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 چکیده
نژژادی، از اهمیژت    های به ز روند تغییرات این صفات، برای تعیین استراتژی برنامهشناسایی رابطه میان عملکرد دانه و صفات مهم زراعی و آگاهی ا

 ،به صورت طرح آگمنت ،کشور رقم زراعی 110و  های بومی ایرانی از توده ژنوتیپ 203ژنوتیپ، شامل  313باالیی برخوردار است. بدین منظور، 

گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تحقیقاتی  مزرعهدر ، 1393-94ر سال زراعی ، دبلوک ناقص هفتدر و رقم شاهد نوید، پیشتاز و آذر  سهبا 

برای افزایش دقت و کاهش تغییرات محیطی، طرح آگمنت در سه موقعیت تکرار شد. تجزیه رگرسیون خطژی میژان صژفات     .تهران، ارزیابی شدند

ی نشان داد که صفات عملکرد دانه و وزن هزار دانه، هم در ارقام زراعی و های بوم آوری توده مورد بررسی با سال معرفی ارقام زراعی و سال جمع

داری داشژت.   اند در حالی که صفت وزن سنبله، فقط در ارقام زراعی افزایش معنژی  داری داشته های بومی، در طول زمان، افزایش معنی هم در توده

داری  های بژومی، تغییژر معنژی    دار بوده است  ولی در توده نژادی، ، معنی ساله به 74کاهش ارتفاع بوته و طول سنبله در ارقام زراعی در طی تاریخ 

ترین صژفات مژو ر    ایجاد نشده بود. صفت تعداد دانه در سنبله که بر اساس نتایج تجزیه همبستگی، رگرسیون و تجزیه علیت، به عنوان یکی از مهم

داری نداشته است. با توجه به این که ضریب تغییژرات فنژوتی ی و    هیچ گونه تغییر معنینژادی  روی عملکرد دانه شناخته شده بود، در طول روند به

نژادی، به انتخاب بژرای افژزایش ایژن     های به های بومی، برای این صفت مشاهده شده است، الزم است در برنامه ژنتیکی باالیی در بین ارقام و توده

 صفت، توجه بیشتری شود.
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ABSTRACT 
Investigating the relationship between grain yield and main agronomic traits and understanding the trend of 

changes in traits during breeding history is important for breeding strategies. To meet these objectives, 313 Iranian 

wheat genotypes including 203 Iranian landraces and 110 Iranian cultivars were planted in an augmented design 

along with three check cultivars repeated in seven blocks in 2014 in the research field of Agronomy and Plant 

Breeding Department, University of Tehran. In order to increase accuracy and decrease environmental variations, 

the experiment has been replicated in three different locations. Linear regression analysis between investigated 

characteristics and year of cultivar release and year of collection of landraces showed that the grain yield and 

thousand grain weight were significantly increased in both cultivars and landraces while spike weight was 

significantly increased only in the cultivars. Plant height and spike length were significantly decreased only in the 

cultivars during 74 years of breeding programs. No significant changes, however, was observed in the landraces. 

Although the number of grain/spike was known as the most important and effective traits on grain yield based on 

the results of correlation and path analyses, there was no significant change for this trait during breeding programs. 

Since there were high phenotypic and genetic coefficient of variation for this trait, it could be one of the most 

important traits in future breeding programs. 
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 مقدمه

عمده غذای ترین گیاه زراعی است که بخش  گندم مهم

درصککد  55ر و حککدود نزدیککب بککه دو میلیککارد نفکک   

درصکد ککایری مکردم نهکان را بکه       20کربوهیدرات و 

 Hassanکند ) صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می

& Khaliq, 2008; Sami et al., 2010 بینکی   (. پکیش

به بیش  ،2050ل نمعیت کره زمین تا ساکه شود  می

و در ( Anonymous, 2014میلیارد نفکر برسکد )   2/9از 

بکرای   ،نژادگکران کشکاورزان و بکه  است که الزم  ،نتیجه

درصکد   70عملککرد گنکدم را تکا     ،تأمین نیاز این تعداد

(. در ایران نیز Marcussen et al., 2014افزایش دهند )

 و منبک   رود مکی تراتژیب بکه شکمار   محصول اس ،گندم

اصککلی انککر ی و کککایری دریککافتی نمعیککت را تشکککی  

دهد. مقایسه میکانیین عملککرد گنکدم  بکی و دیکم       می

نیکز   (2900) کشور با میانیین عملکرد نهکانی گنکدم  

و پکایین   فاصله بسکیار تکا نق که م لکور دارد     نشان از

تکرین و  کلیکدی  هم هنوز ،بودن میانیین عملکرد گندم

در ایران به شکمار   ترین نق ه ضعف توییدی گندممهم

(. Esmaeilzadeh Moghadam et al., 2009 یکد )  مکی 

م زراعی و گیکاهی مکرتب    شناخت صفات مه ،بنابراین

هکای   گزینش روند تغییرات  نها در بررسی با عملکرد و

در  ،توانکد  های اصکححی مکی   انجام شده در طول برنامه

نکژادی و   های بکه  از طریق روش ،رسیدن به عملکرد باال

ها ایران به عنوان یکی از خاستیاه مفید باشد. ،زراعی به

دارای تنوع  نتیکی  ،های گندم و مراکز تنوع اوییه گونه

برای اصحح گندم و ایجاد ارقام پرمحصکول   ،بسیار غنی

(. در طول یب Salamini et al., 2002و سازگار است )

 از میکان  پیوسکته، صدسال گذشته، کشاورزان به طکور  

اند و  برای صفات مختلف انتخار نموده ،ومیهای ب توده

ارقام پرمحصول را اصحح  به طور مرتب،نژادگران نیز  به

افککزایش  ین،انککد. بسککیاری از محققکک  و معرفککی نمککوده

مکدیون معرفکی    ،های امکروزی را  عملکرد دانه در گندم

 Royoدانند ) می ارتفاع بوتههای پاکوتاهی و کاهش   ن

et al., 2007.) Brancourt-Hulmel et al. (2003)  در

معرفی شده در فرانسکه   زمستانهگندم رقم  14بررسی 

نشان دادنکد ککه ارتفکاع بوتکه      1992تا  1946از سال 

 ،کاهش یافته و تعداد دانه در واحد س ح در طی زمان

روند تغییرات  Zhou et al. (2007)افزایش یافته است. 

نه چکین  زمسکتا رقم گندم  47صفات مهم زراعی را در 

( در سکه سکال   2000تکا   1960)معرفی شده از سکال  

و نشکان دادنکد ککه     دادنکد مکورد بررسکی قکرار     ،زراعی

در نتیجکه افکزایش وزن دانکه در     ،افزایش عملکرد دانه

سنبله و شاخص برداشت و ککاهش ارتفکاع بوتکه بکوده     

( روی 2009) .Sener et alای ککه   است. اما در م ایعکه 

احیه مدیترانکه در ترکیکه انجکام    در ن رقم گندم نان 16

داری از نظر ارتفاع  که تفاوت معنی مشخص شددادند، 

ای  م ایعکه بوته در ارقام ندید و قدیم ونود ندارد.  در 

تا  1997های  بهاره که در طی سال رقم گندم 26روی 

عملکرد دانه  مشخص شد که معرفی شده بودند 2008

 Lopezاست ) زایشی داشتهروند اف ،ها در طی این سال

et al., 2012) .Manes et al. (2012نیز در م ایعه )  ای

 ،2010تکا   1994های  روی ارقام معرفی شده بین سال

کیلکوگرم در هکتکار    31 میزانافزایش عملکرد دانه به 

 Esmaeilzadehگککزارش کردنککد.   را در هککر سککال 

Moghadam et al. (2014)،   در بررسی تنکوع  نتیککی 

تکا   1952هکای   عرفکی شکده در سکال   بهکاره م  رقکم  15

نشان دادند که صکفات عملککرد دانکه، شکاخص      2009

 ،برداشت، تعکداد دانکه در سکنبله در ایکن بکازة زمکانی      

تغییکر چنکدانی    ،وزن هکزار دانکه   یافته اسکت و  افزایش

 ارتفاع بوته کاهش یافته اسکت. بررسکی   است امانیافته 

از  معرفکی شکده   یتغییرات  نتیکی ارقکام زراعکی ایرانک   

که صفت وزن هزار مشخص شد   2006تا  1930سال 

تغییرات چندانی نداشته اسکت ویکی وزن خشکب     ،دانه

افککزایش  ،سککنبله، شککاخص برداشککت و عملکککرد دانککه 

بر اساس اطحعکات مونکود، تکا    داری یافته است.  معنی

گککزارش نکامعی در راب ککه بکا تفککاوت گککزینش    کنکون 

کککرد در نژادگککران بککرای بهبککود عمل  کشککاورزان و بککه

های بومی و ارقام زراعی گندم ایران گزارش نشده  توده

عحوه بکر ارزیکابی تنکوع     ،تحقیق حاضر ،است. بنابراین

هکای   صفات مهم زراعی در بکین ارقکام زراعکی و تکوده    

بومی، به منظور بررسی تغییرات ایکن صکفات در ارقکام    

و  1393تکا   1321هکای   زراعی معرفکی شکده در سکال   

تکا   1318هکای    وری شده از سال  های بومی نم توده

 انجام شد. 1347
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 ها مواد و روش

هکای    نوتیکپ از تکوده   203 نوتیپ شکام    313تعداد 

؛ 1347تکا   1318 وری شده از سال  بومی ایرانی )نم 

 نوتیکپ از ارقکام زراعکی کشکور، از      110( و 1پیوست 

؛ 1393تا  1321گذشته تا کنون )معرفی شده از سال 

تحقیقاتی گروه زراعت و اصکحح   مزرعه (، در2پیوست 

درنکه و   35با عرض نغرافیایی  ،نباتات دانشیاه تهران

 58درنکه و   50شمایی و طکول نغرافیکایی    دقیقه 56

و در از سک ح دریکا    5/1112بکا ارتفکاع    ،شکرقی  دقیقه

 ،رقم شاهد نوید، پیشتاز و  ذر سهبا قایب طرح  گمنت 

کشت  1393-94در سال زراعی ، بلوک ناقص هفتدر 

بککه منظککور افککزایش دقککت بررسککی و کککاهش   شککدند.

تغییرات محی ی،  زمایش در سه موقعیت متفاوت، بکا  

هکای   اسکاس داده  بکر  نقشه تصادفی مجزا تککرار شکد.   

سککایه، میککانیین بارنککدگی سککاییانه محکک  انککرای  سککی

متر و میزان ک  بارندگی در طکول   میلی 243 ، زمایش

متکر بکود.    میلی 7/81 ،یر(فص  رشد )فروردین تا  خر ت

 25عمککق  زمککین بککه بککا شککخم ،عملیککات تهیککه زمککین

 ،و قبک  از کشکت  شکد   غکاز   1393متر در پاییز  سانتی

 دیسکب  و سکس   سازی زمین با یب شخم بهکاره   ماده

بکا   ،انجام شد. خکاک مزرعکه از نکوع یکومی     زدن زمین،

برابر  pHزیمن  بر متر و  دسی 74/1هدایت ایکتریکی 

 25عمکق   بکه  عملیات تهیه زمین بکا شکخم  بود.  هشت

انجام شد. هر ککرت   بذرهامتری و کشت دستی  سانتی

 20متر با فاصکله   2/1شام  دو خ  به طول  ، زمایشی

 پکن   بکود و بکذرها بکا فاصکله،    متر بکین خ کو     سانتی

. بکرای مبکارزه بکا    ندخ و  کشت شد ، رویمترسانتی

بسکته  . انجام شکد ونین دستی با روش های هرز،  علف

 کود نیترو ن ،زنی کشت و پنجه مرحلهبه نیاز خاک در 

کیلکوگرم اوره در هکتکار تعیکین شکد.      300 مورد نیاز،

، طول سکنبله، تعکداد دانکه در سکنبله، وزن     بوته ارتفاع

سنبله، تعداد دانه در بوتکه، وزن هکزار دانکه و عملککرد     

هکا،   با تونه به نرمال بودن خ ا گیری شدند. دانه اندازه

افزایشی بودن اثر تیمار و محی   ،ها واختی واریان یکن

هککای هککای نککاقص در طککرحداری بلککوکو عککدم معنککی

های  گمنکت، بکه عنکوان یکب      گمنت، هر یب از طرح

ها صکورت طکرح    تجزیه دادهتکرار در نظر گرفته شد و 

 SASافکزار   با استفاده از نرمو های کام  تصادفی  بلوک

9.2 (SAS Institute, 2009 ) انجککام شککد. بککه منظککور

بررسی همبستیی، رگرسیون خ ی بین صکفات مکورد   

 وری ارقکام زراعکی و    بررسی با سکال معرفکی یکا نمک     

 ,.SPSS 21 (SPSS Incافکزار   از نکرم  ،های بکومی  توده

استفاده  path74افزار  و برای تجزیه علیّت از نرم( 2012

 شد.

 

 نتایج و بحث

های بومی، تودهاز نظر تمامی صفات مورد بررسی بین 

 های بومی در کنار ارقام زراعیارقام زراعی و توده

درصد  یبداری در س ح احتمال  اختحف معنی ،گندم

( که بیانیر ونود تنوع 3و  2، 1مشاهده شد )ندول 

 های بومی و ارقام زراعی گندمتوده نتیکی باال در بین 

های توصیفی صفات مورد بررسی  اساس  ماره است. بر

برای صفات  ،(، ارقام زراعی به طور متوس 4ل )ندو

مقادیر کمتری را نسبت به  ،ارتفاع بوته و طول سنبله

صفات تعداد دانه در  اماهای بومی نشان دادند  توده

 در سنبله، وزن سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه

 ،. در بین صفات مورد بررسیباالتر بود ،ارقام زراعی

در  ،های بومی رقام زراعی و تودهبیشترین تفاوت بین ا

صفت تعداد دانه در سنبله مشاهده شد که به نظر می

به صورت مسقیم یا غیر  ،نژادیدر طول روند به ،رسد

انتخار برای این صفت انجام شده است. از  ،مستقیم

از نظر تمامی صفات مورد بررسی،  ،طرفی دییر

یرات ضریب تغی ،های بومی نسبت به ارقام زراعی توده

باالتری را نشان دادند که بیانیر ونود تنوع فنوتیسی 

 وباشد  نسبت به ارقام زراعی می ،های بومی باالتر توده

نژادی های به تواند منب  ارزشمندی برای برنامهمی

نشان  Aghayee Sarbarzeh & Amini (2011) باشد.

ارقام زراعی در  دردادند که تعداد دانه در سنبله 

اثر  ،بیشتر بود و این صفت ،های بومیتودهمقایسه با 

 ؛بخشی بیشتری را نسبت به سایر انزای عملکرد دارد

تونه بیشتری به این  ،بنابراین در طول روند اصححی

نیز در  Arshad & Zahravi (2011) صفت شده است.

 دادندنمونه  نتیکی و خارنی گندم نشان  508بررسی 

اد دانه در سنبله و که صفات وزن دانه در سنبله، تعد
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 Sadegh gol.ندردابیشترین تنوع را  ،سنبله طول

Moghadam et al., (2011)  نیز در ارزیابی تنوع

ایمللی   نوتیپ گندم دریافتی از مرکز بین 401 نتیکی 

سیمیت نشان دادند که صفت عملکرد دانه به همراه 

بیشترین  ،صفات تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه

ای روی  در م ایعه Ali et al. (2008،) را دارند. تنوع

 نوتیپ گندم، بیشترین تنوع فنوتیسی را به ترتیب  70

برای صفات تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته و عملکرد 

 دانه گزارش کردند.

 

 های بومی گندم ایران. تجزیه واریان  صفات مورد بررسی در توده1ندول 

Table 1. Analysis of variance of investigated traits of Iranian wheat landraces. 

S.O.V. 

  Degree of freedom     Mean square  

Plant 
height 

Spike 
length 

Grain/spike 
Spike 
weight 

Thousand 
grain 

weight 

Grain 
yield 

 
Plant 
height 

Spike 
length 

Grain/spike 
Spike 
weight 

Thousand 
grain 

weight 

Grain 
yield 

Block 2 2 2 2 2 2  4817.062** 11.974** 2046.972** 0.010ns 1498.790** 0.891ns 

Genotype 202 312 312 312 312 312  346.418** 4.897** 174.47** 0.719** 106.266** 1.396** 

Error 327 525 520 526 521 526  207.538 2.491 111.322 0.399 58.64 0.893 

CV% - - - - - -  12.70 14.85 31.98 32.39 21.27 39.77 

دار در س وح احتمال پن  و یب درصد. : به ترتیب معنی* و **
                     * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 
 گندم ایران. تجزیه واریان  صفات مورد بررسی در ارقام زراعی 2ندول 

Table 2. Analysis of variance of investigated traits of Iranian wheat cultivars. 

S.O.V. 

  Degree of freedom     Mean square  

Plant 
height 

Spike 
length Grain/spike Spike 

weight 

Thousand 
grain 

weight 

Grain 
yield 

 Plant 
height 

Spike 
length Grain/spike Spike 

weight 

Thousand 
grain 

weight 

Grain 
yield 

Block 2 2 2 2 2 2  1955.661** 3.633ns 3063.049** 3.868* 1204.998** 6.325* 

Genotype 109 109 109 109 109 109  320.188** 4.511** 161.121** 0.518** 74.333** 1.290** 

Error 211 201 201 202 201 202  124.460 1.343 95.125 0.298 43.872 0.774 

CV% - - - - - -  11.21 11.64 23.52 22.63 17.56 28.37 
دار در س وح احتمال پن  و یب درصد. به ترتیب معنی :* و **

                          * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 
 های بومی و ارقام زراعی گندم ایران. تجزیه واریان  صفات مورد بررسی در توده3ندول 

Table 3. Analysis of variance of investigated traits of Iranian wheat landraces and cultivars. 

S.O.V. 

  Degree of freedom     Mean square  

Plant 
height 

Spike 
length Grain/spike Spike 

weight 

Thousand 
grain 

weight 

Grain 
yield 

 Plant 
height 

Spike 
length Grain/spike Spike 

weight 

Thousand 
grain 

weight 

Grain 
yield 

Block 2 2 2 2 2 2  5788.595** 13.716** 4729.832** 1.437* 2582.475** 3.347* 

Genotype 312 312 312 312 312 312  461.976** 5.016** 215.222** 0.784** 97.068** 1.693** 

Error 540 525 520 526 521 526  177.952 2.049 106.095 0.368 53.184 0.858 

CV% - - - - - -  12.33 13.80 10.30 28.57 19.90 35.00 

دار در س وح احتمال پن  و یب درصد. به ترتیب معنی :* و **
                      * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

پ  از محاسبه میانیین هر  نوتیپ، به منظور 

 ،عملکرد دانه با سایر صفات میانشناسایی رواب  

مورد صفات  میان فنوتیسی ضرایب همبستییماتری  

 ،های بومی گندم نان بررسی برای ارقام زراعی و توده

(. با تونه 6و  5به صورت نداگانه محاسبه شد )ندال 

به نتای  ندول همبستیی صفات در ارقام زراعی، وزن 

( و r= 75/0دانه در سنبله )(، تعداد r= 91/0سنبله )

به ترتیب بیشترین  ،(r= 58/0وزن هزار دانه )



 129  1397زمستان ، 4 ة، شمار49 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران   

 

دار را با عملکرد دانه  همبستیی فنوتیسی مثبت و معنی

های بومی نیز، صفات  . در توده(5)ندول  نشان دادند

( r= 78/0(، تعداد دانه در سنبله )r= 92/0وزن سنبله )

شترین بی ترتیب به ،(r= 63/0دانه ) هزار و وزن

دار را با عملکرد دانه  همبستیی فنوتیسی مثبت و معنی

 79/0داشتند. بین تعداد دانه در سنبله با وزن سنبله )

=r(6)ندول  بسیار باالیی مشاهده شد همبستیی ( نیز. 

 

 های بومی و ارقام زراعی گندم ایرانهای توصیفی صفات مورد بررسی در توده .  ماره4ندول 
Table 4. Descriptive statistics of variations of investigated traits of Iranian wheat landraces and cultivars. 

Traits Population Minimum Maximum Mean 
Standard 

Dev. 
CV% Skewness Kurtosis T-test 

Plant height (cm) 
Landraces 72.00 149.11 112.63 12.08 14.76 -0.469 0.777 

-9.35** 

Cultivars 78.56 129.22 99.91 10.59 14.27 0.351 -0.255 

Spike length (cm) 
Landraces 6.50 14.52 10.58 1.38 17.46 0.042 0.324 

-3.72** 
Cultivars 6.44 13.58 9.99 1.26 15.75 -0.028 0.544 

Grain/spike 
Landraces 14.53 62.35 33.04 8.79 36.33 0.651 0.651 

8.30** 
Cultivars 19.01 56.67 41.24 7.71 28.31 -0.307 -0.008 

Spike weight (g) 
Landraces 0.70 3.60 1.94 0.55 36.99 0.434 0.295 

8.20** 
Cultivars 1.13 3.62 2.40 0.43 26.16 -0.095 0.421 

Thousand grain weight (g) 
Landraces 18.26 53.99 35.81 6.57 25.14 0.148 -0.074 

2.69** 
Cultivars 24.27 52.54 37.64 5.17 20.88 -0.201 0.262 

Grain yield (g.plant-1) 
Landraces 0.77 4.73 2.37 0.77 43.93 0.481 0.096 

8.11** 
Cultivars 1.08 4.99 3.08 0.68 32.14 0.100 0.457 

ح احتمال یب درصد.دار در س  معنی :**
                                                                                              **: Significant at 1% probability level. 

 

عملکرد دانه و  میانبه منظور رواب  علت و معلویی 

ه های فنوتیسی ب صفات دییر و تفکیب همبستیی

اثرات مستقیم و غیرمستقیم، تجزیه علیت انجام شد. با 

های  تونه به نتای  تجزیه علیت در ارقام زراعی و توده

(، صفات تعداد دانه در سنبله و 8و  7بومی )ندال 

بیشترین اثر مستقیم و مثبت  ،به ترتیب ،وزن هزار دانه

کمترین اثر  ،و صفات ارتفاع بوته و طول سنبله

اثر  با ونودرا بر عملکرد داشتند. اما  مستقیم و منفی

از طریق صفت  ،مستقیم پایین وزن سنبله، این صفت

غیرمستقیم و  تاثیربیشترین  ،تعداد دانه در سنبله

با تونه و عملکرد دانه نشان داد. بنابراین  برمثبت را 

انتخار که توان نتیجه گرفت  به نتای  تجزیه علیت می

بدون در نظر و سایر صفات براساس  ،برای عملکرد دانه

ممکن است نتای  دقیقی  ،ها گرفتن رواب  بین  ن

برای  ،نژادی های به ارائه ندهد و الزم است در برنامه

 ،از نقش و رواب  بین صفات ،افزایش کارایی انتخار

توان نتیجه  می ،درک صحیحی بدست  ید. به طور کلی

قیم را بیشترین اثر مست ،تعداد دانه در سنبلهکه گرفت 

تواند به عنوان یکی از  روی عملکرد دانه داشت و می

معیارهای مهم انتخار برای ارقام پرمحصول در گندم 

های انجام شده روی تنوع  نتیکی و  باشد. در بررسی

 رواب  بین صفات مختلف در ارقام گندم، محققین

تعداد دانه در سنبله و وزن  میانهمبستیی باالیی 

و این دو صفت را  ندانه مشاهده کردسنبله با عملکرد د

گذار در عملکرد دانه تاثیرترین صفات  به عنوان مهم

؛ Navabpour & Kazemi, 2012معرفی کردند )

Babaie Zarch et al., 2013 تعداد دانه در سنبله در .)

 تاثیرتحت  ،تری از نظر زمانی در محدوده وسی  ،گندم

هر عام   ،در نتیجه و گیرد عوام  محی ی قرار می

له زنی تا مرح ای از شروع نوانه محدود کننده

ممکن است مونب کاهش تعداد دانه  ،افشانی گرده

تر به نظر  مهم ، ن روی عمکرد دانه تاثیربنابراین  ؛شود

 Baloch et (.Navabpour & Kazemi, 2012رسد ) می

al. (2014) دار و اثر  نیز همبستیی مثبت معنی

داد دانه در سنبله با عملکرد تع میان یمستقیم باالی

. محققان دییر نیز نتای  مشابهی اند کردهدانه گزارش 

 Meyari et ؛Shahryari et al., 2013 ) دادندگزارش 

al., 2013؛Ali et al., 2008; Bergale et al., 2002.) 
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 . ضرایب همبستیی میان صفات مورد بررسی در ارقام زراعی گندم ایران5ندول 

Table 5. Correlation coefficients between investigated traits of Iranian wheat cultivars. 
Traits 1 2 3 4 5 6 

1. Plant height 1 
     

2. Spike length 0.515** 1     

3. Grain/spike 0.059 ns 0.165 ns 1    

4. Spike weight 0.018 ns 0.020 ns 0.788** 1   

5. Thousand grain weight -0.102 ns -0.219* -0.055 ns 0.429** 1  

6. Grain yield -0.070 ns -0.047 ns 0.753** 0.908** 0.579** 1 

ns** دار در س وح احتمال پن  و یب درصد. دار، معنی به ترتیب غیر معنی :، * و 
ns, * and **: non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

سی در رروند تغییرات صفات مورد بر ارزیابیبه منظور 

های   وری توده های معرفی ارقام و نم  طی سال

بومی، تجزیه رگرسیون خ ی ساده انجام شد. تجزیه 

بین ارتفاع بوته با سال معرفی ارقام  ،رگرسیون خ ی

در طول  ،( که در حایت کلیa1نشان داد )شک  

 ،، ارتفاع بوته1393تا  1321های اصححی از سال  دوره

متر به حدود  سانتی 111داری از حدود  به طور معنی

بدین مفهوم که  ؛ستمتر کاهش یافته ا سانتی 95

انتخار در راستای کاهش ارتفاع بوته بوده است. اما با 

تونه به نتای  رگرسیون خ ی بین ارتفاع بوته و 

تا  1318های بومی از سال   وری توده های نم  سال

(، با ونود اینکه ارتفاع بوته تا b1)شک   1347

هیچ گونه  ،اما به طور کلی ،حدودی افزایش یافته است

داری در راستای افزایش و یا کاهش  ار معنیانتخ

رسد  ارتفاع بوته انجام نشده است. بنابراین به نظر می

به منظور افزایش  ،های اصححی در اکثر برنامهکه 

مقاومت به ورس، افزایش کودپذیری، اختصاص بیشتر 

 ،1فشردهک  به عملکرد دانه و کشاورزی  زیست توده

بوته انجام شده است.  انتخار در راستای کاهش ارتفاع

ارتفاع بوته  میانداری  اما همبستیی منفی غیر معنی

بنابراین با  .(5شد )ندول با عملکرد دانه مشاهده 

گونه افزایشی در عملکرد دانه  هیچ ،کاهش ارتفاع بوته

رخ نداده است. ایبته  زمایش حاضر در شرای  م لور 

 بیاری و کودهی معمول انجام شده بود که ممکن 

مونب افزایش  ،است، بهبود عملیات مدیریتی و زراعی

در ارقامی که ارتفاع بوته کمتری  ،در عملکرد دانه

 رسد به نظر می ،داشتند، شده باشد. با تونه به نتای 

                                                                               
1. Intensive agriculture 

به تنهایی باعث افزایش  ،کاهش ارتفاع بوته که

بلکه افزایش عملکرد دانه  است پتانسی  عملکرد نشده

یق افزایش کودپذیری و از طر ،در ارقام زراعی

های  صورت گرفته است. در توده ،های زراعی مدیریت

که انتخار  با ونود این ،برخحف ارقام زراعی ،بومی

ارتفاع است، داری برای ارتفاع بوته انجام نشده  معنی

نشان داری  همبستیی مثبت معنی ،بوته با عملکرد دانه

ند . بسیاری از محققین دییر نیز رو(6داد )ندول 

گزارش  ،های اصححی کاهشی ارتفاع بوته را در برنامه

 Araus et al., 2008; Brancourt-Hulmel)اند  نموده

et al., 2003; Esmaeilzadeh Moghadam et al., 

2014; Khodarahmi & Vazan, 2010; Sanchez-

Garcia et al., 2013; Soufizadeh et al., 2014; 

Zhou et al., 2007)حال . با این ،Sener et al. 

رقم گندم نان در ترکیه  16ای روی  در م ایعه (2009)

 ،داری از نظر ارتفاع بوته نشان دادند که تفاوت معنی

تجزیه  ارتفاع ندید و قدیم ونود ندارد. میان

رگرسیون خ ی صفت طول سنبله با سال معرفی ارقام 

های  ( که در طول سالa2زراعی نیز نشان داد )شک  

های انجام شده در راستای کاهش  سازی، انتخار زاد 

برای این صفت بوده است. با تونه به همبستیی مثبت 

دار طول سنبله با ارتفاع بوته  نسبتاً باال و بسیار معنی

انتخار که رسد  به نظر می(، 5)ندول در ارقام زراعی 

منجر به کاهش طول  ،در راستای کاهش ارتفاع بوته

طول  ،وری که به طور متوس به ط ؛سنبله شده است

و است کاهش یافته  مترسانتی 2/0 ،سنبله در هر سال

در سال  مترسانتی 11از حدود  ،به طور متوس 

رسیده  1393در سال  مترسانتی 5/9به حدود  ،1321

های بومی، با تونه به نتای   است. اما در راب ه با توده

 داری بین معنی راب ههیچ  ،تجزیه رگرسیون خ ی
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های بومی   وری توده های نم  طول سنبله و سال

(. بدین مفهوم که انتخابی در b2مشاهده نشد )شک  

راستای افزایش یا کاهش این صفت توس  کشاورزان 

در  Sanchez-Garcia et al. (2013،) انجام نشده است.

تا  1930 نوتیپ گندم اصحح شده از سال  26بررسی 

شدند،  انیا کشت میکه به طور گستره در اسس 2000

 داری از نظر طول سنبله مشاهده کردند. تغییر معنی

 

 های بومی گندم ایران . ضرایب همبستیی میان صفات مورد بررسی در توده6ندول 

Table 6. Correlation coefficients between investigated traits of Iranian wheat landraces. 
Traits 1 2 3 4 5 6 

1. Plant height 1 
     

2. Spike length 0.354** 1     

3. Grain/spike 0.284** 0.271** 1    

4. Spike weight 0.394** 0.353** 0.755** 1   

5. Thousand grain weight 0.288** 0.213** 0.049 ns 0.549** 1  
6. Grain yield 0.370** 0.337** 0.775** 0.922** 0.634** 1 

ns** دار در س وح احتمال پن  و یب درصد. دار، معنی به ترتیب غیر معنی : ، * و 
ns, * and **:non-significant, significant at 5% and 1% probability level, respectively. 

 

 ارقام زراعی گندم ایرانبرای عملکرد دانه در  فنوتیسی تجزیه ضرایب علیت .7ندول 
Table 7. Phenotypic path coefficient analysis for grain yield of Iranian wheat cultivars. 

Traits 
Correlation coeff. 

(rp) Direct effect 
Indirect effect via 

1 2 3 4 5 

1. Plant height -0.070 -0.048 - -0.009 0.040 0.002 -0.056 
2. Spike length -0.047 -0.018 -0.025 - 0.112 0.002 -0.121 
3. Grain/spike 0.753 0.680 -0.003 -0.003 - 0.108 -0.031 

4. Spike weight 0.908 0.137 -0.001 -0.001 0.536 - 0.235 
5. Thousand grain weight 0.579 0.548 0.004 0.003 -0.038 0.059 - 

Residual=0.202        
 

 های بومی گندم ایران تودهملکرد دانه در بوته در برای ع فنوتیسی تجزیه ضرایب علیت .8ندول 
Table 8. Phenotypic path coefficient analysis for grain yield per plant of Iranian wheat landraces. 

Traits 
Correlation coeff. 

(rp) 
Direct 

effect 

Indirect effect via 

1 2 3 4 5 

1. Plant height 0.370 -0.027 - 0.001 0.174 0.074 0.145 
2. Spike length 0.337 0.005 -0.010 - 0.166 0.067 0.107 
3. Grain/spike 0.775 0.612 -0.008 0.001 - 0.143 0.024 

4. Spike weight 0.922 0.189 -0.011 0.001 0.462 - 0.277 
5. Thousand grain weight 0.634 0.506 -0.008 0.001 0.030 0.104 - 

Residual=0.192        

 
 

 

 
های بومی از سال   وری توده ( سال نم bو ) 1393تا  1321( سال معرفی ارقام زراعی از سال a. راب ه میان ارتفاع بوته با )1شک  

 .1347تا  1318
Fig. 1. Relationship between plant height and (a) year of cultivar release from 1942 to 2014 and (b) year of 

collection of landraces from 1939 to 1968. 

(b) (a) 
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های بومی از سال   وری توده ( سال نم bو ) 1393تا  1321( سال معرفی ارقام زراعی از سال a. راب ه بین طول سنبله با )2شک  

 .1347تا  1318
Fig. 2. Relationship between spike length and (a) year of cultivar release from 1942 to 2014 and (b) year of 

collection of landraces from 1939 to 1968. 
 

با تونه به نمودار تجزیه رگرسیون خ ی تعداد دانه در 

متوس   ،(a3سنبله با سال معرفی ارقام زراعی )شک  

بعضی از اقام معرفی شده در در تعداد دانه در بوته 

که باعث ایجاد اریب و شده است  یر، کمترهای اخ سال

در س ح احتمال  ،داری شیب خ  رگرسیونی عدم معنی

 ( شد. p-value=  058/0درصد ) پن 

انتخار در راستای افزایش تعداد دانه  ،اما به طور کلی

های اصححی بوده است. با تونه  در سنبله در طی برنامه

 ،ستیی و علیتبه نتای  م ایعات قبلی و نتای  تجزیه همب

 برگذار اثراز صفات بسیار مهم و  ،صفت تعداد دانه در بوته

 رود که میو انتظار است عملکرد دانه شناسایی شده 

گزینش بیشتری در راستای افزایش این صفات انجام شود. 

های بومی  با تونه به نتای  تجزیه رگرسیونی در توده

د دانه در گونه گزینشی برای افزایش تعدا هیچ ،(b3)شک  

های مختلف انجام نشده  سنبله توس  کشاورزان در سال

کشاورزان به صفات که رسد  است. بنابراین به نظر می

دییری غیر از تعداد دانه در سنبله برای افزایش عملکرد 

،  اند. بسیاری از م ایعات انجام شده دانه تونه داشته

اند  ودهدار تعداد دانه در سنبله را گزارش نم افزایش معنی

 ;Brancourt-Hulmel et al., 2003؛ Zhou et al., 2007)؛ 

Esmaeilzadeh Moghadam et al., 2014; Khodarahmi 

 & Vazan, 2010; Qin et al., 2015; Tian et al., 2011; 

Zheng et al., 2011 که بیانیر اهمیت این صفت در )

صفت در راب ه با  نژادگران است. افزایش عملکرد توس  به

این  میانداری  وزن سنبله، راب ه رگرسیونی بسیار معنی

(  a4صفت و سال معرفی ارقام زراعی مشاهده شد )شک  

 ،1321گرم در سال  1/2وزن سنبله از  ،و به طور متوس 

با تونه به  .افزایش یافته بود 1393گرم در سال  6/2به 

ی دار همبستیی مثبت بسیار معنی ،که در ارقام زراعی این

گزینش در  ،وزن سنبله و عملکرد بوته مشاهده شد میان

تواند به عنوان یکی از صفات  راستای افزایش این صفت می

های  مهم در راستای افزایش عملکرد دانه در بوته در برنامه

های بومی نیز انتخار در  نژادی م رح شود. در توده به

در  6/1و وزن سنبله از حدود است نهت افزایشی بوده 

افزایش یافته  1347در سال  1/2به حدود  ،1318سال 

 بود. 

شیب خ  رگرسیونی در س ح  ،اما با این ونود

( نبود p-value=  059/0دار ) درصد معنی پن احتمال 

ای روی  نیز در م ایعه Joudi et al. (2014) (.b4)شک  

های ایران نشان دادند که وزن خشب  ارقام زراعی گندم

و است های اصححی قرار گرفته  برنامه رتاثیتحت  ،سنبله

 .گرم افزایش یافته است 01/0ساییانه  ، به طور متوس 
(، a5اساس نتای  تجزیه رگرسیون خ ی)شک   بر

داری بین وزن هزار دانه و  راب ه رگرسیونی بسیار معنی

ساییانه  ،سال معرفی ارقام مشاهده شد که به طور متوس 

فزایش یافته بود و وزن هزار گرم ا 088/0 ،وزن هزار دانه

 ،گرم 5/33از حدود  ،1321قام زراعی در سال ردانه در ا

افزایش یافته است. از  1393گرم در سال  40به حدود 

های بومی نیز افزایش بسیار  ه در راب ه با تود ،طرف دییر

های  داری از نظر وزن هزار دانه در طی سال معنی

گرم در سال  31 از حدود ،های بومی  وری توده نم 

(.b5مشاهده شد )شک   1347گرم در سال  38تا  1318

(b

) 
(a) 

(a) 
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های بومی از   وری توده ( سال نم bو ) 1393تا  1321( سال معرفی ارقام زراعی از سال a. راب ه میان تعداد دانه در سنبله با )3شک  

 .1347تا  1318سال 
Fig. 3. Relationship between number of grain per plant and (a) year of cultivar release from 1942 to 2014 and 

(b) year of collection of landraces from 1939 to 1968. 

 

 
 1318های بومی از سال   وری توده ( سال نم bو ) 1393تا  1321( سال معرفی ارقام زراعی از سال a. راب ه بین وزن سنبله با )4شک  

 .1347تا 
Fig. 4. Relationship between spike weight and (a) year of cultivar release from 1942 to 2014 and (b) year of 

collection of landraces from 1939 to 1968. 

 

 
می از سال های بو  وری توده ( سال نم bو ) 1393تا  1321( سال معرفی ارقام زراعی از سال a. راب ه بین وزن هزار دانه با )5شک  

 .1347تا  1318
Fig. 5. Relationship between 1000 grain weight and (a) year of cultivar release from 1942 to 2014 and (b) year 

of collection of landraces from 1939 to 1968. 
 

بکرای افکزایش   ککه   ککرد گیری  توان نتیجه بنابراین می

از  ، ،نژادگران و هم کشکاورزان  هم به ،عملکرد دانه در بوته

 انککد. طریککق افککزایش وزن هککزار دانککه گککزینش انجککام داده

Khodarahmi & Vazan (2010)  نشان دادند که در حایت

 ،ارقکام دانکه متوسک     ،هکای اصکححی   در طول برنامه ،کلی

انکد. محققکان دییکری نیکز      ناییزین ارقام دانکه ریکز شکده   

هککای  رنامککهبطککول  دار وزن هککزار دانککه در افککزایش معنککی

 Qin et al., 2015; Tian etانکد )  اصححی را گزارش نموده

al., 2011; Zheng et al., 2011; Zhou et al., 2007 اما .)

-Joudi et al., (2014)، Sanchez ر اسککاس م ایعککاتبکک
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Garcia et al., (2012) و Soufizadeh et al., (2014،) 

انککه در طککول  داری از نظککر وزن هککزار د  تغییککرات معنککی 

در راب ه با عملکرد دانکه   های اصححی مشاهده نشد. برنامه

نژادگکران و   نیز نتای  تجزیه رگرسیون نشان داد که هم بکه 

های  اند )شک  هم کشاورزان برای این صفت گزینش نموده

a6  وb6 عملککرد دانکه در    ،( به طوری که در ارقام زراعکی

م در بوته در سال گر 4/2داری از حدود  به طور معنی ،بوته

افکزایش   1393گرم در بوته در سال  4/3به حدود  ،1321

های بومی نیز عملککرد دانکه    (. در تودهa6یافته بود )شک  

گکرم در بوتکه در    9/1داری از حدود  به طور معنی ،در بوته

 1347گکرم در بوتکه در سکال     5/2به حکدود   ،1318سال 

دانکه در بوتکه   (. نرخ افرایش عملکرد b6رسیده بود )شک  

گرم در بوته در هکر   0197/0با متوس   ،های بومی در توده

بیشتر از نرخ افزایش عملکرد دانه در ارقام زراعی بکا   ،سال

 .. گرم در بوته در هکر سکال بکوده اسکت     0135/0متوس  

Joudi et al. (2014،)      در بررسکی رونکد تغییکرات  نتیککی

 ،ککر   ن قکه مارقام زراعی گندم نان نشکان دادنکد ککه در    

بکه   ،تحت شرای  طبیعی  بیاری، عملکرد دانه در هر سکال 

 کیلوگرم در هکتار افکزایش یافتکه اسکت.    31طور متوس  

Esmaeilzadeh Moghadam et al. (2014)  نیز در بررسی

رقم گندم بهاره معرفی شکده   15تنوع صفات مورفویو یب 

نشان دادند که عملککرد دانکه بکه     2009تا  1952از سال 

کیلوگرم در هکتار افزایش یافته  40هر سایه  ،ور متوس ط

گزراش کردند ککه   Sanchez-Garcia et al., (2012) است.

بکه   سکاالنه  ،عملککرد دانکه   ،2000تکا سکال    1930از سال 

هکا   کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است.  ن 1/35مقدار 

 سکاالنه  ،همچینین نشان دادند که تعکداد دانکه در سکنبله   

Sener et al. (2009 )درصکد افکزایش یافتکه اسکت.      60/0

نشککان دادنککد کککه عملکککرد ارقککام گنککدم نککان در من قککه  

 سکاالنه  ،به طور متوس  ،2006تا  1925از سال  ،مدیترانه

 کیلککوگرم در هکتککار افککزایش یافتککه اسککت. ایبتککه    8/20

Shearman et al. (2005)   افزایش عملکرد بسیار بیشکتری

 اند. ی گزارش کردهدر نتیجه بهبود  نتیک
 

 
 1318های بومی از سال   وری توده ( سال نم bو ) 1393تا  1321( سال معرفی ارقام زراعی از سال a. راب ه بین عملکرد دانه با )6شک  

 .1347تا 
Fig. 6. Relationship between grain yield and (a) year of cultivar release from 1942 to 2014 and (b) year of 

collection of landraces from 1939 to 1968 

 
 

 گیری کلی نتیجه

بکر اسکاس نتکای  تجزیکه      بر اساس نتای  تحقیق حاضکر و 

همبستیی، رگرسیون و تجزیه علیت، صفت تعداد دانکه در  

تکرین صکفات مکوثر روی     سنبله، بکه عنکوان یککی از مهکم    

 ، در عملکرد دانه در گندم تعیین شد اما با تونه بکه نتکای  

داری در راستای  نژادی، هیچ گونه تغییر معنی طول روند به

افزایش این صکفت مشکاهده نشکده اسکت. از  نجکایی ککه       

ضریب تغییرات فنکوتیسی و  نتیککی بکاالیی بکرای صکفت      

هکای بکومی    تعداد دانکه در سکنبله، در بکین ارقکام و تکوده     

نکژادی،  بکه    های به مشاهده شده است، الزم است در برنامه

 .تخار، برای افزایش این صفت تونه بیشتری انجام شودان
از طرفککی دییککر، بککرای اکثککر صککفات مککورد بررسککی،  

تمایز  ،نژادی گندمهای بههای انجام شده در برنامهگزینش

هککای انجککام شککده توسکک   ای بککا گککزینشقابکک  مححظککه

 ژی نژادی ندژ دیدی ژ کشاورزان نداشته است و روند به

پژش دتتژ د ژ ز ادد ژ بژسد ژی ب کدژ  ،نذشت 

نادی مولکولیزنزید بسد ی نشینگس ی ی ج ی ب دزش
تژسز ژی مککژ یددد تی دتزدی عملکسییدن ندژ د،نژید

 بلد تس بسیدشت شوی.
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