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 چکیدُ

ّای کاهل تصادفی با سِ تکزار در هشرػِ بِ هٌظَر بزرسی تٌَع صًتیکی بیست رقن گٌدم ًاى آسهایشی در قالب طزح بلَک

بَتِ،  ارتفاع بیَلَصیک، در ایي تحقیق صفات ػولکزد. تحقیقاتی داًشکدُ کشاٍرسی داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحد کزج اًجام شد

هتز هزبغ هَرد  در داًِ پداًکل، ػولکزد بذر، طَل بذر، قطز ساقِ،  طَل داًِ، قطز 100 ریشک، ٍسى سٌبلِ، طَل ٍسى سٌبلِ، َلط

ّا استاًدارد شدُ بِ رٍش دار در تجشیِ ٍاریاًس بز هبٌای دادُای بز اساس صفات هؼٌی تجشیِ خَشِ. بزرسی قزار گزفتٌد

WARD 1/11ّا، چْار ػاهل اٍل با اًجام تجشیِ بِ ػاهل. ام هَرد هطالؼِ بِ سِ گزٍُ تقسین شدًددر ایي تجشیِ ارق. اًجام شد 

درصد اس تغییزات بِ ػٌَاى ػاهل هَثز در ػولکزد داًِ  1/22درصد تغییزات را تَجیِ کزدًد، کِ در ایي هیاى ػاهل اٍل با تَجیِ 

 .ًاهگذاری شد

 ایّا، تجشیِ خَشِبِ ػاهل گٌدم ًاى، تٌَع صًتیکی، تجشیِ: ٍاصگاى کلیدی

 
 

 هقدهِ

دس گزشتِ ایي تمبضب ثب افضایش . وٌذافضایش خوؼیت ثششی ًیبص خْبًی تمبضبی ثیشتشی سا ثشای تَلیذات وشبٍسصی طلت هی

ّب، وشتَلیذ تَػط تشویجی اص اصالح طًتیىی، وشت صهیي ّبی ثیشتش افضایش تأهیي آة، افضایش ثبسٍسی، اػتفبدُ اص آفت

اهب اص آًدبیی وِ رخبیش آة شیشیي ٍ هٌبثغ ًفت . اػت اختوبػی هؼبػذ ثشآٍسد شذُ-ضاػیئي پیششفتِ ٍ ششایط التصبدیهىبًی

ّبی وشبٍسصی دس وبّش یبفتِ اػت ٍ هشىالت ایدبد شذُ تَػط آلَدگی( ثبشٌذّب هیهَاد اصلی وَدّب ٍ آفت وش)خبم 

ّب ی ثیبثبىّبی طجیؼی ًظیش تَػؼِی شْشی یب پذیذَُد دس ًتیدِ تَػؼِّبی صساػی هَخثبشذ ٍ ّوچٌیي صهیيحبل افضایش هی

اػت، ثبیذ ثِ دًجبل اسلبهی اص هحصَالت وشبٍسصی ثَد وِ ػولىشد ثیشتشی دس ٍاحذ ػطح تَلیذ ًوبیٌذ وِ ایي وبّش یبفتِ

ایي ساػتب تَخِ ثِ تٌَع طًتیىی  ثبشذ وِ دسخَد هؼتلضم وبسّبی اصالحی ثیشتش دس خْت اًتخبة گیبّبى ثب ػولىشد ثبال هی

ثِ هٌظَس تٌَع طًتیىی صفبت ( 1385)ًتبیح آصهبیشی وِ حیذسی ٍ ّوىبساى  (.1387هشادی، )ثبشذ اهشی هْن ٍ لبثل تَخِ هی

ّبی هَسد هطبلؼِ آًْب اص ًظش طَل آخشیي الیي داثل ّبپلَئیذ گٌذم ًبى اًدبم دادًذ حبوی اص آى ثَد وِ الیي 157هختلف دس 

گشُ، تؼذاد ػٌجلِ ثبسٍس دس ٍاحذ ػطح، استفبع ثَتِ، تؼذاد داًِ، ٍ ػولىشد داًِ دس ػٌجلِ اصلی داسای تٌَع طًتیىی ثیشتشی یبىه

دّی ٍ گشدُ افشبًی ثش خَسداس دس همبیؼِ ثب ػبیش صفبت اص خولِ ٍصى حدوی داًِ، تؼذاد سٍص تب سػیذگی، تؼذاد سٍص تب ػٌجلِ

 (.1385حیذسی، )ثَدًذ 
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ّبی وبهل تصبدفی ثب ػِ تىشاس تحت ششایط ًشهبل دس هضسػِ تحمیمبتی داًشىذُ وشبٍسصی لبلت طشح ثلَنایي پظٍّش دس 

 پؼٌذ، ثیبت،  ػذل، طَع، اسًٍذ، آصادی، شؼلِ، ًَیذ، شبُ)ّبی هَسد ثشسػی داًشگبُ آصاد اػالهی وشج اخشا شذ طًَتیپ

ّش ٍاحذ (. C-81-10، ػبیؼَى، گلؼتبى، گبػىَطى ٍ C-81-14 ،M-V-17یبٍاسٍع، دص،  ، شیشٍدی، هْذٍی،c-83-8، 2 وشج

توبم ششایط وشت اػن اص آثیبسی وَددّی ثِ صَست ًشهبل . هتش ثَدػبًتی 50هتشی ثب فبصلِ خطَط 2خط  3آصهبیشی شبهل 

ثَتِ ثِ  5اص ّش طًَتیپ دس ّش تىشاس  ّبثشای یبدداشت ثشداسی. ّبی ّشص ثِ صَست دػتی اًدبم گشفتثَد ٍ هجبسصُ ثب ػلف

 سیشه، ٍصى ػٌجلِ، طَل ٍصى ػٌجلِ، ثَتِ، طَل استفبع ثیَلَطیه، صَست تصبدفی اًتخبة شذ ٍ صفبتی هبًٌذ ػولىشد

ثشای اًدبم آًبلیضّبی . هتش هشثغ اًذاصُ گیشی شذًذ دس داًِ پذاًىل، ػولىشد ثزس، طَل ثزس، لطش ػبلِ،  طَل داًِ، لطش100

 .اػتفبدُ گشدیذ SAS  ٍMinitabاص ًشم افضاسّبی  آهبسی

 ًتایج ٍ بحث

ثزس  ثزس، لطش داًِ، طَل100 سیشه، ٍصى ػٌجلِ، طَل ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ ًشبى داد وِ هیبًگیي هشثؼبت طًَتیپ ثشای طَل

. ثبشذظش صفبت هزوَس هیّب اص ًوشت هؼٌی داس ثَدُ وِ ایي هَضَع ثیبًگش تفبٍت هؼٌی داس ثیي طًَتیپ دس داًِ ٍ ػولىشد

داًِ ٍ 100د وِ ػولىشد داًِ ثب ػولىشد ثیَلَطیه، استفبع ثَتِ، ٍصى ادضشیت ّوجؼتگی ػبدُ ثیي صفبت هَسد هطبلؼِ ًشبى 

داسی ٍ ثب ثمیِ ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی% 5ٍ ثب ٍصى ػٌجلِ ٍ طَل ثزس دس ػطح احتوبل % 1طَل پذاًىل دس ػطح احتوبل 

داًِ ثب ػولىشد ثیَلَطیه، لطش ثزس ٍ ػولىشد داًِ دس وشت ساثطِ ّوجؼتگی  100ّوچٌیي ٍصى . ثبشذ هیداس هؼٌیغیشصفبت 

پبوَتبّی یه فبوتَس ّبی هَسد ثشسػی تَاى ًتیدِ گشفت وِ دس طًَتیپداسی داسد اص ًتبیح ایي آصهبیش هیهثجت ٍ ثؼیبس هؼٌی

سای ػولىشد داًِ دس ٍاحذ ػطح ثیشتشی ّؼتٌذ ػولىشد ثیَلَطیه ثب دا ّبی پبوَتبُشَد ٍ طًَتیپشد تلمی هیثش ػولى هثجت

تَاًذ ثِ ػٌَاى هؼیبسی ثشای سػذ ػولىشد ثیَلَطیه ّن هیػولىشد داًِ ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی داسی داشت ثِ ًظش هی

 .گضیٌش اسلبم پش هحصَل دس ًظش گشفتِ شَد

 1/29ػبهل اٍل . ًوبیٌذاص تغییشات هَخَد ثیي صفبت سا تَخیِ هی دسصذ 1/71ػبهل اٍل  4ّب ًشبى داد وِ تدضیِ ثِ ػبهل

ػبهل دٍم . دسصذ اص ٍاسیبًغ ثیي صفبت سا ثِ خَد اختصبص دادُ ٍ ًمش هْوی دس تَخیِ تغییشات صفبت ػولىشد ایفب ًوَد

لِ ٍ طَل پذاًىل دسصذ اص ٍاسیبًغ سا تَخیِ ًوَدُ ٍ سٍی استفبع ثَتِ ٍ طَل ػٌجلِ ٍ طَل سیشه ٍ لطش ػب 8/20ثب 

ؼٌی صفت ه 6طًَتیپ ثش اػبع  20ای دًذٍگشام حبصل اص تدضیِ خَشِ. (1331طَسی هجزد، ) ثشتشیي تبثیش هثجت سا داشت

ّبی گٌذم ًبى هَسد هطبلؼِ ثش اػبع ایي گشٍُ ثٌذی طًَتیپ اػتآهذُداس شذُ دس تدضیِ ٍاسیبًغ دس دًذٍگشام حبصل 

ّب اص دٍ خَشِ دیگش ضؼیف تش ثَد، خَشِ سلن ثَد وِ دس ایي خَشِ توبهی صفت 5بهل خَشِ اٍل ش .گشٍُ دادًذ 3تشىیل 

سلن خبی  7سلن ثَد وِ دس آًْب صفبتی ّوچَى پب ثلٌذی، سیشه ثلٌذ غبلجیت داشت  ٍ دس خَشِ ػَم  8دٍم هشتول ثش 

اًِ ثبال ثَد ٍ اسلبم ایي خَشِ پبوَتبُ تش ، تَلیذ داًِ دس هتش هشثغ، ٍصى ػٌجلِ ٍ ٍصى صذ دػولىشد ثیَلَطیهگشفت وِ دس آًْب 

 .ّبی ثؼذ هؼشفی ًوَدتَاى اسلبم خَشِ ػَم سا ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثشای وشتٍدس ول هی. اص ثمیِ اسلبم ثَدًذ
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تىشاس
 2 86423 66/101 29/1 54/530 65/0 14/0 02/0 83/0 28/0 21/12 16949 

پ
طًَتی

 19 ns105384 ns80/102 **66/2 ns13/7 **41/9 **89/0 ns1/

0 

**38/0 *9/0 ns69/21 *26674 

خطب
 38 74567 76/89 96/0 65/7 91/0 28/0 6/0 16/0 5/0 21/21 15136 
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سػذ ػولىشد ثیَلَطیه ّن هی ثِ ًظش تش ّؼتٌذ ّوچٌیيپبوَتبُ داسای ػولىشد هطلَة اسلبمداد وِ  ًشبىًتبیح ایي آصهبیش 

  .ثشای گضیٌش اسلبم پش هحصَل دس ًظش گشفتِ شَد دیگش تَاًذ ثِ ػٌَاى هؼیبسیهی
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ّبی هَلىَلی ٍ صفبت ّبع هختلف گٌذم دٍسٍم ثب اػتفبدُ اص ًشبًگشثشسػی تٌَع طًتیىی طًَتیپ. 1387. هشادی، آ .1

پبیبى ًبهِ وبسشٌبػی اسشذ داًشىذُ وشبٍسصی داًشگبُ ساصی (. هَسفَلَطیه، ،فیضیَلَطیه ٍ فٌَلَطیه)صساػی 
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 .37-1هدلِ ػلَم وشبٍسصی ایشاى خلذ . ل ّبپلَئیذ گٌذمّبی داثپزیشی ثشخی صفبت ووی دس الیيٍساثت 

. ّبثشسػی ػولىشد داًِ ٍ ػبیش صفبت ووی گٌذم اص طشیك تدضیِ ثِ ػبهل. 1386س .ّوتب، مٍ ثی. طَػی هدشد، م .3

 .هدلِ داًش وشبٍسصی داًشگبُ تْشاى
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Abstract 

 

In order to study the genetic variation, 20 wheat genotypes tested in a randomized complete 

block design with three replications at Research Farm Faculty of Agriculture, Islamic Azad 

University of Karaj. In this study biological yield, plant height, spike length, spike weight, 

awn length, 100 seed weight, stem diameter, seed length, seed diameter, peduncle length, 

grain yield per square meter were evaluated. Cluster analyses based on the significant 

characteristics of variance in the data based on standardized methods were WARD .the 

analyze result into three groups. Using factor analysis, the first four factors justified 71.1% of 

the changes, The first factor that explaine the 29.1 % of the changes in grain yield was named 

as a effective agent. 
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