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دهیچک
43هاي گندم براساس عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعی در شرایط تنش خشکی، بندي ژنوتیپبه منظور ارزیابی و گروه

در مزرعه دانشگاه آزاد اسالمی خرم 1391-92تکرار در سال زراعی 3هاي کامل تصادفی با ژنوتیپ گندم در قالب طرح بلوك
گیري شده شامل رسیدگی فیزیولوژیک، روز تا گرده افشانی، سرعت پر شدن دانه، طول دوره پر د کشت شدند. صفات اندازهآبا

طول بیرون آمدگی پدانکل، طول سنبله، طول برگ پرچم، وزن سنبله،طول پدانکل،شدن دانه، ارتفاع بوته، طول دومین میانگره،
بله، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد بیولوژیک، عملکرد تعداد دانه در سنوزن دانه در سنبله، 

داري تفاوت معنییک درصد دانه بود. تجزیه واریانس در شرایط تنش خشکی نشان داد در بین اکثر صفات در سطح احتمال 
عملکرد، نام ابعامل5ش وریماکس نشان داد که هاي اصلی و چرخها براساس روش تجزیه به مؤلفهوجود دارد. تجزیه به عامل

ها را در درصد از کل تنوع داده02/75هم رفته رويثر بر خصوصیات دانهؤمعاملوشاخص سنبله، خصوصیات رشدي گیاه
ها استفاده گردیدبندي ژنوتیپجهت گروهUPGMAکند. همچنین تجزیه کالستر براساس روش توجیه میتنش خشکی آزمایش 
8گروه دوم شامل گروه اول از نظر عملکرد دانه در رتبه سوم قرار داشت. گروه تقسیم شدند.3ها  در محیط تنش به و ژنوتیپ

باالترین عملکرد 35،18،19،24ژنوتیپ هايها بود.ژنوتیپ بود و از نظر عملکرد دانه داراي حداکثر مقدار نسبت به سایر گروه
م در تمامی صفات وابسته به ارتفاع در حداکثر مقدار خود بود.گروه سورا دارا بودند.

، گندمتنش خشکیکالستر، هیها، تجزبه عاملهیتجزکلیدي:هاي واژه

مقدمه
گندم یکی از مهمترین محصوالت زراعی از لحاظ سطح 

کشت و میزان تولید در جهان بوده و نقش مهمی را در زیر
هاي محیطی از ع بشري دارد. تنشتأمین نیاز غذایی جوام

جمله تنش خشکی یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و 
نمو گندم در اغلب نقاط دنیا بوده و از موانع اصلی رسیدن به 

باشد. لذا شناسایی ارقام مقاوم توان بالقوه عملکرد این گیاه می
هاي افزایش دهنده مقاومت به تنش و نیز مطالعه مکانیزم

خواهد بود. ارقام پیشرفته گندم با عملکرد باال م مهخشکی
هاي مقاومت به خشکی باال بوده لذا داراي مکانیسماًعمدت

.)7،16(استفاده از آنها در مناطق خشک اهمیت زیادي دارد
گزینش براي عملکرد دانه تحت تنش خشکی به علت وراثت 

شدت تنش در سر تا سر از تغییرات درکهپذیري کم آن
.)3،11(بسیار مشکل استکاريشود،عه ناشی میمزر

با این وجود، احتمال افزایش عملکرد در جایی که تنش 
همکنش ژنوتیپ در محیط باالست، وجود دارد. دار و برمعنی

اي در خصوصهاي گستردهدهد که تالشمطالعات نشان می
مؤثر دری و فیزیولوژیکیرفولوژیکصفات و خصوصیات مو

ها (اندازه، تعداد و باز و بسته مقاومت به خشکی از جمله روزنه
گیري، پیري وح، شکل، توسعه، جهتشدن آن)، برگ (سط

مومی بودن آن)، ریشه (طول، تراکم و وزن خشک آن)، 
راندمان تبخیر و راندمان مصرف آب، محتوي نسبی آب،

داري غشاي سلول و تعرق، سطوح اسید آبسیزیک و پای

هاي شوك حرارتی و تبعیض ایزوتوپ کربن انجام پروتئین
مند به دستیابی نژادگران گندم عالقهبه. )4(شده است

هایی هستند که از لحاظ صفت عملکرد دانه و سایر ژنوتیپ
براي رسیدن به این هدف ،صفات زراعی مطلوب باشند

ام به انتخاب نماید و هاي اولیه اقدتواند در نسلنژادگر میبه
خیر اندازد أهاي پیشرفته به تا انتخاب را تا رسیدن به نسلی
زراعی مثل عملکرد و اجزاء آن نیز به عنوان یک صفات).17(

شاخص گزینش مناسب تحت تنش خشکی در طی سالیان 
متمادي به طور متناقضی مورد شک و تردید بوده است. به هر 

هاي دارد که گزینش براي الینحال، توافق کلی بر این وجود
مقاوم به خشکی تحت شرایط بدون تنش کارایی بهتري 
نسبت به شرایط تنش خشکی دارد. چون اجازه معرفی 

. )16(سازدباال را ممکن میينسیل عملکردهایی با پتاالین
عملکرد دانه گندم برآیندي از چند متغیر است که رشد گیاه را 

دهند. مو تحت تأثیر قرار میدر سر تا سر طول دوره ن
تر انجام هاي مناسباي براي توسعه مدلهاي گستردهتالش

شده که بتواند عملکرد دانه گندم را پیش بینی کرده و گیاه 
آل را مشخص کند. اطالعات ژنتیکی مرتبط با زراعی ایده

عملکرد دانه و اجزاء آن تحت تنش رطوبتی، کارایی 
هاي مناسب براي با معرفی شاخصهاي اصالحی را برنامه

مدل کردن ). 6(بخشدهاي گندم بهبود میگزینش واریته
اي عملکرد گندم تحت کمبود رطوبتی خاك، مشکالت ویژه

اي در آورد چون تنوع گستردهبراي مدل سازان به وجود می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
اعیپژوهشنامه اصالح گیاهان زر
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148.................................................................................. ....شرایط تنش خشکی با استفاده از تحت هاي گندم ژنوتیپدرصفات مختلف زراعیچندینرزیابیا

).9(عملکرد دانه تحت شرایط تنش و عدم تنش وجود دارد
تواند رشد و گیاه گندم میتنش خشکی در هر مرحله از رشد

عملکرد آن را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار دهد. میزان 
. به )8(باشد این تأثیر بسته به مدت و شدت اعمال تنش می

افشانی تا رسیدگی، عملکرد عنوان مثال، تنش خشکی از گرده
دانه را از طریق کاهش در سرعت و طول دوره پر شدن دانه 

که عملکرد، تعداد محققان نشان دادند. )18(دهد کاهش می
دانه در سنبله، بیوماس و ارتفاع گیاه در مقایسه با تعداد سنبله 

همچنین خشکی است.و وزن هزار دانه بیشتر حساس به
کردند که تعداد و وزن دانه در سنبله ارتباط نزدیکی گزارش

رد هاي گندم با عملکبا عملکرد دارد و اغلب براي گزینش نژاد
. همچنین مشخص شده )21(گیردباال مورد استفاده قرار می

که همبستگی منفی بین ارتفاع گیاه و عملکرد دانه به علت 
دهد که مطالعات نشان می.کمتر دانه در سنبله استتعداد 

پیشنهاد شده به طور ) 12والتن (تحلیل عاملی که توسط 
د استفاده خصوصیات گندم موررشد وجهت معرفیايگسترده

گیرد. برخی محققین براي اجراي برنامه اصالحی قرار می
پالسم تحت شرایط ژرمگندم تحت تنش خشکی، ارزیابی

جهت به کار بردن وراثت پذیري باال و را بدون تنش تنش و 
(براي حفظ را باال يهایی با پتانسیل عملکردمعرفی ژنوتیپ

اینهدف از .)16هاي مقاوم به خشکی) پیشنهاد کردند (الل
ثر برؤبررسی روابط بین صفات و شناسایی صفات متحقیق 

.متغیره استهاي آماري چندعملکرد دانه با استفاده از روش

هامواد و روش
دریافتی از موسسه ژنوتیپ گندم 43بررسی در این 

در هاي بومی لرستان و تودهکرجتحقیقات اصالح نهال و بذر
اي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه هقالب طرح بلوك
مورد ارزیابی 1391-92آباد در سال زراعی دانشگاه آزاد خرم

يرویارقام مورد بررسیبذور تمام. )1(جدول قرار گرفتند
در اواخر آبان کاشته شدند.یکشت به صورت دستهايفیرد

سانتی بود. 50با فواصل متر2به طول خط3هر کرت شامل 
آبیاري با توجه به میزان بارندگی و شرایط جوي و نیاز اولین
ي اریآب،بعد از کاشت انجام شد. در آزمایش تنش خشکیگیاه

مین رطوبت أتا پایان فصل زراعی صورت نگرفته و منبع ت
در طول دوره رویش و مزرعه براساس نزوالت آسمانی بود.

ت صفاگیري شدند. پس از برداشت صفات مهم زراعی اندازه
مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول دومین 
میانگره، طول سنبله، وزن سنبله، وزن دانه در سنبله، تعداد 

دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع، طول 
پدانکل، طول بیرون آمدگی پدانکل، روز تا گرده افشانی، 

یک، شاخص برداشت، رسیدگی فیزیولوژیک, عملکرد بیولوژ
عملکرد دانه، طول دوره پر شدن دانه، سرعت پر شدن دانه 

تا نیزمياز رو،بوته10ارتفاع ،فصل رشدانیدر پا. باشدمی
تا نوك قهیاز طول سنبله،شکینوك سنبله بدون احتساب ر

و سپسيرگیاندازه،شکیربدون احتسابییسنبله انتها
وزن دانه ، وزن بذور ده سنبلهنیانگیاز مگرفته شد.نیانگیم

شمارش شده از ده هايدانهتعدادنیانگیاز م، در سنبله
براي وزن هزار دانه حاصل شد.تعداد دانه در سنبله ،سنبله

برحسب گرم شمارش و سپسنیابتدا هزار دانه از هر ال
.دیگردنیتوز

يابر،سنبلهقهیتا گره نیفاصله آخرطول پدانکل، براي
برگ پرچم تا نیپدانکل، فاصله بیآمدگرونیفت طول بص
گره و ما قبل نیآخرنیفاصله بگیري و با اندازهسنبلهقهی

به دست آمد.ماقبل آخر)انگرهی(مانگرهیمنیطول دوم، آخر
حد فاصل صفت طول برگ پرچم يبرا،یدر مرحله گلده

برگ پرچم تا محل اتصال آن به غالف برگ غهینوك ت
وزن تک سنبله سنبله10وزن کردنبا شد.يرگیاندازه

تعداد روز از کاشت تا زرد شدنبا شمارش وبرحسب گرم
به کیولوژیزیفیدگیرسهر پالتهايپدانکل بوته% 50

وزنوشدبرکامل، کل پالت کفیدگیپس از رسدست آمد.
بیولوژیکو عملکرددشگرفتههکتاردرتنبرحسبآنها
کل، ضرب وماسیاز نسبت عملکرد دانه به به گیري شد.انداز
پس از برداشت کل شاخص برداشت محاسبه شد.100در 
وکاهازبذور،کوبهر پالت با استفاده از خرمنهايبوته

با .شدگرفتههکتاردرتنحسببرآنهاوزنوجداکلش
روز تا اه% ظهور پرچم50تعداد روز از کاشت تا شمارش 

دنیاز اختالف روز تا رسافشانی محاسبه شد.هگرد
به طول دوره پر شدن دانهافشانی، با روز تا گردهکیولوژیزیف

وزن تک دانه بر میاز تقسسرعت پرشدن دانهومدآدست 
.محاسبه شدبر روز گرمیلیطول دوره پرشدن دانه برحسب م

زیه همچنین تجگرفت.انجامSASافزارنرمبا انسیوارهیتجز
و اصلیهايلفهؤها براساس روش تجزیه به مبه عامل

.انجام گرفتSPSSافزاربا استفاده از نرمچرخش وریماکس
وUPGMAاي به روش با استفاده از روش تجزیه خوشه

اساس ضریب تشابه فاصله اقلیدسی و با استفاده از رب
بنديدستههاي مجزاها در گروهژنوتیپSPSSافزارنرم
.نددش
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استفاده در آزمایشموردهايپیژنوتیاسام- 1جدول 
Name wheat genotypes used in trialTable 1.

شمارهپژنوتیرشدپیتشمارهژنوتیپتیپ رشدشمارهژنوتیپرشدپیت
1سیوندبهاره16پیشتازبهارهNESTOR31بهاره

2سیستانبهاره17پارسیبهارهFLORKAWA32بهاره 
3سیروانبهاره 18بهاربهارهIRENA33بهاره
4شیروديبهاره 19بمبهارهCHEN/AGILOPS34بهاره
5شیرازبهاره 20افالكبهارهSERI/PAYON35بهاره
6مرودشتبهاره 21ارگره بهاSITA/CHIL36بهاره

7مرواریدبهاره 22آرتابهارهZEMAMRA-837بهاره 
8فالتبهاره223-ذرآزمستانهBERKUT38بهاره 
9نیشابوربهاره24سرداريزمستانه PIGO39بهاره
10مهدويبهاره 25سیمرهبهاره  SERI40بهاره
11سپاهانبهاره26شاهیونديبهارهCROC41بهاره
12دزبهاره 27زاگرسبهاره  BAVICOVA42بهاره
13دریابهاره 28گهربهارهSERI-8243بهاره

214-داراببهاره 29مارونارهیه
15چمرانبهاره 30پاستوربهاره 

و بحثنتایج 
جزیه واریانس صفات مربوط به آزمایش تحت تنش ت

ءبه جزصفاتتمامی ها از نظرخشکی نشان داد که ژنوتیپ
داري داشتندتفاوت معنیمربع تعداد سنبله در مترصفت

هاي ژنوتیپنشان دهنده تنوع باالي نتیجه . این)3جدول (
هاي بعدي را تجزیهانجامبنابراین امکان،مورد ارزیابی بوده

در بین صفات مورد بررسی تعداد روز تا سازد. میسر می
نی و روز تا گرده افشادرصد45/1رسیدگی فیزیولوژیک با 

باعملکرد دانهودرصد کم ترین ضریب تغییرات64/1
ترین درصد بیش15/22شاخص برداشت با و درصد35/23

با توجه به این بنابراین). 3(جدول بودندتغییرات را داراضریب
تري بر ثیر بیشأیط تحتوان اظهار داشت که ممینتایج

بررسی وضعیت صفات ها داشت.شاخص برداشت ژنوتیپ
گیري شده نشان داد که ژنوتیپ شاهیوندي از میانگین اندازه

تري نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود. در ارتفاع بیش
متر مربع نیز مشخص گردید سنبله دربررسی وضعیت تعداد

در بررسی برتر بود.ژنوتیپSERI/PAYONژنوتیپ 
سی میانگین براي صفات مورد بررهاي داراي باالترینژنوتیپ

ارتفاع بوته، طول پدانکل و بیرون آمدگی پدانکل، وزن هزار 
و براي وزن 26دانه و سرعت پرشدن دانه ژنوتیپ شماره 

21سنبله، وزن دانه در سنبله و عملکرد دانه ژنوتیپ شماره 
ها دارا بودند. براي ترین میانگین را در میان سایر ژنوتیپبیش

بیولوژیک ژنوتیپ شماره صفات تعداد دانه در سنبله و عملکرد

ها بود.ترین میانگین در میان سایر ژنوتیپداراي بیش1
ترین صفت در بین صفات مورد بررسی در گندم قطعاًمهم

باشد زیرا هدف اصلی از کشت گندم به منظور عملکرد دانه می
از جمله ساقه و هاي گیاهقسمتبرداشت دانه بوده و سایر

خوردار بوده و در مرتبه بعدي قرار تري بربرگ از اهمیت کم
ها نشان داد که تنش دارند. نتیجه بررسی عملکرد ژنوتیپ

،هاثیر قرار داد اما در بین ژنوتیپأخشکی عملکرد را تحت ت
افزایش تري برخوردار بود.ژنوتیپ ارگ از عملکرد دانه بیش

هاي ترین هدف بهنژادگران در برنامهعملکرد دانه مهم
اي عملکرد صفت پیچیدهاما از آنجا که ،باشداصالحی می

گیرد و داراي وراثت است که اجزاي کمی بسیاري را در برمی
به طور مستقیم مورد مطالعه ماًعمو،باشدپذیري پایینی می

قرار نگرفته و در عوض صفات مرتبط با آن از نظر ژنتیکی 
ستند مورد استفاده قرارتري هداراي پیچیدگی بسیار کم

مورد صفات طول سنبله و طول در5ژنوتیپ شماره د. گیرمی
ترین مقادیر بودند. از نظر صفات دوره پرشدن دانه داراي بیش

، طول دومین میانگره 7طول برگ پرچم ژنوتیپ شماره 
، تعداد 31، روز تا گرده افشانی ژنوتیپ شماره 9ژنوتیپ شماره

برداشت و شاخص 35مربع ژنوتیپ شماره ترمسنبله در 
نیاجینتاترین میانگین را دارا بودند.بیش18ژنوتیپ شماره 

جهیصفات بوده و در نتانیپارامترها نشان دهنده وجود تنوع م
و یفیکاتیبهبود خصوصياز آنان براتوانندمینژادگرانبه
.خود استفاده کننديگندم در کارهایکم

ر صفاتحداقل و حداکث- 2جدول
Table 2. The Max and Min of traits

شمارهحداقلشمارهحداکثرصفاتشمارهحداقلشمارهحداکثرصفات
42/872614/6632وزن سنبله (گرم)78/32172/124متر)(سانتیارتفاع بوته

91/11517/726تعداد دانه در سنبله69166/2424متر)طول سنبله (سانتی
87/392691/154وزن دانه در سنبله (گرم)79/22172/14متر)ل پدانکل (سانتیطو

57/222645/54وزن هزار دانه (گرم)75/572650/347متر)(سانتیطول بیرون آمدگی پدانکل
22/18960/1243طول دوره پرشدن دانه6455127متر)طول میانگره دوم (سانتی

1263133/1197سرعت پرشدن دانه01/12653/07گرده افشانیتعداد روز تا
33/185517627عملکرد دانه (تن)67/32114/113تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

2343567/11226عملکرد بیولوژیک (تن)45/12110/513تعداد سنبله در متر مربع
51/14773/724شاخص برداشت29/361816/191متر)طول برگ پرچم (سانتی
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150.................................................................................. ....شرایط تنش خشکی با استفاده از تحت هاي گندم ژنوتیپدرصفات مختلف زراعیچندینرزیابیا

ها در تعیین ارتباط اجزاي عملکرد، از تجزیه به عامل
تعیین ترتیب اهمیت صفات مورد بررسی در ارتباط با عملکرد 

سازد، ها را نمایان میو انتخاب عواملی که تفاوت میان نمونه
ر مطالعه همبستگی صفات، ارتباط یک گردد. داستفاده می

ها متغیر با متغیر دیگر بدون در نظر گرفتن نقش دیگر متغیر
هایی چون تجزیه به شود. ولی با کمک روشبررسی می

توان به طور موفقیت آمیزي تعداد زیادي متغیر ها، میعامل
بسته اولیه را به تعداد کمتري عامل اصلی کاهش داد و هم

بسته را نیز به ي صفات، رابطه میان صفات همبندضمن گروه
خوبی توجیه کرد. عالوه بر این، ترتیب و اهمیت صفات و 

کنند، مقدار تنوعی که هر یک از صفات از تنوع کل توجیه می
نژادي، در ابتدا جا که به منظور بهاز آنشد.مشخص خواهد

باید میزان تنوع ژنتیکی براي صفت یا صفات مورد اصالح و
میزان تأثیرشان بر عملکرد مورد بررسی قرار گیرد از تجزیه به 

ها در ها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه به عاملعامل
) ارائه 4جدول (هاي گندم در آزمایش تنش خشکی در ژنوتیپ

صفت 18شده است. یکی از اهداف این تجزیه این بود که 
لی خالصه نموده زراعی مورد بررسی را در قالب چند مؤلفه اص

کل بیان نماید. در در تبیین تنوعو نقش این صفات را
هاي اصلی و بر مبناي ها براساس روش مؤلفهتجزیه به عامل

عامل مشخص شدند که 5مقادیر ویژه بزرگتر از یک، حدود 
ها را توجیه کردند. درصد از کل تنوع داده02/75در مجموع 

درصد) از تغییرات27/20بیشترین سهم (عامل اول که
صفات ها را نشان داد، داراي ضریب بزرگ و مثبت براي داده

پدانکل، طول یآمدگیرونارتفاع بوته، طول پدانکل، طول ب
صفات عملکرد دانه و عملکرد ینو همچنیانگرهمیندوم

اصلیملوامل را به نام عواعیناتوانیمباشد، یمیولوژیکب
هاي پیشرفته گندم نشان داده وتیپید. ارزیابی ژنعملکرد نام

باالتري تر از زودرسی و عملکرداست که ارقامی با ارتفاع بیش
تري را ها مواد فتوسنتزي بیشاین ژنوتیپ). 15برخوردارند (

ها به توانند در ساقه ذخیره نمایند، لذا برداشت مکانیزه آنمی
د شوویژه در شرایط تنش خشکی که باعث پاکوتاهی شدید می

پذیر است. وجود ضرایب عاملی مثبت و به راحتی امکان
دهنده همبستگی دار براي عملکرد در عامل اول نشانمعنی

توان اظهار چنین میهمباشد.مثبت  این صفات با هم می
داشت براي داشتن عملکرد باال به یک عملکرد بیولوژیک باال 

است وسرعت رویشی خوب نیازاي مناسب) و (رشد سبزینه
85/16عامل دوم ها وابسته است.عملکرد به این عامل
شاخص نمود و تحت عنوان توجیهرادرصد از واریانس کل

، 51/15شد. عامل سوم تا پنجم به ترتیب گذاري نامسنبله
ها را توجیه کردند و درصد از تغییرات داده07/11، 29/11

گذاري شد. نامعملکرد عامل چهارم به عنوان عامل مؤثر بر
باشد این عامل با توجه به اینکه در بر گیرنده عملکرد می

ترین عامل محسوب ترین و با ارزش توان به عنوان مهممی
گردد. عوامل سوم و پنجم به ترتیب عوامل مؤثر بر 

دانه اتیخصوصخصوصیات رشدي گیاه و عامل مؤثر بر 
يرا برايادیه فرصت زظهور زودتر ساقه و سنبل.شدندیمعرف

قبل از تا از رطوبت موجوددهدیقرار ماریپرشدن دانه در اخت
پرکردن دانه يدما براشیو افزایخشکدیوقوع تنش شد

اساساً باید همبستگی باالیی بین روز تا .کنديبهره بردار
رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پرشدن دانه وجود داشته 

تواند شود. عامل سوم میم دیده میباشد که این در عامل سو
ها براي شرایط به عنوان یک معیار مهم گزینش ژنوتیپ

اي خشکی مؤثر باشد. در توافق با نتایج این آزمایش در مطالعه
روي صفات مرتبط با عملکرد دانه گندم مشخص شد که پنج 

).10کنند (درصد از تغییرات کل را توجیه می4/80مؤلفه اول 
عامل 5در ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم ) 4(همکاران بابایی و

درصد از تغییرات را 99/74مستقیم از هم  را که مجموعاً
. توجیه نمودند

الین 70) در مطالعه خود روي 20زاده و همکاران (زکی
عامل اول 3ها مشاهده نمود که گندم پس از تجزیه به عامل

کنند. اسماعیل وجیه میها را تدرصد از تغییرات داده96
5ها ) با انجام تجزیه به عامل19طوسی مجرد و همکاران (

درصد از 70/67شناسایی کردند که در مجموع عامل را 
تایج حاصل از بررسی ها را توجیه نمودند. نتغییرات داده

ضرایب عاملی نشانگر اهمیت صفات طول پدانکل، طول 
مربوط به زودرسی بیرون آمدگی پدانکل، ارتفاع بوته و صفات 

باشد.هاي مطلوب براي شرایط خشکی میدر گزینش ژنوتیپ
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یزراعاتیخصوصيبراانسیوارهیتجز- 3جدول 
Table 3. Variance analysis of wheat of agronomic trais

داریمعنریدرصد و غکیدار  در سطح احتمال پنج درصد و یمعنبیبه ترت:nsو **، *

صفات        درجه آزادي
میانگین مربعاتمیانگین مربعات

(%)ضریب تغییرات خطاتیمارتکرارصفات   درجه آزاديضریب تغییرات (%)خطاتیمارتکرار
2428424284

ns05/0**78/015/035/14%وزن سنبله (گرم)%48/11695/2570/7**250**ارتفاع بوته (سانتی متر)
ns35/78**17/32194/3227/12%تعداد دانه در سنبلهns97/0**94/317/116/10%طول برگ پرچم( سانتی متر)

ns05/0**45/009/065/15%وزن دانه در سنبله( گرم)ns004/0**22/215/122/11%طول سنبله (سانتی متر)
ns78/20**19/6669/1101/8%وزن هزار دانه (گرم)%61/5207/650/10**49/23**سانتی متر)(طول پدانکل

ns27/15**59/3731/1458/6%طول دوره پر شدن دانه%42/2102/434/18**96/20**متر)طول بیرون آمدگی پدانکل (سانتی
ns01/0**02/0005/027/10%سرعت پر شدن دانهns42/2**95/721/284/9%(سانتی متر)طول دومین میانگره
%20/129/035/23**36/1*عملکرد دانه (تن)%69/805/464/1**09/41**روز تا گرده افشانی

ns92/3**94/916/297/16%عملکرد بیولوژیک (تن)ns19/0**27/1782/645/1%روز تا رسیدگی فیزیولوژیک
ns52/56*05/5725/3515/22%شاخص برداشتns47/1028ns13/200920/148984/21%بله در متر مربع تعداد سن

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال نهم/ شماره 
21

/ بهار 
1396

................................................................
.............................................
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152..............................................................................................شرایط تنش خشکی با استفاده از تحت هاي گندم ژنوتیپدرصفات مختلف زراعیچندینرزیابیا

عاملهاتجزیهبهمربوطنتایج-4جدول 
Table 4. Results of factor analysis

هاي موجود در هر گونه گیاهی داراي تنوع زیاديژنوتیپ
محققین جهت .باشنداز نظر صفات مختلف کمی و کیفی می

هاي مختلف آماري ها از روشو ژنوتیپانتخاب بهترین ارقام
ها براي این مهم استفاده از گیرند که یکی از روشبهره می

باباشد.میUPGMAروش تجزیه کالستر به روش
ها تحت شرایط تنش رطوبتی شناسایی بندي ژنوتیپگروه

گیرد به العمل مشابه بهتر انجام میهاي داراي عکسژنوتیپ
گیرند شباهت ی که در یک گروه قرار میهایطوري که ژنوتیپ

تجزیه کالستر در .)13(تري به یکدیگر دارندژنتیکی بیش
گروه تقسیم کرد 3ها را به آزمایش تنش خشکی ژنوتیپ

پ،یژنوت8گروه دوم پ،یژنوت34يروه اول داراگ. )1شکل (
دادند. گروه اول در رابطه يرا در خود جاپیژنوت1گروه سوم 
یدگیطول سنبله، طول برگ پرچم، روز تا رسبا صفات

وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در ک،یولوژیزیف
بوده ترجامعه باالنیانگیمسنبله و طول دوره پر شدن دانه از

جامعه را دارا نیانگیاز مترينییموارد مقدار پاریساو در
گروه در نیدانه اعملکرد ،این بررسیدر .)5جدول(بودند 

قرار گرفت. در رابطه با صفت تعداد سنبله در متر سومگاهیجا
در عملکرد در رتبه دوم قرار گذاررأثیمربع به عنوان صفت ت

به توانیگروه منیدانه در املکرددارد. اما علت کم بودن ع
به توانیامر را منیکم بودن وزن هزار دانه نسبت داد که ا

گروه در حداکثر نیودن تعداد دانه در سنبله که در ابادیزلیدل
یدگیصفات طول سنبله، روز تا رس.باشد دانستیمقدار خود م

مقدار ثرگروه در حداکنیتعداد دانه در سنبله در اک،یولوژیزیف
. رندگیمیقراراولرتبهدرهاگروریخود بوده و نسبت به سا

یآمدگرونینکل، طول بصفات ارتفاع بوته، طول پداياما برا
وزن هزار دانه، سرعت پر شدن انگره،یمنیپدانکل، طول دوم

حداقل مقدار بوده و در کیولوژیدانه، عملکرد دانه و عملکرد ب
ی نسبتاًگروهتوانیگروه را منی. اردگییرتبه آخر قرار م

بوده پیژنوت8دوم شامل گروه.دانستنییبا ارتفاع پادیررس
تعداد سنبله در متر مربع، ،افشانیهصفات روز تا گردکه از نظر 

طول دوره پر شدن دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت 
ها در رتبه اول گروهریحداکثر مقدار بوده و نسبت به سايدارا

،به دلیل زیاد بودن تعداد سنبله در متر مربع.ردگییقرار م
د رسیده است.عملکرد دانه در این گروه به حداکثر مقدار خو

صفات طول برگ پرچم، وزن سنبله، وزن دانه در ياما برا
. ردگییحداقل مقدار بوده و در رتبه سوم قرار ميسنبله دارا

بوده و از نظر صفات 26شماره پیژنوتگروه سوم شامل
رونبیارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول پدانکل، طول

سنبله، وزن هزار وزن انگره،یمنیپدانکل، طول دومیآمدگ
ریااز سشتریبکیولوژیعملکرد بدانه، سرعت پر شدن دانه و

در نکهیالیو در رتبه اول قرار دارد. به دلباشدمیهاگروه
تمام صفات وابسته به ارتفاع در حداکثر مقدار خود قرار دارد 

با ارتفاع یپیگروه به عنوان ژنوتنیموجود در اپیپس ژنوت
بنابراین شود.میشناختههاگروهریت به ساباال نسبنسبتاً

تري نسبت به دو هاي این گروه داراي ارتفاع بیشژنوتیپ
گروه دیگر بوده که بیانگر اهمیت این گروه در جهت استفاده 

واسطه ارتفاع بلندشان و باشد زیرا بهیمبراي مناطق خشک 
تر مواد غذایی در پدانکل تحمل به شرایطذخیره سازي بیش

ارقام )1احمدي و همکاران (یابد.خشکی در آنان افزایش می
گروه 3در UPGMAالستربنديکگندم بهاره را با روش 

تجزیه درنیز)2(عظیمی و همکارانکردند.بنديطبقهمجزا
5ژنوتیپ را در 50کالستر در آزمایش تحت تنش خشکی 

گروه ، 1ژنوتیپ، گروه دوم 17گروه تقسیم کرد گروه اول 
ژنوتیپ را در خود 13و گروه پنجم 2، گروه چهارم 17سوم 

در این تحقیق گروه سوم باالترین عملکرد دانه را به جاي داد.
صفات مربوط به عملکرد خود اختصاص داده است، از میان 

تر بیشنیز صفت عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبله در مترمربع 
بودن تعداد سنبله در مترمربع دلیل زیاد ها بود بهاز سایر گروه

افزایش عملکرد دانه به حداکثر مقدار خود در این گروه رسیده 
ثر ؤدر بررسی صفات م)14(پیردشتی و همکاراناست.

هاي ژنوتیپ گندم نان با استفاده از روش60برعملکرد دانه 

54321صفت
06/085/0- 04/012/021/0متر)(سانتیارتفاع

10/015/037/0- 52/0- 08/0متر)(سانتیطول برگ پرچم
24/010/0- 48/001/0- 46/0متر)(سانتیطول سنبله

24/026/080/0- 28/009/0متر)(سانتیطول پدانکل
12/012/078/0- 31/011/0متر)(سانتیطول بیرون آمدگی پدانکل

01/075/0- 13/026/0- 02/0متر)(سانتیطول دومین میانگره
08/0- 09/0- 07/025/072/0افشانیروز تا گرده

- 22/083/017/005/0- 03/0وژیکروز تا رسیدگی فیزیول
10/0- 37/0- 40/021/0- 34/0تعداد سنبله در متر مربع

15/095/014/0- 06/001/0( گرم)وزن سنبله
014/090/002/0- 36/0تعداد دانه در سنبله
09/003/012/095/015/0(گرم)وزن دانه در سنبله

02/028/0- 88/012/007/0(گرم)وزن هزار دانه
- 02/096/013/005/0- 06/0طول دوره پر شدن دانه

22/0- 09/0- 73/006/056/0سرعت پر شدن دانه
56/0- 05/027/001/003/0(تن)عملکرد دانه

64/0- 02/0- 29/013/0- 01/0(تن)عملکرد بیولوژیک
068/047/009/004/014/0شاخص برداشت

99/103/279/203/365/3مقدار ویژه
07/1129/1151/1585/1627/20درصد واریانس

02/7595/6362/5213/3727/20درصد تجمعی واریانس
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3صفات در ،آماري مختلف گزارش نمودند در تجزیه کالستر
این محققین گزارش کردند که شدند.بندي کالستر گروه

صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و 
عملکرد دانه در یک گروه قرار گرفتند و دستیابی به 

هاي گندم داراي عملکرد باال با انتخاب مواد اصالحی ژنوتیپ

داراي قطر ساقه، تعداد دانه پر شده و وزن هزار دانه باال میسر 
.است

تشکر و قدردانی
کوندیارزشمند دکتر رضا دريهاياز بذل توجه و همکار

.مینمایميسپاسگزارمانهیصمنامهانیپايدر مراحل اجرا

کالسترهیحاصل از تجزيهاگروهسهیمقا- 5جدول 
Table 5. Compare groups of cluster analysis

میانگین جامعه123صفات
33/6690/6642/8714/66متر)(سانتیبوتهارتفاع 

77/1095/936/1367/10متر)(سانتیطول برگ پرچم
47/933/917/739/9متر)(سانتیطول سنبله

03/2313/2387/3944/23متر)سانتی(طول پدانکل
57/1003/1157/2293/10متر)(سانتیطول بیرون آمدگی پدانکل

91/1478/1510/1712/15متر)(سانتیگرهطول دومین میان
55/12274/12212155/122افشانیروز تا گرده

97/17975/17933/17684/179روز تا رسیدگی فیزیولوژیک
22/16912/21667/11263/176تعداد سنبله در متر مربع

75/247/219/371/2(گرم)وزن سنبله
05/4812/4266/4078/46تعداد دانه در سنبله

99/180/128/296/1(گرم)سنبلهدر وزن دانه 
901/4271/4375/5769/42(گرموزن هزار دانه

51/5754/575648/57طول دوره پر شدن دانه
72/075/001/173/0سرعت پر شدن دانه

20/279/278/232/2(تن)عملکرد دانه
39/852/916/1166/8(تن)عملکرد بیولوژیک

27/2627/2979/2480/26شاخص برداشت

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

41 41 ─┐
42 42 ─┼─┐
23 23 ─┘ │
15 15 ─┬─┤
36 36 ─┘ │
37 37 ───┼─┐
32 32 ─┬─┤ │
43 43 ─┘ │ ├─┐
7 7 ───┘ │ │
4 4 ───┬─┘ │
34 34 ───┘ ├───┐
17 17 ───┐ │ │
27 27 ───┤ │ │
2 2 ─┐ ├───┘ │
21 21 ─┼─┤ │
9 9 ─┘ │ │
6 6 ─┐ │ │
10 10 ─┼─┤ │
5 5 ─┘ │ │
31 31 ─┐ │ ├─────────────┐
39 39 ─┼─┘ │ │
14 14 ─┤ │ │
16 16 ─┤ │ │
33 33 ─┤ │ │
38 38 ─┘ │ │
3 3 ─┬─┐ │ │
13 13 ─┘ ├─┐ │ │
40 40 ───┘ │ │ │
25 25 ─┐ ├─────┘ ├───────────────────────┐
30 30 ─┼─┐ │ │ │
8 8 ─┤ ├─┘ │ │
11 11 ─┘ │ │ │
1 1 ───┤ │ │
12 12 ───┘ │ │
24 24 ───┬─────┐ │ │
35 35 ───┘ │ │ │
20 20 ─┐ │ │ │
22 22 ─┼─┐ ├───────────────┘ │
28 28 ─┘ │ │ │
29 29 ───┼─┐ │ │
19 19 ───┘ ├───┘ │
18 18 ─────┘ │
26 26 ─────────────────────────────────────────────────┘

کالسترهیاز تجزصفات حاصلهیگندم براساس کلهايپیژنوتبنديگروه-1شکل 
Figure 1. Grouping of genotypes wheat based on studied traits of cluster analysis
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Abstract
In order to evaluate and grouping wheat genotypes based on grain yield and important

agronomic traits under drought stress, a field experiment was conducted with 43 wheat
genotypes using a Randomized Complete Block design in three replication at Azad University,
khorramabad, Iran in 2012-2013 cropping season. Evaluated traits were: day to maturity, day to
pollination, grain filling rate, grain filling period, plant height, second internode length,
peduncle length, peduncle extrusion, spike length, flag leaf length, spike weight, grain per spike,
harvest index, thousand weight kernel, grain weight per spike, spike per square meter, biological
yield, grain yield. Analysis of variance showed that there were significant difference among
genotypes for most traits under drought stress. Factor analysis based on principle components
and varimax rotation showed that 5 factors, yield, growth characteristics, spike index and factor
affecting of grain characteristics explained 75.02% of data total variance under drought stress.
Lastly cluster analysis based on UPGMA method was used for grouping genotyprs and
genotypes were divided into 3 groups. The first group was the third place for grain yield. The
second group was consist of 8 genotype and the maximum grain yield was compared to the
other groups. 35, 18,19,24 genotypes showed the highest yield. The third group was in all
related traits height the maximum amount.

Keywords: Cluster analysis, Drought Stress, Factors analysis, Wheat

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
9.

21
.1

47
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.9.21.147
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-806-en.html
http://www.tcpdf.org

