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 چکیذُ

در هشرػِ تحقیقاتی داًطگاُ  90-02رقن گٌذم در سال سراػی   02بِ هٌظَر هطالؼِ رٍابط بیي صفات هختلف ٍ ػولکزد داًِ در گٌذم ًاى،  

. تکزار بَدّای کاهل تصادفی با سِ  ک طزح هَرد استفادُ بلَ. آساد اسالهی ٍاحذ کزج تحت ضزایط تٌص خطکی هَرد ارسیابی قزار گزفتٌذ

داًِ، طَل بذر، طَل پذاًکل ٍ قطزبذر تٌَع قابل 122ًتایح ًطاى داد کِ بزای اکثز صفات اس قبیل ارتفاع بَتِ، طَل سٌبلِ، طَل ریطک، ٍسى

 91ػاهل پٌْاًی در هدوَع  4ّای اصلیّا اس طزیق تدشیِ بِ هَلفِدر تدشیِ بِ ػاهل. ّای هَرد هطالؼِ ٍخَد داردتَخْی بیي صًَتیپ

ػاهل اٍل ّوبستگی باالئی با صفات ػولکزد بیَلَصیک ٍ ػولکزد داًِ داضت ٍ ػاهل ػولکزد . ّا را تَخیِ ًوَدًذدرصذ اس تغییزات دادُ

در ػاهل سَم ًیش صفاتی چَى ٍسى سٌبلِ ٍ طَل بذر اس اّویت بیطتزی بزخَردار بَدًذ . ػاهل دٍم فاکتَر ٍسى  داًِ ًام گزفت. ًام گزفت

 .ّای هَرفَلَصیک ًام گزفت ػاهل چْارم ًیش با ًام فاکتَر ٍیضگی. خصَصیات سٌبلِ ًام گزفت کِ فاکتَر

 

 ّا، ػولکزد داًِگٌذم، تدشیِ بِ ػاهل: ّای کلیذیٍاصُ

 

 هقذهِ

دارای  ّا، خؾكیاعت کِ در هیاى اًَاع اعتزطسا هحذٍد ؽذُّای هحیطی ٍ عَاهل تیواریتَلیذ غذای جْاى عوذتاً تِ ٍعیلِ اعتزط

تا تَجِ تِ ایي کِ تخؼ لاتل تَجْی اس اراضی سیز کؾت گٌذم در ایزاى در هٌاطك خؾك ٍ ًیوِ خؾك . تاؽذاّویت تِ عشائی هی

لزار گزفتِ اعت ٍ در ایي هٌاطك هیشاى تارًذگی کن ٍ تَسیع تارًذگی اس عالی تِ عال دیگز هتغیز اعت ٍ تا تَجِ تِ رًٍذ عزیع 

-ّای هختلف جْت ؽٌاخت صًَتیپرٍس افشٍى جاهعِ تزای تاهیي هٌاتع غذائی تِ ٍیضُ ًاى، ارسیاتی الیي افشایؼ جوعیت ٍ تماضای

 .(Jensen, 1988) ّای هتحول تِ خؾكی تیؼ اس پیؼ احغاط هی ؽَد

را هعزفی ل ّا پٌج عاهدر ؽزایط تٌؼ خؾكی ًؾاى داد کِ در تجشیِ تِ عاهلگٌذم الیي تَهی  650در آسهایؾی کِ تز رٍی رٍعتائی 

هؤثز تز اجشای عولكزد، عاهل دٍم را هؤثز تز ٍسى داًِ، عاهل را عاهل عاهل اٍل  .ًذدرصذ اس تغییزات را تَجیِ ًوَد 57/65 ًوَد کِ

عَم را هؤثز تز عولكزد ٍ ؽاخص تزداؽت، عاهل چْارم را هؤثز تز طَل ریؾك ٍ تعذاد رٍس تا رعیذى ٍ عاهل پٌجن را هؤثز تز تعذاد 

 (.1382رٍعتایی، )ر عٌثلِ ٍ لطز عالِ ًام گذاری ًوَدًذ داًِ د

صفت کوی را هطالعِ ٍ تا اعتفادُ اس تجشیِ تِ عاهل ّا تَاًغتٌذ تٌَع دادُ ّا را تِ پٌج  10رلن گٌذم سهغتاًِ   39در آسهایؾی رٍی 

 ..ثلِ اصلی ًاهیذًذآى ّا عاهل اٍل را ارتفاع تَتِ ٍ عاهل دٍم را تعذاد داًِ در عٌ. عاهل اصلی کاّؼ دٌّذ

(Farshadfar,2004.) در تجشیِ عاهلْا، ؽؼ  صًَتیپ گٌذم درٍم  را هَرد هطالعِ لزار داد تیاى ًوَد  کِ 300گل آتادی در اسهایؾی

ایي عَاهل در ارتثاط تا پتاًغیل اًتمال . درصذ اس کل تٌَع دادُ ّا را تَجیِ هیكزدًذ  76۶7عاهل پٌْاًی ؽٌاعایی ؽذ، کِ جوعا 
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تا تَجِ تِ  M.Golabadi,2003) .)ّای هختلف هخشى گیاُ، رٍاتط هخشى ٍ هصزف، لاهت گیاُ ٍ پتاًغیل تَلیذ پٌجِ تَدًذ جٌثِ،

-ایٌكِ تخؼ لاتل تَجْی اس اراضی سیز کؾت گٌذم در ایزاى در هٌاطك خؾك ٍ ًیوِ خؾك لزار گزفتِ اعت ّذف اس ایي تحمیك تِ

ّای حاصل، جْت تزرعی عاختار پیچیذُ صفات ٍ تعییي اّویت ًغثی صفات ا تز رٍی دادُّکارگیزی رٍػ آهاری تجشیِ تِ عاهل

ّای هماٍم تِ خؾكی، جْت اعتفادُ در تزًاهِ ّای تِ ًضادی در آیٌذُ، تزای هَرد تزرعی در ارتثاط تا عولكزد، تزای ؽٌاخت صًَتیپ

 .تاال تزدى هیشاى عولكزد در ٍاحذ عطح در ؽزایط خؾكی تَد

 

 ّا ٍ رٍشهَاد 

اعتفادُ در ٍ  ّاًغثت تِ تٌؼ خؾكی تز اعاط ارسیاتی پتاًغیل عولكزد صًَتیپ تحولّای هدر ایي آسهایؼ تزای اًتخاب صًَتیپ

ؽیزٍدی، ، C-81-10کزج ؽاهل تْیِ ًْال ٍ تذر اصالح ٍ َعغِ تحمیمات دریافتی اس ه رلن 20تز خؾكی، تعذاد آسهایؾات پیؾزفتِ

، عایغَى، گلغتاى، گاعكَصى، عذل، طَط، ارًٍذ، آسادی، ؽعلِ، ًَیذ، ؽاُ پغٌذ، C-18-14 ،M-V-17 هْذٍی، یاٍارٍط، دس،

در . ٍاحذ کزج هَرد ارسیاتی لزار گزفتاعالهی داًؾگاُ آساد  شرعِ پضٍّؾیدر ه  89-90در عال سراعی   C-83-8، 2تیات، کزج 

هتز اس  1150ایي هشرعِ در ارتفاع . آتیاری دیگزی صَرت ًگزفت ایي آسهایؼ تزای اعوال تٌؼ خؾكی تعذ اس هزحلِ ظَْر عٌثلِ

دلیمِ ؽوالی ٍالع ؽذُ  43درجِ ٍ  35درجِ ؽزلی ٍ عزض جغزافیای  8درجِ ٍ  51عطح دریا لزار داؽتِ ٍ در طَل جغزافیای 

در . در هتز هزتع کؾت گزدیذتذر  350عاًتی هتز تز اعاط تزاکن  30هتز تا فاصلِ خطَط  2ّز صًَتیپ رٍی دٍ پؾتِ تِ طَل . اعت

در . گیزدّای ّزس تِ صَرت هكاًیكی ٍ ؽیویایی هَرد اعتفادُ لزار هیّای سراعی السم اس لثیل ٍجیي علفطَل دٍرُ رؽذ هزالثت

ارتفاع تَتِ، طَل عٌثلِ، طَل پذاًكل، طَل تذر، طَل ریؾك، لطز تذر، لطز  ؽاهل کویایي آسهایؼ صفات هختلف هَرفَلَصیك ٍ 

آهاری اس لثیل  ّای تجشیِ. داًِ، عولكزد تیَلَصیك ٍ عولكزد داًِ در هتز هزتع یادداؽت تزداری ؽذ100اًكل، ٍسى عٌثلِ، ٍسىپذ

 .اًجام پذیزفت SAS ,SPSS , EXCELًزم افشارّای تا اعتفادُ اس ّا تجشیِ ٍاریاًظ ٍ تجشیِ تِ عاهل

 

 ًتایح ٍ بحث

-هعٌی 01/0داًِ، طَل تذر در عطح  100صفات طَل عٌثلِ، طَل ریؾك، ٍسى ي هزتعات هیاًگی( 1جذٍل ؽوارُ) در تجشیِ ٍاریاًظ

عاهل اعتخزاج  4ّا، در تجشیِ تِ عاهل .تَددار هعٌی 05/0صفات لطز تذر ٍ عولكزد داًِ در هتزهزتع در عطح هیاًگیي هزتعات دار ٍ 

ّای عولكزد تیَلَصیك، ارتفاع تَتِ، طَل اٍل کِ عاهل ؽاخص عولكزد تا صفت در ایي هطالعِ عاهل(. 2جذٍل ؽوارُ )  گزدیذ

داًِ  ٍ لطز تذر تذعت آهذُ  100عاهل دٍم خصَصیات ٍسى  داًِ تا صفات ٍسى . پذاًكل ٍ عولكزد داًِ در هتز هزتع هعزفی گزدیذ

در آخز ًیش عاهل چْارم کِ . لِ را هعزفی هی کٌذعاهل عَم ًیش صفاتی چَى ٍسى عٌثلِ ٍ طَل تذرخصَصیات عٌث. گیزدرٍ در تز هی

تا تَجِ تِ ًتایج تِ دعت آهذُ عاهل اٍل ٍ عاهل . لطز عالِ را تِ همذارٍ طَل تذر را ًؾاى هی دّذ فاکتَر هَرفَلَصیك گیاُ تیاى کزد

 .دٍم هْوتزیي عَاهل تَجیِ کزدى عولكزد در هتز هزتع تَدًذ

عولكزد داًِ تز حغة اٍلَیت  یگفت کِ تزای افشایؼ عولكزد داًِ در ؽزایط تٌؼ اس تیي اجشاتَاى  در تَجیِ ًتایج تذعت آهذُ هی

تایذ عولكزد تیَلَصیك ، ارتفاع تَتِ ٍ طَل پذاًكل را افشایؼ داد تا افشایؼ عولكزد داًِ تذلیل تزٍس خؾكی در دٍرُ جثزاى ؽَد اس 

ام تایذ عولكزد تیَلَصیك ٍ لطز داًِ را افشایؼ داد تا تتَاى عولكزد داًِ طزف دیگز تا تَجِ تِ تجشیِ ی ٍاریاًظ رگزعیَى گام تِ گ

عولكزد تیَلَصیك دارد کِ تزای افشایؼ عولكزد تیَلَصیك ارتفاع تا عولكزد داًِ اثز هغتمین ّوچٌیي  .در ؽزایط خؾكی جثزاى ؽَد
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ذاًكل در ؽزایط تٌؼ ٍ خؾكی تِ افشایؼ عولكزد ا افشایؼ ارتفاع تَتِ ٍ طَل پتتَتِ ٍ طَل پذاًكل اثز هغتمین را دارد کِ 

 .رعین تیَلَصیك هی

 

 ًتیدِ گیزی کلی

 

فاکتَر  ،خصَصیات ٍسى  داًِ عاهل اعتخزاج گزدیذ کِ عاهل ّای ؽاخص عولكزد، 4در ایي آسهایؼ،در تجشیِ تِ عاهل ّا 

ام تِ گام تایذ عولكزد تیَلَصیك ٍ لطز داًِ را تجشیِ ی ٍاریاًظ رگزعیَى گ در.هعزفی گزدیذ خصَصیات عٌثلِگیاُ ٍ  هَرفَلَصیك

 .افشایؼ داد تا تتَاى عولكزد داًِ در ؽزایط خؾكی جثزاى ؽَد

 

 

 گیزی ؽذُ گٌذم ًاىّای اًذاسُتجشیِ ٍاریاًظ صفات اًذاسُ گیزی ؽذُ در صًَتیپ 1جذٍل ؽوارُ 

  

هٌاتع 

 تغییزات

 

درجِ 

 آسادی

 هیاًگیي هزتعات

عولكزد  

 تیَلَصیك 

طَل  رتفاع تَتِا

 عٌثلِ

ٍسى 

 عٌثلِ

طَل 

 ریؾك

ٍسى 

 دا100ًِ

لطز 

 عالِ

طَل 

 تذر

لطز 

 تذر

طَل 

 پذاًكل

عولكزد 

داًِ در 

 کزت

 

 
 42/7406 87/10 14/0 007/0 13/0 59/0 73/2 18/0 37/0 12/59 82/75376 2 تكزار

 

 
 82/5918 71/53** 07/0* 99/0** 13/0 64/0** 76/3** 16/0 51/4** 41/184** 80/44293 19 صًَتیپ

 09/7042 81/12 04/0 13/0 07/0 08/0 07/1 14/0 27/1 77/69 75/49603 38 خطا 

 %1ٍ % 5تِ تزتیة غیز هعٌی دار ٍ هعٌی دار  در عطح احتوال ** ٍ*

 

 

 الیي گٌذم تزای چْار عاهل اٍل 20ضزایة عاهلی صفات هَرد ارسیاتی در .2جذٍل ؽوارُ 

 

عولكزد 

 تیَلَصیك

 ارتفاع

 تَتِ

طَل 

 عٌثلِ

ٍسى 

 عٌثلِ

طَل 

 ریؾك

ٍسى 

 دا100ًِ

لطز 

 عالِ

طَل 

 تذر
 لطز تذر

طَل 

 پذاًكل

عولكزد 

داًِ در  

هتز 

 هزتع

 -872/0 -688/0 -161/0 -122/0 -166/0 -518/0 -130/0 -358/0 -408/0 -748/0 -872/0 عاهل اٍل

 -369/0 481/0 -728/0 -150/0 255/0 -563/0 414/0 -264/0 592/0 516/0 -259/0 عاهل دٍم

 083/0 118/0 -070/0 -641/0 -311/0 239/0 -292/0 -721/0 -147/0 209/0 370/0 عاهل عَم

 052/0 017/0 -242/0 659/0 -627/0 -151/0 -237/0 -245/0 170/0 162/0 100/0 عاهل چْارم
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Abstract 

In order to determination of relationship between yield and agronomic traits in wheat, 20 bread 

wheat cultivars, evaluated in Islamic Azad University researcher field under drought stress 

conditions in 2010-2011. Randomized complete block design with tree replications were used. For 

mostly of traits such as plant height, spike length, awn length, 100 kernel weight, kernel length, 

peduncle length and kernel diameter significant differences between cultivars were observed. Factor 

analysis based principal components analysis detected 4 components that explain 81 percent of total 

variation. The firs factor has high correlation with biological yield and kernel yield, therefore 

named yield factor. The second factor named kernel weight. In third factor, spike weight and kernel 

length have more important and named spike characteristics. The fourth factor morphological trait 

nominated. 
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