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влияние на факторите на Средата върХу корелационните 
завиСимоСти При вида tritiCum ×toSCheVii ���������������������������������

Христо Павлинов Стоянов
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

резюме

Стоянов, Х., 2016. Влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида Triticum ×toschevii H.P.St. FCS 10(1):53-82

Установяването на зависимостите, които се наблюдават между параметрите на 
продуктивността при зърнено-житните култури, е от ключово значение за тяхната 
селекция. Това се дължи на факта, че всички компоненти на добива, независимо от 
вида, формират определени отношения по между си, което влияе върху крайната 
величина на добива. Разбирането на подобни зависимости е от особено значение при 
разработването на амфидиплоидни образци, които са в ранен етап на селекционния 
процес. Тъй като условията на средата повлияват отношенията, в които се намират 
определени показатели, от особено значение е да се установи как се променят 
съответните зависимости между тях. За установяване на влиянието на факторите 
на средата върху корелационните зависимости при вида Triticum ×toschevii са 
анализирани 12 показателя на класовете (дължина на класа (ДК), дължина на класа 
с осили (ДКО), маса на класа (МК), брой класчета в клас (БКК), маса на зърната в 
клас (МЗК), брой зърна в клас (БЗК), индекс на осилестост (ИО), разпределение 
на масата на класа по дължина (РМДК), брой класчета по дължина (БКДК), средна 
маса на класче (СМК), маса на 1000 зърна (М1000)) в три последователни периода 
на отглеждане. Проведен е пълен корелационен анализ между изследваните 
показатели по години и общо. Най-ниски стойности на корелационните коефициенти 
са отчетени при корелациите за показателите БКК, ДК, ДКО, ИО и БКДК с МК, МЗК, 
БЗК, РМДК, СМК и М1000. Най-високи стойности на корелационните коефициенти, 
независимо от условията на средата са отчетени между показателите БКК, ДК, 
ДКО, ИО и БКДК или между показателите МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК и М1000, което 
подчертава, че стабилността на дадена фенотипна корелация при изследвания 
образец е пряко зависима от генетичната принадлежност и периода на формиране 
на даден показател. Фенотипно най-стабилни са корелациите на МК с МЗК, на МЗК 
с РМДК и СМК, на РМДК със СМК и на БКК с ДК, което прави тези показатели с 
най-висока селекционна ценност по отношение подобряването на амфидиплоидния 
образец.

ключови думи: Амфидиплоид – Корелационен анализ – Условия на средата.

Abstract

Stoyanov, H., 2017. Effect of the environmental factors on the correlations in the 
species Triticum ×toschevii H.P.St. FCS 10(1):53-82

Determining the correlations between the parameters of productivity in the cereal 
crops is of key importance for their breeding. This is due to the fact that all components 
of yield, regardless of the species, form certain relationships between themselves which 
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affect the end value of the yield. The understanding of such relationships is especially 
important for the development of amphidiploid accessions, which are at an early stage 
of the breeding process. Since the environmental conditions influence the relationships 
between certain indices, it is essential to find out how the respective correlations between 
them change. In order to determine the effect of the factors of the environment on the 
correlations in the species Triticum ×toschevii, 12 indices of the spikes (length of spike 
(LS), length of spike with awns (LSA), weight of spike (WS), number of spikelets per spike 
(NSS), weight of grain per spike (WGS), number of grains per spike (NGS), awnness index 
(AI), weigh distribution along the length of spike (WDLS), number of spikelets along the 
length of spike (NSLS), average weight of spikelet (AWS), 1000 kernel weight (М1000)) 
were analyzed in three successive growing seasons.Lowest values of the correlation 
coefficients were read in the correlations of the indices NSS, LS, LSA, AI and NSLS with 
WS, WGS, NGS, WDLS, AWS and М1000. Highest values of the correlation coefficients, 
regardless of the environmental conditions, were determined between the indices NSS, 
LS, LSA, AI and NSLS, or between the indices WS, WGS, NGS, WDLS, AWS and М1000, 
which emphasized the fact that the stability of a phenotypic correlation in the investigated 
accession was directly dependent on the genetic affiliation and the period of formation of 
the respective index. Phenotypically most stable were the correlations of WS with WGS, 
of WGS with WDLS and AWS, of WDLS with AWS and of NSS with LS; this makes the 
above indices most valuable from a breeding point of view with regard to the improvement 
of the amphidiploid accession.

Keywords: Amphidiploid – Correlation analysis – Environmental conditions.

увод

Развитието на земеделското производство е причина за непрестанно търсене 
на нови източници и технологии за увеличаване на произвежданата продукция от 
културните растения (Crosson and Anderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). Това (Crosson and Anderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). ТоваCrosson and Anderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). Това and Anderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). Товаand Anderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). Това Anderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). ТоваAnderson, 1��2; Hazell and Wood, 200�). Това, 1��2; Hazell and Wood, 200�). ТоваHazell and Wood, 200�). Това and Wood, 200�). Товаand Wood, 200�). Това Wood, 200�). ТоваWood, 200�). Това, 200�). Това. Това 
се дължи на факта, че в световен мащаб търсенето на качествени суровини с 
продоволствени и фуражни цели, непрекъснато нараства (von �raun, 200�). Подобни (von �raun, 200�). Подобниvon �raun, 200�). Подобни �raun, 200�). Подобни�raun, 200�). Подобни, 200�). Подобни. Подобни 
причини предполагат както усъвършенстване на съществуващите практики, така и 
на разработването на подобрени сортове растения (Chahal and Gosal, 2000; �eeves (Chahal and Gosal, 2000; �eevesChahal and Gosal, 2000; �eeves and Gosal, 2000; �eevesand Gosal, 2000; �eeves Gosal, 2000; �eevesGosal, 2000; �eeves, 2000; �eeves�eeves 
et al., 1���). Интензификацията на земеделското производство от друга страна, на al., 1���). Интензификацията на земеделското производство от друга страна, наal., 1���). Интензификацията на земеделското производство от друга страна, на., 1���). Интензификацията на земеделското производство от друга страна, на. Интензификацията на земеделското производство от друга страна, на 
фона на концепцията за устойчиво развитие, предполага много внимателен подход 
при избора на технология и сортове с цел увеличаване на продукцията (�ostadinova (�ostadinova�ostadinova 
and Popov, 2002). Поради тази причина на лице са предпоставки за по-широко Popov, 2002). Поради тази причина на лице са предпоставки за по-широкоPopov, 2002). Поради тази причина на лице са предпоставки за по-широко, 2002). Поради тази причина на лице са предпоставки за по-широко. Поради тази причина на лице са предпоставки за по-широко 
прилагане на екстензивни практики, основаващи се на подобряване и оптимизация 
на растенията (van Ginkel et al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровини (van Ginkel et al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровиниvan Ginkel et al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровини Ginkel et al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровиниGinkel et al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровини et al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровиниet al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровини al., 1���), а не на увеличаване на входящите суровиниal., 1���), а не на увеличаване на входящите суровини., 1���), а не на увеличаване на входящите суровини, а не на увеличаване на входящите суровини 
при производство (торове, препарати за растителна защита, труд) (�ostadinova and (�ostadinova and 
Popov, 2012; Walker et al., 2004). �дин от най-важните инструменти в този случай е. �дин от най-важните инструменти в този случай е 
въвеждането в практиката на нови растителни видове (Stoyanov, 201�). (Stoyanov, 201�).Stoyanov, 201�)., 201�)..

Създаването на нови видове растения, които са не само подходящи за отглеждане 
в дадена територия, но и превъзхождат съществуващите културни растения е 
изключително трудна задача (Цицин, 1��4). При зърнено-житните култури, основен 
метод на класическата селекция в това отношение е отдалечената хибридизация 
(Stoyanov, 201�). �рез нея са създадени три нови културни растения, две от коитоStoyanov, 201�). �рез нея са създадени три нови културни растения, две от които, 201�). �рез нея са създадени три нови културни растения, две от които. �рез нея са създадени три нови културни растения, две от които 
намират широко и непрекъснато увеличаващо се приложение в практиката – 
тритикале и тритордеум (Stoyanov, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�a). Приложение (Stoyanov, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�a). ПриложениеStoyanov, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�a). Приложение, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�a). ПриложениеStoyanov and �aychev, 201�a). Приложение and �aychev, 201�a). Приложениеand �aychev, 201�a). Приложение �aychev, 201�a). Приложение�aychev, 201�a). Приложение, 201�a). Приложениеa). Приложение). Приложение. Приложение 
не намира единствено многогодишната пшеница, поради наличието на множество 
недостатъци – недобро закаляване, измръзване на прираста, недобър прираст след 
една-две жътви (Цицин, 1��4). При амфидиплоидите като тритикале и тритордеум (Цицин, 1��4). При амфидиплоидите като тритикале и тритордеум. При амфидиплоидите като тритикале и тритордеум 
обаче продължителната селекционна работа е причина за значителното подобряване 
както на качеството, така и на количеството на добива, като в определени случаи се 
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отчита превъзходство над традиционно отглежданите зърнено житни (Atienza et al., (Atienza et al.,Atienza et al., et al.,et al., al.,al.,., 
2000; �allesteros et al., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov�allesteros et al., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov et al., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanovet al., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov al., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanoval., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov., 200�; �artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov�artin et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov et al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanovet al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov al., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanoval., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov., 1���; Stoyanov and �aychev, 201�; StoyanovStoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanovand �aychev, 201�; Stoyanov �aychev, 201�; Stoyanov�aychev, 201�; Stoyanov, 201�; StoyanovStoyanov 
and �aychev, 201�b). Това дава основание да се създават нови и да се изучават �aychev, 201�b). Това дава основание да се създават нови и да се изучават�aychev, 201�b). Това дава основание да се създават нови и да се изучават, 201�b). Това дава основание да се създават нови и да се изучаватb). Това дава основание да се създават нови и да се изучават). Това дава основание да се създават нови и да се изучават. Това дава основание да се създават нови и да се изучават 
съществуващи амфидиплоиди, които се отличават с ценни качества.

Видът Triticum ×toschevii е амфидиплоид, с произход от кръстоската между 
видовете Triticum turanicum turanicumturanicum и Triticum timopheevii timopheeviitimopheevii. Амфидиплоидът е съобщен за 
първи път от Spetsov and Savov (1��2), а таксономично описан и класифициран катоSpetsov and Savov (1��2), а таксономично описан и класифициран като and Savov (1��2), а таксономично описан и класифициран катоand Savov (1��2), а таксономично описан и класифициран като Savov (1��2), а таксономично описан и класифициран катоSavov (1��2), а таксономично описан и класифициран като (1��2), а таксономично описан и класифициран като 
отделен вид от Stoyanov (2014a). Видът е хексаплоиден в резултат на редуциранеa). Видът е хексаплоиден в резултат на редуциране). Видът е хексаплоиден в резултат на редуциране 
на първоначалния хромозомен брой. Класовете не уподобяват морфологично нито 
един от двата родителски компонента, като в по-голяма степен се доближава до 
морфологията на тритикале. Отличава се с голяма височина на растенията, поради 
което при неблагоприятни метеорологични условия, може да полегне. Регистрирана 
е устойчивост спрямо патогените на брашнестата мана, кафявата ръжда и ранния 
листен пригор (Стоянов, 201�a). Класовете са добре озърнени с по 2-� добре развитиa). Класовете са добре озърнени с по 2-� добре развити). Класовете са добре озърнени с по 2-� добре развити 
зърна в класче, подобно на зърното от тритикале.

Амфидиплоидните растителни форми като Triticum ×toschevii се характеризират 
с определени недостатъци, свързани с тяхната фертилност и стабилност на 
количествените параметри, за което е съобщавано в много изследвания (Спецов 
и др., 200�; Спецов и др., 200�; Стоянов и др., 2010; Стоянов, 201�a; Стоянов,a; Стоянов,; Стоянов, 
201�b; �siazczyk et al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Товаb; �siazczyk et al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това; �siazczyk et al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това�siazczyk et al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това et al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Товаet al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това al., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Товаal., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това., 2011; �ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това�ico et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това et al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Товаet al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това al., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Товаal., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това., 201�; Stoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). ТоваStoyanov, 2012; Stoyanov, 201�). Това, 2012; Stoyanov, 201�). ТоваStoyanov, 201�). Това, 201�). Това 
се дължи както на тяхната хибридна природа, така и на липсата на действие на 
естествения отбор. Стоянов (201�a), съобщава за висока стабилност наa), съобщава за висока стабилност на), съобщава за висока стабилност на Triticum 
×toscheviitoschevii по структурните елементи на класа, доближаващи се до хлебната пшеница.по структурните елементи на класа, доближаващи се до хлебната пшеница. 
Същевременно се посочва, че начинът на формиране на добива се различава по 
доминиращия компонент. Това налага задълбочено изследване на фенотипните 
и генотипни взаимовръзки, които протичат между показателите на класа. По този 
начин биха се изяснили компонентите, по които е нужно да се провежда отбор 
в амфидиплоида с цел неговото подобряване и интродуциране като културно 
растение.

Целта на настоящето изследване е да се определят фенотипните корелации 
между показателите на класа по години и общо при вида Triticum ×toschevii и да се 
съпоставят по между си, като се направи оценка за влиянието на фактора „година” 
върху взаимодействията при структурните елементи на класа.

материали и методи

Използван е образец от вида пшеница Triticum ×toschevii, с произход от 
колекцията на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево. По 1� броя 
семена са засявани в редове по схема с междуредие �0см и вътрередие �см. 
Сеитбата е извършена през стопанските 2012/201�, 201�/2014 и 2014/201� съответно 
на 11.11.2012, 0�.11.201� и 0�.11.2014, при полски условия в землището на с.Стожер,0�.11.2014, при полски условия в землището на с.Стожер,11.2014, при полски условия в землището на с.Стожер, 
обл. Добрич.

Реколтирането е извършено във фаза пълна зрялост през стопанските 2012/201�, 
201�/2014 и 2014/201� съответно на 20.0�.201�, 1�.0�.2014 и 20.0�.201�. На случаен20.0�.201�. На случаен0�.201�. На случаен 
принцип са подбирани по 20 напълно зрели класове, без наличие на поражение от 
болести и неприятели. Направена е морфологична оценка на класовете от всеки 
образец по � количествени признака: дължина на класа (ДК), дължина на класа с 
осили (ДКО), маса на класа (МК), брой класчета в клас (БКК), маса на зърната в 
клас (МЗК), брой зърна в клас (БЗК) и � индексни показателя: индекс на осилестост 
(ИО) – отношение между ДКО и ДК, разпределение на масата на класа по дължина 
(РМДК) – отношение между МК и ДК, брой класчета по дължина (БКДК) – отношение 
между БКК и ДК, средна маса на класче (СМК), – отношение на МК и БКК, маса на 
1000 зърна (М1000) – определени по БДС.
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За неутрализиране на влиянието на фактора „година”, с цел установяване на 
биометрични зависимости в амфидиплоида е изчислен специфичен индекс за 
елиминиране влиянието на годината (СИВГ) – произведение между отношението на 
МЗК и БЗК с ДК. СИВГ се основава на хипотезата, че показателите МЗК, БЗК и ДК се 
намират в определено биологично равновесие, независимо от условията на средата 
(Stoyanov, 201�a).Stoyanov, 201�a)., 201�a).a).)..

Обобщени са данни за среднодневните температури в периодите 01.10.2012 
– �0.0�.201�, 01.10.201� – �0.0�.2014 и 01.10.2014 – �0.0�.201�, и за сумата на 
валежите в същите периоди. Данните за температурата и валежите са получени 
чрез измервания с автоматична метеорологична станция LaCrosse. Измерванията 
са правени два пъти дневно в 0�:00 и 1�:00 часа. Данните са осреднявани в два 
периода (вегетативен – 01.10 – �1.0� и репродуктивен – 01.04 – �0.0�) и общо.

Получените данни са осреднени (СС), като е отчетен вариационен коефициент 
(ВК, %) общо и по години. Изведен е дисперсионен анализ, за отчитане на 
влиянието на годината и генотипа върху амфидиплоида. Отчетена е достоверността 
на получените резултати. Направен е корелационен анализ за установяване на 
зависимостите между класовата морфология на изследвания амфидиплоид по 
години и общо. За обобщаване на данните и за вариационния анализ е използван 
програмен продукт �icrosoft Excel 200�, а за дисперсионния и корелационния анализ 
– I�� SPSS Statistics 1�.

резултати и обСъждане

Трите периода на изследване се различават значително както по отношение 
на температурите, така и спрямо валежите (Таблица 1). Съществени различия се 
наблюдават както в средните данни, така и за периодите 01.10-�1.0� (вегетативен) и 
01.04-�0.0� (генеративен). 

таблица 1� Метеорологични данни за изследвания период.
�able 1� �eteo data of the studied period

Месеци / �onths�onths
Средна месечна температура,ºC
Average month�y temperature, ºC month�y temperature, ºCmonth�y temperature, ºC temperature, ºCtemperature, ºC, ºC

Сума на месечните валежи, mm
Tota� month�y precipitation, mm month�y precipitation, mmmonth�y precipitation, mm precipitation, mmprecipitation, mm, mmmm

2012/201� 201�/2014 2014/201� 2012/201� 201�/2014 2014/201�
Окт/�ct�ct 1�,1 12,1 11,4 ��,� �� ��
Ное/NoeNoe �,2 �,� �,� 41 2� 54
Дек/DecDec 0,� 1,� �,0,0 142 10 10�
Яну/�an�an 1,2 2,� 2,1 4� 1�� 40
Фев/�eb�eb �,� 4,� 1,� �4,� 1� 101
Мар/�ar�ar �,2 �,� �,� �1 �� �1
Апр/AprApr 1�,4 11,� 11,1 ��,� �� 4�
Май/�ay�ay 1�,� 1�,� 1�,� 20,� 120 2�
Юни/�un�un 20,� 1�,2 20,1 �0 2�4 �1
Средно/AverageAverage 10,1 �,� �,� - - -
01.10-�1.0� �,2 �,� 4,� - - -
01.04-�0.0� 1� 1�,4 1�,� - - -
Общо/Tota�Tota� - - - 4�� ��� ��1
01.10-�1.0� - - - ��� �4� 44�
01.04-�0.0� - -  -- 120 ��� 1�4

Като благоприятен период за отглеждане на амфидиплоида може да се посочи 
2012/201�. Средномесечните температури следват многогодишните тенденции 
(Топлийски, 200�), без съществени резки отклонения. Разпределението на валежите 
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е равномерно през целия период с ясно изразен зимен максимум и пролетно-летен 
минимум. Това благоприятства развитието на растенията, те формират висока 
продуктивна братимост и изкласяват през май, което е характерна особеност на 
амфидиплоида (Стоянов, непубликувани данни, наблюдения). Следващият период 
(201�/2014) се очертава като изключително неблагоприятен. Зимният период е 
много по-топъл, което е причина за по-бързото и по-мощно вегетативно развитие 
на растенията. Същевременно ранните пролетни валежи и по-ниските температури 
в периода март-април задържат преминаването в генеративна фаза и периодът 
на вретенене настъпва по-късно, без да се увеличава допълнително братенето. 
Последващият по-топъл период и интензивни валежи са причина също за много 
бурно развитие и голямата височина на растенията. Това води до полягане още в 
ранните етапи, което препятства правилното опрашване и оплождане, а по-нататък 
и нормалното изхранване на зърното. Периодът 2014/201� може да се определи като 
междинен. Растенията се развиват изключително добре до месец юни. Множеството 
валежи през юни са причина за полягане на растенията и до по-трудно изхранване 
на зърната.

Варирането на изследваните показатели се отличава значително както спрямо 
периодите на изследване, така и спрямо разглеждания показател (Таблица 2). С най-
високо вариране се отличават показателите свързани с масовите характеристики на 
класа и броя на зърната в клас – МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК, М1000 и СИВГ. Подобни БЗК, РМДК, СМК, М1000 и СИВГ. ПодобниБЗК, РМДК, СМК, М1000 и СИВГ. Подобни РМДК, СМК, М1000 и СИВГ. ПодобниРМДК, СМК, М1000 и СИВГ. Подобни СМК, М1000 и СИВГ. ПодобниСМК, М1000 и СИВГ. Подобни М1000 и СИВГ. ПодобниМ1000 и СИВГ. Подобни и СИВГ. ПодобниСИВГ. Подобни 
стойности на масовите параметри са характерни както за други амфидиплоиди, така 
и за видове като хлебната пшеница, тритикале, ечемик (Acreche et al., 200�; DencicAcreche et al., 200�; Dencic et al., 200�; Dencicet al., 200�; Dencic al., 200�; Dencical., 200�; Dencic., 200�; Dencic 
et al., 2000; �isher and Hille�isLambers, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al.,�isher and Hille�isLambers, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al., and Hille�isLambers, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al.,and Hille�isLambers, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al., Hille�isLambers, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al.,Hille�isLambers, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al.,, 1���; Garcia del �oral et al., 200�; Guinta et al.,Guinta et al., et al.,et al., al.,al.,., 
1���; �otzo et al., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средата�otzo et al., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средата et al., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средатаet al., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средата al., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средатаal., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средата., 2001). Това се свързва с мощното влияние на факторите на средата 
върху формирането на показателите, свързани с озърняването и изхранването на 
зърното. �кспресията на подобни показатели се свързва с множество количествено 
действащи гени (�amya et al., 2010), което е причина дори в стабилни генотипове (�amya et al., 2010), което е причина дори в стабилни генотипове�amya et al., 2010), което е причина дори в стабилни генотипове et al., 2010), което е причина дори в стабилни генотиповеet al., 2010), което е причина дори в стабилни генотипове al., 2010), което е причина дори в стабилни генотиповеal., 2010), което е причина дори в стабилни генотипове., 2010), което е причина дори в стабилни генотипове, което е причина дори в стабилни генотипове 
да се наблюдават подобни стойности на вариране. Наличието на подобни данни е 
важно при анализ на фенотипните корелации, тъй като корелациите на признаците 
са повлияват пряко от наличието на различаваща се експресия при анализ на даден 
образец. Съответно показателите БКК, ДК и ДКО се отличават с характерно по-ниско БКК, ДК и ДКО се отличават с характерно по-нискоБКК, ДК и ДКО се отличават с характерно по-ниско ДК и ДКО се отличават с характерно по-нискоДК и ДКО се отличават с характерно по-ниско ДКО се отличават с характерно по-нискоДКО се отличават с характерно по-ниско 
вариране. Това е свързано с техния консервативен характер (�ufa et al., 200�; �ashif�ufa et al., 200�; �ashif et al., 200�; �ashifet al., 200�; �ashif al., 200�; �ashifal., 200�; �ashif., 200�; �ashif�ashif 
and �ali�, 2004; �ahmood and Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия �ali�, 2004; �ahmood and Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия�ali�, 2004; �ahmood and Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия, 2004; �ahmood and Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия�ahmood and Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия and Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкияand Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия Shahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкияShahid, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия, 1���; Stoyanov and �aychev, 201�), по-малкия 
брой гени, които ги контролират (�a et al., 200�), а също така и със сравнително по-�a et al., 200�), а също така и със сравнително по- et al., 200�), а също така и със сравнително по-et al., 200�), а също така и със сравнително по- al., 200�), а също така и със сравнително по-al., 200�), а също така и със сравнително по-., 200�), а също така и със сравнително по-
бързото закрепване на признаците в амфидиплоида (Стоянов, 201�a).a).).

Проведеният дисперсионен анализ (Таблица �) потвърждава твърденията по 
отношение варирането на показателите. Прави впечатление обаче, че признаците 
БКК, ДК и ИО, независимо от факта, че е изпитван един генотип, се различават 
достоверно през трите изследвани периода. Въпреки консервативния характер на 
тези показатели следва да се посочи, че стойностите им се повлияват в значителна 
степен от действието на условията на средата по време на формирането на 
класовете, т.е. през ранните етапи на развитие (�ahman and Wilson, 1���; �awson, (�ahman and Wilson, 1���; �awson,�ahman and Wilson, 1���; �awson, and Wilson, 1���; �awson,and Wilson, 1���; �awson, Wilson, 1���; �awson,Wilson, 1���; �awson,, 1���; �awson,�awson,, 
1���). Тъй като условията, при които става формирането на тези признаци се. Тъй като условията, при които става формирането на тези признаци се 
различават в отделните периоди, то може да се счита че формирането на класовете 
при този вид се повлиява в ранните етапи на развитие. Подобни резултати са 
получени при различни изследвания при сходни растителни видове (Михова иМихова и 
Димова, 2012; Стоянов, 2014; �ahman and Wilson, 1���; �awson, 1���; Stoyanov and�ahman and Wilson, 1���; �awson, 1���; Stoyanov and and Wilson, 1���; �awson, 1���; Stoyanov andand Wilson, 1���; �awson, 1���; Stoyanov and Wilson, 1���; �awson, 1���; Stoyanov andWilson, 1���; �awson, 1���; Stoyanov and, 1���; �awson, 1���; Stoyanov and�awson, 1���; Stoyanov and, 1���; Stoyanov andStoyanov and andand 
�aychev, 201�). Достоверни разлики между изследваните периоди се наблюдават, 201�). Достоверни разлики между изследваните периоди се наблюдават). Достоверни разлики между изследваните периоди се наблюдават 
и при показателите БЗК и БКДК. Тъй като периодите на отглеждане се различават и БКДК. Тъй като периодите на отглеждане се различавати БКДК. Тъй като периодите на отглеждане се различават БКДК. Тъй като периодите на отглеждане се различаватБКДК. Тъй като периодите на отглеждане се различават 
значително, а тези показатели са свързани с озърняването, то подобни стойности се 
свързват с нееднакво протичащите процеси на опрашване и оплождане (Стоянов 
и Байчев, 201�). Въпреки това масовите показатели МК, МЗК, РМДК и СМК не се РМДК и СМК не сеРМДК и СМК не се 
различават достоверно през изследваните периоди. Подобни стойности подчертават 



��

влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида �riticum ×toschevii �����t�

високата стабилност на изследвания амфидиплоид по отношение на биологичния 
добив.

таблица ����� Вариационен анализ на изследваните показатели.
�able �� Variation analysis of the studied parameters

Показател 
Parameter

Година 
Year

СС
AV VC, % Показател 

Parameter
Година 

Year
СС 
AV VC, %

БКК 2012/201� 20,00 1�,�0 ИО 2012/201� 2,0� 12,02
NSS 201�/2014 2�,�0 11,�4 AI 201�/2014 1,�1 10,44

2014/201� 2�,�� �,�0 2014/201� 1,�� �,��
 Tota� 2�,01 1�,�2  Tota� 1,�� 14,��
ДК 2012/201� ��,�0 21,�� БКДК 2012/201� 0,210 �,��
LS 201�/2014 122,�� 11,�� NSLS 201�/2014 0,1�� �,00

2014/201� 12�,�0 �,0� 2014/201� 0,1�� 4,��
 Tota� 11�,�2 1�,��  Tota� 0,200 �,��
ДКО 2012/201� 1�2,�� 11,�� РМДК 2012/201� 0,02� 21,��
LSA 201�/2014 20�,�� 11,�� WDLS 201�/2014 0,022 ��,4�

2014/201� 20�,00 �,2� 2014/201� 0,024 22,2�
 Tota� 20�,1� 11,1�  Tota� 0,024 2�,20
МК 2012/201� 2,�0 ��,�2 СМК 2012/201� 0,1�0 2�,01
WS 201�/2014 2,�� 41,40 AWS 201�/2014 0,11� ��,��

2014/201� �,04 2�,4� 2014/201� 0,11� 22,01
 Tota� 2,�2 ��,�4  Tota� 0,121 2�,��
МЗК 2012/201� 1,�� 41,�� М1000 2012/201� 4�,�� 1�,24
WGS 201�/2014 1,�4 �1,�� �1000 201�/2014 41,4� �4,��

2014/201� 2,10 2�,�� 2014/201� ��,41 1�,��
 Tota� 1,�0 4�,�2  Tota� 42,�� 2�,��
БЗК 2012/201� ��,�0 ��,�2 СИВГ 2012/201� 4,�1 �1,��
NGS 201�/2014 ��,�� ��,�� SEYI 201�/2014 �,11 ��,�0

2014/201� �4,4� 20,1� 2014/201� 4,�4 1�,��
 Tota� 4�,�� �4,21  Tota� 4,�� �1,�2

БКК/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ per spike, ДК/LS – дължина на класа/per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spike, ДК/LS – дължина на класа/spike, ДК/LS – дължина на класа/, ДК/LS – дължина на класа/LS – дължина на класа/ – дължина на класа/
length of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаof spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаspike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаLSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаlength of spike with awns, МК/WS – маса of spike with awns, МК/WS – масаof spike with awns, МК/WS – маса spike with awns, МК/WS – масаspike with awns, МК/WS – маса with awns, МК/WS – масаwith awns, МК/WS – маса awns, МК/WS – масаawns, МК/WS – маса, МК/WS – масаWS – маса – маса 
на класа/weight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSof spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSspike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSWGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of grains per spike, БЗК/NGS of grains per spike, БЗК/NGSof grains per spike, БЗК/NGS grains per spike, БЗК/NGSgrains per spike, БЗК/NGS per spike, БЗК/NGSper spike, БЗК/NGS spike, БЗК/NGSspike, БЗК/NGS, БЗК/NGSNGS 
– брой зърна в клас/number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,AI – индекс на осилестост/awness index, – индекс на осилестост/awness index,awness index, index,index,, 
БКДК/NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike, – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,number of spikelets to the length of spike, of spikelets to the length of spike,of spikelets to the length of spike, spikelets to the length of spike,spikelets to the length of spike, to the length of spike,to the length of spike, the length of spike,the length of spike, length of spike,length of spike, of spike,of spike, spike,spike,, 
РМДК/WDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theWDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along the – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theweight distribution along the distribution along thedistribution along the along thealong the thethe 
length of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –average weight of spikelet, М1000/�1000 – weight of spikelet, М1000/�1000 –weight of spikelet, М1000/�1000 – of spikelet, М1000/�1000 –of spikelet, М1000/�1000 – spikelet, М1000/�1000 –spikelet, М1000/�1000 –, М1000/�1000 –�1000 –1000 – 
маса на 1000 зърна/weight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеweight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеof 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеgrains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеSEYI – селекционен индекс за неутрализиране – селекционен индекс за неутрализиране 
на влиянието на фактора „година”/specific index eliminating the year influence, СС/AV – среднаAV – средна – средна 
стойност/average value, ВК/VC – вариационен коефециент/variation coefficient.average value, ВК/VC – вариационен коефециент/variation coefficient. value, ВК/VC – вариационен коефециент/variation coefficient.value, ВК/VC – вариационен коефециент/variation coefficient., ВК/VC – вариационен коефециент/variation coefficient.VC – вариационен коефециент/variation coefficient. – вариационен коефециент/variation coefficient.variation coefficient. coefficient.coefficient..

Сходни резултати са получени и при предходни изследвания (Стоянов, 201�a).a).). 
Тъй като корелационният анализ се основава на взаимовръзките между признаците 
на ниво фенотип, то наличието на достоверни разлики при някои от показателите е 
предпоставка за корелации, които ще варират през изследваните периоди. В това 
отношение стабилността на генотипа е в основата на фенотипни корелации, които 
не се различават в зависимост от условията на средата. 

Наличието на биологични съотношения в даден растителен вид, които се запазват 
при различни нива на стрес, характеризира вида като биологично стабилен. Липсата 
на достоверни разлики при коефициента СИВГ се свързва с наличието на биологични 
съотношения между озърняването, изхранването на зърното и вегетативния растеж 
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на класовете (Stoyanov, 201�a; Stoyanov, 201�b). Това предполага наличието на (Stoyanov, 201�a; Stoyanov, 201�b). Това предполага наличието наStoyanov, 201�a; Stoyanov, 201�b). Това предполага наличието на, 201�a; Stoyanov, 201�b). Това предполага наличието наa; Stoyanov, 201�b). Това предполага наличието на; Stoyanov, 201�b). Това предполага наличието наStoyanov, 201�b). Това предполага наличието на, 201�b). Това предполага наличието наb). Това предполага наличието на). Това предполага наличието на. Това предполага наличието на 
зависимости между показателите на класа, които са повлияни в различна степен 
от условията на средата и от конкретната изява на даден признак. Зависимостите 
между определени признаци се обуславят от стабилната експресия на конкретни 
гени или от наличието на компенсаторни механизми в генната експресия.

таблица ����� Дисперсионен анализ по изследваните параметри.
�able �� AN�VA of the studied parameters

Показател / 
Parameter СК / SS � Sig. Показател / 

Parameter СК / SS � Sig.

БКК МГ / �G 2��,�4� 1�,�00 0,000 ИО МГ / �G 1,��� 24,�1� 0,000
NSS ВГ / WG 404,��� AI ВГ / WG 1,��2
 Общо / Tota� ���,��2    Общо / Tota� �,���   
ДК МГ / �G 10�2�,��� 20,1�1 0,000 БКДК МГ / �G 0,00�1 �,��� 0,001
LS ВГ / WG 140��,1�0 NSLS ВГ / WG 0,00��
 Общо / Tota� 24���,�2�    Общо / Tota� 0,0124   
ДКО МГ / �G �02�,�2� �,201 0,04� РМДК МГ / �G 0,000� 2,�41 0,0�2
LSA ВГ / WG 24���,100 WDLS ВГ / WG 0,002�
 Общо / Tota� 2����,�2�    Общо / Tota� 0,002�   
МК МГ / �G 1,1�0 0,��1 0,��� СМК МГ / �G 0,0024 0,�20 0,40�
WS ВГ / WG ��,2�0 AWS ВГ / WG 0,0��2
 Общо / Tota� �4,440    Общо / Tota� 0,0�1�   
МЗК МГ / �G 2,02� 1,40� 0,2�� М1000 МГ / �G 10��,�10 �,0�1 0,010
WGSВГ / WG ��,��� �1000 ВГ / WG ��4�,��1
 Общо / Tota� ��,�1�    Общо / Tota� ��2�,��1   
БЗК МГ / �G �0��,444 �,��� 0,000 СИВГ МГ / �G 0,��� 0,1�1 0,�2�
NGS ВГ / WG �2��,2�� SEYI ВГ / WG 1�2,0��
 Общо / Tota� 11�44,�2�    Общо / Tota� 1��,0��   

БКК/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ per spike, ДК/LS – дължина на класа/per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spike, ДК/LS – дължина на класа/spike, ДК/LS – дължина на класа/, ДК/LS – дължина на класа/LS – дължина на класа/ – дължина на класа/
length of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаof spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаspike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаLSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаlength of spike with awns, МК/WS – маса of spike with awns, МК/WS – масаof spike with awns, МК/WS – маса spike with awns, МК/WS – масаspike with awns, МК/WS – маса with awns, МК/WS – масаwith awns, МК/WS – маса awns, МК/WS – масаawns, МК/WS – маса, МК/WS – масаWS – маса – маса 
на класа/weight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSof spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSspike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSWGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of grains per spike, БЗК/NGS of grains per spike, БЗК/NGSof grains per spike, БЗК/NGS grains per spike, БЗК/NGSgrains per spike, БЗК/NGS per spike, БЗК/NGSper spike, БЗК/NGS spike, БЗК/NGSspike, БЗК/NGS, БЗК/NGSNGS 
– брой зърна в клас/number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,AI – индекс на осилестост/awness index, – индекс на осилестост/awness index,awness index, index,index,, 
БКДК/NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike, – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,number of spikelets to the length of spike, of spikelets to the length of spike,of spikelets to the length of spike, spikelets to the length of spike,spikelets to the length of spike, to the length of spike,to the length of spike, the length of spike,the length of spike, length of spike,length of spike, of spike,of spike, spike,spike,, 
РМДК/WDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theWDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along the – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theweight distribution along the distribution along thedistribution along the along thealong the thethe 
length of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –average weight of spikelet, М1000/�1000 – weight of spikelet, М1000/�1000 –weight of spikelet, М1000/�1000 – of spikelet, М1000/�1000 –of spikelet, М1000/�1000 – spikelet, М1000/�1000 –spikelet, М1000/�1000 –, М1000/�1000 –�1000 –1000 – 
маса на 1000 зърна/weight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеweight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеof 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеgrains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеSEYI – селекционен индекс за неутрализиране – селекционен индекс за неутрализиране 
на влиянието на фактора „година”/specific index eliminating the year influence, СК/SS – сума наSS – сума на – сума на 
квадратите/sum of s�uares, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/sum of s�uares, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/ of s�uares, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/of s�uares, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/ s�uares, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/s�uares, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/, МГ/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/�G – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/ – между групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/between groups, ВГ/WG – вътре в групите/ groups, ВГ/WG – вътре в групите/groups, ВГ/WG – вътре в групите/, ВГ/WG – вътре в групите/WG – вътре в групите/ – вътре в групите/
within groups, Sig. – достоверност/significance. groups, Sig. – достоверност/significance.groups, Sig. – достоверност/significance., Sig. – достоверност/significance.Sig. – достоверност/significance.. – достоверност/significance.significance..

Резултатите от проведения корелационен анализ (Таблица 4 и �) подчертават 
наличието на множество достоверни взаимовръзки между изследваните признаци. 
Независимо от това в голям брой от случаите корелационните коефициенти се 
различават съществено през отделните периоди на изследване. Такива данни са 
характерни не само за признаците, които се различават достоверно през отделните 
периоди на изследването, но и за тези, които не са повлияни съществено от условията 
на средата. Това предполага корелационните коефициенти на всеки признак да 
бъдат разглеждани поотделно.

Корелации на БКК
1. Корелация на БКК с ДК. Най-високи стойности на корелационния коефициент 

се наблюдават през благоприятния период за развитие на амфидиплоида. През 
другите два периода стойностите са също високи, положителни и достоверни, но 
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влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида �riticum ×toschevii �����t�

по-ниски. За целия период на изследване, корелацията е също висока. БКК и ДК са 
консервативни показатели, които се повлияват в много малка степен от условията 
на средата. 

таблица ����� Корелационен анализ на изследваните параметри (част 1).
�able �� Correlation analysis of the studied parameters (part 1)

Корелации / /
Corre�ations 2012/201� 201�/2014 2014/201� 2012/201� СС / AV / AVAV VC, %

БКК/ ДК/LS/LSLS 0,��4** 0,���** 0,��0** 0,�41** 0,��� �,�12
NSS ДКО/LSA/LSALSA 0,���** 0,24� 0,���** 0,���** 0,�0� �4,1�0

МК/WS/WSWS 0,�44** 0,4�0* 0,��2 0,���** 0,��� �2,���
МЗК/WGS/WGSWGS 0,���** 0,2�4 0,20� 0,4��** 0,4�� �4,2�2
БЗК/NGS/NGSNGS 0,�41** 0,44� 0,���** 0,��0** 0,��� ��,11�
ИО/AI/AIAI -0,�12** -0,���** -0,40� -0,���** -0,��4 -��,���
БКДК/NSLS/NSLSNSLS -0,4��* 0,2�1 -0,4�4* -0,���** -0,22� -1�2,���
РМДК/WDLS/WDLSWDLS 0,��1** 0,�0� -0,001 0,1�� 0,��2 112,��1
СМК/AWS/AWSAWS 0,�4�** 0,2�� 0,0�� 0,2��* 0,400 ��,2��
�1000 0,���** 0,1�� -0,2�0 -0,0�2 0,20� 22�,2��

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,�1�** 0,��� 0,1�� 0,4�0** 0,4�0 ��,���
ДК/ ДКО/LSA/LSALSA 0,���** 0,���** 0,�0�* 0,��4** 0,�01 �2,���
LS МК/WS/WSWS 0,��4** 0,��0* 0,�4� 0,�01** 0,�24 �0,11�

МЗК/WGS/WGSWGS 0,��0** 0,��� 0,210 0,412** 0,4�� ��,1�1
БЗК/NGS/NGSNGS 0,�4�** 0,41� 0,��0* 0,��1** 0,��0 44,2��
ИО/AI/AIAI -0,�42** -0,402 -0,�4�** -0,���** -0,��2 -40,��1
БКДК/NSLS/NSLSNSLS -0,�0�** -0,�21 -0,�1�** -0,���** -0,�14 -42,�1�
РМДК/WDLS/WDLSWDLS 0,��1** 0,��1 -0,0�� 0,1�2 0,��� 11�,���
СМК/AWS/AWSAWS 0,�0�** 0,��� 0,114 0,2��* 0,4�� ��,1��
�1000 0,�11** 0,1�� -0,1�� -0,102 0,2�� 1�2,���

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,���** 0,440 0,2�2 0,�04** 0,��� �2,1�0
ДКО/ МК/WS/WSWS 0,�20** 0,��� 0,��� 0,���** 0,�41 �0,�1�
LSA МЗК/WGS/WGSWGS 0,���** 0,1�� 0,24� 0,���** 0,440 �0,02�

БЗК/NGS/NGSNGS 0,��4** 0,1�1 0,4�2* 0,4��** 0,�1� ��,1�2
ИО/AI/AIAI -0,�2�** 0,44�* 0,�2� -0,��1** -0,01� -4�1�,120
БКДК/NSLS/NSLSNSLS -0,�20** -0,���** -0,14� -0,���** -0,�1� -�1,���
РМДК/WDLS/WDLSWDLS 0,�24** 0,212 0,1�� 0,2��* 0,��� �2,�4�
СМК/AWS/AWSAWS 0,���** 0,�00 0,20� 0,���** 0,4�� ��,�11
�1000 0,��4** -0,0�0 -0,0�� -0,040 0,1�� 2��,�0�

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,�0�** 0,12� 0,1�� 0,40�** 0,��� 112,024
БКК/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ per spike, ДК/LS – дължина на класа/per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spike, ДК/LS – дължина на класа/spike, ДК/LS – дължина на класа/, ДК/LS – дължина на класа/LS – дължина на класа/ – дължина на класа/

length of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаof spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаspike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаLSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаlength of spike with awns, МК/WS – маса of spike with awns, МК/WS – масаof spike with awns, МК/WS – маса spike with awns, МК/WS – масаspike with awns, МК/WS – маса with awns, МК/WS – масаwith awns, МК/WS – маса awns, МК/WS – масаawns, МК/WS – маса, МК/WS – масаWS – маса – маса 
на класа/weight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSof spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSspike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSWGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of grains per spike, БЗК/NGS of grains per spike, БЗК/NGSof grains per spike, БЗК/NGS grains per spike, БЗК/NGSgrains per spike, БЗК/NGS per spike, БЗК/NGSper spike, БЗК/NGS spike, БЗК/NGSspike, БЗК/NGS, БЗК/NGSNGS 
– брой зърна в клас/number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,AI – индекс на осилестост/awness index, – индекс на осилестост/awness index,awness index, index,index,, 
БКДК/NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike, – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,number of spikelets to the length of spike, of spikelets to the length of spike,of spikelets to the length of spike, spikelets to the length of spike,spikelets to the length of spike, to the length of spike,to the length of spike, the length of spike,the length of spike, length of spike,length of spike, of spike,of spike, spike,spike,, 
РМДК/WDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theWDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along the – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theweight distribution along the distribution along thedistribution along the along thealong the thethe 
length of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –average weight of spikelet, М1000/�1000 – weight of spikelet, М1000/�1000 –weight of spikelet, М1000/�1000 – of spikelet, М1000/�1000 –of spikelet, М1000/�1000 – spikelet, М1000/�1000 –spikelet, М1000/�1000 –, М1000/�1000 –�1000 –1000 – 
маса на 1000 зърна/weight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеweight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеof 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеgrains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеSEYI – селекционен индекс за неутрализиране – селекционен индекс за неутрализиране 
на влиянието на фактора „година”/specific index eliminating the year influence.
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Христо Павлинов Стоянов

В различни изследвания, при обикновената зимна пшеница, се съобщава, че 
дължината на класа не винаги е правопропорционална на броя на класчетата (AkramAkram 
et al., 200�; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; al., 200�; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;al., 200�; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;., 200�; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;et al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;al., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;., 200�; Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;Anwar et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;et al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;al., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;., 200�; �ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;�ashif and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;and �hali�, 200�; �hali� et al., 2004; �hali�, 200�; �hali� et al., 2004;�hali�, 200�; �hali� et al., 2004;, 200�; �hali� et al., 2004;�hali� et al., 2004; et al., 2004;et al., 2004; al., 2004;al., 2004;., 2004; 
�han et al., 200�; �hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класове et al., 200�; �hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класовеet al., 200�; �hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класове al., 200�; �hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класовеal., 200�; �hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класове., 200�; �hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класове�hokhar et al., 2010). Това води до различни по плътност класове et al., 2010). Това води до различни по плътност класовеet al., 2010). Това води до различни по плътност класове al., 2010). Това води до различни по плътност класовеal., 2010). Това води до различни по плътност класове., 2010). Това води до различни по плътност класове 
(Стоянов, 201�; Стоянов, 2014). Независимо от това, във всеки отделен генотип 
повишаването на броя на класчетата се свързва с увеличена дължина на класа 
(Стоянов, 2014). Това се доказва и от резултатите при изследвания образец. Прави. Това се доказва и от резултатите при изследвания образец. Прави 
впечатление, че и през трите изследвани периода корелационните коефициенти 
са с високи стойности и висока достоверност. Това подчертава сериозната 
взаимовръзка на двата показателя. От друга страна сравнително ниското вариране 
на корелационните коефициенти е причина да се счита, че при изследвания образец 
корелацията на БКК с ДК се повлиява незначително от условията на средата.

2. Корелация на БКК с ДКО. Високи, положителни и достоверни корелации се 
наблюдават през 201� и 201�г. Съответно през неблагоприятния период липсва 
корелационна зависимост между двата показателя. Тъй като ДКО е сложен показател, 
то това е причина за липсата на идентични данни спрямо ДК. Растежът и дължината 
на осилите при зърнено-житните култури също се повлияват от условията на средата 
(Стоянов, 201�a; Stoyanov, 201�b). �есто тяхното развитие следва общото развитиеСтоянов, 201�a; Stoyanov, 201�b). �есто тяхното развитие следва общото развитиеa; Stoyanov, 201�b). �есто тяхното развитие следва общото развитие; Stoyanov, 201�b). �есто тяхното развитие следва общото развитиеStoyanov, 201�b). �есто тяхното развитие следва общото развитие, 201�b). �есто тяхното развитие следва общото развитиеb). �есто тяхното развитие следва общото развитие). �есто тяхното развитие следва общото развитие 
на растението и в по-тесен смисъл развитието на вегетативната част на класа. 
Формирането на по-голям брой зърна, при правилно развитие на класчетата, води до 
изместване на цветните плеви (Фигура 1). Това налага разположението на осилите 
да бъде под по-голям ъгъл спрямо оста на класа, което води до намаляването на 

ДКО. Поради тази причина ДК не винаги е правопропорционална на ДКО. фигура 
1� Деформиране на класче от изследвания образец в зависимост от озърняването: AA 
– добре озърнено класче, � – недобре озърнено класче.� – недобре озърнено класче. – недобре озърнено класче.

Figure 1� Deformation of a spikelet of the studied accession, 
depending on the seedset: A - well grained, � - poorly grained.

Същевременно дължината на осилите през неблагоприятните условия на средата 
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влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида �riticum ×toschevii �����t�

може да бъде силно редуцирана, под влияние на фактори ограничаващи развитието 
на класа (�ahman and Wilson, 1���), особено при наличие на ниски температури�ahman and Wilson, 1���), особено при наличие на ниски температури and Wilson, 1���), особено при наличие на ниски температуриand Wilson, 1���), особено при наличие на ниски температури Wilson, 1���), особено при наличие на ниски температуриWilson, 1���), особено при наличие на ниски температури, 1���), особено при наличие на ниски температури), особено при наличие на ниски температури 
непосредствено преди изкласяване. По-ниските температури през периода април-
май 2014 предполагат по-слабо развитие на осилите. Това е възможна причина за 
отсъствието на стабилна корелация на показателите БКК и ДКО. През останалите два 
периода тази корелационна зависимост следва тенденцията на БКК и ДК. Подобни 
данни са показателни, че комплексните показатели, какъвто е ДКО (състои се от 
ДК и дължината на осилите) са по-чувствителни спрямо измененията в условията 
на средата. Това е причина дори минимална промяна в тях да води до сериозни 
различия в корелационните зависимости с други показатели.

�. Корелация на БКК с МК. През благоприятния период за развитие на 
амфидиплоида се наблюдава най-висока стойност на корелационния коефициент. 
Стойностите, получени за другите два периода, дават основание да се счита, че 
липсва генерална тенденция за взаимозависимост на показателите на фенотипно 
ниво. Това се подчертава и от ниската стойност на корелационния коефициент 
за целия период на изследването. Увеличаването на БКК често се свързва с 
увеличаване на биологичния прираст на класа. Това обаче не винаги може да се 
свърже с повишаване на продуктивността му. Тъй като МК е комплексен показател, 
той е обвързан едновременно с МЗК и масата на незърнената част на класа. Макар 
при благоприятни условия на средата да съществува подобна корелация, то тъй като 
МЗК е основна част от МК, образуването на зърна и тяхното изхранване са причина 
за нестабилната връзка на БКК и МК. Това се подчертава от данните за изследвания 
образец и от факта, че двата показателя се формират в резултат на от експресията 
на различни генни системи (�a et al., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слаба (�a et al., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слаба�a et al., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слаба et al., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слабаet al., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слаба al., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слабаal., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слаба., 200�; �amya et al., 2010). Наличието на слаба. Наличието на слаба 
достоверна корелация през неблагоприятния период (2014) се свързва с високата 
маса на незърнената част на класа в следствие на интензивния вегетативен растеж 
през този период дължащ се голямото количество валежи в периода май-юни.

4. Корелация на БКК с МЗК. Стойностите на корелационния коефициент са най-
високи отново през благоприятния период за развитие на растенията от изследвания 
образец. Съответно през следващите два периода липсва корелация между БКК и 
МЗК. МЗК е показател, който се влияе от множество фактори на средата при зърнено-
житните растения (Стоянов, 201�; �isher and Hille�isLambers, 1���; Stoyanov and (Стоянов, 201�; �isher and Hille�isLambers, 1���; Stoyanov andСтоянов, 201�; �isher and Hille�isLambers, 1���; Stoyanov and�isher and Hille�isLambers, 1���; Stoyanov and 
�aychev, 201�). Тъй като той е основният показател, характеризиращ продуктивността. Тъй като той е основният показател, характеризиращ продуктивността 
на класа (Стоянов, 201�), то наличието на положителни и достоверни, но и стабилни 
корелации с него е от особено значение за селекционния процес. Получените данни 
се характеризират с много силно вариране на корелационните коефициенти на БКК 
с МЗК за трите изследвани периода. Това подчертава изключително нестабилната 
взаимовръзка на двата показателя. Тъй като 2014г се характеризира с много 
големи валежни норми през май и юни, това води до намаляване на озърняването 
следствие на затруднено опрашване, а също така и до много трудното изхранване 
на зърното. През следващия период (201�), много високото озърняване и липсата на 
достатъчно количество валежи са причина за по-дребните зърна. Подобни прояви 
са причина за липса на фенотипна корелация на МЗК с БКК. Сходни зависимости 
са съобщавани и при други изследвания с различни зърнено-житни култури 
(Стоянов, 201�; Asfa� et al., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev,Asfa� et al., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev, et al., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev,et al., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev, al., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev,al., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev,., 200�; Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev,Gulmezoglu et al., 2010; Stoyanov and �aychev, et al., 2010; Stoyanov and �aychev,et al., 2010; Stoyanov and �aychev, al., 2010; Stoyanov and �aychev,al., 2010; Stoyanov and �aychev,., 2010; Stoyanov and �aychev,Stoyanov and �aychev, and �aychev,and �aychev, �aychev,�aychev,, 
201�). Корелационният коефициент за целия период на изследването подчертава 
нестабилната взаимовръзка на двата показателя.

�. Корелация на БКК с БЗК. Резултатите за изследвания амфидиплоид показват 
сходна зависимост на БКК с БЗК, подобно на БКК с МЗК. Висока корелация отново се 
наблюдава през благоприятния период за развитието на растенията (201�). Прави 
впечатление обаче, че положителна и достоверна корелация се наблюдава и през 
междинния период. Това се дължи на високото озърняване, което се наблюдава през 
201�г. Условията през май са благоприятни за правилното протичане на изкласяването, 
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цъфтежа, опрашването и оплождането и през този период се наблюдава най-високо 
озърняване спрямо трите изследвани периода. Независимо от това условията на 
средата и при тази зависимост са причина за сериозните разлики в корелационните 
коефициенти. Това се подчертава и от тяхното вариране през отделните периоди. 
Поради тази причина корелацията на БКК и БЗК също може да бъде определена 
като нестабилна при изследвания амфидиплоид. Ali et al. (200�), Ashfa� et al. (200�),Ali et al. (200�), Ashfa� et al. (200�), et al. (200�), Ashfa� et al. (200�),et al. (200�), Ashfa� et al. (200�), al. (200�), Ashfa� et al. (200�),al. (200�), Ashfa� et al. (200�),. (200�), Ashfa� et al. (200�),, Ashfa� et al. (200�),Ashfa� et al. (200�), et al. (200�),et al. (200�), al. (200�),al. (200�),. (200�),, 
�antahun and �elay (2012), �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and and �elay (2012), �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair andand �elay (2012), �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and �elay (2012), �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and�elay (2012), �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and (2012), �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and �ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and�ashif and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair andand �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and �hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and�hali� (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and (2004), �hali� et al. (2004), Sinclair and, �hali� et al. (2004), Sinclair and�hali� et al. (2004), Sinclair and et al. (2004), Sinclair andet al. (2004), Sinclair and al. (2004), Sinclair andal. (2004), Sinclair and. (2004), Sinclair and, Sinclair andSinclair and andand 
�amieson (200�), Siddi�ue et al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���), (200�), Siddi�ue et al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���),Siddi�ue et al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���), et al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���),et al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���), al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���),al. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���),. (1���), Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���),, Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���),Stoyanov and �aychev (201�), Va�ieka (1���), and �aychev (201�), Va�ieka (1���),and �aychev (201�), Va�ieka (1���), �aychev (201�), Va�ieka (1���),�aychev (201�), Va�ieka (1���), (201�), Va�ieka (1���),Va�ieka (1���), (1���), 
съобщават разнообразни корелационни зависимости между двата показателя, в 
строга зависимост от изследвания генотип.

�. Корелация на БКК с ИО. Най-високи и отрицателни корелации на двата 
признака се наблюдават през благоприятния период. През другите два периода се 
запазва тенденцията, корелацията на БКК с ИО да е отрицателна, но достоверността 
особено в междинния период е изключително ниска. Тъй като ИО отчита степента 
на осилестост на класовете (Стоянов, 201�), може да се твърди, че повишаването 
на броя на класчетата води до намаляване на ИО, поради особеностите на ДКО, 
който е компонент на ИО. Високото вариране на корелационните коефициенти от 
друга страна подчертава нестабилността на подобен тип корелации и предполага 
различни гени, които кодират двата признака.

�. Корелация на БКК и БКДК. През благоприятния и през междинния период 
се наблюдава известна корелация, която макар положителна и достоверна, не 
предполага значима зависимост на двата показателя. Това се подчертава от 
стойността през неблагоприятния период за развитието на амфидиплоида. Тъй като 
БКДК при зърнено-житните култури отчита плътността на класа (Стоянов и Байчев, при зърнено-житните култури отчита плътността на класа (Стоянов и Байчев,при зърнено-житните култури отчита плътността на класа (Стоянов и Байчев, 
201�), то по-големият брой класчета следва да увеличи плътността (�hali� et al., 2004). (�hali� et al., 2004).�hali� et al., 2004). et al., 2004).et al., 2004). al., 2004).al., 2004).., 2004).. 
Дефакто обаче, повишаването на броя на класчетата се свързва с допълнителното 
развитие на апикалната част на класа (�riend, 1���). Тъй като основният растеж на (�riend, 1���). Тъй като основният растеж на�riend, 1���). Тъй като основният растеж на, 1���). Тъй като основният растеж на. Тъй като основният растеж на 
класа се съсредоточава в неговата централна част, то класчетата от апикалната и 
базалната част са по-слабо развити, с по-малък брой цветчета (�irby, 1��4). Поради (�irby, 1��4). Поради�irby, 1��4). Поради, 1��4). Поради. Поради 
тази причина на по-малка дължина се разполагат повече класчета. Това означава, 
че увеличаването на класчетата следва да увеличава плътността на класа (Стоянов, 
2014). Тази хипотеза следва да е валидна само при добре осигурени условия за 
вегетативен растеж. В действителност обаче, когато основните асимилати биват 
насочени към генеративното развитие, то класовете с по-малка дължина и идентичен 
брой класчета ще формират по-голяма плътност. Броят на класчетата е консервативен 
признак и при по-добре вегетативно развити класове плътността ще е много по-
малка (Стоянов, 2014). Поради тази причина разликата във варирането между ДК и 
варирането на БКК е причина за изместване на корелационните зависимости между 
БКК и БКДК в противоположна посока. Поради тази причина се потвърждава тезата, 
че корелациите на комплексните признаци са фенотипно неустойчиви.

�. Корелация на БКК с РМДК. Подобно на предходната зависимост, тази 
корелация също показва изключително неустойчив характер. Висока стойност на 
корелационния коефициент се наблюдава единствено при благоприятния период за 
развитието на изследвания амфидиплоид. През другите два периода особеностите 
на развитие на тегловните параметри и в частност МК (като компонент на РМДК) 
силно повлияват корелацията на БКК с РМДК. Подобно на БКДК, увеличаването 
на класчетата води до повишаване на МК (Stoyanov, 2014b). Тъй като БКК и ДК (Stoyanov, 2014b). Тъй като БКК и ДКStoyanov, 2014b). Тъй като БКК и ДК, 2014b). Тъй като БКК и ДКb). Тъй като БКК и ДК). Тъй като БКК и ДК. Тъй като БКК и ДК 
нарастват непропорционално (всяко следващо класче допринася с по-малка 
дължина от предходното), то увеличаването на класчетата води до повишаване на 
масата на единица дължина от класа. През неблагоприятния период за развитието 
на амфидиплоида, подобна тенденция не може да бъде формирана, тъй като 
увеличаването на класчетата се свързва с по-трудно изхранване на зърната, особено 
в базалната и апикална част на класа.
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влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида �riticum ×toschevii �����t�

�. Корелация на БКК със СМК. Високи стойности на корелационния коефициент се 
наблюдават само отново през благоприятния период за развитие на амфидиплоида. 
Това заедно с данните за корелациите на БКК с БКДК и РМДК, подчертава 
изключителната нестабилност на подобни корелации и предполага сериозното 
влияние на факторите на средата върху тяхната изява. Основната причина за това 
е различният механизъм на формиране на вегетативните показатели като БКК, ДК 
и ДКО и тези свързани с генеративното развитие – МЗК, БЗК и М1000. Въпреки това 
при благоприятно развитие на подобни растителни образци са налице зависимости 
между доброто вегетативно и доброто генеративно развитие (Стоянов, 201�a).a).). 
Формирането на масата на дадено класче е свързано пряко с неговата генеративна 
фаза. Това предполага, че при нормално развити класове нарастването на БКК ще 
води до намаляване на СМК, поради по-слабо развитите класчета в апикалната и 
базалната част. Високата фертилност обаче на класчетата от средната част на класа 
предполага и високи стойности на СМК при благоприятни условия. Поради тази 
причина, макар корелацията на БКК и СМК да е неустойчива, е важно да се подчертае 
високото и значение при благоприятно развитие на растенията от изследвания 
образец. Това се свързва с възможности за висок продуктивен потенциал.

10. Корелация на БКК с М1000. Най-висок корелационен коефициент е отчетен 
през благоприятния период (201�). Съответно през другите два периода не се 
наблюдава корелационна зависимост на двата показателя. Увеличаването на БКК 
при благоприятни условия на средата се свързва както с увеличаване на БЗК, така и 
с увеличаване на МЗК (Стоянов, 201�). Това се наблюдава при изследвания образец (Стоянов, 201�). Това се наблюдава при изследвания образец. Това се наблюдава при изследвания образец 
по отношение на корелацията на БКК с БЗК и с МЗК. На практика увеличаването на 
двата показателя едновременно означава, че при благоприятни условия колкото е по-
едър класът, толкова повече и по-едри зърна формира (�hali� et al., 2004). Подобни�hali� et al., 2004). Подобни et al., 2004). Подобниet al., 2004). Подобни al., 2004). Подобниal., 2004). Подобни., 2004). Подобни). Подобни 
и разнообразни зависимости се наблюдават и при други амфидиплоиди и културни 
растения (Стоянов, 201�a; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arnya; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny; Ali et al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; ArnyAli et al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny et al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arnyet al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny al., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arnyal., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny., 200�; Anwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; ArnyAnwar et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arnyet al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arnyal., 200�; Ashfa� et al., 200�; Arny., 200�; Ashfa� et al., 200�; ArnyAshfa� et al., 200�; Arny et al., 200�; Arnyet al., 200�; Arny al., 200�; Arnyal., 200�; Arny., 200�; ArnyArny 
and Garber, 1�1�; �hali� et al., 2004; �han et al., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга Garber, 1�1�; �hali� et al., 2004; �han et al., 200�; �hokhar et al., 2010). От другаGarber, 1�1�; �hali� et al., 2004; �han et al., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга, 1�1�; �hali� et al., 2004; �han et al., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга�han et al., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга et al., 200�; �hokhar et al., 2010). От другаet al., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга al., 200�; �hokhar et al., 2010). От другаal., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга., 200�; �hokhar et al., 2010). От друга�hokhar et al., 2010). От друга et al., 2010). От другаet al., 2010). От друга al., 2010). От другаal., 2010). От друга., 2010). От друга 
страна нарушената фертилност т.е. нестабилността при БЗК и недоброто изхранване 
на зърното водещо до намаляване на М1000 при неблагоприятните периоди за 
развитие на амфидиплоида са причина за липса на подобен тип корелация.

11. Корелация на БКК със СИВГ. Съществена, положителна и достоверна 
корелация е отчетена между двата показателя през благоприятния период за 
развитие на изследвания образец. Подобно на М1000, през следващите два 
периода (2014 и 201�) липсва висока и достоверна корелация. СИВГ представлява 
специфично биологично съотношение между МЗК, БЗК и ДК. БКК и ДК са типични 
вегетативни показатели и се влияят в по-малка степен от условията на средата при 
различни зърнено-житни култури (Стоянов и Байчев, 201�). Това води и до висока (Стоянов и Байчев, 201�). Това води и до висока. Това води и до висока 
корелация между тях (Stoyanov and �aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК са (Stoyanov and �aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК саStoyanov and �aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК са and �aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК саand �aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК са �aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК са�aychev, 201�). От друга страна МЗК и БЗК са, 201�). От друга страна МЗК и БЗК са. От друга страна МЗК и БЗК са 
типични генеративни показатели и между тях също се наблюдава висока корелация 
(Стоянов, 201�). За това съобщават различни изследвания и автори както при 
изследвания амфидиплоид, така и при култури като обикновената зимна пшеница 
и тритикале (Leilah and Al-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid etLeilah and Al-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et and Al-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid etand Al-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et Al-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid etAl-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et-�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et�hateeb, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et, 200�; Ashfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid etAshfa� et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid etet al., 200�; Shahid, 2000; Shahid et al., 200�; Shahid, 2000; Shahid etal., 200�; Shahid, 2000; Shahid et., 200�; Shahid, 2000; Shahid etShahid, 2000; Shahid et, 2000; Shahid et 
al., 2002). Независимо от това и по-голямото влияние на генетичните фактори върху 
БКК и ДК, в растителния организъм съществуват компенсационни механизми, които 
могат да ограничават изявата на определи признаци (Stoyanov, 201�b). Поради (Stoyanov, 201�b). ПорадиStoyanov, 201�b). Поради, 201�b). Порадиb). Поради). Поради. Поради 
тази причина през благоприятния период за развитие на изследвания образец се 
наблюдава по-висока продуктивна братимост, но по-ниски стойности на ДК и БКК 
(Стоянов, лично съобщение). Съответно МЗК, БЗК и М1000 са по-високи. Обратно 
през неблагоприятния и междинния период, стойностите на МЗК и М1000 са по-
ниски, но тези на ДК и БКК – по-високи. Това е причина СИВГ да остава сравнително 
идентичен и през трите периода на изследване. Поради това липсата на стабилност 
на БЗК и М1000 през неблагоприятните периоди спрямо БКК е причина за липсата 
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на стабилна фенотипна корелация на БКК и СИВГ.

таблица ����� Корелационен анализ на изследваните параметри (част 2).
�able �� Correlation analysis of the studied parameters (part 2)

Корелации / / 
Corre�ations 2012/201� 201�/2014 2014/201� 2012/201� СС / AV / AVAV VC, %

МК/ МЗК/WGS/WGSWGS 0,996** 0,965** 0,982** 0,962** 0,981 1,582
WS БЗК/NGS/NGSNGS 0,��0** 0,�04** 0,�4�** 0,�41** 0,�0� �,��1

ИО/AI/AIAI -0,�01** -0,2�2 -0,0�0 -0,4��** -0,401 -110,���
БКДК/NSLS/NSLSNSLS -0,�0�** -0,1�1 -0,20� -0,�4�** -0,��1 -�2,�01
РМДК/WDLS/WDLSWDLS 0,���** 0,���** 0,�1�** 0,��4** 0,�4� �,2�4
СМК/AWS/AWSAWS 0,967** 0,975** 0,962** 0,926** 0,968 0,677
�1000 0,���** 0,�0�** 0,���** 0,�1�** 0,��4 �,�1�

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,��4** 0,���** 0,�12** 0,���** 0,��� �,���
МЗК/ БЗК/NGS/NGSNGS 0,973** 0,902** 0,781** 0,834** 0,885 10,965
WGS ИО/AI/AIAI -0,�0�** -0,1�2 0,000 -0,�1�* -0,��� -1�0,2�4

БКДК/NSLS/NSLSNSLS -0,���** -0,0�2 -0,12� -0,1�� -0,2�� -102,0��
РМДК/WDLS/WDLSWDLS 0,965** 0,992** 0,955** 0,938** 0,971 1,972
СМК/AWS/AWSAWS 0,966** 0,981** 0,988** 0,953** 0,978 1,149
�1000 0,796** 0,873** 0,766** 0,712** 0,812 6,800

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,���** 0,���** 0,���** 0,���** 0,��� �,���
БЗК/ ИО/AI/AIAI -0,�10** -0,2�� -0,1�2 -0,�44** -0,4�� -��,010
NGS БКДК/NSLS/NSLSNSLS -0,���** 0,04� -0,2�� -0,22� -0,2�� -11�,1��

РМДК/WDLS/WDLSWDLS 0,���** 0,�0�** 0,���** 0,���** 0,��� 1�,�1�
СМК/AWS/AWSAWS 0,��2** 0,��0** 0,���** 0,��0** 0,�4� 12,02�
�1000 0,��4** 0,���** 0,20� 0,2�0 0,4�� �0,�1�

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,��2** 0,���** 0,440 0,���** 0,��� ��,�4�
ИО/ БКДК/NSLS/NSLSNSLS 0,��4** -0,4��* 0,�42** 0,4��** 0,�12 214,���
AI РМДК/WDLS/WDLSWDLS -0,��2** -0,1�� 0,212 -0,0�� -0,2�� -1��,�4�

СМК/AWS/AWSAWS -0,��0** -0,110 0,0�� -0,1�� -0,�00 -1�4,1�4
�1000 -0,�0�** -0,2�� 0,1�� 0,0�2 -0,2�2 -1�4,1��

 СИВГ/SEYI/SEYISEYI -0,�02** -0,��� -0,14� -0,4��** -0,4�1 -�2,�10
БКДК/ РМДК/WDLS/WDLSWDLS -0,4�1* -0,0�� 0,12� -0,01� -0,1�0 -204,1��
NSLS СМК/AWS/AWSAWS -0,��0** -0,242 -0,0�2 -0,241 -0,��� -�2,�2�

�1000 -0,414 -0,022 0,0�� 0,0�� -0,11� -22�,���
 СИВГ/SEYI/SEYISEYI -0,�4�** -0,11� -0,�14 -0,�4�** -0,��� -�4,0�1
РМДК/СМК/AWS/AWSAWS 0,���** 0,���** 0,���** 0,��1** 0,��� 1,074
WDLS �1000 0,�20** 0,���** 0,�11** 0,�1�** 0,�2� 2,�0�
 СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,���** 0,��0** 0,��0** 0,���** 0,�4� �,���
СМК/ �1000 0,�0�** 0,���** 0,���** 0,���** 0,�1� 2,442
AWS СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,��1** 0,��4** 0,�20** 0,��1** 0,��� �,�44
�1000СИВГ/SEYI/SEYISEYI 0,���** 0,���** 0,���** 0,�01** 0,�0� �,���

БКК/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/NSS – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ – брой класчета в клас/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/number of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/of spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/spikelets per spike, ДК/LS – дължина на класа/ per spike, ДК/LS – дължина на класа/per spike, ДК/LS – дължина на класа/ spike, ДК/LS – дължина на класа/spike, ДК/LS – дължина на класа/, ДК/LS – дължина на класа/LS – дължина на класа/ – дължина на класа/
length of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса of spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаof spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса spike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаspike, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса, ДКО/LSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаLSA – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – маса – дължина на класа с осили/length of spike with awns, МК/WS – масаlength of spike with awns, МК/WS – маса of spike with awns, МК/WS – масаof spike with awns, МК/WS – маса spike with awns, МК/WS – масаspike with awns, МК/WS – маса with awns, МК/WS – масаwith awns, МК/WS – маса awns, МК/WS – масаawns, МК/WS – маса, МК/WS – масаWS – маса – маса 
на класа/weight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS of spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSof spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS spike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSspike, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS, МЗК/WGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSWGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGS – маса на зърната в клас/weight of grains per spike, БЗК/NGSweight of grains per spike, БЗК/NGS of grains per spike, БЗК/NGSof grains per spike, БЗК/NGS grains per spike, БЗК/NGSgrains per spike, БЗК/NGS per spike, БЗК/NGSper spike, БЗК/NGS spike, БЗК/NGSspike, БЗК/NGS, БЗК/NGSNGS 
– брой зърна в клас/number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,number of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,of grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,grains per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,per spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index, spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,spike, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,, ИО/AI – индекс на осилестост/awness index,AI – индекс на осилестост/awness index, – индекс на осилестост/awness index,awness index, index,index,, 
БКДК/NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,NSLS – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike, – брой класчета по дължината на класа/number of spikelets to the length of spike,number of spikelets to the length of spike, of spikelets to the length of spike,of spikelets to the length of spike, spikelets to the length of spike,spikelets to the length of spike, to the length of spike,to the length of spike, the length of spike,the length of spike, length of spike,length of spike, of spike,of spike, spike,spike,, 
РМДК/WDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theWDLS – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along the – разпределение на масата по дължината на класа/weight distribution along theweight distribution along the distribution along thedistribution along the along thealong the thethe 
length of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –of spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –spike, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –, СМК/AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –AWS – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 – – средна маса на класче/average weight of spikelet, М1000/�1000 –average weight of spikelet, М1000/�1000 – weight of spikelet, М1000/�1000 –weight of spikelet, М1000/�1000 – of spikelet, М1000/�1000 –of spikelet, М1000/�1000 – spikelet, М1000/�1000 –spikelet, М1000/�1000 –, М1000/�1000 –�1000 –1000 – 
маса на 1000 зърна/weight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеweight of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране of 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеof 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране 1000 grains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеgrains, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиране, СИВГ/SEYI – селекционен индекс за неутрализиранеSEYI – селекционен индекс за неутрализиране – селекционен индекс за неутрализиране 
на влиянието на фактора „година”/specific index eliminating the year influence.
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влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида �riticum ×toschevii �����t�

Корелации на ДК
ДК е показател, който при изследвания образец корелира високо, достоверно и 

стабилно с БКК. Това е така, тъй като увеличаването на БКК води до увеличаване на 
ДК в конкретния случай. Съобщавани са множество резултати, които потвърждават, 
че в рамките на определен генотип дължината на класа и броя на класчета нарастват 
в определена зависимост (Chawdhry et al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�, (Chawdhry et al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�,Chawdhry et al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�, et al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�,et al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�, al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�,al., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�,., 1��1; Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�,Nabi et al., 1���; �ashif and �hali�, et al., 1���; �ashif and �hali�,et al., 1���; �ashif and �hali�, al., 1���; �ashif and �hali�,al., 1���; �ashif and �hali�,., 1���; �ashif and �hali�,�ashif and �hali�, and �hali�,and �hali�, �hali�,�hali�,, 
2004). Корелационните коефициенти между БКК и ДК за трите изследвани периода. Корелационните коефициенти между БКК и ДК за трите изследвани периода 
са високи. Това предполага почти линейна зависимост. В действителност обаче 
увеличаването на броя на класчетата не е пропорционално на увеличаването 
на дължината на класа. Всяко следващо класче допринася с по-малка дължина 
от предходното. Подобни твърдения се свързват с особеностите на апикалното 
развитие на класа и формирането на класчетата (�irby, 1��4). Зависимостите, които (�irby, 1��4). Зависимостите, които�irby, 1��4). Зависимостите, които, 1��4). Зависимостите, които. Зависимостите, които 
възникват в този случай предполагат нелинейна зависимост, която в определени 
граници има линеен характер. Това е характерна особеност на биологичните 
явления и процеси и зависимостта на БКК и ДК не е изключение. Независимо от 
това следва да се подчертае, че подобна зависимост се доказва от идентичните 
корелационни коефициенти и тенденции, които се наблюдават при корелациите на 
ДК, спрямо тези на БКК. Това предполага, че особеностите на определен конкретен 
генотип по отношение на ДК са свързани с изявата на определен брой класчета и 
тяхното развитие. Сериозни различия спрямо корелациите на БКК не наблюдават 
при корелационните коефициенти на ДК с МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК, М1000 и СИВГ. 
Подобни данни за обикновената пшеница са съобщени от Arny and Garber (1�1�), AliArny and Garber (1�1�), Ali and Garber (1�1�), Aliand Garber (1�1�), Ali Garber (1�1�), AliGarber (1�1�), Ali (1�1�), AliAli 
et al. (200�), Anwar et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (200�), �ashif and �hali� (2004), al. (200�), Anwar et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (200�), �ashif and �hali� (2004),al. (200�), Anwar et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (200�), �ashif and �hali� (2004),. (200�), Anwar et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (200�), �ashif and �hali� (2004),(200�), Anwar et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (200�), �ashif and �hali� (2004),Anwar et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (200�), �ashif and �hali� (2004),�ashif and �hali� (2004), and �hali� (2004),and �hali� (2004), �hali� (2004),�hali� (2004), (2004), 
�han et al. (200�), �han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid et al. (200�), �han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahidet al. (200�), �han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid al. (200�), �han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahidal. (200�), �han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid. (200�), �han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid�han and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid and Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahidand Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid Dar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), ShahidDar (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid (2010), �hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid�hali� et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid et al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahidet al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid al. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahidal. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid. (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid (2004), �hokhar et al. (2010), Shahid�hokhar et al. (2010), ShahidShahid 
(2000). При тези корелации корелационните коефициенти на ДК са завишени спрямо При тези корелации корелационните коефициенти на ДК са завишени спрямо 
тези на БКК. Подобни данни подчертават, че при тези зависимости ДК е следствие 
от развитието на определен брой класчета. Въпреки сходствата с БКК, впечатление 
правят различията при корелациите на ДК с ДКО, ИО и БКДК. 

Корелации на ДКО
1. Корелация на ДКО с МК. Наблюдава се висока и достоверна корелация на 

двата признака само през първия и благоприятен период за развитието на образеца. 
През останалите два периода корелация практически липсва. Липсата на подобна 
зависимост се дължи на твърде високата комплексност на двата изследвани 
показателя. Тъй като на практика ДКО има за компонент ДК, а МЗК е част от 
МК (Стоянов, 201�), то може да се предположи, че корелацията на ДКО и МК е 
идентична с тази на ДК и МЗК. Увеличаването на дължината на класа се свързва с 
повишаване на броя на класчетата или с тяхното по-добро развитие (�riend, 1���). (�riend, 1���).�riend, 1���)., 1���).. 
От друга страна това води до повишаване на броя на зърната в клас и съответно до 
увеличаване на масата на зърната в клас (Стоянов и Байчев, 201�). При влошаване 
на условията и невъзможност да се формират стойностите на БЗК и МЗК, корелацията 
на двата признака остава ниска и недостоверна, което се доказва от резултатите за 
изследвания образец. Въпреки това се наблюдава тенденция подобна взаимовръзка 
да е винаги положителна. Получените стойности за двата неблагоприятни периода 
подчертават факта, че през стопанската 201�/2014 и 2014/201� условията на средата 
не позволяват зърната на изследвания образец да се изхранват добре.

2. Корелация на ДКО с МЗК. Стойностите на тази корелация са подобни като 
тенденция с предходната, но са по-ниски. Същата тенденция се наблюдава и 
при корелацията на БКК с МК и ДК с МК. Това се свързва с факта, че при МК се 
отчита и вегетативната част на класа – плеви, вретено и осили. Макар, че осилите 
имат сериозно влияние по отношение на изхранването на зърната в класа (Teich, (Teich,Teich,, 
1��2), то се предполага твърде отрицателното въздействие на средата, при която, то се предполага твърде отрицателното въздействие на средата, при която 
фотосинтетичната роля на осилите не е в състояние да компенсира неблагоприятните 
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условия на отглеждане.
�. Корелация на ДКО с БЗК. Формирането на зърната в клас фактически няма 

отношение към дължината на осилите (Chhabra and Sethi, 1���). Поради тази причина (Chhabra and Sethi, 1���). Поради тази причинаChhabra and Sethi, 1���). Поради тази причина and Sethi, 1���). Поради тази причинаand Sethi, 1���). Поради тази причина Sethi, 1���). Поради тази причинаSethi, 1���). Поради тази причина, 1���). Поради тази причина. Поради тази причина 
подобна взаимовръзка следва да е сравнително ниска. Поради факта обаче, че ДКО 
има за компонент ДК, то се предполага поведение на корелацията подобно на тази 
на ДК с БЗК. В действителност изследваният образец формира висока и достоверна 
корелация на двата признака през стопанските 2012/201� и 2014/201�. През двата 
периода условията на средата предполагат по-добра фертилност. Това се свързва 
с по-добри условия на средата по време на опрашването и оплождането. Тъй като 
по-високи стойности на ДК са свързани с повече или по-едри класчета (�ashif and (�ashif and�ashif and andand 
�hali�, 2004), а това предполага и високи стойности на БКК, то ДКО следва подобно, 2004), а това предполага и високи стойности на БКК, то ДКО следва подобно, а това предполага и високи стойности на БКК, то ДКО следва подобно 
поведение. В резултат на това осилите практически не влияят на БЗК, а корелацията 
е свързана по-скоро с ДК като компонент на ДКО.

4. Корелация на ДКО с ИО. Голямата дължина на осилите предполага и по-високи 
стойности на ИО (Stoyanov, 2014b). В това отношение се очакват високи и достоверни (Stoyanov, 2014b). В това отношение се очакват високи и достоверниStoyanov, 2014b). В това отношение се очакват високи и достоверни, 2014b). В това отношение се очакват високи и достоверниb). В това отношение се очакват високи и достоверни). В това отношение се очакват високи и достоверни. В това отношение се очакват високи и достоверни 
положителни корелации на двата признака. И тъй като условията на средата по 
време на формирането на осилите не предполага съществени различия между трите 
периода на изследване се предполагат идентични корелации. В действителност това 
е корелацията, която варира в най-голяма степен през периодите на изследването 
за дадения образец. Стойностите варират от силно достоверни отрицателни до 
значими и достоверни положителни. Подобно поведение показва, че двата признака 
макар и да са свързани поради факта, че имат едни и същи компоненти очертават 
две различни страни на осилестостта на класовете. Докато ДКО представлява 
строго емпирично измерване, в което влиза и ДК, то ИО дава представа единствено 
за дължината на осилите. Поради тази причина може да се твърди, че класовете 
с еднакви стойности на ДКО, не винаги имат еднакви по дължина осили. Това се 
дължи на няколко причини. От една страна осилите следват генералната тенденция 
за развитие на класа (Stoyanov, 201�b), но класовете с по-добре озърнени класчета (Stoyanov, 201�b), но класовете с по-добре озърнени класчетаStoyanov, 201�b), но класовете с по-добре озърнени класчета, 201�b), но класовете с по-добре озърнени класчетаb), но класовете с по-добре озърнени класчета), но класовете с по-добре озърнени класчета, но класовете с по-добре озърнени класчета 
се характеризират с осили разположени под по-голям ъгъл (Фигура 1). Т.е. колкото 
по-добре е развит даден клас то ДКО ще е по-малко, от това на по-неразвит клас, 
но с еднакви стойности на ДК. �то защо през благоприятния период за развитие 
на изследвания образец стойностите са високи отрицателни и достоверни. Това 
обяснява и поведението през останалите два периода. Тъй като озърняването 
през тях е по-слабо и класовете не са достатъчно развити, то осилите следват 
тенденцията на ДК. От друга страна, при някои класове, вегетативното развитие е 
по-ясно изразено, отколкото при други, поради което е възможно корелация между 
ДКО и ИО, практически да липсва.

�. Корелация на ДКО с БКДК. Наблюдават се отрицателни корелации и през 
трите изследвани периода, като през първите два са високи и достоверни. Това 
предполага, че колкото по-плътен е даден клас, толкова по-малки са стойностите 
на ДКО. Това се свързва с факта, че колкото по-добре са развити класчетата на 
единица дължина, толкова осилите се разполагат под по-голям ъгъл (Фигура 1). През 
последния изследван период корелацията е отново отрицателна, но е недостоверна. 
Това се свързва с по-малкото вариране на двата показателя и липса на стойности, 
които да формират ясна корелационна зависимост.

�. Корелация на ДКО с РМДК. Висока, достоверна и положителна корелация се 
наблюдава само през благоприятния период за развитие на изследвания образец. 
Това се дължи на факта, че както при БКК и ДК, доброто развитие на вегетативните 
показатели не винаги предполага и доброто развитие на генеративните. Въпреки 
това високите корелации на двата показателя показват, че колкото по-дълъг е 
класът, толкова и по-тежки са неговите класчета (Стоянов, 201�). Това подчертава, 
че реализацията на подобна корелация изисква подходящи условия за формирането 
на продуктивния потенциал на класа. При тази корелация осилите също нямат 



��

влияние на факторите на средата върху корелационните 
зависимости при вида �riticum ×toschevii �����t�

практическо отношение, а стойностите на корелационните коефициенти се отнасят 
до ДК като компонент на ДКО.

�. Корелация на ДКО със СМК. Стойностите на корелационните коефициенти 
са идентични като тенденция с тези между ДКО и РМДК. Това се свързва с факта, 
че по-високите стойности на РМДК се свързват с по-тежки класчета, т.е. с по-високи 
стойности на СМК. Отново достоверна и висока корелация се наблюдава само през 
благоприятния период.

�. Корелация на ДКО с М1000. Тъй като М1000 е показател, който се влияе 
силно от условията на средата за конкретен генотип (Стоянов и Байчев, 201�), 
то се предполага и силно различаващи се корелации между двата изследвани 
показателя. Това е така, тъй като М1000 е показател, който се свързва с висока 
степен на достоверност с изхранването на зърната. Поради тази причина колкото 
по-слабо се изхранват зърната, толкова по-слабо ще корелира показателят с ДКО. 
Въпреки че осилите имат значение като фотосинтетичен апарат, който допринася 
за изхранването на зърната (Chhabra and Sethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаването (Chhabra and Sethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаванетоChhabra and Sethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаването and Sethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаванетоand Sethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаването Sethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаванетоSethi, 1���; Teich, 1��2), то влошаването, 1���; Teich, 1��2), то влошаванетоTeich, 1��2), то влошаването, 1��2), то влошаването, то влошаването 
на цялостното хранене на растенията не дава възможност за компенсиране на 
влиянието на условията на отглеждане. Поради тази причина корелацията на 
ДКО с М1000 е по-скоро свързана с ДК като компонент на ДКО. �то защо висок 
и достоверен корелационен коефициент се наблюдава само при благоприятния 
период за развитие на изследвания образец.

�. Корелация на ДКО със СИВГ. Наличието на биологични съотношения в 
изследвания образец между вегетативен показател какъвто е ДК, генеративен 
какъвто е БЗК и показател свързан с изхранването на зърната какъвто е МЗК се 
подчертава от стойностите на СИВГ през трите изследвани периода. В това отношение 
корелацията на останалите показатели със СИВГ би дало възможност да се оцени 
до каква степен даден показател е стабилен по отношение на компенсационните 
механизми, които съществуват в даден генотип. От друга страна корелационната 
зависимост може да се свърже и с идентични генетични системи, които кодират даден 
признак. Тъй като ДКО е признак, който включва в себе си както дължината на класа, 
така и дължината на осилите, то високата корелация през благоприятния период 
се свързва с възможността за реализация на продуктивния потенциал на класа, 
заложен от вегетативното му развитие. В това отношение дължината на осилите 
като компонент на ДКО има по-скоро второстепенна роля, докато ДК се свързва 
с генералните тенденции спрямо развитието на класа. Това е причината, поради 
която корелационните коефициенти на ДКО уподобяват като тенденция тези на ДК 
с останалите показатели. За това свидетелства и високата корелация на ДК с ДКО, 
макар да не следват идентична тенденция. Всички посочени хипотези се подчертават 
и от корелацията на ДКО със СИВГ. Идентичните корелационни коефициенти на 
ДК и ДКО със СИВГ, както и тенденцията, която се наблюдава между отделните 
периоди категорично показва, че ДКО е типичен вегетативен показател. Поради тази 
причина корелационните зависимости, които той формира с показатели имащи друго 
естество, ще бъдат повлияни в голяма степен от условията на средата.

Корелации на МК
1. Корелация на МК с МЗК. Изключително много изследвания подчертават факта, 

че основната част от масата на класа се свързва с неговото озърняване (Нанкова и 
др., 201�; Nankova et al., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, при; Nankova et al., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, приNankova et al., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, при et al., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, приet al., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, при al., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, приal., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, при., 2014a; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, приa; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, при; Nankova et al., 2014b). Поради тази причина, приNankova et al., 2014b). Поради тази причина, при et al., 2014b). Поради тази причина, приet al., 2014b). Поради тази причина, при al., 2014b). Поради тази причина, приal., 2014b). Поради тази причина, при., 2014b). Поради тази причина, приb). Поради тази причина, при). Поради тази причина, при 
нормални стойности на фертилността и нормално озърняване, МК и МЗК следва 
да имат сходно поведение. През трите периода на изследването образецът 
показва изключително висока, положителна и достоверна корелация между двата 
показателя. Това подчертава тяхната изключителна взаимовръзка. Висока остава 
корелацията дори през периода 201�/2014, когато се наблюдава най-слабото 
озърняване. Това означава, че въпреки намалената фертилност, корелацията 
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остава стабилна. Варирането на корелационните коефициенти подчертава подобно 
твърдение. Независимо от факта, че МЗК е съставна част на МК, наличието на 
значима и достоверна корелация не е задължително. Това важи с особена сила 
за амфидиплоидните видове, при които често нарушения във фертилността при 
отделни растения в съвкупността водят до силно занижаване на корелацията на двата 
показателя. За подобен тип корелация свидетелстват изследванията на Байчев (1���) 
при първични тритикале. Корелационните коефициенти за изследвания образец в 
рамките на три контрастни периода недвусмислено доказват както стабилността на 
зависимостта между МК и МЗК, но и стабилността на амфидиплоида.

2. Корелация на МК с БЗК. През всички изследвани периоди се наблюдава 
висока, положителна и достоверна корелация на двата изследвани признака. 
Прави впечатление обаче, че независимо от високото озърняване през периода 
2014/201�, корелацията е значително по-ниска спрямо останалите два периода. 
Това се дължи на сериозното полягане през месец юни, поради което зърната в 
част от класовете не се изхранват правилно. Независимо от по-малкото вариране 
и на двата показателя, занижената корелация през този период показва наличие на 
класове с еднакво високо озърняване, но с различно изхранени зърна. През другите 
два периода корелацията е над 0,�, което се свързва с много високата взаимовръзка 
на двата показателя. Корелационните коефициенти варират сравнително слабо, 
а корелационният коефициент средно за трите периода също е много висок. Това 
показва, че основната част от МК е в следствие високите стойности на БЗК. Подобно 
твърдение дава основание да се заключи, че БЗК е един от основните компоненти на 
продуктивността на класа при изследвания амфидиплоид. До подобни заключения 
стигат и Stoyanov and �aychev (201�), при изследване на корелационните зависимостиStoyanov and �aychev (201�), при изследване на корелационните зависимости and �aychev (201�), при изследване на корелационните зависимостиand �aychev (201�), при изследване на корелационните зависимости �aychev (201�), при изследване на корелационните зависимости�aychev (201�), при изследване на корелационните зависимости (201�), при изследване на корелационните зависимости, при изследване на корелационните зависимости 
при кръстоски и сортове тритикале.

�. Корелация на МК с ИО. Забелязва се тенденция корелационните коефициенти 
на двата показателя да имат отрицателна стойност. Това предполага по-ниски 
стойности на МК, колкото повече ИО е по-висок. Подобно на корелацията с ДКО, 
следва да се посочи, че колкото по-добре е озърнен класът, то осилите се разполагат 
под по-голям ъгъл спрямо класовото вретено (Фигура 1). Поради тази причина по-
ниските стойности на ИО се свързват с по-крупни класове. Въпреки това достоверна 
корелация е отчетена само през периода 2012/201�. Това се дължи на факта, че 
през този период се наблюдават условия, които благоприятстват развитието на 
продуктивния потенциал на класа. През другите два периода, на практика зърната 
не се изхранват добре, не изпълват добре класчетата и осилите се разполагат по 
твърде разнообразен начин (Стоянов, лично съобщение). Това води до отсъствие на 
зависимост между тегловните параметри какъвто е МК и дължината на осилите.

4. Корелация на МК и БКДК. Броят на класчетата по дължината на класа 
представлява специфично отношение, което характеризира плътността на класа 
(Стоянов, 201�). Характерна особеност за този показател е, че колкото по-плътен е 
даден клас, толкова по-трудно се развиват по-голям брой фертилни цветчета (Стоянов, 
2014). Поради тази причина се предполага, че класовете с по-голяма плътност, ще се 
озърняват по-слабо и ще формират по-малки зърна. Данните за изследвания образец 
показват, че съществува подобна тенденция. Всички корелационни коефициенти са 
отрицателни, което потвърждава, че съществува подобно отношение между БКДК 
и МК. Корелацията обаче е значима и достоверна единствено през благоприятния 
за развитие на изследвания образец период. Това е така, тъй като изхранването на 
зърната през периодите 201�/2014 и 2014/201� е силно затруднено в следствие на 
влошените условия на средата. Поради тази причина формираните зърна не могат 
да изпълнят класчетата и съответно да реализират зависимост между МК и БКДК. 
В резултат на това, корелационните коефициенти варират силно като подчертават 
зависимостта на тази корелация от условията на средата.

�. Корелация на МК и РМДК. През всички изследвани периоди се наблюдават 
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високи положителни и достоверни корелации на двата признака. Поради тази причина 
може да се посочи изключително високата стабилност на зависимостта между 
двата показателя. Тъй като и двата показателя са комплексни величини (Стоянов, 
201�; Стоянов, 2014), следва да се подчертае, че подобна корелация свидетелства 
за стабилно озърняване. Това е така, тъй като стойностите на корелационните 
коефициенти предполагат, че независимо от изменението на ДК (като компонент 
на РМДК), разпределението на масата остава идентично т.е. класовете формират 
стабилен добив, независимо от условията на средата. Въпреки че корелацията на ДК 
и МК е нестабилна, тъй като класове с еднаква дължина формират различна маса, 
зависимостта на МК и РМДК е стабилна, тъй като двата показателя следват сходна 
тенденция. РМДК е показател производен на МК, което от една страна предполага 
висока корелация (Стоянов, 201�). От друга страна обаче възможността ДК да варира 
през отделните периоди създава предпоставка за намаляване на стойностите на 
корелационните коефициенти. Поради тази причина високата корелация на двата 
показателя може да се тълкува в две посоки – стабилни стойности на МК по години и 
нестабилни стойности на ДК или стабилни стойности на ДК и нестабилна проява на 
МК. Тъй като данните от дисперсионния анализ категорично определят липсата на 
влияние на периода на отглеждане върху МК, но същевременно силно повлиява ДК, 
високите корелации са показателни за стабилността на продуктивността от класа 
при изследвания образец.

�. Корелация на МК със СМК. Корелацията е изключително подобна като 
поведение с тази между МК и РМДК. Това се дължи на факта, че БКК и ДК, което 
са компоненти съответно на СМК и РМДК, корелират положително, високо и 
достоверно. Тъй като ДК следва тенденцията на БКК, то и СМК следва тенденцията 
на РМДК. Поради факта, че варирането при БКК е по-слабо, то и корелацията 
между МК и СМК е по-висока, отколкото между МК и РМДК. И през трите изследвани 
периода, корелационните коефициенти са много високи, положителни и достоверни. 
Въпреки това тази корелация също има две посоки по отношение на стойностите на 
корелационните коефициенти. От една страна стойностите предполагат стабилност 
на БКК по години и нестабилни стойности на МК, а от друга стабилни стойности на МК, 
но нестабилни стойности на БКК през отделните периоди. Данните от дисперсионния 
анализ показват високата стабилност на МК, тъй като между отделните периоди не 
се формират достоверни разлики, но нестабилно поведение на БКК. Поради тази 
причина, заедно със стойностите на предходната корелация, може да се твърди с 
висока степен на статистическа достоверност, че при изследвания амфидиплоиден 
образец се наблюдава висока стабилност по отношение продуктивността на класа.

�. Корелация на МК с М1000. През трите изследвани периода се наблюдават 
положителни, високи и достоверни корелация на двата показателя. Това се свързва с 
високото влияние на М1000 като компонент на продуктивността на класовете. Подобно 
поведение е регистрирано и в предходно изследване върху същия амфидиплоид 
(Стоянов, 201�a). Въпреки това следва да се подчертае, че през отделните периодиa). Въпреки това следва да се подчертае, че през отделните периоди). Въпреки това следва да се подчертае, че през отделните периоди 
се наблюдават известни различия в стойностите на корелационните коефициенти. 
Най-висока е корелацията през периода 201�/2014, който се характеризира като 
неблагоприятен. Въпреки, че през този период се наблюдават най-неблагоприятни 
условия за изхранването на зърната, то М1000 има по-високи стойности, отколкото 
тези през междинния период – 2014/201�. Това се дължи на факта, че по-малкия брой 
зърна, формиран през 201�/2014 бива компенсиран в известна степен от едрината 
им. Това води да по-голямо значение на М1000 при формирането на продуктивността 
и съответно до по-висока корелация с МК. През 2012/201� съответно, независимо от 
доброто изхранване на зърната и нормалната фертилност, по-ниската корелация на 
двата показателя се свързва с неидентичната тенденция между броя на зърната 
в клас и тяхната едрина. Следва да се подчертае, че тази корелация варира по-
силно през периода на изследване, спрямо корелацията на МК с БЗК. Поради 
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тази причина може да се посочи, че М1000 има по-ограничено въздействие върху 
продуктивността, отколкото БЗК. Подобна зависимост е установена и при тритикале, 
за което съобщават Stoyanov and �aychev (201�c).Stoyanov and �aychev (201�c). and �aychev (201�c).and �aychev (201�c). �aychev (201�c).�aychev (201�c). (201�c).c).).

�. Корелация на МК със СИВГ. Тъй като и двата показателя са изключително 
стабилни по отношение на влиянието на условията на средата през трите контрастни 
периода на отглеждане, то корелационните коефициенти между тях също са много 
високи, положителни и достоверни. Подобна висока корелация на даден показател с 
биологично съотношение, какъвто е СИВГ, потвърждава данните от дисперсионния 
анализ. Въпреки това впечатление правят различаващите се корелационни 
коефициенти през трите отделни периода. Това се дължи на факта, че независимо 
от стабилния характер на показателя МК, условията на средата оказват известно 
влияние върху неговите стойности. Тъй като СИВГ е значително по-стабилен 
параметър отколкото МК, то различията в корелацията на практика се дължат във 
варирането на МК.

Корелации на МЗК
1. Корелация на МЗК с БЗК. Двата показателя корелират високо, положително 

и достоверно и през трите периода на изследването. Тази корелация следва 
тенденцията на корелацията между МК и БЗК. Поради тази причина и стойностите 
са сходни. През периода 2014/201�, корелационният коефициент на МЗК и БЗК 
е занижен спрямо този между МК и БЗК. Това се дължи на факта, че МК като 
комплексен показател обхваща и незърнестата част на класовете (Стоянов, 201�). 
Тъй като през този период се наблюдава и полягане и съответно наличие на класове 
с еднакъв брой зърна, но с различна маса, то подобно поведение на корелацията 
се свързва и с по-ограничен растеж на вегетативната част на класа при класовете 
на полегналите растения. Това се свързва с неефективна фотосинтеза следствие 
недоброто огряване и съответно да появата на известно вариране (Setter et al., 1���). (Setter et al., 1���).Setter et al., 1���). et al., 1���).et al., 1���). al., 1���).al., 1���).., 1���).. 
Независимо от това, високата фенотипно стабилна корелация на двата показателя 
недвусмислено подчертава факта, че БЗК е основен компонент на класовата 
продуктивност при изследвания образец (Стоянов, 201�a; �onseca and Patterson,a; �onseca and Patterson,; �onseca and Patterson,�onseca and Patterson, and Patterson,and Patterson, Patterson,Patterson,, 
1���; �ohsin et al., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid�ohsin et al., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid et al., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahidet al., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid al., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahidal., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid., 200�). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid). Ashfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и ShahidAshfa� et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahidet al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid al. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahidal. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid. (200�) , Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid Leilah and Al-�hateeb (2004) и ShahidLeilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid and Al-�hateeb (2004) и Shahidand Al-�hateeb (2004) и Shahid Al-�hateeb (2004) и ShahidAl-�hateeb (2004) и Shahid-�hateeb (2004) и Shahid�hateeb (2004) и Shahid (2004) и Shahidи ShahidShahid 
et al. (2002) подчертават положителната и достоверна корелация между двата al. (2002) подчертават положителната и достоверна корелация между дватаal. (2002) подчертават положителната и достоверна корелация между двата. (2002) подчертават положителната и достоверна корелация между двата(2002) подчертават положителната и достоверна корелация между двата подчертават положителната и достоверна корелация между двата 
признака при обикновената зимна пшеница. В своето изследване Aicicek and YildirimAicicek and Yildirim and Yildirimand Yildirim YildirimYildirim 
(200�) посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голяма степен както от посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голяма степен както от 
условията на годината, така и от локацията спрямо изследваните от тях генотипове 
обикновена зимна пшеница. При твърдата пшеница Dogan (200�) посочва силноDogan (200�) посочва силно (200�) посочва силно посочва силно 
различаващи се фенотипни корелации на двата показателя спрямо условията на 
годината. �lanco et al. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също�lanco et al. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също et al. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) същоet al. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също al. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) същоal. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също. (2001), Dogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) същоDogan et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също et al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) същоet al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също al. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) същоal. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също. (200�), Stoyanov and �aychev (201�) също Stoyanov and �aychev (201�) същоStoyanov and �aychev (201�) също and �aychev (201�) същоand �aychev (201�) също �aychev (201�) също�aychev (201�) също (201�) същосъщо 
съобщават за положителна и достоверна корелация на МЗК и БЗК при тритикале.

2. Корелация на МЗК с ИО. Стойностите на корелационните коефициенти са 
подобни на тези между МК и ИО. Следва да се подчертае обаче, че в периода 
2014/201� корелация на двата показателя липса. Поради тази причина тенденцията, 
която се наблюдава за взаимовръзката на МК и ИО, не може да бъде потвърдена 
и за корелацията на МЗК с ИО. Причината за високата, отрицателна и достоверна 
корелация на двата признака през периода 2012/201� се свързва с факта, че по-
крупните класове водят до разполагане на осилите под по-голям ъгъл и намаляване 
на стойностите на ИО. През другите два периода, които се характеризират като 
неблагоприятни за развитието на изследвания образец, подобна зависимост 
липсва. Това се свързва с недоброто изхранване на зърното през тези два 
периода и невъзможност класчетата да бъдат деформирани и съответно осилите 
да са разположени под различен ъгъл. Въпреки това, липсата на генерална 
тенденция се свързва с практически разнородното поведение на осилите. От една 
страна озърняването се свързва с поведението на корелацията, което е видно от 
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достоверните стойности на корелационните коефициенти. По-високите стойности 
на корелациите на МК с ИО, обаче са в следствие на факта, че по-големите осили, 
имащи по-голяма дължина, имат своя принос към МК като част от вегетативната част 
на класа (Stoyanov, 2014b).Stoyanov, 2014b)., 2014b).b).).

�. Корелация на МЗК с БКДК. Колкото по-плътен е един клас, толкова следва 
неговите зърна да са по-дребни или по-малко на брой (Стоянов, 201�c). Това се дължиc). Това се дължи). Това се дължи 
на факта, че при плътните класове зърната се конкурират и се изхранват значително 
по-трудно. Това е видно при някои видове пшеници и амфидиплоиди с компактоидни 
класове (Стоянов, 2014; Стоянов, 201�c). Тъй като зърната с по-малка едрина или (Стоянов, 2014; Стоянов, 201�c). Тъй като зърната с по-малка едрина или(Стоянов, 2014; Стоянов, 201�c). Тъй като зърната с по-малка едрина илиc). Тъй като зърната с по-малка едрина или). Тъй като зърната с по-малка едрина или 
по-малък брой се свързват с по-ниски стойности на МЗК, то се предполага, че 
показателите МЗК и БКДК ще корелират отрицателно. В действителност стойностите 
на корелационните коефициенти са отрицателни, но достоверна е корелацията само 
през периода 2012/201�. Това се дължи на факта, че фертилността е нормална и 
зърната са нормално изхранени при изследвания образец. Когато липсват условия за 
правилното формиране на зърната или тяхната едрина, каквито се наблюдават през 
неблагоприятния и междинния период, корелацията е недостоверна. Въпреки това се 
забелязва тенденция двата показателя да формират определена зависимост, която 
е строго повлияна от условията на средата. Подобна зависимост е наблюдавана и 
при обикновената зимна пшеница (Стоянов, 201�).

4. Корелация на МЗК с РМДК. Наблюдаваните стойности на корелационните 
коефициенти за изследвания образец и през трите периода, подчертават 
изключително силната зависимост на двата показателя. Въпреки че МК е компонент 
на РМДК, практически МК и МЗК са независими показатели. Поради тази причина 
наличието на взаимовръзка между МЗК и РМДК, която е изключително стабилна 
през периоди с различаващи се условия на средата, дава основание да се счита, 
че масата на зърната в клас и нейното разпределение по дължината на класа са 
стабилни като показатели. Това се доказва и от данните от дисперсионния анализ. 
По-високата средна корелация на МЗК с РМДК, отколкото на МЗК с ДК е важно от 
селекционна гледна точка, тъй като по-дългите класове не винаги са по-продуктивни 
(Стоянов, 201�; Стоянов, 201�c). По-високите стойности спрямо тези на корелациятаc). По-високите стойности спрямо тези на корелацията). По-високите стойности спрямо тези на корелацията 
между МК и РМДК се свързват с факта, че вегетативната част на класа има по-малък 
принос към масата на единица дължина от класа и не винаги може да е еднаква. не винаги може да е еднаква.не винаги може да е еднаква. винаги може да е еднаква.винаги може да е еднаква.

�. Корелация на МЗК със СМК. Стойностите на корелационните коефициенти 
и през трите изследвани периода са високи, положителни и достоверни. Прави 
впечатление, както и при корелацията между МЗК и РМДК, че стойностите варират 
изключително слабо. Това се свързва с високата стабилност на взаимовръзката 
между двата показателя. Тъй като МЗК е по-стабилен при изследвания образец, 
отколкото БКК, то високите стойности на тези корелации следва да се отнесат като 
продуктивна стабилност на класчетата. Това се свързва със факта, че дадено класче 
ще формира своята продуктивност на база цялостното развитие на растението, а 
не като линейна функция на заложения му продуктивен потенциал. Поради тази 
причина наблюдаваните стойности на БКК и МЗК дават възможност да се твърди, че 
изследваният образец е биологично стабилен по отношение на своя репродуктивен 
апарат. Наблюдаваните разлики между корелациите през отделните периоди спрямо 
тези на МК с РМДК се свързват с факта, че през 201�/2014 и 2014/201� интензивните 
пролетни валежи, дават възможност за по-голямо вариране във вегетативната маса 
на класа. Стоянов (201�) съобщава сходна зависимост между двата показателя при 
обикновената зимна пшеница.

�. Корелация на МЗК с М1000. Корелационните коефициенти и за трите 
изследвани периода са високи, положителни и достоверни. Тъй като М1000 е 
директно свързан с МЗК, то корелациите са по-високи, отколкото тези на МК с М1000. 
Това е така, тъй като незърнестата част на класа няма отношение към едрината на 
зърната като абсолютни стойности, а косвено (Chhabra and Sethi, 1���). ВисокитеChhabra and Sethi, 1���). Високите and Sethi, 1���). Високитеand Sethi, 1���). Високите Sethi, 1���). ВисокитеSethi, 1���). Високите, 1���). Високите). Високите 
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корелации на МЗК и М1000 определят важното значение на М1000 при формирането 
на продуктивността на класа. Въпреки това корелацията на МЗК с БЗК е съществено 
по-висока, отколкото тази с М1000. Поради това може да се твърди, че М1000 има 
второстепенно влияние върху формирането на класовата продуктивност, след БЗК. 
Подобна зависимост и корелация между двата показателя е съобщена при тритикале 
(Stoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, чеStoyanov and �aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, че and �aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, чеand �aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, че �aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, че�aychev, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, че, 201�; Stoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, чеStoyanov and �aychev, 201�c). Прави впечатление, че and �aychev, 201�c). Прави впечатление, чеand �aychev, 201�c). Прави впечатление, че �aychev, 201�c). Прави впечатление, че�aychev, 201�c). Прави впечатление, че, 201�c). Прави впечатление, чеc). Прави впечатление, че). Прави впечатление, че. Прави впечатление, че 
през неблагоприятния период за развитие на образеца, корелацията е най-висока. 
Това се дължи на факта, че при по-ниска фертилност, каквато се наблюдава през 
този период, зърната се изхранват по-добре. Това води до по-голям принос на М1000 
към формирането на класовата продуктивност и съответно до по-висока корелация 
с МЗК. Поради тази причина може да се твърди, че корелацията на МЗК с М1000 
е стабилна, но повлияваща се от условията на средата. Разнообразни стойности 
за корелационните коефициенти между двата показателя са съобщени от Стоянов 
(201�), Ashfa� et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicek, Ashfa� et al. (200�), Leilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). AicicekLeilah and Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicek and Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicekand Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicek Al-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). AicicekAl-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicek-�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicek�hateeb (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicek (2004) и Shahid et al. (2002). Aicicekи Shahid et al. (2002). Aicicek Shahid et al. (2002). AicicekShahid et al. (2002). Aicicek et al. (2002). Aiciceket al. (2002). Aicicek al. (2002). Aicicekal. (2002). Aicicek. (2002). Aicicek. AicicekAicicek 
and Yildirim (200�) посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голяма Yildirim (200�) посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голямаYildirim (200�) посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голяма (200�) посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голяма посочват, че тази фенотипна корелация се влияе до голяма 
степен както от условията на годината, така и от локацията спрямо изследваните 
от тях генотипове обикновена зимна пшеница. При твърдата пшеница Dogan (200�)Dogan (200�) (200�) 
посочва силно различаващи се фенотипни корелации на двата показателя спрямо 
условията на годината.

�. Корелация на МЗК със СИВГ. Високите стойности на корелационните 
коефициенти определят корелацията между двата показателя като изключително 
стабилна. Тъй като СИВГ представлява специфично биологично съотношение, което 
на практика не се променя спрямо условията на средата (Stoyanov, 201�b), то може (Stoyanov, 201�b), то можеStoyanov, 201�b), то може, 201�b), то можеb), то може), то може, то може 
да се счита, че МЗК също се характеризира с висока стабилност по години. Това се 
доказва и от дисперсионния анализ. Високите, положителни и достоверни корелации 
са идентични по стойност през отделните периоди и варират сравнително слабо. 
Това дава основание да се счита, че изследвания образец притежава изключителна 
класова продуктивност и морфология.

Корелации на БЗК
1. Корелация на БЗК с ИО. Висока, отрицателна и достоверна корелация се 

наблюдава само през благоприятния период за развитие на изследвания образец. 
Това се свързва с факта, че по-високото озърняване е причина, при добро изхранване 
на формираните зърна, класчетата да се деформират от първоначалната си форма 
и осилите да се изместват под определен ъгъл (Фигура 1). Поради тази причина ИО 
приема по-малки стойности. Подобна тенденция не се наблюдава през другите два 
периода, тъй като фертилността и едрината на зърната не са достатъчни, за да се 
получи подобно явление. Въпреки това стойността на корелационния коефициент 
за целия изследван период подчертава факта, че се наблюдава известна тенденция 
между двата показателя. Това определя корелацията между БЗК и ИО като силно 
зависима от условията на средата.

2. Корелация на БЗК и БКДК. През благоприятния период за развитието на 
изследвания образец се наблюдава стойност на корелационния коефициент, 
която предполага наличие на определена взаимовръзка на двата показателя. 
В действителност при определени видове пшеница е установена зависимост 
между плътността на класа, която изразява БКДК и формираните зърна. При тези 
форми се наблюдава занижена фертилност, следствие на силното уплътняване на 
класчетата и невъзможност за развитие на голям брой цветчета, съответно зърна 
(Стоянов, 201�c). Опрашването при тези форми също е затруднено, поради което теc). Опрашването при тези форми също е затруднено, поради което те). Опрашването при тези форми също е затруднено, поради което те 
реализират по-малко зърна. Това дава основание да се търси и подобна зависимост 
при изследвания образец. Слабата, но значима (�0,�) корелация, която се наблюдава�0,�) корелация, която се наблюдава0,�) корелация, която се наблюдава 
между БЗК и БКДК показва, че подобна зависимост съществува, но тя не е така 
ясно изразена, подобна на някои пшенични видове. Това се дължи на факта, че по-
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уплътнени класове могат да се наблюдават при наличие на по-висока братимост и на 
по-големи разлики в развитието на главния клас и останалите класове. Формираните 
класове от по-късни братя остават по-къси, но със същия брой класчета т.е. 
стойностите на БКДК са по-високи. Тъй като те се развиват и по-слабо, е нормално 
тяхната фертилност да е занижена, т.е. да се развият по-малко цветчета в едно 
класче. През благоприятния период – 2012/201� на практика условията на средата 
позволяват по-висока братимост, а също така и наличие на по-разнообразни класове 
по дължина и плътност, за което свидетелстват и вариационните коефициенти на ДК 
и БКК. Подобни стойности определят корелацията като крайно нестабилна и силно 
влияеща се от условията на средата. �alimullah et al. (2012) и �hali� et al. (2004)�alimullah et al. (2012) и �hali� et al. (2004) et al. (2012) и �hali� et al. (2004)et al. (2012) и �hali� et al. (2004) al. (2012) и �hali� et al. (2004)al. (2012) и �hali� et al. (2004). (2012) и �hali� et al. (2004) и �hali� et al. (2004)�hali� et al. (2004) et al. (2004)et al. (2004) al. (2004)al. (2004). (2004) 
посочват от достоверна отрицателна до положителна корелация на двата показателя 
при обикновената зимна пшеница.

�. Корелация на БЗК и РМДК. И през трите изследвани периода корелационните 
коефициенти са високи, положителни и достоверни. Това се свързва с факта, че БЗК е 
основен компонент на класовата продуктивност. Поради тази причина колкото повече 
зърна се формират, толкова по-тежка ще е единица дължина от класа изразена чрез 
РМДК. Впечатление прави по-ниската стойност на корелационния коефициент през 
2014/201�. Това се свързва с факта, че поради полягането на част от растенията се 
формират разнородни класове по показателя МЗК, съответно МК, но с еднакъв брой 
зърна. Поради тази причина макар и стабилна като тенденция, взаимовръзката на 
двата показателя се повлиява в известна степен от условията на средата.

4. Корелация на БЗК със СМК. Тази корелация следва тенденцията на 
предходната, като стойностите не се различават особено. По-голяма разлика е 
отчетена само през периода 2014/201�. Това се дължи на факта, че в резултат на 
наблюдаваното полягане, зърната в някои класове не се изхранват правилно, което 
води да наличие на класчета с различна маса. Въпреки това, по-големият брой 
класчета, който се наблюдава варира по-слабо, отколкото дължината на класа, което 
се свързва и с по-високата корелация на БЗК и СМК. Поради тази причина, може да 
се твърди, че корелацията също се повлиява в известна степен от условията на 
средата.

�. Корелация на БЗК с М1000. Тази корелация е обект на изключително голям 
брой изследвания (Ali et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; EhdayeAli et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; Ehdaye et al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; Ehdayeet al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; Ehdaye al., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; Ehdayeal., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; Ehdaye., 200�; Ashfa� et al., 200�; Aycicek and Yildirim, 200�; EhdayeAycicek and Yildirim, 200�; Ehdaye and Yildirim, 200�; Ehdayeand Yildirim, 200�; Ehdaye Yildirim, 200�; EhdayeYildirim, 200�; Ehdaye, 200�; Ehdaye 
and Waines, 1���; Dogan, 200�; Leilah and Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;Dogan, 200�; Leilah and Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;, 200�; Leilah and Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;Leilah and Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012; and Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;and Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012; Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;Al-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;-�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;�hateeb, 2004; �alimullah et al, 2012;, 2004; �alimullah et al, 2012;�alimullah et al, 2012; et al, 2012;et al, 2012; al, 2012;al, 2012;, 2012; 
�ashif and �hali�, 2004; �hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001; and �hali�, 2004; �hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;and �hali�, 2004; �hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001; �hali�, 2004; �hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;�hali�, 2004; �hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;, 2004; �hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;�hali� et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001; et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;et al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001; al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;al., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;., 2004; �han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;�han and Dar, 2010; �orkut et al., 2001; and Dar, 2010; �orkut et al., 2001;and Dar, 2010; �orkut et al., 2001; Dar, 2010; �orkut et al., 2001;Dar, 2010; �orkut et al., 2001;, 2010; �orkut et al., 2001;�orkut et al., 2001; et al., 2001;et al., 2001; al., 2001;al., 2001;., 2001; 
Shahid et al., 2002; Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите, et al., 2002; Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,et al., 2002; Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите, al., 2002; Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,al., 2002; Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,., 2002; Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,Sidwell et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите, et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,et al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите, al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,al, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,, 1���; �hang et al., 2012). В голям брой от случаите,�hang et al., 2012). В голям брой от случаите, et al., 2012). В голям брой от случаите,et al., 2012). В голям брой от случаите, al., 2012). В голям брой от случаите,al., 2012). В голям брой от случаите,., 2012). В голям брой от случаите, 
независимо от вида на изследваната зърнено-житна култура е установено, че при 
увеличаване на броя на зърната в резултат от завишена фертилност се наблюдава 
намаляване на стойностите на М1000. Това предполага обратна зависимост на двата 
показателя (Байчев, 1���). Въпреки това са съобщавани и изследвания, при които е 
установена и висока, положителна и достоверна корелация на БЗК и М1000 (Stoyanov (StoyanovStoyanov 
and �aychev, 201�). Следва да се подчертае, че подобни зависимости се отнасят �aychev, 201�). Следва да се подчертае, че подобни зависимости се отнасят�aychev, 201�). Следва да се подчертае, че подобни зависимости се отнасят, 201�). Следва да се подчертае, че подобни зависимости се отнасят. Следва да се подчертае, че подобни зависимости се отнасят 
до изследвания с различни възприети методики. Отрицателната корелация най-
често е съобщавана при изследване на голям брой генотипове в различни периоди, 
като корелационните коефициенти са средни за генотиповете и периодите или са 
осреднявани по генотипове. В тези случаи отрицателната корелация е свързана с 
логични различните стойности и реакция на БЗК и М1000 в различни условия на 
средата. При анализ на корелациите на двата показателя за всеки период и всеки 
генотип поотделно без осредняване, голяма част от корелационните коефициенти 
са нулеви или близки до нулата, положителни и отрицателни, но недостоверни. 
Подобно поведение също е логично, тъй като даден стабилен генотип се озърнява 
идентично, а изхранването на зърната също е идентично при еднакви условия на 
средата, в които се отглеждат отделните растения. Различия биха се получили, ако 
част от растенията полегнат или се нападнат от различни вредители. При нормални 



��

Христо Павлинов Стоянов

условия обаче, положителни корелации на двата признака се регистрират, когато 
дадено растение формира разлики между отделните братя. В този случай, по-слабо 
развити класове с идентична фертилност, ще формират по-малка маса. Това води до 
положителни и достоверни корелации на БЗК и М1000. Идентично е и поведението 
на изследвания образец. Поради факта, че растенията, особено през благоприятния 
период формират различни класове, корелациите през 2012/201� и 201�/2014 са 
високи, положителни и достоверни. През 2014/201�, обаче поради полагането на 
част от растенията се формират твърде разнообразни стойности на М1000, което се 
свързва с липсата на корелационна зависимост на двата показателя. Изключителното 
разнообразие от поведение на двата признака, дори в еднакви условия на средата, 
правят тяхната взаимовръзка твърде неустойчива. Това се дължи както на различните 
генетични системи, които са свързани с формирането им, така и с различните 
периоди, през които се осъществява експресията на двата признака (Stoyanov and (Stoyanov andStoyanov and andand 
�aychev, 201�c). �kuyama et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации на, 201�c). �kuyama et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации наc). �kuyama et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации на). �kuyama et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации на. �kuyama et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации на�kuyama et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации на et al. (2004) съобщават за разнообразни корелации наet al. (2004) съобщават за разнообразни корелации на al. (2004) съобщават за разнообразни корелации наal. (2004) съобщават за разнообразни корелации на. (2004) съобщават за разнообразни корелации на съобщават за разнообразни корелации на 
двата признака в зависимост от условията на средата.

�. Корелация на БЗК със СИВГ. Данните за корелационните коефициенти на БЗК 
и СИВГ категорично подчертават тезата, че експресията на БЗК е силно повлияна 
от условията на средата. За разлика от МЗК, този параметър не се характеризира 
със стабилност през отделните периоди на изследването. За това свидетелства и 
липсата на корелация през 2014/201� със параметъра СИВГ. Подобни данни показват, 
че въпреки наличието на компенсационни механизми по отношение на класовата 
продуктивност, БЗК не е в състояние да реагира на всички възможни видове 
стрес, свързани с крайната продуктивност. Това е валидно по отношение периода 
на изхранване на зърната. При други видове растения, съществува механизъм 
на отхвърляне на определено количество семена или плодове, при наличие на 
неблагоприятни условия след формирането на завръза. При зърнено-житните 
култури подобно явление не се наблюдава. Поради тази причина компенсационните 
механизми действат на ниво М1000 след процеса на формиране на зърното. Въпреки 
това се наблюдава известна тенденция БЗК и СИВГ да корелират положително. Това 
подчертава особеното значение на този показател при формирането на класовата 
продуктивност.

Корелации на ИО
Корелационните зависимости, които ИО формира с показателите БКДК, РМДК, 

СМК, М1000 и СИВГ се отличават с изключително голямо разнообразие от стойности. 
Варирането на корелационните коефициенти е много високо, което предполага 
липса на стабилни корелации между тези признаци. Това е така, тъй като ИО е 
показател отразяващ чисто вегетативно съотношение (Stoyanov, 201�). Стойностите (Stoyanov, 201�). СтойноститеStoyanov, 201�). Стойностите, 201�). Стойностите. Стойностите 
на показателя дават възможност да се прецени до каква степен определен клас 
формира своите осили. Поради тази причина корелациите с генеративни индексни 
показатели каквито са РМДК, СМК и М1000 следва да бъдат подчинени на много 
сложни зависимости. Това от своя страна е свързано категорично с въздействието 
на средата. Впечатление правят високите, положителни и достоверни корелации на 
тези признаци през благоприятния период за развитие на изследвания образец. Това 
се свързва със специфичните особености на формиране на осилите и наличието 
на подобна корелация е по-скоро изключение, свързано с изключителни условия 
на отглеждане. От друга страна се наблюдават достоверни корелации на ИО с 
БКДК. Независимо от това, те са силно нестабилни, тъй като варират от високи 
положителни до умерени отрицателни. Подобни данни показват много сложната 
природа на формиране на осилите и до сериозното им значение по отношение на 
класовата морфология. Въпреки, че осилите се считат за устойчив и стабилен белег, 
това може да се твърди с висока степен на сигурност само по отношение на тяхното 
наличие. В действителност техните растеж и развитие следват общата тенденция 
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на растителния организъм. Поради тази причина, макар ИО също да представлява 
специфично биологично съотношение, то липсата на достоверност при корелацията 
със показателя СИВГ, показва нестабилния характер спрямо развитието на 
осилите.

Корелации на БКДК
Подобно на предходния показател и при БКДК, голям брой от корелационните 

коефициенти са ниски и недостоверни. Това важи особено за периодите 201�/2014 и 
2014/201�, когато на практика не се формират корелации с признаците РМДК, СМК и 
М1000. Изключение прави периодът 2012/201�, но единствената значима корелация 
е със СМК. Това показва, че плътността на класа, която се определя от БКДК не е в 
пряка зависимост от тези показатели, а също така не им оказва влияние. Макар, че 
са съобщавани определени образци, при които по-голямата плътност се свързва с 
по-дребни зърна и съответно с по-ниски стойности на М1000 (�alimullah et al., 2012), (�alimullah et al., 2012),�alimullah et al., 2012), et al., 2012),et al., 2012), al., 2012),al., 2012),., 2012),, 
то при изследвания образец не се наблюдава подобна тенденция. �hali� et al. (2004)�hali� et al. (2004) et al. (2004)et al. (2004) al. (2004)al. (2004). (2004) 
от друга страна съобщава за слаба положителна корелация на БКДК и М1000 при 
обикновената зимна пшеница. БКДК не корелира достоверно и със СИВГ, което даваБКДК не корелира достоверно и със СИВГ, което дава 
основание да се твърди, че плътността на класа има неустойчив характер спрямо 
условията на средата. Въпреки че показателят има строго вегетативен характер, 
БКДК следва тенденцията на общия вегетативен растеж на изследвания образец.

Корелации на РМДК
Наблюдаваните корелационни коефициенти на РМДК със СМК и М1000 

подчертават стабилната взаимовръзка между параметрите. Варирането на 
стойностите е слабо, което ги доближава до фенотипно стабилните зависимости 
между МК и МЗК и БКК и ДК. Тъй като РМДК, СМК и М1000 са типични генеративни 
показатели, се очаква и корелациите между тях да бъдат също високи, достоверни и 
стабилни. Това се дължи на факта, че и през трите периода се наблюдава идентична 
продуктивност на класа. Поради тази причина изследвания образец може да бъде 
определен едновременно и като пластичен и като стабилен по отношение на своята 
продуктивност. Показателите МК, МЗК, РМДК, СМК и М1000 на практика отразяват 
различна страна на класовата продуктивност. Въпреки това високата взаимовръзка, 
която съществува между тях е основание да се счита, че независимо от условията 
на средата и вегетативната част на класа, се наблюдава изключително сложно 
взаимодействие на показателите и наличие на сложни компенсационни механизми. 
Това се доказва и от високата корелация на РМДК със СИВГ. Високата, положителна 
и достоверна корелация потвърждава стабилността на амфидиплоидния образец.

Корелации на СМК
Корелацията на СМК с М1000, напълно следва тенденцията на корелацията 

на РМДК с М1000. Това се дължи на високата взаимовръзка на генеративните 
параметри. Стабилността на подобна взаимовръзка се доказва и от подобната 
корелация на СМК със СИВГ.

Корелации на М1000
Проведеният дисперсионен анализ дава изключително противоречиви данни 

по отношение на стабилността на показателя М1000. Наблюдаваните достоверни 
разлики са при ниво на α≥0,01. Подобно поведение поставя показателя в определени 
отношения с условията на средата, което се свързва с особеностите на корелациите 
на показателя през различните периоди на изследването. Тъй като статистически 
достоверни разлики се наблюдават, то може да бъде посочено, че средата влияе в 
определена степен върху стойностите на показателя. Това може да се потвърди и 
от вариационния анализ и средните стойности. Тъй като през периодите 201�/2014 
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и 2014/201� се наблюдава значително по-слабо изхранване на зърната спрямо 
стойностите през 2012/201�, може да се счита, че метеорологичните фактори оказват 
влияние. Въпреки това високите, положителни и достоверни корелации на М1000 
със СИВГ подчертават наличието на тенденция М1000 да е в рамките на определени 
стойности, независимо от условията на средата.

Корелации на СИВГ
Данните за всички корелационни коефициенти на структурните елементи 

на добива със специфичното биометрично отношение СИВГ дават възможност 
морфологичните показатели на класа да бъдат класифицирани в две големи групи 
– вегетативни и генеративни. Към групата на вегетативните показатели се отнасят 
БКК, ДК, ДКО, ИО, БКДК, а към генеративните – БЗК, МК, МЗК, РМДК, СМК и М1000. 
Прави впечатление, че вегетативните и генеративните корелират по между си по 
различен начин. Въпреки че при изследвания образец през периода 2012/201� почти 
всички корелации са високи и достоверни, другите два периода от изследването 
подчертават, че вегетативното и генеративното развитие на класа представляват 
две отделни генни системи, които се експресират по различно време и са зависими 
от различаващите се условия на средата. Тъй като СИВГ представлява показател, 
формиран и от двете групи показатели, то неговите корелации представляват 
специфични взаимоотношения в растителния организъм. Тяхното фенотипно 
вариране е показателно за стабилността на дадения показател и данните от 
дисперсионния анализ доказват подобно твърдение. Поради тази причина може да 
се счита, че ниските и недостоверни корелации на даден показател със СИВГ се 
свързват с неустойчив характер спрямо условията на средата

Данните от така изведения корелационен анализ недвусмислено потвърждават 
изложената хипотеза за фенотипното проявление на различните признаци. Колкото 
един показател е фенотипно неустойчив, толкова и неговите корелации са по-
чувствителни спрямо условията на средата. 

На база на корелационните коефициенти при изследвания амфидиплоиден 
образец като най-устойчиви се характеризират корелациите на МК с МЗК, на МЗК 
с РМДК и СМК, на РМДК със СМК и на БКК с ДК. От друга страна корелациите 
на БКК, ДК, ДКО, ИО и БКДК с МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК и М1000 са повлияни в 
значителна степен от условията на средата и варират в големи граници. Въпреки 
това през благоприятния за развитието на изследвания образец период тези 
корелации са също високи и достоверни. Това показва, че продуктивният потенциал 
на изследвания образец се формира в граници заложени от вегетативния растеж и 
развитие на растението.

Достигането на граничните стойности на продуктивния потенциал, при 
благоприятни условия на средата дава възможност за изява на специфични 
взаимовръзки между стойностите на отделните показатели. Подобни зависимости 
при контрастни условия на средата са силно повлияни, което се свързва с 
резки отклонения от заложения продуктивен потенциал. Независимо от това 
фенотипните корелации при изследвания образец разкриват определени връзки 
между показателите, които да се използват в селекционната работа с вида Triticum 
×toschevii.

изводи

На база на така представените резултати, могат да бъдат направени следните 
изводи:

1. Метеорологичното време оказва сериозно влияние върху корелационните 
зависимости на показателите на класа при вида Triticum ×toschevii.
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2. Корелационните зависимости, които са повлияни в най-голяма степен от 
условията на средата са между показателите, които имат комплексен характер и 
различен начин на формиране.

�. Най-ниски стойности на корелационните коефициенти са отчетени при 
корелациите за показателите БКК, ДК, ДКО, ИО и БКДК с МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК 
и М1000.

4. На база на проведения корелационен анализ изследваните показатели са 
разделени на вегетативни (БКК, ДК, ДКО, ИО и БКДК) и генеративни (МК, МЗК, БЗК, 
РМДК, СМК и М1000).

�. Най-високи стойности на корелационните коефициенти, независимо от 
условията на средата са отчетени между показателите от вегетативната група или 
между показателите от генеративната група, което подчертава, че стабилността 
на дадена фенотипна корелация при изследвания образец е пряко зависима от 
генетичната принадлежност и периода на формиране на даден показател.

�. Фенотипно най-стабилни са корелациите на МК с МЗК, на МЗК с РМДК и 
СМК, на РМДК със СМК и на БКК с ДК, което прави тези показатели с най-висока 
селекционна ценност по отношение подобряването на амфидиплоидния образец.
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