمتر سانتی درجه 5مقایسه با سري اول حدود 

داشت که با گذشت زمان از  توان  اظهار بنابراین می

 Gusta(ها کاسته شده است مقاومت به سرماي ژنوتیپ

and Fowler, 1977 ;  میرزایی اصل و همکاران، 

1381.(  

ــانگین  ــپ LT50مقایســه می ــدم ژنوتی ــاي گن در  ه

مرحله سوم آزمـون انجمـاد طوقـه بیـانگر آن اسـت کـه       

ــپ ــاي شــماره  ژنوتی ــانگین 15و  19ه ــا می  LT50= -12ب

 گـراد داراي مقاومـت بـه سـرماي بیشــتري     درجـه سـانتی  

ــاد شــده، ژنوتیــپ  از ژنوتیــپ بعــد . بودنــد هــاي  هــاي ی

ــماره ــانگین   17و  16، 13ش ــا می ــه  LT50= -3/11ب درج

بــاالیی برخــوردار گــراد از مقاومــت بــه ســرماي  ســانتی

ــد ــپ. بودنـ ــل ژنوتیـ ــماره  در مقابـ ــاي شـ ــا  11و  4هـ بـ

گـراد داراي مقاومـت    درجـه سـانتی   LT50 = -6میانگین

  ). 5جدول (بودند کمتري  به سرماي

   

 هاي گندم در سري اول ، دوم و سوم آزمون انجماد طوقه ژنوتیپ LT50تجزیه واریانس صفت  -4دولج

   MS                                      میانگین مربعات

  درجه آزادي

df.  

  

  منابع تغییرات

 s.o.v 
  سري سوم

Third stage 

  سري دوم

Second stage 

  سري اول

First stage 

 ns٣٣٣* ٠٧٠/٠/۵  nsتکرار  ٢  ٩١٢/٠  Replication 

 Genotype    ژنوتیپ ١٨ ۴/۴٩٩**   ٢٣٩/٧** ٩٢٢/٧** 

            Error اشتباه ٣۶ ٢٨٣/١ ۴٨١/١ ٠/٣۶۶

 %.C.V ضریب تغییرات - ۶/۶٧ ١١/١٠ ۶/٠٨

درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  دار، معنی به ترتیب غیر معنی** و*،  n.s 

 



 

٣٥ 

 

 مجله علوم کشاورزي دیم ایران  جلد1،  شماره2،  سال1391

، آزمـایش  براي ارزیابی اثر زمـان در سـه مرحلـه   

تجزیه واریانس مرکب بر اسـاس آزمـایش کـرت خـرد     

هاي کامـل تصـادفی    شده در زمان در قالب طرح بلوك

بـین   بدسـت آمـده   براسـاس نتـایج   ).6جـدول (نجام شدا

بـرداري و   ها از نظر تحمل به سرما و زمان نمونـه  ژنوتیپ

دار در سـطح   زمـان اخـتالف معنـی   × اثر متقابل ژنوتیپ 

ــت وجـــود %1 احتمـــال ــانگین مقایســـه . داشـ  LT50میـ

هاي گندم در سه مرحله آزمون انجماد طوقـه بـا    ژنوتیپ

و  17، 15هاي شـماره  نوتیپژ نشان داد که LSDآزمون 

ــانگین   5 ــا می ــب ب ــه ترتی  -14و  -LT50 ، 4/14- ،2/14ب

 سانتی گـراد، بیشـترین تحمـل را نسـبت بـه سـرما       درجه

درجـه   LT50 = -4/10بـا   11داشـتند و ژنوتیـپ شـماره    

. گراد کمتـرین تحمـل را نسـبت بـه سـرما داشـت       سانتی

 بـرداري  ها طی سـه مرحلـه نمونـه    ژنوتیپ LT50میانگین 

 2ارقـام سـرداري و آذر  . گراد بود درجه سانتی -13برابر 

ــب داراي    ــه ترتیــ ــه  -7/12و  -LT50  ،6/13بــ درجــ

ــد ســانتی ــوظی و همکــاران  .گــراد بودن ــا ) 1384(محف ب

هـاي گنـدم   بررسی تحمل به سرماي تعدادي از ژنوتیـپ 

هـاي   نان، دوروم و جو دیم گزارش کردند کـه ژنوتیـپ  

درجـه    -17تـا   -14بـین   LT50گندم نـان ایرانـی داراي   

معـادل   LT50گـراد و جوهـاي بـین المللـی داراي     سانتی

  . گراد هستنددرجه سانتی -12

ها اضافه کردندکه برخی از ارقام  هم چنین آن

گراد به درجه سانتی -25خارجی از جمله نوستار تا 

بریگر و . آزمون انجماد طوقه تحمل داشت

ژنوتیپ گندم  11در تحقیقی بر روي ) 1996(همکاران

در  دو حالت عادت داده شده و عادت داده نشده، 

ارقام مورد آزمایش خود را به ترتیب  LT50میانگین 

ها  آن .گراد برآورد کردند درجه سانتی -8و  - 13

گزارش نمودند که ارقام در حالت عادت داده نشده از 

هم چنین . تحمل به سرماي باالتري برخوردار هستند

گزارش نمودند که ) 1384(اران محفوظی و همک

نزدیکی بین تکمیل بهاره سازي و بیان ارتباط بسیار 

 سازي وجود دارد که بعد از تکمیل بهاره تحمل به سرما

)Vernalization( ها به ارقام گندم، میزان تحمل آن 

مراحل دوم و سوم آزمون انجماد . یابد سرما کاهش می

گرفت، بنابراین طوقه با فواصل زمانی یک ماهه انجام 

 ها درزمان اول بیشتر از میزان تحمل سرماي ژنوتیپ

 ژنوتیپ ها در زمان اول وقتی. هاي دوم و سوم بود زمان

گیرند  قرار می) خوسرمایی(دهی به سرمادر دماي عادت

هاي ساختمانی مرتبط با تحمل به   تدریج تظاهر ژن به

 در .(Mahfoozi et al., 2001)شود سرما آغاز می

ول دوره عادت دهی به دلیل تجمع قندها، ط

 رفته به ها و کاهش آب رفته اسیدآبسیزیک،پروتئین

 ,.Wilen et al) شود ها افزوده می میزان تحمل ژنوتیپ

1995).  

سازي تا تکمیل دوره  چون از شروع دوره بهاره

تدریج به میزان  سازي به آن و رسیدن به حد اشباع بهاره

اما در . شود ا افزوده میه تحمل به سرماي ژنوتیپ

اند  سازي رسیده مراحل بعدي احتماالً به حد اشباع بهاره

دهی که  و با مساعد شدن هوا به تدریج فرایند عادت

ها کاهش  شود در آن باعث افزایش تحمل به سرما می

به همین دلیل  .(Mahfoozi et al., 2006)یافته است

ر هاي گندم د میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ

با توجه . هاي دوم و سوم کاهش یافته است گیري نمونه

هاي  به نتایج بدست آمده انتخاب و توصیه ژنوتیپ

مقاوم به سرما و متحمل به تنش خشکی با عملکرد باال 

و خصوصیات مطلوب زراعی براي مناطق سرد کشور 

  .امري اجتناب ناپذیر است
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 20و  19، 14، 10، 4، 1هاي شماره  ژنوتیپ 

عملکرد دانه بیشتري نسبت به سایر ژنوتیپ ها و  داراي

داراي مقاومت به سرماي بیشتر در مراحل مختلف 

درجه  میانگین انجماد طوقه نیز بودند به طوري که

ها در زمان نهایت  مقاومت به سرماي این ژنوتیپ

گراد  درجه سانتی - 17برابر با  LT50خوگرفتن به سرما 

مقاومت به سرماي بیشتر ژنوتیپ هایی که از درجه . بود

برخوردار بودند، هم چنین داراي صفات زراعی مناسبی 

ازجمله وزن هزاردانه بیشتر، شاخص برداشت باالتر و 

وجود مقاومت  .تعداد کافی دانه در سنبله نیز بودند

بیشتر به سرما در این الین ها موجب گردید که شرایط 

 - 29سرماي (سخت سرماي منطقه را به خوبی تحمل 

و )  گراد در اواخر دي ماه با پوشش برف درجه سانتی

نسبت به سایر ژنوتیپ ها  عملکرد بیشتري نیز تولید 

میرزایی اصل   ;   Gusta and Fowler, 1977(نمایند 

احتماال توانایی تولید محصول ).  1381 ،و همکاران

بیشتر در منطقه سرد و خشک در این ژنوتیپ ها مربوط 

رما و استفاده مؤثرتر از منابع آب و تحمل بیشتر به س

خاك وتولید مواد فتوسنتزي، از ماده خشک و عملکرد 

دانه بیشتر به دلیل برخورداري تعداي از صفات فوق 

باشد که این نتایج با تحقیقات بسیاري از پژوهشگران 

 ؛ (Santvari and Romagosa, 2002مطابقت دارد  

Mohammadi  et al., 2010.(   

وع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجم

و تعداد  وزن هزاردانه، شاخص برداشت چونصفاتی 

مؤثرترین صفات تعیین کننده عملکرد دانه در سنبله،  

در شرایط تنش سرما بودند و این صفات می توانند  دانه

عالوه .  در برنامه هاي اصالحی مورد توجه قرار گیرند

هاي  ها در سري تیپمیزان تحمل به سرما در ژنوبر آن 

مختلف زمانی، متفاوت و بیشترین میزان تحمل در 

درجه  میانگین طوریکهه نهایت خوگرفتن به سرما بود ب

ها در زمان نهایت خوگرفتن  مقاومت به سرماي ژنوتیپ

 و گراد بود درجه سانتی -17برابر با  LT50به سرما 

که از درجه تحمل به سرماي بیشتر  یژنوتیپ های

ار بودند، توانستند شرایط سخت سرماي منطقه برخورد

را تحمل وعملکرد بیشتري تولید نمایند، بنابراین یکی 

از سازوکارهاي مهم جهت افزایش عملکرد در مناطق 

متحمل به سرما   ژنوتیپ هاي سرد می تواند بکارگیري

  .با خصوصیات زراعی مطلوب باشد

  برداري گندم در آزمون انجماد طوقه در سه زمان مختلف نمونه هاي ژنوتیپ LT50 تجزیه واریانس مرکب  -6جدول

 s.o.vمنابع تغییرات                                           .dfدرجه آزادي MS میانگین مربعات

ns813/3  2 تکرار                                      Replication  

 Date of sampling      برداري زمان نمونه  2  076/741**

 Error  1                                          1اشتباه 4 251/1

 Genotype                                      ژنوتیپ 18  969/7**

 Genotype  × Time          زمان× ژنوتیپ  36  891/5**

 Error    2                                           2اشتباه  108 049/1

 %.C.V ضریب تغییرات                                ---- 86/7

 ns ،*درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  دار، معنی به ترتیب غیر معنی** و    
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دانـه گنـدم بـا     بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکـرد  .1381 

 .1-10): 13(1دانش کشاورزي. استفاده از تجزیه به عامل ها در شرایط دیم

.صفحه 405.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .)جلد دوم(اکوفیزیولوژي گیاهی. 1384 

گندم نـان، دوروم   تعیین تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ هاي. 1384 

   .467-483): 3(21مجله نهال و بذر . و جو

گنـدم بـه سـرما بـا      بررسی مقاومت. 1381

  .177-188): 1(6زي و منابع طبیعی مجله علوم و فنون کشاور .روش هاي آزمایشگاهی

 .پایان نامـه دکتـري زراعـت    .ارزیابی تحمل به سرما در نخود به منظور کشت پاییزه آن در مناطق مرتفع. 1381

         .صفحه 195 .دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

مل به یخ زدگی در ژنوتیـپ هـاي نخـود    ارزیابی تح. 1386

    .257-269): 4(10مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی  .در شرایط کنترل شده

انتشـارات دانشـگاه شـهید چمـران      .)غـالت (زراعـت جلـد اول  . 1377 
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Abstract 
 

Abiotic Stresses is one of the most important threatening factors for the production 
of wheat in cold dryland regions. In order to study some agronomic traits and cold 
tolerance in rain fed wheat, 20 advanced bread wheat genotypes were evaluated in Azna 
(regarding agronomic characteristics) and Maragheh for freezing test (LT50) 
Experimental Stations in 2005-06 cropping seasons. The experimental design was 
randomized complete block design (RCBD) with three replications. Analysis of 
variance showed significant difference among the genotypes in most of the traits in 
Azna region. Freezing test (LT50) study showed that different resistant level of cold 
tolerant in different date of seedling stages in wheat genotypes and highest cold 
tolerance related to after hardiness's with LT50 = -17oC. Based on results Lines with 
highest grain yield under Azna dryland condition had more cold tolerance. Grain yield 
showed positive and significant coefficient with spike weight, 1000 kernel weight, 
biological yield, harvest index and straw yield. The path analysis showed that 1000 
kernel weight (r= 0.52**) and harvest index (r= 0.48**) had highest positive and direct 
effects on grain yield. Based on results 1000 kernel weight, seed number in spike and 
harvest index were positive important traits to select of high yield potential lines under 
drought and cold conditions. Overall suitable genotype for cold and drought area such 
as Azna need to have more cold tolerance and adapted traits such as TKW, HI and seed 
per spike for high grain yield production. 
 

Key words: Wheat, Crown freezing, LT50, Path analysis  

 
   


