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  گندم نانهاي اينبرد اليندر صفات مورفولوژيك عليت و رگرسيون همبستگي، بررسي روابط

  
  3، بابك ناخدا2نژاد، قاسم محمدي1بهناز توحيدي

  b.tohidi90@yahoo.comدانشجوي سابق كارشناسي ارشد اصالح نباتات، دانشگاه شهيد باهنر كرمان  -1
  دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشكده كشاورزي، دانشيار اصالح نباتات،  -2

  رجك ،يشاورزك ينولوژكوتيب دهكپژوهشاستاديار،  -3
  

  چكيده:
در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر  1390-91در سال زراعي آزمايشي  ،دانه ردكعمل با مختلف صفات ارتباط تعيين منظور به

الين از جامعه اينبرد نوتركيب گندم نان حاصل از تالقي ارقام روشن  76بر روي تكرار  2طرح بلوك كامل تصادفي با كرمان در قالب 
نتايج حاصل از تجزيه ضرايب همبستگي نشان داد كه  گيري شد.صفت مورفولوژيك اندازه 18در اين آزمايش اجرا گرديد. و سوپرهد 

 تأثير كم يا و مؤثر غير صفات اثر حذف برايداري وجود دارد.  لعه همبستگي مثبت و معنيبين عملكرد دانه و اكثر صفات مورد مطا

به گام حاكي از توجيه تجزيه رگرسيون به روش گام  .شد استفاده گام به گام رگرسيون از رگرسيوني، مدل در دانه عملكرد روي بر
دانه سنبله اصلي، تعداد دانه در سنبله اصلي و تعداد دانه كل در  درصد از تغييرات عملكرد توسط صفات تعداد پنجه بارور، وزن 88

اثرات مثبت و مستقيم بااليي  )5/0( و وزن دانه سنبله اصلي )62/0(نشان داد كه صفات تعداد پنجه بارورعليت تجزيه نتايج بوته بود. 
. دندنمو اعمال عملكرد روي بر مثبتي و مستقيم غير اثر ،اصلي كل اين صفات از طريق صفت تعداد دانه .داشتند دانه بر عملكرد

 موثر هاي اصالحيهاي اوليه برنامهدانه به خصوص در نسل عملكردژنتيكي  بهبود در غيرمستقيم انتخاب يمعيارها به عنوانبنابراين 

   .باشندمي
  

  كلمات كليدي: تجزيه عليت، رگرسيون گام به گام، ضرايب همبستگي، عملكرد دانه.
  

  مقدمه:
از نظر اهميت و ميزان توليد، اولين غله دنياست و به عنوان منبع اصلي تامين كننده كالري و پروتئين ) Triticum aestivum Lگندم (.

درصد غذاي جمعيت  40انسان در كشورهاي مختلف جهان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه شناخته شده است و بيش از 
 نه يزمان مدت در يكشاورز داتيتول است جهان، الزم رشد به رو تيجمع ازين مورد ييغذا مواد نيتأم يبراكند. جهان را تامين مي

 عملكرد صفت لحاظ از كه هستند هايي پژنوتي به دستيابي به عالقمند گندم نژادگران به .كنند دايپ يريچشمگ شيافزا يطوالن چندان

 مورد جامعه بايد هدف، اين به دستيابي منظور به و است هابهترين ابانتخ ينژادبه از هدف .باشند مطلوب زراعي صفات ساير و

گروهي از . باشدمي پالسمژرم ارزيابي نيازمند خود تنوع اين از آگاهي كه باشد مطلوب تنوع يدارا بررسي مورد صفات نظر از مطالعه
 كه است آن از موثرتر صفت اين اصالح در عملكرد مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي ياجزا اساس بر انتخاب كه معتقدند محققين

 ميمستق ريغ و ميمستق اثرات تياهم از يقيدق يهديا، ساده يهمبستگ بيضرا يبررس ).2( گيرد صورت عملكرد براساس صرفاً انتخاب
د سنبله در متر مربع، ). قرباني و همكاران در نتيجه انجام تحقيقي، صفاتي مانند تعدا7( دينما ينم فراهم را ردكعمل ياجزا از يك هر

تعداد دانه در مترمربع، وزن دانه در سنبله، سرعت توليد عملكرد بيولوژيك، سرعت توليد دانه و عملكرد بيولوژيك را  به عنوان 
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 هك يصفات شناخت و يابيارز هدف از اين تحقيق، ).4( معيارهايي براي انتخاب جهت بهبود عملكرد دانه در گندم معرفي نمودند
 صفات مستقيم غير و مستقيم اثرات ينيتع همچنين و نندك يم هيتوج نوتركيب گندم هاي اينبردالين در را ردكعمل تنوع زانيم نيشتريب

  .باشددانه مي عملكرد بر
  

  ها:مواد و روش
ستگاه تحقيقاتي در اي 1390-91الين اينبرد نوتركيب گندم نان حاصل از تالقي روشن و سوپرهد در سال زراعي  76با  تحقيقاين 

قالب طرح بلوك  متر در 1770و ارتفاع از سطح دريا  15/30، عرض جغرافيايي 06/57دانشگاه شهيد باهنر كرمان با طول جغرافيايي 
هاي كاشت در زمان مناسب عمليات تهيه زمين شامل شخم، ديسك، تسطيح، كوددهي و تهيه رديفتكرار اجرا شد.  2كامل تصادفي با 

هاي هرز به صورت دستي و آبياري و غيره كليه عمليات كاشت و داشت (كاشت دستي، وجين علف نواخت اجرا گرديد.و به طور يك
، طول سنبله )cm( ، عرض برگ پرچم)cm( طول برگ پرچمصفت مورفولوژيك شامل  18ها براساس تمامي الين...) انجام گرفت. 

، )cm( ارتفاع بوته ، تعداد گره،)cm( ، طول پدانكل)cm( ، طول ريشك)cm( ، طول سنبله اصلي بدون ريشك)cm( ريشك اصلي با
 دانه در كرت، عملكرد )gr( تعداد پنجه كل، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه كل در بوته، تعداد دانه سنبله اصلي، وزن دانه سنبله اصلي

)gr(عملكرد بيولوژيك ، )gr(شاخص برداشت، وزن ساقه اصلي ، )gr( ار دانهو وزن هز )gr (.هر الين در  مورد ارزيابي قرار گرفتند
بوته از هر  3گيري صفات، براي اندازهمتري كشت گرديدند. سانتي 30خط دو متري به فاصله خطوط  3يك كرت آزمايشي كه شامل 

ل براي بررسي همبستگي به منظور تجزيه و تحلي با استفاده از ميانگين سه نمونه در نهايتالين بصورت تصادفي انتخاب شدند و 
  استفاده شد. MATLAB و SPSS ،Excelافزارهاي به گام و تجزيه عليت از نرم ساده فنوتيپي، تجزيه رگرسيون گام

  
  نتايج و بحث:

مهم از يكي عنوان به دانه عملكرد .ديدارگرد يمعن صفات ثركا يبرا 1 جدول در مختلف صفات نيب ساده يهمبستگ بيضرا ريمقاد
با صفات عملكرد بيولوژيك، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه كل،  به ترتيبداري  معني و مثبت همبستگي بررسي مورد فاتص ترين

سنبله  تعداد دانه كل در بوته، شاخص برداشت، وزن دانه سنبله اصلي، عرض برگ پرچم، وزن ساقه اصلي، طول برگ پرچم، طول
بارور بيش پنجه تعدادتعداد دانه سنبله اصلي نشان داد. پدانكل و  ارتفاع بوته، طول ريشك، اصلي بدون ريشك، طول سنبله اصلي با

) و 676/0**)، تعداد دانه كل (774/0**( يكولوژيب ردك)، عمل823/0**(دار را به ترتيب با عملكرد دانه ترين همبستگي مثبت و معني
 مدل وارد هك بود ين صفتياول صفت نيا شود،يم اشاره آن به بعداً هك گام به گام ونيرگرس دارا بود. در) 492/0**شاخص برداشت (

 توانديم پنجه بارور تعداد اهشك نيبنابرا ،باشدگندم  در ردكعمل نندهكنييتع عامل نيترمهم عنوانتواند بهميبنابراين اين صفت  د.ش

 آن نشانگر )864/0**( يكولوژيرد بكعمل با دانه ردكعمل يهمبستگ بيضر بودن باال). 3( باشد داشته دانه ردكعمل بر يداريمعن ريتأث

 چون ييها اندام يفتوسنتز تيحاصل فعال دانه هك آن به توجه با ت.اس داشته شيافزا بذر ردكتوده عمل ستيز لك شيافزا با هك است

 باال دانه ردكعمل هكاست اين ينشان دهندهو  ستين انتظار از دور يزيچ صفت دو نيا يباال يهمبستگ باشد لذا يم برگ و شاخ

داري بين عرض برگ پرچم و طول سنبله با ). همبستگي مثبت و معني8( است مناسب يشيرو قدرت و يانهيسبز رشد مستلزم داشتن
در سنبله و همچنين بين دو صفت مشاهده شد. نتايج مشابهي براي همبستگي اين صفات در مطالعات قبلي گزارش شده  تعداد دانه

) 77/0**هاي گندم سينتتيك باالترين ميزان همبستگي عملكرد بيولوژيك (. نورخلج و همكاران در آزمايشي با استفاده از الين)9( بود
 و تابع(عملكرد دانه) ريمتغ بر مؤثر و با ارزش يرهايمتغ نييتع منظور به گام به گام ونيرگرس از .)6( را با عملكرد دانه گزارش كردند

از ميان صفات مورد بررسي صفت تعداد پنجه بارور اولين صفتي  ).2(جدول  شد استفاده آن راتييه تغيتوج يبرا لمد نيبهتر هيته
و تعداد پنجه  ردكعمل نيب باال و مثبت يهمبستگ. كرددرصد تغييرات عملكرد را توجيه  7/67 و بود كه وارد معادله رگرسيوني گرديد
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 راتييتغ از درصد 9/17 هكبود  دانه اصلي وزن شد، يونيرگرس معادله وارد هك يدوم صفت .است جهينت نيا نندهك دييتأ زين بارور

  د.ينما يه ميتوج را ردكعمل وابسته صفت
  

  نان گندم يهانيال مختلف صفات يهمبستگ -1جدول
  1X  2X  3X 4X 5X 6X 7X 8X  9X  10X  11X  12X  13X  صفات

1X 1                          
2X **615/0  1                        
3X **536/0  *292/0  1                      
4X **421/0  067/0  **612/0  1                    
5X **469/0  **405/0  21/0  113/0  1                  
6X **312/0  179/0  **404/0  **336/0  **592/0  1                
7X *282/0  **369/0  197/0  194/0  182/0  125/0  1              
8X *257/0  **327/0  *235/0  *242/0  103/0  131/0  **609/0  1            
9X **6/0  **559/0  **508/0  **459/0  **322/0  *297/0  181/0  170/0  1          
10X **416/0  **548/0  **341/0  **328/0  *267/0  **301/0  **815/0  **823/0  **557/0  1        
11X **491/0  **581/0  **391/0  **322/0  **340/0  *293/0  **774/0  **774/0  **485/0  **864/0  1      
12X **025/0  **336/0  **356/0  **373/0  207/0  051/0  024/0  023/0  **683/0  *238/0  *243/0  1    
13X *314/0  **365/0  206/0  **375/0  097/0  148/0  **658/0  **676/0  *354/0  **725/0  **643/0  *272/0  1  
14X *221/0  *294/0  09/0  *265/0  073/0  169/0  **471/0  **492/0  **348/0  **622/0  *227/0  147/0  **488/0  

 .درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در داريمعن بيترت به** و  *
 1X: 2 طول برگ پرچمX: 3 عرض برگ پرچمX : 4 طول سنبله بدون ريشكX : 5 طول سنبله با ريشكX :  6 طول پدانكلX:7 ارتفاع بوتهX:  تعداد پنجه

 تعداد دانه كل: 13X تعداد دانه در سنبله اصلي :12X عملكرد بيولوژيك : 11X عملكرد دانه:10X وزن دانه در سنبله اصلي :9X تعداد پنجه بارور : 8X كل

 14X:شاخص برداشت.  
پس از  .دهنديم اختصاص به خود را ردكعمل راتييتغ از درصد 6/85 هم با )تعداد پنجه بارور و وزن دانه سنبله اصلي( صفت دو نيا

 از درصد 88 در مجموعو اند شده يونيرگرس معادله وارد دانه لك عدادت و تعداد دانه سنبله اصلي ب صفاتيترتبه ،دو صفت مذكور

  :بود ريرابطه ز يدارا يينها مدل كردند. هيتوج را ردكعمل راتييتغ
Y= + 0/62 x1 + 0/507 x2 – 0/172 x3 + 0/173 x4 

) ، وزن دانه 1xه (تعداد پنجه بارور(صفت نام برد 4توان از دار براي صفات مورد مطالعه ميبنابراين ضمن وجود تنوع ژنتيكي معني
 گذار در اصالح عملكرد گندم استفاده نمود.) ) به عنوان صفات تاثير4x)، تعداد دانه كل(3x)، تعداد دانه سنبله اصلي(2xاصلي(سنبله 
 از مترمربع، در سنبله تعداد و سنبله در دانه وزن ،يكولوژيب ردكعمل ،ياهمرحل ونيرگرس اساس زاده و همكاران نشان دادند كه برزكي

در آزمايشي  يا مرحله ونيرگرس جينتا اساس بر . )10( داشتند دانه ردكعمل هيتوج در يموثرتر سهم و بوده ردكعمل يااجز نيتر مهم
 در صفات نيمهمتر سنبله در دانه تعداد و پرچم برگ طول پنجه، تعداد سنبله، طولكه توسط آرمينيان و همكاران انجام شد صفات 

   .)1( بودند دانه ردكعمل در موجود تنوع هيتوج
  
  
  
  
  
  

  نان گندم هاي نالي در دانه عملكرد براي گام به گام رگرسيون تجزيه نتايج -2 جدول

F 2R 2  جزئيR ثابت ريمتغ  ضريب رگرسيون استاندارد شده  مدل  
  عرض از مبدأ -71/12 - -  

  تعداد پنجه بارور 623/0 67/0 67/0  72/150**
  وزن دانه سنبله اصلي 507/0 85/0 18/0 76/210**
  تعداد دانه سنبله اصلي -172/0 86/0 01/0 46/150**
  تعداد دانه كل 173/0 88/0 02/0 02/126**
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 ردكعمل تيعل هيتجز در ).3(جدول  فتندگر رقرا تيعل هيتجز مورد يونيرگرس مدل به شده وارد صفات ون،يرگرس جينتا به توجه با

 عنوان به اصلي، تعداد دانه سنبله اصلي و تعداد دانه كل سنبله دانه وزن ،تعداد پنجه بارور صفات مقابل در وابسته ريمتغ بعنوان دانه

 مربوط ريمس بيضرا د.گرد مشخص تابع ريمتغ با رهايمتغ نيا از يك هر ميمستق ريغ و ميمستق اثرات تا شد داده قرار مستقل يرهايمتغ

مي دانه عملكرد بر )62/0( مثبت مستقيم اثر ترينبيش داراي پنجه بارور تعداد صفت. است شده ارائه 3ر جدولت ديعل هيتجز به
منجر به ) وزن دانه در سنبله اصلي و تعداد دانه كل(اين اثر مستقيم به همراه اثر غير مستقيم اين صفت از طريق صفات ديگر  .باشد

 تعداد دانه كل صفت طريق از تعداد پنجه بارور  صفت د پنجه بارور با عملكرد دانه گرديد.) تعدا823/0( همبستگي مثبت و معني دار

  بود. اندك صفات ساير طريق از صفت اين مستقيم غير اثرات و داشت عملكرد بر را مثبت و مستقيم غير ثيرأت ترينبيش
 صفت از پسدانه داشت.  عملكرد بر را يمثبت و ميمستق ريغ اثركل  تعداد پنجه بارور از طريق وزن دانه در سنبله اصلي و تعداد دانه

 گام رگرسيون از حاصل نتايج با نتايج اين كه داشت دانه عملكرد با را مستقيم ثيرأت ترينبيشصفت وزن دانه اصلي  پنجه بارور، تعداد

 با هاآن مثبت يهمبستگ شيافزا موجب ه،دان ردكعمل بر گريديك قيطر از صفت دو نيا ميرمستقيغ اثرات .است منطبق كامال گام به
 مستقيم اثر بيشترين .)1(جدول  داشتند گريديك با زين يمثبت يهمبستگ صفت دو نيا نيهمچن .)3و  1(جدول  ديگرد دانه ردكعمل

دانه با تعداد دانه ترين اثرات غيرمستقيم بر عملكرد بيش) و -166/0تعداد دانه در سنبله اصلي (  به متعلق دانه عملكرد روي بر منفي
 صفات ) مشاهده شد.344/0) و تعداد دانه در سنبله اصلي از طريق وزن دانه در سنبله اصلي (424/0كل از طريق تعداد پنجه بارور ( 

 يا و جزيي مقادير با عليت تجزيه در داشتند دانه عملكرد با كه داريمعني و مثبت همبستگي عليرغم تعداد دانه اصلي و تعداد دانه كل

 در موثر صفات بين روابط بيانگر تواندنمي تنهايي به همبستگي نتايج كه است اين دهندهنشان اين كه شدند وارد منفي ضرايب

 د.گردن حذف ندارند عملكرد با واقعي روابط كه صفات گونهاين بايستي عملكرد در ثرؤم صفات انتخاب در نتيجه در. باشد عملكرد
 مستقيم اثر با مربع متربع در سنبله تعداد و سنبله در دانه تعداد دانه، هزار وزن عليت، صفات براساس تجزيهاقدم و همكاران محمدي 

 اثر با صفات ميمستق اثرات چون. )5( گزارش كردند كردند تبيين را اين صفت تغييرات درصد 2/93 دانه حدود عملكرد يرو مثبت

 به تالش گونه هر توان نتيجه گرفت كهاز نتايج اين آزمايش مي نيبنابرا بود، جهت يك در هاآن ريتأث و داشتند مطابقت يهمبستگ لك

بنابراين با  د.ش خواهد منجر دانه ردكعمل شيافزا به ،عداد پنجه بارور و وزن دانه اصليت شيافزا اهش تعداد دانه اصلي وك منظور
تعداد دانه در سنبله اصلي  ور، تعداد دانه كل، وزن دانه در سنبله اصلي،تعداد پنجه بار عملكرد بيولوژيك، ليقب از ردكعمل ياجزا بهبود

  داد.  افزايش نحومطلوبي به را بوته عملكردتوان ، ميهستند بوته دانه در عملكرد بر تاثيرگذارو  مهم كه صفات و شاخص برداشت
  

  
  

  نان  گندم هاي الين در انهد عملكرد براي غيرمستقيم و مستقيم اثرهاي به همبستگي ضرايب تجزيه -3 جدول
    اثر مستقيم اثر غير مستقيم از طريق

  صفات    تعداد پنجه بارور وزن دانه سنبله اصلي تعداد دانه سنبله اصلي  تعداد دانه كل
  تعداد پنجه بارور 62/0  .... 08/0 -003/0  112/0
  وزن دانه سنبله اصلي 5/0 106/0 .... -113/0  05/0
  تعداد دانه سنبله اصلي -166/0 014/0 344/0 ....  045/0
  تعداد دانه كل 167/0 424/0 178/0 -045/0  ....

  باقيمانده 346/0     
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Study the relationship of correlation, regression and path of morphological 
traits in wheat inbred liens 

Behnaz Tohidi, Ghasem Mohammadi-nejad, Babak Nakhoda 
Abstract 
In order to determine the relationship between different traits and grain yield, this study was conducted 
Seventy- six recombinant inbred lines based on randomized complete block design with two replications at 
the agricultural research farm of Shahid Bahonar University of Kerman, Iran in 2011-2012. In this 
experiment, eighteen traits were measured. The results of correlation coefficients revealed that grain yield 
was positively and significant correlated with majority of the yield components. To remove the effect of non-
contributing traits or less influence on grain yield in regression model, stepwise regression was used. 
Stepwise regression analysis indicated that 88% of the variation explained by fertile tillers, grain weight per 
main spike, number of grains per spike and number of grains per plant, respectively. Path coefficients 
analysis showed that number of fertile tillers (0.62) and grain weight per main spike (0.5) had the highest 
direct effects on grain yield. These traits through the total number of grain per plant were applied indirect 
and positive effect on grain yield. Therefore, these traits are as indirect selection criteria for improving grain 
yield in bread wheat lines especially in the early generations of breeding programs. 
Keyword: Path analysis, Stepwise regression, correlation coefficients, grain yield. 
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