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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.  
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  های کلیدی: واژه

 اجزای عملکرد، 

 ها،  تجزیه به عامل

 ای،  تجزیه خوشه

 تجزیه علیت، 

 تجزیه همبستگی

 

های گندم در سراسر جهان  ترین بیماری زنگ زرد یا زنگ نواری یکی از مهم سابقه و هدف:

تواند خسارت باالیی را در  ثیر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد میأباشد. این بیماری با ت می

دلیل ایجاد نوترکیبی باال در عامل بیماری این بیماری هرساله  هچنین ب گیاه ایجاد کند. هم

نژادگران را وادار به مطالعه دائم این  آید که همین موضوع به نژادهای جدیدی در آن به وجود می

حاضر ارزیابی اثر بیماری زنگ  پژوهشهای مقاوم گردانده است. هدف  بیماری و یافتن ژنوتیپ

رقم تجاری و ژنوتیپ بومی  297ی ژنوتیپ های گندم نان شامل های زراع زرد بر برخی ویژگی

 ایران می باشد.
 

در قالب طرح آلفا التیس با دو  1399-1398ای در سال زراعی  آزمایش مزرعه ها: مواد و روش

ها به بیماری، برخی صفات  سازی مصنوعی بوته تکرار اجرا شد. پس از کاشت بذرها و آلوده

نین صفات تیپ و درصد آلودگی چ و صفات مرتبط با آن و هم مهم زراعی شامل عملکرد

 بررسی قرار گرفت. مورد
 

های گندم ازلحاظ تمام صفات موردبررسی  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ ها: یافته

داری بودند. ضریب همبستگی مؤثر بین عملکرد تک بوته با تمام صفات  دارای اختالف معنی

گام نشان داد صفات تعداد دانه در سنبله، وزن  به ج تجزیه رگرسیون گاممشاهده شد. نتای

ترین  صددانه، عرض دانه، طول دانه، طول سنبله، قطر دانه و عرض سنبله به ترتیب دارای بیش
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ثیر مستقیم به ترتیب بین صفات أضریب تبیین بودند. براساس نتایج تجزیه علّیت، باالترین ت

زن صددانه و عرض دانه با عملکرد دانه مشاهده شد. نتایج تجزیه به تعداد دانه در سنبله، و

درصدی واریانس کل وجود داشت که در  70ها نشان داد که پنج عامل با حدود توجیه  عامل

میان این عوامل صفات در سه عامل اول دارای باالترین ضریب تبیین بودند. عامل اول به نام 

ل خصوصیات سنبله و عامل سوم بانام خصوصیات دانه عامل اجزای عملکرد، عامل دوم عام

ها به سه گروه تفکیک شدند که در گروه  ای ژنوتیپ گذاری شد. بر اساس نتایج تجزیه خوشه نام

ژنوتیپ با باالترین میانگین صفات عملکرد تک بوته، تعداد دانه تک بوته و طول سنبله؛  53اول 

نگین صفات ارتفاع گیاه، تراکم سنبله و وزن صددانه و ژنوتیپ با باالترین میا 110در گروه دوم 

 ژنوتیپ با باالترین مقادیر میانگین برای بقیه صفات وجود داشت. تعداد  129در گروه سوم 

 بررسی در این پژوهش بودند.ای واکتش مقاومت به پاتوتیپ موردژنوتیپ گندم دار 52
 

 Pucciniaتنش بیماری زنگ زرد گندم )های گندم در شرایط  بررسی ژنوتیپ گیری: نتیجه

striiformisدهنده تفاوت  های چندمتغیره نشان های آماری و تحلیل وتحلیل ( بر اساس تجزیه

آمده از این پژوهش  دست . با توجه به نتایج بهازنظر عملکرد و اجزای عملکرد بوددار  معنی

دارای عملکرد دانه باالتر، گزینش  هایشود برای ارزیابی و انتخاب ارقام و ژنوتیپ پیشنهاد می

. و تعداد دانه تک بوته انجام شود چون تعداد دانه در سنبله به کمک صفات مرتبط با عملکرد هم

های  های مقاومت موجود در ژنوتیپتوان ژنچنین براساس صفات تیپ و درصد آلودگی می هم

ها  هش را شناسایی و از آنبررسی در این پژوومت حدواسط نسبت به پاتوتیپ مورددارای مقا

 های اصالحی آتی برای مقاومت به زنگ زرد گندم استفاده کرد.در برنامه
 

های  بررسی تنوع ژنوتیپ(. 1401)هادی ، پور علی، محمدرضا، همتا بی، صالحه، گنجعلی، لیال، فهمیده، فرزاد، افشاری، امین، فر افضلی: استناد

 . (Puccinia striiformisمرتبط باا عملکارد تحار یارانط تانا بیمااری زنا  زرد )       گندم نان براساس عملکرد و صفات 

 .61-84(، 1) 29، های تولید گیاهی نشرنه پژوها

                     DOI: 10.22069/JOPP.2022.18779.2769 
 

                       نونسندگان. ©نایر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه
ترین  زنگ زرد یا زنگ نواری یکی از مهم

شود.  های گندم در اغلب مناطق دنیا محسوب می بیماری
درجه  20-15شیوع این بیماری در شرایط دمایی 

های  گراد در مناطقی با ارتفاع باالتر و عرض سانتی
های خنک و  چنین سال تر و هم جغرافیایی شمالی

تواند باعث کاهش  تر است. این بیماری می مرطوب بیش
درصدی  100و در برخی از موارد تا  50وزن دانه تا 

( تحمل 31) گران شپژوه(. بر اساس گزارش 50شود )

ارقام منتخب گندم به بیماری زنگ زرد متفاوت بوده و 
خسارت کاهش عملکرد دانه واردشده به ارقام گندم 

 درصد متغیر بوده است.  57تا  5/3موردبررسی از 
توجهی از محصول گندم  همواره بخش قابل

های زیستی و غیر زیستی از بین  تولیدشده براثر تنش
عنوان  ( بهPuccinia sppغالت )های  رود. زنگ می

عوامل اصلی و محدودکننده تولید گندم در سراسر 

(. کشت ارقام 48روند ) جهان و ایران به شمار می
زا و وجود  حساس، تغییرپذیری در عوامل بیماری

کننده  گیری ویرانشرایط اقلیم مناسب باعث بروز همه
رغم مؤثر بودن  (. علی28شود ) ها می این بیماری

دلیل آالیندگی  ها، به کش در کنترل زنگ موم قارچس
زیست، مبارزه شیمیایی ابزار مناسبی نبوده و  محیط

(. راهبرد استفاده از ارقام مقاوم 28شود ) توصیه نمی

ترین و  ها مطمئن در جهت مدیریت کنترل زنگ
هاست  ترین روش جلوگیری از خسارت زنگ باصرفه

مرکز تنوع اولیه عنوان خاستگاه و  (. ایران به37)
( دارای .Triticum aestivum Lهای گندم ) گونه

تنوع ژنتیکی بسیار غنی برای اصالح گندم و ایجاد 

(. امروزه آگاهی 39ارقام پر محصول و سازگار است )
عنوان  از تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی به

شود  های اصالح نباتات تلقی می اجزای مهم پروژه
نژادی به اطالعات جامعی  هر برنامه به (. در شروع47)

پالسم موجود نیاز  ژرم یشناخت ریختاز خصوصیات 
رو جهت حفظ تنوع ژنتیکی الزم،  باشد، ازاین می

معرفی ارقام جدید با دارای بودن زمینه ژنتیکی 

بینی  پیش های غیرقابل متفاوت و جلوگیری از خسارت
ام و ناشی از یکنواختی ارقام، ضروری است که ارق

 یشناخت ریختجود ازنظر خصوصیات مهم های مو الین
 (. 14موردبررسی و ارزیابی قرار گیرند )

های به  اطالع از مبانی ژنتیکی مقاومت در برنامه
نژادی بسیار سودمند است. زیرا چنین اطالعاتی باعث 
استفاده کارآمد از منابع ژنتیکی در تالقی و گزینش 

ای ایزوژنیک برای ه الیننتایج و نیز سهولت تولید 
(. با توجه به 8شود ) های مقاومت میسازوکارمطالعه 

اهمیت اقتصادی و زراعی گیاه گندم و ارزش راهبردی 
نژادی و غربالگری در های بهآن الزم است برنامه

کشورهای متفاوت از جمله ایران که دارای تنوع 
های مقاوم به ژنتیکی باال از لحاظ ارقام و ژنوتیپ

یماری زنگ زرد گندم است، براساس جدیدترین ب
 و استاندارد که حاوی جدیدترین 1های افتراقی مجموعه

باشند،  های شناخته شده مقاومت به این بیماری میژن
انجام گیرد. غربال کردن ارقام نسبت به زنگ زرد، 
درنتیجه پویایی بیمارگر )در جهت تکامل( بایستی کار 

د، زیرا بیمارگر زنگ زرد از داری باش پیوسته و ادامه
طریق جهش، هیبریداسیون و احتماالً نوترکیبی جنسی 

(. 34و  33یابد ) سرعت به نژادهای جدید تغییر می به
توانند  به علت هوازاد بودن بیمارگر، نژادهای محلی می

های  گیری به نواحی دیگری مهاجرت نموده و همه
(. 27ای را موجب شوند ) ای و حتی قاره منطقه

 عواملمنظور مطالعه تغییرات سالیانه نژادها و  به
های ملی  زایی بیمارگر زنگ زرد گندم آزمایش بیماری

و  30، 25، 5شود ) در کشورهای مختلف انجام می
ای  های مقاومت گیاهچه (. پرآزاری برای اغلب ژن38

های مقاومت گیاه کامل نسبت به زنگ  و تعدادی از ژن
و  7، 2( و ازجمله ایران )51و  38، 37زرد در دنیا )

 شده است.  ( شناخته54
با توجه به اهمیت اقتصادی و زراعی گیاه گندم و 

 های ارزش راهبردی آن الزم است در راستای اهداف برنامه

                                                
1  - Differential line  
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به نژادی گندم در کشور تنوع ژنتیکی ارقام مقاوم و سایر 
ارقام به زنگ زرد در مناطق مختلف با استفاده از 
جدیدترین مجموعه ارقام اقترافی دنیا که هرکدام حاوی 

شده مقاومت به بیماری  یک ژن یا چند ژن شناخته
 پژوهشد. در این راستا هدف از این بررسی شون ،باشند می

های گسترده  ررسی تنوع موجود در بین ژنوتیپارزیابی و ب
گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد 

  تحت شرایط بیماری زنگ زرد گندم بوده است.

 
 ها مواد و روش

یابی و بررسی تنوع ژنتیکی منظور ارز به
های گندم نان ازلحاظ عملکرد و صفات  ژنوتیپ

طرح آلفا التیس مرتبط با عملکرد، آزمایشی در قالب 
در دو تکرار انجام شد. این آزمایش در سال زراعی 

سسه تحقیقات اصالح و تهیه ؤدر مزرعه م 99-1398
 297نهال و بذر )بخش تحقیقات غالت( اجرا شد. 

ژنوتیپ  208ژنوتیپ موردمطالعه گندم نان شامل 
رقم تجاری به همراه شاهد بوالنی  89بومی و تعداد 
از بانک ژن دانشگاه تهران و  ترتیب بودند، که به

سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و ؤم
(. 1سسه تحقیقات دیم مراغه تهیه شدند )جدول ؤم

زمین محل اجرای آزمایش ابتدا آبیاری و در اوایل مهر 
شخم زده شد. کاشت گیاه، عملیات تهیه زمین شامل 
شخم دیسک و کلیه اعمال داشت از قبیل وجین، 

شکنی، کوددهی و آبیاری برای تمام سطح آزمایش  سله
های الزم بر اساس  طور یکنواخت و در زمان به

 سسه انجام شد. ؤدستورالعمل م

های گندم موردمطالعه نسبت به ارزیابی ژنوتیپ
ای و پس از  بیماری زنگ زرد در شرایط مزرعه

ها به بیماری در مرحله ساقه  سازی مصنوعی بوته ودهآل
ان انجام شد. پاتوتیپ بیمارگر قبالً در رفتن گیاه

سسه ؤهای غالت بخش م گلخانه واحد بیماری
شده بود. این  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه

شده از منطقه  آوری پاتوتیپ حاصل از جدایه جمع
سازی و  صورت تک جوش، خالص کرج بود که به

 تکثیر گردید. تعیین نژاد جدایه با استفاده از روش
( با استفاده از هشت ژنوتیپ 1972جانسون و تیلور )

جهانی و هشت ژنوتیپ اروپایی که هریک حامل یک 
چنین تعداد هشت  یا چند ژن مقاومت بودند و هم

الین تکمیلی گندم انجام شد و بر اساس نتایج این 
بود.  +174E158Aارزیابی جدایه کرج دارای نژاد 

ر کرج استان البرز که کاشت گیاهان در شه دلیل این به
های گیاهی  انجام شد و بنابر الزامات کار با بیماری

باید از پاتوتیپ کرج در این پژوهش استفاده 
گردید. پس از تعیین نژاد مزرعه برای اطمینان از  می

ای  هفته ایجاد بیماری در دو مرحله بافاصله یک
اسپورپاشی انجام شد. سپس در مرحله شیری شدن 

 برداری برای تیپ آلودگی انجام گرفت.  دانه یادداشت
 یشناخت ریختمنظور بررسی خصوصیات زراعی و  به

های گندم نان از هر ژنوتیپ پنج بوته در هر تکرار ژنوتیپ
صورت تصادفی انتخاب شد و صفات ارتفاع گیاه  به
(PH( ؛ طول سنبله)SpL( ؛ عرض سنبله)SpW ؛ تراکم)

سنبلچه در سنبله (؛ تعداد AL(؛ طول ریشک )SDسنبله )
(SPS( ؛ عملکرد تک بوته)PGY ؛ وزن صددانه)
(100KW( ؛ تعداد دانه تک بوته)PGN ؛ تعداد دانه در)

(؛ طول GWدانه ) (؛ عرضGT(؛ قطر دانه )GPSسنبله )
( GL/GW(؛ نسبت طول دانه به عرض دانه )GLدانه )

 گیری و بررسی شدند.  پس از برداشت گیاهان اندازه

پس از اجرای آزمون یکنواختی واریانس خطاهای 
ها  آزمایشی )آزمون بارتلت(، تجزیه واریانس داده

ها و تجزیه رگرسیون  انجام شد. تجزیه واریانس داده
؛ SAS 9.4افزار  رونده با استفاده از نرم گام پیش به گام

تجزیه همبستگی به روش پیرسون با استفاده از 
؛ تجزیه علیت XLSTAT 2019.2.2.59614افزار  نرم

 اساسها بر ؛ تجزیه به عاملPath72افزار  با استفاده از نرم
های اصلی و رسم نمودارهای مرتبط با آن  لفهؤتجزیه به م

 های بندی ژنوتیپ منظور گروه و به R 4.0.3افزار  با نرم
ای بر اساس فواصل اقلیدسی موردمطالعه از تجزیه خوشه

 انجام شد.  Past 4.03افزار  با نرم 1به روش وارد

                                                
1- Ward 
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 و بحثنتايج 

نتایج تجزیه واریانس عملکرد تک بوته و صفات 

 دار دهنده ارتباط بسیار معنی مرتبط با عملکرد نشان

)نتایج مطالعه بود های گندم موردبرای تمام ژنوتیپ

ها ازنظر تمامی نشان داده نشده است(. بین ژنوتیپ

دار در سطح یک  مطالعه اختالف معنی صفات مورد

های هر  ها در بلوکدرصد مشاهده شد و اثر ژنوتیپ

غیراز صفات عملکرد  تکرار ازلحاظ تمامی صفات به

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

 د. داری نشان دادن معنی

توان  بر اساس نتایج تجزیه واریانس این مطالعه می

بیان کرد که تأثیر بیماری زنگ زرد روی محصول 

ترین اجزای  نهایی )صفت عملکرد تک بوته( و مهم

دانه و تعداد دانه  100عملکرد گیاه گندم )وزن 

دیگر   عبارت به. سزایی داشته است هبوته( تأثیر ب تک

ردبررسی نیز دارای تنوع های مختلف گندم موژنوتیپ

اند.  ژنتیکی نسبت به بیماری زنگ زرد گندم بوده

( گزارش کردند که در تجزیه 18) گران پژوهش

های موردمطالعه تفاوت واریانس بین ژنوتیپ

داری ازنظر صفات موردمطالعه وجود دارد که با  معنی

 های پژوهشنتایج این آزمایش مطابقت داشت. در 

بوته، طول سنبله، تعداد دانه در دیگر صفات ارتفاع 

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

دار و تعداد سنبلچه در سنبله  دارای تفاوت بسیار معنی

(. عملکرد بوته، تعداد سنبله، تعداد 35دار نبود ) معنی

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

(. نتایج مطالعه حاضر 18بود ) دار وزن هزاردانه معنی

( برای صفت 50( و )37شده ) مطابق با نتایج گزارش

عملکرد دانه که آزمایشی را روی عملکرد، اجزای 

عملکرد و واکنش به بیماری در چند الین امیدبخش 

دار  باشد. معنی گندم نان در مغان انجام داده بودند، می

دانه  100شدن صفات عملکرد دانه تک بوته و وزن 

دیگری  گران پژوهشهای  در این آزمایش توسط یافته

 ید شد.أی( نیز ت25)

عملکرد دانه حاصل اثر فرایندهای فیزیولوژیکی و 

ایی در سطوح مختلف سازمانی گیاه است یشیمزیست 

که هریک از این فرایندها نیز تحت کنترل ژنتیکی 

(. 28هستند و هریک تأثیری بر عملکرد دارند )

هایی غیر از  مند به شناسایی ویژگی ن عالقهنژادگرا به

عنوان معیار  ها به عملکرد هستند که بتوانند از آن

انتخاب در انتخاب والدین و یا در انتخاب تک بوته 

های در حال تفکیک استفاده کنند. بر اساس  در نسل

های گذشته انتخاب اجزای عملکرد پیشرفت  پژوهش

ب بر اساس خود تری را نسبت به انتخا ژنتیکی بیش

عملکرد در افزایش عملکرد داشته است. در پژوهشی 

ترین دلیل کاهش طول پر شدن دانه در اثر  ( مهم34)

بیماری زنگ زرد، کاهش سطح سبز گیاه، کاهش 

محتوای کلروفیل برگ و کاهش دوام سطح برگ بیان 

چنین به این نتیجه رسیدند که تأثیر تنش  ها هم شد. آن

دار بود  بر وزن هزاردانه گندم معنیبیماری زنگ زرد 

که با نتایج ذکرشده با نتایج پژوهش حاضر مطابقت 

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

عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام بهاره گندم نان 

درصدی  31مشخص شد که زنگ زرد باعث کاهش 

در وزن هزاردانه ارقام حساس در شرایط تنش شده 

اند که ارقام  نیز نشان داده گران پژوهشست. برخی ا

مختلف تحت شرایط متفاوت آلودگی دارای وزن 

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

خسارت عملکرد گندم روی بیماری زنگ نواری 

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

اری تفاوت عملکرد دانه پالت آزمایشی تحت این بیم

( وزن 33داری دارند. در بررسی دیگری ) معنی

نگ هزاردانه بین چند ژنوتیپ گندم تحت بیماری ز

روی گندم مشخص کرد که  ها دار بود. یافته زرد معنی



 1401، 1، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش

 

70 

وزن هزاردانه و عملکرد دانه در شرایط بیماری زنگ 

دار است که مطابق نتایج مطالعه حاضر  زرد معنی

 ان داده نشده است(.( )نتایج نش35باشد ) می

( نشان داد که 2نتایج تجزیه همبستگی )جدول 

ترین همبستگی مثبت و منفی بین صفت تعداد  بیش

دانه تک بوته با تعداد دانه در سنبله و صفت عرض 

دانه باصفت نسبت طول دانه به عرض دانه به ترتیب 

چنین  مشاهده شد. هم -741/0و  995/0با اعداد 

موردمطالعه، عملکرد تک بوته دارای ترین صفت  مهم

بوته  دار با صفات تعداد دانه تک معنی همبستگی مثبت و

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

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

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

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

برای نشان دادن مقدار عددی روابط بین صفات 

ها بر یکدیگر، از  موردمطالعه و تأثیر هرکدام از آن

تجزیه همبستگی استفاده شد و باالترین مقادیر 

همبستگی مثبت بین تعداد دانه تک گیاه، تعداد دانه در 

ترین مقدار  سنبله و عرض دانه با عملکرد؛ بیش

فت وزن صددانه و ضریب همبستگی منفی بین ص

دیگر  گران پژوهشدست آمد. نتایج  عملکرد به

(. در 39و  18های حال حاضر است ) کننده یافتهیدأیت

این مطالعه، صفات ارتفاع بوته و تعداد سنبله باالترین 

همبستگی را با عملکرد داشتند و مقدار مثبت آن 

بیانگر اهمیت تعداد سنبله در افزایش عملکرد است، 

چنین استنباط نمود که ارقام با تعداد سنبله توان  می

باشند. در آزمایشی  تر دارای عملکرد باالتری می بیش

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

دار گزارش  و ارتفاع گیاه همبستگی مثبت و معنی

کردند. هرچند بین عملکرد و ارتفاع بوته، طول سنبله 

ا این میزان همبستگی متوسط همبستگی وجود دارد ام

شود که بهبود عملکرد در  بوده و چنین استنباط می

درجه اول ناشی از تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله 

(. همبستگی منفی بین وزن هزاردانه و 18باشد ) می

ها برای مواد  تواند رقابت بین گلچه تعداد دانه می

ها  هفتوسنتزی جاری باشد که موجب کاهش وزن دان

های  کننده یافتهیدأیت پژوهش(. نتایج این 18گردد ) می

دار  مبنی بر همبستگی مثبت و معنی گران پژوهشدیگر 

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

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

چگونه زنگ زرد بر روی عملکرد گندم با کاهش 

ها مشابه با  گذارد، این یافته نبله تأثیر میتعداد دانه/س

( است که تأثیر مشابهی 10) گران پژوهشنتایج دیگر 

های زنگ برگ را بر روی  از زنگ زرد و بیماری

 های متفاوت گندم در عراق نشان دادند. ژنوتیپ

گام برای تعیین سهم اثر  به روش رگرسیون گام

ده شد. تجمعی صفات در تعیین عملکرد دانه، استفا

های تجزیه  گام، فرض به قبل از تجزیه رگرسیون گام

رگرسیون چندگانه شامل خطی بودن رابطه، یکنواختی 

های درون متغیرهای مستقل، نرمال بودن  واریانس

خطاها و مستقل بودن خطاهای آزمایشی انجام شد. 

گام برای  به نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام

یر وابسته و سایر صفات عنوان متغ عملکرد دانه به

ه است. شد ارائه 3عنوان متغیرهای مستقل در جدول  به

مشخص است هفت متغیر  3 طور که از جدول همان

تغییرات عملکرد دانه  7/89مستقل )صفت( درمجموع 

اند از تعداد  را تفسیر کرده است که این متغیرها عبارت

ض دانه تک بوته، عملکرد دانه تک بوته، قطر دانه، عر

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

گام برای ارقام زراعی  به با توجه به نتایج رگرسیون گام

های بومی، ضریب تبیین باالی مدل رگرسیون  و توده

دهنده ارتباط قوی صفات تعداد دانه در  ( نشان890/0)

(، X11(، عرض دانه )X7(، وزن صددانه )X9سنبله )

(، عرض سنبله X2(، طول سنبله )X12طول دانه )

(X3( و قطر دانه )X10 باصفت عملکرد دانه )

 بوته بود. تک



 همکارانو  فر امین افضلی... /  های گندم نان بررسی تنوع ژنوتیپ

 

71 

 
 



 1401، 1، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش

 

72 

 .های گندم نان تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم شده در ژنوتیپ گام بین صفات ارزیابی به نتایج رگرسیون گام -3جدول 
Table 3. Stepwise regression results between evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow 

rust disease condition. 

 گام
Step 

 متغیر واردشده

Input Variable 

 پارامترهای مدل )ضرایب رگرسیون(

Model Parameters  
(Regression Coefficients) 

ضریب تببین 

 (R)مجذور 
R2 

معیار انتخاب 

 بهترین مدل
C(p) 

 Fمقدار 
F value 

 عرض از مبدأ 
Intercept 

-12.69    

1 
X9 )تعداد دانه در سنبله( 

Grain per Spike 
0.808 0.773 306.29 **

1008.14 

2 
X7 )وزن صددانه( 

100 Kernel Weight 
0.928 0.847 112.81 **

142.33
 

3 
X11 )عرض دانه( 

Grain Width 
1.344 0.876 37.99 **

68.84 

4 
X12 )طول دانه( 

Grain Length 
0.735 0.885 15.31 **

23.84 

5 
X2 )طول سنبله( 

Spike Length 
-0.228 0.888 10.31 **

6.90 

6 
X10 )قطر دانه( 

Grain Thickness 
1.048 0.890 7.15 *

5.15 

7 
X3 )عرض سنبله( 

Spike Width 
1.176 0.897 5.83 3.35 

/ / / / / / / /Y X X X X X X X        2 3 7 9 10 11 1212 69 0 228 1 176 0 928 0 808 1 048 1 344 0 735 
 

تأثیر  گام برای نشان دادن به تجزیه رگرسیون گام

روی عملکرد دانه  هریک از صفات موردبررسی

گام  به بوته، انجام شد و نتایج رگرسیون گام تک

( 18های ) آمده در این پژوهش مطابق با یافته دست به

سنبله، وزن هزاردانه، تعداد دانه در برای صفات تعداد 

رسد صفات تعداد دانه در سنبله  سنبله بود. به نظر می

در شرایط هجوم  های و عملکرد تک بوته در برنامه

های گندم مورداستفاده  روی ژنوتیپ بیماری زنگ زرد

در این پژوهش برای افزایش وزن صددانه دارای سهم 

های  با یافته ژوهشپچنین نتایج این  بسزایی هستند. هم

های غیر زیستی مختلف  ( در شرایط تنش52( و )10)

 نیز مطابقت داشت.

شده  نشان داده 4نتایج تجزیه علیت در جدول 

است. نتایج برای صفت عملکرد دانه تک بوته نشان 

ترین اثر مستقیم  داد که تعداد دانه در سنبله دارای بیش

ر غیرمستقیم طو ( بر عملکرد تک بوته بود و به064/1)

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

ترین اثر مستقیم را  داشته است. دومین صفت که بیش

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

ترین اثر غیرمستقیم را از طریق تعداد دانه  بود که بیش

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

مستقیم بر عملکرد دانه تک بوته صفت عرض  تأثیر

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

 ( بود. 476/0ترین اثر غیرمستقیم ) دارای بیش
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های گزینش برای انتخاب  منظور تعیین شاخص به

هایی با عملکرد باال، نتایج تجزیه همبستگی و ژنوتیپ

العه قرار وسیله تجزیه علیت موردمط رگرسیون به

گرفت. روابط اساسی میان صفات، طی تجزیه علیت 

گردد و هدف از این تجزیه این است که  بیان می

پذیرش از همبستگی میان صفات بر  توضیحات قابل

پایه مدل علّت و معلولی ارائه شود و اهمیت صفات 

مؤثر بر یک صفت خاص برآورد گردد. در این روش 

ای از  تقیم مجموعهضرایب همبستگی مستقیم و غیرمس

ها  متغیرهای مستقل یک وابسته تقسیم و اهمیت آن

(. نتایج تجزیه علیت نشان داد 34شود ) گیری می اندازه

که باالترین تأثیر مستقیم به ترتیب بین صفات تعداد 

دانه در سنبله، وزن صددانه و عرض دانه با عملکرد 

چنین باالترین در صفت وزن  دانه وجود دارد. هم

دانه از طریق تعداد دانه در سنبله با عملکرد و صد

صفت عرض دانه از طریق تعداد دانه در سنبله وجود 

آمده در تجزیه علیت پژوهش  دست داشت. نتایج به

( در 18( و )35(، )16های ) حاضر مطابق با یافته

چنین  شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم و هم

  ( در دو شرایط مختلف بود.9های ) یافته

با  1بر اساس نتایج تجزیه به عامل، در شکل 

 دار ویژه که نسبتی از واریانس کلتوجه به تعریف مق

متغیرها را که توسط آن عامل تبیین شده است نشان 

دهد، صفاتی که دارای مقادیر ویژه باالتر از یک  می

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

کرد که پنج عامل این توان مشاهده  باالتر از یک می

دهنده  کنند. نتایج این تجزیه نشان ویژگی را احراز می

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

درصد از واریانس صفات را  02/70رفته  هم روی

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

ه و عامل مقدار تأثیر بر صفات بودند. نتایج بردار ویژ

دهنده تأثیر هر  گی نشاناری ضرایب همبستذبارگ

است. روی صفات  بررسی در این تجزیهصفت مورد

بررسی با نتایج ضرایب اری صفات موردذنتایج بارگ

خوبی  عاملی فوق مطابقت دارند اما در عامل اول به

نتوانستند خصوصیات دانه را از اجزای عملکرد تفکیک 

صورت رسم نمودار بای پالت  بهکنند. نتایج این تجزیه 

شده است. اندازه و تأثیر  ارائه 2دو عامل اول در شکل 

توان  هرکدام از صفات در تفسیر واریانس کل را می

 راحتی در این نمودار مشاهده کرد. به

 

 
 تحت شرایط بیماری زنگ زرد گندم.های گندم نان  صفات موردبررسی در ژنوتیپ Screeنمودار  -1شکل 

Fig. 1. Scree plot of evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow rust disease condition. 
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 .های گندم نان تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم شده در ژنوتیپ نتایج تجزیه علیت بین صفات ارزیابی -4جدول 
Table 4. Path analysis results between evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow rust 

disease condition. 

 متغیر

variable 

 اثر مستقیم

Direct 

Effects 

 اثرات غیرمستقیم

Indirect Effects 

 ارتفاع گیاه
Plant 

Height 

 طول سنبله
Spike 

Length 

 وزن صددانه
100 Kernel 

Weight 

 تعداد دانه 

 در سنبله
Grain per Spike 

 قطر دانه
Grain 

Thickness 

 عرض دانه
Grain 

Width 

 طول دانه
Grain 

Length 

 ارتفاع گیاه
Plant Height 

0.016  -0.008 0.056 -0.021 -0.001 -0.011 -0.004 

 طول سنبله
Spike Length 

-0.050 0.002  -0.021 -0.080 -0.004 -0.004 -0.0002 

 وزن صددانه
100 Kernel Weight 

0.357 0.002 -0.033  -0.780 -0.008 -0.028 0.0006 

 تعداد دانه در سنبله
Grain per Spike 

1.064 -0.003 0.003 -0.261  0.017 0.046 0.013 

 قطر دانه
Grain Thickness 

0.058 0.003 0.004 -0.054 0.311  0.066 0.052 

 عرض دانه
Grain Width 

0.103 -0.001 0.002 -0.097 0.476 0.037  0.046 

 طول دانه
Grain Length 

0.095 -0.0008 -0.0001 0.002 0.147 0.032 0.050  

 

 

 .های گندم نان تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم شده در ژنوتیپ ها بین صفات ارزیابی نتایج تجزیه به عامل -5جدول 
Table 5. Factor analysis results between evaluated traits in bread wheat genotypes under wheat yellow rust 

disease condition. 

 F1 F2 F3 F4 F5 

 مقدار ویژه

Eigen Value 
4.27 1.73 1.48 1.28 1.02 

  )درصد( تغییر

Variation (%) 
30.51 12.37 10.59 9.20 7.36 

 (درصد)تجمعی 

Cumulative (%) 
30.51 42.89 53.49 62.69 70.02 
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 .های گندم نان تحت بیماری زنگ زرد گندم های ژنوتیپ نمودار بای پالت عوامل اول و دوم در تجزیه به عامل -2 شکل

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 

اساس صفات و به دست آوردن ارتباطی خاص بر 

یک مدل فرضی در بین صفات تجزیه به عامل انجام 

ای از متغیرها  دهنده مجموعه شد. این روش ارائه

تری از متغیرهای فرضی است  برحسب تعداد کم

دیگر تعداد زیادی از متغیرها برحسب تعداد  بیان به

ها را  شوند که آن ها بیان می کمی از ابعاد یا سازه

ها نشان  نتایج تجزیه به عاملنامند.  فاکتور یا عامل می

درصدی واریانس  70داد که پنج عامل با حدود توجیه 

کل وجود دارد. در میان این عوامل صفات در سه 

عامل اول دارای باالترین ضریب تبیین بودند. در عامل 

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

دانه  ( و تعداد445/0(، تعداد دانه تک بوته )-296/0)

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

ن عامل، به آن عامل آمده در ای دست توجه به نتایج به

گفته شد. عامل دوم دارای باالترین  اجزای عملکرد

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

( -372/0( و عرض سنبله )-588/0سنبلچه در سنبله )

گذاری گردید.  یات سنبله نامبود که عامل خصوص

عامل سوم دارای باالترین ضرایب ازلحاظ صفات 

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

گذاری  ( بود که عامل خصوصیات دانه نام-407/0)

شده در تجزیه  شد. با توجه به نتایج مشاهده

همبستگی، صفات واردشده به مدل از تجزیه 

چنین تجزیه علیت کامالً  ام و همگ به رگرسیون گام

ن کننده اییدأیها ت که نتایج تجزیه به عاملمشهود است 

های دیگر  با یافته پژوهشباشد. نتایج این  موارد می

 ( مطابقت داشت.  15( و )32) گران پژوهش

و با استفاده از  Wardای به روش  تجزیه خوشه

ها پمنظور تعیین قرابت ژنوتی مربع فاصله اقلیدسی به

ها بر مبنای ژنوتیپ های موردمطالعه و  بندی آن و گروه

 چنین براساس صفات موردبررسی، انجام شد. هم

در  1های موردبررسی بر اساس روش آرنجژنوتیپ

در  2( و بر اساس روش سیلوئت3چهار گروه )شکل 

 ( اما با توجه 4بندی شدند )شکل  سه گروه دسته

ت )بر اساس نظر آمده از مشاهدا دست به نتایج به

                                                
1- Elbow method 

2- Silhouette method 
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های بندی روش سیلوئت که ژنوتیپ ( دستهگر پژوهش

بندی کرده بود  گندم نان را به سه گروه دسته

های موردبررسی در هر گروه تر بود. ژنوتیپ قبول قابل

ژنوتیپ در  110ژنوتیپ در گروه اول،  53به ترتیب 

ژنوتیپ در گروه سوم قرار گرفتند  129گروه دوم و 

های گروه اول دارای باالترین تیپ(. ژنو5)شکل 

میانگین صفات عملکرد تک بوته، تعداد دانه تک بوته 

و طول سنبله بودند. در گروه دوم میانگین باالترین 

مقادیر به صفات ارتفاع گیاه، تراکم سنبله و وزن 

صددانه اختصاص داشت. بقیه صفات نیز در گروه 

 ترین میانگین بودند. سوم دارای بیش

 

  
 بندی  نمودار آرنج برای تعیین تعداد گروه خوشه -3شکل 

 .های گندم ناندر ژنوتیپ
Fig. 3. Elbow diagram to determine the number of 

clustering group in bread wheat genotypes. 

 بندی  نمودار سیلوئت برای تعیین تعداد گروه خوشه -4شکل 

 .های گندم ناندر ژنوتیپ

Fig. 4. Silhouette diagram to determine the number 

of clustering group in bread wheat genotypes. 

 

 
 های گندم. ای ژنوتیپ نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه -5شکل 

Fig. 5. Dendrogram of cluster analysis of bread wheat genotypes. 
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مطالعه در  ای براساس صفات مورد تجزیه خوشه
های گندم نان تحت بیماری زنگ زرد گندم ژنوتیپ

صفت موردبررسی در این  14( که 6نشان داد )شکل 
آزمایش بر اساس ماتریس فاصله اقلیدسی و روش 

Ward توان به سه گروه مجزا تفکیک نمود.  را می
گروه اول شامل صفت تعداد دانه تک بوته، گروه دوم 
شامل صفت ارتفاع گیاه و گروه سوم بقیه صفات را 

 گیرد.  در برمی
 

 
 .های گندمای صفات در ژنوتیپ مودار درختی حاصل از تجزیه خوشهن -6 شکل

Fig. 6. Dendrogram of traits cluster analysis of bread wheat genotypes. 
 

 ها ه روابط بین ژنوتیپای برای مشاهد تجزیه خوشه
بررسی انجام شد و بر اساس نتایج و صفات مورد

ها به سه گروه تفکیک شدند ای ژنوتیپ تجزیه خوشه
ژنوتیپ با باالترین میانگین  53که در گروه اول 

صفات عملکرد تک بوته، تعداد دانه تک بوته و طول 
ژنوتیپ با باالترین میانگین  110سنبله؛ در گروه دوم 

صفات ارتفاع گیاه، تراکم سنبله و وزن صددانه و در 
نگین بقیه ژنوتیپ با باالترین مقادیر میا 129گروه سوم 

ای براساس صفات  تجزیه خوشهصفات وجود داشت. 
های گندم نان نیز سه موردبررسی در بین ژنوتیپ

گروه مجزا را تفکیک نمود. گروه اول شامل صفت 
تعداد دانه تک بوته، گروه دوم شامل صفت ارتفاع 
گیاه و گروه سوم بقیه صفات بودند، بر اساس این 

ترین  باط کرد که مهمگونه استن توان این نتایج می
های گندم تحت شرایط صفات در گزینش ژنوتیپ

بیماری زنگ زرد گندم تعداد دانه تک بوته و ارتفاع 
( نیز 11( و )36دیگر ) گران پژوهشباشند.  گیاه می

 ای را نمایشان ارقام/ نتایج مشابهی از تجزیه خوشه
 گران پژوهشهای گندم تجاری گزارش کردند.  الین

شده گندم پاکستان را ارزیابی و  های اصالح ( الین13)
وجود درجات متفاوتی از مقاومت تدریجی را نسبت به 

 نشان دادند.  شده های آزمایش زنگ زرد برای الین

نتایج حاصل از بررسی از صفات تیپ آلودگی و 
مطالعه نسبت به موردهای ژنوتیپشدت آلودگی در بین 

نشان داده  6در جدول  (+174E158Aپاتوتیپ کرج )
درصد(  5/17ژنوتیپ ) 52شده است. نتایج نشان داد که 

ژنوتیپ  28درصد( نیمه مقاوم،  4/10ژنوتیپ ) 31مقاوم، 
درصد( نیمه  7/7ژنوتیپ ) 23درصد( متوسط،  4/9)

درصد( نسبت به پاتوتیپ  55ژنوتیپ ) 163حساس و 
 (. 6دارای واکنش حساسیت بوده است )جدول  کرج
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آمده از صفات تیپ  دست قبلی به های گزارش

دهد که این صفات  آلودگی و شدت آلودگی نشان می

با  بنابراین(، 53شود ) چندین ژن کنترل می وسیله به

توجه به نتایج تعیین پاتوتیپ پژوهش حاضر نیز 

های مقاوم احتماالً توان پیش بینی کرد که ژنوتیپ می

باشند. نتایج این  حامل بیش از یک ژن مقاومت می

ها به دلیل وجود چندین ژن  پژوهش نشان داد که داده

تر دارای  های حساسحساسیت به سمت ژنوتیپ

توان  آمده می دست بهچولگی هستند. بر اساس نتایج 

های گندم نان از بین ژنوتیپاعالم کرد که 

، 36، 34، 25، 14، 9، 5، 1های  بررسی، ژنوتیپمورد

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

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

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

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

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

، Yr1 ،Yr4 ،Yr5 ،Yr10 ،Yr15 های مقاومت ژن

Yr17 ،Yr24 ،Yr26 ،Yr27 ،Yr32 ،YrSU  وYrSP 

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

 های نیز برای ژن 2013تا  2008های  زرد در طی سال

Yr1 ،Yr4 ،Yr5 ،Yr10 ،Yr15 ،Yr24  وYrCV 

زایی گزارش نشده است که با پژوهش حاضر  بیماری

 ها شامل مطابقت داشت. تاکنون تعداد زیادی از ژن

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

Yr46 ،Yr48  وYr52 های مقاومت گیاه  عنوان ژن به

اند که در  شده ( به زنگ زرد مشخصAPRکامل )

ها شناسایی یک از این ژن نتایج این پژوهش هیچ

قبلی  های چنین گزارش (، هم47و  31، 26نشدند )

های مقاومت تدریجی زنگ زرد  نشان داد که ژن

Yr18 ،Yr29 ،Yr30  وYr46 های مقاومت گیاه  و ژن

 Yr52و  Yr36 ،Yr39همانند  1کامل در دمای زیاد

ازجمله منابع اصلی مقاومت پایدار به زنگ زرد 

                                                
1- High Temperature Adult Plant Resistance 

مطالعه های مورد(. از میان ژنوتیپ54و  26باشند ) می

ژنوتیپ گندم نان در مرحله گیاه  52در این پژوهش 

های  کامل مقاومت نشان دادند که احتمال دارد ژن

ها وجود ای نیز در این ژنوتیپ مقاومت از نوع گیاهچه

 داشته باشد. 

 

 یری نهايیگ نتیجه

نشان داد که عملکرد و اجزای  پژوهشنتایج این 

تأثیر بیماری زنگ  های گندم تحتعملکرد ژنوتیپ

سزایی در  هقرار گرفت و این بیماری تأثیر ب زرد گندم

کاهش عملکرد گیاه گندم دارد. نتایج بررسی 

همبستگی بین صفات موردمطالعه نشان داد که 

بین عملکرد دانه با باالترین مقادیر همبستگی مثبت 

صفات تعداد دانه تک گیاه، تعداد دانه در سنبله و 

عرض دانه وجود دارد. پس از انجام تجزیه رگرسیون 

گام، صفات تعداد دانه در سنبله، وزن صددانه،  به گام

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

ترین تأثیرگذاری بر روی عملکرد دانه  سنبله با بیش

توان  وارد مدل شدند. بر اساس نتایج این تجزیه می

ترین صفات  بیان کرد که صفات ذکرشده در باال مهم

زراعی مؤثر بر عملکرد گندم در شرایط تنش بیماری 

زنگ زرد گندم هستند و برای ارزیابی ارقام و 

های گندم جهت داشتن عملکرد مناسب در ژنوتیپ

صفات مدنظر  این شرایط باید انتخاب بر اساس این

ترین  قرار گیرد. پس از مشخص کردن صفاتی که بیش

دارند برای یافتن  تأثیر را بر روی عملکرد دانه

ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم صفات روی عملکرد 

دانه تجزیه علیت انجام و مشخص شد که باالترین 

تأثیر مستقیم را صفات تعداد دانه در سنبله، وزن 

عملکرد دانه و باالترین تاثیر  صددانه و عرض دانه با

غیرمستقیم را صفت وزن صددانه از طریق تعداد دانه 

در سنبله با عملکرد و صفت عرض دانه از طریق 

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

ظ صفات دادند. عامل اول دارای باالترین مقادیر ازلحا

وزن صددانه، تعداد دانه تک گیاه و تعداد دانه در 

سنبله بود که به آن عامل اجزای عملکرد اطالق 

گردید. عامل دوم دارای باالترین مقادیر ازلحاظ 

صفات عرض سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و عرض 

گذاری  سنبله بود که این عامل، خصوصیات سنبله نام

صیات دانه نیز دارای شد. عامل سوم با نام خصو

باالترین مقادیر صفات طول دانه، قطر دانه و عرض 

ای انجام شد و نتایج آن  شهدانه بود. در انتها تجزیه خو

کننده نتایج تجزیه همبستگی با ضریب همبستگی یدأیت

مثبت و باال بین صفات عملکرد دانه با تعداد دانه در 

ن سنبله و تعداد دانه تک بوته؛ تجزیه رگرسیو

گام برای اولین صفت واردشده به مدل که صفت  به گام

تعداد دانه در سنبله؛ تجزیه علیت با باالترین اثر 

ترین  مستقیم این صفت در میان بقیه صفات و بیش

ها  مقدار بردار ویژه در اولین عامل تجزیه به عامل

برای صفات تعداد دانه در سنبله، عملکرد تک بوته و 

بود. بر اساس نتایج تجزیه  بوته تعداد دانه تک

های موردمطالعه در سه گروه ای، ژنوتیپ خوشه

چنین نتایج تجزیه  مختلف تفکیک شدند و هم

ای بر اساس صفات موردمطالعه در بین  خوشه

دهنده سه گروه مجزا  های گندم نان نیز نشانژنوتیپ

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

بقیه صفات نیز در یک گروه تفکیک گروه مجزا و 

آمده از این پژوهش  دست شدند. با توجه به نتایج به

شود برای ارزیابی و انتخاب ارقام و  پیشنهاد می

های دارای عملکرد دانه باالتر، گزینش به ژنوتیپ

کمک صفات مرتبط با عملکرد همچون تعداد دانه در 

یان مبوته انجام شود. در سنبله و تعداد دانه تک

 بررسی در این پژوهش تعداد های موردژنوتیپ

پ ترین درصد آلودگی و تیژنوتیپ دارای پایین 52

بررسی بودند که آلودگی مقاومت به پاتوتیپ مورد

ها را برای مناطقی که این پاتوتیپ شایع  توان آنمی

های با عالوه از میان ژنوتیپ هاست توصیه کرد. ب

های اصالحی ای برنامهتوان برمقاومت متوسط نیز می

آتی در شجره هیبریدهای تولیدی استفاده کرد زیرا این 

ها منابع خوبی برای مقاومت به حساب ژنوتیپ

 آیند. می

 

 منابع
1.Abdennour, S., Sahbi, F. and Houcine, B. 

2018. Yellow rust effects on grain yield, 
and yield components of some spring bread 
wheat cultivars under rainfed conditions. 
World J. Agric. Res. 6: 2. 65-69. 

2.Afshari, F. 2008. Prevalent pathotypes of 
Puccinia striiformis f. sp. tritici in Iran.  
J. Agric. Sci. Tech. 10: 67-78. 

3.Afshari, F. 2011. Status of wheat stripe 
rust disease in Iran during 2009-2010. 
International wheat stripe rust symposium; 
April. Aleppo, Syria: ICARDA, pp. 18-21.  

4.Afshari, F. 2012. Inheritance of resistance 
to stripe rust in a group of advanced 
wheat lines. Final report of research 
project. Seed and Plant Improvement 
Institute. 8p. (in Farsi with English 
Summary) 

5.Afshari, F. 2013. Determination of 
Number of Resistance Genes to Stem 
Rust Disease (Puccinia graminis f. sp. 
tritici), Race Ug99 in Two Wheat 
Cultivars. Agric. Biotech. 12: 27-33.  
(In Farsi with English Summary)   

6.Afshari, F. 2013. Race analysis of 
Puccinia striiformis f. sp. tritici in  
Iran. Archiv. Phytopath. Plant Prot.  
46: 15. 1785-1796. 

7.Afzal, S.N., Haque, M.I., Ahmedani, 
M.S., Bashir, S. and Rattu, A.R. 2007. 
Assessment of yield losses caused by 
Puccinia striiformis triggering stripe rust 
in the most common wheat varieties. 
Pakistan J. Bot. 39: 2127-2134. 

8.Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. 5
th

 
edition. Academic Press, San Diego, 
USA. 332p. 



 1401، 1، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش

 

82 

9.Akanda, S.I. and Mundt, C.C. 1996. Path 

coefficient analysis of the effects of stripe 
rust and cultivar mixtures on yield and 

yield components of winter wheat.  

Theo. Appl. Gen, 92: 6. 666-672. doi: 

10.1007/BF00226087.  
10.AL-Azawi, E. 2005. Epidemiological 

studied of wheat leaf rust and its effects 

on quantities and qualities characters of 
grains, M.Sc. thesis, University of 

Baghdad, Collage of Agriculture. 

11.Ali, S., Jawad, S.A., Shah, I.H., Khalil, 
H., Raman, Maqbool, K. and Wasee, U. 

2009. Partial resistance to yellow rust in 

introduced winter wheat germplasm at 

the north of Pakistan. Aust. J. Crop Sci. 
3: 1. 37-43. 

12.Ali, S., Shah, S.J.A. and Ibrahim, M. 

2007. Assessment of wheat breeding 
lines for slow yellow rusting (Puccinia 

striiformis west. tritici). Pakistan J. Biol. 

Sci. 10: 3440-3444. 
13.Alipour, H., Bihamta, M.R., 

Mohammadi, V., Peyghambari, S.A., 

Bai, G. and Zhang, G. 2017. 

Genotyping-by-Sequencing (GBS) 
Revealed Molecular Genetic Diversity 

of Iranian Wheat Landraces and 

Cultivars. Frontiers Plant Sci. 8: 1-14. 
14.Allahgholipour, M., Farshadfar, E. and 

Rabiei, B. 2015. Morphological and 

physico-chemical diversity in different 

rice cultivars by factor and cluster 
analysis. Cereal Res. 4: 4. 293-307.  

(In Persian)   

15.Amini, A., Amirnia, R. and Gazvini, H. 
2016. Evaluation of relationship 

between physiological and agronomic 

traits related to salinity tolerance in 
bread wheat (Triticum aestivum L.) 

genotypes. Iranian J. Crop Sci.  

17: 4. 329-348. (In Persian)  

16.Arminian, A., Hoshmand, S. and  
Shiran, B. 2010. Investigating genetic 

diversity and classification of diverse 

wheat genotypes using multivariate 
analysis methods. Elec. J. Crop Prod.  

5: 4. 105-120. 

17.Asghari Mirak, A.R., Mirzaei Chelak, 
M. and Bihamta, M.R. 2011. Survey of 

Resistance and components of resistance 

in different genotype of wheat to  

Yellow rust. 1
st
 special conference  

on Agricultural Development in the 
North West Provinces. pp. 998-1006.  

(In Persian)  

18.Bazgir, M. 2012. Detection of resistant 

cultivars to yellow rust and path analysis 
on bread wheat. The Thesis Submitted 

for the Degree of Master of Science On 

Plant Breeding, Lorestan University. 
105p. 

19.Blum, A. 2005. Drought resistance, 

water-use efficiency, and yield potential- 
are they compatible, dissonant, or 

mutually exclusive? Australian J. Agr. 

Res. 56: 1159-1168. 

20.Bux, H., Ashraf, M., Chen, X.M.  
and Mumtaz, A.S. 2011. Effective 

genes for resistance to stripe rust and 

virulence of Puccinia striiformis f. sp. 
tritici in Pakistan. African J. Biotech. 

10: 5489-5495. 

21.Chen, X.M. and Kang, Z.S. 2017. Stripe 
Rust. Springer, USA. pp. 9-160. 

22.Chen, X. 2013. "Review Article: High-

Temperature Adult-Plant Resistance, 

Key for Sustainable Control of Stripe 
Rust," American J. Plant Sci. 4: 3. 608-627. 

doi: 10.4236/ajps.2013.43080. 

23.Chen, X.M. 2005. Epidemiology and 
control of stripe rust [Puccinia 

striiformis f. sp. tritici] on wheat. 

Canadian J. Plant Path, 27: 314337. 

24.Dadrezaei, S.R., Jafarnezhad, A., 
Lakzadeh, I., Afshari, F., Hassan Bayat, 

Z. and Tabatabai, N. 2018. Evaluation of 

tolerance to yellow rust disease in  
some selected bread wheat cultivars. 

Seed Plant Improv. J. 32-1: 125-142.  

(In Persian with English abstract)  
25.Dadrezaei, S.T., Jafar Nejad, A., 

Lakzadeh, I., Afshari, F., Hasan  

Bayat, Z. and Tabatabaei, S.N. 2017. 

Evaluation of Tolerance to Yellow Rust 
Disease in Some Selected Bread Wheat 

Cultivars. Seed and Plant Improv. J.  

1: 34. 2. 125-142. 
26.Ebrahimnejad, S. and Rameeh, V. 2016. 

Correlation and Factor Analysis of Grain 

Yield and Some Important Component 
Characteristics in Spring Bread Wheat 

Genotypes. Cercetări Agro. în Moldova, 

Vol. XLIX , No. 1: 165. 5-15. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Akanda+SI&cauthor_id=24166389
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mundt+CC&cauthor_id=24166389
http://dx.doi.org/10.4236/ajps.2013.43080


 همکارانو  فر امین افضلی... /  های گندم نان بررسی تنوع ژنوتیپ

 

83 

27.El-Orabey, W.M., Ashmawy, M.A., 
Shahin, A.A. and Ahmed, M.I. 2020. 
Screening of CIMMYT wheat genotypes 
against yellow rust in Egypt. Int. J. 
Phytopathol. 9: 1. 51-70. 

28.Farshadfar, A., Zamani, M.R., 
Motallebi, M. and Emam Jomeh, A. 
2001. Selection for drought resistance in 
chickpea lines. Iranian J. Agric. Sci.  
32: 4. 65-77. (In Persian)  

29.Golparvar, A.R., Madani, H. and 
Rasouli, M. 2009. Relationship between 
yield and yield components in bread 
wheat genotype (Triricum aestivum L.) 
under non-stress and stress conditions. 
New Finding in Agriculture, 2: 2. 151-159. 

30.Han, D.J., Wang, Q.L., Zang, L., Wei, 
G.R., Zeng, Q.D. and Zhao, J. 2010. 
Evaluation of Resistance of 
CurrentWheat Cultivars to Stripe Rust in 
Northwest China, North China and the 
Middle and Lower Reaches of 
Changjiang River Epidemic Area. Sci. 
Agric. Sinica. 14: 2889-2896. 

31.Herrera-Foessel, S.A., Lagudah, E.S., 
Huerta-Espino, J., Hayden, M.J., 
Bariana, H.S., Singh, D. and Singh, R.P. 
2011. New slow-rusting leaf rust and 
stripe rust resistance genes Lr67 and 
Yr46 in wheat are pleiotropic or closely 
linked. Theo. Appl. Gen. 122: 239-49. 

32.Hovmøller, M.S., Sørense, C.K., Walter, 
S. and Justesen, A.F. 2011. Diversity of 
Puccinia striiformis on Cereals and 
Grasses. Ann. Rev. Phyto. 49: 197-217. 

33.Hovmøller, M.S., Walter, S., Bayles, 
R.A., Hubbard, A., Flath, K., 
Sommerfeldt, N., Leconte, M., 
Czembor, P., Rodriguez-Algaba, J., 
Thach, T., Hansen, J.G., Lassen, P., 
Justsen, A.F., Ali, S. and de Vallavieille-
Pope, C. 2016. Replacement of the 
European wheat yellow rust population 
by new races from the centre of diversity 
in the near-Himalayan region. Plant 
Path, 65: 402-411. 

34.Khezrpour Soojeh, O. 2013. 
Investigation of yellow rust disease 
frequency and impact of it on yield and 
yield components of some bread wheat 
cultivars. The Thesis Submitted for the 
Degree of Master of Science On Plant 
Breeding, Urmia University. 73p. 

35.Kumar, K., Holtz, M.D., Xi, K. and 

Turkington, TK. 2012. Virulence of 
Puccinia striiformis on wheat and barley 

in central Alberta. Canadian J. Plant 

Path. 34: 551-561. 

36.Line, R.F. and Chen, X.M. 2007. 
Genetics and molecular mapping of 

genes for race-specific all-stage 

resistance and non-race-specific high-
temperature adult-plant resistance to 

stripe rust in spring wheat cultivar. 

Theo. Appl. Gen. 114: 1277-1287. 
37.McIntosh, R.A., Wellings, C.R. and 

Park, R.F. 1995. Wheat Rusts: An Atlas 

of Resistance Genes. CSIRO, Australia, 

200p. 
38.Noorkhalaj, K., Khodarahmi, M., Amini, 

A., Esmaeilzadeh, M. and Sadegh Ghol 

Moghaddam, R. 2011. Study of 
correlation and causal relationships of 

morphological indices on synthetic 

wheat lines. J. Agro. Plant Breed.  
6: 3. 1-7. 

39.Rezaei Moradali, M., Eivazi, A.R. and 

Shir-Alizadeh, Sh. 2020. Effect of 

yellow rust disease on agronomic and 
physiological characteristics of winter 

and facultative bread wheat (Triticum 

aestivum L.) cultivars. Iranian J. Crop 
Sci. 22: 1. 81-93. (In Persian)  

40.Rosewarne, G.M., Singh, R.P., Forrest, 

K.L., Hayden, M.J. and Rebetzke, G.J. 

2012. Analysis of leaf and stripe rust 
severities reveals pathotype changes and 

multiple minor QTLs associated with 

resistance in an Avocet 3 Pastor  
wheat population. Theo. Appl. Gen.  

124: 7. 1283-1294. 

41.Safavi, S.A. 2015. Effects of yellow  
rust on yield of race-specific and  

slow rusting resistant wheat genotypes. 

J. Crop Prot. 4: 3. 395-408. 

42.Safavi, S.A. and Afshari, F. 2012. 
Seedling and Adult Plant reactions of 

some promising wheat lines to yellow 

rust disease. Iranian J. Plant Sci.  
45: 20. 241-250. (In Persian)  

43.Salamini, F., Ozkan, H., Brandolini, A., 

Schafer-Pregl, R. and Martin, W. 2002. 
Genetics and geography of wild cereal 

domestication in the neareast. Nature 

Rev. Gen. 3: 429-441. 



 1401، 1، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش

 

84 

44.Shamsoddini, A. 2015. Effect of yellow 

rust disease on phonologic, physiologic 
and agronomic triats of bread wheat 

cultivars. The Thesis Submitted for the 

Degree of Master of Science On Plant 

Breeding, Urmia University. 73p. 
45.Sharma-Poudyal, D., Chen, X.M., Wan, 

A.M., Zhan, G.M., Kang, Z.S., Cao, 

S.Q., Jin, S.L., Morgounov, A., Akin, 
B., Mert, Z., Shah, S.J.A., Bux, H., 

Ashraf, M., Sharma, R.C., Madariaga, 

R., Puri, K.D., Wellings, C., Xi, K.Q., 
Wanyera, R., Manninger, K., Ganzález, 

M.I., Koyda, M., Sanin, S. and Patzek, 

L.J. 2013. Virulence characterization of 

international collections of the wheat 
stripe rust pathogen, Puccinia striiformis 

f. sp. tritici. Plant Dis. 97: 379-386. 

46.Singh, A., Knox, R.E., DePauw, R.M., 
Singh, A.K., Cuthbert, R.D., Campbell, 

H.L., Shorter, S. and Bhavani, S. 2014. 

Theo. Appl. Gen. 127: 11. 2465-2477. 
47.Singh, R.P., Hodson, D.P., Jin, Y., 

Lagudah, E.S., Ayliffe, M.A., Bhavani, 

S., Rouse, M.N., Pretorius, Z.A., Szabo, 

L.J., Huerta-Espino, J., Basnet, B.R., 
Lan, C. and Hovmoller, M.S. 2015. 

Emergence and spread of new races of 

wheat stem rust fungus: Continued 
threat to food security and prospects of 

genetic control. Phyto. 105: 872-884. 

48.Singh, R.P., Huerta-Espino, J. and 

William, H.M. 2005. Genetics and 
breeding for durable resistance to leaf 

and stripe rusts in wheat. Turkish J. 

Agri. Forest. 29: 121-127. 
49.Singh, S.K. 2003. Cluster analysis for 

heterosis in wheat (Triticum aestivum 

L.). Indian J. Gen. 63: 3. 249-250. 

50.Vahabzadeh, M., Ghasemi, M., Kalateh, 

M., Alt Jafar Bay, J. and Khavarinejad, 
S. 2006. Introduction of a bread wheat 

cultivar tolerant to yellow rust and 

fusarium head blight for cultivation in 

flat coastal region of Caspian Sea. The 
9th Iranian Crop Sciences Congress. 

Aboureyhan Campus-University of 

Tehran. Iran. pp. 336-337. 
51.Wellings, C.R. 2007. Puccinia striiformis 

in Australia: A review of the incursion, 

evolution and adaptation of stripe rust in 
the period 1979-2006. Australian J. 

Agric. Res. 58: 567-575. 

52.Yaghoubian, Y., Alamisaeid, K., 

Pirdashti, H., Mohammadi Goltapeh,  
E., Feiziasl, V. and Esfandiari, E.  

2013. Effect of Glomus mosseae  

and Piriformospora indica and  
different levels of organic matter  

on the relationships between related 

characters with wheat yield. Cereal Res. 
3: 3. 211-226. 

53.Young, N.D. 1996. QTL mapping and 

quantitative disease resistance in plants. 

Ann. Rev. Phyto. 34: 1. 479-501. 
54.Zakeri, A., Afshari, F., Rajaee, S., 

Yassaie, M., Nikzad, A.R. and Hassani, 

F. 2014. Inheritance of resistance to 
stripe rust in several commercial 

cultivars and selected elite genotypes of 

wheat from Fars province. Iranian J. 

Plant Patho. 50: 163-174. 
 

 


