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 چکیدُ

 صًَتیپ در قالب ٠٢ آسهایطی با ،بَهی گٌدم ًاىالیٌْای خالص  در داًِ  ػولکزدٍ  هَرفَلَصیکی صفات صًتیکی تٌَع بزرسی هٌظَر بِ

کزج ٍاقغ در هؤسسِ تحقیقات اصالح ٍ تْیِ ًْال ٍ بذر  هشرػِ در ٩٠-٠٢تکزار در سال سراػی ٣با  کاهل تصادفی ْایبلَکطزح  

 ،طَل سٌبلِ  ،ارتفاع بَتِ ،تؼدادپٌجِ ّای هَرد هطالؼِ اس لحاظ صفاتًتایج تجشیِ ٍاریاًس ًطاى داد کِ الیي . بِ اجزا در آهدهَرد 

 داًِ ػولکزد ٍ ٍسى ّشار داًِ ،سٌبلِ داد داًِ درتؼ ،سٌبلِ ٍسى ،ٍسى داًِ در سٌبلِ ،تؼداد سٌبلچِ در سٌبلِ ،تزاکن سٌبلِ ،طَل هیاًگزُ

گزٍّبٌدی ًوَد کِ در ( سِ هَلفِ)هتغیز اٍلی را در غالب سِ هتغیز جدید  ۱۱ ،تجشیِ بِ ػاهل ّا .تفاٍت هؼٌی داری با یکدیگز دارًد

ی هَرد بزرسی اس صًَتیپ ّا ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ .درصد اس تغییزات کل را تَجیِ کزدًد ۲۲/١۱ ،هجوَع ایي سِ هَلفِ

لحاظ ایي صفات دارای تٌَع صًتیکی باالئی ّستٌد کِ خَد هی تَاًد بؼٌَاى هَاد اٍلیِ بزای بزًاهِ ّای بِ ًضادی گٌدم هَرد استفادُ 

 . قزار گیزًد

  چزخص ٍریواکس, ّاتجشیِ بِ ػاهل, صفات هَرفَلَصیک، ػولکزد :ٍاصگاى کلیدی

 هقدهِ

ارسیبثی الیٌْبی هختلف ، یغ افشایؼ خوؼیت ٍ تمبضبی رٍسافشٍى خبهؼِ ثزای تبًهیي هٌبثغ غذایی ثَیضُ ًبىثب تَخِ ثِ رًٍذ عز

عْل گیبّبى اس  هَخَد در تٌَع عجیؼی .خْت ثبال ثزدى هیشاى هحقَل ثزداؽتی در ٍاحذ عغح ثیؼ اس پیؼ احغبط هی ؽَد

ثِ ًضادگزاى گٌذم ػاللِ هٌذ ثِ دعتیبثی صًَتیپْبیی . ًجبتبت هی ثبؽٌذتزیي ٍ ارسؽوٌذتزیي اثشار هَرد اعتفبدُ در افالح الَفَل

ثزای رعیذى ثِ ایي ّذف ثِ ًضادگز هی تَاًذ در ًغلْبی . ّغتٌذ وِ اس لحبػ ػولىزد داًِ ٍ عبیز ففبت سراػی هغلَة ثبؽٌذ

ػولىزد داًِ ففتی ووی ثَدُ ٍ . ثِ تبًخیز اًذاسدًغلْبی پیؾزفتِ اٍلیِ الذام ثِ اًتخبة ًوبیذ ٍ یب اًتخبة را تب رعیذى صًَتیپْب تب 

ثٌبثزایي  ،ّوچٌیي ٍراثت پذیزی ایي ففت ثذلیل اثزهتمبثل صًَتیپ ٍ هحیظ پبییي ثَدُ. تَعظ تؼذاد سیبدی صى وٌتزل هی ؽَد

اد صًَتیپ سیبد ثَیضُ در ًغلْبی اٍلیِ وِ تؼذ. اًتخبة ثز اعبط ػولىزد داًِ در خْت ثْجَد آى هوىي اعت چٌذاى هؤثز ًجبؽذ

ففبت هَرفَلَصیه ثِ . ثبسدُ صًتیىی هغلَثی ًذارد ،ثَدُ ٍلی ارسیبثی صًَتیپْب ثقَرت آسهبیؾبت تىزاردار فَرت ًوی گیزد
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لذا اًتخبة ثز اعبط ایي ففبت هوىي اعت راُ . عبدگی ٍ ثب دلت سیبد لبثل اًذاسُ گیزی ثَدُ ٍ تَارث پذیزی ًغجتبً ثبالیی دارد

وٌتزل ثْتز اثزات هحیغی در ثزًبهِ ّبی افالحی ثوٌظَر ثْجَد . ثزای غزثبل خَاهغ گیبّی ٍ ثْجَد ػولىزد ثبؽذ هغوئي ٍ عزیؼی

ػولىزد هیتَاًذ اس عزیك اًتخبة غیزهغتمین ثزای ففبتی وِ ّوجغتگی خَثی ثب ػولىزد داؽتِ ٍ ووتز ثِ تغییزات هحیغی حغبط 

لبثلیت ٍ اس عزف دیگز ثبیذ ٍراثت پذیزی ثبالیی داؽتِ ثبؽذ لَة غهشیٌؼ وِ یه هؼیبر گ اس آًدبیی. ثبؽٌذ فَرت هیگیزد

در  ،لذا اًتخبة تَاًذ خیلی هَثز ثبؽذاعت ٍدر گشیٌؼ ثَیضُ در ؽزایظ هتٌَع هحیغی ًوی پبییي تَارث صًتیىی ػولىزد داًِ 

غتگی ثیي ففبت هختلف ثب ػولىزد داًِ تدشیِ ضزایت ّوج. خْت افشایؼ ػولىزد داًِ ثبیذ اس عزیك اخشای ػولىزد اًدبم گیزد

 Renold)ٍ ّوىبراى ریٌَلذ .َاى هؼیبرّبی اًتخبة ووه هی وٌذسػ آًْب ثؼٌادر اًتخبة در هَرد اّویت ًغجی ایي ففبت ٍ تز

et al., 2000)  در گٌذم یه راثغِ خغی ثیي تٌؼدر عیویت ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ والًگٌذم هختلف صًَتیپ ّبی ثب ثزرعی   ٍ

وِ یه رٍػ آهبری هؤثز در وبّؼ حدن دادُ ّب ٍ ( تدشیِ ثِ ػبهل ّب) اس رٍؽْبی آهبری چٌذهتغیزُ. ػولىزد داًِ ٍخَد دارد

تؼذاد ( 1999) ٍ ّوىبراى گَپتب  .ًتیدِ گیزی لغؼی اس دادُ ّبیی اعت وِ ّوجغتگی ثبالیی را ثیي هتغیزّبی اٍلیِ را ًؾبى هیذّذ

ؽبّذ در عزح ثلَن وبهل تقبدفی هَرد ارسیبثی لزار دادًذ  11ًغلْبی پیؾزفتِ گٌذم را ثِ ّوزاُ هَخَد در الیي  40درففت 17

 ،خقَفیبت عٌجلِ ،ػبهل افلی رعیذگی 5ففت هزتجظ ثب ػولىزد ٍ ویفیت داًِ را ثِ 15تدشیِ ثِ ػبهل ّب وِ ثب اعتفبدُ اس 

 .ًذویفیت پزٍتئیي ٍ پٌدِ سًی وبّؼ داد ،خقَفیبت داًِ

 رٍش ّاهَاد ٍ 

پیؾگبم , (ثیٌبثیي)عیًَذ, (ثیٌبثیي)پبرعی, (ثیٌبثیي)ؽبّذ گٌذم پیؾتبس  4ثب ثَهی صًَتیپ گٌذم ًبى  20در ایي آسهبیؼ تؼذاد 

در هشرػِ هؤعغِ تحمیمبت افالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ  89-90تىزار در عبل سراػی  3ثب  در لبلت عزح ثلَن وبهل تقبدفی( ِسهغتبً)

دلیمِ ؽزلی ٍ  8درخِ  51هتز اس عغح دریب ٍ عَل خغزافیبیی  1310ایي هشرػِ در ارتفبع. لزار گزفتٌذارسیبثی  ثذر وزج هَرد

 .هتزی وؾت گزدیذ 3خظ  6ّز صًَتیپ در . دلیمِ ؽوبلی ٍالغ ؽذُ اعت 43درخِ ٍ  35ػزك خغزافیبیی 

, تؼذاد عٌجلچِ در عٌجلِ, تزاون عٌجلِ, هیبًگزُعَل , عَل عٌجلِ, ارتفبع ثَتِ ,َرفَلَصیه هبًٌذ تؼذادپٌدِدر ایي آسهبیؼ ففبت ه

عبلِ  5یبدداؽت ثزداری ثزای . اًذاسُ گیزی ؽذ داًِ ػولىزد ,ٍسى ّشار, عٌجلِ تؼذاد داًِ در, عٌجلِ ٍسى, عٌجلٍِسى داًِ در 

ی ٍ تدشیِ ثِ در ایي آسهبیؼ ولیِ هحبعجبت ٍ تدشیِ ّبی آهبری اس لجیل ّوجغتگ .تقبدفی در ّز وزت اًدبم گزدیذثقَرت 

 . فتگزب رٍػ چزخؼ ػبهلی ٍریوبوظ فَرت اًدبم پذیزفت ٍ تدشیِ ثِ ػبهل ّب ث Excel ٍ SAS  ٍSPSSعزیك  ػبهل ّب اس

 ًتایج ٍ بحث

تٌْب راثغِ ٍ  .در هغبلؼِ ّوجغتگی ففبت، ارتجبط یه هتغیز ثب هتغیز دیگز، ثذٍى در ًظز گزفتي ًمؼ دیگز هتغیزّب ثزرعی هی ؽَد

ًیغت ٍلی ثبووه رٍػ ّبیی چَى تدشیِ ثِ ػبهل ّب، هی تَاى ثِ عَر تغیز ّبی هغتمل ثز یىذیگز لبثل دعت یبثی ّوجغتگی ه
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ّن ثغتِ را ثِ تؼذاد ووتزی ػبهل افلی وبّؼ داد ٍ ضوي گزٍُ ثٌذی ففبت، راثغِ هیبى  هَفمیت آهیشی تؼذاد سیبدی هتغیزّبی

ثز ایي، تزتیت ٍ اّویت ففبت ٍ همذار تٌَػی وِ ّزیه اس ففبت اس تٌَع ول  ػالٍُ .ففبت ّن ثغتِ را ًیش ثِ خَثی تَخیِ وزد

 .تَخیِ هی وٌٌذ، هؾخـ خَاّذ ؽذ

طَل  تؼداد پٌجِ صفت

 سٌبلِ

طَل 

 هیاًگزُ

تؼداد داًِ  سٌبلِ وزن ارتفاع بَتِ

 سٌبلِ ٥در 

ٍسى داًِ 

 سٌبلِ

تؼداد داًِ 

 در سٌبلِ

تزاکن 

 سٌبلِ

ٍسى 

 ّشار داًِ

          -32/0** طَل سٌبلِ

         199/0 006/0 طَل هیاًگزُ

        165/0** 241/0* 062/0 ارتفاع بَتِ

       -196/0 -197/0 274/0* -477/0** سٌبلِ ٍسى

      643/0** -059/0  -127/0 185/0 -205/0 تؼداد سٌبلچِ در سٌبلِ

     65/0** 967/0** -202/0 -167/0 266/0* -423/0** سٌبلِ ٍسى داًِ در

    837/0** 612/0** 806/0** -254/0* -314/0** 123/0 -294/0* سٌبلِ تؼداد داًِ در

   -34/0** -252/0* -577/0** -241/0* 237/0* 242/0* 693/0** -117/0** تزاکن سٌبلِ

  136/0 -068/0 348/0** 142/0 358/0** 076/0 113/0 289/0* -168/0 ٍسى ّشار داًِ

 157/0 -131/0 49/0** 53/0** 243/0** 472/0** -351/0** -365/0** 042/0 -14/0 ػولکزد

 ،ٍسى عٌجلِ ،عٌجلِ ٍسى داًِ در ،تؼذاد عٌجلچِ در عٌجلِ ،عَل هیبًگزُ ،ارتفبع ثَتِ ًتبیح ّوجغتگی ففبت ًؾبى داد وِ ففبت

ی وِ ثیي ػولىزد داًِ ٍ ٍسى ّشار داًِ ّوجغتگی درحبل. ثب ػولىزد دارًذٍ هؼٌی داری ّوجغتگی هثجتی  عٌجلِ ،تؼذاد داًِ در 

ییي ًمؼ اخشای ػولىزد داًِ در جوِ تگشارػ ّبی هؾبثِ اس ایي ّوجغتگی ّب، وِ ایي ًتیدِ ثب ًتبیح هؼٌی داری ٍخَد ًذارد، 

 در( 1382) ّوىبراى ٍ رٍعتبیی .هغبثمت دارد ػولىزد احتوبالٌ ثِ صًَتیپ ّبی هَرد ثزرعی ٍ ؽزایظ هحیغی ثغتگی دارد

 عٌجلِ خقَفیبت ثب ثیؾتز ػولىزد اخشای وِ دریبفتٌذ دادًذ اًدبم خؾىی تٌؼ ؽزایظ در ثَهی الیي 650رٍی ثز وِ آسهبیؼ

 در ثبرٍر گلچِ تؼذاد, عٌجلِ در عٌجلچِ تؼذاد, عٌجلِ عَل, عٌجلِ در داًِ تؼذاد ثزای هثجتی ثشري ضزایت دارای ٍ ثَدُ هزتجظ

 . دارد عٌجلِ
 ایب ػاهل ّای هطتزک، ٍاریاًس ّای ًسبی ٍ تجوؼی ٍ هیشاى اضتزاک ػاهل ّاضز. ٠جدٍل 

 ضزایت ػبهل ّبی هؾتزن دٍراى یبفتِ ففبت

 همذار ٍیضُ ػبهل عَم ػبهل دٍم ػبهل اٍل 

 ۶٢۵/۴ ٠٥/٠ -٨٤/٠ -٨٢٤/٠ تؼذادپٌدِ
 ۶٤٥/٢ -٢١٤/٠ ٤٤/٠ ٥٥١/٠ عَل عٌجلِ

 ٤٤/٥ ١١٥/٠ ١٨٥/٠ -٤٣/٠ عَل هیبًگزُ
 ٥٤٤۴/٠ ١٣٥/٠ ١٨٥/٠ -٤١١/٠ تفبع ثَتِار

 ۵٢۴۵/٠ ٠١٤/٠ ٥٥٤/٠ ٥٨٥/٠ عٌجل5ٍِسى 
 ۶٠٤٥/٠ ٨٥٢/٠ -٠٢٨/٠ ٨٣٤/٠ عٌجلِ 5تؼذاد عٌجلچِ در 

 ٢۶٥۶/٠ ٠٥٢/٠ ٥٤٥/٠ ٥٨٥/٠ عٌجل5ٍِسى داًِ در 
 ٢٠٤٣/٠ ٠٥/٠ -٠١٢/٠ ٤٣٥/٠ عٌجل5ِتؼذاد داًِ در 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 ٠٢٠٣/٠ -١٥٥/٠ ٣/٠ -٠٤٤/٠ تزاون عٌجلِ
 ٠٠٢٤۶/٠ -٥٠٤/٠ ٨٤٤/٠ ٢٥/٠ سى ّشار داًٍِ

 ٠٠٠٥/٠ -٤٥٤/٠ -٥٣٢/٠ ٥٠١/٠ ػولىزد
  ٥٣٨/٥٢   ١٠٣/٢٠ ٠٤٣/٤٠ ٍاریبًظ ًغجی

    ٢٥٤/٣٥ ١٨٨/١٤  ٠٤٣/٤٠ ٍاریبًظ تدوؼی

بر اًتخبة تؼذاد هؼی. گزٍّجٌذی ًوَد اٍلی را در غبلت عِ هَلفِ هتغیز ١١ّبًؾبى داد وِ تدشیِ ثِ ػبهل ًتبیح تدشیِ ثِ ػبهل ّب

ثبؽذ ثز اعبط فزهَل هی١١ّبی ثشرگتز اس یه ثَدُ ٍ اس آًدبیی وِ تؼذاد هتغیز اٍلیِ ثزاثز ّب ثز اعبط تؼذاد ریؾِػبهل

F<p+1/2 ( وِ در آىP  ٍF ّبثتزتیت ًؾبًذٌّذُ تؼذاد هتغیزّب ٍ ػبهل ) اًتخبة عِ ػبهل ثب افَل ارائِ ؽذُ هغبثمت دارد

, عَعی ٍ ّوىبراى)ّب فَرت گزفتهمبدیز ضزایت ػبهلی ثؼذاس چزخؼ ػبهل اهل هختلف ثز اعبطاختقبؿ ففبت ثِ ػَ

هَلفِ اٍل ثب تخقیـ  ثغَریىِ. یزات ول را تَخیِ وزدًذدرفذ اس تغی  ٨١٢/١١در هدوَع ایي عِ هَلفِ  (.1384

 تؼذاد, عٌجلِ 5 ٍسى, عٌجلِ 5 در داًِ ٍسى, عٌجلِ در عٌجلچِ تؼذاد ففبتدرفذ اس تغییزات ول ػوذتب تَخیِ وٌٌذُ  ٧٣١/٣٧

, تؼذادپٌدِت بدرفذاس تغییزات ػوذتب تَخیِ وٌٌذُ فف ٧٧١/٨٧وِ ػبهل دٍم ثب َد در حبلیداًِ ث ػولىزد, عٌجلِ 5 در داًِ

 تفبعار, تؼذادپٌدِت بدرفذ اس تغییزات ػوذتبٌ تَخیِ وٌٌذُ فف ٨١٦/١٨ ثب ٍ ػبهل عَم  ّشار ٍسى, عٌجلِ تزاون, عٌجلِ عَل

, تَاى ففبت ٍسى عٌجلِتَاى اعتٌجبط ًوَد وِ ثزای ثْجَد ػولىزد داًِ هیّب هیاس ًتبیح تدشیِ ثِ ػبهل.ثَد هیبًگزُ عَل, ثَتِ

چزا وِ لغوت سیبدی اس ضزایت ّوجغتگی ایي . عٌجلِ را افشایؼ داد در داًِ تؼذاد, عٌجلِ در داًِ ٍسى, تؼذاد عٌجلچِ در عٌجلِ

اس تدشیِ ػبهل ّب در ؽٌبعبیی وِ ٍالتَى ًتبیح ثذعت آهذُ  .ثبؽذهزثَط ثِ اثز هغتمین آًْب ثز ایي ففت هی, اًِففبت ثب ػولىزد د

هزتجظ ثب ػولىزد در گٌذم ثْبرُ اعتفبدُ وزد ٍ چْبر ػبهل را هؼزفی ًوَد، وِ ؽبهل اخشلی ٍیضگی ّبی رؽذی ٍ هَرفَلَصیىی 

 اد داًِ در گیبُ، ٍ ًیش ارتجبط داًِ ّبی ثشري ٍ عَل دٍرُ پز ؽذى داًِ ثب ػولىزدػولىزد، ففبت هَرفَلَصیه، عَل عٌجلِ ٍ تؼذ

تَاى ثِ ؽزایظ هحیغی آسهبیؼ ٍ هَاد گیبّی در ّز یه اس هغبلؼبت تفبٍت در ًتبج را هی. ثب ایي ًتبیح هغبثفت دارد ,سیبد ثَدًذ

 .ًغجت داد

 ًتیجِ گیزی کلی

. صرم پالعن گٌذم ًبى، ثزرعی هغتوز ثزای یبفتي تٌَع صًتیىی هَرد ًیبس فَرت هی گیزدثب تَخِ ثِ هحذٍد ؽذى تٌَع صًتیىی در 

ایي هغبلؼِ ًیش ًؾبى داد ثب . در ّویي راعتب هغبلؼبت ًؾبى دادُ اعت وِ ارلبم ثَهی هی تَاًذ تبهیي وٌٌذُ ثخؾی اس ایي تٌَع ثبؽٌذ

ی ٍخَد دارد وِ در ثزًبهِ َع ثبالئی ثزای اغلت ففبت هَرد ثزرع، تٌتیپْبی ثَهی هَخَد در ایي هغبلؼٍِخَد تؼذاد هحذٍد صًَ

تَاى ففبت هزثَط ثزای افشایؼ ػولىزد هیرٍاثظ ففبت هؾخـ ًوَد وِ  ِدر ضوي هغبلؼ. ًضادی لبثل اعتفبدُ ّغتٌذّبی ثِ

 .ثیؾتز اعتفبدُ ًوَدّبی افالحی گٌذم ًبى ثِ عٌجلِ را در ثزًبهِ

 هٌابغ
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Abstract 

In order to investigate genetic variability of morphological traits including yield in bread wheat, 

an experiment with 20 local genotypes was carried out in a RCBD design with 3 replication, 

during 2010-11 at seed and plant improvement research institute (SPII), Karaj. Analysis of 

variance showed significant differences in the genotypes for different traits such as number of 

tiller, plant high, spike length, internode length, spike density, number of spikelet in spike, grain 

weight per spike, number of grain per spike, 1000- grain weight and grain yield. Factor analysis 

classified 11 variables in 3 new variable (three factors) which explained 77.22 percent of total 

variation. The result of this study showed genetic variability in the material which can be used in 

bread wheat breeding program.  
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