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هاي هاي اميد بخش گندم نان با استفاده از روشژنتيكي عملكرد و صفات زراعي در الين روابطبررسي 
  آماري چند متغييره در منطقه اهواز
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ندانشگاه شاهد، تهران، ايرابه ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد و استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات،  -2و1  

دانشيار پژوهش بخش تحقيقات غالت، موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر، كرج، ايران -3  

  چكيده

هاي چند متغيره هاي اميد بخش گندم نان با استفاده از روشژنتيكي عملكرد و صفات زراعي در الين روابطبه منظور بررسي 
اميد  الين 30) در ايستگاه تحقيقاتي اهواز انجام گرفت. در اين آزمايش تعداد1393-94( آماري، آزمايشي در سال زراعي

ار تكرار مورد ارزيابي ) در قالب طرح آلفا التيس در چه2گندم به همراه دو رقم به عنوان شاهد (رقم چمران + چمران بخش
له، تعداد روز تا رسيدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: تعداد روز تا ظهور سنب .قرار گرفت

از درصد  81ند و توانستند وارد مدل شد و تعداد روز تا رسيدن صفت ارتفاع بوته دانه وعملكرد دانه. در رگرسيون گام به گام
صفت ارتفاع بوته داراي تجزيه همبستگي نشان داد كه عملكرد دانه تنها با  .تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه كنند

درصد  71 عامل اول بيش از 2ها داري بوده و با بقيه صفات همبستگي ندارد. در تجزيه به عاملهمبستگي مثبت و معني
توان عامل اول را داراي ضريبي باالتر هستند و مي DMA و DHE ها را توجيه نمودند. در عامل اول صفاتي مانندواريانس داده

داراي ضريب باالتر  PLH ,TKW,YLD تا ظهور سنبله و تعداد روز تا رسيدن ناميد. در عامل دوم صفات عامل تعداد روز
تجزيه عليت به منظور شناسايي اثرات  توان عامل دوم را عامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملكرد دانه ناميد.هستند و مي

ت بر روي عملكرد دانه انجام شد و نتايج آن نشان داد كه هر يك مستقيم و غير مستقيم صفات و تعيين سهم هر يك از صفا
بيشترين اثر مستقيم و مثبت را با عملكرد دانه  088/0و  729/0به ترتيب به ميزان  تعداد روز تا رسيدنو  ارتفاع بوتهاز صفات 

  .گرفتتوان از اين صفات در جهت افزايش عملكرد دانه بهره داشتند. بنابراين مي

   هاتجزيه به عامل رگرسيون و هاي كليدي: گندم، همبستگي،واژه

  مقدمه

 ياهيتعلق دارد. گندم گ (Triricum)وم يكتيو جنس تر (Hordeae)ه يفه هورديطا (poaceae)ا پواسه يان يگندم به خانوادة گندم
 Triticum( نان گندم است. يو وحش ياد اهليار زيبس يهاگونه يه داراكساله و معموالً روز بلند، يكلپه، خودگشن،  كاست ت

aestivum L.(،  هاي كشور در ويژه انسانه دام، طيور و ب ييازهاي غذاين نيتام در يشاورزكبه عنوان مهمترين محصول
. شودين ميتامدرصد پروتئين دنيا توسط غالت به ويژه گندم  50ها ودراتيربوهك درصد 55 حدود .شودمحسوب مي مختلف

ن مواد را غالت يدرصد ا 64ان ين ميه در اكشود ين ميتام ياهيگ يياز موادغذا يمصرف يالركدرصد  90ش از يز بيران نيدر ا
دهد. گندم مهمترين محصول استراتژيك در جهان بوده كه بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص مي دهد.يل مكيتش

زير  ياز اراضدرصد  50 ).2ت (اسبوده  ون تنيليم  600حدود  آند يتول زير اين محصول و يتار از اراضكون هيليم 218
به كشت گندم اختصاص   ميليون هكتار 6-4/6 در ايران بالغ بر .)4(اختصاص دارد  در حال توسعه يشورهاك به كشت گندم

گندم سازگاري مناسب  ).2(گردد. مربوط مي درصد به كشت گندم ديم 65و حدود  درصد آن  به گندم آبي 35تقريبا  دارد كه
تواند محصول اقتصادي توليد كند كه ساير گياهان زراعي از اين با انواع شرايط آب و هوايي دارد و در سخترين شرايط مي

افزايش جمعيت دنيا و بهبود استانداردهاي زندگي و همچنين تغيير شرايط آب و هوايي در جهان  توانايي تقريبا عاجز هستند.
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هاي قبل افزايش يافته است اگر چه عملكرد گياهان زراعي طي دهه زايش كميت و كيفيت گندم توجه شود.موجب شده به اف
اگر منابع تنوع در .)5اند به خوبي شناخته نشده اند(اما فرآيندهاي مورفولوژيكي كه زمينه ساز اين افزايش در عملكرد بوده

را براي بهبود پتانسيل عملكرد از طريق اصالح گياهان زراعي و يا عملكرد و اجزاي آن شناخته شوند ممكن است بتوان راهي 
ها را به وضوح هاي چند متغيره ساختار دروني دادههاي كالسيك روشبهبود عمليات زراعي مشخص نمود. بر خالف روش

هاي آماري چند متغيره كه شها مورد نياز است. با استفاده از رودارد كه كدام روش آماري براي تست دادهنشان داده و بيان مي
هاي توان با تجزيه و تحليل تنوع ژنتيكي بر پايه دادهدهد و ميگيري را مد نظر قرار ميبه طور همزمان چندين اندازه

از مهمترين روشها يكي هاي مختلف آماري چند متغيره، تجزيه به عاملژيك و بيوشيميايي پرداخت. در بين روشمورفولو
به منظور تفسير  و تجزيه عليت هااي و تجزيه به عاملتحليل چند متغيره مثل رگرسيون مرحله ).3( است استفادههاي مورد 

ها براي كاهش شمار متغيرها د.از تجزيه به عاملدگربندي آنها بر مبناي اين روابط استفاده ميروابط موجود ميان صفات و گروه
صلي عملكرد، گروهبندي صفات بر پايه روابط داخلي ميان آنها و بررسي گوناگوني به تعداد عامل پنهاني، شناسايي اجزاي ا

ها با بندي ژنوتيپهاي مختلف گندم و طبقههدف از اين بررسي، بررسي تنوع ژنتيكي درالين ).1( شودژنتيكي استفاده مي
  باشد.هاي آماري چند متغره مياستفاده از روش

  

  مواد و روش

هاي چند متغيره هاي اميد بخش گندم نان با استفاده از روشژنتيكي عملكرد و صفات زراعي در الين روابطبه منظور بررسي 
الين گندم به  30 تعدادايستگاه تحقيقاتي اهواز انجام گرفت. در اين آزمايش  در) 1393-94در سال زراعي (آماري، آزمايشي 

در  .ارزيابي قرار گرفتآلفا التيس در چهار تكرار مورد ) در قالب طرح 2چمرانهمراه دو رقم به عنوان شاهد (رقم چمران + 
متر بود. ابعاد يسانت 20متري و به فاصله  6خط  6هر كرت شامل  هاي مورد مطالعه درج شده است.ژنوتيپ شجره 1جدول 

متر مربع بود كه به منظور  5×2/1=6مساحت برداشت  و 6×2/1=2/7اشت كها در تمام مناطق اجرا ثابت و مساحت رتك
 ودكميزان كود مصرفي بر اساس آزمون خاك انجام گرفت.  اي نيم متر از انتهاي هر كرت حذف شد.حذف اثرات حاشيه

 به نواختيك ن و بطوريتأم وميآمون فسفات منبع از زين فسفر ودكسولفات پتاسيم و  منبع از پتاس ودك اوره، منبع از تروژنين

 ودك گرفتند، قرار استفاده مورد نيه زميته هنگام در و اشتك از قبل تروژنين بجز ودهاك هيلك .ديگرد اضافه يشيآزما يهارتك

دانه در متر مربع  400زان بذر هر ژنوتيپ بر اساس يم .ديگرد مصرف كصورت سر به ساقه رفتن به در مرحله، زين تروژنين
برگ و  يكهرز بار يهانترل علفكگرديدند.  عفوني ضد قارچي يهايكنترل بيمار منظور به كاشت، از قبل بذور منظور شد.

 طول در ل شدن ساقه) انجام شد.يل اسفند ماه (قبل از شروع طويش در اواسط بهمن تا اواكپهن برگ با استفاده از سموم علف

تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسيدن  صفاتي نظيرد ويگرد انجام مرتب بطور يات زراعيعمل اه،يگ نمو و رشد فصل
ها از نرم جهت تجزيه و تحليل داده .گيري قرار گرفتمورد اندازهدانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملكرد دانه در كرت 

  استفاده شد. SASافزار 
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  در منطقه اهواز هاي اميد بخش گندم نانشجره الين- 1جدول

شماره   شجره
 ژنوتيپ

شماره   شجره
  ژنوتيپ

Dez/SW891882 G17 Chamran  G1 

PBW154/Falat//SW891882 G18 Pishtaz/Catbird  G2 

Dez/SW891882 G19 Pishtaz/Catbird  G3 

Chamran//2*Vee/Nac G20 Pishtaz/3/Snb"s"//Emu"s"/Tjb84-1543  G4 

Moghan1/Dez//Chamran G21 Pishtaz//Ald"s"/Snb"s"  G5 

Moghan1/Dez//Chamran G22 Pishtaz/3/Jup/Bjy"s"//Kauz"s"  G6 

MTRWA92.161/PRINIA/5/SERI*3//RL6010/4*YR

/3/PASTOR/4/BAV92 

G23 Pishtaz//Falat/Barakat  G7 

CHEN/AEGILOPS SQUARROSA 

(TAUS)//BCN/3/BAV92/4/BERKUT 

G24 Pishtaz//Falat/Barakat  G8 

FILIN/IRENA/5/CNDO/R143//ENTE/MEXI_2/3/

AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)/4/WEAVER 

/6/BERKUT 

G25 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/MV 

17/4/Zagross  

G9 

CHEN/AEGILOPS SQUARROSA 

(TAUS)//BCN/3/BAV92/4/BERKUT 

G26 TRCH*2/3/C80.1/3*QT4118//3*PASTO

R  

G10 

VEE/MJI//2*TUI/3/PASTOR/4/PRL/2*PASTOR G27 SW89.5277/BORL95//SKAUZ/3/PRL/2*

PASTOR/4/HEILO  

G11 

FRET2//SKAUZ*2/FCT/3/FILIN/2*PASTOR G28 MELON//FILIN/MILAN/3/FILIN  G12 

SOKOLL/EXCALIBUR G29 WHEAR//2*PRL/2*PASTOR  G13 

ALTAR 84/AE.SQ//2*OPATA/3/ SLVS/PASTOR G30 ROLF07*2/KIRITATI  G14 

SOKOLL//SUNCO/2*PASTOR G31 ATTILA*2/PBW65/6/PVN//CAR422/A

NA/5/BOW/CROW//BUC/PVN/3/YR/4/

TRAP#1/7/ATTILA/2*PASTOR  

G15 

Chamran 2 G32 PBW343*2/KUKUNA/3/PASTOR//CHI

L/PRL/4/PBW343*2/KUKUNA  

G16 

  

  نتايج و بحث

تجزيه همبستگي بين صفات نشان داد كه صفت عملكرد دانه تنها با صفت ارتفاع بوته داراي همبستگي مثبت و معني دار بوده 
توان اي ميبا كمك تجزيه رگرسيون مرحله آمده است. 2و با بقيه صفات همبستگي ندارد نتايج همبستگي در جدول شماره 

اي هرگرسيوني بر روي عملكرد حذف نمود و تنها صفاتي را كه ميزان قابل مالحظ اثر صفات غير موثر يا كم تاثير را در مدل
و تعداد  كه صفت ارتفاع بوتهنتايج رگرسيون گام به گام نشان داد  .كنند مورد بررسي قرار دادمي از تغييرات عملكرد را توجيه

نتايج به دست آمده بر  .دندرصد از تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه كن 81 ندو توانست ندوارد مدل شد روز تا رسيدن
اين موضوع بدين مفهوم است كه نتايج ، اساس مدل رگرسيوني با نتايج حاصل از همبستگي ساده صفات شباهت داشت

نتايج رگرسيون  مؤثر باشد. تواندحاصل از همبستگي ساده صفات به تنهايي در توجيه روابط بين صفات و عملكرد دانه نمي
توان همبستگي بين تعداد زيادي از ها ميبا استفاده از روش آماري تجزيه به عامل آمده است. 3 انجام شده در جدول شماره

هاي چند متغيره است و ترين روشهمچنين يكي از قديمي ).3( متغيرها را در قالب تعداد كمتري از عوامل مستقل توضيح داد
تواند ها ميتجزيه به عامل رود.ند متغيره به كار ميچهاي ها است كه عمدتا به منظور توصيف دادهكاهش حجم دادههدف آن 

ها و همچنين به منظور گروهبندي الين در اختيار قرار دهد. اي بوده و اطالعات اضافي را نيزمكمل تجزيه رگرسيون مرحله
دراين  .ها استفاده شدهاي مورد مطالعه از تجزيه به عاملر اساس صفات و شاخصها بارزيابي ميزان تنوع و پراكنش ژنوتيپ

همچنين در اين  توان گفت كه نمونه كفايت الزم براي تحليل عاملي را دارد،است مي 5/0بيشتر از  KMOروش چون مقدار
در  داشت. هات مورد مطالعصف ساير روش مشخص شد كه صفت تعداد روز تا رسيدن محصول داراي اهميت بيشتري در بين
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اول  عامل 2نتيجهشوند در ها حذف ميهايي كه داراي مقدار ويژه باالتر از يك هستند باقي و بقيه عاملعامل تجزيه عاملي،
 4در جدولدرصد واريانس را پوشش داده و از نظر ماتريس عاملي از همه فاكتورها داراي قابليت بيشتري بودند.  71بيش از

داراي ضريبي باالتر هستند و مي  DMA و  DHE ماننددر عامل اول صفاتي  .اندارايه شدهعامل ها به همراه ضرايب عاملي 
داراي  PLH,TKW,YLD در عامل دوم صفات توان عامل اول را عامل تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا رسيدن ناميد.

در درجه دوم اهميت قرار  را عامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملكرد دانه ناميد وتوان عامل دوم مي و ضريب باالتر هستند
ترين اثر مستقيم مثبت و افزاينده بر روي داراي بيشارتفاع بوته بر اساس نتايج حاصل از تجزيه عليت صفت  گيرند.مي

كه منطبق با نتايج  باشدمي ارتفاع بوتهداراي اثرات مستقيم مثبت بعد از صفت  تعداد روز تا رسيدن ،است عملكرد دانه بود
در نهايت از اين پژوهش درج گرديده است.  5نتايج تجزيه عليت در جدول شماره  حاصل از رگرسيون گام به گام است.

هاي الينتاثير گذار بر عملكرد دانه ترين صفات مهم تعداد روز تا رسيدنو  ارتفاع بوتهتوان برداشت كرد كه صفات چنين مي
  باشند.اي ميهاي گزينش و انتخاب براي عملكرد دانه داراي اهميت ويژهبوده است و در برنامهگندم نان 

  هاي گندم نانضرايب همبستگي ساده صفات مهم زراعي در الين - 2جدول

عملكرد  
  دانه

تعداد روز تا  بوتهارتفاع
  ظهور سنبله

تعداد روز 
  رسيدنتا 

وزن هزار 
  دانه

0/738 ارتفاع بوته
** 0      

0/289 تعداد روز تا ظهور سنبله
ns 0/381

* 
0     

0/282 تعداد روز تا رسيدن
ns

0/314
 ns

0/702
** 0    

0/211 وزن هزار دانه
ns

0/250
 ns 0/111

 ns 0/095
 ns 0  

  دار.درصد و غير معني 1و  5دار در سطح احتمال : معنيns*، ** و 

  

  

  گندم نان هاياليننتايج تجزيه رگرسيون گام به گام در -3جدول 

 صفات
2Rpartial

2R  F  

 PLH ٭٭88/35 73/0 73/0 ارتفاع بوته  

DMA٭15/8 08/0 81/0 تعداد روز تا رسيدن  

  دار.درصد و غير معني 1و  5دار در سطح احتمال : معنيns*، ** و                                        

  

  

  گندم نان هايالين تجزيه به عامل ها براي صفات مورد بررسي در- 4جدول

   فاكتور فاكتور

 صفات 1  2

111/0- 540/0 DHE)تعداد روز تا ظهور سنبله (  

146/0- 556/0 (DMA)تعداد روز تا رسيدن  

465/0 009/0 (PLH)ارتفاع بوته  

398/0 185/0-  (TKW)وزن هزار دانه  

485/0 038/0-   (YLD)  عملكرد دانه  
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  هاي گندم ناندر الينمورد بررسي تجزيه عليت صفات  -5جدول 

تعداد روز  ارتفاع بوته صفات
  تا رسيدن

همبستگي 
  كل

  756/0  027/0 729/0 ارتفاع بوته

  316/0  088/0 228/0 تعداد روز تا رسيدن

  باشد.شده است نشان دهنده اثرات مستقيم ميها خط كشيده اعدادي كه زير آن

References 

1- Azizi, F., Rezaie A.M., and mohammadi Meibodi, A.M. 2001. Evaluation of genetic and 

phenotypic variation and factor analysis on morphological traits in bean genotypes.Jurnal of science 

and technology in agriculture and natural science. Vol 5.3:127-140. 

2- Faostat database. 2014. FAO, Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

Washington. http: // faostat3.fao.org/ site/ 291/ default. aspx. 

3- Mohammadi, S.A.P., and Rasanna, B.M. 2003.Analysis of genetic diversity in crop plants salient 

statistical tool and considerations.Crop sic.43:1235-1248. 

4- Singh, R.P., and Trethowan, R. 2007. Breeding spring bread wheat for irrigated and rainfed 

production systems of the developing world. In: Kang, M. and Priyadarshan, P.M. (eds.). Breeding 

major food staples. Blackwell Publishing, Iowa, USA. 

5- Tollenaar, M. 1991. physiological basis of genetic improvement of maize hybrids is Ontario from 

1959 to 1988 crop sci.31:119-124. 

 

 

 

Investigating the genetic Relations of yield and agronomic traits in promising bread wheat 

lines using multivariate statistical methods In Ahvaz region 
Saeed Omrani*a, Amir Mohammad Najib and Mohsen Esmaeil Zadehc

 

 

a, b : Department of Plant Breeding, Shahed University, Tehran, Iran 

c: Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran 

Abstract 

To examine the genetic Relations of yield and agronomic traits in promising bread wheat lines 

using multivariate statistical methods, an experiment was carried out in the crop year 2014-15 

at the research station. In this experiment, 30 promising wheat lines together with two control 

cultivars (Chamran cultivar+ Chamran 2) were evaluated in the form of alpha lattice design 

with four replications. The studied traits included the number of days to the heading stage, 

number of days to grain maturity, plant height, thousand grain weight and grain yield. In 

stepwise regression, the traits of plant height and number of days to maturity were entered 

into the model and could justify 81% of the changes related to grain yield. Correlation 

analysis showed that grain yield has a significant positive correlation only with the trait of 

plant height and has no correlation with other traits. In the analysis of factors, the first two 

factors justified more than 71% of the data variance. In the first factor, traits like DHE and 

DMA have higher coefficient and the first factor can be called the factor of the number of 

days to heading and number of days to maturity. In the second factor, the traits of YLD, TKW 

and PLH have higher coefficient and the second factor can be called the factor of plant height, 

thousand grain weight and grain yield. Causality analysis was performed to identify the direct 

and indirect effects of traits and determine the share of each trait in grain yield. According to 

the results, each of the traits of plant height and number of days to maturity respectively with 

the amount of 0.729 and 0.088 has the most direct positive effect on grain yield. Therefore, 

these traits can be used to increase the grain yield. 
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