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آزهایطی تِ هٌظَر ارزیاتی ارتثاط عولکرد داًِ ٍ اخسای آى ٍ ّوچٌیي دستیاتی تِ آثار هستقین ٍ غیرهستقین صفات هختلف تر عولکرد 

در هراکس تحقیقات  1311شًَتیپ اهیذتخص گٌذم ٍ در سال زراعی  11در قالة طرح تلَک ّای کاهل تصادفی تا سِ تکرار تر رٍی 

پس از یادداضت ترداری تدسیِ ٍاریاًس صفات اختالف هعٌی داری را در صفات ٍزى . کطاٍرزی کرج، اراک ٍ خلگِ رخ اًدام گرفت

ًتایح تدسیِ . رسیذگی، ًسثت ٍزى خَضِ تِ طَل ساقِ، ًسثت تعذاد داًِ تِ ٍزى کل ٍ عولکرد ًطاى داد خَضِ در زهاى ّای گلذّی ٍ

علیت ًطاى داد ٍزى داًِ اثر هستقین ٍ قَی ٍ ٍزى خَضِ در زهاى رسیذگی اثر هستقین هتَسطی داضتٌذ ّوچٌیي ایي صفات دارای 

ْثَد ٍ افسایص عولکرد داًِ در شًَتیپ ّای گٌذم تِ گسیٌص هستقین در ٍّلِ تٌاترایي خْت ت. اثرات غیرهستقین هثثت ٍ هتَسط تَدًذ

 .اٍل از طریق افسایص ٍزى داًِ ٍ در هرحلِ دٍم تر ٍزى خَضِ در زهاى رسیذگی تاکیذ کرد

.عولکزد داًِ، گٌذم تدشیِ علیت،رٍاثظ ّوجستگی، :ٍاشُ ّای کلیذی  

 هقذهِ 

تیکی آى ثِ عَر غیزهستقین تحت تبثیز صفبت هختلفی قزار هی گیزد ثٌبثزایي خْت عولکزد داًِ صفتی است پیچیذُ ٍ کٌتزل صً

تدشیِ علیت قبدر ثِ . افشایش عولکزد، شٌبخت ّوجستگی ثیي عولکزد ٍ اخشای آى ٍ رٍاثظ ثیي صفبت هختلف راُ گشب هی ثبشذ

کیت را خْت تصحیح کلی اهکبى پذیز خذاسبسی ضزیت ّوجستگی ثِ اثزات هستقین ٍ غیزهستقین هی ثبشذ ٍ سْن ًسجی ّز تز

ّوچٌیي در تعییي رٍاثظ هَثز ٍ کبرثزدی ثیي (Yao, et al.,2002; Codon, 2004; .Rebetske et al.,2002)هی کٌذ

 .(Wright,1934)صفبت در سیستن علی ٍ هعلَلی اثشاری اس ضزایت ّوجستگی ًسجی هی ثبشذ

 هَاد ٍ رٍش ّا

ّوجستگی عولکزد ٍ صفبت هختلف، آسهبیشی در ایستگبُ ّبی تحقیقبتی کزج، اراک ٍ خلگِ  در ثزرسی عولکزد ٍ ارسیبثی رٍاثظ

ثَتِ ثِ  20خْت ًوًَِ ثزداری تعذاد . اًدبم پذیزفت 1388ثب سِ تکزار در سبل  یرخ در قبلت عزح ثلَک ّبی کبهل تصبدف
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خْت ًتیدِ گیزی . ذاسُ گیزی قزار گزفتصَرت تصبدفی اس سغح سهیي کف ثز شذُ ٍ ثزخی صفبت هَرفَفیشیَلَصیک هَرد اً

ثْتز اس رٍاثظ ّوجستگی، ثب استفبدُ اس رگزسیَى گبم ثِ گبم صفبت هعٌی دار تشخیص دادُ شذ سپس ثز رٍی آى ّب تدشیِ علیت 

 .صَرت گزفت تب هیشاى تبثیزات صفبت ًسجت ثِ عولکزد ثْتز ثذست آیٌذ

 ًتایح ٍ تحث

هَرد ثزرسی ًشبى داد صًَتیپ ّب اس ًظز صفبت ٍسى کل، ٍسى خَشِ در سهبى ّبی ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍاریبًس صفبت 

درصذ هعٌی  1، 5گلذّی ٍ رسیذگی، ًسجت ٍسى خَشِ ثِ عَل سبقِ، ًسجت تعذاد داًِ ثِ ٍسى کل ٍ عولکزد در سغَح احتوبل 

ًَتیپ ّب ثِ هعٌبی ٍخَد تٌَع ثیي صًَتیپ ّب هعٌی دار ثَدى تفبٍت ثیي ص. دار ٍ اس ًظز ثقیِ صفبت ثیي صًَتیپ ّب هعٌی دار ًجَد

ضزیت تغییزات ثزای صفبت در حذ قبثل . ٍ اهکبى اًتخبة صًَتیپ ّبی هٌبست ثِ ٍیضُ اس ًظز عولکزد ٍ اخشای آى هی ثبشذ

ثزرسی ضزایت ّوجستگی ثیي صفبت فیشیَلَصی ٍ . قجَل ثَدُ ٍ حبکی اس دقت خَة آسهبیش ٍ اًذاسُ گیزی ّب ثَدُ است

کزد داًِ ًشبى داد صفبت ٍسى کل ٍ ٍسى خَشِ در سهبى گلذّی ٍ رسیذگی، ٍسى داًِ، تعذاد داًِ ثب عولکزد ّوجستگی هعٌی عول

ثب تَخِ ثِ . دار ٍ ثسیبر ثبالیی داشتٌذ یعٌی ثب افشایش در هقذار ّز یک اس ایي صفبت، عولکزد ًیش افشایش هی یبثذ ٍ ثبلعکس

اثز هستقین ٍ ضزیت ّوجستگی هزثَط ثِ صفت ٍسى داًِ هی ثبشذ ٍ ثب تَخِ ثِ ثزاثز ثَدى ایي دیذُ هی شَد ثبالتزیي  2ٍ3خذاٍل 

دٍ هقذار ضزیت ّوجستگی ثیبى کٌٌذُ راثغِ قَی ثیي دٍ هتغیز عولکزد داًِ ٍ ٍسى داًِ است ٍ اًتخبة هستقین اس عزیق ایي 

س عزیق ٍسى خَشِ در سهبى رسیذگی ایدبد هی شَد کِ صفت هفیذ هی ثبشذ ٍ ثیش تزیي اثزات هثجت اس عزیق غیزهستقین آى ا

هی ثبشذ ثٌبثزایي هیشاى ّوجستگی ثیش تز ٍسى داًِ ثب عولکزد داًِ عوذتب ًبشی اس اثزات غیزهستقین آى اس عزیق ٍسى 873/0هیشاى 

ی ثَد در حبلی کِ اثزات هستقین ًسجت ٍسى خَشِ ثِ عَل سبقِ ٍ ٍسى کل در سهبى رسیذگی هٌف. خَشِ در سهبى رسیذگی است

ضزیت ّوجستگی هثجت داشتٌذ در ایي صَرت سهبًی کِ ثیي اثز هستقین ٍ اثز کل ّوخَاًی ٍخَد ًذاشتِ ثبشذ ثْتز است ثِ خبی 

اثزات هستقین ٍسى خَشِ سهبى گلذّی ٍ غیزهستقین آى اس ًظز . اثز هستقین اس اثزات غیزهستقین در گشیٌش صفبت استفبدُ ًوَد

 .ارسیبثی شذ ٍ ثیش تزیي اثز هثجت آى ثِ صَرت غیزهستقین هستقین اس عزیق ٍسى داًِ ایدبد گزدیذسبیز صفبت هثجت 

ّوجستگی ثب 

 عولکزد

 صفبت اثزات هستقین اثزات غیز هستقین

SPWM BWM SPWSTA GWS 

1 873/0 626/0 424/0 --- 1 GWS 

422/0 002/0- 001/0- --- 002/0- 005/0- SPWSTA 

625/0 004/0- --- 001/0- 003/0- 005/0- BWM 

873/0 --- 002/0 004/0 003/0 004/0 SPWM 

اثزات هستقین ٍ غیزهستقین صفبت ثب عولکزد -3خذٍل   



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 ضزایت ّوجستگی صفبت هختلف ثب عولکزد -1خذٍل 

 

  

BWA SPWA BWM SPWM TKW GWS KNSP-1 HI SPWSTA K#SPWA K#BWA Y 

            S.O.V df 

064/0** 2 تکزار                 rn00042/0  rn181/0  rn038/0  **021/100  **283/0  rn171/27  *86/117  rn0036/0  rn074/116  rn572/2  rn038/0  

143/0** 17 صًَتیپ  **009/0  **258/0  *146/0  rn201/4  rn043/0  rn74/23  rn89/29  **0066/0  rn276/160  *272/13  **614/0  

 

BWA SPWA BWM SPWM TKW GWS KNSP-1 HI PAPCG PTRR SPWSTA K#SPWA K#BWA Y 

BWA 1 

             
SPWA 

**714/0  1 

            
BWM 

**653/0  
**666/0  1 

           
SPWM 

*562/0  
**920/0  

**688  1 

          
TKW 

rn123/0 
rn044/0  

rn135/0-  
rn048/0  1 

        
GWS 

*504/0  
**782/0  

**626/0  
**873/0  

rn102/0  1 

        
KNSP-1 

rn379/0  
**711/0  

**652/0  
**768/0  

rn424/0-  
**814/0  1 

       
HI 

rn415/0-  
rn188/0-  

**657/0-  
rn111/0-  

rn267/0  
rn122/0  

rn072/0-  1 

      
PAPCG 

rn333/0  
rn108/0  

rn429/0-  
rn034/0-  

rn391/0  
rn079/0  

rn187/0  
*556/0  1 

     
PTRR 

rn277/0  
rn091/0-  

rn074/0-  
rn106/0-  

*489/0  
rn020/0-  

rn408/0-  
rn112/0  

rn434/0  1 

    
SPWSTA 

rn318/0-  
rn376/0  

rn016/0  
rn462/0  

rn127/0-  
rn424/0  

*470  rn296/0  
rn244/0  

rn464/0-  1 

   
K#SPWA 

**592/0-  
**723/0-  

rn337/0-  
*576/0-  

rn279/0-  
rn247/0-  

rn104/0-  
rn363/0  

rn184/0-  
rn111/0-  

rn169/0-  1 

  
K#BWA 

**747/0-  
rn290/0-  

rn283/0-  
rn113/0-  

rn363/0-  
rn054/0  

rn257  
*504  

rn376/0-  
*474/0-  

**608/0  
**645/0  1 

 
Y 

*506/0  
**782/0  

**625/0  
**873  

rn103  
**1  

**814/0  
rn124/0  

rn082/0  
rn018/0-  

rn422/0  
rn248/0-  

rn052 / 0  1 
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010/0 34 خغب  001/0  081/0  059/0  491/6  051/0  35/19  19/27  0016/0  785/101  676/5  117/0  

CV% 
 

55/4  53/5  65/7  27/10  48/6  62/13  38/10  59/11  72/9  84/13  17/12  655/4  

 تدشیِ ٍاریبًس صفبت هختلف   -2خذٍل 
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 کلی گیری ًتیدِ

ی ثیش تزیي اثز رٍی عولکزد ثَد ٍ ثِ هقذار ًْبیتب هی تَاى ثیبى ًوَد دٍ صفت ٍسى داًِ ٍ ٍسى خَشِ در سهبى رسیذگی دارا

 .سیبدی عولکزد را تحت تبثیز قزار دادُ ٍ ثٌبثزایي دارای ثیش تزیي اّویت در ثزًبهِ ّبی اصالحی هی ثبشذ

 هٌاتع 

1. Condon, A.G., Richards, R.A., Rebteske, G.J., Farquhar, G.D., 2004. Breeding   

  for high water-use efficiency. J. Exp. Bot. 55, 2447–2460. 

2. Rebetske, G.J., Condon, A.G., Richards, R.A., 2002. Selection for reduced   

carbon isotope discrimination increases aerial biomass and grain yield   of 

rainfed   wheat. Crop Sci. 42, 739–745. 

3. Wright, S. 1934. The method of path coefficients. Annals of Mathematical   

Statistics 5(3): 161–215.       
4. Yao, G.C., Yao, J.B., Yang, X.M., Wang, S.W., Peng, H.G., 2002. Genetic  

correlation and path analysis of yield characters of wheat varieties with high  
yield potential in the middle-lower reaches of the Yangtze river. J. Nanjing  

Agric. Technol. Coll. 18 (4), 11–14 (in Chinese).   

Examine relationships between traits and yield in wheat promising 

genotypes 

Azizian mosleh, R*. Yazdansepas, A
2
. Sorkhi lalehloo, B

3
. Chaichi, M

4
. Mahdavi, A. M.

5 

1,5
 Eslamic Azad university,Boroujerd, Iran. 

Cereal Research Dept., Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran ytlucaF 
2,3 

4 
Agricultural and Natural Research Center of Hamedan Province, Hamedan, Iran. 

Abstract: 

In order to assess the relationship between grain yield and its components and direct and indirect 

effects of different characteristics on yield, a randomized complete block design were conducted 

with three replications on 18 promising wheat genotypes in Karaj, Arak and Jolgerokh. Path 

analysis results showed direct and strong effect for grain weight and spike weight had a modest 

direct effect. These traits also have indirect effects were  positive and moderate. Therefore, to 

improve and increase grain yield in wheat genotypes primarily emphasize through direct 

selection in increase seed weight and Panicle weight in the second stage of the investigation. 
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