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ABSTRACT
Background and Objectives: Yellow rust is one of the most important
wheat diseases worldwide. This disease can cause high damage to the plant
by affecting the yield and yield components. Also, due to the high
recombination of the causative agent of this disease, new breeds appear in
it every year, which has forced breeders to constantly study this disease and
find resistant genotypes. The aim of this research was to evaluate the effect
of yellow rust disease on some agronomic characteristics of bread wheat
genotypes Includes 297 commercial cultivars and landraces of Iran.
Materials and Methods: A field experiment conducted in alpha-lattice
layout with two replications in the Seed and Plant Improvement Institute
(SPII) farm. After sowing the seeds and artificially infecting the plants with
the disease, some important agronomic traits including yield and related
traits as well as infection type and infection percentage were examined.
Results: The results of analysis of variance showed that wheat genotypes
have significant differences in terms of all studied traits. An effective
correlation coefficient was observed between single plant yields with all
traits. The results of stepwise regression analysis showed that the number
of grains per spike, 100-kernel weight, grain width, grain length, spike
length, grain thickness and spike width have the highest coefficients of
determination, respectively. Based on the results of path analysis, the
highest direct effect was observed between the number of grains per spike,
100-kernel weight and grain width with grain yield, respectively. The
results of factor analysis showed that there were five factors with a
justification of about 70% of the total variance, among which the traits had
the highest coefficient of explanation in the first three factors. The first
factor was called the yield component factor, the second factor was called
the spike features factor, and the third factor was called the grain features
factor. Based on the results of cluster analysis, genotypes were divided into
three groups. In the first group, 53 genotypes with the highest average of
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single plant yield, number of single plant seeds and spike length; in the
second group there were 110 genotypes with the highest mean of plant
height, spike density and 100-kernel weight and in the third group there
were 129 genotypes with the highest mean values for other traits. A total of
52 wheat genotypes had resistance reaction to pathotype studied in this
study.
Conclusion: The study of wheat genotypes under stress conditions of
wheat yellow rust (Puccinia striiformis) based on statistical analysis and
multivariate analysis showed a significant difference in yield and yield
components. Therefore, as in previous studies, the disease studied on wheat
was recognized as one of the most important diseases affecting wheat
yield. To evaluate cultivars and genotypes with higher grain yield,
selection should be done using yield-related traits such as number of seeds
per spike and number of single plant seeds. Also, based on infection type
and percentage, resistance genes can be identified intermediate resistance
to the studied pathotype in this study and used in future breeding programs
for resistance to wheat yellow rust.
Cite this article: Afzalifar, Amin, Afshari, Farzad, Fahmideh, Leila, Ganjali, Saleheh, Bihamta,
Mohammad Reza, Alipour, Hadi. 2022. Evaluation of diversity of bread wheat genotypes
based on yield and yield-related traits under yellow rust disease stress condition
(Puccinia striiformis). Journal of Plant Production, 29 (1), 61-84.
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Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
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مقاله کامل علمی -پژوهشی

میباشد .این بیماری با تأثیر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد میتواند خسارت باالیی را در
گیاه ایجاد کند .همچنین به دلیل ایجاد نوترکیبی باال در عامل بیماری این بیماری هرساله
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نژادهای جدیدی در آن به وجود میآید که همین موضوع بهنژادگران را وادار به مطالعه دائم این
بیماری و یافتن ژنوتیپهای مقاوم گردانده است .هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر بیماری زنگ
زرد بر برخی ویژگیهای زراعی ژنوتیپ های گندم نان شامل  297رقم تجاری و ژنوتیپ بومی
ایران می باشد.
مواد و روشها :آزمایش مزرعهای در سال زراعی  1399-1398در قالب طرح آلفا التیس با دو
تکرار اجرا شد .پس از کاشت بذرها و آلودهسازی مصنوعی بوتهها به بیماری ،برخی صفات
مهم زراعی شامل عملکرد و صفات مرتبط با آن و همچنین صفات تیپ و درصد آلودگی
موردبررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپهای گندم ازلحاظ تمام صفات موردبررسی
دارای اختالف معنی داری بودند .ضریب همبستگی مؤثر بین عملکرد تک بوته با تمام صفات
مشاهده شد .نتایج تجزیه رگرسیون گامبهگام نشان داد صفات تعداد دانه در سنبله ،وزن
صددانه ،عرض دانه ،طول دانه ،طول سنبله ،قطر دانه و عرض سنبله به ترتیب دارای بیشترین
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ضریب تبیین بودند .براساس نتایج تجزیه علّیت ،باالترین تأثیر مستقیم به ترتیب بین صفات
تعداد دانه در سنبله ،و زن صددانه و عرض دانه با عملکرد دانه مشاهده شد .نتایج تجزیه به
عاملها نشان داد که پنج عامل با حدود توجیه  70درصدی واریانس کل وجود داشت که در
میان این عوامل صفات در سه عامل اول دارای باالترین ضریب تبیین بودند .عامل اول به نام
عامل اجزای عملکرد ،عامل دوم عام ل خصوصیات سنبله و عامل سوم بانام خصوصیات دانه
نامگذاری شد .بر اساس نتایج تجزیه خوشهای ژنوتیپها به سه گروه تفکیک شدند که در گروه
اول  53ژنوتیپ با باالترین میانگین صفات عملکرد تک بوته ،تعداد دانه تک بوته و طول سنبله؛
در گروه دوم  110ژنوتیپ با باالترین میانگین صفات ارتفاع گیاه ،تراکم سنبله و وزن صددانه و
در گروه سوم  129ژنوتیپ با باالترین مقادیر میانگین برای بقیه صفات وجود داشت .تعداد
 52ژنوتیپ گندم دارای واکتش مقاومت به پاتوتیپ موردبررسی در این پژوهش بودند.
نتیجهگیری :بررسی ژنوتیپهای گندم در شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم ( Puccinia

 )striiformisبر اساس تجزیهوتحلیلهای آماری و تحلیلهای چندمتغیره نشاندهنده تفاوت
معنیدار ازنظر عملکرد و اجزای عملکرد بود .با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش
پیشنهاد می شود برای ارزیابی و انتخاب ارقام و ژنوتیپهای دارای عملکرد دانه باالتر ،گزینش
به کمک صفات مرتبط با عملکرد همچون تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه تک بوته انجام شود.
همچنین براساس صفات تیپ و درصد آلودگی میتوان ژنهای مقاومت موجود در ژنوتیپهای
دارای مقاومت حدواسط نسبت به پاتوتیپ موردبررسی در این پژوهش را شناسایی و از آنها
در برنامه های اصالحی آتی برای مقاومت به زنگ زرد گندم استفاده کرد.
استناد :افضلیفر ،امین ،افشاری ،فرزاد ،فهمیده ،لیال ،گنجعلی ،صالحه ،بیهمتا ،محمدرضا ،علیپور ،هادی ( .)1401بررسی تنوع ژنوتیپهای
گندم نان براساس عملکرد و صفات مرتبط باا عملکارد تحار یارانط تانا بیمااری زنا
نشرنه پژوهاهای تولید گیاهی.61-84 ،)1( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.18779.2769
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مقدمه
زنگ زرد یا زنگ نواری یکی از مهمترین

متفاوت و جلوگیری از خسارتهای غیرقابلپیشبینی

بیماریهای گندم در اغلب مناطق دنیا محسوب میشود.

ناشی از یکنواختی ارقام ،ضروری است که ارقام و

شیوع این بیماری در شرایط دمایی  20-15درجه

الینهای موجود ازنظر خصوصیات مهم ریختشناختی

سانتیگراد در مناطقی با ارتفاع باالتر و عرضهای

موردبررسی و ارزیابی قرار گیرند (.)14

معرفی ارقام جدید با دارای بودن زمینه ژنتیکی

جغرافیایی شمالیتر و همچنین سالهای خنک و

اطالع از مبانی ژنتیکی مقاومت در برنامههای به

مرطوب بیشتر است .این بیماری میتواند باعث کاهش

نژادی بسیار سودمند است .زیرا چنین اطالعاتی باعث

وزن دانه تا  50و در برخی از موارد تا  100درصدی

استفاده کارآمد از منابع ژنتیکی در تالقی و گزینش

شود ( .)50بر اساس گزارش پژوهشگران ( )31تحمل

نتایج و نیز سهولت تولید الینهای ایزوژنیک برای

ارقام منتخب گندم به بیماری زنگ زرد متفاوت بوده و

مطالعه سازوکارهای مقاومت میشود ( .)8با توجه به

خسارت کاهش عملکرد دانه واردشده به ارقام گندم

اهمیت اقتصادی و زراعی گیاه گندم و ارزش راهبردی

موردبررسی از  3/5تا  57درصد متغیر بوده است.

آن الزم است برنامههای بهنژادی و غربالگری در

همواره بخش قابلتوجهی از محصول گندم

کشورهای متفاوت از جمله ایران که دارای تنوع

تولیدشده براثر تنشهای زیستی و غیر زیستی از بین

ژنتیکی باال از لحاظ ارقام و ژنوتیپهای مقاوم به

میرود .زنگهای غالت ( )Puccinia sppبهعنوان

بیماری زنگ زرد گندم است ،براساس جدیدترین
1

مجموعههای افتراقی و استاندارد که حاوی جدیدترین

عوامل اصلی و محدودکننده تولید گندم در سراسر

ژنهای شناخته شده مقاومت به این بیماری میباشند،

جهان و ایران به شمار میروند ( .)48کشت ارقام

انجام گیرد .غربال کردن ارقام نسبت به زنگ زرد،

حساس ،تغییرپذیری در عوامل بیماریزا و وجود

درنتیجه پویایی بیمارگر (در جهت تکامل) بایستی کار

شرایط اقلیم مناسب باعث بروز همهگیری ویرانکننده

پیوسته و ادامهداری باشد ،زیرا بیمارگر زنگ زرد از

این بیماریها میشود ( .)28علیرغم مؤثر بودن

طریق جهش ،هیبریداسیون و احتماالً نوترکیبی جنسی

سموم قارچکش در کنترل زنگها ،بهدلیل آالیندگی

بهسرعت به نژادهای جدید تغییر مییابد ( 33و .)34

محیطزیست ،مبارزه شیمیایی ابزار مناسبی نبوده و

به علت هوازاد بودن بیمارگر ،نژادهای محلی میتوانند

توصیه نمیشود ( .)28راهبرد استفاده از ارقام مقاوم

به نواحی دیگری مهاجرت نموده و همهگیریهای

در جهت مدیریت کنترل زنگها مطمئنترین و

منطقهای و حتی قارهای را موجب شوند (.)27

باصرفهترین روش جلوگیری از خسارت زنگهاست

بهمنظور مطالعه تغییرات سالیانه نژادها و عوامل

( .)37ایران بهعنوان خاستگاه و مرکز تنوع اولیه

بیماریزایی بیمارگر زنگ زرد گندم آزمایشهای ملی

گونههای گندم ( )Triticum aestivum L.دارای

در کشورهای مختلف انجام میشود ( 30 ،25 ،5و

تنوع ژنتیکی بسیار غنی برای اصالح گندم و ایجاد

 .)38پرآزاری برای اغلب ژنهای مقاومت گیاهچهای

ارقام پر محصول و سازگار است ( .)39امروزه آگاهی

و تعدادی از ژنهای مقاومت گیاه کامل نسبت به زنگ

از تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی بهعنوان

زرد در دنیا ( 38 ،37و  )51و ازجمله ایران ( 7 ،2و

اجزای مهم پروژههای اصالح نباتات تلقی میشود

 )54شناختهشده است.

( .)47در شروع هر برنامه بهنژادی به اطالعات جامعی

با توجه به اهمیت اقتصادی و زراعی گیاه گندم و

از خصوصیات ریختشناختی ژرمپالسم موجود نیاز

ارزش راهبردی آن الزم است در راستای اهداف برنامههای

میباشد ،ازاینرو جهت حفظ تنوع ژنتیکی الزم،

1- Differential line
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به نژادی گندم در کشور تنوع ژنتیکی ارقام مقاوم و سایر

تکثیر گردید .تعیین نژاد جدایه با استفاده از روش

ارقام به زنگ زرد در مناطق مختلف با استفاده از

جانسون و تیلور ( )1972با استفاده از هشت ژنوتیپ

جدیدترین مجموعه ارقام اقترافی دنیا که هرکدام حاوی

جهانی و هشت ژنوتیپ اروپایی که هریک حامل یک

یک ژن یا چند ژن شناختهشده مقاومت به بیماری

یا چند ژن مقاومت بودند و همچنین تعداد هشت

میباشند ،بررسی شوند .در این راستا هدف از این پژوهش

الین تکمیلی گندم انجام شد و بر اساس نتایج این

ارزیابی و بررسی تنوع موجود در بین ژنوتیپهای گسترده

ارزیابی جدایه کرج دارای نژاد  174E158A+بود.

گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد

بهدلیل اینکه کاشت گیاهان در شهر کرج استان البرز

تحت شرایط بیماری زنگ زرد گندم بوده است.

انجام شد و بنابر الزامات کار با بیماریهای گیاهی
باید از پاتوتیپ کرج در این پژوهش استفاده

مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی و بررسی تنوع ژنتیکی

ایجاد بیماری در دو مرحله بافاصله یکهفتهای

ژنوتیپهای گندم نان ازلحاظ عملکرد و صفات

اسپورپاشی انجام شد .سپس در مرحله شیری شدن

مرتبط با عملکرد ،آزمایشی در قالب طرح آلفا التیس

دانه یادداشتبرداری برای تیپ آلودگی انجام گرفت.

میگردید .پس از تعیین نژاد مزرعه برای اطمینان از

در دو تکرار انجام شد .این آزمایش در سال زراعی

بهمنظور بررسی خصوصیات زراعی و ریختشناختی

 1398-99در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه

ژنوتیپهای گندم نان از هر ژنوتیپ پنج بوته در هر تکرار

نهال و بذر (بخش تحقیقات غالت) اجرا شد297 .

بهصورت تصادفی انتخاب شد و صفات ارتفاع گیاه

ژنوتیپ موردمطالعه گندم نان شامل  208ژنوتیپ

()PH؛ طول سنبله ()SpL؛ عرض سنبله ()SpW؛ تراکم

بومی و تعداد  89رقم تجاری به همراه شاهد بوالنی

سنبله ()SD؛ طول ریشک ()AL؛ تعداد سنبلچه در سنبله

بودند ،که بهترتیب از بانک ژن دانشگاه تهران و

()SPS؛ عملکرد تک بوته ()PGY؛ وزن صددانه

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و

()100KW؛ تعداد دانه تک بوته ()PGN؛ تعداد دانه در

مؤسسه تحقیقات دیم مراغه تهیه شدند (جدول .)1

سنبله ()GPS؛ قطر دانه ()GT؛ عرض دانه ()GW؛ طول

زمین محل اجرای آزمایش ابتدا آبیاری و در اوایل مهر

دانه ()GL؛ نسبت طول دانه به عرض دانه ()GL/GW

شخم زده شد .کاشت گیاه ،عملیات تهیه زمین شامل

پس از برداشت گیاهان اندازهگیری و بررسی شدند.

شخم دیسک و کلیه اعمال داشت از قبیل وجین،

پس از اجرای آزمون یکنواختی واریانس خطاهای

سله شکنی ،کوددهی و آبیاری برای تمام سطح آزمایش

آزمایشی (آزمون بارتلت) ،تجزیه واریانس دادهها

بهطور یکنواخت و در زمانهای الزم بر اساس

انجام شد .تجزیه واریانس دادهها و تجزیه رگرسیون

دستورالعمل مؤسسه انجام شد.

گامبهگام پیشرونده با استفاده از نرمافزار SAS 9.4؛

ارزیابی ژنوتیپهای گندم موردمطالعه نسبت به

تجزیه همبستگی به روش پیرسون با استفاده از

بیماری زنگ زرد در شرایط مزرعهای و پس از

نرمافزار XLSTAT 2019.2.2.59614؛ تجزیه علیت

آلودهسازی مصنوعی بوتهها به بیماری در مرحله ساقه

با استفاده از نرمافزار Path72؛ تجزیه به عاملها براساس

رفتن گیاهان انجام شد .پاتوتیپ بیمارگر قبالً در

تجزیه به مؤلفههای اصلی و رسم نمودارهای مرتبط با آن

گلخانه واحد بیماریهای غالت بخش مؤسسه

با نرمافزار  R 4.0.3و بهمنظور گروهبندی ژنوتیپهای

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیهشده بود .این

موردمطالعه از تجزیه خوشهای بر اساس فواصل اقلیدسی

پاتوتیپ حاصل از جدایه جمعآوریشده از منطقه

به روش وارد 1با نرمافزار  Past 4.03انجام شد.

کرج بود که بهصورت تک جوش ،خالصسازی و
1- Ward
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نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس عملکرد تک بوته و صفات

شدن صفات عملکرد دانه تک بوته و وزن  100دانه
در این آزمایش توسط یافتههای پژوهشگران دیگری

مرتبط با عملکرد نشاندهنده ارتباط بسیار معنیدار

( )25نیز تأیید شد.

برای تمام ژنوتیپهای گندم موردمطالعه بود (نتایج

عملکرد دانه حاصل اثر فرایندهای فیزیولوژیکی و

نشان داده نشده است) .بین ژنوتیپها ازنظر تمامی

زیست شیمیایی در سطوح مختلف سازمانی گیاه است

صفات مورد مطالعه اختالف معنیدار در سطح یک

که هریک از این فرایندها نیز تحت کنترل ژنتیکی

درصد مشاهده شد و اثر ژنوتیپها در بلوکهای هر

هستند و هریک تأثیری بر عملکرد دارند (.)28

تکرار ازلحاظ تمامی صفات بهغیراز صفات عملکرد

بهنژادگران عالقهمند به شناسایی ویژگیهایی غیر از

تک بوته ،وزن  100دانه و تعداد دانه تک گیاه تفاوت

عملکرد هستند که بتوانند از آنها بهعنوان معیار
انتخاب در انتخاب والدین و یا در انتخاب تک بوته

معنیداری نشان دادند.

در نسلهای در حال تفکیک استفاده کنند .بر اساس

بر اساس نتایج تجزیه واریانس این مطالعه میتوان

پژوهشهای گذشته انتخاب اجزای عملکرد پیشرفت

بیان کرد که تأثیر بیماری زنگ زرد روی محصول

ژنتیکی بیشتری را نسبت به انتخاب بر اساس خود

نهایی (صفت عملکرد تک بوته) و مهمترین اجزای

عملکرد در افزایش عملکرد داشته است .در پژوهشی

عملکرد گیاه گندم (وزن  100دانه و تعداد دانه

( )34مهمترین دلیل کاهش طول پر شدن دانه در اثر

تکبوته) تأثیر بهسزایی داشته است .بهعبارت دیگر

بیماری زنگ زرد ،کاهش سطح سبز گیاه ،کاهش

ژنوتیپهای مختلف گندم موردبررسی نیز دارای تنوع

محتوای کلروفیل برگ و کاهش دوام سطح برگ بیان

ژنتیکی نسبت به بیماری زنگ زرد گندم بودهاند.

شد .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که تأثیر تنش

پژوهشگران ( )18گزارش کردند که در تجزیه

بیماری زنگ زرد بر وزن هزاردانه گندم معنیدار بود

واریانس بین ژنوتیپهای موردمطالعه تفاوت

که با نتایج ذکرشده با نتایج پژوهش حاضر مطابقت

معنیداری ازنظر صفات موردمطالعه وجود دارد که با

داشت .در یک بررسی ( )1ارزیابی اثر زنگ زرد بر

نتایج این آزمایش مطابقت داشت .در پژوهشهای

عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام بهاره گندم نان
مشخص شد که زنگ زرد باعث کاهش  31درصدی

دیگر صفات ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در

در وزن هزاردانه ارقام حساس در شرایط تنش شده

سنبله ،وزن دانه در سنبله ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه

است .برخی پژوهشگران نیز نشان دادهاند که ارقام

دارای تفاوت بسیار معنیدار و تعداد سنبلچه در سنبله

مختلف تحت شرایط متفاوت آلودگی دارای وزن

معنیدار نبود ( .)35عملکرد بوته ،تعداد سنبله ،تعداد

هزاردانه متفاوتی بودند ( 30و  .)36در بررسی دوساله

دانه در سنبله ،ارتفاع بوته ،طول سنبله ،طول ریشک،

خسارت عملکرد گندم روی بیماری زنگ نواری

وزن هزاردانه معنیدار بود ( .)18نتایج مطالعه حاضر

(زرد) در مصر ( )14مشخص شد که وزن هزاردانه و

مطابق با نتایج گزارششده ( )37و ( )50برای صفت

عملکرد دانه پالت آزمایشی تحت این بیماری تفاوت

عملکرد دانه که آزمایشی را روی عملکرد ،اجزای

معنیداری دارند .در بررسی دیگری ( )33وزن

عملکرد و واکنش به بیماری در چند الین امیدبخش

هزاردانه بین چند ژنوتیپ گندم تحت بیماری زنگ

گندم نان در مغان انجام داده بودند ،میباشد .معنیدار

زرد معنیدار بود .یافتهها روی گندم مشخص کرد که
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وزن هزاردانه و عملکرد دانه در شرایط بیماری زنگ

میباشد ( .)18همبستگی منفی بین وزن هزاردانه و

زرد معنیدار است که مطابق نتایج مطالعه حاضر

تعداد دانه میتواند رقابت بین گلچهها برای مواد

میباشد (( )35نتایج نشان داده نشده است).

فتوسنتزی جاری باشد که موجب کاهش وزن دانهها

نتایج تجزیه همبستگی (جدول  )2نشان داد که

میگردد ( .)18نتایج این پژوهش تأییدکننده یافتههای

بیشترین همبستگی مثبت و منفی بین صفت تعداد

دیگر پژوهشگران مبنی بر همبستگی مثبت و معنیدار

دانه تک بوته با تعداد دانه در سنبله و صفت عرض

عملکرد دانه و وزن هزاردانه ( ،)35وزن هزاردانه و

دانه باصفت نسبت طول دانه به عرض دانه به ترتیب

تعداد دانههای هر سنبله ( )7بود .نتایج نشان داد که

با اعداد  0/995و  -0/741مشاهده شد .همچنین

چگونه زنگ زرد بر روی عملکرد گندم با کاهش

مهمترین صفت موردمطالعه ،عملکرد تک بوته دارای

تعداد دانه/سنبله تأثیر میگذارد ،این یافتهها مشابه با

همبستگی مثبت و معنیدار با صفات تعداد دانه تکبوته

نتایج دیگر پژوهشگران ( )10است که تأثیر مشابهی

( ،)0/880تعداد دانه در سنبله ( ،)0/878قطر دانه

از زنگ زرد و بیماریهای زنگ برگ را بر روی

( ،)0/439طول دانه ( )0/328و عرض دانه ()0/567

ژنوتیپهای متفاوت گندم در عراق نشان دادند.
روش رگرسیون گامبهگام برای تعیین سهم اثر

بود و رابطه منفی باصفت وزن صددانه ( )-0/460و

تجمعی صفات در تعیین عملکرد دانه ،استفاده شد.

نسبت طول دانه به عرض دانه ( )-0/347داشت.

قبل از تجزیه رگرسیون گامبهگام ،فرضهای تجزیه

برای نشان دادن مقدار عددی روابط بین صفات

رگرسیون چندگانه شامل خطی بودن رابطه ،یکنواختی

موردمطالعه و تأثیر هرکدام از آنها بر یکدیگر ،از

واریانسهای درون متغیرهای مستقل ،نرمال بودن

تجزیه همبستگی استفاده شد و باالترین مقادیر

خطاها و مستقل بودن خطاهای آزمایشی انجام شد.

همبستگی مثبت بین تعداد دانه تک گیاه ،تعداد دانه در

نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گامبهگام برای

سنبله و عرض دانه با عملکرد؛ بیشترین مقدار

عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته و سایر صفات

ضریب همبستگی منفی بین صفت وزن صددانه و

بهعنوان متغیرهای مستقل در جدول  3ارائهشده است.

عملکرد بهدست آمد .نتایج پژوهشگران دیگر

همانطور که از جدول  3مشخص است هفت متغیر

تأییدکننده یافتههای حال حاضر است ( 18و  .)39در

مستقل (صفت) درمجموع  89/7تغییرات عملکرد دانه

این مطالعه ،صفات ارتفاع بوته و تعداد سنبله باالترین

را تفسیر کرده است که این متغیرها عبارتاند از تعداد

همبستگی را با عملکرد داشتند و مقدار مثبت آن

دانه تک بوته ،عملکرد دانه تک بوته ،قطر دانه ،عرض

بیانگر اهمیت تعداد سنبله در افزایش عملکرد است،

دانه ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله و عرض سنبله.

میتوان چنین استنباط نمود که ارقام با تعداد سنبله

با توجه به نتایج رگرسیون گامبهگام برای ارقام زراعی

بیشتر دارای عملکرد باالتری میباشند .در آزمایشی

و تودههای بومی ،ضریب تبیین باالی مدل رگرسیون

( )39تعداد سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزاردانه

( )0/890نشاندهنده ارتباط قوی صفات تعداد دانه در

و ارتفاع گیاه همبستگی مثبت و معنیدار گزارش

سنبله ( ،)X9وزن صددانه ( ،)X7عرض دانه (،)X11

کردند .هرچند بین عملکرد و ارتفاع بوته ،طول سنبله

طول دانه ( ،)X12طول سنبله ( ،)X2عرض سنبله

همبستگی وجود دارد اما این میزان همبستگی متوسط

( )X3و قطر دانه ( )X10باصفت عملکرد دانه

بوده و چنین استنباط میشود که بهبود عملکرد در

تکبوته بود.

درجه اول ناشی از تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله
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جدول  -3نتایج رگرسیون گامبهگام بین صفات ارزیابیشده در ژنوتیپهای گندم نان تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم.
Table 3. Stepwise regression results between evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow
rust disease condition.

گام

متغیر واردشده

پارامترهای مدل (ضرایب رگرسیون)

ضریب تببین

معیار انتخاب

Step

Input Variable

Model Parameters
)(Regression Coefficients

(مجذور )R

بهترین مدل

R2

)C(p

عرض از مبدأ

-12.69

مقدار F
F value

Intercept
1

( X9تعداد دانه در سنبله)

0.808

0.773

306.29

**1008.14

112.81

**142.33

Grain per Spike
2

( X7وزن صددانه)

0.928

0.847

100 Kernel Weight
3

( X11عرض دانه)

1.344

0.876

**

37.99

68.84

15.31

**23.84

10.31

**6.90

7.15

*5.15

5.83

3.35

Grain Width
4

( X12طول دانه)

0.735

0.885

Grain Length
5

( X2طول سنبله)

-0.228

0.888

Spike Length
6

( X10قطر دانه)

1.048

0.890

Grain Thickness
7

( X3عرض سنبله)

1.176

0.897

Spike Width

Y  12/ 690/ 228X 2  1/ 176X 3  0/ 928X 7  0/ 808X 9  1/ 048X10  1/ 344X11  0/ 735X12

تجزیه رگرسیون گامبهگام برای نشان دادن تأثیر

نتایج تجزیه علیت در جدول  4نشان دادهشده

هریک از صفات موردبررسی روی عملکرد دانه

است .نتایج برای صفت عملکرد دانه تک بوته نشان

تکبوته ،انجام شد و نتایج رگرسیون گامبهگام

داد که تعداد دانه در سنبله دارای بیشترین اثر مستقیم

بهدستآمده در این پژوهش مطابق با یافتههای ()18

( )1/064بر عملکرد تک بوته بود و بهطور غیرمستقیم

برای صفات تعداد سنبله ،وزن هزاردانه ،تعداد دانه در

از طریق وزن  100دانه ( )-0/261بر عملکرد تأثیر

سنبله بود .به نظر میرسد صفات تعداد دانه در سنبله

داشته است .دومین صفت که بیشترین اثر مستقیم را

و عملکرد تک بوته در برنامههای در شرایط هجوم

بر عملکرد دانه تکبوته داشت ،وزن صددانه ()0/357

بیماری زنگ زرد روی ژنوتیپهای گندم مورداستفاده

بود که بیشترین اثر غیرمستقیم را از طریق تعداد دانه

در این پژوهش برای افزایش وزن صددانه دارای سهم

در سنبله ( )-0/780داشت .سومین صفت با بیشترین

بسزایی هستند .همچنین نتایج این پژوهش با یافتههای

تأثیر مستقیم بر عملکرد دانه تک بوته صفت عرض

( )10و ( )52در شرایط تنشهای غیر زیستی مختلف

دانه ( )0/103بود که از طریق تعداد دانه در سنبله

نیز مطابقت داشت.

دارای بیشترین اثر غیرمستقیم ( )0/476بود.
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بهمنظور تعیین شاخصهای گزینش برای انتخاب

بر اساس نتایج تجزیه به عامل ،در شکل  1با

ژنوتیپهایی با عملکرد باال ،نتایج تجزیه همبستگی و

توجه به تعریف مقدار ویژه که نسبتی از واریانس کل

رگرسیون بهوسیله تجزیه علیت موردمطالعه قرار

متغیرها را که توسط آن عامل تبیین شده است نشان

گرفت .روابط اساسی میان صفات ،طی تجزیه علیت

میدهد ،صفاتی که دارای مقادیر ویژه باالتر از یک

بیان میگردد و هدف از این تجزیه این است که

بود انتخاب شد (شکل  .)2بر اساس مقادیر ویژه

توضیحات قابلپذیرش از همبستگی میان صفات بر

باالتر از یک میتوان مشاهده کرد که پنج عامل این

پایه مدل علّت و معلولی ارائه شود و اهمیت صفات

ویژگی را احراز میکنند .نتایج این تجزیه نشاندهنده

مؤثر بر یک صفت خاص برآورد گردد .در این روش

پنج عامل با مقدار ویژه باالتر از یک بود و این عوامل

ضرایب همبستگی مستقیم و غیرمستقیم مجموعهای از

رویهمرفته  70/02درصد از واریانس صفات را

متغیرهای مستقل یک وابسته تقسیم و اهمیت آنها

توجیه کردند (جدول  .)5دو عامل اول دارای باالترین

اندازهگیری میشود ( .)34نتایج تجزیه علیت نشان داد

مقدار تأثیر بر صفات بودند .نتایج بردار ویژه و عامل

که باالترین تأثیر مستقیم به ترتیب بین صفات تعداد

بارگذاری ضرایب همبستگی نشاندهنده تأثیر هر

دانه در سنبله ،وزن صددانه و عرض دانه با عملکرد

صفت موردبررسی در این تجزیه روی صفات است.

دانه وجود دارد .همچنین باالترین در صفت وزن

نتایج بارگذاری صفات موردبررسی با نتایج ضرایب

صددانه از طریق تعداد دانه در سنبله با عملکرد و

عاملی فوق مطابقت دارند اما در عامل اول بهخوبی

صفت عرض دانه از طریق تعداد دانه در سنبله وجود

نتوانستند خصوصیات دانه را از اجزای عملکرد تفکیک

داشت .نتایج بهدستآمده در تجزیه علیت پژوهش

کنند .نتایج این تجزیه بهصورت رسم نمودار بای پالت

حاضر مطابق با یافتههای ( )35( ،)16و ( )18در

دو عامل اول در شکل  2ارائهشده است .اندازه و تأثیر

شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم و همچنین

هرکدام از صفات در تفسیر واریانس کل را میتوان

یافتههای ( )9در دو شرایط مختلف بود.

بهراحتی در این نمودار مشاهده کرد.

شکل  -1نمودار  Screeصفات موردبررسی در ژنوتیپهای گندم نان تحت شرایط بیماری زنگ زرد گندم.
Fig. 1. Scree plot of evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow rust disease condition.
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Table 4. Path analysis results between evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow rust
disease condition.
اثرات غیرمستقیم
Indirect Effects

اثر مستقیم

طول دانه

عرض دانه

قطر دانه

تعداد دانه

وزن صددانه

طول سنبله

ارتفاع گیاه

Grain
Length

Grain
Width

Grain
Thickness

در سنبله
Grain per Spike

100 Kernel
Weight

Spike
Length

Plant
Height

-0.004

-0.011

-0.001

-0.021

0.056

-0.008

متغیر

Direct
Effects

variable

0.016

ارتفاع گیاه
Plant Height

-0.0002

-0.004

-0.004

-0.080

-0.021

0.002

-0.050

طول سنبله
Spike Length

0.0006

-0.028

-0.008

-0.780

-0.033

0.002

0.357

وزن صددانه
100 Kernel Weight

0.013

0.046

0.017

-0.261

0.003

-0.003

1.064

تعداد دانه در سنبله
Grain per Spike

0.052

0.066

0.311

-0.054

0.004

0.003

0.058

قطر دانه
Grain Thickness

0.046

0.037

0.476

-0.097

0.002

-0.001

0.103

عرض دانه
Grain Width

0.050

0.032

0.147

0.002

-0.0001

-0.0008

0.095

طول دانه
Grain Length

. نتایج تجزیه به عاملها بین صفات ارزیابیشده در ژنوتیپهای گندم نان تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم-5 جدول
Table 5. Factor analysis results between evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow rust
disease condition.
F5

F4

F3

F2

F1

1.02

1.28

1.48

1.73

4.27

مقدار ویژه
Eigen Value

7.36

9.20

10.59

12.37

30.51

70.02

62.69

53.49

42.89

30.51

)تغییر (درصد
Variation (%)

)تجمعی (درصد
Cumulative (%)
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شکل  -2نمودار بای پالت عوامل اول و دوم در تجزیه به عاملهای ژنوتیپهای گندم نان تحت بیماری زنگ زرد گندم.
Fig. 2. Biplot diagram of first and second factors in factor analysis of evaluated traits in bread wheat
genotypes under wheat yellow rust disease condition.

در ادامه برای از بین بردن روابط پنهانی بین

عامل سوم دارای باالترین ضرایب ازلحاظ صفات

صفات و به دست آوردن ارتباطی خاص بر اساس

طول دانه ( ،)-0/597قطر دانه ( )-0/437و عرض دانه

یک مدل فرضی در بین صفات تجزیه به عامل انجام

( )-0/407بود که عامل خصوصیات دانه نامگذاری

شد .این روش ارائهدهنده مجموعهای از متغیرها

شد .با توجه به نتایج مشاهدهشده در تجزیه

برحسب تعداد کمتری از متغیرهای فرضی است

همبستگی ،صفات واردشده به مدل از تجزیه

بهبیاندیگر تعداد زیادی از متغیرها برحسب تعداد

رگرسیون گامبهگام و همچنین تجزیه علیت کامالً

کمی از ابعاد یا سازهها بیان میشوند که آنها را

مشهود است که نتایج تجزیه به عاملها تأییدکننده این

فاکتور یا عامل مینامند .نتایج تجزیه به عاملها نشان

موارد میباشد .نتایج این پژوهش با یافتههای دیگر

داد که پنج عامل با حدود توجیه  70درصدی واریانس

پژوهشگران ( )32و ( )15مطابقت داشت.

کل وجود دارد .در میان این عوامل صفات در سه

تجزیه خوشهای به روش  Wardو با استفاده از

عامل اول دارای باالترین ضریب تبیین بودند .در عامل

مربع فاصله اقلیدسی بهمنظور تعیین قرابت ژنوتیپها

اول صفات عملکرد تک بوته ( ،)0/417وزن صددانه

و گروهبندی آنها بر مبنای ژنوتیپ های موردمطالعه و

( ،)-0/296تعداد دانه تک بوته ( )0/445و تعداد دانه

همچنین براساس صفات موردبررسی ،انجام شد.

در سنبله ( )0/447دارای باالترین ضرایب بودند .با

ژنوتیپهای موردبررسی بر اساس روش آرنج 1در

توجه به نتایج بهدستآمده در این عامل ،به آن عامل

چهار گروه (شکل  )3و بر اساس روش سیلوئت 2در

اجزای عملکرد گفته شد .عامل دوم دارای باالترین

سه گروه دستهبندی شدند (شکل  )4اما با توجه

ضرایب ازلحاظ صفات طول سنبله ( ،)-0/701تعداد

به نتایج بهدستآمده از مشاهدات (بر اساس نظر

سنبلچه در سنبله ( )- 0/588و عرض سنبله ()-0/372
1- Elbow method
2- Silhouette method

بود که عامل خصوصیات سنبله نامگذاری گردید.
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پژوهشگر) دستهبندی روش سیلوئت که ژنوتیپهای

میانگین صفات عملکرد تک بوته ،تعداد دانه تک بوته

گندم نان را به سه گروه دستهبندی کرده بود

و طول سنبله بودند .در گروه دوم میانگین باالترین

قابلقبولتر بود .ژنوتیپهای موردبررسی در هر گروه

مقادیر به صفات ارتفاع گیاه ،تراکم سنبله و وزن

به ترتیب  53ژنوتیپ در گروه اول 110 ،ژنوتیپ در

صددانه اختصاص داشت .بقیه صفات نیز در گروه

گروه دوم و  129ژنوتیپ در گروه سوم قرار گرفتند

سوم دارای بیشترین میانگین بودند.

(شکل  .)5ژنوتیپهای گروه اول دارای باالترین

شکل  -3نمودار آرنج برای تعیین تعداد گروه خوشهبندی

شکل  -4نمودار سیلوئت برای تعیین تعداد گروه خوشهبندی

در ژنوتیپهای گندم نان.

در ژنوتیپهای گندم نان.

Fig. 3. Elbow diagram to determine the number of
clustering group in bread wheat genotypes.

Fig. 4. Silhouette diagram to determine the number
of clustering group in bread wheat genotypes.

شکل  -5نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپهای گندم.
Fig. 5. Dendrogram of cluster analysis of bread wheat genotypes.
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تجزیه خوشهای براساس صفات مورد مطالعه در

 Wardرا میتوان به سه گروه مجزا تفکیک نمود.

ژنوتیپهای گندم نان تحت بیماری زنگ زرد گندم

گروه اول شامل صفت تعداد دانه تک بوته ،گروه دوم

نشان داد (شکل  )6که  14صفت موردبررسی در این

شامل صفت ارتفاع گیاه و گروه سوم بقیه صفات را

آزمایش بر اساس ماتریس فاصله اقلیدسی و روش

در برمیگیرد.

شکل  -6نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشهای صفات در ژنوتیپهای گندم.
Fig. 6. Dendrogram of traits cluster analysis of bread wheat genotypes.

تجزیه خوشهای برای مشاهده روابط بین ژنوتیپها

بیماری زنگ زرد گندم تعداد دانه تک بوته و ارتفاع

و صفات موردبررسی انجام شد و بر اساس نتایج

گیاه میباشند .پژوهشگران دیگر ( )36و ( )11نیز

تجزیه خوشهای ژنوتیپها به سه گروه تفکیک شدند

نتایج مشابهی از تجزیه خوشهای را نمایشان ارقام/

که در گروه اول  53ژنوتیپ با باالترین میانگین

الینهای گندم تجاری گزارش کردند .پژوهشگران

صفات عملکرد تک بوته ،تعداد دانه تک بوته و طول

( )13الین های اصالحشده گندم پاکستان را ارزیابی و

سنبله؛ در گروه دوم  110ژنوتیپ با باالترین میانگین

وجود درجات متفاوتی از مقاومت تدریجی را نسبت به

صفات ارتفاع گیاه ،تراکم سنبله و وزن صددانه و در

زنگ زرد برای الینهای آزمایششده نشان دادند.

گروه سوم  129ژنوتیپ با باالترین مقادیر میانگین بقیه

نتایج حاصل از بررسی از صفات تیپ آلودگی و

صفات وجود داشت .تجزیه خوشهای براساس صفات

شدت آلودگی در بین ژنوتیپهای موردمطالعه نسبت به

موردبررسی در بین ژنوتیپهای گندم نان نیز سه

پاتوتیپ کرج ( )174E158A+در جدول  6نشان داده

گروه مجزا را تفکیک نمود .گروه اول شامل صفت

شده است .نتایج نشان داد که  52ژنوتیپ ( 17/5درصد)

تعداد دانه تک بوته ،گروه دوم شامل صفت ارتفاع

مقاوم 31 ،ژنوتیپ ( 10/4درصد) نیمه مقاوم 28 ،ژنوتیپ

گیاه و گروه سوم بقیه صفات بودند ،بر اساس این

( 9/4درصد) متوسط 23 ،ژنوتیپ ( 7/7درصد) نیمه

نتایج میتوان اینگونه استنباط کرد که مهمترین

حساس و  163ژنوتیپ ( 55درصد) نسبت به پاتوتیپ

صفات در گزینش ژنوتیپهای گندم تحت شرایط

کرج دارای واکنش حساسیت بوده است (جدول .)6
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گزارشهای قبلی بهدستآمده از صفات تیپ

میباشند ( 26و  .)54از میان ژنوتیپهای موردمطالعه

آلودگی و شدت آلودگی نشان میدهد که این صفات

در این پژوهش  52ژنوتیپ گندم نان در مرحله گیاه

بهوسیله چندین ژن کنترل میشود ( ،)53بنابراین با

کامل مقاومت نشان دادند که احتمال دارد ژنهای

توجه به نتایج تعیین پاتوتیپ پژوهش حاضر نیز

مقاومت از نوع گیاهچهای نیز در این ژنوتیپها وجود

میتوان پیش بینی کرد که ژنوتیپهای مقاوم احتماالً

داشته باشد.

حامل بیش از یک ژن مقاومت میباشند .نتایج این
حساسیت به سمت ژنوتیپهای حساستر دارای

نتیجهگیری نهايی
نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد و اجزای

چولگی هستند .بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان

عملکرد ژنوتیپهای گندم تحتتأثیر بیماری زنگ

اعالم کرد که از بین ژنوتیپهای گندم نان

زرد گندم قرار گرفت و این بیماری تأثیر بهسزایی در

موردبررسی ،ژنوتیپهای ،36 ،34 ،25 ،14 ،9 ،5 ،1

کاهش عملکرد گیاه گندم دارد .نتایج بررسی

،74 ،73 70 ،68 ،64 ،63 ،61 ،58 ،59 ،44 ،43 ،39

همبستگی بین صفات موردمطالعه نشان داد که

،117 ،115 ،109 ،101 ،98 ،96 ،89 ،88 ،80 ،78

باالترین مقادیر همبستگی مثبت بین عملکرد دانه با

،155 ،154 ،149 ،148 ،146 ،142 ،135 ،125 ،120

صفات تعداد دانه تک گیاه ،تعداد دانه در سنبله و

،202 ،195 ،194 ،190 ،188 ،181 ،180 ،166 ،162

عرض دانه وجود دارد .پس از انجام تجزیه رگرسیون

 283 ،249 ،242 ،236 ،221 ،220 ،207و  294حامل

گامبهگام ،صفات تعداد دانه در سنبله ،وزن صددانه،

ژنهای مقاومت ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr4 ،Yr1

عرض دانه ،طول دانه ،طول سنبله ،قطر دانه و عرض

 YrSU ،Yr32 ،Yr27 ،Yr26 ،Yr24 ،Yr17و YrSP

سنبله با بیشترین تأثیرگذاری بر روی عملکرد دانه

هستند .در مطالعات انجامشده ( 3 ،2و  )6روی زنگ

وارد مدل شدند .بر اساس نتایج این تجزیه میتوان

زرد در طی سالهای  2008تا  2013نیز برای ژنهای

بیان کرد که صفات ذکرشده در باال مهمترین صفات

 Yr24 ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr4 ،Yr1و YrCV

زراعی مؤثر بر عملکرد گندم در شرایط تنش بیماری

بیماریزایی گزارش نشده است که با پژوهش حاضر

زنگ زرد گندم هستند و برای ارزیابی ارقام و

مطابقت داشت .تاکنون تعداد زیادی از ژنها شامل

ژنوتیپهای گندم جهت داشتن عملکرد مناسب در

،Yr39 ،Yr36 ،Yr31 ،Yr30 ،Yr29 ،Yr18 ،Yr16

این شرایط باید انتخاب بر اساس این صفات مدنظر

 Yr48 ،Yr46و  Yr52بهعنوان ژنهای مقاومت گیاه

قرار گیرد .پس از مشخص کردن صفاتی که بیشترین

کامل ( )APRبه زنگ زرد مشخصشدهاند که در

تأثیر را بر روی عملکرد دانهدارند برای یافتن

نتایج این پژوهش هیچیک از این ژنها شناسایی

ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم صفات روی عملکرد

نشدند ( 31 ،26و  ،)47همچنین گزارشهای قبلی

دانه تجزیه علیت انجام و مشخص شد که باالترین

نشان داد که ژنهای مقاومت تدریجی زنگ زرد

تأثیر مستقیم را صفات تعداد دانه در سنبله ،وزن

 Yr30 ،Yr29 ،Yr18و  Yr46و ژنهای مقاومت گیاه

صددانه و عرض دانه با عملکرد دانه و باالترین تاثیر

پژوهش نشان داد که دادهها به دلیل وجود چندین ژن

کامل در دمای زیاد 1همانند  Yr39 ،Yr36و Yr52

غیرمستقیم را صفت وزن صددانه از طریق تعداد دانه

ازجمله منابع اصلی مقاومت پایدار به زنگ زرد

در سنبله با عملکرد و صفت عرض دانه از طریق

1- High Temperature Adult Plant Resistance

تعداد دانه در سنبله نشان دادند .نتایج تجزیه به
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عاملها نشان داد سه عامل باالترین ضریب را نشان

مختلف تفکیک شدند و همچنین نتایج تجزیه

دادند .عامل اول دارای باالترین مقادیر ازلحاظ صفات

خوشهای بر اساس صفات موردمطالعه در بین

وزن صددانه ،تعداد دانه تک گیاه و تعداد دانه در

ژنوتیپهای گندم نان نیز نشاندهنده سه گروه مجزا

سنبله بود که به آن عامل اجزای عملکرد اطالق

بود که صفت تعداد دانه تک بوته و ارتفاع گیاه در دو

گردید .عامل دوم دارای باالترین مقادیر ازلحاظ

گروه مجزا و بقیه صفات نیز در یک گروه تفکیک

صفات عرض سنبله ،تعداد سنبلچه در سنبله و عرض

شدند .با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش

سنبله بود که این عامل ،خصوصیات سنبله نامگذاری

پیشنهاد میشود برای ارزیابی و انتخاب ارقام و

شد .عامل سوم با نام خصوصیات دانه نیز دارای

ژنوتیپهای دارای عملکرد دانه باالتر ،گزینش به

باالترین مقادیر صفات طول دانه ،قطر دانه و عرض

کمک صفات مرتبط با عملکرد همچون تعداد دانه در

دانه بود .در انتها تجزیه خوشهای انجام شد و نتایج آن

سنبله و تعداد دانه تکبوته انجام شود .درمیان

تأییدکننده نتایج تجزیه همبستگی با ضریب همبستگی

ژنوتیپهای موردبررسی در این پژوهش تعداد

مثبت و باال بین صفات عملکرد دانه با تعداد دانه در

 52ژنوتیپ دارای پایینترین درصد آلودگی و تیپ

سنبله و تعداد دانه تک بوته؛ تجزیه رگرسیون

آلودگی مقاومت به پاتوتیپ موردبررسی بودند که

گامبهگام برای اولین صفت واردشده به مدل که صفت

میتوان آنها را برای مناطقی که این پاتوتیپ شایع

تعداد دانه در سنبله؛ تجزیه علیت با باالترین اثر

است توصیه کرد .بهعالوه از میان ژنوتیپهای با

مستقیم این صفت در میان بقیه صفات و بیشترین

مقاومت متوسط نیز میتوان برای برنامههای اصالحی

مقدار بردار ویژه در اولین عامل تجزیه به عاملها

آتی در شجره هیبریدهای تولیدی استفاده کرد زیرا این

برای صفات تعداد دانه در سنبله ،عملکرد تک بوته و

ژنوتیپها منابع خوبی برای مقاومت به حساب

تعداد دانه تکبوته بود .بر اساس نتایج تجزیه

میآیند.
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