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 چکیده

ای عملکرد روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجز بررسی اثر تنش شوری بر منظور به

در قالب  31-1331، آزمایشی در سال زراعی Seri 82و  Babaxلینه اینبرد و والدین آنها یعنی  161

بین  ۀو شوری اجرا شد. ضرایب همبستگی ساد تحت دو شرایط نرمال طرح آلفا التیس با دو تکرار

مبستگی ه بیشترینعملکرد بیولوژیک  ،صفات، نشان داد از میان تمامی صفات مورد آزمایش

(**31/1r=را با عملکرد دانه )  در شرایط نرمال داشت. در شرایط تنش شوری نیز عملکرد بیولوژیک

چهار  گام به گام( را با عملکرد دانه داشت. با استفاده از رگرسیون =83/1r**همبستگی ) بیشترین

عنوان صفات  به دهی صفت عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و تعداد روز تا سنبله

درصد از تغییرات عملکرد دانه را توضیح دادند.  38گذار در شرایط نرمال وارد مدل شدند که تأثیر

تعداد بوته در  درحالی که در شرایط تنش شوری چهار صفت عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت،

علیت برای عملکرد  تجزیۀی صفات، ارتفاع بوته وارد مدل شدند. برای یافتن روابط علّ واحد سطح و

مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به عملکرد بیولوژیک  تأثیراتترین  که بزرگ انجام گرفتدانه 

( 15/1) هزاردانهمربوط به وزن  بتترین اثر غیرمستقیم و مث (، بزرگ41/1( و شاخص برداشت )81/1)

دانه مربوط به عملکرد بیولوژیک مستقیم و مثبت بر عملکرد  تأثیراتترین  در شرایط نرمال و بزرگ

بود. در ادامه با استفاده از تجزیه به  ( در شرایط تنش شوری54/1( و شاخص برداشت )86/1)

عامل برای شرایط تنش شوری  ششعامل برای شرایط نرمال و  چهارمتغیر در  چهارده، ها عامل

را توجیه کردند. نتایج این  ها دادهدرصد از تغییرات  11و  65ترتیب  بهتعریف شدند که در مجموع 

تحقیق در مجموع شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی را از معیارهای مهم مرتبط با عملکرد دانه 

های پرمحصول گندم کاربرد مطلوبی داشته باشد.  تواند در انتخاب ارقام و الین میمعرفی کرد که 

واحد سطح، تعداد دانه در  اد سنبله درعملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت، تعدجز  بهعالوه بر آن، 

 عملکرد دانه بودند.  یترین اجزا سنبله و وزن هزاردانه از مهم

 

 ،ی اینبرد نوترکیبها الینعلیت، عملکرد دانه، گندم،  ها، تجزیۀ عاملتجزیه به  های کلیدی:واژه

 همبستگی ساده. 
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 مقدمه

از  درصد 45ترین گیاه زراعی است که حدود  گندم مهم

 براساساست.  یافتهاختصاص  کشت آن جهان به اراضی

 ،گزارش سازمان خواربار و کشاورزي جهانی ملل متحد

میلیون  410بیش از  سطح زیر کشت گندم در دنیا

 ,FAO)است میلیون تن  430بالغ بر  هکتار و تولید آن

، از اهداف اساسی زیاد ۀ(. تولید ارقام با عملکرد دان2010

هاي مختلفی از  روش. استنژادي گندم  بهي ها هبرنام

 ايجمله گزینش مستقیم و غیرمستقیم عملکرد و اجز

دست  هعملکرد و استفاده از نشانگرهاي مولکولی براي ب

شده است. مطالعات  کار گرفته بهآوردن عملکرد بیشتر 

 دانۀپذیري عملکرد  اند که میزان وراثت متعدد نشان داده

بودن کنترل ژنتیکی آن در حد ی علت کمّ بهگندم، 

. بنابراین انتخاب ژنوتیپ برتر استپایین تا متوسط 

اجزاي عملکرد یا سایر  براساسصورت غیرمستقیم و  به

پذیري باالیی دارند، مرتبط با عملکرد که وراثت صفات

 شدت بهدهی آن  گیرد، زیرا ظرفیت محصول میانجام 

 Rahnema etگیرد ) میعوامل محیطی قرار  تأثیرتحت 

al., 2000) 

ارتباط دوجانبه بین یک جفت صفت از جمله 

اي، تجزیه  عملکرد دانه با صفات مرتبط، رگرسیون مرحله

علیت با تفکیک ضرایب همبستگی  تجزیۀو  ها عاملبه 

هر جزء از طریق سایر  غیرمستقیمساده به اثر مستقیم و 

هایی است که در گزینش  اجزا، از جمله روش

مرتبط با  يبراي عملکرد دانه از طریق اجزا غیرمستقیم

 ;Dewey & Lu, 1959کند ) مینژادگران را یاري  بهآن 

Wright, 1960 برخی از مطالعات نشان دادند ارقامی .)

ي بیشتري دارند، تعداد سنبله در واحد سطح ها هکه پنج

یابد. در این صورت تعداد دانه در سنبله  میآنها افزایش 

 ,.Ghobadi et alکند ) میکاهش پیدا  هزاردانهو وزن 

2007). 

 هزاردانهها به اثر مستقیم و مثبت وزن  برخی گزارش

(Fagam et al., 2007; Koocheki et al., 2005 برخی ،)

 ;Attarbashi et al., 2002به اثر مستقیم و منفی آن )

Sharma & Randawa, 2004)  تأثیر بیو برخی نیز به 

( Singh & Diwivedi, 2002نه )آن بر عملکرد دابودن 

هایی نیز بر اثر مستقیم مثبت  اند. گزارش اشاره داشته

 ,.Bilgin et al) دنارتفاع بوته بر عملکرد دانه داللت دار

2000; Mehmet & Yildirim, 2006.)  اثر مستقیم طول

 Munir etاست ) شدهسنبله بر عملکرد دانه نیز گزارش 

al., 2003; Topal et al., 2004 صفات مهم مرتبط با .)

شدن دانه  منبع، عبارت از میزان فتوسنتز در مدت پر

کلروفیل(، پایداري سطح سبز  مقدار)سطح سبز برگ و 

برگی در مدت پر شدن دانه )سبز ماندگاري( و مقدار 

در دسترس براي انتقال مجدد )کربوهیدرات  ةمواد پرورد

، میزان . تعداد دانه در واحد سطحاستمحلول در آب( 

دانه نیز از صفات مهم مرتبط با  ةشدن دانه و انداز پر

عوامل مهم . طول دوره و سرعت پر شدن دانه، اند مخزن

اي هیچ  . در مطالعهاند وزن نهایی دانه ةکنند تعیین

ارتباطی بین طول دورة پر شدن دانه و عملکرد دانه 

داري بین سرعت  مشاهده نشد و تنها ارتباط مثبت و معنی

 & Nassدست آمد ) ر شدن دانه و افزایش عملکرد دانه بهپ

Reiser, 1975هاي محلول در  (. افزایش تجمع کربوهیدرات

آب و انتقال مجدد آنها از عوامل ممکن رشد دانه در دورة 

(. برخی Shearman et al., 2005) پر شدن است

پژوهشگران بیشترین همبستگی عملکرد دانه در گندم را 

اند و گزینش براي  نه در واحد سطح دانستهبا تعداد دا

افزایش تعداد سنبله در متر مربع و همچنین افزایش 

در افزایش عملکرد  مؤثرعوامل  تعداد دانه در سنبله را از

 ,.Villegas, 2007; Okoyama et al) اند کردهدانه عنوان 

2004). 

کاهش تعداد  سببتنش شوري از عواملی است که 

شود. تعداد سنبله در واحد سطح  میح دانه در واحد سط

که به شرایط  اند عملکردي اجزايو تعداد دانه در سنبله 

 & Giunta et al., 1993; Zhong-hu) اند تنش حساس

Rajaram, 1994 .)Simane et al. (1993)  پیشنهاد

عنوان  بهتوان از تعداد بیشتر دانه در سنبله  میکردند که 

در شرایط تنش استفاده براي انتخاب ارقام  یشاخص

پرورده  ةدانه توسط قابلیت دسترسی به شیر ةانداز .کرد

 & Poustiniشود ) میطی روزهاي پس از گلدهی تعیین 

Siosemardeh, 2004 وزن دانه برخالف تعداد دانه در .)

و کاهش  داشتهواحد سطح ارتباط کمی با عملکرد دانه 

 Moral et)وزن دانه اثر کمتري بر کاهش عملکرد دارد 

al., 2003; Husain et al., 2003; Houshmand et al.,. 

ها یا تسهیم  فرایند انتقال مواد فتوسنتزي از برگ .(2005

یابد و ممکن  میشوري کاهش  تحت تأثیر ها هآن در دان
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و از این طریق تولید  دهداست تقاضاي مقصد را کاهش 

 & Poustini) بکاهدخشک و عملکرد دانه را  ةماد

Siosemardeh, 2004 ،)پر شدن دانه نیز با نسبت  دورة

K
+
/Na

این در توجیه دارد.  قويدانه همبستگی  +

پذیري  دلیل انتخاب بهکه شاید  گفتتوان  میهمبستگی 

K، نسبت باالي بیشتریونی 
+
/Na

در داخل دانه شرایط  +

متابولیکی مناسبی را براي فرایندهاي درگیر در پر شدن 

تا در شرایط شوري فرایند پر شدن  ندک میدانه فراهم 

به  وضعیتتر باشد و این  آن طوالنی دورةمدتر و ادانه کار

 ةخشک و بنابراین انداز ةبهبود الگوي تسهیم ماد

 بینجامدتر دانه و شاخص برداشت باالتر آن  بزرگ

(Poustini & Siosemardeh, 2004) . 

عملکرد دانه با تعداد  دار معنیهمبستگی مثبت و 

(، تعداد دانه در سنبله Elhani et al., 2007سنبله )

(Singh & Diwivedi, 2002( وزن دانه ،)Elhani et al., 

2007 Yagdi 2009;شناختی  (، عملکرد زیست

(Delblanco et al., 2001( شاخص برداشت ،)Ehdaie 

& Waines, 1989( و طول سنبله )Topal et al.,2004 )

 مؤثردلیل نقش  به Takeda (1979)گزارش شده است. 

سازي مواد پرورده، آن را غالف برگ پرچم در ذخیره

عامل مهمی در افزایش عملکرد دانه ذکر کرده است. 

مهم مقاومت به خشکی  عواملتنظیم اسمزي یکی از 

است که شامل تجمع مواد درون سلول در پاسخ به قرار 

آن  ۀ. در نتیجشود میگرفتن در معرض تنش خشکی 

یافته، سبب جذب آب به   ل اسمزي سلول کاهشپتانسی

درون سلول و پایداري عملکرد از طریق تنظیم 

 ,.Babu et alشود ) میتورژسانس در شرایط کمبود آب 

تنظیم اسمزي با  دار معنی(. ارتباط مثبت و 1999

عملکرد دانه و بیوماس در شرایط تنش خشکی و عدم 

 Blum etارتباط در شرایط نرمال گزارش شده است )

al., 1999 .) 

خطی بین  رابطۀهمبستگی که براي بررسی  تجزیۀ

رود، تنها داراي یک تفسیر ریاضی  میکار  بهدو متغیر 

 تجزیۀبر روابط علت و معلولی داللت ندارد. از  است و

 مؤثرعنوان ابزاري براي ارزیابی اهمیت صفات  بهعلیت 

ط بین روشی که رواب ؛شود میعملکرد دانه استفاده  بر

آنها را بر عملکرد  غیرمستقیمصفات و آثار مستقیم و 

چندمتغیره ابزار  وتحلیل تجزیه. کند آشکار میدانه 

. استمناسبی در شناسایی و توصیف روابط بین صفات 

تعیین چگونگی اثر صفات مستقل بر صفت وابسته، 

بندي صفات  یرات کل، طبقهیتعیین سهم هر صفت در تغ

اي اصلی در قالب تجزیه به و کاهش حجم متغیره

ست. نتایج حاصل از ا ها این روش هاياز کاربرد ها عامل

و  گام به گامهمبستگی فنوتیپی، ژنوتیپی، رگرسیون 

الین گندم نان نشان داد که  45علیت بر روي  تجزیۀ

ترتیب تعداد سنبله در واحد  بهبراي افزایش عملکرد دانه 

 بایدرا  اردانههزسطح، تعداد دانه در سنبله و وزن 

در  .(Nourmand Moayyed et al., 2002افزایش داد )

 گرفتکه بر روي گندم دروم انجام  هایی آزمایش

افزایش  ۀدر نتیج که افزایش عملکرد لزوماً مشخص شد

آنها تعداد دانه  ۀدر مطالع .تعداد دانه در واحد سطح بود

د در واحد سطح در ابتدا به افزایش تعداد سنبله در واح

وزن دانه وابسته بود  بیشتربه میانگین  سپسسطح و 

(Ardini et al., 2006) . 

 هدف این پژوهش تعیین همبستگی بین صفات

 مؤثرصفات  کردنمورفولوژیک با عملکرد دانه و مشخص 

این صفات  غیرمستقیمو همچنین تعیین آثار مستقیم و 

در  هاي اینبرد نوترکیب گندم در الین بر عملکرد دانه

 شرایط نرمال و تنش شوري بود. 

 

 ها مواد و روش

ي اینبرد ها الین F8:9شامل نسل  مطالعه جمعیت مورد

هگزاپلویید خالص  ۀنوترکیب حاصل از تالقی دو واریت

 Babaxو  Seri M82 هاي پاکوتاه گندم به نام بهاره و نیمه

الین اینبرد  143و  Babaxو  Seri 82 ۀاست. دو واریت

از تالقی آنها در قالب طرح آزمایشی نوترکیب حاصل 

صورت جداگانه در شرایط نرمال  بهبا دو تکرار  التیس آلفا

ایستگاه  در 31-1935 و تنش شوري در آذر سال

تحقیقات کشاورزي زهک زابل با مختصات جغرافیایی 

 ۀدقیق 05درجه و  41دقیقه تا  10درجه و  45بین 

 91تا  قهدقی 05درجه و  95طول جغرافیایی و شرقی 

و با ارتفاع عرض جغرافیایی شمالی  ۀدقیق 44درجه و 

. این منطقه متر از سطح دریاي آزاد کاشت شد 645

داراي اقلیمی بیابانی با تابستان بسیار خشک و زمستان 

، حداکثر مطلق 3/41مالیم است. میانگین دماي ساالنه 

. استگراد  سانتی ۀدرج -3و حداقل مطلق آن  63دما 
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درصد و میانگین  45/93رطوبت نسبی  ۀساالن میانگین

 0555-6555و  09ترتیب  بهبارندگی و تبخیر ساالنه 

 تراکم براساسو ارقام  ها الین کاشتمیلی متر است. 

 ششدر  بذر در متر مربع صورت گرفت. هر الین 605

ها  متر بین ردیف سانتی 45 ۀمتر و فاصل 9ردیف، با طول 

زراعی الزم  هاي مراقبت در طول فصل زراعیکشت شد. 

کنترل  و هاي هرز، کود سرک، وجین علف مصرف شامل

مطلوب انجام پذیرفت.  طور بهها از مزرعه  آفات و بیماري

رشد  ۀآبیاري براي شرایط نرمال براساس نیاز و مرحل

در  چهار تا پنج بار ،هوایی منطقه و گیاه و شرایط آب

زهک  سد طول فصل زراعی از آب شیرین موجود در

غیر از  در حالت شور به گرفت.شهرستان زابل انجام 

زنی، آبیاري با آب شور از چاه شور واقع در  جوانه مرحلۀ

 15-3ایستگاه تحقیقاتی زهک شهرستان زابل به میزان 

بر متر در سه مرحله در طول فصل زراعی  زیمنس دسی

ي ها داده ها، داده. پس از مرور و بازبینی انجام گرفت

الین اینبرد و والدین آنها براي  143 بهمربوط 

 . کار گرفته شد بههاي آماري  وتحلیل تجزیه

 

 از کاشت تا سبز شدن  صفت شامل تعداد روز چهارده

(X1 تعداد روز از کاشت تا ،)ساقه ( دهیX2 تعداد بوته ،)

ظهور سنبله  (، تعداد روز ار کاشت تاX3سطح ) در واحد

(X4تعداد روز از کاشت ،)  افشانی گردهتا (X5 تعداد روز ،)

تا  دهی ساقه(، تعداد روز از X6) دهی ساقهزنی تا  از جوانه

(، تعداد سنبله در X8(، ارتفاع گیاه )X7) دهی سنبله

(، وزن X10(، تعداد دانه در سنبله )X9واحد سطح )

عملکرد  (،X12(، شاخص برداشت )X11) هزاردانه

گیري و  اندازه (X14( و عملکرد دانه )X13بیولوژیکی )

هاي بوته و سنبله  گیري . اندازهشدآماري  وتحلیل تجزیه

تصادفی از یک مترمربع وسط هر کرت  ۀبر روي سه نمون

 و سطح برداشت براي عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک

 متر مربع( بود.  9از کل کرت )

در  ،بر عملکرد مؤثرترین صفات  تعیین مهم منظور به

بستگی فنوتیپی ساده بین صفات گام اول ضرایب هم

 گام به گامبعد ضرایب رگرسیون  مرحلۀمحاسبه شد. در 

گذار بر عملکرد تأثیرترین صفات  تشخیص مهم منظور به

اي از  تغییریافته دانه محاسبه شد. این روش شکل

توان در طی  میرونده است که در آن  گزینش پیش

نتخاب مراحل نسبت به حذف یا افزودن متغیرها براي ا

متغیرها وارد  ۀ. در اینجا ابتدا همکردمدل نهایی اقدام 

نباشند از مدل  دار معنیشوند و آنهایی که  میمدل 

شوند. در نهایت براي مشخص کردن آثار  میحذف 

صفات مهم واردشده به مدل  غیرمستقیممستقیم و 

تعیین  منظور به. انجام گرفتعلیت  تجزیۀرگرسیونی، 

استفاده  ها عاملع کل، از تجزیه به سهم هر صفت در تنو

ي اصلی و ها هلفؤبا استفاده از م ها عاملشد. تجزیه به 

انجام ( Varimaxروش وریماکس ) به ها عاملچرخش 

 Alphaافزارهاي  از نرم ها داده وتحلیل تجزیه. براي گرفت

Latice ،2 Path ،Spss  وSAS  .استفاده شد 

 

 نتایج و بحث

ي اینبرد ها هنشان داد که بین لین واریانس تجزیۀنتایج 

گندم مورد بررسی براي اکثر صفات در دو شرایط 

درصد وجود  1ي در سطح احتمال دار معنیاختالف 

وجود تنوع ژنتیکی در بین  دهندة نشانداشت که 

 زیادعلت حجم  به) استي اینبرد مورد بررسی ها هلین

فات ي اینبرد براي صها همیانگین لین ۀمقایس هاي جدول

 مورد بررسی نتایج ارائه نشده است(. 

ضرایب همبستگی فنوتیپی ساده بین صفات 

شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  گیري اندازه

مشخص شد. نتایج، افزایش عملکرد دانه را از طریق تعداد 

ترتیب  ( بهr=43/5**( و )r=60/5**سنبله در واحد سطح )

( نشان 6ري )جدول ( و شو9در شرایط نرمال )جدول 

دار بین  ارتباط مثبت و معنی Ghaderi et al.  (2010)دادند. 

اند. تعداد دانه در  تعداد سنبله و عملکرد دانه را گزارش کرده

 سنبله در واحد سطح تعداد سنبله نیز همبستگی مثبت با

 .Slafer et alدر هر دو شرایط نرمال و شور نشان داد. 

قدیمی و جدید نشان دادند که  ارقام ۀبا مقایس (1993)

اول ناشی از افزایش تعداد دانه  ۀبهبود عملکرد در درج

در سنبله بود، و ازآنجا که تعداد سنبله تغییر کمی کرده 

تعداد دانه در واحد سطح که گیري کردند  است نتیجه

تري داشته است. عملکرد دانه با شاخص  مهم تأثیر

ر همبستگی مثبت برداشت در هر دو شرایط نرمال و شو

با افزایش شاخص  دهد نشان مینشان داد که  دار معنیو 

برداشت عملکرد دانه نیز افزایش یافت. همبستگی بین 

عملکرد دانه با شاخص برداشت بیشتر از همبستگی بین 
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عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت است. یکی از 

ي افزایش عملکرد دانه در صورت ثابت بودن ها هرا

 . استاشت، افزایش عملکرد بیولوژیک شاخص برد

Ghorbani et al. (2010)  بیان داشتند که با افزایش

اما  ،عملکرد دانه، شاخص برداشت هم افزایش یافت

عملکرد دانه  ،شود میهرچه شاخص برداشت بیشتر 

یابد. نظر  میبیشتر افزایش  ،نسبت به عملکرد بیولوژیک

د انتقال مواد درص دهندة نشانبه اینکه شاخص برداشت 

، شاید بتوان استشده از منبع به مخزن  آلی ساخته

 زیاد،ارقامی با شاخص برداشت  نتیجه گرفت که

هاي سبز به دانه منتقل  کربوهیدرات بیشتري را از اندام

 شوند.  میدانه  افزایش عملکرد سببکنند و  می

Feil (1992) گندم نشان داد که  دربارة یدر تحقیق

بیشتري  ۀدان ،شده و پرمحصول ید اصالحي جدها هواریت

هاي پرمحصول،  . در گزینش ژنوتیپدارنددر سنبله 

 ،شود می هزاردانهکاهش وزن  موجبافزایش تعداد دانه 

بوته و دانه در هکتار را افزایش  اما در کل عملکرد تک

نشان دادند که در  Gobadi et al. (2007). دهد می

تا حدي کاهش تعداد ها افزایش وزن دانه  برخی الین

 .کند میدانه را جبران 

، دهی سنبلهتا  دهی ساقهارتفاع گیاه با تعداد روز از 

عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبله در واحد سطح 

(. 9همبستگی مثبتی در شرایط نرمال نشان داد )جدول 

و طوالنی  دهی سنبلهو  دهی ساقه افزایش تعداد روز تا

زایش ارتفاع گیاه رشد رویشی سبب اف دورةشدن 

افزایش عملکرد بیولوژیک نیز به شود که این موضوع  می

 . انجامد می

و  دهی ساقهتعداد روز تا سبز شدن، تعداد روز تا 

با  همبستگی منفی دهی ساقهتعداد روز از سبز شدن تا 

زیرا با افزایش  ،عملکرد دانه در هر دو شرایط نشان دادند

طول مراحل رشد مراحل رشد رویشی از  دورة طول

مراحل پر  هۀشود و در نتیجه مواج میزایشی کاسته 

شدن دانه با شرایط نامساعد محیطی در منطقه عملکرد 

 یابد.  میدانه نیز کاهش 

عملکرد دانه با تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد 

، شاخص برداشت و عملکرد هزاردانهدانه در سنبله، وزن 

ي نشان داد. دار معنیبیولوژیک همبستگی مثبت و 

با عملکرد  عملکرد بیولوژیک بیشترین مقدار همبستگی

دانه در هر دو شرایط را به خود اختصاص داد 

 (. 6 و 9 هاي )جدول

 
 . تجزیۀ واریانس صفات در شرایط نرمال1جدول 

X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
درجه 

 آزادي
 منابع تغییر

*4/144333 *00/4 44/95  ns 3/690564 ns 43/0 ns 0/6404 ns **09/394 54/5 ns **09/153 *39/1 *04/14 13/443 ns *53/49 *34/11 1 تکرار 

4/43313 ns 14/16 ns 46/14 ns 
*4/900946 *05/40 *4/4433 **44/195 34/6 ns 34/6 ns 43/4 ns 69/9 ns 94/391 ns 14/0 ns 63/96 ns 4 بلوک در تکرار 

**1/45343 **99/01 90/95 ns 
**4/993346 **61/03 **1/1404 34/69ns 03/6 ns **93/4 **16/4 **50/4 **31/311 **45/0 **04/3 144 تیمار 

 خطا 145 49/4 40/9 93/036 14/4 61/4 04/6 94/6 60/14 1/6539 11/93 3/103356 54/44 93/19 0/94434

 ضریب تغییرات )%( - 34/0 4/13 45/3 91/1 91/1 35/9 64/4 93/19 6/10 33/13 43/44 61/10 30/4 45/44

 )%( ضریب تبیین - 04/34 43/44 69/49 35/34 46/36 13/44 43/06 63/04 93/33 44/49 96/35 46/00 03/45 05/35

 دار.  % و غیرمعنی1دار در سطح احتمال  : به ترتیب معنی  nsو   **

 

 . تجزیۀ واریانس صفات در شرایط شوري4جدول 

X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
درجه 

 آزادي
 منابع تغییر

 تکرار 1 19/5* 69/44** 5/1499** 0/113** 64/5** 96/63* 31/1** 45/944* 3/1494** 19/36** 0/934413* 65/5** 54/14** 3/145455*

 بلوک در تکرار 4 44/15* 34/6** 50/644** 44/4** 59/6** 49/19** 44/14** 54/141* 1/6644** 33/66* 3/406634** 54/3** 93/03** 6/99960**

 تیمار 144 04/0* 45/4* 64/466** 05/14** 04/14** 53/14** 43/41** 35/36** 3/4430** 94/44* 1/199404** 43/49** 44/63** 3/46954*

 خطا 145 39/9 10/0 40/639 33/4 13/9 33/3 5/19 04/64 3/9345 60/09 1/34433 35/49 46/91 4/13544

 ضریب تغییرات )%( - 94/4 49/4 04/3 06/1 04/1 15/0 34/19 34/10 36/13 54/40 44/41 61/10 44/16 40/4

 )%( ضریب تبیین - 04/34 69/45 63/44 96/49 69/41 0/44 45/46 56/44 93/46 03/04 94/44 46/00 13/46 04/45

 دار.  % و غیرمعنی1دار در سطح احتمال  : به ترتیب معنی  nsو   **
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 براي شرایط نرمال Babaxو  Seri  M82هاي اینبرد گندم حاصل از تالقی  . ضرایب همبستگی ساده در لینه9جدول 

 صفات گیاهی 1 4 9 6 0 4 3 4 3 15 11 14 19 16

** ns ns ** ** ** ns ns ** ** ** ** ** - تعداد  روز تا سبز شدن 

** ns ** ** ns ** ** ** ** ** ** * - 96/5  دهی ساقهتعداد روز تا 

** ns * ** ns ** ** * ns ns ns - 14/5- 45/5- تعداد بوته در متر مربع 

* ** ns ns ** ** ns ** ns ** - 51/5- 60/5 43/5  دهی سنبلهتعداد روز تا 

* ** ns ns ** ** ns ** ns - 41/5 54/5 09/5 99/5  یافشان گردهتعداد روز تا 

* ** ns ns * ns ** ** - 553/5 556/5- 54/5 69/5 04/5-  دهی ساقهتعدا روز از سبز شدن تا 

 دهی سنبلهتا  دهی ساقهتعداد روز از  -50/5 -05/5 19/5 66/5 45/5 -93/5 - ** ** ** ** ** ** **

 ارتفاع گیاه -53/5 -93/5 41/5 -59/5 -56/5 -43/5 61/5 - ** ** ** ** ** **

** ** ns ** ns - 90/5 49/5 54/5- 13/5- 13/5- 94/5 94/5- 40/5- تعداد سنبله در متر مربع 

 تعداد دانه در سنبله 10/5 59/5 54/5 43/5 44/5 -19/5 40/5 40/5 53/5 - ** ** ** **

** ns ** - 10/5 66/5 93/5 43/5 51/5- 51/5 51/5 46/5 46/5- 13/5- عملکرد بیولوژیک 

 وزن هزار دانه -53/5 -46/5 11/5 51/5 -54/5 -10/5 44/5 40/5 54/5 13/5 13/5 - * **

 شاخص برداشت 54/5 -56/5 50/5 41/5 13/5 -553/5 44/5 13/5 10/5 44/5 53/5 14/5 - **

 عملکرد دانه -10/5 -44/5 49/5 11/5 15/5 -50/5 90/5 93/5 66/5 44/5 35/5 41/5 63/5 -

 

 تنش شوري براي شرایط Babaxو  Seri  M82هاي اینبرد گندم حاصل از تالقی  لینه. ضرایب همبستگی ساده در جدول 
 صفات گیاهی 1 4 9 6 0 4 3 4 3 15 11 14 19 16

* ns ns * ns ** * ns ** ** ns ns ns - تعداد  روز تا سبز شدن 

ns ns ns ns ns ** ns ** ** ** ** ns - 54/5 دهیتعداد روز تا ساقه 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns - 553/5- 54/5- تعداد بوته در متر مربع 

ns ns ns ns ns ** ns ** ** ** - 50/5 04/5 15/5 دهی تعداد روز تا سنبله 

ns ns ns ns ** * ns ns * - 46/5 59/5 43/5 16/5  یافشان گردهتعداد روز تا 

ns ns ns ns ns ns * ** - 19/5 91/5 59/5 40/5 03/5-  دهی ساقهتعدا روز از سبز شدن تا 

ns ns ns ns ns ns ns - 16/5- 53/5 46/5 51/5- 13/5- 50/5  دهیتا سنبله دهی ساقهتعداد روز از 

** ns * ** ** ** - 54/5 11/5 53/5 50/5 553/5 59/5 14/5- ارتفاع گیاه 

** ns ns ** ns - 14/5 51/5- 54/5 19/5- 13/5- 54/5 16/5- 44/5- تعداد سنبله در متر مربع 

** ns ** ** - 15/5 95/5 59/5 54/5 13/5 54/5 53/5- 54/5 51/5- تعداد دانه در سنبله 

** ns * - 14/5 44/5 14/5 54/5- 51/5- 50/5- 53/5- 56/5 53/5- 15/5- عملکرد بیولوژیک 

* ns - 15/5 16/5 54/5 11/5 51/5- 59/5 59/5 554/5 56/5 51/5- 53/5- وزن هزار دانه 

 شاخص برداشت -54/5 -54/5 51/5 54/5 54/5 -53/5 -56/5 54/5 50/5 59/5 -50/5 59/5 - **

 عملکرد دانه -14/5 -515/5 59/5 -54/5 551/5 -54/5 -59/5 13/5 44/5 10/5 49/5 11/5 631/5 -

 

تعیین سهم اثر تجمعی صفات در تعیین  منظور به

 ةچندمتغیر اي مرحلهون عملکرد دانه، از روش رگرسی

 پس از چهار. (0( استفاده شد )جدول گام به گامخطی )

متغیر  چهاردهمرحله در پایان گام چهارم، از میان 

مستقل تحت بررسی، چهار متغیر مستقل عملکرد 

و تعداد روز تا  هزاردانهبیولوژیک، شاخص برداشت، وزن 

متغیر تغییرات  برگذار تأثیرترین صفات  مهم دهی، سنبله

وابسته )عملکرد دانه( در شرایط نرمال شناخته شدند. 

عملکرد بیولوژیکی  آمده نشان داد که دست بهنتایج 

(x11 )درصد و همراه با شاخص برداشت  44تنهایی  به

(x13،)  هزاردانهوزن (x12 و تعداد روز تا )دهی سنبله 

(x4 )34  کرددرصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه .

خود در خصوص  يها ن نیز در بررسیاسایر محقق

و عملکرد بیولوژیکی به  هزاردانهشاخص برداشت، وزن 

 ;Ghaderi et al., 2010نتایج مشابهی دست یافتند )

Zakizadeh & Kahrizi, 2010). 

توان رابطۀ قوي بین عملکرد  با توجه به این نتایج می

و  دانه با عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزاردانه،

  صورت معادلۀ زیر نشان داد: دهی را به تعداد روز تا سنبله

Y=-430/54+5/644x1+13/50x4+5/043x9+1/410x6 
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عنوان متغیرهاي مستقل براي شرایط نرمال عنوان متغیر وابسته با سایر صفات به گام عملکرد دانه به به . نتایج تجزیۀ رگرسیون گام0جدول   

 صفت واردشده مرحله
عرض از  میانگین ضریب تبیین )درصد(

 مبدأ

 ضرایب

 رگرسیون صفات مربعات رگرسیون تجمعی نسبی

 4496/5 4496/5 16354560 61/04- **644/5 (x11عملکرد بیولوژیک ) 1

 1496/5 3444/5 9555945 94/345- **50/13 (x13شاخص برداشت ) 4

 5551/5 3443/5 64/4316 40/364- **043/5 (x12وزن هزاردانه ) 9

 5551/5 3444/5 90/4151 54/430- 410/1 ns (x4دهی ) تعداد روز تا سنبله 6
 دار.  درصد و غیر معنی 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی : به  nsو   ** 

 

رگرسیون  تجزیۀدر شرایط تنش شوري نیز نتایج 

( نشان داد که عملکرد بیولوژیک 4 )جدول گام به گام

رگرسیونی شد و  ۀبود که وارد معادلاولین صفتی 

درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کرد و  44تنهایی  به

بعد از آن شاخص برداشت، تعداد بوته در واحد سطح و 

درصد از  34ارتفاع بوته وارد معادله شدند که در کل 

 تغییرات عملکرد را توجیه کردند. 

عملکرد قوي بین  رابطۀتوان  میبا توجه به این نتایج 

دانه با عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد بوته در 

  :زیر نشان داد معادلۀ صورت بهو ارتفاع را  واحد سطح

(1) Y= -644/64+5/93x1+14/34x4 - 54/5  x9+5/49x6 

با توجه به اینکه صفات شاخص برداشت و عملکرد 

منظور شناسایی  اند، به بیولوژیک دربرگیرندة عملکرد دانه

گام  به یر صفات مؤثر بر عملکرد دانه، تجزیۀ رگرسیون گامسا

بعد از حذف این صفات انجام گرفت. نتایج نشان داد که 

صفات تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله از 

مانده براي هر دو شرایط نرمال و تنش  میان صفات باقی

 شوري وارد معادلۀ رگرسیونی شدند. 

 
عنوان متغیرهاي مستقل براي شرایط  عنوان متغیر وابسته با سایر صفات به گام عملکرد دانه به به تجزیۀ رگرسیون گام . نتایج4جدول 

 تنش شوري

 صفت واردشده مرحله
 میانگین ضریب تبیین )درصد(

 عرض از مبدأ
 ضرایب

 مربعات رگرسیون تجمعی نسبی رگرسیون صفات

 4439/5 4439/5 91/00141 51/45 **93/5 (x11عملکرد بیولوژیک ) 1

 4319/5 3454/5 4463444 44/634- **34/14 (x13شاخص برداشت ) 4

 -5554/5 3454/5 34/1496 35/633- **54/5 (x3تعداد بوته در واحد سطح ) 9

 5554/5 3415/5 43 /1403 64/644- 49/5 ns (x8ارتفاع بوته ) 6

 دار. غیرمعنی  درصد و 1ال دار در سطح احتم ترتیب معنی : به nsو   **   
 

 اي مشخص شدن آثار مستقیم و غیرمستقیمبر

علیت  تجزیۀصفات مهم واردشده به مدل رگرسیونی، 

علیت این است که بتوان با  تجزیۀ. هدف از انجام گرفت

هاي علت و معلولی تحلیل مناسبی از  ایجاد مدل

همبستگی بین متغیرها ارائه کرد. در این روش ضریب 

گی بین دو صفت، به اجزایی که آثار مستقیم و همبست

 د. شو کند، تفکیک می میگیري  را اندازه غیرمستقیم

Zafarnaderi et al. (2013)  منظور بهعلیت  تجزیۀاز 

ي اینبرد گندم تحت تنش ها هتفسیر بهتر نتایج لین

و انتخاب مستقیم از طریق صفات  بهره گرفتندخشکی 

 را پیشنهاد کردند.  هزاردانه تعداد دانه در سنبله و وزن

عملکرد بیولوژیک  ،علیت این تحقیق تجزیۀدر نتایج 

صفات در هر دو  ۀبیشترین اثر مستقیم را در بین کلی

هاي شرایط نرمال و شوري به خود اختصاص داد )جدول

ضریب تبیین باال به همراه  یک باژ(. عملکرد بیولو4و  3

آن  زیاد تأثیر ةکنند با عملکرد دانه، بیان قويهمبستگی 

توان از آن براي انتخاب  میرو  بر عملکرد دانه بود و ازاین

ن ا. سایر محققکردافزایش عملکرد دانه استفاده  با هدف

مستقیم مثبت عملکرد بیولوژیکی بر عملکرد  تأثیرنیز 

 ;Kumer & Hunshal, 1998دانه را گزارش کردند ) 

Singh & Diwivedi, 2002; Munir et al., 2003 وزن .)

داراي اثر مستقیم ناچیزي بر عملکرد دانه در  هزاردانه
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و همبستگی  غیرمستقیمعلت اثر  بهشرایط نرمال بود. اما 

ضریب همبستگی این صفت  ،مثبت با عملکرد بیولوژیک

شد. شاخص  دار معنیبا عملکرد دانه مثبت و بسیار 

ر ترتیب د به 09/5و  65/5برداشت اثر مستقیمی معادل 

 تأثیربر عملکرد دانه داشت.  شرایط نرمال و شوري

شاخص برداشت از طریق سایر صفات ناچیز  غیرمستقیم

تواند با فرض ثابت درنظر گرفتن  میبود که این خود 

سایر متغیرها سبب افزایش عملکرد دانه شود. با توجه به 

تقریبی  طور بهاینکه ضریب همبستگی بین دو صفت 

در هر دو شرایط  بین آن دو صفت برابر با ضریب علیت

میزان  ةکنند نرمال و شور بود، ضریب همبستگی بیان

واقعی بین دو متغیر بود و انتخاب مستقیم از رابطۀ 

نیز  محققانتواند مفید باشد. سایر  میطریق این صفت 

مستقیم شاخص برداشت بر عملکرد دانه را گزارش  تأثیر

 (.Ghaderi et al., 2010) دادند

یج این تحقیق در مجموع عملکرد بیولوژیک و نتا

شاخص برداشت را از معیارهاي مهم مرتبط با عملکرد دانه 

هاي  در هر دو شرایط نرمال و شور تعیین کرد که در برنامه

هاي پرمحصول گندم  نژادي گندم در انتخاب ارقام و الین به

 (. 4و  3هاي توان از آن بهره گرفت )جدول می

 
 یج تجزیۀ علیت عملکرد دانه با اجزاي مرتبط به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شرایط نرمال. نتا3جدول 

 اثر مستقیم صفت
 اثر غیرمستقیم از طریق

 ضریب همبستگی با عملکرد دانه وزن هزاردانه شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک

 35/5** 554/5 59/5 -- 43/5 عملکرد بیولوژیک    

 63/5** 551/5 -- 54/5 65/5 شاخص برداشت     

 41/5** -- 50/5 10/5 51/5 وزن هزاردانه         

     11/5 مانده باقی
 .دار درصد و غیرمعنی 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به  nsو   **

 
 . نتایج تجزیۀ علیت عملکرد دانه با اجزاي مرتبط به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شرایط شوري4جدول 

 اثر مستقیم فتص
 اثر غیرمستقیم از طریق

 ضریب همبستگی با عملکرد دانه وزن هزاردانه شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک

 49/5** -551/5 -59/5 -- 44/5 عملکرد بیولوژیک    

 63/5** -551/5 -- -56/5 09/5 شاخص برداشت     

 ns59/5 -- 553/5 56/5 -51/5 وزن هزاردانه         

     11/5 مانده قیبا
 .دار و غیر معنی  درصد 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به nsو  **

 

ست. ها داده، کاهش حجم ها عاملتجزیه به  هدف از

 دبا هم دارن قويدر این روش متغیرهایی که همبستگی 

نتایج  براساسگیرند.  میدر چند عامل مستقل قرار 

 چهارده( 3 )جدولدر شرایط نرمال  ها عاملتجزیه به 

عامل تعریف شدند که این چهار عامل  چهارمتغیر در 

را  ها دادهدرصد از تغییرات کل  40 اصلی و مستقل

ضرایب عاملی در عامل اصلی و مستقل که  کردند.توجیه 

در نظر گرفته شدند.  دار معنیبودند  0/5تر از  بزرگ

دوم  ، در شرایط نرمال دو عامل اول و3مطابق جدول 

درصد( از بیشترین واریانس  91/13و  39/40ترتیب  هب)

برخوردار بودند و در عامل اول عملکرد دانه، عملکرد 

 رو ازاین .و تعداد سنبله در متر مربع قرار دارند بیولوژیکی

توان عامل عملکرد نامید. قرار گرفتن این  میاین عامل را 

 يتأییدمتغیر با ضرایب مثبت در یک عامل بار دیگر  سه

تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد  مثبت رابطۀبر 

عامل دوم با دارا بودن  .بیولوژیکی با عملکرد دانه است

درصد از واریانس کل مربوط به تعداد روز از  91/13

با ضریب عاملی  افشانی و گرده دهی سنبلهکاشت تا 

درصد از  44/14عامل سوم با دارا بودن  .استمثبت 

تعداد روز از  ارتفاع، هزاردانه،به وزن واریانس کل مربوط 

ت و تعداد روز تا ببا بار مث دهی سنبلهتا  دهی ساقه

بود. عامل چهارم یعنی  با ضرایب عاملی منفیدهی  ساقه
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تعداد روز از سبز  تعداد روز تا سبز شدن با بار منفی و

. بودبا بار مثبت با کمترین واریانس دهی  ساقهشدن تا 

Gupta et al. (1999)  وMohammadi et al. (2002)  در

میزان اشتراک  کردند.این زمینه نتایج مشابهی را ارائه 

ي ها عاملنیز بخشی از واریانس یک متغیر است که به 

 دهندة نشانشود و هرچه بیشتر باشد  میمشترک مربوط 

 استدقت بیشتر در برآورد واریانس متغیر مربوط 

(Jackson, 1991 در شرایط بدون .) تنش میزان اشتراک

این موضوع نشان  .(3بود )جدول  زیاداکثر صفات 

و این  استي منتخب مناسب ها عاملکه تعداد  دهد می

نحو مطلوبی توجیه  توانستند تغییرات صفات را به ها عامل

 . کنند

در شرایط تنش شوري در  ها عاملتجزیه به  براساس

ز درصد ا 35مجموع شش عامل انتخاب شدند که حدود 

عامل  .(15را توجیه کردند )جدول  ها دادهکل تغییرات 

و شامل  درصد تغییرات را توجیه کرد 13اول بیش از 

و  دهی سنبله، تعداد روز تا دهی ساقهصفات تعداد روز تا 

. عامل دوم بیش بودت ببا بار مثافشانی  گردهتعداد روز تا 

ه درصد تغییرات را توجیه کرد و شامل عملکرد دان 96از 

و عملکرد بیولوژیک با بار مثبت بود. عامل سوم با دارا 

درصد از واریانس کل مربوط به تعداد روز  34/11بودن 

تا سبز شدن با بار مثبت و تعداد روز از سبز شدن تا 

ترتیب  بهبود. عوامل چهارم و پنجم  با بار منفی دهی ساقه

درصد تغییرات را توجیه کردند و مربوط به  44و  00

ت تعداد دانه در سنبله، ارتفاع و شاخص برداشت صفا

بودند. عامل ششم با کمترین درصد واریانس مربوط به 

بود. در شرایط تنش  دهی سنبلهتا  دهی ساقهتعداد روز از 

 زیادشوري نیز میزان اشتراک براي صفات مورد بررسی 

( 34/5شاخص برداشت ) و( 34/5بود و عملکرد دانه )

 د را داشتند. بیشترین دقت برآور

 

 گیری نتیجه

گام و تجزیۀ  وتحلیل همبستگی، رگرسیون گام به تجزیه

علیت در هر دو شرایط بدون تنش و تنش شوري نشان 

ترتیب عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت،  داد که به

ترین  وزن هزاردانه و تعداد سنبله در متر مربع مهم

علت اصلی اجزاي مؤثر بر عملکرد دانه بودند. در نتیجه 

توان به تفاوت در  ها را می اختالف در عملکرد دانۀ الین

این صفات نسبت داد و از بین این صفات، عملکرد 

بیولوژیک و شاخص برداشت با توجه به مقادیر قوي 

همبستگی و اثر مستقیم و مثبت آنها در تجزیۀ علیت 

هاي  توانند در بهبود عملکرد دانه یا گزینش الین می

هاي  هاي اینبرد گندم در برنامه میان الینمطلوب از 

عنوان مبنایی براي انتخاب استفاده شوند. نژادي به به

 
 ها براي صفات مورد بررسی در شرایط نرمال . نتایج تجزیه به عامل3جدول 

عامل 
 کننده  توجیه

 میانگین صفت
میزان 
 اشتراک

 ضرایب عاملی

1 4 9 6  

  5049/5 1443/5 4546/5 3149/5 434/5 46/343 عملکرد دانه اول    
  -5663/5 4146/5 9314/5 9441/5 430/5 65/ 44       شاخص برداشت 
  1449/5 4941/5 5639/5 5439/5 644/5 14/99 وزن هزاردانه  سوم
  5460/5 5613/5 5634/5 4444/5 334/5 94/1341 عملکرد بیولوژیک اول
  -1343/5 4934/5 6494/5 4940/5 946/5 55/96 تعداد دانه در سنبله 
  5391/5 1411/5 -4449/5 4334/5 066/5 55/616 تعداد سنبله در متر مربع اول
  -1644/5 0504/5 -5934/5 6345/5 053/5 45/05 ارتفاع گیاه  سوم
  -5345/5 3443/5 9543/5 4106/5 345/5 41/46 دهی دهی تا سنبله تعداد روز از ساقه سوم

  4091/5 -6110/5 5330/5 -5431/5 354/5 33/03 دهی د روز از جوانه زنی تا ساقهتعدا چهارم
  -5459/5 -5309/5 4304/5 5466/5 410/5 44/114 افشانی تعداد روز از کاشت تا گرده دوم
  -5150/5 1530/5 3414/5 -5341/5 444/5 44/111 دهی تعداد روز از کاشت تا سنبله دوم
  9450/5 1316/5 5490/5 9644/5 441/5 55/463 مربعتعداد بوته در متر  
  5343/5 -4344/5 0336/5 -4401/5 434/5 31/44 دهی تعداد روز تا ساقه سوم

  -4655/5 -4115/5 9133/5 -1663/5 434/5 14/43 تعداد روز تا سبز شدن چهارم

 534/5 44/14 91/13 39/40   واریانس نسبی )درصد( 

 09/40 35/03 56/60 39/40   صد(واریانس تجمعی )در 
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 ها براي صفات مورد بررسی در شرایط تنش شوري . نتایج تجزیه به عامل15جدول 

 میزان اشتراک میانگین صفت کننده عامل توجیه
 ضرایب عاملی

1 4 9 6 0 4 

 -5439/5 6434/5 1404/5 5544/5 4694/5 - 515/5 344/5 54/014 عملکرد دانه   دوم   

 5454/5 3649/5 -5445/5 -5365/5 1110/5 5336/5 346/5 95/93     شاخص برداشت پنجم

 5433/5 -5435/5 9496/5 -5391/5 1105/5 -5519/5 104/5 64/44 وزن هزاردانه    سوم

 -5344/5 -5413/5 4416/5 5646/5 3539/5 -5043/5 443/5 49/1913 عملکرد بیولوژیک دوم

 -5040/5 5430/5 3005/5 5334/5 5040/5 1433/5 454/5 55/43 در سنبلهتعداد دانه  چهارم

 1044/5 5551/5 4059/5 -4344/5 9345/5 -9155/5 614/5 55/906 تعداد سنبله در مترمربع اول

 1646/5 -5433/5 4394/5 -1340/5 1540/5 5904/5 014/5 49/69 ارتفاع گیاه       چهارم

 3345/5 5969/5 1439/5 1539/5 -1999/5 5349/5 434/5 55/44 دهی هی تا سنبلهد تعداد روز از ساقه ششم

 -4443/5 -5439/5 5469/5 -4493/5 -5005/5 9355/5 319/5 55/00 دهی تعداد روز از جوانه زنی تا ساقه سوم

 1143/5 5344/5 1605/5 1934/5 -5116/5 3454/5 434/5 55/114 افشانی تعداد روز از کاشت تا گرده اول

 1446/5 5043/5 5669/5 -5940/5 -5693/5 4399/5 493/5 55/114 دهی تعداد روز از کاشت تا سنبله اول

 6666/5 -4663/5 -9444/5 -4911/5 9433/5 1910/5 411/5 55/491 تعداد بوته در متر مربع 

 -6956/5 -1646/5 -5430/5 -9149/5 -5439/5 3533/5 416/5 55/44 دهی تعداد روز تا ساقه اول

 -5016/5 -1434/5 -1100/5 4451/5 -5635/5 1330/5 416/5 55/91 تعداد روز تا سبز شدن سوم

 539/5 533/5 531/5 34/11 40/14 60/13   واریانس نسبی )درصد( 

 41/35 43/44 14/00 54/64 15/96 60/13   واریانس تجمعی )درصد( 

 

 سپاسگزاری

ت محترم مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی از ریاس

شهرستان زابل آقاي مهندس کوهکن، ریاست ایستگاه 

آقاي مهندس دهمرده، و آقایان دکتر  تحقیقاتی زهک

اکبري و مهندس امید پودینه محققان بخش غالت که به 

 .گرددمیتشکر و قدردانی  اجراي این پژوهش کمک کردند،
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