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چکیده
بهمنظور گروهبندي الینهاي خالص نوترکیب گندم بهاره ،آزمایشی در دو سال زراعی  13و  14با استفاده از  141الین اینبرد
نوترکیب گندم نان بهاره حاصل از تالقی رقم  Yecora Rojoو ژنوتیپ  No. 49به همراه والدین در دو مکان مهاباد و
میاندوآب در قالب طرح آلفا التیس با دو تکرار و در دو شرایط آبیاري کامل و تنش کمآبی اجرا شد .در این بررسی صفات وزن
ساقه ،طول پدانکل ،وزن پدانکل ،طول سنبله ،سنبله در متر مربع ،وزن دانه ،تعداد دانه ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک،
عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازهگیري شدند .بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب دادهها ،بین دو شرایط رطوبتی از
لحاظ کلیه صفات اختالف معنیداري وجود داشت و اثر متقابل ژنوتیپ در شرایط تنها بر صفت عملکرد بیولوژیک معنیدار بود
که امکان مقایسه الینها در متوسط شرایط محیطی فراهم شد .در تجزیه به عاملها از طریق تجزیه به مؤلفههاي اصلی ،چهار
عامل وارد مدل شدند که  55/44درصد از تغییرات دادهها را تبیین نمودند .بر اساس نتایج تجزیه خوشهاي ،ژنوتیپها به 4
گروه تقسیم شدند که گروه اول که در بر گیرنده ژنوتیپ هاي شماره ،64 ،51 ،51 ،56 ،44 ،35 ،36 ،34 ،34 ،25 ،21 ،15 ،15 ،5
 136 ،125 ،121 ،111 ،115 ،141 ،11 ،15 ،11 ،14 ،11 ،11 ،56 ،61 ،65 ،66 ،62و والد  No. 49بودند که باالترین عملکرد دانه و
اجزاي عملکرد را به خود اختصاص داد .این ژنوتیپها بهعنوان ژنوتیپهاي مناسب جهت برنامههاي بهنژادي براي ایجاد ارقام
پرمحصول شناسایی شدند.
کلمات کلیدي :الین اینبرد نوترکیب ،تجزیه به عاملها ،تجزیه خوشهاي.
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مقدمه

شوند (فرشادفر .)5931 ،تجزیه خوشهای نیز یکی از روش-

گندم یکی از مهمترین و با ارزشترین گیاهانی است که

های آماری برای بررسی تنوع ژنتیکی در بین واریتههای

بیش از هرگیاه زراعی دیگری در دنیا کشت میشود .گندم با

مختلف میباشد که از آن برای گروهبندی صفات و گروه-

تأمین بیش از  42درصد کالری و  12درصد پروتئین مورد

بندی ژنوتیپها استفاده میشود .محققین با استفاده از تجزیه

نیاز ،در جیره غذایی جامعه ایرانی از اهمیت بهسزایی

خوشهای ،ژنوتیپهای مورد بررسی را بر اساس شباهت آنها

برخوردار است .میزان تولید گندم نان حدود  262میلیون تن

از نظر تعدادی از صفات گروهبندی میکنند (فرشادفر،

در سال میباشد ( .)Ogbonnaya et al., 2013برآورد تنوع

 .)5931در این حالت افرادی که در یک گروه قرار می-

ژنتیکی در گیاهان زراعی ،نقش بسیار مهمی در پیشبرد

گیرند ،نزدیک به هم بوده و افراد گروههای دورتر ،تفاوت

برنامههای اصالحی و حفاظت از منابع ژنتیکی دارد .افزایش

بیشتری از هم خواهند داشت (.)Romesburg, 1990

تولید و بهبود کیفیت محصوالت زراعی و استفاده بهینه از

گروهبندی ژنوتیپها با استفاده از روشهای آماری چند

ذخایر ژنی مستلزم جمعآوری ،نگهداری ،توصیف و ارزیابی

متغیره برای به نژادگران گندم میتواند دارای ارزش کاربردی

مواد ژنتیکی است ( .)Pearce et al., 2000گندم بهعنوان

باشد .از این نظر که ،ممکن است ژنوتیپها بسته به هدف

مهمترین گیاه زراعی در جهان و ایران دارای ژنوتیپهای

بهنژادی از کالسترهای مختلف انتخاب شود و همچنین برای

زیادی است که در برنامههای اصالحی مورداستفاده قرار می-

تعریف استراتژیها در جهت جمعآوری ژرم پالسم کمک

گیرد .بنابراین ،الزمه استفاده کارا و صحیح از آنها ،شناسایی

میکند ( .)Faris et al., 2006اهریزاد و همکاران

روابط ژنتیکی ژنوتیپها و تعیین سطح تنوع موجود میباشد

( )Aharizad et al., 2010در بررسی واکنش الینهای

( .)Nazari and Abdolshahi, 2013روشهای مختلفی

اینبرد نوترکیب گندم نان به تنش خشکی و گروهبندی آنها

برای برآورد تنوع ژنتیکی وجود دارد و از جمله مهمترین آن-

دریافتند بین الینها از نظر کلیهی صفات غیر از تعداد پنجهی

ها روشهای آماری چند متغیره است که بهطور همزمان از

نابارور تفاوت معنیداری وجود داشت و تجزیه خوشهای به

اطالعات چندین صفت در کلیه افراد استفاده میکند و بهطور

روش وارد الینها را به دو گروه تقسیم کرد و همچنین بر

وسیعی در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی بر پایه دادههای

اساس نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی و چرخش وریماکس

مورفولوژیک ،بیوشیمیایی و ملکولی کاربرد دارند

چهار عامل را شناسایی کردند که  33/23درصد از کل

( .)Mohammadi and Prasanna, 2003یکی از

تغییرات دادهها را تبیین کرد .تقی زادگان و همکاران ( Taqi

روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره ،تجزیه به عاملها است

 )Zadeghan et al., 2015در ارزیابی الینهای خالص

که حالتی تعمیم یافته از تجزیه به مؤلفههای اصلی است .ولی

نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و

برخالف آن ،بر مبنای یک مدل نسبتاً ویژهی آماری استوار

مورفولوژیکی دریافتند الینهای مورد مطالعه از نظر همه

است .در این روش هدف اصلی توضیح رابطه بین متغیرها از

صفات به جز وزن سنبله ،سطح برگ پرچم و شاخص

طریق تعداد کمیت تصادفی غیر قابل مشاهده تحت عنوان

برداشت اختالف معنیدار مشاهده کردند و همچنین با انجام

عاملها و در عین حال کاهش حجم دادهها است .در چنین

تجزیه خوشهای به روش وارد الینهای مورد مطالعه را به

شرایطی ،عوامل پنهانی که موجب پدید آمدن همبستگی بین

چهار گروه تقسیمبندی کردند و درنهایت با انجام تجزیه به

صفات میشوند ،شناسایی گردیده و بر اساس آنها متغیرها

عاملها ،چهار عامل مهم ،را که در حدود  36درصد از کل

به گروههایی با همبستگی درونگروهی باال دستهبندی می-

تغییرات دادهها را توجیه میکرد شناسایی کردند .نیکسرشت
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گروهبندي الینهاي اینبرد نوترکیب گندم بهاره از لحاظ برخی صفات زراعی
و همکاران ( )Nikoseresht et al., 2014در بررسی الین-

بهمنظور ارزیابی واکنش الینهای اینبرد نوترکیب گندم به

های پیشرفته گندم نان در دو شرایط تنش و بدون تنش

تنش خشکی ،اجرا شد .هر الین در کرتهای دو ردیفی به

خشکی با استفاده از تجزیه به عاملها ،چهار عامل اول در

طول  6/1متر و فاصله بین ردیف  62سانتیمتر با تراکم 122

شرایط نرمال رطوبتی  32/64و در حالت تنش  73/26درصد از

بذر در مترمربع کشت شد .آبیاری در تیمارهای تنش و بدون

واریانس کل را توجیه نمودند .همچنین ،آنها با استفاده از

تنش تا مرحله ظهور سنبله ،بعد از  32میلیمتر تبخیر از طشتک

تجزیه کالستر به روش وارد بر اساس فاصله اقلیدوسی  92الین

کالس  ،Aبسته به دما و میزان تبخیر و تعرق انجام گرفت .برای

و رقم را به چهار گروه دستهبندی کردند .یکی از راههای

اعمال تنش کمآبی ،در مرحله ظهور سنبله ،در تیمار تنش،

افزایش عملکرد ،ایجاد ارقام نوترکیب است .نوترکیبی یکی

آبیاری قطع شد ولی در آزمایش بدون تنش تا زمان رسیدگی

از مؤلفههای ضروری تکامل و اصالح است ،در روشهای

آبیاری ادامه یافت .کلیه مراقبتهای زراعی بهطور یکسان برای

جدید مطالعات ژنتیکی ،الینهای نوترکیب از اهمیت ویژهای

الینها انجام شد .در موقع رسیدگی فیزیولوژیکی ،صفات

برخوردار هستند ( .)Esch et al., 2000لذا این بررسی

ارتفاع و وزن بوته ،طول و وزن سنبله اصلی ،طول و وزن

بهمنظور مطالعه تنوع ژنتیکی ،ارزیابی واکنش الینهای اینبرد

پدانکل ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در واحد سطح ،وزن

نوترکیب گندم نان به خشکی و گروهبندی الینها از لحاظ

هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت

برخی صفات زراعی با استفاده از آمار چند متغیره و در نهایت

هر واحد آزمایشی اندازهگیری شدند.
تجزیههای آماری :تجزیه واریانس ساده و تجزیه واریانس

شناسایی بهترین الین از لحاظ عملکرد و صفات مرتبط با آن

مرکب پس از بررسی و تأیید برقراری مفروضات بر اساس

انجام گرفت.

دادههای دو سال و دو مکان انجام شد .برای مطالعه روابط بین

مواد و روشها

صفات و همچنین گروهبندی الینهای مورد مطالعه از روش

مواد گیاهی :مواد گیاهی مورد استفاده شامل  543الین

تجزیه به مؤلفههای اصلی با چرخش وریماکس استفاده شد.

اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره حاصل از تالقی رقم Yecora

جهت انتخاب تعداد عاملها در ضمن استفاده از نمودار

( Rojoزودرس و پاکوتاه بهعنوان والد پدری با منشأ امریکا

اسکریپالت ،مؤلفههایی که ریشه مشخصه (ویژه مقدار) باالتر

 )543و ژنوتیپ ( No. 49دیررس و پابلند بهعنوان والد مادری

از یک و یا نزدیک به یک داشتند و در ضمن حدود % 32

با منشأ سیستان و بلوچستان) بود .الینها در دانشگاه ریورساید

واریانس متغیرهای اولیه را بیان کردند ،انتخاب شدند .هم-

تولید و از طریق قطب علمی اصالح مولکولی دانشکده

چنین ،جهت گروهبندی الینها از تجزیه خوشهای روش با

کشاورزی دانشگاه تبریز در اختیار این پژوهش قرار داده شد.

روش حداقل واریانس  Wardاستفاده گردید.

ارزیابی مزرعهای :الینهای مورد مطالعه بههمراه والدین
در مزرعه نهالستان منابع طبیعی مهاباد و ایستگاه تحقیقات

نتایج و بحث

کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سالهای زراعی 5939

پس از بررسی و تأیید برقراری فرضهای تجزیه واریانس،

و  5934کشت شدند .این دو منطقه بر اساس طبقهبندی دو

یعنی نرمال بودن توزیع خطاها ،یکنواختی واریانسهای درون

مارتن ،به ترتیب جزو مناطق خشک و نیمهخشک کشور طبقه-

تیماری و اثر افزایشی بلوک با تیمار که بهترتیب به کمک

بندی شدهاند .آزمایش در هر دو منطقه در قالب طرح آلفا

آزمون شاپیرو -ویلک ،توزیع باقیمانده و آزمون غیر افزایشی

التیس با دو تکرار و در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی

توکی صورت گرفت (جدول  ،)5بر اساس نتایج جدول تجزیه
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واریانس مرکب دادهها بین دو سال آزمایش از لحاظ کلیه

برداشت معنیدار گردید .اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × شرایط

صفات به غیر از تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیک

× مکان تنها در صفت شاخص برداشت معنیدار شد .در نهایت

اختالف معنیداری وجود داشت .وجود این اختالف معنیدار

اثر چهارجانبه ژنوتیپ × سال × شرایط × مکان بر هیچ یک از

احتماالً به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت و همچنین شرایط

صفات مورد بررسی اثر معنیداری نداشت (جدول )5؛

متفاوت زمین و خاک محل آزمایش در دو سال باشد .اثر

بنابراین ،با توجه به معنیدار نشدن اثر متقابل ژنوتیپ در شرایط

مکان نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از وزن پدانکل

برای اکثر صفات و واکنش یکسان ژنوتیپها در هر دو

معنیدار بود .بین دو شرایط نرمال رطوبتی و تنش کمآبی از

شرایط ،در کلیه تجزیهها از میانگین ژنوتیپها در دو شرایط

لحاظ کلیه صفات مورد بررسی اختالف معنیدار دیده شد.

استفاده شد .حیدری و همکاران ( )5937در بررسی روابط بین

اثر متقابل سال و مکان بر روی کلیه صفات مورد بررسی به غیر

صفات در جمعیتهای دابل هاپلوئید گندم ،گزارش کردند

از وزن پدانکل معنیدار بود .در کلیه صفات به غیر از طول

که بروز فنوتیپی عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و تعداد

ساقه و وزن هزار دانه اثرمتقابل سال در شرایط نیز معنیدار

سنبله در مترمربع در مقایسه با سایر صفات بیشتر تحت تأثیر

گردید .اثر متقابل مکان در شرایط تنها بر صفات وزن ساقه،

اثر سال قرار گرفت و اثر متقابل ژنوتیپ × سال برای این

طول سنبله و وزن سنبله معنیدار بود .همچنین ،بین ژنوتیپهای

صفات نیز معنیدار شد.

مورد بررسی از لحاظ کلیه صفات زراعی مورد بررسی

در تجزیه به عاملها مقدار آماره  KMOبرابر  2/17و

اختالف معنیدار دیده شد؛ بنابراین ،تنوع ژنتیکی قابل توجهی

آزمون اسفریستی بارتلت معنیدار شد که بیانگر کافی بودن

در بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات وجود

مقادیر همبستگی متغیرهای اولیه برای تجزیه به عاملها بود

داشت که میتوان از این تنوع در برنامههای گزینش برای

(جدول  .)6با در نظر گرفتن مقادیر ویژه بزرگتر از یک ،در

بهبود صفات زراعی بهرهبرداری کرد .اثر متقابل ژنوتیپ در

این تحقیق چهار عامل شناسایی شدند که  71/24درصد از

سال بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از وزن پدانکل معنی-

تغییرات دادهها را تبیین کردند .ضرایب عاملی بزرگتر از 2/1

دار بود .این موضوع بیانگر این واقعیت بود که واکنش الین-

صرف نظر از عالمت مربوطه بهعنوان ضرایب معنیدار در نظر

های نوترکیب از یک سال به سال دیگر مشابه نبوده است .اثر

گرفته شدند .عامل اول که بیشترین مقدار از تغییرات دادهها

متقابل ژنوتیپ در مکان نیز تنها بر صفت وزن سنبله معنیدار

را تبیین کرد ( 62/33درصد) ،دارای ضرایب عاملی بزرگ و

گردید .اثر متقابل ژنوتیپ در شرایط تنها بر صفت عملکرد

مثبت برای صفات ارتفاع ساقه ،وزن ساقه ،طول پدانکل و وزن

بیولوژیک از لحاظ آماری معنیدار بود .نظر به اینکه در

پدانکل بود (جدول  .)1عامل مذکور را میتوان عامل ارتفاع

مورد همه صفات (به غیر از عملکرد بیولوژیک) اثر متقابل

گیاه نامید .در گندم پس از فتوسنتز جاری میتوان به

ژنوتیپ در شرایط غیر معنیدار شد ،مقایسه الینها در

کربوهیدراتهای ذخیره شده در بخشهای رویشی (ازجمله

متوسط شرایط انجام شد (اهریزاد و همکاران5933 ،؛

ساقه) بهعنوان منبع تأمین کننده کربوهیدراتهای مورد نیاز

مقدسزاده اهرابی و همکاران .)5933 ،بر اساس نتایج تجزیه

برای پر کردن دانه اشاره نمود که جزء کربوهیدراتهای غیر

واریانس دادهها همچنین مشاهده شد که اثر متقابل سهجانبه

ساختاری محسوب میشوند و در حدود  61تا  42درصد از

ژنوتیپ × مکان × سال بر کلیه صفات مورد بررسی از لحاظ

کل وزن خشک ساقه را تشکیل میدهند( Savic et al.,

آماری معنیدار بود .درحالیکه ،اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ ×

 .)2012یکی از راهکارهای دستیابی به عملکرد باال در

شرایط × سال بر صفات طول سنبله ،عملکرد دانه و شاخص

ژنوتیپهای گندم تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به مخازن
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اقتصادی یا دانههاست (مدحج .)5932 ،بنابراین اگر گزینش بر

 )et al., 2011ضمن تجزیه به مؤلفههای اصلی در گندم تعداد

اساس عامل اول صورت بگیرد ،بیشترین تأثیر را روی صفات

سنبله در متر مربع را در عامل دوم ،قرار دادند.

مرتبط با ارتفاع گیاه خواهد داشت و ژنوتیپهایی برخوردار از

اهریزاد و همکاران ( )5933بر اساس نتایج تجزیه به

عامل اول میتوانند از انتقال مجدد و سهم انتقال مجدد باالتر

مؤلفههای اصلی و چرخش وریماکس چهار عامل را شناسایی

در عملکرد دانه برخوردار باشند .خدادادی و همکاران

کردند که  33/23درصد از کل تغییرات دادهها را تبیین کرد

( )Khodadadi et al., 2011ضمن انجام تجزیه به مؤلفههای

آنها عامل اول را عامل عملکرد ،و عامل سوم را اجزای

اصلی در گندم صفت ارتفاع را در عامل اول ،قرار دادند.

عملکرد نامیدند و اظهار داشتند انتخاب از طریق هر یک از
این عاملها منجر به گزینش الینها و ارقام مورد مطالعه بر

عامل دوم که  53/67درصد از تغییرات دادهها را تبیین

اساس صفات مهم در هریک از عاملها خواهد بود.

کرد ،دارای ضرایب عاملی مثبت و بزرگ برای صفات وزن
هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص برداشت بود .لذا ،این عامل،

نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشهای  543اینبرد الین

عامل عملکرد نامگذاری شد .چنانچه گزینش الینها بر اساس

نوترکیب به همراه والدین  Yecora Rojoو  49 No.در

عامل دوم انجام شود ،الینهای انتخاب شده عملکرد دانه

مجموع دو سال ،دو مکان و دو شرایط ترسیم شد .بر اساس

باالیی خواهند داشت .صادق قول مقدم و همکاران ( Sadeg

تجزیه واریانس چند متغیره ،برش نمودار درختی از فاصله 52

 )ghol mogadam et al., 2011و طوسی مجرد و بی همتا

بیشترین مقدار  Fو درنتیجه بیشترین نسبت واریانس بین

( )5932عملکرد دانه سنبله ،بیوماس ،شاخص برداشت و تعداد

گروهی به درون گروهی را فراهم کرد .بر این اساس ،الینها

سنبلچه بارور را در عامل اول با عنوان عامل مؤثر بر اجزای

به چهار گروه تقسیم شدند .تجزیه واریانس از نظر صفات

عملکرد و تولید محصول نامگذاری کردند .لیال و الخطیب

مورد مطالعه نشان داد که بین این گروهها از نظر کلیه صفات

( )Leilah and Al-Khateeb, 2005در بررسی عوامل مؤثر

مورد مطالعه اختالف معنیداری وجود داشت (جدول .)9

بر عملکرد دانه گندم تحت شرایط خشکی سه عامل را

گروه  5شامل ژنوتیپهای شماره ،61 ،65 ،53 ،57 ،51 ،7 ،5

شناسایی کردند که عامل اول مؤثر بر عملکرد و اجزای

،13 ،12 ،14 ،19 ،16 ،12 ،42 ،44 ،42 ،97 ،92 ،94 ،92 ،67

عملکرد ،عامل دوم مؤثر بر ارتفاع بوته و عامل سوم بر

،35 ،73 ،72 ،71 ،74 ،79 ،76 ،23 ،27 ،22 ،26 ،25 ،22 ،13

شاخص برداشت مؤثر بود.

،523 ،33 ،33 ،37 ،31 ،34 ،36 ،35 ،32 ،33 ،32 ،31 ،39

عامل سوم که  51/41درصد از کل واریانس دادهها را تبین

592 ،563 ،562 ،561 ،564 ،569 ،565 ،553 ،557 ،551 ،554

نمود دارای ضرایب همبستگی درونی مثبت و معنیداری برای

و ( 512والد  )No. 49بود .ژنوتیپهای موجود در این گروه

صفات طول سنبله و وزن سنبله بود عامل مذکور را میتوان

از نظر صفات وزن ساقه ،طول پدانکل ،وزن پدانکل ،طول

عامل خصوصیات سنبله نامید .فاکتور مذکور را گل پرور و

سنبله ،تعداد دانه ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد

همکاران ( )Gol- Parvar et al., 2003در عامل سوم

دانه و شاخص برداشت ،نسبت به دیگر گروهها از ارزش

بهعنوان عوامل مؤثر بر خصوصیات سنبله معرفی نمودند.

باالتری برخوردار بودند .لذا ،ژنوتیپهای موجود در این گروه

در نهایت دو صفت سنبله در متر مربع و عملکرد

هم از نظر کلیه صفات زراعی دارای ویژگی برتری بودند .با

بیولوژیک نیز با عامل چهارم توجیه شدند که در  54/23درصد

توجه به اینکه الینهای این خوشه از نظر عملکرد و اجزای

از کل تغییرات دادهها را توجیه کرد عامل مذکور را میتوان

عملکرد نسبت به میانگین کل ارزش بیشتری دارند ،بنابراین

عامل زیست توده نامید .خدادادی و همکاران ( Khodadadi

در برنامههای اصالحی جهت تولید ارقام برتر ازنظر عملکرد
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مجله زراعت و اصالح نباتات جلد  ،13شماره  ،1بهار 1316
و اجزای آن میتوان از الینهای این خوشه استفاده نمود

نان را در  53گروه دستهبندی نمودند .نیکسرشت و همکاران

(اهریزاد و همکاران5933 ،؛ Taqi Zadeghan et al.,

( )Nikoseresht et al., 2014در بررسی الینهای پیشرفته

 .)2015گروه دوم ژنوتیپهای شماره ،54 ،59 ،56 ،52 ،2

گندم نان با استفاده از تجزیه کالستر به روش وارد  92الین و

،23 ،15 ،43 ،49 ،93 ،91 ،96 ،63 ،63 ،62 ،69 ،66 ،62 ،53

رقم را به چهار گروه دستهبندی کردند .اهریزاد و همکاران

،595 ،592 ،567 ،555 ،527 ،521 ،529 ،39 ،36 ،77 ،75 ،72

( )5933در بررسی واکنش الینهای اینبرد نوترکیب گندم

 541 ،545 ،542 ،593 ،594 ،599و  542را در برگرفت.

نان به تنش خشکی و با استفاده از تجزیه خوشهای الینها را

ژنوتیپ های گروه مذکور در مقایسه با میانگین کل گروهها از

به دو گروه تقسیم کرد تقی زادگان و همکاران ( Taqi

طول پدانکل ،وزن پدانکل و تعداد سنبله در متر مربع باالتر از

 )Zadeghan et al., 2015نیز با انجام تجزیه خوشهای به

میانگین و از طول ساقه ،وزن ساقه ،طول پدانکل ،طول سنبله،

روش وارد الینهای مورد مطالعه را به چهار گروه

وزن سنبله ،تعداد دانه ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک،

تقسیمبندی کردند.

عملکرد دانه و شاخص برداشت کمتر از میانگین گروهها

نتیجهگیري کلی

برخوردار بودند .در گروه  9ژنوتیپهای شماره ،3 ،4 ،9 ،6

ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر صفات عملکرد دانه و

،73 ،21، 24 ،29 ،11 ،47 ،41 ،46 ،93 ،99 ،95 ،64 ،52 ،55

اجزای آن از تنوع بسیار باالیی برخوردار بودند و میتوان از

 593 ،591 ،552 ،552 ،523 ،524 ،525 ،522 ،32 ،34و 546

این پتانسیل ژنتیکی در برنامههای اصالحی استفاده نمود.

قرار گرفتند .ارزش ژنوتیپهای این گروه ازنظر صفات طول

همچنین بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی عامل

ساقه ،وزن ساقه ،طول پدانکل ،وزن پدانکل ،طول سنبله باالتر

عملکرد که در بر گیرنده صفات عملکرد دانه ،وزن هزار دانه

از میانگین کل و ازنظر سنبله در متر مربع ،وزن سنبله ،تعداد

و شاخص برداشت بودند بیشترین حجم تغییرات دادهها را به

دانه در سنبله ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه

خود اختصاص داد که بیانگر اهمیت عامل مذکور بود بنابراین

و شاخص برداشت پایینتر از میانگین کل بود .در نتیجه ،این

گزینش الینهای اینبرد نوترکیب بر اساس عامل مذکور

گروه در کل گروه نامطلوبی به شمار میرود (جدول  .)4در

احتماالً میتواند در دستیابی به ژنوتیپهایی با عملکرد و

گروه  4شامل ژنوتیپهای شماره ،37 ،32 ،17 ،43 ،45 ،3 ،1

اجزای عملکرد باال مثمر ثمر باشد .بر اساس نتایج تجزیه خوشه

،597 ،596 ،563 ،566 ،562 ،553 ،559 ،556 ،522 ،526 ،33

ای ،ژنوتیپهای کالستر شماره یک که شامل ژنوتیپهای

 543 ،547 ،544 ،549و ( 543والد  )Yecora Rojoقرار

شماره ،13 ،13 ،12 ،42 ،97 ،92 ،94 ،92 ،67 ،65 ،57 ،51 ،7

داشت .ژنوتیپهای این گروه از وزن هزار دانه و شاخص

،523 ،33 ،37 ،35 ،32 ،33 ،35 ،72 ،23 ،27 ،22 ،26 ،22

برداشت باالتر از میانگین کل برخوردار بوده و از نظر صفات

 592 ،561 ،565 ،553 ،557و والد  No. 49بودند در مقایسه

طول ساقه ،طول پدانکل ،وزن پدانکل ،طول سنبله ،سنبله در

با دیگر کالسترها که از عملکرد و اجزای عملکرد باالیی

متر مربع ،تعداد دانه در سنبله ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد

برخوردار بودند؛ که میتوان از ژنوتیپهای مذکور در

دانه از ارزش پایینتر از میانگین کل برخوردار بودند (جدول

برنامههای بهنژادی جهت گزینش ارقام پر محصول استفاده

 .)9بنابراین میتوان اظهار داشت قسمت عمده ژنوتیپهای

کرد.

گروه مذکور قابل استفاده در برنامههای اصالحی نیست.
صادق قول مقدم و همکاران ( Sadeg ghol mogadam et

 )al., 2011با استفاده از تجزیه کالستر 425 ،ژنوتیپ گندم
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Table 1. Mean squares of the studied traits in148 recombinant inbred lines derived from the cross of two parents (Yecora Rojo × No. 49) in two places and two two-year
میانگین مربعات
شاخص
برداشت

عملکرد دانه

عملکرد
بيولوژیک

وزن هزار دانه

تعداد دانه

وزن سنبله

سنبله در متر
مربع

طول سنبله

وزن
پدانکل

طول پدانکل

وزن ساقه

طول ساقه

درجه
آزادي

منابع تغيير

HI

grains
yield

Biological
yield

TKW

number of
grains

Spike
weight

spike
length

peduncl
e
Weight

Peduncle
length

Shoot
weight

shoot length

Df

SOV

6.14**
0.74*
1.48**
0.03ns
2.48**
0.001ns

96757**
38618**

974.07ns

16734.2**

415.14ns

8.19**
1.70**
0.49**

692.51**
22734**
51.45ns

22.33**
250.07**
503.28**
126.83**
1.91ns
16.57**

0.41**
0.001ns
2.69**
0.07ns
0.44**
0.002ns

15.40ns
944.9**

23128*
420.27ns

26480**
40348**
17113**
103.82ns
675.3ns

13.64**
52.87**
72.53**

141.1**

114069**
610439**
201859**

530.2ns
2620.1**
14912 **
1473.26*
768.85ns
41.14ns

Spike per
square
meter
14003**
2449.8**
121658**

303.56**
112.7**
2.23ns

22.9**
9.07**
20.2**
4.82**
0.06*

32933.9**
46595.2**
66405.5**
34358.4**
1274.02ns
0.02ns

1
1
1
1
1
1

0.17ns

651.66ns

16130ns

506.1ns

14.67ns

0.17ns

52.03ns

2.61*

0.06ns

55.70ns

0.12**

1.68ns

1

0.10
0.05**
0.06**
0.011ns
0.014ns

697.55
799.95**
779.13**
217.92ns
128.31ns

4102.6
1668.7**
1803.6**
1266.9ns
470.19*

208.26
322.37**
336.08**
76.42ns
43.51ns

181.61
42.58**
32.96**
18.08ns
12.56ns

0.22
0.21**
0.20**
0.09**
0.06ns

158.43
540.79**
596.13**
312.11ns
90.72ns

2.26
2.07**
2.0**
1.14ns
0.74ns

0.049
0.010ns
0.006ns
0.003ns

31.44
56.32**
62.43**
25.72ns
13.66ns

0.04
0.04**
0.04*
0.03ns
0.01ns

290.97
255.75**
273.93**
153.10ns
70.91ns

8
149
149
149
149

0.010*

196.56**

1251.5**

93.06**

19.28**

0.09*

330.50**

1.30**

0.006**

28.34**

0.03**

132.37**

149

0.014**

164.44**

466.37ns

41.79ns

12.85ns

0.06ns

95.04ns

0.95**

0.002ns

16.49ns

0.01ns

52.79ns

149

0.011*

81.88ns

392.43ns

26.85ns

6.65ns

0.04ns

82.20ns

0.52ns

0.002ns

12.03ns

0.01ns

49.126ns

149

0.008ns

62.59ns

300.30ns

23.93ns

8.16ns

0.04ns

102.24ns

0.49ns

0.002

13.12ns

0.01ns

48.08ns

149

0.008

86.32

427.61

42.06

11.77

0.06

174.09

0.67

0.003

15.50

0.01

76.66

1192

Yسال
Lمکان
Pشرایط
Y× L سال × مکان
Y× P سال × شرایط
L× P مکان × شرایط
سال × مکان × شرایط
Y× L× P
E11 خطاي
Gژنوتيپ
G× Yژنوتيپ × سال
G× L ژنوتيپ × مکان
G× P ژنوتيپ × شرایط
ژنوتيپ ×مکان × سال
G× L× Y
ژنوتيپ × شرایط × سال
G× P× Y
ژنوتيپ × شرایط × مکان
G× P× L
 مکانх  شرایطх  سالх ژنوتيپ
G× Y× P× L
E22 خطای

25.02

24.24

25.56

19.18

21.58

23.03

23.83

14.72

24.80

16.01

29.40

21.09

-

239624**

32667**
16739.2**

0.010**

14900.3**

Ns, * and **: no Significant, Significant at 5% and 1% levels probability, respectively
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جدول  -6ضرایب تجزیه به عاملها برای صفات مورد مطالعه بعد از چرخش وریماکس در مجموع دو سال دو مکان و دو شرایط
Table 2. Factor analysis coefficients for traits after varimax rotation in two places and two two-year terms
بار عاملها Factor
اول

دوم

سوم

چهارم

ارتفاع ساقهshoot length

PC1
0.86

PC2
0.03

PC3
0.11

PC4
0.11

طول پدانکلPeduncle length

0.84

-0.03

0.03

0.08

وزن پدانکلpeduncle Weight

0.83

0.13

0.04

0.05

وزن ساقهShoot weight

0.76

0.17

0.30

-0.03

شاخص برداشتHI

-0.10

0.85

0.25

0.02

وزن هزار دانهTKW

0.22

0.77

-0.13

0.06

عملکرد دانهgrains yield

0.16

0.70

0.33

0.53

تعداد دانه در سنبلهnumber of grains

0.04

0.26

0.80

0.09

طول سنبلهspike length

0.19

-0.06

0.78

0.03

وزن سنبلهSpike weight

0.45

0.46

0.47

0.01

سنبله در متر مربعSpike per square meter

-0.11

0.13

-0.06

0.89

عملکرد بیولوژیکBiological yield

0.40

0.01

0.21

0.79

ریشه مشخصهEigen Values

3.24

2.19

1.85

1.76

درصد واریانس توجیه شدهProportional Variance

26.99

18.27

15.45

14.68

درصد تجمعی واریانس توجیه شده Cumulative pro. Variance

26.99

45.27

60.72

75.40

صفات
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 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشهای از لحاظ صفات مورد بررسی در مجموع دو سال دو مکان و دو شرایط-9 جدول
Table 3. Analysis of variance and mean comparison of groups from cluster analysis In terms of understudy traits in two places and two two-year terms

میانگین مربعات
شاخص
برداشت

عملکرد دانه

عملکرد
بيولوژیک

وزن هزار دانه

HI

grains
yield

Biological
yield

TKW

0.045**

960.97

1906.4**

0.002

30.80

0.47a
0.43b
0.41b
0.49a
0.45

52.04a
44.50b
40.98c
45.29b
46.96

تعداد دانه

وزن سنبله

سنبله در متر
مربع

number of
grains

Spike
weight

Spike per
square
meter

505.96**

22.51**

0.10**

68.12

16.95

2.25

109.71a
103.85b
100.62b
91.74c
130.71

55.36a
52.41b
51.65b
56.47a
54.07

19.69a
18.22b
18.84b
18.17b
19.92

طول سنبله

وزن
پدانکل

طول پدانکل

وزن ساقه

spike
length

peduncl
e
Weight

Peduncle
length

710.31**

0.65**

0.05**

0.01

19.97

0.12

1.41a
1.30b
1.34b
1.36b
1.36

59.75b
63.18a
52.81c
55.10c
58.57

7.35a
7.11b
7.26ab
7.10b
7.23

45

طول ساقه

درجه
آزادي

Shoot
weight

shoot length

Df

23.17**

0.01**

108.15**

3

0.0005

3.33

0.002

14.03

146

0.28a
0.28a
0.27a
0.25b
0.27

26.50a
25.67c
27.66a
26.02bc
26.44

0.55a
0.51b
0.55a
0.53ab
0.53

55.60b
53.75c
58.15a
55.03bc
55.54

-

منابع تغيير

بین گروها
Between groups
درون گروهها
Within groups
group11 گروه
group22 گروه
group33 گروه
group44 گروه
Meanميانگين گروهها
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Abstract
In order to Grouping of spring wheat recombinant inbred lines in term of some agronomic traits,
an experiment was conducted by using a 148 recombinant inbred lines resulted of cross between
two parent, Yecora Rojo & No. 49 at two places of Mahabad and Mian'doab in alpha lattice design
with two replications on normal and water deficit condition during two cropping season (2013-15).
According to the combined analysis of variance, significant differences existed between the two
moisture conditions for all traits and drought reduced the amount of 35.11% of grain yield in
genotypes. The genotypes had significant difference for all traits and genotypes× environment
interaction was significant only on biomass, so it became possible to compare lines in the average
environmental conditions. In factor analysis based on principle component analysis, four factors
were recognized that explained 75.04 percent of total variation of data. According to the
dendrogram of cluster analysis, genotypes were divided into 4 groups that the first group, devoted
the highest grain yield and yield component. Finally genotypes 7, 15, 17, 21, 27, 30, 34, 36, 37, 40,
56, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 76, 81, 89, 90, 91, 97 , 99, 109, 117, 118, 121, 125, 136 and No. 49
due to high yield and exposure to high-yield and its components cluster were identified a suitable
genotypes.
Keywords: inbred lines, factor analysis, cluster analysis
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