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چكيده

توسعه ارقام پُر محصول، هدف اصلی در بسياری از برنامه های اصالح گندم است. با اين حال، اثر برنامه به روابط بين عملكرد دانه و اجزای 
آن بستگی دارد. به منظور بررسي روابط بين عملكرد دانه با ساير عوامل مؤثر بر آن و اهميت نسبي هر يك از آنها، چهار رقم گندم براي 9 صفت 
مورد بررسي قرار گرفتند. ضرايب همبستگي ساده بين صفات، ارتباط مثبت و معني دار عملكرد دانه با شاخص برداشت، عملكرد بيولوژيك، 
تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در متر مربع را نشان داد. ارتباط باالي صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در مترمربع، وزن هزار دانه و 
تعداد سنبلچه در سنبله با عملكرد دانه در نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره خطي به روش گام به گام نيز اثبات گرديد. تجزيه عليت، 
ارتباط مثبت و مستقيم صفات تعداد دانه در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد سنبلچه در سنبله با عملكرد دانه را نشان 
داد. تعداد دانه در سنبله مهمترين جزء از اجزاي عملكرد دانه بوده و نيز با توجه به نقش مؤثر تعداد سنبلچه در سنبله، گزينش اين دو صفت 

در افزايش عملكرد دانه از اهميت بسزايي برخوردار خواهد بود.
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تعيين روابط ميان عملكرد دانه و ...... 

Development of high yielding varieties is the main objective in many wheat breeding programs. However, effectiveness of 
program depends on relationships between grain yield and its components. In order to investigate the relationships, four varieties 
of wheat were evaluated for nine traits. Correlation coefficients of simple traits showed the positive and significant relationship of 
grain yield with harvest index, biological yield, the number of grain per spike and number of grain per m2. The high relationship 
of grain number per m2, number of grain per spike, weight of thousand grains and number of spiklet per spike with grain yield was 
also observed in multivariate stepwise linear regression. Path analysis showed positive and direct effect of grain number per m2, 
number of grain per spike, weight of thousand grains and number of spikelet per spike on grain yield. Grain number  is the most 
important component from grain yield and according to effective role of spikelet number per spike, selection of these two traits 
will be important to increased grain yield.

مقدمه
و  توليد  سهولت  علت  به  كه  است  عمده  غالت  جمله  از  گندم 
اهميت آن در تغذیه انسان در سطح گسترده ای در دنيا و كشور ایران 
توليد می شود، به طوری كه امروزه غذای اصلی بيش از 35 درصد از 
مردم دنيا را تأمين می كند. همچنين از نظر توليد و سطح زیر كشت 
مهمترین محصول استراتژیک در كشاورزی كشور ایران و جهان است 
 Kazemi-Arbat,( و افزایش روز افزون آن مورد توجه قرار می گيرد
فائو )FAO, 2010(، در حال حاضر سطح زیر  2005(. طبق گزارش 
كشت گندم در جهان بيش از 215 ميليون هکتار و توليد آن بالغ 
تا  كه  می كنند  بينی  پيش  متخصصين  است.  تن  ميليون   675 بر 
سال 2020 ميزان تقاضا برای گندم 40 درصد افزایش پيدا كند لذا 
 Braun et.al, 1998;( می باشد  ضروری  گندم  توليد  سریع  افزایش 

.)Rejesus et.al, 1996
عملکرد دانه در غالت به عنوان مهمترین خصوصيت تحت تأثير 
اجزای آن از جمله تعداد دانه در سنبله، وزن دانه، تعداد سنبله در 
واحد سطح و صفات مرتبط با آنها قرار می گيرد. عملکرد یک گياه در 
واحد سطح را می توان از طریق افزایش ماده خشک توليدی مزرعه در 
قبل از گلدهی و یا افزایش شاخص برداشت باال برد. تعيين مهمترین 
صفات مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و همبستگی آنها بـا 
پُـر محـصـول در جـهـت  انـتـخاب ژنـوتيپ هـای  عـمـلکرد سبب 
 Rahnama et( است  واحـد سـطـح شـده  در  عمـلـکـرد  افـزایـش 

.)al., 2000
جهت حصول عملکرد مناسب باید تمامي اجزاي عملکرد نسبت 

به یکدیگر از موازنه و تعادل مطلوبي برخوردار باشند. در بيشتر مناطق 
فتوسنتزي  مواد  از  استفاده  با  دانه ها  شدن  پُر  مسئله  گندم،  رشد 
در  مي گيرند.  قرار  تأثير  تحت  غيرزنده  و  زنده  تنش هاي  وسيله  به 
دانه،  چروكيدگي  تنش ها،  این  عمومي  و  نهایي  نتيجه  حالت  این 
مي باشد دانه  عملکرد  كاهش  نتيجه  در  و  دانه  هزار  وزن   كاهش 

.)Mohammadi et al., 2010( 
پنجه هاي  تعداد  كه  ارقامي  داده اند  نشان  مطالعات  از  برخي 
بيشتري دارند، تعداد سنبله در واحد سطح آنها نيز افزایش مي یابد 
)Attarbashi et al., 2002(، در این صورت تعداد دانه در سنبله و وزن 
هزار دانه كاهش پيدا مي كند. با این حال، افزایش وزن دانه فقط تا 
 .)Ghobadi et al., 2007( حدي كاهش تعداد دانه را جبران مي نماید
افزایش تعداد دانه در  افزایش تعداد دانه در سنبله تا حدود زیادي 

مترمربع را توجيه مي نماید.
تابع  دانه  عملکرد  كه  داشتند  اظهار   )Austin, 1980( آستين 
افزایش عملکرد بيولوژیک است. بنابراین افزایش هر كدام از صفات 
فوق الذكر، افزایش عملکرد دانه را در پی خواهد داشت. اما بدیهی است 
انتخاب برای صفات مرتبط با عملکرد بدون در نظر گرفتن روابط آنها 
با سایر صفات به تنهایی نمی تواند مؤثر واقع شود و كارایی گزینش را 
پایين می آورد. اهدایی )Ehdaie, 1998( همبستگی بين عملکرد دانه 
Yazdan- )با شاخص برداشت را مثبت و معنی دار ولی یزدان سپاس 

sepas, 1998( همبستگی بين عملکرد دانه با شاخص برداشت را غير 
 Golparvar et al.,( همکاران  و  گل پرور  كرده اند.  گزارش  معني دار 
2002( بيشترین اثر مستقيم مثبت را بر عملکرد دانه مربوط به صفات 

وزن هزار دانه و عملکرد بيولوژیک دانسته اند.
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اَمري و همکاران )1390( بيان داشتند وزن كاه و كلش بيشترین 
از  تأثير مستقيم و مثبت را بر روی عملکرد دانه داشته است. پس 
برداشت  و شاخص  دانه  هزار  وزن  سنبله،  در  دانه  تعداد  آن صفات 
دانه  عملکرد  روی  بر  را  مثبت  و  مستقيم  تأثير  بيشترین  ترتيب  به 
نشان دادند. نورخلج و همکاران )1389( بيشترین اثرات مستقيم و 
مثبت بر عملکرد دانه مربوط به صفات عملکرد بيولوژیک و شاخص 
برداشت و كمترین تأثير مستقيم و منفی مربوط به صفت ارتفاع گياه 

دانسته اند.
نتایج حاصل از همبستگی فنوتيپی، ژنوتيپی، رگرسيون گام به 
گام و تجزیه عليت بر روی 20 الین گندم نان در شرایط آبی و دیم 
در  تعداد سنبله  ترتيب  به  دانه  افزایش عملکرد  برای  كه  داد  نشان 
واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه را بایستی افزایش 
داد و به دليل محدودیت آبی، برای افزایش برداشت باید عملکرد كاه 
را نسبت به عملکرد دانه كاهش داد. همچنين این بررسی نشان داد 
كه برای افزایش عملکرد در شرایط بدون تنش از بين اجزای عملکرد 
به ترتيب تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و  دانه 
وزن هزار دانه بایستی افزایش یابند )نورمند مؤید و همکاران، 1377(. 
یودین و همکاران )Uddin et.al, 1997( اظهار داشتند كه در گندم 
ژنوتيپ های دارای تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه باالتر، عملکرد 

بيشتری در واحد سطح توليد می شود.
گندم های  روی  بر  آزمایشی  در   )1389( همکاران  و  نورخلج 
ميزان  باالترین  نمودند كه  بيان  از الین های سينتتيک  مشتق شده 
رگرسيون  در  و  بوده  بيولوژیک  عملکرد  با  دانه  عملکرد  همبستگی 
گام به گام صفات عملکرد بيولوژیک، شاخص برداشت، تعداد روز تا 
وارد مدل  پدانکل  آمدگی  بيرون  و طول  پدانکل  گرده افشانی، طول 
شدند و انجام تجزیه عليت برای عملکرد دانه نشان دهنده تأثير مثبت 
و باالی مستقيم عملکرد بيولوژیک، شاخص برداشت و طول بيرون 

آمدگی پدانکل بر افزایش عملکرد بود.
تجزیه عليت عملکرد دانه در گندم نان نشان داده است كه تعداد 
اثر  از  برداشت  شاخص  و  سنبله  در  دانه  تعداد  مترمربع،  در  سنبله 
 Del-Blanco et( مستقيم و مثبت باالیي بر عملکرد دانه برخوردارند
 )Fagam et al., 2007( فگم .)al., 2001; Ehdaie & Waines, 1989
دانه  هزار  وزن  و  سنبله  دانه  تعداد  مثبت  و  مستقيم  تأثير  به  نيز 
 Sharma & Randawa,( بر عملکرد دانه اشاره دارد. شارما و رانداوا
2004( نيز اثر مستقيم وزن هزار دانه بر عملکر د دانه را منفي و اثر 

غير مستقيم آن را مثبت گزارش كرده اند.
نشان  گندم  در   )Okuyama et al., 2004( همکاران  و  اُكویاما 
دادند كه عملکرد دانه با بيوماس و تعداد سنبله در مترمربع و تعداد 
بر اساس گزارش  دانه در سنبله همبستگي مثبتي دارند، همچنين 
اثرات  سنبله  در  دانه  تعداد  و  مترمربع  در  سنبله  تعداد  محققان، 
.)Arduini et.al, 2006( مستقيم و مثبتي روي عملکرد دانه داشتند

یاگدي )Yagdi, 2009( در گندم دوروم گزارش نمود كه وزن دانه 
در سنبله اثر مستقيم مثبتي روي عملکرد دانه دارد و اثر غير مستقيم 
آن از طریق سایر صفات روي عملکرد نيز مثبت بود. تعداد دانه در 

سنبله و ارتفاع گياه اثر مستقيم مثبتي روي عملکرد دانه داشتند.
هر چند بين عملکرد و تعدادي از اجزاي آن رابطه مثبتي وجود 
عملکرد  اجزاي  از  برخي  بين  منفي  همبستگي هاي  وجود  اما  دارد، 
باعث شده است كه انتخاب براي همه اجزاي عملکرد دانه نتواند به 
عنوان عاملي در افزایش عملکرد دانه غالت دانه ریز مفيد واقع شود 

عملکرد  جزء  یک  در  افزایش   .)Daynard & Kannenherg, 1976(
 Pori et al.,( معموالً كاهش در برخي از اجزاي دیگر را به دنبال دارد
Rasmusson, 1987 ;1982(. تعيين همبستگي بين صفات مختلف، 
معلولي  و  علت  روابط  تعيين  و  آن  اجزاي  و  دانه  عملکرد  ویژه  به 
آنها، به محققين این فرصت را مي دهد كه مناسب ترین تركيب اجزاء 
نوع  این  در  نمایند.  انتخاب  شود،  بيشتر  عملکرد  به  منتهي  كه  را 
مطالعات انتخاب بر اساس همبستگي هاي ساده، به تنهایي نمي تواند 
نتایج كاماًل مطلوبي داشته باشد. لذا ضروري است كه اثر مستقيم و 
 Solanki &( گردد  تعيين  دانه  عملکرد  بر  مؤثر  غيرمستقيم صفات 
Bakshi, 1973(. در این راستا روش تجزیه عليت از اهميت ویژه اي 
برخوردار است )Ortiz & Longie, 1997(. مزیت اصلي تجزیه ضرایب 
مسير بر ضرایب همبستگي این است كه مي توان اثر مستقيم هر جزء 
عملکرد بر عملکرد را از اثرات غيرمستقيم كه از ارتباط متقابل بين 

.)Solanki & Bakshi, 1973( اجزاء حاصل مي گردد جدا نمود
این پژوهش با هدف ارزیابي روابط عملکرد دانه و صفات مؤثر بر 
آن، با استفاده از روش  تجزیه عليت به عنوان مکملي بر سایر روش ها 
در  دانه  عملکرد  كننده  تعيين  متقابل خصوصيات  روابط  تبيين  در 
همبستگی  تعيين  و  مسير  ضرایب  تجزیه  از  استفاده  با  گندم  ارقام 
بين صفات با عملکرد دانه و مشخص نمودن صفات مؤثر و همچنين 
تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات بر عملکرد دانه به منظور 

بهبود عملکرد دانه در این شرایط كشت اجرا شد.
مواد و روش ها

تحقيقات  ایستگاه  در   1390-91 زراعی  سال  در  پژوهش  این 
جغرافيایی  عرض  و   40°48' جغرافيایی  طول  با  اهواز  كشاورزی 
'31°20 و نيز با متوسط بارندگی ساليانه 240 ميلی  متر و ارتفاع از 
سطح دریا 22/5 متر انجام شد. بر اساس آمار هواشناسی، ميانگين 
ساالنه  دماي  حداكثر  ميانگين  ميلی  متر،   199/5 ساالنه  بارندگی 
C°46/2 و ميانگين حداقل دماي ساالنه C°6/6 بود كه به ترتيب در 

تيرماه و دی ماه ُرخ داده است.
این تحقيق به صورت كرت های یک بار خرد شده در قالب طرح 
آزمایش  این  در  شد.  انجام  تکرار  سه  در  تصادفی  كامل  بلوک  های 
پنجه زنی،  شامل  رشد  مراحل  یک  هر  در  آبياری  قطع  اصلی  تيمار 
اواسط ساقه رفتن، اواسط گلدهی، اواسط دانه بندی و شاهد )آبياري 
از  عبارتند  كه  فرعی  تيمار  عنوان  به  گندم  ژنوتيپ   چهار  و  كامل( 
 2 و  استار  و  ارقام چمران  شامل   )Triticum aestivum( نان  رقم   2
بهرنگ  و  كرخه  ارقام  شامل   )Triticum durum( دوروم  گندم  رقم 
بودند. هر كرت داراي 6 خط به طول 5 متر و با فاصله خطوط 0/2 
 متر بود. صفات مورد بررسی شامل شاخص برداشت، وزن هزار دانه، 
عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیک، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه 

در سنبله بودند.
فيزیکی و شيميایی خاک مزرعه،  تعيين خصوصيات  به منظور 
آزمون خاک انجام شد. بافت خاک، سيلتی  رسی با هدایت الکتریکی 
ریشه  فعال  منطقه  در   )pH=7( اسيدیته خنثي  و   )Ec=ds.m-1  4.5(
بود. زمين محل آزمایش با توجه به شرایط آب و هوایی پس از ماخار 
مصرف  از  پس  و  شد  آماده  سازی  دیسک  و  عميق  شخم  با  كردن 
كودهای پایه بر اساس توصيه های تحقيقاتی و آزمون خاک و پس از 

مخلوط كردن آنها با دیسک، سطح مزرعه با لِولِر تسطيح شد.
پس از آماده شدن زمين، بذور هر ژنوتيپ در كرت  هاي مربوطه 
كشت،  انجام  از  بعد  شدند.  كشت  مترمربع  در  گياه   500 تراكم  با 



110

تعيين روابط ميان عملكرد دانه و ...... 

آبياری به صورت كرتی انجام شد و فاصله آبياری  های بعدی با توجه 
به ميزان بارندگی و مراحل رشد گياه حدوداً هر 15-7 روز انجام شد. 
اولين كود سرک در اوایل مرحله ساقه رفتن و دومين كود سرک در 
مرحله آبستنی كامل به زمين داده شد. كليه مدیریت  های مزرعه از 
جمله كاربرد كود شيميایی، مبارزه با علف  های هرز و غيره بر اساس 
توصيه  های تحقيقاتی موجود انجام شد. كنترل علف  های هرز با توجه 
به جمعيت علف  های هرز و بر اساس توصيه  های تحقيقاتی در اواسط 
وسيله  به  كرت  هر  در  برداشت  گرفت.  انجام  گياه  پنجه زنی  مرحله 
تاریخ 15  در  آن  رسيدگي  و  گياه  رشد  مرحله  به  توجه  با  كمباین 
اردیبهشت ماه انجام شد. برای تجزیه آماری داده ها از نرم  افزارهاي 
Minitab و MSTATC استفاده شد. مقایسه ميانگين ها با استفاده از 

آزمون چند دامنه اي دانکن انجام شد.
نتايج و بحث

آبياري در هر  واریانس )جدول 1( نشان داد قطع  نتایج تجزیه 
یک از مراحل رشد گياه بر روي كليه صفات مورد مطالعه تأثيرگذار 
بود. ميان ارقام مورد بررسي تفاوت معني دار براي هر یک از صفات 
به استثنای ارتفاع گياه مشاهده شد. همچنين اثرات متقابل نيز براي 

همه صفات معني دار گردید.
تجزيه همبستگی

از ضرایب همبستگی ميان صفات مورد  نتایج حاصل  اساس  بر 
بررسی )جدول 2( مشاهده گردید كه وزن هزار دانه با تعداد دانه در 
مترمربع )R = 0/85( در سطح احتمال 1% و با ارتفاع گياه )0/57 
شاخص  بود.   %5 احتمال  سطح  در  مثبت  همبستگي  داراي   )R  =
در  سنبله  تعداد  با  و   )R  =  -0/69( بيولوژیک  عملکرد  با  برداشت 
مترمربع )R =0/77( در سطح احتمال 1% داراي همبستگي مثبت و 
معني دار بود. عملکرد بيولوژیک با تعداد سنبله در متر مربع )0/56- 
= R( در سطح احتمال 5% دارای همبستگی منفی بود. همبستگی 
 )R = 0/63( مثبت بين تعداد سنبلچه در سنبله با تعدا دانه در سنبله
و تعداد دانه در مترمربع )R = 0/90( در سطح احتمال 1% معنی دار 
بود كه با نتایج احمدي و همکاران )Ahmadi, et al., 2004( مطابقت 
R( در سطح  تعداد دانه در مترمربع )0/68 =  با  دارد. عملکرد دانه 
احتمال 1% و با شاخص برداشت )R = 0/56(، وزن هزار دانه )0/52 
= R(، تعداد سنبلچه در سنبله )R = 0/56( و تعداد دانه در سنبله 
)R = 0/53( در سطح احتمال 5% دارای همبستگی مثبت و معنی دار 
بود. تعداد سنبلچه در سنبله با تعداد دانه در سنبله )R = 0/51( در 
سطح احتمال 5% دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. همبستگی 
موجود بين عملکرد دانه و شاخص برداشت در شرایط تنش خشکی 
با نتایج مطالعات اهدایی و وانيز )Ehdaie & Waines, 1994( مطابقت 
وزن  صفات  با  ژنوتيپ هایی  گزینش  خشکی  تنش  شرایط  در  دارد. 
عملکرد  افزایش  به  منجر  باال  مترمربع  در  تعداد سنبله  و  دانه  هزار 
مبنی   )Jaradat, 1991( جرادات  گزارش  با  نتایج  این  می شود.  دانه 
بر این كه تعداد دانه در سنبله به عنوان حساس ترین صفت جهت 
تحقيقي  در  است.  بوده  به تنش خشکی  مقاوم  ژنوتيپ های  انتخاب 
مشاهده شد بين عملکرد دانه و تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه 
در سنبله، شاخص برداشت، درصد باروری سنبله و وزن خشک سنبله 
در مرحله گرده افشانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. 
بر اساس این نتایج مشخص شد كه در شرایط تنش رطوبتی، عملکرد 
دانه عمدتاً متأثر از تعداد دانه در واحد سطح می باشد. بنابراین اعمال 
تنش در هر مرحله از نمو گندم باعث كاهش عملکرد شده و مراحل 

پُر شدن دانه ها و رشد سریع گندم نسبت به كمبود رطوبت بسيار 
حساس می باشند، هر چند اثر سوء تنش در مراحل پُر شدن دانه ها 
و طویل شدن ساقه بر عملکرد از شدت بيشتری برخوردار می باشد 
با مطالعه همبستگی بين عملکرد دانه و   .)Day & Intalap, 1970(
شد  مشخص  فيزیولوژیک  و  مورفولوژیک  صفات  سایر  و  آن  اجزای 
تعداد  برداشت،  شاخص  مترمربع،  در  سنبله  تعداد  با  دانه  عملکرد 
دانه در سنبله، درصد باروری سنبله و وزن خشک سنبله در مرحله 
 Araus et al.,( دارد  معنی داری  و  مثبت  همبستگی  گرده افشانی 
با  2003(. بين اجزای عملکرد رابطه متقابل و منفی وجود دارد كه 
افزایش یک جزء سبب كاهش جزء یا اجزای دیگر می شود. این یک 
با  سيستم خود تنظيمی و جبرانی است كه باعث تطابق بهتر گياه 

امکانات و شرایط محيطی می شود.

تجزيه رگرسيون چند متغيره خطي به روش گام به گام
مطابق نتایج بدست آمده از تجزیه رگرسيون چند متغييره خطی 
به روش گام به گام )جدول 3( مشاهده  شد كه Y= عملکرد دانه تابعی 
از 1x= تعداد دانه در مترمربع و 2x= تعداد دانه در سنبله، 3x= وزن 
هزار دانه و 4x= تعداد سنبلچه در سنبله می باشد كه با وارد شدن این 
صفات به مدل رگرسيونی كه به روش گام به گام انجام شد بر اساس 
از عوامل  ناشی  از تغييرات  این مدل حدود 92 درصد  معادله ذیل، 

متغير را توجيه نمود.
Y= 885 + 0/89 1x + 0/86 2x + 0/74 3x + 0/67 4x

تجزيه عليت )مسير(
بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه عليت )جدول 4( مشاهده 
اثر  بيشترین  داراي  دانه  هزار  وزن  و  سنبله  در  دانه  تعداد  گردید 
مستقيم و مثبت بر روی عملکرد دانه بود و پس از آن تعداد دانه در 

مترمربع و تعداد سنبلچه در سنبله قرار داشتند.
تعداد دانه در متر مربع و تعداد دانه در سنبله داراي بيشترین 
تأثير غير مستقيم منفي از طریق كاهش وزن هزار دانه بر عملکرد 
تعداد دانه در  افزایش  از طریق  تعداد دانه در متر مربع  بودند.  دانه 
با جدول  تأثير داشت. مطابق  دانه  بر عملکرد  به طور مثبت  سنبله 

اشاره شده تأثير عوامل كنترل نشده برابر با 0/08 بود.
با توجه به همخوانی اثر مستقيم تعداد دانه در سنبله با اثر كل 
می توان نتيجه گرفت كه تعداد دانه در سنبله مهمترین صفت مؤثر بر 
عملکرد دانه  باشد. از سوی دیگر با توجه به اثر مستقيم تعداد دانه در 
سنبله به عنوان مخزن بر عملکرد دانه، از نظر تسهيم مواد فتوسنتزي 
به سمت دانه به شرط آنکه محدودیتي در منبع وجود نداشته باشد 
 ،2 جدول  به  توجه  با  باشد.  برخوردار  بيشتری  اهميت  از  مي تواند 
وجود همبستگی مثبت و معنی دار بين تعداد دانه در سنبله و تعداد 
كه  چرا  است،  انتظار  قابل  و  كننده  توجيه  بسيار  سنبله  و  سنبلچه 
تعداد سنبلچه در سنبله و در واحد سطح بيشتر باشد به نوبه خود 

تعداد دانه و عملکرد دانه نيز باالتر می رود.
نتایج تجزیه رگرسيوني نشان داد كه صفات در مدل رگرسيون، 
توجه  با  و  مي باشند  دانه  عملکرد  با  معني داري  رابطه خطي  داراي 
باال بودن ضریب تبيين این مدل )R2 = 92(، تعميم  پذیري آن  به 
بسيار باال است. نتایج تجزیه عليت نشان داد كه تعداد دانه در سنبله 
بيشترین اثر مستقيم و معنی دار را بر عملکرد دانه دارد و چون این 
اثر با همبستگي بين عملکرد دانه و تعداد دانه در مترمربع مطابقت 
دارد و در یک راستاست لذا این صفت مي تواند به  طور مستقيم مبناي 
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انتخاب قرار گيرد و چون این دو اثر در یک راستا و مثبت هستند 
پس انتخاب نيز در یک جهت تأثيرگذار خواهد بود. در مورد وزن هزار 
باال و تطابق كمتر  دانه نيز به  علت تأثير مستقيم و مثبت و تقریباً 
آن با همبستگي كل لذا این صفت را نيز مي توان مبناي انتخاب در 
مرتبه دوم قرار دارد. صفات تعداد دانه در مترمربع و تعداد سنبلچه 
در سنبله به  طور مثبت به  علت تأثير مستقيم و كم و نيز همبستگي 
مثبت و معنی دار كه با عملکرد دانه دارند، در مرتبه سوم قرار دارند.

نتيجه گيري  چنين  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  با  نهایت  در 
مي شود كه انتخاب براساس صفات تعداد دانه در سنبله به  علت تأثير 
مستقيم باعث افزایش بسيار در ميزان عملکرد دانه مي گردد ولي از 
طریق غير مستقيم با كاهش وزن هزار دانه افزایش كمتری در ميزان 
عملکرد دانه دارد. نتایج این تحقيق نشان داد كه صفات تعداد دانه 
در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در مترمربع به ترتيب مهمترین 

صفات مؤثر در افزایش عملکرد دانه گندم می باشند.
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