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  1چكيده
اين پژوهش .  داردياديت زين صفات اهمين ارتباط بيي تع، موفقيك برنامه اصالحيداشتن منظور  به

 رقم گندم در تيمارهاي 10و فيزيولوژيك و عملكرد دانه منظور ارزيابي روابط بين صفات زراعي  به
در ) Aمتر تبخير از تشت كالس  ميلي 130±3و  70±3ترتيب آبياري پس از  به(رطوبتي معمول و تنش 

 ضرايب همبستگي . اجرا گرديد84رزي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاو
 ميزان ،محتواي نسبي آب ،سنبله تعداد دانه در ،انه با شاخص برداشتفنوتيپي و ژنتيكي بين عملكرد د

دار و با سرعت از دست   در هر دو شرايط مثبت و معنيb و aهاي  كلروفيل  و مجموع ميزانa كلروفيل
همبستگي بين سطح برگ با وزن ويژه برگ در هر دو شرايط منفي و . دار بود دادن آب منفي و معني

دهي و  سنبله داري بين وزن پدانكل در مرحله  شرايط تنش همبستگي مثبت و معنيدر. دار بود معني
 .دهي و رسيدگي با عملكرد دانه و محتواي نسبي آب مشاهده شد تفاوت وزن پدانكل در مراحل سنبله

 و 0/94 ترتيب  عامل را معرفي نمود كه به7 و در شرايط معمول 6ها در شرايط تنش  يج تجزيه به عاملنتا
هاي متعارف در شرايط معمول نشان داد  همبستگي نتايج. ها را توجيه نمودند  درصد از تنوع كل داده6/94

تري  بيش دانه سهمدهي و وزن هزار  روز تا سنبله،كه در اولين متغير متعارف براي گروه صفات زراعي
نسبي آب سهم در بين صفات فيزيولوژيك وزن ويژه برگ و محتواي  .نسبت به ساير صفات داشتند

هاي متعارف در شرايط تنش نشان داد كه اولين  نتايج همبستگي .سزايي در اولين متغير متعارف داشتند به
دهي و براي مجموعه صفات فيزيولوژيك   ارتفاع و روز تا سنبلهثيرأت براي گروه صفات زراعي تحتمتغير 
  .تأثير محتواي نسبي آب و وزن ويژه برگ بود تحت

  

   فيزيولوژيك صفات،، صفات زراعيها تجزيه به عامل تنش رطوبت، ، گندم:ليديهاي ك واژه
                                                 

  alimohamadymahnaz@yahoo.com: همسئول مكاتب *
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  مقدمه
 خصوصيات مختلف فيزيولوژيك و زراعي از جمله از نظرترين غله جهان است كه  گندم مهم

هاي  همچنين كيفيت منحصر به فرد دانه در تمام اقليم العمل به طول روز و تحمل به سرما و عكس
  .)1989، بلوم و همكاران( شود ميجهاني كشت و كار 

شوند  زنده كه گياهان زراعي با آن مواجه ميترين تنش غير عنوان رايج  بهخشكي نيز معموالً
و دماي هوا، توليد ارقام  هاي ساالنه و افزايش خشكي با توجه به كاهش بارندگي. شود شناخته مي

 .)1989 ،بلوم و همكاران( يت بسياري داردگران اهم متحمل و داراي پتانسيل عملكرد باال براي اصالح
 تعداد ،تعداد سنبله در واحد سطح( عملكرد  برآيند اثر ساده و اثر متقابل اجزاء،دانه گندمعملكرد 

و كارايي استفاده از  فيزيولوژيك با شرايط محيطي رشد گياه يها ويژگي و) دانه در سنبله و وزن دانه
يكي از ). 1995 ،فلود و همكاران( ت درون و برون گياهي استثر بر توليد و رقابؤعوامل محيطي م

 ،محصول گندم براي مناطق خشكهاي پر نژادگران در معرفي ژنوتيپ براي استفاده به ثرؤهاي م روش
 كارايي انتقال مجدد مواد به دانه ، غلظت كلروفيل، ميزان فتوسنتزماننداخت بهتر صفات فيزيولوژيك شن

تري از  هاي محلول بيش  كربوهيدرات،به موازات رشد دانه گندم. دباش و شاخص برداشت مي
اين حركت از نظر مقدار و سهم آن در وزن دانه . كنند مي سمت دانه حركت هاي مختلف گياه به بافت

هايي كه قبل و  بنابراين توزيع مجدد كربوهيدرات .در شرايط خشكي از اهميت خاصي برخوردار است
 مينظ مهم براي تكننده ليعامل تعد يك ،شوند هاي رويشي ذخيره مي ر اندامافشاني د بعد از گرده

فلود و ( رود شمار مي تغييرات عملكرد دانه گندم در شرايط بروز تنش در دوره پر شدن دانه به
گياهان در هنگام تنش خشكي با تغييراتي كه در برخي از خصوصيات فيزيولوژيك ). 1995 ،همكاران

براي . باشد ها تجمع پرولين مي دهند، يكي از پاسخ هاي محيطي پاسخ مي د به تنشكنن خود ايجاد مي
ر علت اث برخي آن را به. ه شده استيتجمع پرولين در گياه در هنگام تنش خشكي داليل مختلفي ارا

 و برخي آن را )2004 ،نژادصفر (هاي نوري در متابوليسم پرولينتنظيمي اسيد آبسيسيك بر فرايند
دانند كه سبب تحريك سنتز پرولين   از فتوسنتز ميدست آمده به وجود تركيبات پرانرژي دليل به
هاي رطوبتي و شوري بر ميزان اسيدهاي آمينه  در اثر تنشنشان داد كه ) 2004( نژادصفر .دنشو مي

  .تر است اسيد آمينه پرولين از سايرين بيششود و افزايش  افزوده مي
 هـا را   باشـند كـه آن      خصوصيات مرفولوژيك و متابوليك خاصي مي      گياهان مقاوم به خشكي داراي    

مانيـت و   . هايـشان ذخيـره سـازند      تـري آب در بافـت      سازد در شرايط كمبود آب مقـدار بـيش         قادر مي 
 بـرگ    آب  ميـزان نـسبي    نظـر ي ارقام گندم مورد مطالعه از       داري را برا   اختالف معني ) 1988( همكاران
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 ،هاي گندم متحمل به خشكي در مقايسه با انواع حساس آن            ژنوتيپ  قطع شده  يها برگ. گزارش كردند 
بيـان كردنـد كـه بـين        ) 1982( گيج كالرك و مك  . دهند تري رطوبت خود را از دست مي       با سرعت كم  

توانـايي حفـظ رطوبـت بـرگ و عملكـرد      شده و تحمل به خـشكي و        هاي جدا  وضعيت رطوبتي برگ  
 بيان كردند كه وزن ويـژه بـرگ بـا افـزايش             )1987( مكارانلسون و ه  يو. همبستگي بااليي وجود دارد   

توان بيان كرد كه يكي از داليل افزايش شـاخص كلروفيـل افـزايش               يابد و مي   تيمار خشكي افزايش مي   
 . استوزن ويژه برگ و ميزان كلروفيل در واحد سطح برگ

 ر گياهان زراعيد. كند حفظ غلظت كلروفيل تحت تنش به ثبات فتوسنتز در اين شرايط كمك مي
 وا و همكاران،يزهار(هايي در رابطه با واكنش متفاوت كلروفيل به خشكي در ارقام حساس و مقاوم  گزارش
 .)1993، كاملي و لوسل( ه شده استيتنش خشكي بر غلظت كلروفيل ارانداشتن ثير أ تو يا) 2001

عملكـرد دانـه     ثر بـر  ؤ مـ  سـي عوامـل   روي گنـدم بـراي برر      بـر    يا در مطالعه ) 2005 (ليال و الخطيب  
هـا را توجيـه       درصد از تنـوع كـل داده       4/74ثير تنش خشكي سه عامل پنهاني را معرفي كردند كه           أت تحت
وزن دانـه در سـنبله و عملكـرد          ،دانهوزن صـد   ،مربـع ثير تعـداد سـنبله در متر      أت اولين عامل تحت  . نمودند

طول سنبله و تعـداد   ،در عامل دوم ارتفاع گياه. ودها را تبيين نم  درصد از تنوع داده   6/28بيولوژيك بود كه    
در سومين عامل قطـر     . ها را توجيه نمود     درصد از تنوع كل داده     9/25اين عامل   . دانه در سنبله سهيم بودند    

  . درصد از تغييرات را تبيين نمود8/19اين عامل نيز . تري داشتند و شاخص برداشت سهم بيش سنبله
هاني اصلي از طريق تجزيه به سه عامل پن ، صفت زراعي15ارزيابي با ز ين )2005( يآباد گل
عامل اول تعداد روز تا . موجود را توجيه كردند كل تنوع  درصد از9/93 كه كردها شناسايي  عامل
 طول ريشك و، صفات طول سنبله ،گذاري شد نام طولي عامل دوم كه عامل در.  ناميده شددهي سنبله

تعداد دانه  ،چه  عامل سوم در ارتباط قوي با صفات تعداد سنبل.ي داشتندباالترگره بار عامل  طول ميان
  . عملكرد ناميده شدءدر سنبله و متوسط تعداد پنجه در زمان رسيدگي بود و تحت عنوان اجزا

خشك دنيا بوده و توليد گياهان زراعي با كمبود  كه ايران در زمره مناطق خشك و نيمه با توجه به اين
بررسي روابط صفات مختلف در شرايط تنش و بدون  پژوهشاز اجراي اين شود، هدف  ه ميآب مواج

  .باشد  عملكرد و مقاومت به تنش خشكي ميثر در بهبود ژنتيكيؤي عوامل ميتنش خشكي و شناسا
  

  ها مواد و روش
ري  كيلومت40 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در پژوهشاين 
 32 دقيقه طول شرقي و 23 درجه و 51( آباد غربي اصفهان در منطقه لورك شهرستان نجف جنوب
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آزمايش در قالب طرح . اجرا گرديد) ارتفاع از سطح دريا  متر1630 دقيقه عرض شمالي و 32 درجه و
: رقاما(و ده رقم گندم ) معمول و تنش( تكرار در دو شرايط رطوبتي 3با بار خرد شده  هاي يك كرت
عامل اصلي را . انجام شد)  الوند و فالت، اميد، روشن، سرداري، پيشتاز، سبالن،1  مغان، خزر،2 داراب

صورت   و به1384  سال آبان27كاشت در  .تيمارهاي آبياري و عامل فرعي را ارقام گندم تشكيل دادند
فاصله . متر بود انتي س20 متر و فاصله 2طول ه هر كرت شامل هشت رديف كاشت ب .دستي انجام شد

تمامي . مربع بود بذر در متر400ت براي همه ارقام  متر و تراكم كاش3هاي اصلي از يكديگر  كرت
 تنش رطوبتي از .زمان آبياري شدند طور يكسان و هم هاي آزمايشي تا ابتداي مرحله سنبله رفتن به كرت

پس از آن براي . ايشي اعمال گرديدمنظور اعمال تنش در مرحله رشد ز  به1385  سالاواخر فروردين
گيري شد و آبياري پس از   اندازهA تعيين زمان آبياري روزانه مقدار تبخير از تشت تبخير كالس

 .رسيدن مقدار تجمعي تبخير به حد مورد نظر انجام شد
  : شاملصفات مورد بررسي

  .حسب گرم شمارش شد  دانه تصادفي از محصول هر كرت بر1000 با شمارش و توزين :انهوزن هزارد
  . از رديف وسط شمارش گرديدها در يك متر طولي  تعداد سنبله:مربعتعداد سنبله در متر
  .در نظر گرفته شدسنبله  10هاي اصلي در  هاي موجود در سنبله  متوسط تعداد دانه:تعداد دانه در سنبله
حذف اثر حاشيه برداشت هاي هوايي يك متر طولي از رديف وسط پس از  اندام :عملكرد بيولوژيك

 .گراد خشك و سپس توزين گرديد  درجه سانتي70 ساعت در آون با دماي 48مدت  شد و به
گرم در مترمربع  برداشتي از كل كرت بعد از حذف اثر حاشيه بر حسب كيلوهاي  وزن دانه:عملكرد دانه

  .گيري شد اندازه
  . آمددست ه بر حسب درصد ب از نسبت عملكرد دانه به عملكرد بيولوژيك:شاخص برداشت

اساس وزن افشاني، بر مقدار و سهم مواد ذخيره شده قبل و بعد از گرده: سهم توزيع مجدد مواد به دانه
  .محاسبه شدند) 1991(  بوته و روش پيشنهادي پاپاكوستا و گياناس30سنبله و ساقه و برگ  خشك

  ):1992 ،ندزفرنا(  طبق فرمول زير محاسبه شد:)STI1(شاخص تحمل به تنش
  

21 )/( PSP YYYSTI ×=−  
  

ميانگين :  YPترتيب عملكرد هر رقم در شرايط معمول و تنش رطوبتي و به: YSو YP در اين فرمول 
  .باشد ها در شرايط معمول مي ژنوتيپ عملكرد

                                                 
1- Stress Tolerance Index 
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  .گيري شد  اندازه)1988 ( اين صفت با روش مانيت و همكاران:)RWC1( محتواي نسبي آب برگ
 گيج گي طبق روش كالرك و مكيژاين و): RWL2(ست دادن آب از برگ قطع شده سرعت از د

  .گيري شد اندازه )1982(
نين  اساس واكنش با معرفافشاني بر  برگ پرچم در مرحله گرده10 مقدار پرولين در :مقدار پرولين

  ).1973 تز و همكاران،يب( هيدرين و اسپكتروفتومتري تعيين شد
وسيله دوربين ديجيتالي متصل به  دهي به  درصد گل50برگ در مرحله  30سطح : سطح برگ پرچم

  .گيري شد مربع اندازهبر حسب متر) HITACHI KP-CCSS1اي مدل  سنج رايانه مساحت(رايانه 
افشاني  با دستگاه اسپكتروفتومتر در مرحله گرده برگ پرچم 8 مقدار كلروفيل از :كلروفيل برگ

  . استفاده شد)1994( روش اشرف و همكارانلظت كلروفيل از جهت محاسبه غ. گيري شد اندازه
 گياه از هر رقم در مرحله 5ر در  اين صفت توسط دستگاه فلورومت:روند تغييرات فلورسانس كلروفيل

در زمان .  انجام شد5/9-11يافته و در ساعت   توسعهترين برگ كامالً افشاني بر روي جوان گرده
 آبياري معمول تحت تنش رطوبتي نبودند، ولي در تيمار ديگر تحت تنش گيري گياهان در تيمار اندازه

  فلورسانس متغير،)Fm(  فلورسانس بيشينه،)Fo( هاي فلورسانس كمينه در اين ارتباط ويژگي. قرار داشتند
)Fv( فلورسانس ييمم كارايماكز و )Fv/Fm ( مورد بررسي قرار گرفتند)2004 و همكاران، يوشيكو.( 

اساس تخمين اجزاي واريانس ريب همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي بر روابط بين صفات ض بررسيبراي
هاي تجزيه و تحليل  ها يكي از روش تجزيه به عامل. ندصفات محاسبه گرديد بينو كوواريانس 

توان همبستگي بين تعداد زيادي از متغيرها را در قالب تعداد  مي وسيله آن متغيره آماري است كه بهچند
ها و نيز  كننده تغييرات داده توجيه عوامل پنهاني شناساييبراي . ي از عوامل مستقل توضيح دادتر كم

دست آمده به  به استفاده شد و عوامل  اصليهاي لفهؤم ها به روش بندي صفات از تجزيه به عامل گروه
منظور  رف بههاي متعا همبستگي از تحليل). 1982 ،جانسون و ويچرن( روش وريماكس دوران داده شدند

 .شناسايي رابطه بين دو مجموعه صفات زراعي و فيزيولوژيكي استفاده شد
  

  نتايج و بحث
دهي با روز تا  در شرايط معمول رطوبتي بين ارتفاع در مرحله سنبله :تجزيه و تحليل همبستگي

 داشت و در شرايط تنش اين همبستگي داري وجود رسيدگي فيزيولوژيك همبستگي مثبت و معني
                                                 
1- Relative Water Content 
2- Rate of Water Loss 
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ديررس ارقام تر از  كم ، ارتفاع ارقام زودرسمعموالً). 2و  1هاي  ولجد( دار بود ثبت و بسيار معنيم
دهي و  دار ارتفاع بوته با تعداد روز تا سنبله بنابراين مشاهده همبستگي مثبت و معني ،باشد مي بلندتر

م همبستگي ارتفاع در گند) 2005 ( و همكارانيآباد گل. استروز تا رسيدگي فيزيولوژيك منطقي 
همبستگي ژنتيكي بين . دار گزارش كردند مثبت و معني  رادهي و روز تا رسيدگي بوته با روز تا سنبله

همبستگي بين  ).2 و 1 هاي ولجد( ارتفاع و تعداد دانه در سنبله در هر دو شرايط منفي و باال بود
 شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي تعداد دانه در سنبله با عملكرد دانه و شاخص برداشت در هر دو

گزارش ) 2005 ( و همكارانيآباد گل  توسطيج مشابهينتا). 2و  1هاي  ولجد(دار بود  مثبت و معني
  .شده است

 هاي فنوتيپي و ژنوتيپي بين عملكرد دانه با شاخص برداشت در هر دو شرايط مثبت و همبستگي
برداشت نسبت عملكرد دانه به عملكرد از آنجا كه شاخص ). 2و  1هاي  ولجد( دار بود معني

كننده منجر به هاي فتوسنتز  افزايش شاخص برداشت در صورت كافي بودن اندام،بيولوژيك است
توجهي از مواد فتوسنتزي  زيرا در پايان دوره رشد گياه مقدار قابل، گردد افزايش عملكرد دانه مي

با توجه به ) 2005(آبادي و همكاران   گل.شوند ها وارد مي ساخته شده در طول دوره رشد به دانه
هاي با عملكرد   گزينش الينبرايعنوان معياري   آن را به،عملكرد دانه و شاخص برداشت ارتباط بين

  .اند هباال در گندم مطرح نمود
عملكرد دانه در هر دو  و )STI(داري بين شاخص تحمل به تنش  همبستگي مثبت و بسيار معني

معيار مناسبي براي تشخيص  STIجا كه شاخص  از آن). 2و  1هاي  دولج( شرايط مشاهده شد
 براي STIبا عملكرد دانه دار   بنابراين ارتباط مثبت و معني،هاي متحمل به تنش رطوبتي است ژنوتيپ
همبستگي مقدار پرولين با سطح برگ در شرايط تنش منفي و . نژادي مطلوب خواهد بود هاي به برنامه

كه در شرايط تنش نسبت به شرايط مطلوب سطح برگ كاهش پيدا  با توجه به اين). 4 جدول( باال بود
رابطه منفي بين پرولين با سطح برگ منطقي ، يابد كند و ميزان پرولين نيز در شرايط تنش افزايش مي مي
  .رسد نظر مي به

 محتواي داري در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي بين عملكرد دانه و همبستگي مثبت و معني
بيان كردند كه بين وضعيت ) 1988( ت و همكارانيمان). 2 و 1 هاي ولجد( شد نسبي آب مشاهده

 همبستگي دانهشده و تحمل به خشكي و توانايي حفظ رطوبت برگ و عملكرد  هاي جدا رطوبتي برگ
ل به خشكي  تحم،هايي كه داراي محتواي نسبي آب باالتري باشند بنابراين ژنوتيپ. وجود دارد بااليي
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همبستگي بين تعداد دانه در سنبله با سرعت از دست دادن آب از . تري دارند تر و عملكرد بيش بيش
از آنجا كه عملكرد با تعداد دانه در سنبله . دار بود  در هر دو شرايط منفي و معنيبرگ قطع شده

 بنابراين ،باشند  تري مي باالتر داراي عملكرد كم RWLداري دارد و ارقام با  همبستگي مثبت و معني
. باشد همبستگي منفي بين تعداد دانه در سنبله با سرعت از دست دادن آب از برگ قطع شده منطقي مي

از طرفي بين عملكرد با سرعت از دست دادن آب از برگ قطع شده همبستگي منفي بااليي در هر دو 
 سرعت تلفات باالتر كه ارقام با دهد اين نتيجه نشان مي). 2 و 1هاي  ولجد( شرايط وجود داشت

  .باشند تر مي  عملكرد پايينداراي
منفي و بسيار  STIارتباط بين سرعت تلفات رطوبتي در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي با 

اين نتايج دال بر رابطه منفي بين اين صفت و واكنش در برابر ). 2 و 1 هاي ولجد( دار بود معني
تري   سرعت تلفات رطوبتي بيشدارايتر به تنش  درجه تحمل كمهاي با  خشكي بوده و ژنوتيپ

 داشت داري در هر دو شرايط وجود  همبستگي منفي و معنيslwبين سطح برگ و  .باشند مي
چه مشخص شد كه اگر) 1987، ويلسون و همكاران( اي بر روي كتان مطالعهدر ). 2 و 1هاي  ولجد(

كند كه علت آن ضخيم   وزن ويژه برگ افزايش پيدا مييابد، اما سطح برگ در شرايط تنش كاهش مي
  .باشد ها تحت شرايط تنش نسبت به معمول مي شدن برگ

 داري در هر دو شرايط مشاهده شد  همبستگي مثبت و معنيaبين عملكرد دانه با كلروفيل 
و روي گندم وحشي همبستگي مثبت ) 2001( و همكاران وايزهارمطالعه  در). 2 و 1هاي  ولجد(

كاهش غلظت كلروفيل در مراحل ابتدايي . مشاهده شددانه داري بين محتواي كلروفيل با عملكرد  معني
باشد كه در مورد گياهي مانند  سازي مي رشد گياه به معني كاهش پتانسيل توليد و كاهش ظرفيت ذخيره

در شرايط تنش .  اثرات تنش خشكي بر پر شدن دانه داردكاهشسازي نقش مهمي در  هگندم اين ذخير
طبق ). 2 و 1هاي  ولجد( بود دار همبستگي بين كلروفيل كل با شاخص تحمل به تنش مثبت و معني

عنوان ارقامي حساس به تنش خشكي بودند و   سرداري و اميد به،شاخص تحمل به تنش ارقام سبالن
عنوان ارقام  از و مغان بهارقام پيشت. تر بود به ساير ارقام كمها نسبت   در آنb وa هاي  مجموع كلروفيل

بنابراين در ارقام مقاوم . ها بعد از رقم داراب باالتر از بقيه ارقام بود مقاوم بودند كه مجموع كلروفيل آن
 .طور نسبي باال بود  بهb وa هاي  مجموع كلروفيل
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ايـن  . اسـت  آمـده    3ها در شرايط معمول رطـوبتي در جـدول           نتايج تجزيه به عامل   : ها تجزيه به عامل  
هـا را توجيـه     درصد از تنوع بـين داده 6/94مجموع  در  عامل پنهاني شد كه7تجزيه منجر به شناسايي 

 aهاي   محتواي نسبي آب و كلروفيل    ،  ثير عملكرد دانه  أت شدت تحت  در اين شرايط عامل اول به     . نمودند
ايـن  . در جهت منفـي بـود     دانه  در جهت مثبت و ارتفاع و وزن هزار        b  و aهاي   مجموع كلروفيل   و b و

مجمـوع    و b  و aهـاي    دهنـده ارتبـاط قـوي بـين عملكـرد و محتـواي نـسبي و كلروفيـل                  عامل نشان 
دهنـده همبـستگي     ضريب صفت ارتفاع در اين عامل منفي بود كـه نـشان           . باشد  مي b  و a هاي كلروفيل

يولوژيك و وزن ويژه برگ     دهي و بلوغ فيز    در عامل دوم روز تا سنبله     . منفي بين عملكرد و ارتفاع است     
شرايط بدون تـنش     نقش داشتند كه بيانگر آن است كه در        ي منف در جهت مثبت و سطح برگ در جهت       

. رسد كند و ديرتر به مرحله بلوغ فيزيولوژيك مي     تري را صرف رشد رويشي مي      رطوبتي گياه زمان بيش   
،  منفـي و فلورسـانس كمينـه        در جهـت   يدگيدر مرحله رس   در عامل سوم وزن هزاردانه و وزن پدانكل       

  .ماكزيمم كارايي فلورسانس در جهت مثبت سهيم بودند فلورسانس بيشينه و
 عامل پنهاني شد كه در مجموع 6 شناسايي منجر به ها در شرايط تنش رطوبتي نتايج تجزيه به عامل

  سطح برگ،ثيرأت شدت تحت عامل اول به. )3جدول ( ها را تبيين نمودند داده كل  درصد از تنوع94
اين صفات . پرولين و وزن ويژه برگ در جهت مثبت بود، روز تا رسيدگي، دهي روز تا سنبله، ارتفاع

روز تا  دهي و يعني در شرايط معمول روز تا سنبله، در شرايط بدون تنش در عامل دوم قرار داشتند
در . تري داشتند سهم بيشزيرا در عامل اول ، تري برخوردار بودند رسيدگي فيزيولوژيك از اهميت بيش

، محتواي نسبي آب،  در جهت منفي و عملكرد دانهb به a و نسبت كلروفيل دانه هزارعامل دوم وزن
.  در جهت مثبت سهيم بودندbو a هاي   و مجموع كلروفيلb و aهاي  وزن پدانكل و كلروفيل تفاوت

تري  آنجا كه عامل اول درصد بيشاز . تري داشتند اين صفات در شرايط معمول در عامل اول سهم بيش
تري در  تحت شرايط تنش آبي اين صفات سهم كم، كند از تنوع را در مقايسه با عامل دوم توجيه مي

مم ينه، ماكزيشيفلورسانس بجهت منفي و  در عامل سوم تعداد دانه در سنبله در. ها داشتند تغييرات داده
در شرايط بدون .  داشتندتري بيش بت مشاركتعملكرد بيولوژيك در جهت مث فلورسانس و ييكارا

دهنده اين است كه اين صفت در  تنش سرعت از دست دادن آب در عامل اول قرار داشت كه نشان
 نيز )2005 (ليال و الخطيب. ها برخوردار است تري در توجيه تغييرات داده شرايط معمول از نقش بيش

ثير تنش خشكي سه عامل أت عملكرد دانه تحت ثر برؤروي گندم براي بررسي عوامل م بر يا در مطالعه
  .ها را توجيه نمودند داده  درصد از تنوع كل4/74 پنهاني را معرفي كردند
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ي و فيزيولوژيك تحت شرايط معمول  نسبي و تجمعي صفات زراعهاي يافته و واريانس هاي دوران  بار عامل-3جدول 
  .رطوبتيو تنش 

  طوبتيشرايط معمول ر  شرايط تنش آبي
 1عامل  2 عامل 3 عامل  اشتراك

  
  1عامل  2 عامل 3 عامل اشتراك

  اتصف

 ارتفاع  -89/0  16/0  -09/0  93/0   58/0  -38/0  41/0  92/0

 دهي روز تا سنبله  -29/0  89/0  07/0  96/0   95/0  01/0  00/0  93/0

 رسيدگي فيزيولوژيك  -58/0  55/0  -10/0  88/0   93/0  -23/0  -07/0  98/0

 دانهوزن هزار  -65/0  15/0  -57/0  96/0   15/0  -79/0  -06/0  93/0

 تعداد سنبله  03/0  -24/0  16/0  84/0   -52/0  -46/0  -38/0  94/0

 تعداد دانه در سنبله  58/0  35/0  09/0  99/0   -02/0  28/0  -83/0  94/0

 عملكرد بيولوژيك  33/0  -19/0  -35/0  99/0   -55/0  32/0  69/0  99/0

 شاخص برداشت  29/0  -01/0  14/0  91/0   -07/0  26/0  -36/0  98/0

 عملكرد دانه  66/0  -14/0  -17/0  98/0   -28/0  57/0  -39/0  97/0

 محتواي نسبي آب  77/0  14/0  -07/0  73/0   -11/0  75/0  -37/0  91/0

 پرولين  03/0  08/0  00/0  97/0   69/0  -17/0  09/0  95/0

 ست دادنسرعت از د  -72/0  -24/0 -16/0  99/0   13/0  -34/0  31/0  88/0

 مساحت برگ  11/0  -93/0  01/0  96/0   -96/0  09/0  11/0  96/0

 وزن ويژه برگ  02/0  96/0  -05/0  99/0   92/0  06/0  10/0  92/0

 سهم توزيع مجدد  29/0  01/0  44/0  99/0   02/0  -13/0  00/0  94/0

 افشاني مرحله گرده وزن پدانكل در  -36/0  -50/0  -48/0  96/0   08/0  32/0  -18/0  95/0

 مرحله رسيدگي وزن پدانكل در  -05/0  -61/0  -73/0  97/0   -04/0  07/0  01/0  94/0

 تفاوت وزن پدانكل  -45/0  10/0  29/0  91/0   28/0  62/0  -46/0  74/0

 aكلروفيل   87/0  -26/0  04/0  96/0   -54/0  77/0  -03/0  97/0

97/0  02/0  96/0  03/0   99/0  24/0  05/0-  73/0  b   كلروفيل
  b و aهاي  مجموع كلروفيل  91/0  -17/0  17/0  99/0   -28/0  93/0  -01/0  99/0
 b بهa نسبت كلروفيل هاي   21/0  -22/0 -16/0  95/0   -56/0  -69/0  06/0  91/0

  )Fo (فلورسانس كمينه  33/0  12/0  66/0  86/0   -41/0  -29/0  07/0  95/0
 )Fm (فلورسانس بيشينه 11/0  -09/0  94/0  98/0   -20/0  -20/0  80/0  99/0

 )Fv/Fm (ماكزيمم كارايي فلورسانس  26/0  -08/0  80/0  95/0   24/0  04/0  89/0  96/0

  واريانس ساده  31/0  19/0  14/0    32/0  23/0  14/0 
 واريانس تجمعي 31/0  49/0  64/0    32/0  55/0  69/0 
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هاي متعارف به شناخت و رابطه بين دو  تحليل متغيرها و همبستگي: هاي متعارف تحليل همبستگي
دست  بهتغيرها چند تركيب خطي در اين روش براي هر مجموعه از م. پردازد ها ميموعه از متغيرمج
هاي بين ساير  همبستگي. ها حداكثر باشد كه همبستگي بين اولين جفت از آن طوري  به،شوند  ميآيند مي

باشند  هم ميهاي خطي هر مجموعه مستقل از  تركيب. گيرند هاي بعدي قرار مي جفت متغيرها در مرتبه
عنوان  بهصفات زراعي ،  در اين بخش از بررسي.هاي ناجفت نيز همبستگي وجود ندارد و بين تركيب

 ).4جدول ( مجموعه دوم در نظر گرفته شدندجموعه اول و صفات فيزيولوژيك در م

 96/0و در شرايط تنش رطوبتي  95/0همبستگي بين اولين زوج متغير متعارف در شرايط معمول 
دهنده همبستگي زياد بين اولين تركيب خطي از متغيرهاي فيزيولوژيك و اولين   اين مقدار نشان.بود

در شرايط معمول در اولين متغير متعارف براي ). 4 جدول( است تركيب خطي از متغيرهاي زراعي
تري نسبت به ساير  دانه سهم بيشوزن هزار دهي و  روز تا سنبله،)4 جدول( گروه صفات زراعي

تري داشته  بيش دانهم ديرتر به سنبله رود و وزن هزاركه يك رق بنابراين در صورتي. ت داشتندصفا
در بين صفات فيزيولوژيك وزن ويژه برگ و محتواي  .تر است بيش )1V(امتياز متغير متعارف آن ، باشد

ين متغير در شرايط تنش رطوبتي اول . داشتند)1W( متغير متعارفسزايي در اولين  نسبي آب سهم به
كه   بنابراين در صورتي.باشد ي ميده سنبله ثير ارتفاع و روز تاأت متعارف براي گروه صفات زراعي تحت

 بااليي براي متغير ازي به امتتري داشته باشد يك رقم ديرتر به مرحله رسيدگي برسد و ارتفاع بيش
  كه مقدار پرولين سهمدهند ضرايب صفات فيزيولوژيك نشان مي. يابد دست مي) 1W(متعارف اول 

توان نتيجه گرفت كه ارقامي كه  با توجه به اين ارتباطات مي. سزايي در اولين متغير متعارف دارد به
تري دارند، داراي ميزان پرولين و سهم توزيع  بيش دانهروند و ارتفاع و وزن هزار ديرتر به سنبله مي

  .باشند تري مي مجدد بيش
ر يب عملكرد دانه در متغيضر. بود 97/0رها برابر ين زوج متغيف ب متعاريط تنش همبستگيدر شرا

كه يك رقم داراي عملكرد باالتري باشد، امتياز  بنابراين در صورتي .مقدار بودن يتر شيمتعارف دوم ب
دهد كه محتواي  ضرايب متغيرهاي فيزيولوژيك نشان مي. خواهد داشت 2Wبااليي را در متغير متعارف 

  . دارند2Vدر متغير متعارف  ييسزا ه سهم ب از دست دادن آب از برگنسبي آب و سرعت
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 محتواي ،برداشت شاخص چون توان از صفاتي هم  ميها ه به عامليج تجزيطوركلي با توجه به نتا به
منظور مقاومت در شرايط  بهa  و b هاي كلروفيل  و قطع شدهبرگ از آب دادن از دست سرعت آب، نسبي

 خص تحمل به خشكي با صفاتي مانندبا توجه به همبستگي باال بين شان يهمچن .خشكي بهره گرفت
 aهاي   سرعت از دست دادن آب از برگ و كلروفيل، محتواي نسبي آب،شاخص برداشت، عملكرد دانه

 نتايج .عنوان معيار مناسب انتخاب جهت گزينش ارقام متحمل استفاده كرد توان از اين شاخص به  مي bو
 روز ، براي گروه صفات زراعيان داد كه در اولين متغير متعارفمتعارف در شرايط معمول نشهمبستگي 
 تري و در بين صفات فيزيولوژيك وزن ويژه برگ و محتواي دانه سهم بيش وزن هزاردهي و تا سنبله

  گروهمتعارف در شرايط تنش براي اولين متغير. سزايي در اولين متغير متعارف داشتند نسبي آب سهم به
 بين صفات فيزيولوژيكي محتواي نسبي آب و و در دهي ارتفاع و روز تا سنبله ثيرأت صفات زراعي تحت

 هاي هاي مختلف و مكان سال گردد كه آزمايش در پيشنهاد مي .تري داشتند وزن ويژه برگ سهم بيش
 ايط تنش اعتباراين شر فقط در دست آمده بهمختلف و در سطوح مختلف تنش تكرار گردد زيرا نتايج 

  .ها متفاوت باشد واكنش ژنوتيپ تر تر يا بيش دارد و امكان دارد كه در شدت تنش كم
  

  منابع
1.Ashraf, M.Y., Azmi, A.R., Khan, A.H. and Ala, S.A. 1994. Effect of water on 

total phenols, peroxidase activity and chlorophyll content in wheat. Acta 
Phsiologiae Plantarum, 16: 185-191. 

2.Bates, L.S., Waldren, R.P. and Teare, L.D. 1973. Rapid determination of free 
proline for water-stress studies. Plant Soil, 39: 205-207. 

3.Blum. A., Golan, J., Mayer, B., Sinmena, L. and Burra, J. 1989. The drought 
response of landraces of wheat from the northern Negev Desert in Israel. 
Euphytica, 43: 87-96. 

4.Clarke, J.M. and MacCaig, T.N. 1982. Excised leaf water retention capability as 
an indicator of drought resistance of Triticum genotypes. J. Can. Plant Sci.  
62: 570-578. 

5.Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress 
tolerance, P 257-270. In: Kuo, C.G. (ed.), Adaptation of Food Crops to 
Temperature and Water Stress, Proc. Int. Symp. Taiwan for Water Stress, Asian 
Veget. Res. Develop. Center. 

6.Flood, R.G., Martin, P.G. and Gardner, W.K. 1995. Drymatter accumulation and 
partitioning and its relationships to grain yield in wheat. Aust. J. Exp. Agric. 
Res. 35: 495-502. 



 ميبدي محمد ميرمحمدي محمدي و سيدعلي مهناز علي

 75

7.Golabadi. M., Arzani, A. and Maibody, M. 2005. Evaluation of variation among 
durum wheat F3 families for grain yield and its components under normal and 
water stress field conditions. Plant Breed. 91: 345-354. (In Persian) 

8.Johnson, UR.A. and Wichern, D.W. 1982. Applied Multivariete Statistical 
Analysis. Prentice Hall Inter. Inc. New York, 607p. 

9.Kameli, A. and Losel, D.M. 1993. Carbohydrates and water status in wheat 
plants under water stress. New Phytol. 125: 609-614. 

10.Leilah, A. and AL-Khateebs, A. 2005. Statistical analysis of wheat yield under 
drought condition. J. Arid Environ. 14: 483-496. 

11.Manette, A.S., Richard, C.J., Carre, B. and Morhinweg, B. 1988. Water 
relations in winter wheat as drought indicators. Crop Sci. 28: 256-531. 

12.Papakosta, D.K. and Gagianas, A.A. 1991. Nitrogen and dry matter 
accumulation, remobilization, and losses for Mediterranean wheat during grain 
filling. Agron. J. 83: 864-870. 

13.Safarnejad, A. 2004. Characterization of somaclones of alfalfa (Medicago sativa 
L.) for drought tolerance. J. Agric. Sci. Technol. 6: 121-127. (In Persian) 

14.Wilson, R.F., Burke, J.J. and Quisenberry, J.E. 1987. Plant morphological and 
biochemical responses to field water deficits. II. Responses of leaf glycerolipid 
composition in cotton. Plant Physiol. 84: 251-254. 

15.Yoshiyuki, O., Nobuhiro, N., Hirofumi, S. and Kounosuke, F. 2004. Changes in 
photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence, and stem diameter of 
soybean plants under drought stress condition. Crop Sci. 15: 739-8528. 

16.Zaharieva, M., Gaulin, E., Havaux, M., Acevedo, E. and Monneveux, P. 2001. 
Drought and heat responses in the wild wheat relative Aegilops geniculata Roth. 
Crop Sci. 41: 1321-1329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1390) 2(، شماره )18(هاي توليد گياهي  مجله پژوهش
 

 76

 
J. of Plant Production, Vol. 18(2), 2011 

www.gau.ac.ir/journals 
 

Factor analysis of Agronomic and Physiological Traits of Ten Bread 
Wheat Cultivars under Two Irrigation Conditions 

 
*M. Alimohammadi1 and S.A.M. Mirmohamammady Maibody2 

1M.Sc. Graduated, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan University Technology,  
2Associate Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan University Technology 

Received: 2009/12/08; Accepted: 2011/06/20 
 
Abstract1 

In order to have a successful breeding program, it is important to determine the 
relationship among the traits. This study was conducted at Research Farm of 
Isfahan University of Technology to evaluate relationships among some of the 
agronomic and physiological traits and grain yield of ten bread wheat cultivars in 
optimum and stress moisture (irrigation after 70±3 and 130±3 mm evaporation 
from class A pan) conditions in year 2006. Grain yields in both moisture conditions 
had significant positive phenotypic and genetic correlations with harvest index, 
number of grain/spike, RWC, chlorophyll a and sum of chlorophylls a and b and 
had significant negative correlation with RWL. Significant positive correlation 
were observed between peduncle weight at heading stage and difference of 
peduncle weights at stages heading and maturity with grain yield and RWC in 
moisture stresss condition. Factor analysis detected 6 and 7 factors which explained 
94% and 94/6% of the total variation in moisture stress and non stress conditions, 
respectively. Results of canonical correlation analysis in non stress condition 
showed that among the agronomic traits, days to heading and 1000-grain weight 
and among the physiological traits, SLW and RWC had the highest contributions to 
the first pair of canonical variables. Results of canonical correlation analysis in 
stress condition showed that among the agronomic traits plant height and heading 
date and among the physiological characters RWC and SLW had the highest 
contribution to the second pairs of canonical variables. 
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