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 در استان یزد های گندم نان شوری ژنوتیپ به های مرتبط با تحملتعیین ویژگی

 از رگرسیون لجستیکبا استفاده 

 

 2حمید دهقانی* و 1زادهامیر قلی
 مدرس دانشگاه تربیت ،دانشکده کشاورزی ،نباتات نشیار گروه اصالحدا2 و ارشدآموخته کارشناسیدانش2و1

 23/6/1939؛ تاريخ پذيرش:  8/11/1932تاريخ دريافت: 

 1چکيده

ی آماری در علوم مختلف است. هاروشترين کاربردهای بندی، يکی از مهمشناسايی الگو و طبقه
اساس متغیرهای موجود و اطالعات در بینی بر بندی، پیشسازی و طبقهيکی از اهداف عمده مدل

بررسی برازش مدل رگرسیون لجستیک و تعیین منظور بهدسترس از يک موضوع خاص است. 
در  در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری ژنوتیپ گندم 11های مرتبط با تحمل شوری، ويژگی

 بدون تنشآب آبیاری در شرايط مورد ارزيابی قرار گرفتند. شوری  و تنش شوریبدون تنش  دو شرايط
منظور بهدر اين پژوهش از رگرسیون لجستیک  زيمنس بر متر بود.دسی 11و  2ترتیب به تنش شوریو 

های مرتبط با تحمل به شوری در گندم نان استفاده شد. متغیر وابسته در اين تحقیق دارای تعیین ويژگی
عنوان متغیر بهدر اين مطالعه گیری شده ندازهماهیت کیفی و مقیاس سنجش اسمی بود و متغیرهای ا

برازش الگوی رگرسیون ت يکفا های مورد استفاده جهتنتايج شاخص مستقل در نظر گرفته شدند.
های مرتبط با تحمل لجستیک نشان داد که مدل رگرسیون لجستیک يک مدل مناسب برای تعیین ويژگی

رگرسیون لجستیک نشان داد که پنج متغیر تعداد پنجه  های گندم نان بود. نتايج حاصل ازشوری ژنوتیپ
ترين متغیرهای مرتبط با بارور، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن صددانه، ارتفاع بوته و طول پدانکل از مهم

های متحمل و حساس به منظور تشخیص ژنوتیپبهتحمل به شوری هستند. اين متغیرها از توانايی بااليی 
های اصالحی توان در برنامهطوری که از نتايج اين تحقیق میبهان برخوردارند تنش شوری در گندم ن
 های متحمل و حساس به تنش شوری استفاده گردد.جهت تشخیص ژنوتیپ

 

 تنش شوری، رگرسیون لجستیک، عملکرد دانه، گندم نان های کلیدی:واژه

                                                
  dehghanr@modaress.ac.irمسئول مکاتبه:*
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 مقدمه
تولید محصوالت در نواحی خشک ترين فاکتورهای محدودکننده رشد و شوری خاک يکی از مهم

عنوان عامل اصلی بهکمبود آب خشک در مناطق خشک و نیمه (.1331)نیومن،  باشدخشک میو نیمه

)مونس و همکاران،  رودشمار میبهو شوری خاک عامل ثانويه کاهش رشد گیاه و عملکرد دانه 
  (.2112)مونس، شوری هستند  ریتأثی سراسر جهان تحت هانیزممیلیون هکتار از  811بالغ بر  .(2116

ين محصوالت زراعی جهان بوده و غذای اصلی مردم را در مناطق خشک و ترمهمگندم نان از 
بنابراين افزايش تولید گندم نان از طريق افزايش عملکرد  دهد.خشک از جمله ايران تشکیل مینیمه

شوری بر عملکرد  ریمورد تأثزيادی در . شواهد و مدارک باشدیمهای گندم نان امری ضروری ژنوتیپ
 باشندیمکه دارای تحمل باال به شوری  گیاهیهای جديد گیاهان زراعی و شناسايی ژنوتیپ

؛ مونس و 2116کلمر و همکاران،  ؛2119)مونس و جیمز،  گندم نان( انجام گرفته است مخصوصاً)

  (.2116همکاران، 
بر تعادل آبی گیاه و  ریتأثاسمزی در محیط ريشه و  دلیل کاهش پتانسیلبهاثر مخرب تنش شوری، 

 گران زيادی گزارش شده استکاهش فشار آماس، در مراحل مختلف رشدی گندم نان توسط پژوهش
تنش شوری گسترش برگ، تولید پنجه، ارتفاع بوته، رشد سنبله و عملکرد (. 2116)مونس و همکاران، 

. تنش شوری، باعث کاهش پتانسیل عملکرد از طريق (1331)ماس و گريو،  دهدیمگندم نان را کاهش 
پتانسیل  (.2112هنداوی و همکاران،  -)ال شودیمها های بارور و کاهش تعداد دانهکاهش تعداد پنجه

قرار  ریتأثهای حساس گندم تحت های بارور در ژنوتیپدلیل کاهش تعداد سنبلچهبهعملکرد دانه 

. طول دوره رشد رويشی و زايشی ارقام و کولتیوارهای گندم تحت (1339)گريو و همکاران،  ردیگیم
داری بر رشد و طور معنیبهکه اين کاهش  ،شودتنش شوری کاهش يافته و باعث زودرسی آن می

 .(2119)مونس و جیمز،  گذاردتولید ماده خشک گیاه اثر می

ف آبیاری اغلب پرهزينه و ی مختلهاروشمديريت شوری خاک از طريق آبشويی و که دلیل اينبه

راه برای افزايش  نيمؤثرتر رسدیمنظر بهمدت بوده، کوتاهبرای  هاروشهمچنین استفاده از اين 

)اشرف و وو،  باشدیمهای گندم نان تحمل به شوری ژنوتیپو اصالح برای گندم، بهبود  عملکرد
ای عملکرد بیشتر در شرايط تنش يابی به ارقام متحمل به شوری که داردست .(1331؛ شانون، 1331

های قابل اعتماد های مقابله با اين تنش مطرح است. فقدان روشحلراهعنوان يکی از بهشوری باشند 
ترين مشکل در بهبود تحمل به شوری ای را شايد بتوان بزرگبرای غربال کردن در شرايط مزرعه

هايی مند به دستیابی ژنوتیپگندم عالقه ننژادگرابه (.2119)مونس و جیمز، گیاهان زراعی دانست 
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اصالح برای عملکرد هستند که از لحاظ صفت عملکرد دانه و ساير صفات زراعی مطلوب باشند. 

زيادتر، اصالح برای ترکیبی از صفات مطلوب است. اصالح برای يک صفت ممکن است بر صفات 

برای تحمل به نژادی گندم بهداف ها نيرتاگر چه افزايش عملکرد از عمده ديگر تأثیر منفی بگذارد.
 پذيری اين صفت از اثرات محیطی،کنترل ژنتیکی پیچیده و تأثیر دلیل نحوهبه، ولی باشدیمشوری 

)سینگ و  گیری مستقیم عملکرد از سودمندی کمی برخوردار استگزينش ارقام بر اساس اندازه
توان از صفاتی که همبستگی د دانه در گندم میپذيری پايین عملکر. با توجه به وراثت(2111سینگ، 

 های متحمل به شوری بهره بردبااليی با عملکرد و تحمل شوری دارند، در انتخاب بهتر ارقام و الين
، قضاوت نهايی يکديگر با توجه به ارتباطات پیچیده صفات با(. 2111سه مرده، )پوستینی و سی

جهت مناسب ی آماری هاروشنجام گیرد و الزم است از فقط بر مبنای همبستگی ساده ا تواندینم

 روابط بین صفات، بهره برد. ترقیعمدرک 

در بیشتر مطالعات جهت تعیین ارتباط بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل از ضرايب همبستگی و 

پرور گل؛ 2111؛ تشکری و همکاران، 1339رگرسیون گام به گام استفاده شده است )مقدم و همکاران، 
ها در روش (. ارتباط بین پارامترها و میزان همبستگی آن2111؛ زارعی و همکاران، 2111و همکاران، 

و اين مسئله  ردیگیمصورت خطی انجام به معموالًگام به گام با استفاده از معادالت همبستگی و 

کارايی آن را کاهش  سازی را مشکل کرده ومدلکه تعداد متغیرهای مورد بررسی زياد است، زمانی
سازی، با يکديگر همبستگی قوی رغم استقالل در مدلعلیخصوص اگر برخی از متغیرها به؛ دهدیم

خطی . هم(2112)مايرز و همکاران، داشته باشند  1خطی چندگانههمعبارت ديگر بهداشته باشند و 
نتیجه کاهش کارايی مدل  چندگانه يکی از داليل افزايش خطای استاندارد ضرايب رگرسیونی و در

يی که هاروشبنابراين نیاز به  ی خارج از دامنه مورد انتظار شود.هاینیبپیشبه بوده و ممکن است منجر
. در اين بین، رگرسیون لجستیک محسوس است های کمتری در اين زمینه مواجه باشند،تيمحدودبا 

تیک يکی از ابزارهای آماری است که رگرسیون لجس باشد. هاروش نيترمناسبيکی از  تواندیم

 (. 2112)مايرز و همکاران،  شودیماز آن استفاده  هادادهسازی و تحلیل مدلمنظور به

 يافته است که برای تحلیل رابطهتعمیمهای خطی ترين مدلرگرسیون لجستیک يکی از کاربردی

ترين مهم(. 2112)مايرز و همکاران،  رودکار میبه ایرتبه يک يا چند متغیر توضیحی بر متغیر پاسخ
های و همسانی ماتريسهای نرمال بودن فرضويژگی اين روش اين است که نیازی به برقراری 

های ورودی است که خطی دادهرتحلیل لجستیک، تبديل غیو . ويژگی ديگر تجزيه ندارد کوواريانس

                                                
1- Multicollinearity  
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های همچنین از ويژگی (.2111کاران، )چاترجی و هميابد با اين کار اثر متغیرهای خارجی کاهش می

که در ساير صورتیای باشد در تحلیل لجستیک آن است که متغیر وابسته کیفی و دارای توزيع دو جمله

 های رگرسیون مانند رگرسیون چندگانه متغیر وابسته بايد کمی باشد. روش
رسیون لجستیک برای از مدل رگ صورت کیفیبهگرفتن متغیر وابسته  در اين تحقیق با در نظر

های حساس به تنش های متحمل را از ژنوتیپتوانند ژنوتیپبینی و شناسايی متغیرهای که میپیش
های اصالحی طوری که از نتايج اين تحقیق بتوان در برنامهبهشوری را تشخیص دهند، استفاده شد 

 های متحمل و حساس به تنش شوری استفاده گردد.جهت تشخیص ژنوتیپ

 

 هاروشاد و مو
دو  در (1)جدول ژنوتیپ گندم نان  11های مرتبط با تحمل به شوری، تعداد منظور تعیین ويژگیبه

تکرار در دو شرايط  9های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوک مزرعه تحقیقات شوری قسمت متفاوت
تحقیقاتی مرکز ملی شوری، )تنش شوری و بدون تنش(، مورد ارزيابی قرار گرفتند. اين مطالعه در مزرعه 

های مورد یپژنوتانجام گرفت.  1931-1931وابسته به مرکز ملی تحقیقات شوری در سال زراعی 
کاشت بذرها در واحدهای صورت کرتی روی خطوط، کشت و مورد ارزيابی قرار گرفتند. بررسی به

دانه در مترمربع در آذر ماه  221 آزمايشی با دست و با توجه به قوه نامیه و وزن هزاردانه بر اساس تراکم
برداری برای هر کرت يادداشت در اين تحقیق جهت همگنی ابتدا و انتهای بلوک آزمايشی، انجام گرفت.

متر در هر سانتی 21متر عرض و از دو رديف به فاصله سانتی 11متر طول و شامل يک متر و چهل سانتی

مربع از هر کرت متريک های حاشیهعنوان اثر بهطرف متر از هر سانتی 21کرت بود. که پس از حذف 
زيمنس بر متر و در دسی 2در آزمايش بدون تنش از آب با هدايت الکتريکی در حدود برداشت گرديد. 

رويشی و رشد زيمنس بر متر در طول دوره دسی 11با هدايت الکتريکی  آزمايش تنش شوری از آب
برداری مرکب نمونهمحل انجام آزمايش مايش، در خاک لوم شنی زايشی استفاده شد. قبل از شروع آز

تعیین گرديدند )جدول انجام آزمايش های مختلف فیزيکی و شیمیايی خاک محل يژگیوانجام گرفت و 

در طول فصل رشد در هر دو شرايط جهت تعیین شوری خاک در منطقه توسعه ريشه از خاک و تا (. 2
ری انجام گرفت. متوسط میزان شوری عصاره اشباع خاک در طول فصل بردامتری نمونهسانتی 31عمق 

میزان عناصر زيمنس بر متر بود. دسی 1/2و  2/3ترتیب بهبدون تنش و تنش شوری رشد در شرايط 
 بر اساس آزمون خاک به خاک مزرعه اضافه شد. نیز نیازمورد
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 .ایشهای گندم نان مورد بررسی در این آزماسامی ژنوتیپ -1جدول 
 ژنوتیپ شماره ژنوتیپ شماره

 مارون 22 اکبری نیشاپوری 1

 میهن 29 البرز 2

 1 مغان 21 آروم 9

 مرواريد 22 آزادی 1

 MV17 26 بم 2

 نژادنیک 21 بیات 6

 امید 28 باز 1

 پارسی 23 کراس روشن بهارهبک 8

 پیشتاز 91 کراس روشن زمستانهبک 3

 رسول 91 بزوستايا 11

 روشن 92 فالت 11

 سرداری 99 گاسپارد 12

 سايسون 91 هیرمند 19

 سپاهان 92 اينیا 11

 يزدبومی 96 کارچیا 12

 شهريار 91 1 کرج 16

 سیستان 98 9 کرج 11

 طبسی 93 کاوه 18

 ويريناک 11 کوير 13

 زرين 11 خازری 21

   شاههکراس 21

 

کیلوگرم پتاس خالص در  81) میپتاس کیلوگرم فسفر خاص در هکتار( و 112تمامی کود فسفر )

یب از منبع سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسیم همراه با عملیات تکمیلی زمین به خاک ترتبههکتار(، 

قسمت  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره( نیز در سه 111اضافه گرديد. کود نیتروژن )

ی اضافه گرديد. کلیه عملیات داشت شامل کوددهی، دهغالفدهی و پنجهی کاشت، هازمانمساوی در 

گیری افشانی برای اندازهگردهدر مرحله های هرز و آبیاری بر اساس نیاز گیاه انجام شد. وجین علف

در زمان برداشت، شد. استفاده ( SPAD-502) مترمحتوای کلروفیل برگ پرچم از دستگاه کلروفیل 

ول پدانکل، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول برگ پرچم، طول منظور ارزيابی صفات گیاهی شامل طبه

پدانکل وزن  ، وزن سنبله،وزن پدانکلوزن صد دانه، وزن دانه در سنبله،  متر وبر حسب سانتی ريشک

در  بر اساس شمارش تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبلهو بر حسب گرم  در مرحله برداشت،
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یری شد. پس از رسیدگی محصول، گیانگینمبرداری و ور تصادفی يادداشتطبهپنج بوته از هر رقم 

آزمايشی برداشت شد و صفت عملکرد بیولوژيک )وزن کل خشک بوته در مرحله واحد  های هربوته

یلوگرم در هکتار کبر اساس ی شد و عملکرد دانه کوبخرمنها گیری و پس از آن بوتهبرداشت( اندازه

)بر اساس نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژيک( و در نهايت شاخص برداشت گرديد گیری اندازه

بر طور مجزا محاسبه شد. صفات تعداد روز تا گلدهی )بهو بدون تنش شوری برای شرايط تنش 

( و تعداد ی هر کرتهابوتهاز  درصد 21حسب تعداد روز از زمان کاشت تا به سنبله رفتن ساقه اصلی 

ی هابوتهاز  درصد 21بر حسب تعداد روز از زمان کاشت تا رسیدگی یزيولوژيک )روز تا رسیدگی ف

 .ديگردبرداری يادداشت( نیز هر کرت

)صفر و صورت کیفی بهدر اين تحقیق با در نظر گرفتن متغیر وابسته  ،هاآوری دادهپس از جمع

های متحمل توانند ژنوتیپبینی و شناسايی متغیرهای که میاز مدل رگرسیون لجستیک برای پیشيک( 

ی مدل، شامل متغیر وابسته متغیرها .های حساس به شوری را تشخیص دهند، استفاده شدرا از ژنوتیپ

متغیر وابسته در اين تحقیق دارای ماهیت کیفی و مقیاس کننده( بود.  بینیپیشو متغیرهای مستقل )

های مورد بررسی در شرايط بدون ژنوتیپدست آوردن اين متغیر، به همنظور ببهسنجش اسمی است. 

نسبت داده شد که های مورد بررسی در شرايط تنش شوری عدد صفر تنش عدد يک و به ژنوتیپ

نیز  کننده( بینیپیشمتغیرهای مستقل ) معنی خاصی جز يک نامگذاری بر اساس مقیاس اسمی ندارد.

، طول برگ پرچم، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد پنجه بارور تعداد دانه در سنبله،، طول ريشک شامل

تعداد روز تا ، ارتفاع بوته، میزان کلروفیل، وزن سنبله، وزن پدانکل، وزن دانه در سنبله، وزن صد دانه

عملکرد و  عملکرد دانه، شاخص برداشت، طول پدانکل، طول سنبله، تعداد روز تا رسیدگی، گلدهی

 بودند.بیولوژيک 

ک پیدا کردن بهترين برازش )مدل( برای تشريح رابطه میان برآمد )متغیر وابسته هدف از رگرسیون لجستی

 صورت زير است:بهمعادله کلی رگرسیون لجستیک باشد. میای از متغیرهای مستقل مجموعهيا پاسخ( و 

i

k

i i




















11

log 

 

بهه احتمهال عهدم وقهوع   حادثههنام نسبت برتری )نسبت احتمال وقوع بهدر اين مدل مفهومی 

بهه مهدل شهود میاسهاس رابطهه بهاال محاسهبه اين نسبت که بر ( استفاده شده و لگاريتم1حادثه
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 امiشده مدل برای متغیر مستقل  دضريب برآور iام و iمتغیر مستقل  iلجستیک معروف است. 

 .لجستیکهای مورد استفاده جهت کفايت برازش الگوی رگرسیون شاخصاست. 
 

نقطه در  9های خاک بر مبنای متوسط های خاک محل اجرای آزمایش قبل از کاشت )شوریبرخی ویژگی -2جدول 

 .باشد(هر مکان می
 اشباع عصاره در لیتر در واالناکیمیلی کیلوگرممیلی گرم در 

pH 

 هدايت الکتريکی

زيمنس بر )دسی

 متر(

 عمق

 متر()سانتی

شرايط 

 K P 2+Ca 2+Mg +Na +K آزمايش

111 21/91 11/11 11/11 21/91 61/1 81/1 21/6 91-1 
بدون 

 تنش
121 11/11 61/3 21/1 81/91 11/1 21/1 21/2 61-91 

81 11/9 1/6 91/9 11/26 21/1 21/1 31/9 31-61 

213 31/22 91/22 61/22 81/112 11/1 61/1 81/11 91-1 
 تنش

 شوری
111 11/2 21/98 22/11 81/113 31/1 61/1 83/3 61-91 

211 11/9 91/18 11/61 11/213 31/1 91/1 28/11 31-61 
 

 به شرح زير است:
آزمايد و هرچه را می ی رگرسیون لجستیکالگو اين شاخص، برازش: 1نمايیحداکثر درست الف(

دهنده دهنده برازش بهتر الگو است. مقدار صفر برای اين شاخص نشاننشانتر باشد، مقدار آن کوچک
 است. ی رگرسیون لجستیکبرازش کامل الگو

بودن متغیرهای موجود در معادله را بر متغیر ثر ؤم: اين شاخص، (2Model χ(دو  -مدل کای ب(
 بودن متغیرهاست. مؤثرتربه معنای  2χآزمايد. باالتر بودن میزان سته میواب
را پس از ورود هر متغیر  نمايیحداکثر درست: اين شاخص معناداری تغییر در شاخص 2بهبود( ج

 آزمايد.جديد به معادله می
بینی شده بر اساس ه پیش: اين شاخص مقدار متغیر وابسته مشاهده شده را با متغیر وابست9نیکويی برازش مدلد( 

 کند و چنانچه اين تفاوت معنادار نباشد، نیکويی برازش حاصل است.مقايسه می ی رگرسیون لجستیکالگو
های صحیح بینیپس از تخمین الگوی رگرسیون لجستیک و بررسی کفايت برازش آن درصد پیش

توان با شود و در نهايت مییبندی متغیر وابسته ارائه مالگوی مورد استفاده در قالب جدول طبقه
کننده )متغیرهای مستقل( که وارد مدل رگرسیون لجستیک شدند و قرار بینیاستفاده از متغیرهای پیش

                                                
1- Likelihood Ratio  

2- Improvement  

3- Goodness of fit  



 1649(، 1) نشريه توليد گياهان زراعي، جلد هشتم

 

77 

 های متحمل را از غیرمتحمل تشخیص داد.دادن اين متغیرها در معادله رگرسیون لجستیک ژنوتیپ
 وSAS ver 9.1  (SAS Institute Inc, 2011) افزارهای آمارینرمبرای انجام محاسبات از 

(SPSS, 2010) SPSS ver 19 .استفاده شد 

 

 نتايج و بحث
ماتريس  نشان داده شده است. 9 یرهای مورد استفاده در جدولمتغمیانگین و انحراف معیار 

باالی قطر ماتريس، کوواريانس اعداد . درج شده است 1مورد مطالعه در جدول  کوواريانس متغیرهای
پايین قطر ماتريس، کوواريانس متغیرهای تحقیق اعداد متغیرهای تحقیق برای شرايط بدون تنش و 

های يکسانی ماتريس کوواريانسکه فرض  Box' Mآماره . دهدیمبرای شرايط تنش شوری را نشان 
ماتريس  بیانگر همسانی، (6)جدول  کندها )شرايط بدون تنش و تنش شوری( را آزمون میگروه

که اين مسئله بر مناسب بودن استفاده از است کوواريانس برای دو شرايط بدون تنش و تنش شوری 
که درصد کلی  دهدیمنشان لجستیک نتايج برآورد الگوی رگرسیون الگوی لجستیک داللت دارد. 

ژنوتیپ مورد بررسی در  11ژنوتیپ از  96درصد است، بدين معنا که  1/86بندی صحیح الگو طبقه
به درصد(  8/18ژنوتیپ در شرايط تنش شوری )حدود  91درصد( و  82شرايط بدون تنش )حدود 

نشان داد که رابطه بین متغیر وابسته و  2χ(. همچنین مقدار آماره 2اند )جدول بندی شدهی طبقهدرست
 درصد 86 ( مدل2Rريب تبیین )ضدار و مثبت بود. متغیرهای مستقل در سطح احتمال يک درصد معنی

. بررسی (1)جدول  بود که بر وجود رابطه قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته داللت داشت
بینی منظور پیشبهدهندگی زياد متغیرهای مستقل، ی نیکويی برازش الگو نیز از توان توضیحهاشاخص

در سطح احتمال پنج و يک  هاشاخصامی اين برای تم 2χمتغیر وابسته حکايت داشت، زيرا مقدار آماره 
. همچنین دهنده برازش بهتر الگو استنشان نمايیدار کوچک آماره حداکثر درستمق دار بود.درصد معنی

داللت دارد های بهبود و نیکويی برازش مدل بر مناسب بودن الگوی رگرسیون لجستیک مقدار شاخص
داد که پنج متغیر تعداد پنجه بارور، تعداد سنبلچه در  نتايج بررسی ضرايب الگو نشان (.6)جدول 

(. اين 1دار وارد الگو شدند )جدول یسنبله، وزن صددانه، ارتفاع بوته و طول پدانکل با ضرايب معن
تشخیص بینی متغیر وابسته و پیشمنظور بهاست که اين متغیرها از توانايی بااليی معنی ين اهبنتايج 

تعداد پنجه  بودند. ضرايب رگرسیون لجستیک برای متغیرهای برخوردارحساس های متحمل و ژنوتیپ
که هرچه ژنوتیپی دارای تعداد پنجه  معنیين اهبدار بود بارور، وزن صد دانه و ارتفاع بوته مثبت و معنی

بندی در گروه منظور طبقهبهبارور، وزن صددانه و ارتفاع بوته بیشتری باشند از احتمال بیشتری 
 خواهد بود. های متحمل برخوردارنوتیپژ
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 های متغیرهای مورد استفاده.برخی ویژگی -3جدول 
 انحراف معیار

 

 میانگین
متغیرنام   

 بدون تنش تنش شوری بدون تنش تنش شوری
11/1  31/1  81/1  31/1 (مترسانتیطول ريشک )   

63/2  61/6   12/91  11/91  تعداد دانه در سنبله 
19/1  92/1   91/6  82/6  تعداد پنجه بارور 
66/1  22/1   21/12  93/12  تعداد سنبلچه در سنبله 
21/1  12/1   21/11  19/11 (مترسانتیطول برگ پرچم )   

91/1  11/1   23/2  12/9 (گرموزن صد دانه )   

68/1  12/1   32/1  31/2 (گرموزن دانه در سنبله )   

92/1  21/1   18/1  92/1 (گرموزن پدانکل )   

39/1  93/1   32/2  12/1 (گرموزن سنبله )   

66/1  11/1   16/13  31/18 (نانومتر) میزان کلروفیل   

16/1  16/6   66/21  11/61 (مترسانتیارتفاع بوته )   

21/2  28/1   61/198  32/198  تعداد روز تا گلدهی 
32/9  21/9   33/161  11/111  تعداد روز تا رسیدگی 
81/1  81/1   12/8  23/8 (مترسانتیطول سنبله )   

16/9  81/9   86/13  22/22 (مترسانتیطول پدانکل )   

11/1  11/1   99/1  99/1  شاخص برداشت 

31/118  82/811   31/2211  11/2818 (کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه )   

81/2131  99/2182   12/6123  39/8121 (هکتارکیلوگرم در عملکرد بیولوژيک )   

 

دار وارد الگو شدند کل با ضرايب منفی ولی معنیهمچنین تعداد سنبلچه در سنبله و طول پدان

دارای تعداد سنبلچه در سنبله و طول پدانکل کمتری باشد از که  یکه ژنوتیپمعنی ين اهب(، 1)جدول 

نظر هب. با توجه به نتايج، استهای حساس به تنش بندی در گروه ژنوتیپمنظور طبقهبهاحتمال بیشتری 
 هاآنعملکرد بیولوژيک يا هر دوی  بر عملکرد دانه،ثیر أتل از طريق صفات وارد شده به مدرسد می

پتانسیل تحمل  شوند. محققین بسیاری کاهشمینان باعث افزايش يا کاهش تحمل شوری ارقام گندم 
بارور، وزن صددانه و تعداد  هایپنجه تعداد کاهش دلیلبهرايط تنش شوری در ش گندم راشوری ارقام 

؛ کلمر و 2112هنداوی و همکاران،  -؛ ال1339گزارش کردند )گريو و همکاران،  سنبلچه در سنبله

تحمل شوری ارقام گندم نان  دراين متغیرها ثیر أتبر مبنی(. که با نتايج اين پژوهش 2116همکاران، 
مطابقت دارد. همچنین تنش شوری باعث کاهش طول پدانکل و ارتفاع ارقام حساس به تنش شوری 

های ش طول پدانکل و ارتفاع بوته به اثر مخرب و محدودکننده شوری بر رشد اندامشود. کاهمی
 (. 1331؛ ماس و گريو، 1386گردد )فراسوا و همکاران، هوايی، مخصوصا ساقه بر می
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 .بندی الگوی رگرسیون لجستیکدرصد صحت طبقه -5جدول 

یبیندرصد صحت پیش  
   ژنوتیپ

تنششرايط بدون   شرايط تنش شوری    

1/82  شرايط بدون تنش 96  2 
 ژنوتیپ

8/18  شرايط تنش شوری 1  91 

1/86  درصد کل    

 

 .ی نیکویی برازش الگوی رگرسیون لجستیکهاشاخص -6جدول 

دو -مقدار آماره کای  شاخص نیکويی برازش مدل 

 (Likelihood Ratio)حداکثر درستنمايی  **21/62

 (2Model χ) دو -مدل کای **61/62

 (Improvement) بهبود *6/21

86/11ns نیکويی برازش مدل (Goodness of fit) 

221/62ns  آمارهBox' M 
ns، *، **دار در سطح احتمال پنج و يک درصددار و معنیمعنی ترتیب غیربه. 

 

 .ضرایب الگوی رگرسیون لجستیک -7جدول 
 متغیرهای وارد شده به مدل درجه آزادی ضريب رگرسیون

1/28 

 )شمارشی( تعداد پنجه بارور 1 1/2 ± **

-1/13 

 )شمارشی( تعداد سنبلچه در سنبله 1 1/12 ± *

1/32 

*
 )گرم( وزن صددانه 1 1/29 ±   

 (مترسانتی) ارتفاع بوته 1 1/19 ±**1/21

-1/63**
 (مترسانتی) طول پدانکل 1 1/22 ± 

 دو -آماره کای  **3/81

درصد 86  (2Rضريب تبین )  

 .دار در سطح احتمال پنج و يک درصدترتیب معنیبه** ، *
 

که تحمل به شوری يک صفت کمی و دلیل اينبههای متحمل به شوری گندم نان شناسايی ژنوتیپ 

تیپی متحمل به تنش است که در شرايط باشد، بسیار دشوار است. ژنومتاثر از سازوکارهايی پیچیده می
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(. ولی 2112؛ دهقانی و همکاران، 1336بدون تنش و تنش شوری عملکرد خوبی داشته باشد )تانجی، 

پذيری اين صفت از اثرات محیطی، گزينش ارقام بر اساس تأثیرکنترل ژنتیکی پیچیده و  دلیل نحوهبه

دلیل بهوردار است و انتخاب بر اساس عملکرد گیری مستقیم عملکرد از سودمندی کمی برخاندازه

خصوص تحت شرايط تنش در مزرعه کافی نیست. عملکرد دانه در گندم هبپذيری پايین آن، وراثت

ها با تحمل به شوری در باشد، شناسايی اين اجزا و رابطه آنناشی از اثر تجمعی اجزای متشکله آن می

لذا اجزای عملکرد و صفات  .ب حائز اهمیت استهای متحمل با عملکرد مناسگزينش ژنوتیپ

پذيری نسبتاً بااليی نیز دارند، توارثباشند و گیری میاندازه قابلمورفولوژيک به سادگی و با دقت زياد 

 هاويژگیو انتخاب بر اساس اين  های مرتبط با تحمل به شوری در گندم نانتعیین ويژگیبنابراين 

ی برای غربال جوامع گیاهی و بهبود عملکرد باشد، اين موضوع در ممکن است راه مطمئن و سريع

( و دهقانی و 2111(، پوستینی و سی سه مرده )2111(، سینگ و سینگ )1312تحقیق ياپ و هاروی )

در اين تحقیق با در نظر گرفتن متغیر وابسته  شده است.يید أتنیز  (b 2112و a2112همکاران )

های مرتبط با تحمل به تعیین ويژگی مدل رگرسیون لجستیک برایصورت کیفی )صفر و يک( از به

های حساس به شوری را های متحمل را از ژنوتیپتوانند ژنوتیپشناسايی متغیرهای که می شوری و

های مورد استفاده جهت کفايت برازش الگوی رگرسیون شاخصنتايج  .تشخیص دهند، استفاده شد

بینی و شناسايی متغیرهای که لجستیک برای پیش رگرسیون ز الگویلجستیک بر مناسب بودن استفاده ا

 های حساس به شوری را تشخیص دهند، داللت دارند.های متحمل را از ژنوتیپتوانند ژنوتیپمی

ها، سازی مشاهدهبر مدلعالوهاستفاده از مدل رگرسیون لجستیک طور که مالحظه شد همانهمچنین 

لق هر فرد به هر يک از سطوح متغیر وابسته و همچنین امکان محاسبه بینی احتمال تعامکان پیش

های معمولی رگرسیون روشکه مستقیم نسبت شانس با استفاده از ضرايب مدل وجود دارد. در حالی

 اين قابلیت را ندارد.

 

 كلي گيرینتيجه
که مدل رگرسیون رسد نظر میبهدر کل با توجه به نتايج و ماهیت متغیر وابسته در اين تحقیق 

های گندم نان های مرتبط مرتبط با تحمل شوری ژنوتیپجهت تعیین ويژگیکارايی بااليی لجستیک از 

توان صفات تعداد پنجه برخوردار بود. بنابراين با توجه به نتايج حاصل از رگرسیون لجستیک، می

ترين متغیرهای کل را از مهمبارور، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن صددانه، ارتفاع بوته و طول پدان
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های اصالحی جهت طوری که از نتايج اين تحقیق میتوان در برنامهبهمرتبط با تحمل به شوری دانست 

 های متحمل و حساس به تنش شوری استفاده گردد.تشخیص ژنوتیپ

 

 سپاسگزاری

برای انجام طرح خاطر در اختیار قرار دادن امکانات بهوسیله از مرکز ملی تحقیقات شوری بدين

 شود.قدردانی می

 

 منابع
1.Ashraf, M., and Wu, L. 1994. Breeding for salinity tolerance in plants. Crit Rev 

Plant Sci., 13: 17-42. 

2.Chatterjee, S., Hadi, A.A.S., and Price, B. 2000. Regression Analysis by 
Example. New York: John Wiley and Sons, Inc. 

3.Colmer, T.D., Flowers, T.J., and Munns, R. 2006. Use of wild relatives to 

improve salt tolerance in wheat. J. Exp. Bot., 57: 1059-1078.  
4.Dehghani, H., Dvorak, J., and Sabaghnia, N. 2012a. Graphic analysis of biomass 

and seed yield of beard wheat in salt stress condition. J. Ann. Appl. Biol. 3: 

4246-4253. 

5.Dehghani, H., Dvorak, J., and Sabaghnia, N. 2012b. Biplot Analysis of Salinity 
Related Traits in Beard Wheat (Triticum aestivum L.). J. Ann. Appl. Biol., 3: 

3723-3731. 

6.El-Hendawy, S.E., Hu, Y., Yakout, G.M., Awad, A.M., Hafiz, S.E., and 
Schmidhalter, U. 2005. Evaluating salt tolerance of wheat genotypes using 

multiple parameters. Eur. J. Agron., 22: 243-253.  

7.Francois, L.E., Mass, E.W., Donovon, T.J., and Youngs, V.L. 1986. Effect of 
salinity on grain yield and quality, vegetative growth and germination of semi-

dwarf and durum wheat. Agron. J., 78: 1053-1060. 

8.Golparvar, A.R., Maddani, H., and Rasouli, M. 2007. Interrelationships between 

yield and yield components in bread wheat (Triticum aestivum L.) under non-
stressed and water-stressed conditions. J. New Findings. Agric., 2: 152-159. 

9.Grieve, C., Lesch, S., Maas, E., and Francois, L. 1993. Leaf and spikelet 

primordia initiation in salt-stressed wheat. Crop Sci., 33: 1286-1294.  
10.Maas, E., and Grieve, C. 1990. Spike and leaf development of salt-stressed 

wheat. Crop Sci., 30: 1309-1313.  

11.Moghaddam, M., Basirat, M., Rahimzadeh Khoei, F., and Shakiba, M.R. 1993. 
Path analysis of seed yield, it components and some morphological traits in 

wheat. J. Agri. Scic., 24: 48-75. 



 1649(، 1) نشريه توليد گياهان زراعي، جلد هشتم

 

73 

12.Munns, R. 2005. Genes and salt tolerance: bringing them together. New phytol., 

167: 645-663. 

13.Munns, R., and James, R.A. 2003. Screening methods for salinity tolerance: a 

case study with tetraploid wheat. Plant and Soil., 253: 201-218.  
14.Munns, R., James, R.A., and Läuchli, A. 2006. Approaches to increasing the 

salt tolerance of wheat and other cereals. J. Exp. Bot. 57: 1025-1043. 

15.Myers, R., Montgomery, D., and Vining, G. 2002. Generalized Linear Models 
with Application in Engineering and Sciences, John Wiley and Sons. 

16.Neumann, P. 1997. Salinity resistance and plant growth revisited. Plant Cell 

Environ., 20: 1193-1198. 
17.Poustini, K., and Siosemardeh, A. 2004. Ion distribution in wheat cultivars in 

response to salinity stress. Field Crops Res., 85: 125-133. 

18.SAS Institute Inc, 2011. SAS/STAT user’s guide, second edition. SAS institute 

Inc., cary, Nc. 
19.Shannon, M.C. 1997. Adaptation of plants to salinity. Adv. Agron., 60: 75-120. 

20.Singh, S., and Singh, T. 2001. Correlation and path analysis in common wheat 

(Triticum aestivum L.) under light texture soil. Crops Res., 2: 99-101. 
21.SPSS, I. 2010. SPSS 19. Users Guied. Chicago, IL, USA. 

22.Tanji, K.K. 1996. Agricultural Salinity Assessment and Management. American 

Society of Civil Engineers. 619p. 

23.Tashakori, A., Kaveh, A., Siyadat, H., Abedi, M.J., and Pazira, E. 2004. A study 
of the effect of subsurface water qualities and water table levels on the yield yield 

component of different wheat cultivars. J. Agric. Sci. Nat. Resour., 1: 59-68. 

24.Yap, T., and Harvey, B. 1972. Inheritance of yield components and morpho-
physiological traits in barley (Hordeum vulgare L). Crop Sci., 12: 283-286. 

25.Zarei, S., Amini, A., Mahfoozi, S., and Bihamta. M.R. 2011. Study of genetic 

diversity for morpho-physiological and agronomic traits of Iranian local wheat 
genotypes under drought stress conditions. EJCP., 4: 123-138. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 زاده و حميد دهقانيامير قلي

77 

 

EJCP., Vol. 8(1): 63-77 
http://ejcp.gau.ac.ir 

 
 

Determination of the characteristics associated with salinity tolerance 

of wheat genotypes in Yazd province using logistic regression 

 
A. Gholizadeh

1
 and 

*
H. Dehghani

2
 

1,2M.Sc. Graduate & 2Associate Prof., Dept. of Plant Breeding,  

Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
Received: 02/07/2014 ; Accepted: 09/20/2014 

 

Abstract 1 

Identification of pattern and classification is one of the most applications of 
statistical methods in the different sciences. One of the main objectives of 

modeling and classification is the predications based on variables and available 

data about a specific topic. In order to determination of the characteristics 
associated with salinity tolerance, 41 wheat genotypes were evaluated in two 

conditions (normal and stress) at the research field of the National Salinity 

Research Center (NSRC). The salinity of water used in irrigation in saline and non-

saline conditions was 10 and 2 dS.m-1, respectively. In this study, in order to 
determination of the characteristics associated with salinity tolerance was used 

from logistic regression. The dependent variable in this research has the qualitative 

nature and scale value and other variables in this research were considered as 
independent variables. The results of the used parameters to goodness of fit logistic 

regression model indicated that logistic regression model is an appropriate model 

for determination of the characteristics associated with salinity tolerance in wheat 
genotypes. The results of logistic regression showed that five variable of number of 

fertile tillers, number of spikelets per spike, the 100-seed weight, plant height and 

peduncle length are the most important variables associated with salt tolerance. 

These variables have the high ability for identification of sensitive and tolerant 
genotypes under salinity stress in bread wheat. So that the results in study can be 

used in breeding programs to identify salinity tolerant genotypes. 
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