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  چکیده 

 C-82-12و  C-81-4،  C-81-10 ،C-81-14 هاي امیدبخش  الینالوند و  ،نیزرارقام گندم، منظور بررسی رابطه صفات مؤثر بر عملکرد دانه  به
هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار در    در قالب طرح بلوك هاي نواري کرتصورت  هآزمایش ب. کشت شدند آبان 30و آبان 10مهر،  20هاي کاشت  تاریخ در

و  شـرایط بـدون تـنش    هـر دو  نتایج نشان داد در .اجرا گردید 86تا  84هاي  دهی در سال مرحله سنبلهدو آزمایش جداگانه آبیاري کامل و قطع آبیاري در 
دار  ، تعداد سنبله در مترمربع، وزن هزار دانـه همبسـتگی مثبـت و معنـی    بوته ، ارتفاعدهی، روز تا رسیدگی عملکرد دانه با صفات روز تا سنبله رطوبتی تنش

و در شرایط ) R2% =83(درصد  83صفات تعداد سنبله در مترمربع و روز تا رسیدگی در شرایط بدون تنش  ،صعودي گامبراساس رگرسیون گام به  .داشت
صفت تعداد سنبله در مترمربـع و   تجزیه علیت با استفاده از صفات مذکور نشان داد، .ن نمودندیاز تغییرات عملکرد دانه را تبی) R2% =87(درصد  87تنش 

عامل در شـرایط   3داد  ها نشان تجزیه به عامل .ندداشت در هر دو شرایط مستقیم و غیر مستقیم را بر روي عملکرد دانهترین اثر مثبت روز تا رسیدگی بیش
ي گـذار  هاي دانه و فنولوژي گیـاه نـام   اجزاي عملکرد دانه، ویژگی عامل ترتیب بهکه  ها را توجیه نمودند رات کل دادهیدرصد از تغی 77بدون تنش رطوبتی

عملکـرد دانـه و فصـل رشـد و عامـل       عامـل  ترتیـب  بـه  ،هـا را توجیـه نماینـد    درصد از تغییرات داده 88عامل توانستند  2رطوبتی  در شرایط تنش .شدند
بله در تعـداد سـن   عملکرد دانه بـا صـفات روز تـا رسـیدگی و    ابیاري اي صفات مشاهده شد در هر دو شرایط  در تجزیه خوشه .مورفولوژیک نام نهاده شدند
بر اساس صفات روز تا رسیدگی و تعداد سـنبله   ها هاي کاشت مختلف، گزینش ژنوتیپ شود در تاریخ نتیجه گرفته می .گرفتندمترمربع در یک خوشه قرار 

  .هایی با عملکرد دانه باال منتج شود به گزینش ژنوتیپدر هر دو شرایط آبیاري طور غیر مستقیم  تواند به در مترمربع می
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     1مقدمه
مهمترین عامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی تـنش  

درصد اراضی کشـاورزي در دنیـا را    60تا  40این عامل  ،خشکی است
شـک  ایران جـزو منـاطق خشـک و نیمـه خ    . دهد تحت تأثیر قرار می

گنـدم در بیشـتر منـاطق کشـور     کشت  شود و جهان تقسیم بندي می
). 24( شـود  می مواجه رطوبتی تنشبخصوص در زمان بعد از گلدهی با 

افتـد کـه نسـبت تبخیـر و تعـرق       خشکی زمانی اتفاق می اصوالً تنش
طبـق  ). 5(کـاهش یابـد    واقعی به تبخیر و تعرق بالقوه به کمتر از یک

ین عملکرد دانه صفتی کمـی بـوده و توسـط    گزارش بسیاري از محقق
پذیري این صـفت بـه    چنین توارث شود هم تعداد زیادي ژن کنترل می

دلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط پایین بوده، بنابراین انتخاب مسـتقیم  
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براساس عملکرد دانه در جهت بهبود آن ممکـن اسـت چنـدان مـؤثر     
هـاي اصـالحی    امـه کنتـرل بهتـر اثـرات محیطـی در برن    ). 26(نباشد 

تواند از طریق انتخاب غیـر مسـتقیم بـراي     منظور بهبود عملکرد می به
صفاتی که همبستگی خوبی با عملکرد دانه داشته و کمتر به تغییـرات  

صـفات مورفولوژیـک بـه    ). 11(حساس باشند، صورت گیـرد  محیطی 
ــل انــدازه چنــین  گیــري هســتند هــم دقــت و بــا ســادگی زیــادي قاب

سبتاً باالیی دارند، بنابراین گزینش بر اساس این صفات پذیري ن توارث
ممکن است راه مطمئن و سریعی براي غربال کردن جوامـع گیـاهی و   

تجزیه ضرایب همبستگی بـین صـفات   ). 30(بهبود عملکرد دانه باشد 
گیري در مـورد اهمیـت نسـبی ایـن      مختلف با عملکرد دانه به تصمیم

رهـاي انتخـاب، کمـک فراوانـی     عنـوان معیا  ها بـه  صفات و ارزش آن
و قنبالنـی  ) 6(، آیسیسک و همکاران )18(جوشی و همکاران . کند می

تعـداد  بین عملکرد دانه با ارتفاع گیاه، طول سنبله، تعـداد پنجـه،   ) 13(
دار  سنبلچه در سنبله و عملکرد بیولوژیک همبسـتگی مثبـت و معنـی   
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اثرات مستقیم گزارش کردند این صفات  این محققین .مشاهده نمودند
از آنجایی که بـین  . دارند 1و غیر مستقیم بر روي عملکرد دانه در گندم

منفی وجود دارد و با توجه بـه    صفات مرتبط با عملکرد دانه همبستگی
توانـد فقـط بـر     قضاوت نهـایی نمـی   ،پیچیده صفات با همدیگر روابط

 هـاي  گیرد و الزم است از روشمبناي ضرایب همبستگی ساده انجام 
). 9(تر روابط بین صفات بهره برد  آماري چند متغیره جهت درك عمیق

نژادگران گیاهی متعددي جهت شناسایی صفاتی  تجزیه علیت توسط به
عنوان معیـار گـزینش مفیـد هسـتند و موجـب بهبـود عملکـرد         که به

حمزه و همکـاران  ). 19و  14(مورد استفاده قرار گرفته است  ،شوند می
بـه همـراه والدینشـان در گنـدم گـزارش       F3الین  50در ارزیابی ) 4(

صـورت   ت بیوماس و تعداد دانـه بیشـترین تـأثیر را بـه    اکردند که صف
   .مستقیم و غیر مستقیم بر روي عملکرد دانه داشته است

ها  ها یک روش آماري مؤثر در کاهش حجم داده تجزیه به عامل 
رند، در چنـد  است و صفات مختلف که همبستگی باالیی با همدیگر دا

طـور مـؤثري بـراي درك     ایـن روش بـه  ). 9(کند  بندي می عامل گروه
روابط و ساختار اجزاي عملکرد دانـه و صـفات مورفولوژیـک گیاهـان     

در ) 2(روسـتایی و همکـاران   ). 28و  8(کار گرفته شده است  زراعی به
 خشـکی  الین بومی گندم نان در شرایط تنش 650آزمایشی که روي 

هـا پـنج عامـل وارد     گزارش کردند که در تجزیه به عامل ،دادند انجام
الـه   حبیـب . نددرصد از تغییرات را توجیه نمود 5/65شده و در مجموع 
عامـل را   4صفت در گندم  11در تجزیه عاملی ) 16(خان و همکاران 
درصد از واریانس کل متغیرها  29/55 ها این عامل کهشناسایی کردند 

الیـن   40بـر روي  ) 15(گوبتـا و همکـاران    در بررسـی  .در بر گرفتند
عامل  5صفت مرتبط با عملکرد و کیفیت دانه را به 15 ،پیشرفته گندم

کـه   بنـدي کـرد   گـروه دهـی    رسیدگی، سنبله، دانه، پـروتئین و پنجـه  
و  44/27هاي نسبی  مهمترین آنها عوامل رسیدگی و سنبله با واریانس

   .بودند درصد 8/23
ند براي شناسایی صـفات براسـاس تشـابه و    توا تجزیه کالستر می

. گردد بندي شوند، استفاده می ها طبقه ها و زیر گروه عدم تشابه به گروه
 هـاي اصـالح نباتـات مفیـد اسـت      این تکنیک براي انتخاب در برنامه

در بررسی صـفات مـوثر بـر عملکـرد     ) 25(پیردشتی و همکاران ). 12(
هـاي آمـاري مختلـف     ز روشگندم نان بـا اسـتفاده ا   ژنوتیپ 60دانه 

اسـاس صـفات، صـفات در سـه     گزارش نمودند در تجزیه کالستر بـر  
دانـه   این محققین گزارش کردند صفات تعداد. بندي شدند ، گروهدسته

وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه در یک گروه  در سنبله،
ال بـا  هاي گنـدم داراي عملکـرد بـا    قرار گرفتند، و دستیابی به ژنوتیپ

انتخاب مواد اصالحی داراي قطر ساقه، تعداد دانه پرشده و وزن هـزار  
صـفات و   بررسـی روابـط بـین    تحقیق این هدف. دانه باال میسر است

آمـاري   هـاي  روش از اسـتفاده  با دانه عملکرد موثر بر شناسایی صفات
                                                             
1- Triticum aestivum L. 

 . بود چند متغیره
  

  ها  مواد و روش
منـابع طبیعـی    ي وایسـتگاه تحقیقـات کشـاورز    این تحقیـق در  

  9 °46طـول جغرافیـایی   شمالی، 58°36عرض جغرافیایی میاندوآب با 
متر از  1314متر بارندگی و ارتفاع  میلی 290میانگین درازمدت  شرقی،

متري لومی رسـی،  سانتی 30بافت خاك در عمق . سطح دریا اجرا شد
 زیمنس بر متر دسی 2و هدایت الکتریکی خاك  5/7-8اسیدیته خاك 

هاي کامل  در قالب طرح بلوكهاي نواري  کرتصورت  هآزمایش ب. بود
در هـر  . انجام گرفـت ، )84-86(تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال 

سال دو آزمایش یکی با آبیاري کامـل و دیگـري بـا قطـع آبیـاري در      
 10مهـر،   20هاي کاشـت   تاریخ، Aعامل . دهی اجرا شد مرحله سنبله

 ،C-81-4ندم هاي گ الوند و الین ،نیزرارقام  Bملو عا آبان 30و آبان
 C-81-10 ،C-81-14  وC-82-12 فاصله  با خط 6هر رقم در  .بودند

بـا دسـتگاه    بذر در مترمربع 450و تراکم  متر 5طول  هب، مترسانتی 20
ــار آزمایشــات کاشــت خطــی ــین،  . ددنشــ  هک ــه زم ــه عملیــات تهی کلی
ان براي هر دو آزمایش انجام طور یکس ههاي زراعی کوددهی ب مراقبت
دهی، روز تـا رسـیدگی،    هلصفات مورد مطالعه شامل روز تا سنب. گرفت

ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانـه در سـنبله، وزن هـزار    
بـراي تجزیـه    در محاسبات آماري. دانه و عملکرد دانه در هکتار بودند

. اسـتفاده شـد   SPSS 18 و MSTAT-Cهـاي آمـاري    ها برنامه داده
براي بررسی و ردیابی وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین متغیرهـاي  

جهـت  . مورد بررسی ضرایب همبستگی سـاده صـفات محاسـبه شـد    
بررسی برازش یک مدل توصیفی بین صفات تحت بررسی بـه عنـوان   

عنوان متغیر تابع از رگرسیون چنـد   متغیرهاي مستقل و عملکرد دانه به
مستقیم و غیر مستقیم  به گام صعودي استفاده شد و اثراتمتغیره گام 

ها  جهت کاهش ابعاد مجموعه داده. صفات بر عملکرد دانه تعیین شدند
جهـت انتخـاب تعـداد    . کار گرفته شد ههاي اصلی ب روش تحلیل مؤلفه

باالتر از یک و یـا  ) ویژه مقدار(هایی که ریشه مشخصه  ها مؤلفه عامل
واریانس متغیرهاي  درصد 80و در ضمن حدود نزدیک به یک داشتند 

در راسـتاي قـرار گـرفتن بیشـتر     . اولیه را بیان کردند، انتخـاب شـدند  
تجزیه  ووریماکس هاي اصلی از چرخش  تغییرات نمونه بر روي مؤلفه

بندي صفات و شناسـایی صـفات    جهت گروه  wardروشبهاي  خوشه
  .گردیداستفاده موثر بر عملکرد دانه 

  
  و بحثنتایج 

  محیط بدون تنش رطوبتی
  تجزیه واریانس صفات

در ها از نظر صفات مورد مطالعـه   نتایج جدول تجزیه واریانس داده
از نظـر   هـا  نوتیپژ ینب نشان داد) 1جدول ( رطوبتی تنششرایط بدون 
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تعـداد سـنبله در مترمربـع، وزن    ، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوتـه صفات 
، ایـن مطلـب   وجود داشتداري  ف معنید دانه اختالرهزار دانه و عملک

  .  بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی بود
  

 تجزیه و تحلیل همبستگی 
 رطـوبتی نشـان   تنشنتایج همبستگی بین صفات در محیط بدون 

روز تـا   ،دهـی  عملکـرد دانـه بـا صـفات روز تـا سـنبله       )2جدول (داد 
و وزن هـزار دانـه    د سـنبله در مترمربـع  ، تعـدا رسیدگی، ارتفـاع بوتـه  

درصـد   90تـا   80با توجه به اینکه  .داشتدار  همبستگی مثبت و معنی
افشـانی حاصـل    ها براي رشد دانه، از فتوسنتز بعد از گرده کربوهیدرات

هـایی کـه از طـول دوره رشـد      هاي مساعد ژنوتیـپ  شود در محیط می
بیشتري مواد فتوسنتزي را به توانند مقدار  می ،باالتري برخوردار باشند

وجــود . مخــازن انتقــال داده و نهایتــاً عملکــرد بــاالیی داشــته باشــند
توانـد   دار بین ارتفاع بوته و عملکرد دانـه مـی   همبستگی مثبت و معنی

هـا در طـول پـر شـدن      دلیل ذخایر ساقه بیشتر و انتقال آن به دانـه  به
ه و وزن هزار دانـه نیـز   با بررسی همبستگی بین تعداد دان. ها باشد دانه
توان دریافت که افزایش تعداد دانه باعث کـاهش وزن هـزار دانـه     می
  .شد

  
 رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت

قبل از تجزیه علیت با استفاده از تجزیه رگرسیونی گـام بـه گـام    
صعودي سهم هر یک از صفات که بیشترین تأثیر را در عملکرد دانـه  

کـه صـفات تعـداد    ) 3 جـدول (یج نشـان داد  نتا. شدخص شداشتند، م
سنبله در مترمربع و روز تا رسیدگی کامل بیشترین تأثیر را در عملکرد 

. نمودنـد درصد از کل تغییرات عملکرد دانه را توجیـه   83دانه داشته و 
، صفت X :، تعداد سنبله در مترمربعY ):تن در هکتار( اگر عملکرد دانه
خطـی چندگانـه   له کلی خـط رگرسـیون   ، باشد معادZ :روز تا رسیدگی

  .محاسبه شدصورت زیر  به
  

 رطوبتی تنش نبدومیانگین مربعات صفات مورد مطالعه در شرایط  - 1جدول 
            میانگین مربعات      

  منابع 
  تغییر

  درجه
  آزادي 

  روز تا 
 دهی سنبله

  روز تا
  رسیدگی

  ارتفاع
  بوته

  سنبله  تعداد
  در مترمربع

  تعداد دانه
 هدر سنبل

  وزن
 هزار دانه

  عملکرد 
  دانه

  ns08/16354  **25/7367  **33/1633  **6/601962  *33/560  ns23/32  **67/151  1  سال
  08/2  78/41  60/49  06/10873  8/107  82/8  86/18020  4  بلوك در سال
  ns36/42820  **77/9973  **52/717  **59/985329  ns14/289  **25/82  **05/232  2  تاریخ کاشت

  ns38/17675  ns92/1  ns52/240  **25/116030  ns77/96  *03/50  **57/21  2  سال× تتاریخ کاش
  a 8  63/17753  67/6  91/39  80/28842  43/66  64/16  09/4خطاي 
  ns10/17631  *20/5  **51/294  **64/34892  ns02/86  **60/98  *10/3  5  ژنوتیپ

  ns7/17920  ns01/3  ns82/72  ns27/20992  ns2/37  ns10/20  ns03/2  5  سال× ژنوتیپ 
  b 20  43/17516  90/1  21/37  35/17400  25/54  87/17  36/1خطاي 
  ns58/17674  **51/5  ns80/107  ns47/11207  ns92/32  ns79/9  *74/1  10  تاریخ کاشت× ژنوتیپ

× تاریخ کشت×  سال
  ns58/17674  ns02/2  ns72/61  ns95/3156  ns17/63  ns88/15  ns30/0  10  ژنوتیپ
  ab 40  11/17915  01/2  41/84  35/10090  19/103  02/12  76/0خطاي 

  C.V (    13/6  59/0  73/9  17/18  67/26  29/8  95/13(% یرات یضریب تغ
ns  ،*  1و % 5دار در سطح احتمال  دار و معنی ترتیب غیر معنی به -**و%  

  
  همبستگی ساده  بین صفات در محیط بدون تنش رطوبتی - 2جدول   

 وزن  صفات
  هزار دانه 

  اد دانهتعد
  در سنبله 

  سنبله  تعداد
  ترمربعمدر 

  ارتفاع
  بوته 

  روز تا 
  رسیدگی

  روز تا
  دهی سنبله 

  صفات 
  

      26/0 ns روز تا رسیدگی  
     48/0 ** 260/0 ns ارتفاع بوته  
    48/0 ** 79/0 ** 42/0   تعدادسنبله در مترمربع **
   25/0 ns 09/0 ns 18/0- ns 20% ns در سنبله تعداد دانه  
  37/0- ** 24/0 ns 04/0- ns 31/0 * 003/0 ns وزن هزار دانه  
 37/0 ** 24/0- ns 86/0 ** 42/0 ** 87/0 ** 31/0   عملکرد دانه *
ns ، * 1و % 5دار در سطح احتمال  ترتیب عدم معنی دار، معنی به -**و %  
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Y = 008/0  +1/15- X + 07/0 Z         R2=%83 

نشـان داد  ) 3جـدول  (دي نتایج جدول رگرسیون گام به گام صعو
درصد از کل تغییـرات   76تنهایی  که صفت تعداد سنبله در مترمربع به

زمانی  .نمودعملکرد را در مقایسه با دیگر صفات در این تحقیق توجیه 
درصـد از   7شود این صفت نیز  که صفت روز تا رسیدگی وارد مدل می

داد سنبله در متـر  بنابراین نقش تع. نمودتغییرات عملکرد دانه را توجیه 
مراتب بیشـتر از   مربع بر روي تغییرات عملکرد دانه در تحقیق حاضر به

جهت . صفت روز تا رسیدگی و همچنین دیگر صفات مورد مطالعه بود
  .تفسیر بهتر نتایج رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت انجام شد

نشان داد صـفت  ) 1، شکل 4جدول (نتایج حاصل از تجزیه علیت 
سنبله در مترمربع بیشترین تأثیر مستقیم را بر روي عملکرد دانه  تعداد

داشت همچنین این صفت توانست به صورت غیر مستقیم و از طریـق  
. باشـد  صفت روز تا رسیدگی اثر مثبتی بر روي عملکـرد دانـه داشـته   

صفت روز تا رسیدگی کامل بعـد از صـفت تعـداد سـنبله در مترمربـع      
ـ    داشـت، ایـن صـفت   ر روي عملکـرد دانـه   بیشترین اثر مسـتقیم را ب

همچنین به صورت غیر مستقیم از طریق تعداد سنبله در مترمربـع بـر   
طبق این نتایج افزایش تعـداد روز  . عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار داد

تا رسیدگی بیشترین تأثیر غیر مستقیم را از طریـق اسـتفاده بیشـتر از    
مربـع بـر روي عملکـرد دانـه     فصل رشد و افزایش تعداد سنبله در متر

توان اظهـار داشـت ظرفیـت ژنتیکـی      از طرفی می. وده استاعمال نم
هاي بیشتر در مترمربع با افزایش طول فصل رشد بـر روي   تولید سنبله

 کرده است که گزارش )7(بیگام . بوده استافزایش عملکرد دانه مؤثر 
 .شـد  نهدا افزایش عملکرد موجب گندم در رویشی رشد طوالنی دوره
 که( مخزن ظرفیت به دانه عملکرد که ه استنمود اشاره همچنین وي

 و )شـود  مـی  تعیـین  دوره رویشی طول در اه گل تکوین آغاز با عمدتاً
اوکویامـا و   .بـود  متکـی  دانـه،  پرشـدن  دوره طول در فتوسنتز ظرفیت

 تعداد و بیوماس با دانه عملکرد که دادند نشان گندم در) 24(همکاران 
 گزارش اساس بر همچنین ،داشت مثبت همبستگی مترمربع در سنبله

 آثار مستقیم سنبله در دانه تعداد و مترمربع در سنبله تعداد محققان، این
   .دانه داشته است عملکرد روي مثبتی و

  
  ط بدون تنشدر محی) متغیرهاي مستقل(و سایر صفات ) متغیر تابع(تجزیه رگرسیون گام به گام صفت عملکرد دانه  - 3جدول 

    مراحل رگرسیون گام به گام  
  2  1  متغیر اضافه شده به مدل

  - 1/15  - 40/0  عدد ثابت
  008/0  012/0  تعداد سنبله در مترمربع

  071/0  -  روز تا رسیدگی 
  83/0  76/0  )تصحیح شده R2( تبیینضریب 

 
  تجزیه علیت براي صفت عملکرد دانه در محیط بدون تنش - 4جدول 

  صفات
  

 سنبله در مترمربعتعداد 
 

  روز تا رسیدگی
 

  عملکرد دانه
 تعداد سنبله در مترمربع 

  
54/0  33/0  86/0  

  روز تا رسیدگی
 

42/0  40/0  83/0  
  .اعدادي که در قطر هستند، اثرات مستقیم و خارج از قطر اثرات غیر مستقیم صفات هستند

 

 
 رطوبتی نمودار تجزیه علیت تحت شرایط نرمال - 1شکل 

  
 ها به عامل تجزیه
هاي آمـاري چنـد متغیـره بـراي      به مزایاي متعدد تجزیه با توجه 

هـا   تجزیـه بـه عامـل    حاضـر از  ها در تحقیق درك عمیق ساختار داده
یـک در   با در نظر گرفتن مقادیر ویژه بزرگتر از). 5جدول (شد استفاده 

درصـد   18/78در نظـر گرفتـه شـد کـه      مؤلفهسه ، ها تجزیه به عامل
 KMO1 الزم به ذکر است که مقادیر. توجیه نمودندها را  داده تغییرات

                                                             
1-Kaiser Meyer Olkin 
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دار بودن آزمون بارتلت بیـانگر کـافی    و نیز معنی) 75/0(به دست آمده 
هـا   بودن مقادیر همبستگی متغیرهاي اولیه براي انجام تجزیه به عامل

  .بود
نشـان   )6جـدول  ( بعد از چرخش وریماکس ها عاملنتایج تحلیل  
ا را ه از تغییرات داده) درصد 87/43(ل که بیشترین حجم عامل اوداد، 

در بر گرفت داراي ضرایب بزرگ و مثبت براي صفات روز تا رسیدگی، 
ایـن صـفات   . تعداد سنبله در مترمربع، ارتفاع بوته و عملکرد دانـه بـود  

بیشترین همبستگی را با مؤلفه اول داشته و از طریق این مؤلفه توجیه 
. وان این مؤلفه را مؤلفه عملکرد دانه و اجزاي آن نامیدت لذا می ،پذیرند

درصـد از تغییـرات کـل را در بـر گرفـت داراي       88/19مؤلفه دوم که 
ضریب بزرگ و مثبت براي وزن هزار دانه و ضریب منفی براي تعـداد  

. هـاي دانـه نـام گذاشـت     توان این عامل را مؤلفه ویژگـی  می ،دانه بود
هـا را توجیـه    صـد از کـل تغییـرات داده   در 43/14عامل سوم نیز کـه  

کند بیشترین همبستگی را با صفت روز تا گلدهی نشـان داد، ایـن    می
) 27(والتـون  . گیـاه نـام نهـاد    فنولوژيتوان عامل موثر بر  عامل را می

منظور مطالعه خصوصیات مرتبط بـا رشـد و عملکـرد دانـه از روش      به
عامـل پنهـانی    7العـه  در ایـن مط  ،اسـتفاده نمـود   هـا  عاملتجزیه به 

 ؛ها را توجیه نمودنـد  درصد از کل تغییرات داده 5/86شناسایی شد که 
در عامل اول صفات مورفولوژیک در عامل دوم و سوم اجزاي عملکرد 
بیولوژیک و در عامل هفتم طول دوره پر شدن دانه بیشـترین بارهـا را   

 .داشتند
ي اصـلی  هـا  ضمن تجزیـه بـه مولفـه   ) 28(نقدي پور و همکاران 

صفات در گندم دوروم چهار عامل مستقل از هم را شناسایی کردند که 
عامـل  . درصد از تغییرات موجود را توجیـه نمودنـد   26/67در مجموع 

عملکـرد دانـه سـنبله     ،درصد از تغییرات را توجیه کرد 82/19اول که 
گذاري شد که صفت تعداد سنبله در مترمربـع در ایـن گـروه قـرار      نام

عوامـل   ،درصد از تغییرات را در بر گرفت 26/16مل دوم که عا. گرفت
گذاري شد که صفت ارتفاع بوته در این گروه قـرار   نام مربوط به ارتفاع

تغییرات را در بر گرفـت عامـل    زدرصد ا 16/16عامل سوم که . گرفت
ن هزار دانه در این گروه قرار گرفـت و در نهایـت   زاقتصادي بود که و

ل رسیدگی نام نهاده شد یکی از اجراي آن صفت عامل چهارم که عام
  .ها را توجیه کرد درصد از تغییرات داده 69/15روز تا رسیدگی بود که 

  
  تجزیه کالستر بر اساس صفات

اي بر اساس صفات مورد مطالعه  وگرام حاصل از تجزیه خوشهردند
بـه پـنج گـروه مجـزا      5در فاصله ) 2شکل (در شرایط نرمال رطوبتی 

صفت عملکرد دانه به همراه صفات تعـداد سـنبله   . بودندکیک قابل تف
در مترمربع و روز تا گلدهی در یک گروه و صفات ارتفاع بوتـه، روز تـا   

هـاي   صـورت منفـرد در گـروه    گلدهی، تعداد دانه و وزن هزار دانه بـه 
قرار گـرفتن تعـداد سـنبله در مترمربـع و روز تـا      . گرفتندجداگانه قرار 

ه بیانگر شباهت و نزدیکی این صفات بـا یکـدیگر   گلدهی در یک گرو
هـاي اصـلی را کـه در آنهـا      تجزیه کالستر نتایج تجزیه به مؤلفه. بود

با یک مؤلفه توجیه شـدند را   تعداد سنبله در مترمربع و روز تا رسیدگی
در بررسـی صـفات مـوثر بـر     ) 25(پیردشـتی و همکـاران    .تأیید نمود

هـاي آمـاري    ن بـا اسـتفاده از روش  گندم نا ژنوتیپ 60عملکرد دانه 
مختلف گزارش نمودند در تجزیه کالستر بر اساس صفات، صـفات در  

  . بندي شدند سه کالستر، گروه

  
  مقادیر ویژه، واریانس مقادیر ویژه و درصد تجمعی مقادیر ویژه در محیط بدون تنش - 5جدول 

صد تجمعی مقادیر در  درصد مقادیر ویژه از واریانس کل  مقادیر ویژه  ها عامل
PC1 07/3  87/43  87/43  
PC2  39/1  88/19 75/63  
PC3  01/1  43/14  78/78  

  
  رطوبتی تنشهاي اصلی بعد از چرخش وریماکس در محیط بدون  نتایج تجزیه  به مؤلفه - 6جدول 

  ها عامل
  میزان اشتراك  واریانس اختصاصی هر متغیر   3  2  1  متغیر یا صفت
  83/0  17/0  03/0  04/0 91/0  روز تا رسیدگی  

  89/0  11/0  92/0  005/0  17/0 روز تا گلدهی 
  43/0  57/0  09/0  - 22/0  65/0  ارتفاع بوته 

  83/0  17/0  12/0  14/0  89/0   تعداد سنبله در مترمربع
  78/0  22/0  - 28/0  - 83/0  05/0 تعداد دانه در سنبله

  75/0  25/0  - 33/0  78/0  15/0  وزن هزار دانه
  89/0  11/0  06/0  16/0  93/0 ه عملکرد دان
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  :صفات بترتیب از باال به پایین در شکل(دندروگرام تجزیه کالستر صفات تحت شرایط نرمال رطوبتی  - 2شکل 

   )هزار دانه، تعداد دانه در سنبلهتعداد سنبله در متر مربع، عملکرد دانه، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، روز تا سنبله دهی، وزن 
 

محققین گزارش کردند صفات تعداد وزن هزار دانـه، شـاخص   این 
دانه در یـک گـروه قـرار گرفتنـد، و دسـتیابی بـه       برداشت و عملکرد 

گندم داراي عملکرد باال با انتخاب مـواد اصـالحی داراي   هاي  ژنوتیپ
  .قطر ساقه، تعداد دانه پرشده و وزن هزار دانه باال میسر است

صـفات   کـرد تـوان عنـوان    ها می با توجه به کلیه تجزیه و تحلیل 
در  وجود تنـوع  دلیل تعداد سنبله در مترمربع و روز تا رسیدگی کامل به

رد لکدار مستقیم با عم اثر مثبت و معنی ،همبستگی باال ،ها نوتیپژبین 
یـرات عملکـرد دانـه را توجیـه     یاي که باالترین تغ دانه، توجیه با مؤلفه

کند و نهایتاً قرارگیري در یک گـروه بـا عملکـرد دانـه بـه عنـوان        می
در  رطوبتی تنشمهمترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در شرایط بدون 

  . شدندتحقیق حاضر شناسایی 
  

  رطوبتی محیط تنش
  تجزیه واریانس

آخـر فصـل    رطـوبتی  تنشها در شرایط  نتایج تجزیه واریانس داده
مورد مطالعه از نظـر صـفات روز تـا سـنبله     ي ها نوتیپژنشان داد بین 

، وزن در سـنبله  دهی، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانـه 
اثر متقابل ژنوتیپ . دار دیده شد هزار دانه و عملکرد دانه اختالف معنی

 شـد  مشـاهده دهی و عملکرد دانـه   با سال تنها در صفات روز تا سنبله
  .)7جدول (

  
 همبستگی  تجزیه و تحلیل

دهـی،   رطوبتی با صفات روز تا سنبله عملکرد دانه در شرایط تنش 

روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هـزار دانـه   
وجـود همبسـتگی    ).8جـدول  (دار نشـان داد   همبستگی مثبت و معنی

مثبت بین صفات فنولوژیک و عملکرد دانه ممکن است به دلیل زمان 
. هـا باشـد   ها به دانـه  براي انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در ساقه بیشتر

 گیاه واکنش در یک عامل عنوان به گیاه رسیدگی زمان در بوتهارتفاع 
بخشـی خـانکی و   ). 17(شـد   گرفتـه  نظـر  در رطـوبتی  تنش به نسبت
 رطـوبتی  تنش شرایط در که نمودند مشاهده در آزمایشی) 1(ن اهمکار

 هـاي  از ژنوتیـپ  بیشـتري  دانه عملکرد پابلند، ايه ژنوتیپ فصل آخر
 بلنـد  پـا  هاي ژنوتیپ قابلیت بیشتر به را امر این ها آن ،داشتند پاکوتاه
 بیشـتر  ذخـایر  وجـود  .دادنـد  خـاك نسـبت   از آب اسـتخراج  بـراي 

پـر   دوران در هـا  آن مصرف و پابلند هاي در ساقه ژنوتیپ ها آسیمیالت
ـ  انتهـایی  خشـکی  شرایط در دانه شدن نقـدي پـور و   . باشـد  وثر مـی م

در بررسی روابط بین صفات در ) 21(،  لیاله و الخاطیب )23(همکاران 
گندم بین عملکرد دانه با ارتفاع، تعداد سنبله در مترمربـع و وزن هـزار   

دار تحت شرایط تـنش خشـکی گـزارش     دانه همبستگی مثبت و معنی
  .نمودند که همسو با نتایج این تحقیق بود

  
 گام به گام و تجزیه علیت رگرسیون  

در شـرایط  ) 9جدول (نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد 
صفات روز تـا رسـیدگی و   رطوبتی همانند شرایط نرمال رطوبتی،  تنش

تغییرات عملکـرد دانـه را توجیـه     درصد از 87تعداد سنبله در مترمربع 
ه در مترمربـع   تعـداد سـنبل   :Y )تن در هکتار( اگر عملکرد دانه. نمودند

X:  صفت روز تا رسیدگیZ:    خطـی  باشد معادله کلی خـط رگرسـیون
     .برآورد گردیدصورت زیر  به چندگانه
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  رطوبتی میانگین مربعات صفات مورد مطالعه در شرایط تنش - 7جدول 

            میانگین مربعات      
  منابع 
  تغییر

  درجه
  آزادي 

روز تا 
 دهی سنبله

  روز تا
  رسیدگی

  ارتفاع
  وتهب

  سنبله  تعداد
  در مترمربع

  تعداد دانه
 در سنبله

  وزن
 هزار دانه

  عملکرد
  دانه 

  ns08/184  **12/113  02/2015**  75/932418**  03/7837**  8748**  56/135*  1  سال
  59/0  90/46  08/71  13/14127  09/141  21/6  17/7  4  بلوك در سال
  85/144**  70/194**  25/436**  52/878414**  73/505**  7/10518**  5/6536**  2  تاریخ کاشت
  ns17/5  **69/44  **50/288  **02/65906  ns79/150  ns34/77  **29/10  2  سال× تاریخ کاشت

  a 8  16/5  96/0  92/69  16/39377  87/53  56/16  52/1خطاي 
  ns28/1  **01/262  **17/1471  **80/209  **32/93  **19/2  56/34**  5  ژنوتیپ

  ns07/8  ns81/32  ns55/155  ns62/92  ns28/4  **62/1  39/61**  5  سال× ژنوتیپ 
  b 20  6  45/4  77/63  38/116  25/78  56/12  53/0خطاي 
  ns97/3  ns85/3  ns07/86  ns41/4099  ns84/22  **81/52  ns47/0  10  کاشت تاریخ× ژنوتیپ

  ns97/3  ns30/51  ns72/64  ns25/6412  ns08/26  ns84/23  ns46/0  10  ژنوتیپ× تاریخ کشت×  سال
  ab 40  94/5  99/3  77/44  65/6130  94/65  09/14  46/0اي خط

 C.V (%    19/1  84/0  32/7  33/17  85/20  39/9  09/14(ضریب تغیرات 
ns  ، * 1و % 5ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  به -**و%  

  
  همبستگی ساده بین صفات در شرایط تنش رطوبتی   - 8جدول 

  وزن
  هزار دانه 

  انهتعداد د
  ارتفاع  تعدادسنبله در مترمربع  در سنبله 

  بوته 
  روز تا 

  صفات  دهی روز تا سنبله  رسیدگی
     85/0  روز تا رسیدگی **
    55/0 ** 27/0  ارتفاع بوته **
   58/0 ** 80/0 ** 69/0  تعدادسنبله در مترمربع **
  13/0 ns 34/0 ** 02/0 ns 25/0-  تعداد دانه در سنبله **
 52/0- ** 18/0 ns 21/0- * 12/0 ns 26/0  وزن هزار دانه **

21/0 * 02/0- ns 88/0 ** 52/0 ** 88/0 ** 77/0  عملکرد دانه **
ns،  * 1و % 5دار در سطح احتمال  دار، معنی ترتیب عدم معنی به -**و%  

  
Y = 006/0  +4/12- X + 06/0 Z         R2 87=%   

ت صـف ) 7جـدول  (جدول تجزیه رگرسیون گام به گـام   بر اساس
درصد از کل تغییرات موجـود در   78تنهایی  تعداد سنبله در مترمربع به

بعد از تعداد سـنبله   .کردرا توجیه رطوبتی  عملکرد دانه در شرایط تنش

 9تا رسـیدگی کامـل در رتبـه بعـدي توانسـت       در مترمربع، صفت روز
 ایـن دو . درصد از کل تغییرات موجود در عملکرد دانه را توجیه نماینـد 

در مدل باقی ماندند و تجزیه علیت عملکرد دانه با ایـن صـفات   صفت 
 . انجام گرفت

 
  در محیط تنش رطوبتی) متغیرهاي مستقل(و سایر صفات ) متغیر تابع(تجزیه رگرسیون گام به گام صفت عملکرد دانه  - 9جدول 

    مراحل رگرسیون گام به گام  
  2  1  متغیر اضافه شده به مدل

  - 4/12  33/0  عدد ثابت
  006/0  01/0  تعداد سنبله در مترمربع

  062/0  -  روز تا رسیدگی 
  87/0  78/0  )تصحیح شده R2( تبیینضریب 
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  رطوبتی آخر فصل تجزیه علیت براي صفت عملکرد دانه در محیط تنش - 10جدول 
  همبستگی  با عملکرد دانه  روز تا رسیدگی تعداد سنبله در مترمربع  صفات

  88/0  36/0  48/0 بع تعداد سنبله در مترمر
  روز تا رسیدگی

 
38/0  46/0  88/0  

 اعداد روي قطر اثرات مستقیم و خارج از قطر اثرات غیر مستقیم صفات     
  

  
 رطوبتی نمودار تجزیه علیت تحت شرایط تنش - 3شکل 

  
تعداد سنبله در مترمربـع   )10جدول (نتایج تجزیه علیت نشان داد 

ه و براي صفت روز تـا رسـیدگی نیـز اثـر     بیشترین اثر مستقیم را داشت
با مقایسه رگرسیون گـام بـه گـام و تجزیـه     . نشان دادمستقیم زیادي 

در هر دو  شدمالحظه رطوبتی  علیت بین دو محیط بدون تنش و تنش
صفات نهـایی   مترمربعمحیط صفات روز تا رسیدگی و تعداد سنبله در 

دار را این دو صفت  مدل بوده در ضمن بیشترین اثرات مستقیم و معنی
از ) درصـد  4(درصـد بیشـتري   رطـوبتی   اند ولی در محیط تـنش  داشته

 ایـن . تغییرات متغیر وابسته یعنی عملکرد دانه را توجیـه کـرده اسـت   
 رطوبتی تنش با گیاه که شرایطی در را صفت دو اهمیت تواند می نتیجه

 هـاي  برنامه در مذکور صفت دو لذا ؛دهد نشان ،است مواجه فصل آخر
 پرشدن دانه مرحله در تنش که شرایطی جهت شگزین براي اصالحی

  .گیرد قرار توجه مورد باید پیوندد، می وقوع به
در این محیط اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم تعـداد سـنبله در        

کمتـر بـوده و در مـورد     رطـوبتی  مترمربع نسبت به محیط بدون تنش
سـبت بـه شـرایط    صفت تعـداد روز تـا رسـیدگی نیـز اثـر مسـتقیم ن      

کم شده است اما اثر غیـر مسـتقیم روز تـا رسـیدگی در      رطوبتی تنش
در مورد صفت تعـداد سـنبله در   . بیشتر بوده است رطوبتی شرایط تنش
جزء اصلی عملکرد دانـه در   توان اظهار داشت تعداد سنبله مترمربع می

غالت اسـت و بیشـترین تـأثیر را بـر عملکـرد دانـه دارد و وابسـتگی        
رد دانه به تعداد سنبله در واحد سطح با تـأخیر در کاشـت بیشـتر    عملک

 رطـوبتی  تنشاز طرف دیگر معموالً در شرایط کشت نرمال و  .شود می
امـا بـا    .شود تر می نسبت به کشت نرمال و آبیاري کامل، گیاه زودرس

شدن گیاه، تنک بودن پوشش  تأخیر در کاشت گیاه گندم، به علت کرپه
ها، روز تا رسـیدگی آن افـزایش    اختی در تولید پنجهگیاهی و غیریکنو

یابد، به همین دلیل است که در این تحقیق در هر دو شرایط بدون  می
تعداد روز تا رسیدگی بطور مستقیم و غیر مستقیم  رطوبتی تنشتنش و 

نکته قابل ذکر دیگري کـه در  . موجب افزایش عملکرد دانه شده است

ستقیم زمان تا رسیدگی بر عملکرد دانه در توجیه تأثیر مستقیم و غیر م
توان بیان نمود این است که ارقام مورد استفاده در این  این تحقیق می

تحقیق پابلند بودند و ارقام پابلند داراي سیستم ریشه عمیق هسـتند و  
هاي کربن سـاقه بـاالیی داشـته باشـند و در      توانند ذخیره هیدرات می

دن از آن اسـتفاده نماینـد و از دوره   زمان مواجه با تنش بـراي پـر شـ   
که تـنش   رسیدگی بیشتر و عملکرد باال برخوردار باشند، خصوصاً زمانی

دار بـین عملکـرد دانـه بـا      وجود همبستگی مثبت و معنی. مالیم باشد
ـ در شـرایط  ) 42/0**( ارتفاع بوته در شـرایط  ) 2جـدول  ( دون تـنش ب

. د این اسـتدالل باشـد  تواند موی می) 8جدول (، )52/0**( رطوبتی تنش
اند با تأخیر در کاشت به علـت   گزارش کرده) 22( محمدي و همکاران

غیریکنواختی در سبزشدن، استقرار ضـعیف بوتـه و خسـارت سـرماي     
زمستانه تعداد سنبله در واحد سطح کـاهش یافتـه و ایـن امـر باعـث      

همچنـین ایـن   . کاهش عملکرد دانه نسبت به کشت نرمال شـده بـود  
انـد تـأخیر در کاشـت باعـث گردیـد زمـان تـا         زارش نمودهمحققین گ

آخر فصـل   رطوبتی تنشرسیدگی ارقام گندم در شرایط آبیاري کامل و 
  .افزایش یابد

  
 ها عاملتجزیه به 

 عامـل دو در شرایط تـنش رطـوبتی نشـان داد     ها عاملتحزیه به 
. )11جـدول  (کنند  ها را توجیه می کل دادهدرصد از واریانس  80حدود 

متغیرها با دو مؤلفه از چـرخش وریمـاکس    توجیهجهت بررسی میزان 
ها  درصد از تغییرات داده 44/54عامل اول ). 12جدول ( استفاده گردید

تـا  روز را توجیه کـرد، داراي ضـرایب بـزرگ و مثبـت بـراي صـفات       
، روز تا رسیدگی، تعداد سـنبله در مترمربـع، ارتفـاع بوتـه و     دهی سنبله

لذا این مؤلفه را مؤلفه عملکـرد دانـه و فصـل رشـد      ،بود عملکرد دانه
  .گذاري شد نام
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  .رطوبتی مقادیر ویژه، واریانس مقادیر ویژه و درصد تجمعی مقادیر ویژه در محیط تنش - 11جدول 

  درصدتجمعی مقادیر ویژه  درصد مقادیر ویژه از واریانس کل  مقادیر ویژه  ها عامل
PC1 81/3  44/54  44/54 
PC2  78/1  55/25 80  

  
  هاي اصلی بعد از چرخش وریماکس در محیط تنش آخر فصل  نتایج تجزیه به مؤلفه – 12جدول 

  ها عامل
  میزان اشتراك  واریانس اختصاصی هر متغیر  2  1  متغیر یا صفت

  92/0  8/0  - 23/0 92/0  روز تا گلدهی  
  92/0  09/0  14/0  95/0 روز تا رسیدگی 

  78/0  22/0  73/0  49/0  ارتفاع بوته 
  84/0  16/0  26/0  86/0   تعداد سنبله در سطح 

  79/0  11/0  77/0  - 12/0 تعداد دانه در سنبله
  96/0  4/0  78/0  12/0  وزن هزار دانه
  94/0  6/0  17/0  92/0 عملکرد دانه 

 
که  کرددرصد از تغییرات کل را توجیه  5/25مؤلفه دوم که حدود 

هـزار دانـه همبسـتگی بـاالیی     و وزن در سـنبله   با صفات تعداد دانـه 
صـفت روز تـا رسـیدگی دانـه در     ) 3( طوسی مجرد و همکاران .داشت

عنـوان   شرایط خشکی را در عامل پنجم قرار دادند و این صـفت را بـه  
کـه   در حـالی . عامل مؤثر بر خصوصیات رسیدگی گیاه معرفـی کردنـد  

فـی  عامل اول معر ود) 10(، دامانی و جکسون )29(یلدریم و همکاران 
ظهور زودتر ساقه و سنبله فرصت بیشتري را جهت پرشدن در . نمودند

دهد، تا از رطوبت موجود قبل از وقوع تنش شـدید   اختیار گیاه قرار می

یـان و  . بـرداري کنـد   خشکی و افزایش دما براي پرکـردن دانـه بهـره   
 عملکرد بر عوامل موثر بررسی در) 21(الخطیب  و لیال) 30(همکاران 

 عامل که کردند شناسایی را سه عامل خشکی شرایط تحت گندم دانه
و  بوته ارتفاع بر موثر دوم عامل عملکرد، اجزاي عملکرد و بر موثر اول

) 20(خـداددادي و همکـاران   . بود موثر برداشت شاخص بر سوم عامل
را در  بوتـه  هاي اصلی در گنـدم صـفت ارتفـاع    ضمن تجزیه به مؤلفه

دانـه در  تعـداد  مترمربـع را در عامـل دوم،   عامل اول، تعداد سـنبله در  
  . سنبله را در عامل سوم  و روز تا گلدهی را در عامل چهارم قرار دادند

  

 
  :ترتیب از باال به پایین در شکل هصفات ب( رطوبتی تنشدندروگرام تجزیه کالستر صفات تحت شرایط  - 4شکل 

  )دهی، روز تا رسیدگی، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد دانه، روز تا سنبله
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  تجزیه کالستر

 رطـوبتی  تنشتحت شرایط  بر اساس صفاتنتایج تجزیه کالستر  
در  .داشـت ، چهار گروه مجـزا وجـود   10نشان داد در فاصله ) 4شکل (

تعـداد سـنبله در   ، این فاصله صفات روز تا گلـدهی، روز تـا رسـیدگی   
بیشـترین   ،انـد  مترمربع و عملکرد دانه که در یـک گـروه قـرار گرفتـه    

حصـول ایـن   . گیرند شباهت را با یکدیگر داشته و از یکدیگر تأثیر می
هـاي اصـلی کـه در آن     نتیجه اثباتی است بر درستی تجزیه به مؤلفـه 

صفات عملکرد دانه همراه با صفات روز تا گلدهی، روز تـا رسـیدگی و   
در نهایـت  . مترمربع در یک عامل مشترك قرار داشتند تعداد سنبله در

رطـوبتی صـفات تعـداد سـنبله در      توان بیان داشت در شرایط تنش می
مربع و تعداد روز تا رسیدگی به دلیل همبستگی باال و اثر مسـتقیم   متر

وسـیله   دار بر عملکرد دانـه و توجیـه ایـن دو صـفت بـه      مثبت و معنی
کند و در نهایت قرارگیـري   ات را تبیین میاي که باالترین تغییر مؤلفه

هاي  اي به عنوان شاخص در یک گروه با عملکرد دانه در تحزیه خوشه
اقلـیم   دررطـوبتی   تحت شرایط تنش ها ژنوتیپجهت گزینش مناسب 

در بررسی صفات )  21(لیال و الخطیب  .شوند مورد آزمایش معرفی می
نش خشـکی بـا اسـتفاده از    موثر بر عملکرد دانه گندم نان در شرایط ت

هاي آماري مختلف گزارش نمودند در تجزیه کالستر بر اسـاس   روش

ایـن  . بنـدي شـدند   صفات مورد بررسی، صـفات در سـه دسـته، گـروه    
محققین گزارش کردند صفات تعداد سنبله در مترمربع، وزن هزار دانه، 
وزن دانه در سنبله، شاخص برداشت، عملکـرد بیولـوژیکی و عملکـرد    

نه در یک گروه قرار گرفتند و صفات تعداد سـنبله در مترمربـع، وزن   دا
هزار دانه، وزن دانه در سنبله و عملکرد بیولـوژیکی مهمتـرین صـفات    

  .موثر بر عملکرد دانه تشخیص داده شدند
  

  گیرينتیجه
هاي آماري چند متغیره به شناسایی صفات موثر بر عملکـرد   روش

فات براسـاس صـفات در شناسـایی    بندي ص گروه. کنند دانه کمک می
هـاي   استفاده از روشبا توجه به . صفات موثر بر عملکرد دانه مفید بود

 ترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در هر دو شـرایط  مهم آماري متعدد،
 هـاي کاشـت مختلـف،    آبیاري کامل و تنش آبی آخر فصـل در تـاریخ  

دستیابی جهت  .ندصفات تعداد سنبله در مترمربع و روز تا رسیدگی بود
مـورد اسـتفاده در    هـاي  پالسم ژرمبایستی ي پر محصول ها نوتیپژبه 

مورد توجه محقق قـرار   فوق بوده وصفات برنامه اصالح نباتات داراي 
  .بگیرد
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