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 آبی تنش و معمول آبياری شرایط در نان گندم های نمون ژن عملکرد با مرتبط صفات بررسی
 

 5قبادی مختار و 4احمدی غالمحسين ،3زاد رضایی عباس ،*2کهریزی دانيال ،1اکبرآبادی علی
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 کرمانشاه رازی، دانشگاه خشكی، به مقاومت بيوتكنولوژی پژوهشی گروه

 آموزش کشاورزی و منابع طبيعی کرمانشاه مرکز تحقيقات و ،مربی و استادیار .4 و 3

 کرمانشاه رازی، دانشگاه کشاورزی، ۀكددانش علمی تأهي عضو استادیار، .5

 (1/11/1333 تصویب: تاریخ - 21/11/1332 دریافت: )تاریخ

 
 چکيده

 رگۀ دویست نان، گندم های)ژنوتيپ(  نمون ژن در دانه عملكرد با مرتبط صفات بررسی منظور به

 طرح صورت به (CIMMYT) ذرت و گندم لمللیا بين تحقيقات مرکز أمنش با نان گندم )الین(

 و تنش شرایط در 13-1311 زراعی سال طی بلوک ده در شاهد رقم چهار با (آگمنت) مقدماتی

 تنش شرایط در گام به گام رگرسيون ۀتجزی براساس شدند. ارزیابی و کشت )نرمال( معمول آبياری

 مدل وارد درصد31 و درصد41 تبيين های ضریب با صفت چهار و پنج ترتيب هب آبی تنش بدون و

 بزرگترین دهی ساقه تا روز صفت آبی، تنش شرایط در عليت ۀتجزی های ضریب براساس .شدند

 بر (264/1) مثبت و مستقيم تأثير بزرگترین هزاردانه وزن و (-363/1) منفی و مستقيم تأثير

 بر (434/1) مستقيم تأثير بيشترین هزاردانه وزن آبی تنش بدون شرایط در داشتند. را دانه عملكرد

  گزینش برای گندم نژادی به های برنامه در مناسبی معيار عنوان به تواند می که داشت را دانه دعملكر

 هشت آبی تنش بدون و تنش شرایط در ها عامل به تجزیه براساس .رود کار به برتر های نمون ژن

 .دنکرد تبيين را کل واریانس از درصد43/63 و درصد36/66 مجموعدر ترتيب هب و استخراج عامل

 دانه عملكرد  بر  ثيرگذارأت و مهم  صفات جمله از دانه عملكرد اجزای تحقيق این نتایج براساس

 هایی نمون ژن به دستيابی منظور به نان گندم های نمون ژن اصالح برای مهم های شاخص  جمله از و

 آیند. می شمار به تر مطلوب و بهتر عملكرد با

 

 نان. گندم آبی، تنش ها، عامل به یهتجز ،عليت ۀتجزی کليدی: های واژه

 
 مقدمه

 عامل یک عنوان به خشکی آب، منابع دکمبو به توجه با

 را جهان در غذایی امنیت یستیزغیر صلیا زاي تنش

 در (.Farooq et al., 2008) کند می تهدید شدت به

 میزان میانگین ایران مانند خشک نیمه و خشک مناطق

 دیگر سال به سالی از بارندگی توزیع و کم بارندگی

 آن توزیع و میزان بینی پیش بنابراین و بوده متغیر

 و خواربار سازمان گزارش براساس است. دشوار بسیار

 نواحی در ایران کشور از درصد30 4)فائو( کشاورزي

 نیز جهانی مقیاس در و دارد قرار خشک نیمه و خشک

 الزم آب کمبود از جهان کشت  قابل اراضی سوم یک

 همین به .(FAO, 2010) برند می رنج کشاورزي براي
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 با مناطق این در گندم ۀدان عملکرد افزایش دلیل

 به مقاوم و سازگار ارقام تولید و نژادي به هاي روش

 هاي عامل و گیاهی صفات زیرا ،است دشوار خشکی

 و داشته دخالت محصول افزایش در بسیاري محیطی

 نشان قابلمت هاي گذارياثر ها عامل و صفات این

 و تولید نظر از گیاه این (.Ehdaei, 1993) دهند می

 اي دانه غالت دیگر به نسبت جهانی کشت زیر سطح

 صفات زمینۀ در بررسی لذا است. دارا را اول ۀرتب

 این بین روابط تعیین و گندم ارقام زراعی مختلف

 که است سودمند بسیار و ارزشمند روشی صفات،

 & Taleei) دهد می افزایش را نژادگر به فقیتوم شانس

Bahramnejad, 1999.) به رقم یک اقتصادي ارزش 

 چگونگی بنابراین و دارد بستگی آن مختلف صفات

 منظور به صفت چندین براي گزینش روش اعمال

 نظر مورد همیشه اقتصادي ارزش بیشترین به دستیابی

 معرفی براي (.Rezaei, 1994) است  بوده نژادگران به

 درنظر پرشماري هاي ویژگی زراعی، جدید رقم یک

 دانه عملکرد با و یکدیگر با که شود می  گرفته

 حاصل ،شده اصالح ارقام باشند.  داشته باالیی همبستگی

 صفت چندین براي غیرهمزمان یا همزمان گزینش

 داراي صفات بین همبستگی نباتات اصالح در هستند.

 یا ژنتیکی ۀبطرا نوع و میزان زیرا است، اي ویژه اهمیت

 کند می گیري اندازه را صفت چند یا دو بین غیرژنتیکی

(Falconer, 1989.)  

 گزینش هاي روش بودن محدود دلیل به گذشته در

 در ها تنش به مقاومت چگونگی مورد در اطالعات و

 نیز نباتات اصالح ۀبرنام در فقیتوم زراعی، گیاهان

 قابل ايه زیان و آسیب دلیل به است.  بوده محدود

 و گرما سرما، )خشکی، محیطی هاي تنش از که توجهی

 در واردشده غالت جمله از زراعی محصوالت به ...(

 به زراعی گیاهان واکنش بررسی اخیر هاي سال

 است  گرفته قرار توجه مورد بسیار محیطی هاي تنش

(Passioura, 2007،) و دانه عملکرد وصف این با 

 محیطی هاي تنش که يبسیار مناطق در آن پایداري

 و گزینش در مهمی معیار عنوان به همیشه دارد وجود

 است  گرفته قرار استفاده مورد ارقام معرفی

(Trethowan & Reynolds, 2007.) 

 و سنبله در دانه شمار خشکی، تنش شرایط در

 شمار معادل سهمی دانههزار وزن میانگین هم گاهی

 Asana دلیل مینه به و دارند کل عملکرد در ها سنبله

 عنوان به را هزاردانه وزن و سنبله در دانه شمار (1962)

 براي همچنین .کرد توصیه دیم ارقام گزینش معیار

 وزن براي غیرمستقیم گزینش گندم، عملکرد بهبود

 هر در دانه شمار و سطح واحد در سنبله شمار دانه،

 .(Siahpoosh et al., 2003) است ثرؤم سنبله

 میزان  در  تفاوت به اشاره با  ريبسیا  محققان

  شرایط در گیاه نمو و رشد مختلف مراحل  ثیرپذیريأت

  کاهش دلیل هب را بندي دانه ۀمرحل رطوبتی،  تنش

 ةدور ترین حساس هزاردانه، وزن و دانه عملکرد شدید

 تنش با شدن رو روبه زمان نظر از گندم نمو و رشد

 (.Ghodsi et al., 2004) اند دانسته رطوبتی

Mohammadi et al. (2006) گزینش منظور به 

 از خشکی به متحمل و باال عملکرد با ییها نمون ژن

 تا روز صفت که کردند، گزارش رگرسیون ۀتجزی طریق

 از نسبی آب میزان و برگ نسبی آب میزان دهی، سنبله

 صفت سه بین نامحقق این .است مهم رفته دست

 Tousi .نکردند پیدا يدار معنی یهمبستگ یادشده

Mojarad et al. (2005) پنج وچهل دویست بررسی با 

 گزارش 4مقدماتی طرح قالب در نان گندم نمون ژن

 و داشتند تنوع صفات ۀهم نظر از ها نمون ژن که کردند

 درصد00/49 مجموع در عامل پنج ها عامل به تجزیه با

 .Mohammadi et al کردند. تبیین را ها داده تغییرات

 روي بر فیزیولوژیک-آگرو صفات مسیر ۀتجزی با (2010)

 شمار صفات که ددندا نشان دیم شرایط در دانه عملکرد

 برگ طول فیزیولوژیک، رسیدن و سنبله ظهور تا روز

 ،بوته ارتفاع به 2گل ساق یا آذین گل دم نسبت پرچم،

 بر سنبله طول و برگ نسبی آب میزان بوته، ارتفاع

 ریثتأ صفات دیگر و مثبت ممستقی اثر دانه عملکرد

 داشتند. منفی مستقیم

Clarke et al. (1991) سساابر گزینش که دارند باور 

 یکی(ژفولور)مو شناسی ریخت و یکیژفیزیولو ايجزا

 که ستا آن از ثرترؤم صفت ینا حصالا در دعملکر

 Sharma et .دگیر رتصو دعملکر سساابر تنها گزینش

al. (2002) و Dawari & Luthra (1991) سیربر در 

                                                                                
1. Augmented design 
2. Peduncle 
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 یطاشر در که ندداد ننشا ننا مگند مقاار روي دخو

 در سنبله شمار ،شتدابر شاخص تصفا خشکی تنش

 و دهبو دعملکر مهم ايجزا سنبله لطو و هگیا هر

 مؤثر دعملکر دبهبو ايبر نداتو می نهاآ سساابر گزینش

 .باشد

Bramel et al. (1984) به تجزیه که نددکر انعنو 

 برآورد براي که است توانمندي ندمتغیرةچ وشر عاملها

 استخراج (،Francon et al., 2010) عملکرد اجزاي

 (،Garson, 2013) همسان متغیرهاي از اي زیرمجموعه

 شناخت چندمتغیره، هاي داده اساسی مفاهیم شناخت

 بین موجود کاربردي و )بیولوژیک( شناختی زیست ارتباط

 از ديیاز شمار کاهش (،Eslami et al., 2013) صفات

 & Johnson) عاملها از کمی شمار هـب همبسته صفات

Wichern, 1988) متغیرها بین يهمبستگیها تشریح و 

(Lawley, 1941) رود. می رکا به  

 مفاهیم شناخت و هشد يگیر ازهندا تصفا يبندوهگر

 از دعملکر بر مؤثر پنهانی تصفا یا يگیرازهندا غیرقابل

 به تجزیه منجاا با انمیتو هک ستا ارديمو یگرد

 دبر پی وديحد تا اردمو ینا ماهیت به عاملها

(Husson, 2011.) 

 به رو روند کشور، در گندم زراعت اهمیت به نظر

 در آبی منابع محدودیت آن، کشت زیر سطح افزایش

 تحقیق این گندم، تولید افزایش ۀبرنام اجراي و کشور

 هاي روش اساسبر برتر هاي نمون ژن گزینش منظور به

 براي ها عامل به تجزیه کاربرد و چندمتغیره آماري

 و زراعی صفات با دانه عملکرد بر وابسته صفات گزینش

 نهایت در و دانه عملکرد با آنها بین روابط تعیین

 در دانه عملکرد افزایش براي مناسب صفات گزینش

 شد. اجرا آبی تنش بدون و تنش شرایط

 

 ها روش و مواد

 ایستگاه در 23-4922 زراعی سال در هشپژو این

 0 کیلومتر در واقع) غرب آباد اسالم کشاورزي تحقیقات

 شمالی 242 60 ذهاب، سرپل-غرب آباد اسالم ةجاد

 و دریا سطح از متر 4966 ارتفاع با شرقی، 2 96˚و

 شد. اجرا (سال در متر میلی 640 بارندگی میانگین

 از تحقیق نای در بررسی مورد نمون ژن دویست شمار

 آبیاري کم ۀبرنام از شده گزینش رگۀ یک چهارصدو بین

 4(CIMMYT) ذرت و گندم المللی بین تحقیقات مرکز
 زراعی سال در اولیه غربال از پس ،2000 سال در

 و دهی سنبله ظهور تا روز :صفات براساس 4920-22

 نتایج و دانه عملکرد هزاردانه، وزن فیزیولوژیک، رسیدن

 در اصالحی هاي )روش شده گزینش صحرایی هاي مشاهده

 (CIMMYT) ذرت و گندم المللی بین تحقیقات مرکز

 در مختلف تفکیک حال در هاي جمعیت بررسی براساس

 (Edmeades, 1989) است آبی تنش بدون و تنش شرایط

 شاهد چهار با تکرار بدون مقدماتی طرح قالب در و

 و )بهار (DN-11 رگۀ و سرداري البرز، کراس )بهار،

 و سرداري و خشکی به حساس حدودي تا البرز کراس

 دو در بلوک ده در خشکی( به مقاوم DN-11 رگۀ

 براي شدند. ارزیابی آبی تنش بدون و تنش شرایط

 شدند گذاري شماره 206 تا 4 از ها نمون ژن کار سادگی

 بهار، رقم به مربوط ترتیب به 206 تا 204 هاي شماره و

 آبی تنش .است سرداري و DN-11 رگۀ البرز، کراس

 ظهور ۀمرحل در و بهار فصل در تنش آزمایش براي

 براساس 4922 سال آبان در کاشت شد. اعمال سنبله

 شش در نمون ژن هر و انجام مترمربع در بذر چهارصد

 کشت متر 4 طول به و متر سانتی 20 ۀفاصل با ردیف

 و مانجا الزم زراعی هاي مراقبت رشد ةدور طول در شد.

 و فیزیولوژیک ،(مورفولوژیک) شناختی ریخت صفات

 شدند: ارزیابی زیر (فنولوژیک) گذارشناختی

g.m) دانه عملکرد
 براي آزمایش کرت همۀ) (2-

 طول (،cm) بوته ارتفاع شد(، برداشت عملکرد ۀمحاسب

 (،cm) غالف طول (،mm) ریشک طول (،cm) سنبله

 سنبله دم لطو ،سنبله در دانه شمار (،g) سنبله وزن

(cm،) گل ساق طول (cm،) هزاردانه وزن (g،) تراکم 

 تریهکتول وزن بوته، ارتفاع به گل ساق طول نسبت بذر،

(kg/100Lit،) تا روز ،مترمربع در سنبله شمار 

 تا روز دهی، گل تا روز ی،ده سنبله تا روز ی،ده ساقه

 رسیدن )براي فیزیولوژیک رسیدن تا روز ،شدن خمیري

 ۀمرحل در کرت درصد30 که هنگامی یکفیزیولوژ

 صفات براي ولی شد برداري یادداشت بود رسیدگی

 آن کرت درصد90 که هنگامی دیگر گذارشناختی

 گرفت(، صورت برداري یادداشت داشت را شرایط

                                                                                
1. International Maize and Wheat Improvement Center 
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mm) پرچم برگ سطح شاخص
 آب نسبی محتواي (،2

 محتواي ،(Haghparast, 1996) (g/g.h) رفته ازدست

 محتواي ،(Schonfeld et al., 1988) برگ آب نسبی

 ,Gholizadeh) اسپد قرائت براساس (کلروفیل) سبزینه

 کلروفیل) سبزینه درخشندگی یا پرتوافشانی (،2009

 اي روزنه هدایت و (Souza et al., 2004) (فلورسنس

(mmol/m
2
s.) با 23 ماه ریت اواخر در نیز برداشت 

 با هم اريآم محاسبات گرفت. انجام یشیآزما نیکمبا

 .شد انجام SPSS16 افزار نرم از استفاده

 

 بحث و نتایج

 تنش شرایط براي ساده همبستگی هاي ضریب ۀتجزی

 تا روز صفات که  است  این بیانگر (4 )جدول آبی

 با دهی گل و شدن خمیري دهی، سنبله دهی، ساقه

 دادند نشان داري معنی و منفی همبستگی دانه عملکرد

 ،گل ساق طول سنبله، دم طول بوته، ارتفاع صفات ولی

 ،سبزینه محتواي مترمربع، در سنبله شمار سنبله، طول

 در دانه شمار هزاردانه، وزن پرچم، برگ سطح شاخص

 آب نسبی محتواي و غالف طول سنبله، وزن سنبله،

 و مثبت همبستگی دانه عملکرد با رفته ازدست

 بودبه و اصالح منظور به که دادند. نشان داري معنی

 مثبت همبستگی دلیل هب عملکرد افزایش براي گندم

 وزن به مربوط همبستگی بیشترین .هستند توجه مورد

 صفت این اهمیت بیانگر که بود (r=600**) هزاردانه

 صفت و دانه عملکرد اجزاي ترین مهم از یکی عنوان هب

 در مناسب عملکرد با هایی نمون ژن گزینش براي مهمی

 Ahmadi & Bajelan نتایج با و است آبی تنش شرایط

  د.ردا همخوانی (2008)

 
 آبی تنش شرایط در نان گندم هاي نمون ژن مختلف صفات بین ساده همبستگی هاي ضریب .4 جدول

RWC SL Ped-L TSL She-L AL PLH DDD DFE DHE DST Y  

           **626/0- 
DST 

          **924/0 **209/0- DHE 
         **044/0 **622/0 **242/0- DFE 
        **940/0 **924/0 **206/0 *494/0- 

DDD 
       009/0-  ns 099/0-  ns 032/0-  ns 402/0-  ns **432/0 

PLH 
      044/0  ns 009/0  ns 030/0-  ns 032/0-  ns 066/0-  ns **064/0 AL 
     **226/0 **603/0 043/0  ns 00/0  ns 046/0  ns 024/0-  ns *449/0 

She-L 
    *449/0 040/0-  ns **990/0 490/0-  ns 033/0-  ns *494/0  440/0-  ns **243/0 

TSL 
   **346/0 *994/0 029/0  ns **649/0 402/0-  ns 026/0-  ns 424/0-  ns 499/0-  ns **299/0 

Ped-L 
  **990/0 **244/0 **696/0 *463/0 **996/0 092/0-  ns 023/0  ns 042/0  ns 094/0-  ns **244/0 

SL 
 000/0-  ns 004/0  ns 029/0  ns 003/0  ns 402/0-  ns 004/0  ns 042/0-  ns 099/0  ns 090/0  ns 00/0  ns 406/0  ns RWC 

**424/0 024/0-  ns 009/0  ns 009/0  ns 094/0  ns 009/0  ns 00/0  ns 094/0-  ns 092/0  ns 022/0-  ns *404/0- *494/0 
RWL 

094/0- ns 093/0  ns 000/0  ns 049/0  ns *460/0  402/0  ns **200/0  092/0-  ns 423/0-  ns 422/0-  ns 403/0-  ns **269/0 
NSPm2 

*402/0 003/0  ns 006/0-  ns 000/0-  ns 006/0  ns 030/0-  ns 063/0-  ns 060/0  ns 049/0  ns 004/0-  ns 002/0  ns **204/0 
SPAD 

403/0-  ns 096/0-  ns 099/0  ns 064/0  ns 049/0-  ns 042/0  ns 020/0-  ns 426/0-  ns 043/0-  ns 093/0-  ns 000/0-  ns 442/0  ns SC 
**242/0 *440/0 043/0  ns 049/0  ns 092/0  ns 023/0-  ns 009/0  ns 090/0-  ns 442/0  ns 004/0  ns 039/0-  ns **264/0 

LA 
002/0  ns 062/0-  ns 049/0-  ns 093/0-  ns 003/0-  ns 040/0-  ns **424/0- **202/0 **936/0 **939/0 **263/0 040/0  ns DMA 
446/0  ns 002/0  ns *406/0 *460/0 496/0  ns 404/0  ns **429/0 **434/0- 444/0-  ns **242/0- **942/0- **600/0 

TKW 
022/0-  ns *404/0 099/0  ns 022/0-  ns *409/0 094/0  ns 090/0  ns 496/0-  ns 044/0-  ns 064/0-  ns 020/0  ns **222/0 

NSPS 
422/0-  ns **249/0 092/0  ns 063/0-  ns **222/0 **420/0 406/0  ns 400/0-  ns **226/0- *402/0- 020/0-  ns **299/0 

SW 
402/0-  **433/0- 440/0-  ns 423/0-  ns 002/0- ns 400/0  ns 002/0-  ns 049/0  ns **220/0 **200/0 043/0-  ns 062/0  ns CHF 

002/0  ns *464/0 **026/0 **042/0 **920/0 066/0  ns *400/0- 042/0-  ns 092/0-  ns 004/0-  ns 049/0-  ns 490/0  ns Ped/PLH 
403/0-  ns **933/0- **209/0- **249/0- *403/0- 092/0  ns **296/0- 064/0-  ns **439/0- 424/0-  ns 000/0  ns 092/0-  ns SD 
020/0  ns 099/0-  ns 024/0-  ns 006/0-  ns 062/0-  ns 090/0  ns 000/0-  ns **262/0 **929/0 **924/0 403/0  ns 049/0-  ns HLW 

ns، ** درصد4 و درصد9 احتمال سطح در دار معنی داري، غیرمعنی ترتیب به *: و. 

Y= دانه، عملکرد DST= دهی، ساقه تا روز DHE= دهی، سنبله تا روز DFE= دهی، گل تا روز DDD= شدن، خمیري تا روز PLH= بوته، ارتفاع AL= ریشک، طول She-L= 
 شمار =NSPm2 رفته، ازدست آب نسبی محتواي =RWL برگ، آب نسبی محتواي =RWC سنبله، طول =SL گل، ساق طول =Ped-L سنبله، دم طول =TSL غالف، طول

 دانه =شمارNSPS هزاردانه، وزن =TKW یزیولوژیک،ف رسیدن تا روز =DMA پرچمی، برگ سطح =LA اي، روزنه هدایت =SC ،محتواي سبزینه =SPAD مترمربع، در سنبله
 هکتولیتر. وزن =HLW بذر، تراکم =SD بوته، ارتفاع به گل ساق طول نسبت =Ped/PLH سبزینه، درخشندگی =CHF سنبله، وزن میانگین =SW سنبله، در
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 4 جدول ادامۀ

SD Ped/PLH CHF SW NSPS TKW DMA LA SC SPAD NSPm2 RWL  

           090/0-  ns NSPm2 
          444/0  ns 000/0-  ns SPAD 
         *463/0- 000/0-  ns 022/0  ns SC 
        020/0-  ns **433/0 002/0  ns 042/0  ns LA 
       **203/0 029/0  ns 043/0 ns 094/0-  ns 066/0  ns DMA 
      099/0 ns **423/0 *444/0 443/0 ns 049/0-  ns 092/0  ns TKW 
     064/0  ns 409/0-  ns 090/0  ns 446/0-  ns **263/0 000/0  ns 096/0-  ns NSPS 
    **044/0 034/0  ns 443/0-  ns 090/0  ns *490/0- **222/0 **439/0 429/0-  ns SW 
   000/0  ns 020/0-  ns *409/0 **993/0 029/0  ns 060/0  ns 029/0-  ns *493/0 044/0-  ns CHF 
  440/0-  ns 046/0-  ns 092/0  ns 049/0  ns 092/0  ns 022/0  ns 094/0  ns 044/0  ns 400/0-  ns 022/0  ns Ped/PLH 

 426/0-  ns *494/0 **906/0 **993/0 022/0-  ns 029/0-  ns *444/0- 040/0-  ns 039/0  ns *462/0 409/0-  ns SD 
440/0-  ns 023/0  ns *402/0 **430/0- 426/0-  ns 094/0 ns **640/0 064/0  ns 090/0  ns *466/0- 400/0-  ns 042/0.  ns HLW 

ns، ** درصد4 و درصد9 احتمال سطح در دار معنی داري، غیرمعنی ترتیب به :* و. 

 

 سبزینۀ میزان باشد بیشتر سبزینه محتواي هرچه

 نیز آن (فتوسنتز) نورساخت نتیجه در و گیاه در موجود

 عملکرد دانه، براي بیشتر ذخایر تولید با و است بیشتر

 دانه عملکرد منفی ۀرابط علت یافت. خواهد افزایش دانه

 هید سنبله و شدن خمیري دهی، ساقه ،دهی گل تا روز با

 از گیاهان ةاستفاد دلیل هب تواند می آبی تنش محیط در

 نتیجه در که باشد تنش هاي محیط در فرار سازوکار

 دهی، ساقه ،دهی گل ةدور طول با هاي نمون ژن توان می

 را تنش محیط در کمتر دهی سنبله و شدن خمیري

 با دانه عملکرد بین منفی همبستگی وجود .کرد گزینش

 Fischer & Maurer توسط دهی سنبله و دهی گل تا روز

 Abdemishani & Jafari Shabestari (1986) و (1978)

 دریافتند Derera et al. (1969) است.  شده گزارش نیز

 عملکرد بین منفی همبستگی معمولی، گندم در که

 رطوبتی تنش شرایط در سنبله ظهور تا روز شمار و دانه

 دارد. وجود

 بدون شرایط براي ساده همبستگی هاي ضریب تجزیۀ

 ،  سنبله طول صفات که دهد می نشان (2 )جدول آبی تنش

 سطح شاخص سبزینه، محتواي مترمربع، در سنبله شمار

 وزن سنبله، در دانه شمار هزاردانه، وزن پرچم، برگ

 آب نسبی محتواي له،سنب دم طول بوته، ارتفاع سنبله،

 بوته ارتفاع به گل ساق طول نسبت و رفته ازدست

 دادند. نشان دانه عملکرد با داري معنی و مثبت همبستگی

 و منفی همبستگی دهی سنبله تا روز صفت ولی

 منفی رابطۀ این داد. نشان دانه عملکرد با داري معنی

 رو روبه و رشد دورة شدن طوالنی علت به دارد احتمال

 باشد. باال دماي با بندي دانه زمان نشد

Nabipour (1999) صفات همبستگی بررسی در 

 تنش و تنش بدون شرایط دو در دانه عملکرد با مختلف

 هاي همبستگی شمار که رسیدند نتیجه این به خشکی

 انآن .است بیشتر خشکی تنش محیط در دار معنی

 را شرایط دو در مختلف صفات همبستگی همچنین

 تنش شرایط دو هر در که کنند می عنوان ورتص بدین

 و مثبت همبستگی ترین قوي خشکی تنش بدون و

 .است (بیوماس) توده زیست عملکرد صفت با دار معنی

Yildirim et al. (1993) عملکرد بین باالیی همبستگی 

 همبستگی نیز (Roa, 1992) رائو و سنبله طول و دانه

 در را دانه عملکرد و سنبله در دانه شمار بین باالیی

 اند. کرده گزارش برنج

 هاي گذارياثر رهیچندمتغ ونیرگرس در که ییآنجا از

 یک است ممکن دارد. وجود رهایمتغ نیب در متقابل

 در اما باشد، دار یمعن رهایمتغ از یبرخ کنار در ریمتغ

 نیهم به .نباشد دار یمعن رهایمتغ از گرید یبرخ کنار

 يدار یمعن ریتأث که را یهمم يرهایمتغ است الزم علت

 يرهایمتغ حذف يبرا .میکن گزینش دارند عملکرد بر

 مدل لکیتش يبرا يریگ میتصم و مدل در تیاهم کم

 آنها از یکی که دارد وجود یمختلف يها روش ،یینها

 توان یم گام به گام ونیرگرس در است. گام به گام روش

 يبرا رهایمتغ افزودن ای حذف به نسبت یمراحل یط

 .(Zinali et al., 2004) کرد اقدام یینها مدل گزینش
 

 

 



 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دور گیاهان زراعیعلوم  432

 
 

 

 

 

 

 آبی تنش بدون شرایط در نان گندم هاي نمون ژن مختلف صفات بین ساده همبستگی هاي ضریب .2 جدول

RWC SL Ped-L TSL She-L AL PLH DDD DFE DHE DST Y  

           003/0  ns 
DST 

          **429/0 *464/0- 
DHE 

         **093/0 *442/0 032/0-  ns DFE 

        **694/0 **603/0 092/0  ns 044/0-  ns DDD 

       444/0-  ns 004/0-  ns *440/0- 009/0-  ns *469/0 
PLH 

      029/0  ns 044/0  ns 092/0  ns 004/0-  ns 042/0-  ns 442/0  ns AL 

     **432/0 **990/0 043/0-  ns 029/0-  ns 422/0-  ns 069/0-  ns 022/0  ns She-L 

    442/0  ns 042/0  ns **600/0 *494/0- *460/0- **202/0- 024/0  ns *466/0 
TSL 

   **204/0 **923/0 *496/0 **622/0 *490/0- 429/0-  ns **290/0- 004/0-  ns 494/0  ns Ped-L 

  *409/0 000/0  ns **993/0 403/0  ns **243/0 049/0-  ns 004/0-  ns 494/0-  ns 494/0  ns **202/0 SL 

 040/0-  ns 039/0-  ns 034/0-  ns 069/0-  ns 029/0  ns 030/0-  ns 023/0-  ns 049/0-  ns 046/0  ns 009/0  ns 062/0  ns RWC 

093/0  ns 043/0  ns 024/0  ns 400/0  ns 040/0  ns 064/0-  ns 066/0-  ns **424/0- 022/0-  ns 444/0-  ns 094/0-  ns *460/0 
RWL 

*490/0- 499/0 ns **244/0 **439/0 **224/0 **224/0 **902/0 444/0  ns 423/0  ns 004/0-  ns 094/0  ns **942/0 
NSPm2 

040/0-  ns 044/0  ns 064/0-  ns 099/0-  ns 092/0-  ns *469/0 **226/0- 024/0  ns 004/0-  ns 046/0-  ns 022/0-  ns **944/0 
SPAD 

429/0  ns 042/0  ns 032/0  ns 034/0  ns 023/0  ns 090/0-  ns 000/0-  ns *402/0- 020/0-  ns *463/0- **436/0- 049/0  ns SC 

000/0-  ns 204/0** 444/0  ns 069/0  ns *463/0 **290/0 030/0  ns 006/0  ns 040/0  ns 043/0-  ns 029/0-  ns **430/0 
LA 

093/0  ns 090/0-  ns 440/0-  ns 449/0-  ns 096/0- ns 069/0  ns *490/0- **993/0 **600/0 **994/0 094/0  ns 400/0  ns DMA 

026/0  ns 020/0  ns *449/0 *499/0 020/0  ns 062/0  ns 002/0-  ns 039/0-  ns **206/0- **202/0- **292/0- 640/0** 
TKW 

032/0  ns **203/0 406/0  ns 026/0  ns 009/0  ns *494/0 *460/0 *446/0- 093/0  ns 023/0  ns *409/0 **203/0 
NSPS 

492/0  ns **222/0 *469/0 403/0  ns 446/0  ns **263/0 402/0 ns **202/0- 023/0-  ns 020/0-  ns 062/0 ns **992/0 
SW 

000/0  ns 042/0  ns 049/0  ns 066/0  ns 094/0  ns 069/0-  ns 400/0  ns 029/0  ns 092/0  ns 006/0-  ns 423/0  ns 042/0-  ns CHF 

036/0-  ns **424/0 **334/0 **200/0 **929/0 *494/0 **632/0 434/0- ** **422/0- **906/0- 044/0-  ns *493/0 Ped/PLH 

023/0  ns **949/0- 036/0-  ns 046/0  ns **249/0- 042/0-  ns 009/0-  ns 409/0-  ns 042/0-  ns 000/0  ns 443/0  ns 096/0-  ns SD 

ns، ** درصد4 و درصد9 احتمال سطح در دار معنی داري، غیرمعنی ترتیب به *: و. 
Y= دانه، عملکرد DST= دهی، ساقه تا روز DHE= دهی، سنبله تا روز DFE= دهی، گل تا روز DDD= شدن، خمیري تا روز PLH= بوته، ارتفاع AL= ریشک، طول 

She-L= غالف، طول TSL= سنبله، دم طول Ped-L= گل، قسا طول SLسنبله، =طول RWC= برگ، آب نسبی محتواي RWL= رفته، ازدست آب نسبی محتواي 

NSPm2= مترمربع، در سنبله شمار SPAD= محتواي سبزینه، SC= اي، روزنه هدایت LA= پرچمی، برگ سطح DMA= فیزیولوژیک، رسیدن تا روز TKW= وزن 

 .بذر =تراکمSD بوته، ارتفاع به گل ساق طول نسبت =Ped/PLH سبزینه، درخشندگی =CHF سنبله، نوز میانگین =SW سنبله، در دانه شمار =NSPS هزاردانه،

 

 2 جدول ادامۀ

Ped/PLH CHF SW NSPS TKW DMA LA SC SPAD NSPm2 RWL  

          004/0  ns NSPm2 

         042/0  ns 094/0  ns SPAD 

        042/0  ns *464/0- **290/0 
SC 

       024/0  ns **922/0 066/0  ns 039/0-  ns LA 

      060/0  ns 496/0  ns 044/0  ns 049/0-  ns 042/0-  ns DMA 

     026/0  ns *402/0 **206/0 **244/0 040/0-  ns **439/0 
TKW 

    200/0-** 092/0-  ns *440/0 063/0-  ns 094/0  ns 404/0  ns 020/0-  ns NSPS 

   **243/0 *494/0 006/0  ns **262/0 006/0  ns **209/0 442/0  ns 022/0-  ns SW 

  029/0  ns 403/0  ns 092/0-  ns 064/0  ns 020/0  ns 444/0  ns 024/0  ns 024/0-  ns 023/0-  ns CHF 

 044/0 ns *464/0 033/0  ns *402/0 *462/0- 402/0  ns 402/0  ns 069/0-  ns **240/0 034/0  ns Ped/PLH 

032/0-  ns 496/0  ns **944/0 **009/0 **203/0- 024/0-  ns 004/0  ns 030/0-  ns 069/0  ns 099/0-  ns *492/0- 
SD 

ns، ** درصد4 و درصد9 احتمال سطح در دار معنی داري، غیرمعنی ترتیب به *: و. 
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 در صفات این اهمیت تعیین و بررسی منظور به

 رگرسیون آماري روش از عملکرد به مربوط تغییرات

 ونیرگرس یۀتجز نتایج شد. استفاده گام به امگ چندمتغیره

 درج 9 جدول در آبی تنش طیشرا يبرا حاصل گام به گام

 شده انجام گام به گام رگرسیون تجزیۀ براساس .است  شده

 (6 )جدول شد مدل وارد صفت پنج آبی تنش شرایط در

 نشان را دانه عملکرد صفت با همبستگی بیشترین که

 است. درصد64 برابر یادشده مدل تبیین ضریب دادند.

 تنوع دلیل به است ممکن کوچک همبستگی مقدار علت

 بر صفات غیرمستقیم تأثیر یا و ها نمون ژن بین زیاد

 صفتی نخستین باشد. آنها بین ارتباط بدون یا و همدیگر

 صفات بعد و بود دهی ساقه تا روز صفت شد مدل وارد که

 در دانه شمار ،مترمربع در سنبله شمار هزاردانه، وزن

 و شدند مدل وارد ترتیب به سنبله دم طول و سنبله

 و دانه عملکرد تغییرات ةکنند توجیه ياجزا ترین مهم

 در برتر هاي نمون ژن گزینش براي صفات ترین مناسب

 هستند. آبی تنش شرایط

 طیشرا يبرا حاصل گام به گام ونیرگرس یۀتجز نتایج

 تجزیۀ براساس است شده درج 9 جدول در آبی تنش بدون

 (4 )جدول آبی تنش بدون شرایط در گام به گام رگرسیون

 این براي مدل تبیین ضریب و شد مدل وارد صفت چهار

 این در که صفتی نخستین بود. درصد92 نیز صفات

 صفات بعد و بود هزاردانه وزن صفت شد مدل وارد شرایط

 يمحتوا و سنبله در دانه شمار مترمربع، در سنبله شمار

 با داري معنی بیشترین و شدند مدل وارد ترتیب به سبزینه

 صفات مؤثرترین عنوان به که دادند نشان را دانه عملکرد

 آبی تنش بدون شرایط در برتر هاي نمون ژن گزینش براي

 هستند.

Efyoni & Mahloji (2005) رگرسیون تجزیۀ با 

 دادند نشان نان گندم رقم و رگه دو و چهل در اي مرحله

 سنبله شمار سنبله، در دانه شمار دانه، شدن پر دورة که

 مدل به صفات دیگر از زودتر بوته ارتفاع و مترمربع در

 دانه عملکرد بر صفات مؤثرترین و شده وارد رگرسیون

 .بودند

 در رگرسیون و همبستگی نتایج مقایسۀ براساس

 و دانه عملکرد اجزاي آبی، تنش بدون و تنش شرایط

 بدون شرایط در و تنش شرایط در دهی ساقه تا روز صفت

 عنوان به سبزینه محتواي و دانه عملکرد اجزاي آبی تنش

 دانه عملکرد با هاي نمون ژن گزینش براي صفات مؤثرترین

 این از آمده دست به نتایج براساس شدند. گزینش باال

 و مهم صفات جمله از دانه عملکرد اجزاي تحقیق

 مهم هاي شاخص جمله از و است هدان عملکرد بر تأثیرگذار

 به دستیابی منظور به نان گندم هاي نمون ژن اصالح براي

 آیند. می شمار به تر مطلوب و بهتر عملکرد با هایی نمون ژن

 
 صفات براي گام به گام رگرسیون تجزیۀ خالصۀ .9 جدول

 آبی تنش شرایط در شده گیري اندازه
MS df ANOVA 

**432/04339 0 Regression 

232/9622 430 Error 

- 209 Total 

 
 آبی تنش شرایط در مدل در واردشده صفات نتایج .6 جدول

 R2 رگرسیونی معادلۀ

Y= 66/400- 943/0-  (DST) 246/0+  (TKW) 

242/0+  (NSPm2) 423/0+  (NSPS) 460/0+  (TSL) 

64 

 درصد
Y= دانه، عملکرد DST= دهی، ساقه تا روز TKW= هزاردانه، وزن NSPm2= شمار 

 .سنبله دم طول =TSL سنبله، در دانه شمار =NSPS مترمربع، در سنبله

 
 صفات براي گام به گام رگرسیون تجزیۀ خالصۀ .9 جدول

 آبی تنش بدون شرایط در شده گیري اندازه
MS df ANOVA 

**20/32263 4 Regression 

99/9943 430 Error 

- 209 Total 

 
 بدون شرایط در مدل در هواردشد صفات نتایج .4 جدول

 آبی تنش

R رگرسیونی معادلۀ
2
 

Y= 09/92  + 69/0  (TKW)+ 90/0  (NSPm
2
) 

+ 29/0  (NSPS)+ 42/0  (SPAD) 

92 

 درصد

Y= دانه، عملکرد TKW= هزاردانه، وزن NSPm2= مترمربع، در سنبله شمار 

NSPS= سنبله، در دانه شمار SPAD= سبزینه. محتواي 

 

 تیعل اصل بررسی يها شرو از یکی تیعل یۀتجز

 یۀتجز يبرا و است رهایمتغ از يا مجموعه انیم در

 و میمستق هاي گذارياثر به بردن یپ و یهمبستگ

 & Dewey) است سودمند بسیار صفات مستقیمریغ

Lu, 1959.) رگرسیون تجزیۀ از علیت تجزیۀ در 

 یا علیت هاي ضریب و شود می استفاده چندگانه
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 رگرسیون هاي ضریب مانه مستقیم هاي اثرگذاري

 یک غیرمستقیم تأثیر هستند. استانداردشده ناقص

 ضریب حاصلضرب از نیز دیگر متغیر طریق از متغیر

 متغیر علیت ضریب در مستقل متغیر دو این همبستگی

 از آمده دست به  نتایج (.Li, 1965) آید می دست به دوم

 در ارزیابی مورد صفات و دانه عملکرد علیت تجزیۀ

 روز صفت است.  شده ارائه 0 جدول در آبی تنش ایطشر

 (-943/0) منفی و مستقیم تأثیر بزرگترین دهی ساقه تا

 (246/0) مثبت و مستقیم اثر بزرگترین هزاردانه وزن و

 دانه عملکرد افزایش براي لذا داشتند دانه عملکرد بر را

 وزن صفت که هایی نمون ژن آبی تنش شرایط در

 دارند کوتاهی دهی ساقه تا روز صفت و باال هزاردانه

 تا روز صفت از پس هستند. بیشتري اهمیت داراي

 هاي اثرگذاري بیشترین هزاردانه، وزن و دهی ساقه

 مترمربع در سنبله شمار صفات به ترتیب به مستقیم

 دم طول و (423/0) سنبله در دانه شمار (،242/0)

 صفات این همۀ که داشت. اختصاص (460/0) سنبله

 با مثبتی مستقیم تأثیر دهی ساقه تا روز صفت از غیر

 مربوط غیرمستقیم تأثیر بیشترین داشتند. دانه عملکرد

 (440/0) هزاردانه وزن با دهی ساقه تا روز صفت به

 طول صفت به مربوط غیرمستقیم تأثیر کمترین و است

 است. (004/0) مترمربع در سنبله شمار با سنبله دم

 کم دانۀ عملکرد بر آن مستقیم رتأثی هزاردانه وزن

 دانۀ عملکرد با آن همبستگی که حالی در، (246/0)

 هاي اثرگذاري دلیل به که است (602/0**) بیشتر

 تا روز صفات طریق از صفت این که غیرمستقیمی

 بر سنبله دم طول و سنبله در دانه شمار دهی، ساقه

 صفت همبستگی افزایش باعث گذارد می دانه عملکرد

 نتایج به توجه با است. شده دانه عملکرد با هزاردانه وزن

 شمار و هزاردانه وزن دهی، ساقه تا روز صفات شده،  ارائه

 و مستقیم تأثیر بیشترین مترمربع در سنبله

 دارند. دانه عملکرد در غیرمستقیم
 

 آبی تنش شرایط در وابسته صفات و دانه عملکرد علیت تجزیۀ. 0 جدول

 صفات
 ايه اثرگذاري

 مستقیم

 مستقیم غیر هاي اثرگذاري
 با همبستگی

 عملکرد
 تا روز

 (4) دهی ساقه

 هزاردانه وزن

(2) 

  سنبله شمار

 m2 (9) در

 در دانه شمار

 (6) سنبله

 دم طول

 (9) سنبله

(4) 943/0- - 029/0- 029/0- 009/0 044/0- **626/0- 

(2) 246/0 440/0 - 009/0- 000/0 043/0 **602/0 

(9) 242/0 060/0 009/0- - 049/0 004/0 **269/0 

(6) 423/0 003/0- 040/0 049/0 - 009/0- **223/0 

(9) 460/0 069/0 094/0 009/0 006/0- - **243/0 

 -046/0   =    مانده باقی
 درصد.4 احتمال سطح در دار معنی **:

 

 بدون شرایط براي علیت ۀتجزی هاي ضریب نتایج

 هزاردانه وزن است.  شده ارائه 2 جدول در آبی تنش

 دانه عملکرد با (696/0) مستقیم تأثیر بیشترین داراي

 در سنبله شمار طریق از آن غیرمستقیم تأثیر که است

 (-099/0) سنبله در دانه شمار و (-042/0) مترمربع

 دانه عملکرد با آن همبستگی کمی میزان کاهش باعث

 هزاردانه، نوز از پس همچنین است. شده (646/0 **)

 سنبله در دانه شمار (،902/0) مترمربع در سنبله شمار

 ترتیب به (424/0) سبزینه محتواي و (290/0)

 عملکرد بر را مثبت و مستقیم هاي اثرگذاري بیشترین

 کمی مستقیم تأثیر سبزینه محتواي داشتند. دانه

 مثبت هاي اثرگذاري اما داشت دانه عملکرد بر (424/0)

 شمار هزاردانه، وزن صفات طریق از آن غیرمستقیم و

 تا شد باعث سنبله در دانه شمار و مترمربع در سنبله

 یابد. افزایش (944/0**) دانه عملکرد با آن همبستگی

 محتواي صفت به مربوط غیرمستقیم تأثیر بیشترین

 اثر کمترین و است (449/0) هزاردانه وزن با سبزینه

 با مترمربع در سنبله شمار به مربوط غیرمستقیم

 نتایج به توجه با است. (009/0) سبزینه محتواي

 مترمربع در سنبله شمار و هزاردانه وزن صفات شده ارائه

 دانه عملکرد با باالیی همبستگی و مستقیم تأثیر داراي

 دیگر کمی صفات به نسبت بیشتري اهمیت از و هستند
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 نتیجه Nourmand-moaied et al. (2001) .برخوردارند

 بدون شرایط در دانه عملکرد افزایش براي که رفتندگ

 ترتیب به باید دانه عملکرد اجزاي بین از آبی، تنش

 وزن و سطح واحد در سنبله شمار سنبله، در دانه شمار

 همخوانی تحقیق این نتایج با که داد افزایش را هزاردانه

 بر خود پژوهش در ،Zakizadeh et al. (2010) د.ردا

 که داد نشان علیت ۀتجزی با بلند سنبله گندم 00 روي

 مربوط دانه عملکرد بر مستقیم هاي اثرگذاري بزرگترین

 سنبله در دانه وزن مترمربع، در سنبله شمار  صفات به

 .بودند (بیولوژیک) زیستی عملکرد و

 
 آبی تنش بدون شرایط در وابسته صفات و دانه عملکرد علیت تجزیۀ .2 جدول

 صفات
 هاي اثرگذاري

 مستقیم

 غیرمستقیم هاي اثرگذاري
 با همبستگی

 عملکرد
 هزاردانه وزن

(4) 

 m2 در سنبله شمار

(2) 

 سنبله در دانه شمار

(9) 

 سبزینه محتواي

(6) 

(4) 696/0 - 042/0- 099/0- 062/0 **646/0 

(2) 902/0 024/0- - 020/0 009/0 **942/0 

(9) 290/0 023/0- 092/0 - 040/0 **244/0 

(6) 424/0 449/0 009/0 046/0 - **944/0 

 009/0   =    مانده باقی
 درصد.4 احتمال سطح در دار معنی **:

 

 امکان صورت در اصلی هدف نیز ها عامل به تجزیه در

 براساس متغیرها از بسیاري میان کواریانسی روابط بیان

 ها عامل که است مشاهده غیرقابل تصادفی کمیت چند

 علوم از بسیاري در ها عامل به تجزیه .شوند می نامیده

 در روش این کاربردهاي است.  کرده پیدا فراوانی کاربرد

 صفات از زیادي شمار کاهش شامل کشاورزي علوم

 ,Briggs & Shebeski) ها عامل از کمی شمار به همبسته

 (،Lawley, 1941) متغیرها بین همبستگی تبیین (،1972

 Denis & Adams, 1972; Seiler) عملکرد اجزاي برآورد

& Stafford, 1979،) هاي داده اساسی مفاهیم شناخت 

 سپس است، (Guertin & Bailey, 1982) چندمتغیره

 ماکسیوار روش قیطر از ها عامل دوران بهتر توجیه

(Varimax rotation) گرفت صورت (Farshadfar, 2005.) 

 (3 )جدول آبی تنش شرایط در ها عامل به تجزیه در

 از درصد34/40 درمجموع مستقل و اصلی عامل شته

 بین زیاد تنوع دلیل به و .کردند تبیین را کل واریانس

 یا و همدیگر بر صفات غیرمستقیم تأثیر یا و ها نمون ژن

 نتیجه در و کم همبستگی مقدار آنها بین ارتباط بدون

 نشان کوچکی مقدار متغیرها بین همبستگی ضریب

 آید. می دست به بیشتري هاي عامل رشما بنابراین دهد، می

 تبیین را متغیرها تغییرات از درصد60/42 نخست عامل

 تا روز دهی، سنبله تا روز دهی، گل تا روز صفات که کرد

 سبزینه درخشندگی و هکتولیتر وزن فیزیولوژیک، رسیدن

 گیاه )فنولوژي( گذارشناسی عامل عنوان به و ،شد شامل را

 متغیرها تغییرات از درصد09/44 ومد عامل شد.  نهاده نام

 ارتفاع به گل ساق طول نسبت صفات شامل و کرد تبیین را

 شدن خمیري تا روز و گل ساق طول سنبله، دم طول بوته،

 سوم عامل .شد يگذار نام بوته ارتفاع عامل که است

 شمار صفات ،کرد تبیین را متغیرها تغییرات درصد49/3

 شامل را بذر تراکم و ،سنبله وزن میانگین سنبله، در دانه

 عامل شد. ذاريگ نام سنبله ریخت عامل عنوان به و شد

 که کرد تبیین را متغیرها تغییرات از درصد30/2 چهارم

 و است غالف طول و سنبله طول بوته، ارتفاع صفات شامل

 عامل شد. گذاري نام گیاه ذخیرة منبع عامل عنوان تحت

 دهی ساقه تا روز ردانه،هزا وزن عملکرد، صفات شامل پنجم

 تغییرات درصد39/2 که است پرچم برگ سطح شاخص و

 شد. گذاري نام عملکرد عامل نام به و کرد تبیین را متغیرها

 و کرد تبیین را واریانس تغییرات درصد34/9 ششم عامل

 که است سبزینه محتواي و ریشک طول صفات شامل

 هفتم عامل شد. گذاري نام نورساخت بر مؤثر عامل نام به

 درصد23/9 که است مترمربع در سنبله شمار شامل

 عامل همین نام به و کرد تبیین را واریانس تغییرات

 محتواي صفات شامل که هشتم عامل شد. گذاري نام

 و برگ آب نسبی محتواي برگ، رفته ازدست آب نسبی

 را واریانس تغییرات درصد40/9 و است اي روزنه هدایت

 شد. گذاري نام گیاه فیزیولوژیکی عامل منا به و کرد تبیین
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Gupta et al. (1999) و Mohammadi et al. (2002) در 

 را همی به نزدیک نتایج زمینه، این در خود هاي آزمایش

 .اند کرده گزارش

 شرایط براي عاملی تحلیل از آمده دست به نتایج

 عامل هشت که داد نشان (40 )جدول آبی تنش بدون

 دند.کر تبیین را کل اتریتغی درصد69/43 مجموع در

 
 آبی تنش شرایط در بررسی مورد صفات براي واریماکس یافتۀ چرخش هاي عامل ماتریس .3 جدول

 صفات
 اصلی هاي عامل

4 2 9 6 9 4 0 2 

DFE 294/0 099/0- 000/0- 406/0 436/0- 492/0 020/0- 024/0 

DMA 223/0 026/0 094/0- 039/0- 494/0 022/0 092/0- 046/0- 

DHE 244/0 000/0- 029/0- 440/0 902/0- 033/0 446/0- 094/0- 

HLW 424/0 064/0 469/0- 044/0- 049/0 422/0- 049/0- 040/0 

CHF 629/0 404/0- 090/0 229/0- 944/0 202/0- 926/0 496/0- 

DDD 929/0 032/0- 069/0- 093/0 992/0- 099/0- 409/0 222/0 

Ped/PLH 024/0 322/0 046/0 023/0- 092/0 060/0- 222/0- 020/0 

TSL 022/0- 320/0 444/0- 446/0 404/0 039/0 029/0 044/0- 

PedL 092/0- 349/0 004/0 923/0 404/0 094/0- 492/0 026/0 

NSPS 046/0- 099/0 222/0 062/0 069/0 040/0 023/0- 024/0- 

SW 490/0- 024/0- 204/0 449/0 026/0 064/0- 440/0 000/0- 

SL 090/0- 446/0 404/0 224/0 094/0 009/0- 099/0- 096/0- 

SD 409/0- 403/0- 499/0 496/0- 034/0- 093/0- 440/0 092/0- 

SheL 064/0 999/0 266/0 940/0 092/0 222/0- 203/0 024/0 

TKW 090/0 009/0 024/0 060/0 062/0 000/0 040/0 029/0- 

Y 409/0- 499/0 434/0 464/0 000/0 494/0 420/0 492/0 

DST 939/0 090/0- 446/0 024/0 440/0- 424/0 499/0- 246/0- 

LA 204/0 096/0- 000/0 200/0 600/0 924/0 444/0- 200/0 

AL 046/0 023/0- 260/0 240/0 442/0 492/0 009/0 004/0 

SPAD 090/0 029/0- 944/0 090/0 499/0 494/0 004/0 096/0 

NSPm2 034/0- 020/0- 442/0 024/0- 090/0 042/0 209/0 002/0 

PLH 403/0- 460/0 024/0- 992/0 409/0 00/0 904/0 026/0- 

RWL 092/0 046/0 446/0- 099/0- 492/0 434/0- 062/0- 024/0 

RWC 000/0- 002/0 004/0- 063/0 022/0 606/0 442/0- 994/0 

SC 002/0 092/0 242/0- 099/0- 900/0 296/0- 263/0- 644/0- 

 40/9 23/9 34/9 39/2 30/2 49/3 09/44 60/42 نسبی واریانس

 34/40 24/42 34/94 09/94 03/62 42/99 64/29 60/42 تجمعی واریانس

 

 تغییرات درصد42/46 نخست عامل اساس براین

 نسبت گل، ساق طول صفات شامل و کرد تبیین را ها داده

 و بوته ارتفاع سنبله، دم طول ته،بو ارتفاع به گل ساق طول

 طول بیانگر ها ویژگی این آنجاکه از و است. غالف طول

 بوته ارتفاع عنوان به توان می را عامل این هستند، گیاه

 در دانه شمار صفات شامل دوم عامل کرد. گذاري نام

 درصد40/44 عاملی بار با سنبله وزن و بذر تراکم سنبله،

 عامل شد. گذاري نام سنبله یختر عامل عنوان به و است،

 روز دهی، گل تا روز براساس درصد24/40 عاملی بار با سوم

 رسیدن تا روز و شدن خمیري تا روز دهی، سنبله تا

 گیاه گذارشناسی عامل، این که است، استوار فیزیولوژیک

 عاملی هاي ضریب بیشترین چهارم عامل در شد. گذاري نام
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 عاملی بار با غالف طول و سنبله طول صفات به مربوط

 گذاري نام دانه ذخیرة عامل عنوان به و بوده درصد20/0

 محتواي شامل درصد42/0 عاملی بار با پنجم عامل شد.

 عنوان تحت که بود پرچم برگ سطح شاخص و سبزینه

 شامل ششم عامل شد. گذاري نام نورساخت بر مؤثر عامل

 نوز و رفته ازدست آب نسبی میزان عملکرد، صفات

 عملکرد عامل نام به که است درصد42/4 عاملی بار هزاردانه

 اي، روزنه هدایت صفات شامل هفتم عامل شد. گذاري نام

 بار با برگ آب نسبی محتواي و مترمربع در سنبله شمار

 گیاه فیزیولوژیکی عامل نام به و است درصد44/4 عاملی

 درخشندگی صفات شامل هشتم عامل و شد گذاري نام

 که است ریشک طول و دهی ساقه تا روز ،سبزینه

 عنوان به و کردند تبیین را واریانس تغییرات درصد20/9

 Gupta et al. (1999) شد. گذاري نام سبزینه بر مؤثر عامل

 در خود هاي آزمایش در Mohammadi et al. (2002) و

 .کردند گزارش را همی به نزدیک نتایج زمینه، این

Walton (1972) شناسایی در ها عامل به تجزیه از 

 در عملکرد با مرتبط شناسی ریخت و رشدي هاي ویژگی

 که کرد، معرفی را عامل چهار و کرد استفاده بهاره گندم

 سنبله طول شناختی، زیست صفات عملکرد، اجزاي شامل

 طول و بزرگ هاي دانه ارتباط نیز و گیاه در دانه شمار و

 Gupta et al. (1999). بودند زیاد عملکرد با دانه پرشدن

 صفت پانزده گندم رگۀ چهل در ها عامل به تجزیه با هم

 کاهش عامل پنج به را دانه کیفیت و عملکرد با مرتبط

 شمار رسیدگی، به مربوط ترتیب به ها عامل که دادند

 دانه پروتیین  عملکرد، با مرتبط صفات و مترمربع در سنبله

 تحقیق این نتایج با نتایج این از بخشی که بود دهی پنجه و

 دارد. همخوانی

 
 آبی تنش بدون شرایط در بررسی مورد صفات براي واریماکس یافتۀ چرخش هاي عامل ماتریس .40 جدول

 صفات
 اصلی هاي عامل

4 2 9 6 9 4 0 2 

PedL 340/0 042/0 003/0- 426/0 090/0 092/0 090/0 022/0- 

Ped/PLH 340/0 049/0 469/0- 423/0 064/0 060/0 092/0 092/0- 

TSL 230/0 090/0 034/0- 242/0- 090/0 490/0 004/0 093/0 

PLH 929/0 029/0 004/0- 230/0 490/0- 049/0 244/0- 093/0 

NSPS 002/0 366/0 009/0- 449/0 044/0 040/0- 096/0- 033/0 

SW 022/0 294/0 099/0- 440/0 249/0 444/0 032/0 004/0- 

SD 062/0- 266/0 060/0- 926/0- 044/0- 206/0- 042/0- 420/0 

DHE 449/0- 069/0 242/0 406/0- 003/0- 429/0- 092/0- 094/0 

DFE 064/0- 069/0 240/0 004/0 449/0- 042/0- 022/0- 022/0 

DMA 094/0- 024/0- 044/0 022/0- 030/0 494/0 223/0 049/0- 

DDD 400/0- 220/0- 462/0 022/0- 242/0 032/0- 204/0- 069/0 

SL 060/0 049/0 022/0- 240/0 020/0 490/0 094/0- 436/0 

SheL 036/0 064/0- 044/0- 404/0 029/0 463/0 006/0 499/0- 

SPAD 420/0- 026/0 000/0 034/0- 062/0 294/0 024/0- 002/0- 

LA 022/0 492/0 000/0 222/0 432/0 462/0- 096/0 099/0- 

Y 002/0 200/0 020/0- 462/0 999/0 020/0 493/0- 093/0- 

RWL 000/0 444/0- 093/0- 064/0- 402/0- 440/0 244/0 004/0 

TKW 443/0 404/0- 493/0- 040/0- 629/0 629/0 940/0 209/0- 

SC 442/0 060/0- 029/0- 000/0 039/0 429/0 002/0 094/0 

NSPm2 949/0 002/0 400/0 292/0 029/0- 902/0 929/0- 420/0- 

RWC 426/0- 224/0 062/0 439/0 230/0- 403/0 649/0 039/0- 

CHF 403/0 400/0 090/0 422/0 424/0 499/0- 240/0 462/0 

DST 094/0- 442/0 494/0 469/0 499/0- 404/0 296/0- 933/0 

AL 402/0 269/0 446/0 962/0 442/0 069/0- 000/0- 904/0- 

 20/9 44/4 42/4 42/0 20/0 24/40 40/44 42/46 نسبی واریانس

 69/43 29/46 44/90 33/90 20/69 40/94 09/29 42/46 تجمعی واریانس
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 تنش شرایط دو هر در عاملی تحلیل ۀنتیج کل در

 هاي عامل بیشتر اهمیت بیانگر آبی تنش بدون و

 به نسبت سنبله ریخت و بوته ارتفاع گیاه، گذارشناختی

 میانگین طور هب ها عامل ینا و بوده ها عامل دیگر

 سه این و کنند می تبیین را تغییرات این درصد63

 را دانه عملکرد به مربوط تغییرات از نیمی به نزدیک

 ساده، همبستگی تحلیل براساس کنند. می تبیین

 ترتیب به علیت هاي ضریب ۀتجزی و گام به گام رگرسیون

 شمار همچنین و مترمربع در سنبله شمار هزاردانه، وزن

 ترین مهم دانه( عملکرد مهم )اجزاي سنبله در دانه

 و تنش شرایط دو هر در دانه عملکرد بر ثرؤم اجزاي

 بهبود بر تواند می و آیند می شمار به آبی تنش بدون

 در مطلوب هاي نمون ژن  گزینش یا و دانه عملکرد

 توصیه قابل گزینش براي مبنایی عنوان به نان گندم

 نژادي به هاي برنامه در گزینش معیار عنوان هب و باشد

 .کرد استفاده محصول پر ارقام تولید و گندم

 
REFERENCES   
1. Abdemishani, S. & Jafari Shabestari, J. (1986). The effect of different irrigation regimes and amount 

of seed on autumn wheat yield. Iranian Journal of Agriculture Science, 3 and 4, 45-51. (in Farsi)  
2. Ahmadi, H. & Bajelan, B. (2008). Heritability of drought tolerance in wheat. American-Eurasian 

Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 3, 632-635.  

3. Asana, R. D. (1962). Analysis of drought resistance in wheat. Arid Zone Research, 16, 83-90. 
4. Banitaba, S. A. & Naderidarbaghshahi, M. R. (2005). Qualitative and quantitative characteristics of 

the lines of durum wheat in the region. Research in Agriculture, 1(1), 35-45. (in Farsi) 

5. Bramel, P. I., Hinz, P. N., Green, D. E. & Shibles, R. M. (1984). Use of principal factor analysis in 

the study of three stem termination types of soybean. Euphytica, 33, 387-400. 

6. Briggs, K.C. & Shebeski, L.H. (1972). An application of factor analysis to some bread making 

quality data. Crop Science, 12, 44-46. 

7. Clarke, J.M., Romagosa, I. & Depauw, R.M. (1991). Screening durum wheat germplasm for dry 

growing conditions: morphological and physiological criteria. Crop Science, 31, 770-775. 

8. Dawari, N.H. & Luthra, O. P. (1991). Character association studies under high and low environments 

in wheat (Triticum aestivum L.). Indian Journal of Agricultural Research, 25, 68-72. 

9. Derera, N. F., Marshal, D. R. & Balam, L. N. (1969). Genetic variability in root development in 

relation to drought tolerance in spring wheat's. Experimental Agriculture, 5, 327-337. 
10. Dewey, J. R. & Lu, K. H. (1959). A correlation and path co-efficient analysis of components of 

crested wheat seed production. Agronomy Journal, 51, 515-518. 

11. Edmeades, G.O., Bolanos, J., Lafittie, H. R., Rajaram, S., Pfeiffer, W. & Fischer, R. A. (1989). 

Traditional approaches to breeding for drought resistance in cereals. Symposium of the International 

Council of Scientific Unions, PP: 27-52. 

12. Efyoni, D. & Mahloji, M. (2005). Correlation analysis of some agronomic traits in wheat (Triticum 

aestivum L.) genotypes under salinity stress. Seed and Plant Journal, 22, 186-199. (in Farsi) 

13. Ehdaei, B. (1993). Selection for drought resistance in wheat. Key papers of the 1th Congress on Agronomy 

and Plant Breeding, Iran. 43-62 pp. Faculty of Agronomy, Tehran University, Karaj. (in Farsi) 

14. Ehdaei, B., Normohammadi, Gh. & Vala, A. (1994). Environment susceptibility and correlation 

analysis of seed yield and yield components in tetraploid genotypes of Khuzestan in adjutant 

condition and non adjutant of environment. Journal Science of Agriculture, 17, 15-31. (in Farsi) 
15. Eslami, A., Qannari, E. M, Kohler, A. & Bougeard, S. (2013). General overview of methods of 

analysis of multi-group datasets. Review of New Information Technologies, 25, 108-123. 

16. Tousi Mojarad, M., Ghannadha, M. R, Khodarahmi, M. & Shahabi, S. (2005). Factor analysis for 

grain yield and other attributes in bread wheat. Pajohesh_va_Sazandegi, 67, 9-17. (in Farsi) 
17. F.A.O. (2010). Statistical database. Available online: Http// www. FAO. Org. 

18. Falconer, D. S. (1989). Introduction to quantitative genetics. Longman, New York .34 PP. 
19. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D. & Basra, S. (2008). Plant drought stress: effects, 

mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development, 1-28.  

20. Mohammadi, R., Haghparast, R, Aghaee Sarbarze, M & Abdollahi, A. (2006). Evaluation of drought 

tolerant genotypes of durum wheat developed based on physiological parameters and other related 

indicators. Iranian Journal of Agriculture Science, 1-37 (3), 563-576. (in Farsi) 
21. Farshadfar, E. (2005). Principal of Statically Multivariate Methods. Press Taqbostan. 340, 421-424. 

22. Fischer, R. A. & Maurer, R. (1978). Drought resistance in spring wheat cultivars. I: Grain yield 

responses. Australian Journal of Agricultural Research, 29, 897-912. 



 209 ... هاي گندم نان در شرایط نمون بررسی صفات مرتبط با عملکرد ژن و همکاران: اکبرآبادي 

23. Garson, G. D. (2013). Factor Analysis. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers. 
24. Franco, J., Crossa, J. & Desphande, S. (2010). Hierarchical multiple-factor analysis for classifying 

genotypes based on phenotypic and genetic data. Crop Science, 50, 105. 
25. Ghodsi, M., Chaii-chi, M. Jalal-Kamali, M.R. & Mazaheri, D. (2004). Determination of susceptibility 

of developmental stages in bread wheat to water stress and its effects on yield and yield components. 
Seed and Plant Journal, 20, 489-509. (in Farsi) 

26. Gholizadeh, A. (2009). Evaluation of SPAD chlorophyll meter in two different rice growth stages 
and its temporal variability. European Journal of Scientific Research, 4, 591-598. 

27. Guertin, W.H. & Bailey, J.P. (1982). Introduction to Modern Factor Analysis. Edwards Brothers Inc., 
Michigan. pp: 50-51. 

28. Gupta, P. K., Varshney, P. K, sharma, P. C. & Ramesh, R. (1999). Molecular markers and their 
application in wheat breeding. Plant Breeding, 118, 369-390. 

29. Haghparast, R. (1996). Selection for drought tolerance in wheat (Triticum aestivum). Master of 
Science. Thesis, College of Agriculture. Tabriz University, Iran. 

30. Husson, F., Lˆe, S. & Pagès, J. (2011). Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R. Boca 
Raton, IL: CRC Press, Journal of Statistical Software, Volume 40, Book Review 2.  

31. Johnson, R.A. & Wichern, D.W. (1988). Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall 
International, London, 607p. 

32. Lawley, D.H. (1941). The estimation of factor loading by the method of maximum likelihood. 
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, (60), 64-82. 

33. Li, C.C. (1965). The concept of path coefficient and its impact on population genetics. International 
Biometric Society, 12(2), 190-210. 

34. Martin, M.J. & Russell, W.A. (1994). Correlation response of yield and other agronomic trait to 
recurrent selection for stalk quality in maize synthetic. Crop Science, 24, 746- 750. 

35. Mirza, M.J. (1992). Correlation and path analysis of plant height and yield components in rice (Oryza 
Sativa L.). Sarhad Journal of Agriculture, 8, 647-653. 

36. Mohammadi, M., Ghannadha, M.R. & Taleei. A. (2002). Study of genetic variation within Iranian 
local bread wheat lines using multivariate techniques. Seed and Plant Journal, 18, 328-347 (in Farsi). 

37. Mohammadi, R., Dryaei, A. & Rajabi, R. (2010). Study of characterizes agro-physiological associate 
with drought tolerance durum wheat genotypes developed. Iranian Journal of Agriculture Science, 
8(3), 403-414. (in Farsi) 

38. Nabipour, A. R. (1999). Wheat varieties and lines evaluated for resistance to drought. M. Sc. thesis 
Plant Breeding, Faculty of Agronomy, Tehran University. (in Farsi)  

39. Nachit, M.M., Ketata, H. & Acevedo, E. (1991). Selection for morphological traits for multiple 
abiotic stresses resistance in durum wheat. Physiology – Breeding of Winter Cereal for Stressed 
Mediterranean – Environments, 8(30), 391-400. 

40. Nikkhah, H. (2001). Evolution and study heritability drought of resistance in bread wheat. M. Sc. 
thesis Plant Breeding, Faculty of Agronomy, Tehran University, Karaj. (in Farsi) 

41. Nourmand-moaied, F., Rostami, M.A. & Ghannadha, M.R. (2001). A study of morpho-physiological 
traits of bread wheat, relationship whit grain yield under normal and drought stress conditions. 
Iranian Journal of Agriculture Science, 32(4), 785-794. (in Farsi) 

42. Passioura, J. (2007). The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. 
Journal of experimental Botany, 2, 113-117. 

43. Rezaei, A. (1994). Selection Indices in Plant Breeding. Key papers of the 3th Congress on Agronomy 
and Plant Breeding Iran, Faculty of Agronomy, Tabriz University 43-62 pp. (in Farsi) 

44. Roa, S.P. (1992). Flag leaf: A selection criterion of exploiting potential yield in rice. Indian Journal 
Plant Physiology, 35, 265-268. 

45. Schonfeld, M. A., Johnson, R. C., Carver, B. F. & Mornhinweg, D. W. (1988). Water relations in 
winter wheat as drought resistance indicators. Crop Science, 28, 526-531. 

46. Seiler, G.J. & Stafford, R.E. (1979). Factor analysis of components of yield in guar. Crop Science, 
25, 905-908. 

47. Sharma, S.N., Sain, R.S. & Sharma, R.K. (2002). Gene system governing grain yield per spike in 
macaroni wheat. Wheat Information Service, 94, 14-18.  

48. Siahpoosh, M.R., Emam, Y. & Saeedi, A. (2003). Genotypic variation, heritability, genotypic and 
phenotypic correlation coefficients of grain yield, its components and some morpho- physiological 
characters in bread wheat (Triticum aestivum L.). Iranian Journal of Agriculture Science, 5(2), 86-
101. (in Farsi) 

49. Souza, R.P., Machado, E.C., Silva, J.A.B., Lagoa, A.M.M.A. & Silveria, J.A.G. (2004). 
Photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and some associated metabolic changes in 
cowpea (Vigna unguiculata) during water stress and recovery. Environmental and Experimental 
Botany, 51, 46-56. 



 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دور گیاهان زراعیعلوم  204

 
50. Taleei, A. & Bahramnejad, B. (1999). A study of relationship between yield and its components in 

Landrace populations of wheat from western parts of Iran Using multivariate analysis. Iranian 

Journal of Agriculture Science, 26(1), 47-53. (in Farsi) 

51. Trethowan, R.M. & Reynolds, M. (2007). Drought resistance: Genetic approaches for improving 

productivity under stress. Wheat Production in Stressed Environments, 289-299.  

52. Walton, P.D. (1972). Factor analysis of yield in spring wheat. Crop Science, 12, 731-733. 
53. Yildirim, M., Budak, N. & Arshas, Y. (1993). Factor analysis of yield related traits in bread wheat. 

Turkish Journal Field Crop, 1, 11-15.  

54. Zakizadeh, M., Esmaeilzadeh Moghaddam, M. & Kahrizi, D. (2010). Study on genetic variation and 

relationship between plant characteristics and grain yield in long spike bread wheat (Triticum aestivum L.) 

genotypes-using multivariate analysis. Iranian Journal of Crop Sciences, 12, 18-30. (in Farsi) 

55. Zinali, H., Naser-Abadi, E., Hossein-zadeh, H., Chugan, R. & sabokdast, M. (2004). Factor analysis 

on hybrid of cultivar grain maize. Iranian Journal of Crop Sciences, 36(4), 895-902. (in Farsi) 

 

  

 

 

 
 


