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  واحد كرج، كرج، ايران ، دانشگاه آزاد اسالميدانشكده كشاورزي
  

  همتا محمدرضا بي 
 دانشگاه تهران

  
  حميد رضا بابايي 

   ، كرج، ايرانبذر، كرجموسسه اصالح و تهيه نهال و 
  

  داوود حبيبي 

  دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، كرج، ايران
  

  20/10/89: تاريخ پذيرش            4/6/89: تاريخ دريافت
  
  چكيده

دو محـيط   هاي ناقص با دو تكـرار و  بلوك آزمايشي در قالب طرح ،هاي سويا تحمل به تنش خشكي ژنوتيپمنظور ارزيابي  به
هـاي   حقيقات دانهت در مزرعه بخش 1383 سال IIIو II,Iرسيدگي هاي  ژنوتيپ از گروه 49با استفاده از  تنش و بدون تنش

آن و درصد پروتئين و روغن ، عملكرد و اجزاي صفات فنولوژيك .انجام گرفتروغني موسسه تهيه و اصالح نهال و بذر كرج 
تجزيـه  . ا بـراي اغلـب صـفات تنـوع وجـود دارد     هـ  از تجزيه واريانس نشان داد بين ژنوتيپنتايج حاصل . گيري گرديد اندازه

ي بيشـترين تـاثير را تعـداد    گام و تجزيه مسير صفات مورد بررسي، نشان داد كه در شرايط بدون تنش خشك به رگرسيون گام
هاي اصـلي در   تجزيه به عامل. دانه در بوته و در شرايط تنش ميزان توليد بيوماس بيشترين تاثير را روي عملكرد دانه داشتند

صـفات تعـداد    بدون تنشدر شرايط دهد  نشان ميكه  عامل را شناسايي كرد 4شرايط تنش عامل و در  5 شرايط بدون تنش
با عملكرد عملكرد بيوماس  يا، تعداد دانه در گياه، درصد پروتئين و در شرايط تنش وزن صد دانه، وزن ريشه،غالف در گره زا

 ,GMP, STI هـاي  تجزيه بـاي پـالت، شـاخص   و  تحملي ها محاسبه شاخص. دارندتاثير  بر روي آن همراه بودند ودانه 

MP وHarm    هـاي  و ژنوتيـپ  ر سويا شناسايي كـرد تحمل به خشكي دي ها ترين شاخص عنوان مناسب بهرا Maccon ،
Cysen ،LD.8149  هـاي   تحمـل بـه خشـكي و ژنوتيـپ    عملكرد باال و مدارايKorona  ،Hadgson  ،Enterprise  

   .عملكرد پايين شناسايي شدند هاي حساس به خشكي با ژنوتيپ عنوان به
  

   .هاي تحمل سويا، تنش خشكي، شاخص  :هاي كليدي واژه

                                                 
 dr_hamid_kiau_msc@yahoo.com   *  نويسنده مسوول مكاتبات،

 1389زمستان پاييز و ، هاي سوم و چهارم ، شمارهدومسال ،علوم زراعي 
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  مقدمه
شود و در حال حاضر ميزان نزوالت  زنده از عوامل مهم كاهش توليد محسوب ميهاي زنده و غير تنش

 & Entz( .رود جوي، تشعشع و درجه حرارت مهمترين عوامل موثر در عملكرد گياهان زراعي به شمار مي

Flower, 1990(.  كه توليدات  هاي محيطي است ترين تنش آبي يكي از رايج در اين ميان خشكسالي و كم
 خشك و ديم را كاهش داده است ه توليد در مناطق نيمهرو ساخته و بازد هكشاورزي را با محدوديت روب

تواند  درصد بوده كه مي 17متوسط كاهش عملكرد ساالنه محصوالت كشاورزي در جهان   .)1376كردواني، (
   .)1372سرمدنيا، ( نيز افزايش يابد درصد 70تا بيش از 
در سطح جهان بزرگترين منبع روغن نباتاتي بوده و پروتئين حاصل از آن با  (Glycine max L)سويا 

ترين واردكنندگان سويا  از بزرگبا توجه به اين موضوع كه ايران يكي . قابل مقايسه است پروتئين گوشت
نظر عملكرد در سطح نياز به يافتن ارقام متحمل به خشكي كه از  ،باشد و با توجه به كمبود منابع آبي مي

. هاي متعددي بر روي سويا انجام شده است بدين منظور آزمايش  )FAO, 2005( بااليي باشند ضرورت دارد
)1968 (Donald   نه اينكه  ،پيشنهاد كرد اصالح بايد به طور مستقيم در جهت ايجاد تيپ بهينه باشد

كننده بايد به مفهوم  نمايد كه اصالح شنهاد ميپي Evans  )1973( به عملكرد باال توجه گردد؛ اما منحصراً
توجه به  ،باشد لي كه در اصالح عملكرد مهم مياز جمله مساي. مفهوم تيپ ايده آل سازگاري اولويت دهد تا

نشان داد كه تعداد غالف   )Sediyama et al. )1972در اين خصوص . اصالح آنها است اجزاي عملكرد و
باشد و اندازه بزرگ دانه شامل  در بوته همبستگي بااليي با عملكرد دانه دارد و بهترين معيار براي انتخاب مي

  . باشد معادله اي از تعداد و اندازه دانه توليدي در واحد سطح مي
)1996( Purcell et al. اي با  ، اما رابطهگيرد ر ميگزارش كردند ارتفاع بوته تحت تاثير تنش خشكي قرا

عملكرد را بيشتر از طريق تعداد دانه كاهش  ،همچنين ثابت شده است فاكتورهاي محيطي. عملكرد ندارد
ي ها رابطه مثبتي بين طول دوره پر شدن دانه و عملكرد در ژنوتيپهمچنين و  ،دهد تا از طريق اندازه دانه مي

ها  اين گزارش .دهد تر پر شدن دانه اندازه دانه را افزايش مي نيمختلف وجود دارد، از آنجايي كه دوره طوال
ها در عملكرد را  كند كه اندازه دانه يكي از اجزاي مهم عملكرد بوده و اختالفات ژنتيكي ژنوتيپ پيشنهاد مي

يي اتنش كوتاه در دوره پر شدن دانه باعث كاهش اندازه نه.  )Board et al., 2003(دهد  تحت تاثير قرار مي
 )Vietra et al., 1991.( )1973( شود چروكيده و بدشكل مي دانه شده و بذرهاي خيلي كوچك،

Mederski & Jeffers ترين ارقام سويا به  حت شرايط تنش شديد، عملكرد متمحلاند كه ت گزارش داده
در حدود ها  ترين ژنويتپ كاهش عملكرد حساس كه ، درحاليكاهش يافته است درصد 20خشكي به ميزان 

زمان وقوع آن، اثرات زيادي روي كيفيت بذر سويا داشته  تواند بسته به تنش خشكي مي. باشد مي درصد 40
شدن دانه اتفاق افتاده گيري و پر بحراني شكلهاي  تنشي كه در طي دوره . )Hurborgh et al., 1990( باشند
ها عنوان شده است كه همبستگي  ژوهشدر برخي از پ . گردد باعث كاهش عملكرد و كيفيت دانه مي ،است

به نقل از  )1382(همچنين شاهمرادي . وجود داردمثبتي بين ميزان فيبري شدن ريشه و غلظت پروتئين دانه 
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گزارش نموده است كه عمده كاهش عملكرد دانه در سويا ناشي از تنش خشكي ) 1994( دبروين وهمكاران
 پروتئين دانه با روغن و اغلب با عملكرد رابطه منفي دارد والًدر سويا معم .در طول پر شدن دانه مي باشد

)Chung et al., 2003 .(منظور بررسي تغييرات عملكرد و اجزاي  هاي تحقيقاتي و به با توجه به يافته
عملكرد در شرايط تنش نسبت به شرايط نرمال و يافتن رابطه بين آنها و همچنين روابط اين صفات با 

و انتخاب بهترين شاخص تحمل به  ها در شرايط آبياري نرمال و تنش خشكي ژنوتيپ عملكرد، ارزيابي
  . ها به خشكي، اين تحقيق انجام گرفته است ترين ژنوتيپ و متحمل خشكي

  
  ها مواد و روش

در مزرعه تحقيقاتي  1383ي سويا آزمايشي در سال ها منظور بررسي اثرات تنش خشكي در ژنوتيپ به
ژنوتيپ سويا از  49و اصالح نهال و بذر كرج با استفاده از  روغني موسسه تهيههاي  بخش تحقيقات دانه

با دو تكرار و دو آزمايش  7×7در قالب طرح التيس ساده  IIIو  II ,Iرسيدگي هاي  گروهالينهاي پيشرفته 
كردن و پس از تنك  متر سانتي 10-8بوته  خط چهار متري با فاصله 2هر پالت شامل . مجزا انجام گرفت

متر از سطح  ميلي 150هر آبياري پس از تبخير  اساس متر بوده و اعمال تنش بر سانتي 50رديف فاصله 
متر  ميلي 60اساس  آبي در مقايسه با تيمار شاهد با آبياري نرمال بر در شرايط تنش كم Aتشتك تبخير كالس 

حساس به خشكي هاي  ذف جوانهمنظور جلوگيري از ح هاعمال تنش ب. تبخير از سطح تشتك صورت گرفت
كيلوگرم  20روز بعد از كاشت مقدار  45همچنين حدود . دهي مزرعه انجام گرديد درصد گل 75در مرحله 

برداري  ها اقدام به يادداشت در طول دوره رشد ژنوتيپ. به زمين داده شد شپا كود اوره به صورت دست
بوته نمونه تصادفي تيپيك شده و  10آوري  به جمعيدگي ابتدا اقدام صفات فنولوژيك نموده و پس از رس

گيري  بوته به دست آمد و پس از برداشت اقدام به اندازه 10صفات مربوط به اجزاي عملكرد از ميانگين اين 
–با استفاده از آزمون اسميرنوف ها  پس از بررسي توزيع داده. عملكرد پالت، درصد پروتئين و روغن گرديد

پس از بررسي . آماري روي صفات گرديدهاي  اقدام به تجزيهها  بودن توزيع متغيركلموگروف و نرمال 
و  گام، تجزيه مسير به فات، اقدام به تجزيه رگرسيون گامو مشاهده تنوع خوب صها  تجزيه واريانس داده

 ا چرخش واريماكس وبها  تجزيه به عامل. گذار روي عملكرد گرديدجهت شناسايي عوامل تاثيرها  عامل
هاي متحمل و حساس به خشكي اقدام  همچنين جهت شناسايي ژنوتيپ. هاي اصلي محاسبه شد روش مولفه
پالت آن رسم گرديد تا  و نمودار باي نمود شاخص تحمل به خشكي ذكر شده در زير 10به محاسبه 

  . ها شناسايي شوند ترين ژنوتيپ ها و متحمل ترين شاخص مناسب
 Yp   ل عملكرد در شرايط نرما=               Ys  عملكرد در شرايط تنش=   

TOL=Yp-Ys ص تحمل به خشكي شاخ=   
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1        )فيشر و مورر( شاخص حساسيت به تنش خشكي    

 sY= ها  ميانگين عملكرد در شرايط تنش ژنوتيپ  pY=ها  ميانگين پتانسيل عملكرد ژنوتيپ

  
عملكرد در  Ys آيد شاخص پاسخ به خشكي بوده و در آن كه از فرمول باال به دست مي DRIشاخص 

تخمين عملكرد در شرايط تنش كه با استفاده از فرمول رگرسيون عملكرد در شرايط تنش  sŶ شرايط تنش و
شامل جذر ميانگين مربعات  Seدست آمده و  بر روي تعداد روز تا گل دهي و عملكرد در شرايط نرمال به

و آزمون  MINITABافزار  با استفاده از نرمها  نرمال بودن داده .خطاي محاسبه شده رگرسيون است
هاي آماري از افزار اري مورد نياز با استفاده از نرمكلموگروف آزمايش شدند و محاسبات آم -اسميرنوف

  . انجام شد Mstat-c , SPSS ،PATH74  ،EXCEL  ،STATGRAPHجمله 
  

  نتايج و بحث 
خشكي و بدون تنش نشان داد كه صفات مورد بررسي در دو شرايط تنش  برايها  دادهتجزيه واريانس 

 1و  5داري در سطوح  تفاوت معني ها بين ژنوتيپدر اين آزمايش، گيري شده  صفات اندازه براي اغلب
ها براي شرايط  تخاب بين ژنوتيپمكان انلذا ا ،ژنتيكي استوجود داشته و نشان دهنده وجود تنوع  درصد

گام و تجزيه مسير در هر دو  به رتيب اقدام به تجزيه رگرسيون گامبه اين ت. وجود داردنرمال و تنش رطوبتي 
ضريب تشخيص . شرايط شد تا صفات تاثيرگذار و ميزان تاثير هر يك از آنها بر روي عملكرد مشخص گردد

از تغييرات عملكرد دانه توسط صفات وارد شده  درصد 88 هر دو آزمايش نشان داد، حدوددر ) 1جدول (
ر توانند بيشترين تاثي تواند توجيه شود و صفات منتخب همان متغيرهايي هستند كه مي مي) 2جدول (به مدل 

تنش متفاوت  و بدون اما صفات موثر بر عملكرد دانه در دو شرايط تنش را بر عملكرد دانه داشته باشند،
  . )2جدول ( گرديد ميباشند و ميزان تاثير مستقيم آنها از طريق تجزيه مسير مشخص  مي
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  تجزيه واريانس رگرسيون گام به گام در هر دو شرايط تنش و نرمال -1جدول 

تيمار  منابع تغيير
درجه 
آزادي

ميانگين مربعات F همبستگي
ضريب 
تشخيص

ضريب 
تشخيص 
 تصحيح شده

بدون 
تنش 
 

83/64**  017/33  5 رگرسيون  94/0  883/0 869/0  

     509/0  43 باقي مانده

رگرسيون تنش 3 769/51  **96/116  941/0 886/0 879/0  
باقي مانده 45 443/0      

  

ارتباط مستقيم  نتايج حاصل از تجزيه مسير نشان داد، عناصر وارد شده به مدل رگرسيوني با عملكرد دانه
 76بر اين اساس در شرايط بدون تنش مدل به دست آمده حدود . گذارد داشته و بر روي عملكرد تاثير مي

 مانده بستگي داشته است آن به اثرات باقي درصد 2/34تغييرات عملكرد داانه را كنترل نموده و  درصد
كه در اين ميان صفت د نباش عوامل وارد شده به مدل داراي همبستگي مناسبي با عملكرد مي .)2جدول (

دار با عملكرد بوده  معني تعداد دانه در بوته در هر دو شرايط تنش و بدون تنش داراي بيشترين همبستگي
در تعداد غالف  ،نيز عنوان نموده است تعداد دانه در بوته  )2001( Zarehدر اين راستا ) 2جدول. (است
دار را بر روي عملكرد  ، بيشترين اثرات مثبت معنيرسيدگي، تعداد گره در گياه، وزن هزار دانه و روز تا بوته
نشان داد كه بيشترين تاثير مستقيم   )2 جدول(نتايج به دست آمده از تجزيه مسير در شرايط بدون تنش . دارد

و در  )285/0(و پس از آن تعداد گره زايا   )532/0(صفات را بر عملكرد دانه، صفت تعداد دانه در بوته 
، اندازه دانه و تعداد باشد كه نشان داد سه عنصر اصلي تعداد دانه دارا مي  )274/0(صد دانه  نهايت وزن

تواند بروي عملكرد تاثيرگذار باشد و از  شود، مي تشكيل ميها  ها و دانه هايي كه بر روي آنها، غالف گره
  . تر هستند صفات ديگر مهم

اتي همچون وزن هزار دانه، تعداد غالف در در شرايط نرمال صف) Nazarian )2000در اين خصوص 
صفت تعداد گره زايا . دانند روي عملكرد مي بوته و تعداد غالف در شاخه فرعي را بهترين صفات موثر بر

 دهنده تاثير عوامل مختلف بر ناما ضريب پاييني با عملكرد داشته كه نشا ،با وجود همبستگي باال با عملكرد
بنابراين اين صفت . ن طريق با عملكرد همبستگي بااليي را به دست آورده استروي اين صفت بوده و از اي

تعداد روز تا رسيدگي نيز داراي ضريب مستقيم پاييني با . مناسب براي اصالح غيرمستقيم عملكرد نمي باشد
گي و اي بين گروه رسيد اند كه رابطه عنوان نموده  .Board et al )2003( در اين خصوص ،باشد عملكرد مي
تواند از مواد غذايي  مي ،تري باشد داراي دوره رشد طوالني يچه ژنوتيپ اما با اين حال هر باشد، عملكرد نمي

تري بايستي  درشتهاي  بنابراين دانه .داشته باشدها  بيشتر استفاده كرده و فرصت بيشتري براي پر شدن دانه
باشد كه اين مورد در ضرايب همبستگي بين تعداد  گذارتواند بروي عملكرد تاثير خود مي داشته باشد و اين

تواند بر روي عملكرد تاثير  ، اما به طور مستقيم نميشود روز تا رسيدگي و عملكرد به وضوح ديده مي
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بر روي  تواند مي ها چنداني داشته باشد و بيشتر از طريق افزايش طول دوره زايشي و تاثير روي پر شدن دانه
  . در شرايط تنش صفات نام برده شده با عملكرد همبستگي مناسبي داشته است اشد وعملكرد تاثير داشته ب

شايد به  ،باشد گذارد تعداد دانه مي روي عملكرد تاثير مستقيم مي در شرايط تنش بيشترين عاملي كه بر
دارد تا ها  شود براي ادامه نسل خود بيشتر سعي در حفظ تعداد دانه اين دليل كه گياهي كه با تنش مواجه مي

. در شرايط تنش اثرات مستقيم ريشه بر روي عملكرد منفي شده است. ها يا كيفيت دانه) وزن صد دانه (اندازه 
تر خاك  نمايد تا با افزايش طول ريشه به آب بيشتر و عمقي در اين شرايط، گياه براي بقاي خود تالش مي

شه رفته حركت نمايند به سمت ريها  كه به سمت دانهدسترسي پيدا كند، بنابراين مواد ساخته شده به جاي اين
. به همين علت نيز اثرات مستقيم ريشه روي عملكرد منفي برآورد مي گردد شود، و صرف توسعه ريشه مي

داراي همبستگي  ،اما در شرايط بدون تنش با وجود اينكه اين صفت در مدل رگرسيوني وارد نشده است
گسترش يابد ها  چه در شرايط بدون تنش ريشه دهد كه هر بوده و نشان مي )r= 42/0(مثبت با عملكرد دانه 

توان  به طور خالصه مي. تواند عملكرد باالتري را توليد كند غذايي بيشتري دسترسي داشته و مي گياه به مواد
تري در شرايط تنش اثر مستقيم بيش  )بيوماس(گفت صفاتي همچون تعداد دانه در بوته و وزن اندام هوايي 

با اين وجود . توانند براي اصالح غير مستقيم عملكرد مورد استفاده قرار گيرند مي روي عملكرد دارند و
-Usman(، چگالي ريشه، و تعداد روزنه )اندازه بذر(دانه  100، صفاتي همچون وزن برخي از پژوهشگران

Khan, 2001( ،  شاخص برداشت و بيوماس)Dodig et al., 2005( عنوان  نش خشكي را بهدر شرايط ت
  . اند صفاتي كه بيشترين تاثير مستقيم بر روي عملكرد دارد، معرفي نموده

و ارقام، اصالحگران مجبورند كه تعداد زيادي صفت را ها  براي شناسايي اختالف پتانسيل ژنتيكي الين
در اين . باشد مشكل ميبررسي كنند و ارزيابي دقيق اين صفات با وجود داشتن اثرات ژنوتيپ و محيط بسيار 

 )3جدول (هاي اصلي پس از چرخش واريماكس نشان داد كه در شرايط بدون تنش  تجزيه به عامل بررسي
را  از تغييرات صفات درصد 16/85بندي شده است كه  عامل اصلي تقسيم 5ورنده تنوع به وجود آ هصفات ب

نام عامل فنولوژيك  نمايد به ييرات را كنترل ميين تغعامل اول كه بيشتر. كند در شرايط كشت نرمال توجيه مي
صد در 38/22عامل دوم كه . مثبت بود گذاري شد كه رابطه عملكرد در گياه و عملكرد در پالت نيز با آن نام

عامل سوم، عامل كيفيت دانه  و اجزاي عملكرد و ،نمود به نام عامل عملكرد از تغييرات را توجيه مي
عامل عملكرد  دليل رابطه مثبت و بااليي كه با صفت عملكرد پالت داشت، م بهعامل چهار. گذاري شد نام

اما اگر در معادالت، عملكرد پالت وارد  ،عامل پنجم با نام اندازه دانه در نظر گرفته شد. گذاري شد پالت نام
. گيرند قرار مي اجزاي عملكرد در عامل زايا نيز احتماالًهاي  غالف در گره زايا و تعداد گره نشود، دو صفت

توان صفاتي مانند  توان گفت كه براي بهبود عملكرد مي عنوان مثال مي ها به باره ضرايب موجود در عاملدر
تعداد غالف در شاخه فرعي، غالف در بوته و تعداد دانه روي گياه را  ،وزن اندام هوايي، تعداد شاخه فرعي

عداد گره نازا و طول ساقه تاثير منفي بر روي عملكرد اصالح نمود و صفاتي مانند تعداد دانه در غالف، ت
  . تواند داشته باشد مي
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يي چهار عامل اصلي شد كه موجب شناسا) 3جدول ( هاي اصلي در شرايط تنش تجزيه به عامل
در اين شرايط عامل اول كه بيشترين توجيه تغييرات در . از تغييرات را توجيه نمايند  درصد 38/78اند  توانسته

عامل دوم عملكرد و اجزاي . گذاري شد مرفولوژيكي نام –را داشت، به نام عامل فنولوژيكي جامعه آماري
  . و عامل چهارم در شرايط تنش اندازه دانه شناسايي شدند ،عملكرد، عامل سوم كيفيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به خشكي تحملي ها با استفاده از شاخص ها پالت ژنوتيپ تجزيه باي -1شكل 
  
هاي  ها در ميان الين ترين ژنوتيپ اقدام به شناسايي متحمل اساس بررسي روابط عملكرد و اجزاي آن، بر

دهد  نشان مي پالت تجزيه باي. در اين آزمايش گرديد هاي تحمل به خشكي مورد بررسي و بهترين شاخص
دهنده  به سمت مركز تمايل دارند كه نشانها پراكنش مناسبي در شكل داشته و بيشتر  كه ژنويتپ) 1شكل(

قرار دارند  Aهايي كه در گروه  در نقشه پراكنش، ژنوتيپ. باشد به خشكي مي ها تحمل متوسط اكثر ژنوتيپ
هايي كه  ژنوتيپ تنش و متحمل به خشكي هستند و و ،هايي با عملكرد باال در هر دو شرايط نرمال ژنوتيپ

. باشند و حساس به خشكي مي هايي با عملكرد پايين در هر دو شرايط ژنوتيپ ،اند رارگرفتهق Dمنطقه  در
. باشند ترتيب در شرايط نرمال داراي پتانسيل عملكرد باال و پايين مي به C و Bهاي مناطق  ژنوتيپ
و ميانگين هارمونيك كه در  (MP)، ميانگين حسابي (GMP)، ميانگين هندسي  (STI)هاي فرناندز شاخص

توانند در  ميو باشند  با اين دو شاخص در يك راستا مي عملكرد نرمال و تنش قرار داشته، زاويه بين
اما پس از بررسي همبستگي بين آنها و  ،هاي متحمل به خشكي به پژوهشگر كمك نمايند شناسايي ژنوتيپ

ها  ها براي شناسايي ژنوتيپ عنوان بهترين شاخص به عملكرد، دو شاخص مهم ميانگين هندسي و فرناندز
تعيين شدند و با استفاده از اين دو شاخص و همچنين عملكرد در هر دو شرايط اقدام به شناسايي 

  .هاي متحمل داراي عملكرد مناسب شد ژنوتيپ

C  

D  

A  

B  
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 داراي بيشترين عملكرد و متمحل به تنش خشكيLD.814  و Maccon  ،Cysen  ،L21 هاي ژنوتيپ 
  . به خشكي گزارش شدندداري عملكرد پايين و حساس  Korona ،Hadgson ،Enterprise هاي و ژنوتيپ

  
  هاي اصلي بعد از چرخش واريماكس در شرايط كشت تنش خشكي و نرمال تجزيه به عامل -3جدول 

  صفات
 تنش نرمال

1 2 3 4 5 1 2 3 4

0/945 (FD)روز تا گلدهي  0/128 0/095 0/079 -0/089 0/839 0/197 0/080 -0/00

0/909 (PD)دهي  روز تا غالف 0/097 0/077 0/107 -0/099 0/9 0/16 0/168 0/01

0/96  (SD)بندي  ز تا دانهرو 0/029 0/134 0/043 -0/047 0/912 0/155 0/196 0/00

0/928 (FSD)روز تا دانه بندي كامل  0/002 0/23 0/036 -0/107 0/898 0/164 0/103 0/18

PMD(  0/931(روز تا رسيدگي اوليه  0/062 0/202 0/032 0/048 0/894 0/13 0/184 0/17

0/934 (MD)روز تا رسيدگي كامل  0/108 0/114 0/004 0/047 0/9 0/076 0/145 0/17

0/802  (cm)ارتفاع بوته  -0/154 -0/378 0/024 0/030 0/748 0/146 -0/189 0/17

gr 0/849) (وزن ريشه  0/141 0/13 0/042 0/089 0/651 0/393 0/093 0/42 
0/393  (gr) وزن اندام هوايي 0/759 -0/278 -0/052 0/283 0/391 0/796 0/044 0/33

0/355-  شاخه فرعي 0/779 -0/204 -0/186 -0/09 -0/269 0/441 -0/628 -0/10

0/156-  غالف در شاخه فرعي 0/921 -0/08 -0/033 -0/077 -0/059 0/874 -0/326 -0/07

0/224  غالف در بوته 0/905 -0/216 0/136 0/062 0/251 0/923 -0/097 0/092

0/817 تعداد گره 0/218 -0/232 -0/264 0/277 0/768 0/493 -0/095 0/090

0/738  تعداد گره نازا -0/412 -0/159 0/203 -0/031 0/786 -0/179 0/196 -0/1

0/574  تعداد گره زايا 0/487 -0/219 -0/381 0/357 0/464 0/687 -0/196 0/137

0/228-  غالف در گره زايا 0/655 -0/05 0/611 -0/214 -9E-04 0/747 -0/032 0/017

0/07-  تعداد دانه در غالف -0/177 0/743 0/068 0/177 0/142 -0/363 0/605 0/213

0/227  بوته رتعداد دانه د 0/803 0/201 0/204 0/194 0/277 0/784 0/348 0/21

0/312 عملكرد تك بوته 0/781 0/13 0/125 0/405 0/202 0/844 0/17 0/232

0/179- وزن صد دانه 0/172 0/191 0/133 0/813 0/0745 0/139 -0/016 0/893

0/273  عملكرد در پالت 0/078 -0/004 0/803 0/229 0/276 0/401 0/169 0/563

0/202  درصد روغن دانه -0/056 0/869 0/002 0/086 -0/038 0/127 0/876 0/024

0/537-  درصد پروتئين دانه 0/055 -0/656 0/172 0/233 -0/411 -0/257 -0/684 0/309

39/74  سدرصد واريان 22/38 10/57 6/368 6/09 34/13 25/15 11/14 7/95

39/74  درصد واريانس تجمعي 62/13 72/70 79/07 85/16 34/13 59/28 70/43 78/38 
 

زيستي نقش مهمي در كاهش تنوع ژنتيكي عملكرد گياهان عنوان مهمترين تنش غير تنش خشكي به
اي همچون  جايگزين مجال انتساب صفات پيچيدههاي  از اين رو با استفاده از الين ،زراعي در جهان دارد
و همچنين ود ش ثرات متقابل آنها فراهم ميهاي مربوطه آنها فراهم شده و مطالعه ا خشكي به كروموزوم
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هاي زراعي  نژادي و ايجاد ارقام اصالح شده و اعمال روش ها از طريق به عملكرد باال و پايدار در كليه محيط
  ).Taghizadeh et al., 2001(پذير است  مناسب امكان
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