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ها در شرایط دیمهاي گندم و گزینش گروهی آنالینبنديگروه

2صباو جالل 1تواناشهال 

چکیده
است يادهیچیرد صفت پکه عملکاما از آنجا .باشدیمیاصالحيهانژادگران در برنامهن هدف بهیتررد دانه مهمکش عملیافزا

و در عوض گرفتهقرار نارزیابیم مورد یطور مستقبهمعموالً،ددارنی ییري پایپذتو وراثشدهمتأثر ياریبسیمکياجزااز ه ک
همراه چهار رقم شاهد گندم از لحاظ صفات الین اینبرد به60بندي هدف از پژوهش حاضر، گروهد. شونمیرزیابیآن ااجزاي

) با دو تکرار مورد 8× 8در قالب طرح التیس مربع (ارقام ها و، این الینروازاینهاي برتر بود. فنولوژیک و زراعی و گزینش گروه
صفات مشاهده شد اکثردر يدارمعنیاتمورد ارزیابی، اختالفزراعی و فنولوژیکبررسی قرار گرفتند. در تجزیه واریانس صفات 

ها خوشه اول الینکه گزینش ن داد اي نشاتجزیه خوشهباشد. که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی باال از لحاظ صفات مذکور می
طول ریشک و ، ارتفاعوبراي گلدهی زودترها در مورد صفات زراعی با گزینش در مورد صفات فنولوژیک و خوشه دوم الین

هزاردانه و عملکرد بیشتر نهاي با تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزمنجر به گزینش ژنوتیپتواند میبیوماس بیشتر 
توان استفاده از آنها را براي گزینش غیرمستقیم پذیري بیشتر این صفات میبا توجه به سهولت ارزیابی و وراثت، همچنین.شود

دیم توصیه نمود.براي شرایط عملکرد دانه و اجزاي آن در گندم 

الین،گندم، یفنولوژیکصفات صفات زراعی، تجزیه کالستر، کلیدي: هايواژه

مقدمه
اهان دستخوش انواع یگیعیطبيهاطیدر مح

يهاتنشها دارند. بر رشد آنیه اثرات منفکشوندیهامتنش
اهان یرد گکاهش دهنده عملکن عوامل یمهمتریطیمح

یکیل ژنتیل پتانسین دلیدر سراسر جهان بوده و به همیزراع
ن یبزرگترکیخش). 8(ابدییتحقق نمیاهان زراعیرد گکلعم

.)15(استيشاورزکالت د محصویننده تولکعامل محدود 
هاي محیطی میزان عملکرد دانه یا میزان تحمل در برابر تنش

روند و در عین حال ارزیابی مواد اي به شمار میپیچیدهصفات 
هاي مختلف هزینه سنگین در بردارد. لذا ژنتیکی در محیط

شناخت روابط دخیل در ارزیابی عملکرد و استفاده از این روابط 
د عملکرد گیاه در شرایط تنش از اهمیت به منظور بهبو

) معتقدند 6ادمیدس و همکاران (.)18(بسزایی برخوردار است
یابد که میزان تبخیر باالي تنش خشکی هنگامی افزایش می

ها براي جذب آب از خاك ها از ظرفیت و توانایی ریشهبرگ
ترین هدف افزایش عملکرد دانه مهمتجاوز نموده و فراتر رود.

نژادگران در برنامه اصالحی است. اما از آنجا که عملکرد به
ي آن مشکل است. ژنتیک است، مطالعهدانه داراي توارث پلی

نژادگران غالباً از اجزاي عملکرد براي با توجه به این موضوع به
کنند. معموالً این اجزا در عمل به صورت بهبود آن استفاده می

ی کاهش دیگري را در بر کنند و افزایش یکجبرانی عمل می
هایی هستند که براي میسگیاهان داراي مکان). 20دارد (

هاي آبی غلبه ند بر محدودیتشان بتوانتضمین بقا و تولیدمثل
هاياثر مکانیسمدرخشکیبهتحملو). سازگاري2(کنند 

رتفاع کم گیاه،کاهش سطح برگ و امثالًخاصیفیزیولوژي
ث کاهش تبخیر و تعرق فصلی هنگام که باعزودرسیدگی

هايمکانیسمتعیینشود. بنابراین باشوند، ایجاد میمی
در راکردعملتوانمیخشکی،بهتحملبافیزیولوژي مرتبط

مطالعه تنوع از ). 9(کردبیمهآید،خشکی پیش میکهزمانی
بندي افراد نمونه و گروهتفاوتوشباهتدرجهطریق بررسی 

دوبراساسبایديبندگروه).14(استریپذانکامزینهاآن
واختالفحداقلگروههردرونافرادکه ایناولباشد:تهکن

نیبفاصلههکآندوم. باشندداشتههمابراشباهتثرکحدا
يهاروشجملهازايخوشههیتجزباشد.ثرکحداهاگروه

تنوعیبررسدرراکاربرد زیاديهکاستيبندگروهمناسب
اهانیگاملکتنحوهنییتعن،یوالدانتخاب، یکیژنتی یایرافجغ

با ). 22(بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط داردویزراع
یم،دیاز اراضیتوجه به کشت گندم در مساحت قابل توجه

مناسب و استفاده از یو انتخاب روش اصالحییشناسا
ام ارقیو قابل کاربرد جهت معرفیحانتخاب صحیارهايمع

هایی در خصوص بدین جهت، بررسی.داردیتاهمیارمقاوم بس
با هاي گندم در سطح مزرعه،صفات فنولوژیکی و زراعی الین

پیشرفته گندم با استفاده از برخی هايینالهدف گزینش 
صفات مؤثر براي شرایط دیم انجام گرفت.

هامواد و روش
جمعیت 8الین و رقم گندم با هم تالقی داده شده و 16

F1 ها به صورت بالک پیش . این جمعیت)16(شدندتشکیل
اي مورد گزینش قرار به صورت شجرهنیز رفته و چندین نسل 

الین پیشرفته حاصل به همراه 60گرفتند. آزمایش حاضر با 
در Unknown، اوحدي و 2رقم شاهد سرداري، آذر چهار

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 1391- 92سال زراعی 
دقیقه عرض 41درجه و 36شاورزي دانشگاه زنجان واقع در ک

متر 1620دقیقه طول شرقی و ارتفاع 27درجه و 48شمالی و 
) با دو تکرار 8×8از سطح دریا، در قالب طرح التیس مربع (

اجرا گردید.

)shahla.tawana@alumni.znu.ac.ir: ولومسنویسنده(زنجان،دانشگاهارشد،کارشناسیدانشجوي-1
زنجاندانشگاهدانشیار،-2

10/8/94:تاریخ پذیرش:1/6/94:اریخ دریافتت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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متري بود. عملیات یکهر واحد آزمایشی شامل سه ردیف 
انجام 91آبان ماه سال مهر و اولین بارندگی در 15کاشت در 

و کل مراحل آزمایش در شرایط دیم کامل سپري شد. 
گیري صفات مختلف در طی مراحل مختلف رشد گیاه اندازه

صفات مربوط به تک بوتهیريگاندازهبراي انجام پذیرفت. 
وزن دانه(تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، 

تفاع، طول سنبله، طول تک بوته، بیوماس تک بوته، ار
تصادفی از هر واحد آزمایشی طور بهپنج بوته تیپیک ، ریشک)

ها گذاري گردید و کلیه صفات در این بوتهانتخاب و عالمت
عنوان ارزش آن واحد آزمایشی ها بهگیري و میانگین دادهاندازه

تا،درصد بوتینگ50اشت تا فاصله زمانی بین کمنظور شد.
ازدرصد50ظهور پرچم در تا ،نبلهدرصد ظهور س50

بین رفتن رنگ سبزتا از وهاي واحدهاي آزمایشیسنبله
عنوان روز تا به ترتیب بههاي هر کرتسنبله%از 95در

دهی، روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی بوتینگ، روز تا سنبله

از تفاضل بین دوره پر شدن دانه همثبت شد.یفیزیولوژیک
نی و رسیدگی فیزیولوژیک بدست آمده افشاروز تا گرده

افزار تجزیه واریانس طرح التیس با استفاده از نرماست.
MSTAT-Cاي به روش انجام گرفت. تجزیه خوشهWard

انجام گردید.SPSSبا استفاده از نرم افزار 

نتایج و بحث
طرح صورتبهییکصفات فنولوژیانسواریهتجزنتایج

روز ینگ،) درج شد. صفات روز تا بوت1جدولمربع در (یسالت
در سطح احتمال یزیولوژیکفیدگیروز تا رسی،دهتا سنبله

داریمعن05/0در سطح احتمال یو صفت روز تا گلده01/0
صفات را دارد. ینايبراینشمؤثر بودن گزیدتنوع نوینشد. ا

و یگندم از لحاظ صفات زراعيهاینالینوجود تنوع ب
).1(ها مشاهده شداز پژوهشيدر تعدادییکفنولوژ

مربعالتیسطرحپایهبرفنولوژیکصفاتواریانستجزیه- 1جدول 
Table 1. Analysis of variance of phonological traits based on square lattice design

مربعاتمیانگین
روز تا رسیدگی روز تا گلدهیتا سنبله دهیروزروز تا بوتینگآزاديدرجهمنابع تغییرات

فیزیولوژیکی
103/938/050/05/612تکرار

50/43**07/15*16/10*65/8*14بلوك داخل تکرار
59/28**11/17*22/19**84/10**63تیمار تصحیح شده

4964/411/739/964/14اشتباه آزمایشی
07/127/143/160/1-%)(ییراتتغضریب 

01/0و 05/0دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه: **و *

د فرار توانکه میمهمی استاز جمله صفات زودرسی 
این صفت به . رایط تنش را فراهم سازداز شگیاهان زراعی 

دهد. گیاه توانایی تولید محصول را قبل از بروز خشکی می
هاي دیررس مطالعات انجام شده حاکی از آن است که ژنوتیپ

هاي زودرس به شرایط مطلوب و ژنوتیپمعموالً به شرایط
. دوره رشد کوتاه یک صفت )3(باشندمیخشک سازگارتر

ي باشد. از طرف دیگر دورهرار از خشکی میمهم در رابطه با ف
تر اغلب مرتبط با پتانسیل عملکرد باال است. در رشد طوالنی

نتیجه فرار از خشکی به عنوان یک راه حل، ممکن است 
. به )4(مستلزم ضرر در جهت کاهش پتانسیل عملکرد باشد

هاي زودرس ویژه در فصول با تنش اولیه خشکی، واریته
أثیر خشکی قرار گرفته و پتانسیل عملکرد در شدیدتر تحت ت
تنشگرفتهانجاميهاپژوهشاساسربیابد.آنها کاهش می

سببدانهپرشدندر زمانژهیوبهمختلفمراحلدرکیخش

گریدطرفازوفتوسنتزاهشکنیهمچن،ردکعملاهشک
اهشکو در نتیجهاهیگياجزابهانتقال موادپروردهاهشک

.)7(گرددبوته میهرکخشماده
) در گندم همبستگی مثبت و 5بردار و همکاران (

داري بین طول دوره پرشدن دانه و وزن نهایی دانه معنی
العمل به تنش خشکی گندم در عکسگزارش نمودند. 

هایی را از نظر اجزاي عملکرد دانه از جمله اندازه محدودیت
طول دوره پر شدن دانه دارد. چنانچه بعد از گرده افشانی و در 

مواجه شود، وزن دانه آن دانه، گیاه گندم با تنش خشکی
.)10(یابدکاهش می
مورد مطالعه در قالب یصفات زراعیانسواریهتجزنتایج
یهتجزیج) درج شده است. نتا2جدول مربع در (یسطرح الت

نشان داد که از نظر صفات تعداد سنبله، تعداد دانه در یانسوار
ینب، ارتفاع، طول سنبله و طول ریشک ن هزاردانهسنبله، وز

تجزیه واریانس صفات زراعی بر پایه طرح التیس مربع- 2جدول 
Table 2. Analysis of variance of agronomical traits based on square lattice design

درجهآزادمنابع تغییرات
ي

مربعاتمیانگین
طول ارتفاع

سنبله
طول 
ریشک

وزن هزار تعداد دانه در سنبلهتعداد سنبلهبیوماس
دانه

دانه وزن
تک 
بوته

153/42273/164/107/720/444/1193/2164/1تکرار
59/8575/0**14بلوك داخل تکرار ns**91/0*02/18*59/2*92/18*04/22*65/3

27/5093/1**29/68**07/3**38/145/9**29/2**76/78**63تیمار تصحیح شده
4926/2367/021/025/1248/135/910/998/1اشتباه آزمایشی

76/903/896/894/2628/2181/1332/835/28-%)(ییراتتغضریب 
01/0و 05/0دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه: **و *
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. ردوجود دا01/0در سطح احتمال داريیاختالف معنهاینال
نقوي و همکاران و )19(ییو کبرایشمستایجبا نیجنتاینا
) در بررسی 13(پور و همکاراننقدي.) مطابقت داشت12(

عداد روابط بین صفات در گندم بین عملکرد دانه با ارتفاع، ت
سنبله در واحد سطح و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و 

داري تحت شرایط تنش خشکی گزارش کردند.معنی
ايتجزیه خوشه

استاندارد شده با يهابرحسب دادهياخوشهتجزیهابتدا 
صورت یک، براساس صفات فنولوژWardاستفاده از روش 

3، 2مختلفيها. با برش دندروگرام از محل)1شکل (گرفت
ها از تعداد گروهین. جهت انتخاب بهتریدگردیجادگروه ا5و 

یطرح کامالً تصادفيبر مبنایرهچند متغیانسواریهتجز
.یدگردستفادهنامتعادل ا

فنولوژیکیصفاتاساسبرگندمالین64کالسترتجزیهازحاصلدندوگرام-1شکل 
Figure 1. Dendrogram derived from cluster analysis of 64 wheat lines based on phonological traits

داخل هايینو الیمارعنوان تها بهگروهیهتجزیندر ا
يهاها به عنوان تکرار در نظر گرفته شدند. در حالتگروه

آماره یرانجام شد که مقاديبندمختلف برش دندروگرام گروه
آمده 3جدولش در مختلف بريهاحالتFالمبدا و یلکسو

Fمقدار یشترینگروه بدویجادمنجر به ایدر حالت برشاست.
ینحالت اختالفات بیندر ایگرعبارت د. بهدست آمدبه

يبندها بوده و گروهاز اختالف درون گروهیشتربیلیها خگروه
مشاهده 4جدول همانطور که در انجام شد.تريیحصح
بوتینگ، روز خوشه اول از لحاظ صفات تعداد روز تا شود، می
ی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیکیروز تا گلدهی، دهسنبلهتا 
صفات مقدار ینبود و خوشه دوم از نظر اکمتريیانگینمیدارا

نسبت به اولگفت که خوشه توانیمینبنابراداشت.یشتريب
ی،ظر زودرساز نیمدیطشرايتر بوده و برازودرسدومخوشه 

و کتاتایتکرد. ناچیمعرفاراولخوشه هايینالتوانیم
یتنش خشکیط) نشان دادند که عملکرد دانه تحت شرا11(

چرا که ارقام باشد،یمرتبط میبا زودرسییباالیزانبه م
فصل فرار کنند. يانتهایاز خشکیژهوبهتوانندیزودرس م

زمایش خود بر روي ) در آ17مقدم و همکاران (صادق قول
ژنوتیپ گندم نان که بررسی صفات مورفولوژیک و 401

ترین عملکرد گندم نان بود، به این نتیجه رسیدند که کم
دهی و تعداد میزان تنوع مربوط به دو صفت تعداد روز تا سنبله

باشد. از نظر تعداد روز تا ظهور سنبله بین روز تا رسیدگی می
روز اختالف وجود 10ژنوتیپ ترین ترین و دیررسزودرس

ترین درصد تنوع محاسبه شده بین صفات را دارا داشت که کم
دلیل وجود تنش خشکی آخر فصل بهحاضردر آزمایشبود. 

.در بودندهاي زودرس داراي عملکرد باالتري ژنوتیپ
ینعنوان بهتربهاولخوشه هايینالبراي این شرایط یجهنت
مناسب ینانتخاب والديبراوژیکاز لحاظ صفات فنولهاینال

.گردندیمیهتوصهایريگدر دورگ

فنولوژیکصفاتمبنايبربنديگروهمختلفهايحالتبرايالمبداویلکسهايآمارهوFمقادیر- 3جدول 
Table 3. F values and wilk's lambda parameters for different states of grouping based on phonological traits

Fمقدار آماره ویلکس المبداهاتعداد گروه

233/034/29
313/012/25
505/079/17

فنولوژیکصفاتمبنايبرگندمهايالینکالسترتجزیهازحاصلهايگروهمقایسه- 4جدول 
Table 4. Comparison of the groups derived from cluster analysis of wheat lines based on phenological traits

میانگین جامعه هاگروه صفات
2 1

85/210 24/213 77/209 روز تا بوتینگ
89/215 29/219 35/214 دهیروز تا سنبله
0/222 37/225 46/220 روز تا گلدهی
43/255 61/258 99/253 روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی
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صفات طالعه، از لحاظهاي مورد مایالینخوشهیهتجز
مختلف يهابا برش)2شکل (نیز انجام گرفتزراعی

و با انجام ندشدیمگروه تقس4و 3، 2به هاالیندندروگرام
المبدا یلکسو محاسبه آماره ویرهچند متغیانسواریهتجز

را داشت، انتخاب شدFمقدار یشترینگروه که بسهحالت 
، خوشه اول )6جدول (آمدهبا توجه به نتایج بدست.)5جدول(

بوده تعداد دانه در سنبله داراي بیشترین میانگیناز نظر صفت 
صفات ارتفاع، طول سنبله، طول ریشک، بیوماس ولی از نظر 

دو خوشه دیگر قرار داشت. میانگین وسط متحد در وزن دانهو 
وزن دانهصفات ارتفاع، طول سنبله، طول ریشک، بیوماس و 

ارتفاع، طول سنبله، خوشه سوم از نظر .شتر بوددر خوشه دوم بی
ینکمترطول ریشک، بیوماس، تعداد دانه در سنبله و عملکرد 

یشترینبتعداد سنبله و وزن هزار دانهو از نظر یانگینم
ها نشان داد که نتایج حاصل از بررسی گروهرا داشت.یانگینم

ماس دانه مربوط به گروه پابلند با بیووزنبیشترین میزان 
هاي توان انتظار داشت گزینش ژنوتیپبیشتر بود. بنابراین می

پابلند براي کاشت در دیمزارها باعث افزایش عملکرد دانه 
هاي خشک ) گندم پابلند در محیط21ویس و همکاران (گردد.

به دلیل ظهور بهتر گیاهچه و برداشت آسانتر، مناسب است، 
اي نیمه پاکوتاه هدر مناطقی که آب زیاد است، گندمولی

باشد.مناسب می
اي نشان داد که گزینش خوشه اول در کل تجزیه خوشه

ها در ها در مورد صفات فنولوژیک و خوشه دوم الینالین
، ارتفاعمورد صفات زراعی با گزینش براي گلدهی زودتر و 

منجر به گزینش تواند میطول ریشک و بیوماس بیشتر 
هزاردانه نهاي با تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزژنوتیپ

.شودو عملکرد بیشتر 

زراعیصفاتاساسبرگندمالین64کالسترتجزیهازحاصلدندوگرام-2شکل 
Figure 2. Dendrogram derived from cluster analysis of 64 wheat lines based on agronomical traits

زراعیصفاتمبنايبربنديگروهمختلفهايحالتايبرالمبداویلکسهايآمارهوFمقادیر- 5جدول 
Table 5. F values and wilk's lambda parameters for different states of grouping based on agronomical  traits

Fمقدار آماره ویلکس المبداهاتعداد گروه

220/032/8
311/098/12
406/052/10

زراعیصفاتمبنايبرگندمهايالینکالسترتجزیهازحاصلهايگروهمقایسه- 6جدول 
Table 6. Comparison of the groups derived from cluster analysis of wheat lines based on agronomical traits

میانگین جامعه هاگروه صفات
3 2 1

25/53 66/49 87/61 58/51 متر)ارتفاع (سانتی
32/10 15/10 55/10 40/10 متر)سانتیسنبله (طول 
59/5 34/5 90/5 75/5 متر)سانتی(یشکرطول 
44/13 90/12 74/14 18/13 بیوماس تک بوته (گرم)
99/5 29/6 90/5 56/5 تعداد سنبله
35/23 44/18 25/27 05/28 تعداد دانه در سنبله
55/38 32/41 54/37 83/34 گرم)(دانهوزن هزار 
21/5 77/4 86/5 37/5 گرم)بوته (وزن دانه تک 
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Grouping wheat Lines and their Group Selection under Rainfed Conditions

Shahla Tavana1 and Jalal Saba2

Abstract
Increasing grain yield is the most important goal in any breeding program. Since yield is a complex

trait and involves several quantitative components with low inheritance, its direct evaluation is not
usually sufficient and therefore it is suggested that its components be investigated instead. The
objective of this study was grouping 60 inbred lines along with four check cultivars of wheat from the
different phonological and agronomic traits, and selection of superior groups. Therefore, these lines
and cultivars were examined in (8 × 8) square lattice design with two replications. In analysis of
variance for the evaluated phonological and agronomic traits, significant differences were observed in
the most traits that indicate high genetic diversity of these traits. Cluster analysis showed that
selection of first cluster of lines for phonological traits and second cluster of lines for agronomic traits
with selection for early flowering and high plant height, awn length and biomass could lead to
selection of genotypes with high number of spike per plant, seed number per spike, 1000- grain
weight and grain yield. As well as, because of more easily evaluation and more heritability, these
traits can be recommended for indirect selection of grain yield and its components of wheat under
rainfed conditions.
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