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  چكيده
توده  512بدين منظور، . امري ضروري استروابط بين صفات مورفولوژيكي در جمعيت مورد بررسي اصالح نباتات پي بردن به  جهت
درمزرعه ي پژوهشي بانك  1388-89در قالب طرح آگمنت در سال زراعي ) به عنوان شاهد(و ماهوتي  به همراه سه رقم روشن، كوير گندم

تعداد روز تا خوشه دهي، تعداد روز تا : بعضي از  صفات مهم زراعي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي مانند. كشت گرديدژن گياهي ملي ايران 
ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد سنبلچه در خوشه، تعداد گلچه در سنبلچه،  دانه، گلدهي، تعداد روز تا رسيدن كامل، طول دوره پر شدن

ارزيابي  )مؤسسه بين المللي ذخاير توارثي گياهي( IPGRI دستورالعملطبق ، وزن دانه پنج خوشه تعداد دانه در خوشه، وزن صد دانه و
درصد از تغييرات وزن دانه پنج  2/95شه و وزن صد دانه در مجموع نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد صفات تعداد دانه در خو. گرديد

بر روي وزن دانه پنج خوشه به وزن صد دانه  وتعداد دانه در خوشه  اثر مستقيم نتايج تجزيه عليت نشان داد كه. خوشه را توجيه مي نمايند
د تعداد دانه در خوشه و وزن صد دانه را مي توان به عنوان نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه صفاتي مانن. بود  661/0و  790/0ترتيب 

 .   گندم توصيه نمود ازدياد پتانسيل توليدشاخص هاي انتخاب در جهت 

  .تجزيه عليت ،رگرسيون صفات مورفولوژيكي،گندم،  :كليديواژگان 
  

  مقدمه
ر متغير مستقل مؤثر بر صفت وابسته زياد مي شود، هنگامي كه شما. در اصالح گياهان، درك و فهم روابط ميان صفات بسيار مهم است

 ستفاده از روش تجزيه رگرسيونبا ا). 1986آريو و همكاران، (همبستگي ها به تنهايي نمي توانند روابط متغير ها را توجيه كنندضرايب 
مي كنند، مورد بررسي قرار داد گام به گام مي توان تنها صفاتي را كه ميزان قابل مالحظه اي از تغييرات صفت وابسته را توجيه 

يب همبستگي بين صفات مستقل به اجزايي كه اثرات مستقيم و غير مستقيم را بر روي ااما در روش تجزيه عليت، ضر). 1996آگراما، (
  ).1384، فرشاد فر(صفت وابسته اندازه گيري مي كنند، تفكيك مي شود

  
  مواد و روش ها
از توده گندم هاي كلكسيون بانك ژن گياهي  نمونه 512، هشي بانك ژن گياهي ملي ايراندرمزرعه ي پژو1388- 89در سال زراعي 

صفات مهم زراعي،  بعضي از .در قالب طرح آگمنت كشت گرديد )به عنوان شاهد(ملي ايران به همراه سه رقم روشن، كوير و ماهوتي 
  دهي، تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا رسيدن كامل، تعداد  درصد سبز كردن، تعداد روز تا خوشه: مورفولوژيكي و فنولوژيكي مانند
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، قطر ساقه، تعداد گره در ساقه، طول خوشه، تعداد سنبلچه در بوتهروز از خوشه دهي تا رسيدن كامل، طول دوره پر شدن دانه، ارتفاع 
     مؤسسه ( IPGRI دستورالعملطبق  وشهوزن دانه پنج خ تعداد دانه در خوشه، وزن صد دانه وخوشه، تعداد گلچه در سنبلچه، 
گام به گام از اهميت و انجام تجزيه رگرسيون  براي حذف متغير هاي كم .گرفت مورد ارزيابي قرار) بين المللي ذخاير توارثي گياهي 

و صفات ) بستهصفت وا(وزن دانه پنج خوشهپي بردن به روابط علت و معلولي ميان  همچنين جهت. استفاده گرديد SPSSنرم افزار
  .مستقل از روش تجزيه عليت استفاده شد

 
  نتايج و بحث

ابتدا صفت . با استفاده از تجزيه رگرسيون گام به گام سهم صفاتي كه بيشترين تأثير را در وزن دانه پنج خوشه داشتند، مشخص گرديد
پس از آن صفت وزن صد دانه وارد . توجيه كرد درصد از تغييرات وزن دانه پنج خوشه را 7/51تعداد دانه در خوشه وارد مدل شد و 
،  Yاگر وزن دانه پنج خوشه را  .درصد از تغييرات وزن دانه پنج خوشه را توجيه كردند 2/95مدل گرديد؛ اين دو صفت در مجموع

                :  در نظر بگيريم، معادله كلي رگرسيون گام به گام به صورت X2و وزن صد دانه را  X1تعداد دانه در خوشه را 
Y = -6.454 + 0.173X1 + 1.812X2  با انجام رگرسيون گام به گام درگندم گزارش نمود، صفات ) 1383(خزايي . خواهد بود

 نتايج. درصد از تغييرات وزن دانه پنج خوشه را توجيه نمودند2/92تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و تعداد پنجه بارور در مجموع 
اثر مستقيم  صفت تعداد دانه در خوشهصفات وارد شده در رگرسيون گام به گام، نشان داد  براي) 1جدول (تجزيه عليت

منفي بودن اثر غير مستقيم تعداد دانه در خوشه از طريق وزن صد  .داشت) 661/0(نسبت به وزن صد دانه) 790/0(باالتري
اد دانه در خوشه بصورت مستقيم باعث افزايش وزن دانه پنج خوشه شده است؛ نشان مي دهد كه هرچند افزايش تعد) - 071/0(دانه

منفي بودن اثر غير مستقيم وزن صد دانه از طريق . اما از طريق كاهش وزن صد دانه مي تواند باعث كاهش وزن دانه پنج خوشه گردد
افزايش وزن صد دانه بصورت مستقيم باعث افزايش وزن دانه پنج خوشه  نيز نشان مي دهد كه هرچند) - 085/0(تعداد دانه در خوشه 

اما از آنجائيكه ضريب  .شده است؛ اما از طريق كاهش تعداد دانه در خوشه مي تواند باعث كاهش وزن دانه پنج خوشه گردد
تقريباً  )= 577/0r(نه پنج خوشه و وزن صد دانه با وزن دا) = 720/0r(همبستگي بين تعداد دانه در خوشه با وزن دانه پنج خوشه

تقيم اين صفات بر روي وزن دانه پنج خوشه است؛ بنابراين انتخاب مستقيم از طريق اين صفات مي تواند مؤثر و كارا مساوي اثر مس
ر خوشه گزارش نمود، صفات تعداد دانه د صفات وارد شده در رگرسيون گام به گام براي تجزيه عليتبا انجام ) 1383(خزايي .باشد

 .را تأييد مي نمايد گندم داشتند؛ كه نتايج حاصلو وزن صد دانه اثر مستقيم بااليي را بر وزن دانه پنج خوشه 

  
 با استفاده از تجزيه عليت گندم اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات وارد شده در رگرسيون گام به گام بر روي وزن دانه پنج خوشه - 1جدول

   غير مستقيم از طريقاثر                 

 صفت اثر مستقيم تعداد دانه در خوشه وزن صد دانه همبستگي ساده با وزن دانه پنج خوشه

 تعداد دانه در خوشه 790/0 - -071/0 720/0

  وزن صد دانه 661/0 -085/0 - 577/0
  221/0  = اثر باقيمانده

 
  

   كلي گيري نتيجه
اده از روش تجزيه عليت، نتايج نشان داد كه صفات تعداد دانه در خوشه و وزن صد دانه در با بررسي صفات اندازه گيري شده با استف

 .نقش مهمي دارند گندم افزايش پتانسيل وزن دانه پنج خوشه
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Abstract 
For plant breeding is necessary to know relationships among morphological traits in populations. 
For this porpuse, 512 wheat accessions and three cultivars: Kavir, Roshan, Mahooti  (as check 
varities) were evaluated in experiment field of National Plant Gene Bank of Iran(NPGBI) in 2009-
2010, using agumented design. Some of agronomical, morphological and phenological characters 
such as days to heading, days to flowering, days to maturity, duration of grain filling, plant height, 
length of spike, number of spikelets in spike, number of flowers in spikelet, spikes kernel number, 
100 kernel weight and 5 spikes kernel weight were evaluated according to IPGRI descriptor. 
Analysis of stepwise regression showed that kernel number in spikes and 100 kernel weight, 
explained 95.2 percentage variation of 5 spikes kernel weight. Path analysis revealed that direct 
effects of kernel number in spikes and 100 kernel weight on 5 spikes kernel weight were 0.790 and 
0.661, respectively. The results of this study showed that traits such as spikes kernel number and 
100 kernel weight can be recommened as selection indices for increase of production potential of 
wheat accessions.  
 
Keywords: wheat, morphological traits, regression, path analysis. 
 
 

  
  
 


