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 چکیده

در چهاار تکارار در  یاپژنوت 42باا  یکامل تصادف هایدر قالب طرح بلوک یشیآزما یم،گندم د هاییپژنوت یکیتنوع ژنت یابیبه منظور ارز

از نظار اکرار اا ات  یسهمورد مقا هاییپژنوت ین. اختلاف بیدکشور )مراغه( انجام گرد یمد یکشاورز یقاتموسسه تحق یقاتیتحق یستگاها

عملکارد  ینرا به خود اختصاص دادناد. با یرمقاد ینو کمتر یشترینب یببه ترت 42و  1 هاییپا ت عملکرد دانه، ژنوت رایبود. ب داریمعن

 داریمربات معنا یعملکرد کاه، شاخص برداشت، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله همبستگ یگور،دانه با ا ات و

در  17و  41، 2، 12، 7، 11، 1، 42، 44 هااییاپکاه ژنوت ایکرد به گونه یمرا به چهار گروه تقس هانوتیپژ ای،خوشه یهوجود داشت. تجز

مورد مطالعه  هاییپژنوت یهدر گروه سوم و بق 12و  1،16، 12، 11، 1 هاییپدر گروه دوم، ژنوت 11و 11، 42، 6، 4 هاییپه اول، ژنوتگرو

بهباود  یبارا تاوانیکلاستر دوم ما هایژنوتیپ از مختلف، ا ات در هاکلاستر یانگینبه انحراف م وجهدر گروه چهارم قرار گرفتند. با ت یزن

 یطاشردر  ادیبهنژ افهدا ایبر هاایاپژنوت یانسنبله است اده کرد که ا یاتبهبود خصوا یکلاستر چهارم برا هاییپنه و از ژنوتعملکرد دا

کردناد کاه بار  یاهدراد از تنوع اا ات را توج 12/12اول مجموعأ  یپنج مول ه اال الی،ا هایبه مول ه یه. در تجزمیباشندمناسب  یمد

روی  بر نندامیتورا  تأثیر بیشترین هاک   اتیاا شناسایی با. یدگرد یینبدست آمده، مول ه اول به عنوان مول ه عملکرد دانه تع یجاساس نتا

 .شد داهاخو همارافدانه  دراعملک دبهبودر  مؤثر تا ا بنتخاا جهتدر  االحیا ییزربرنامه نمکاا باشندداشته  دعملکر

 یعملکرد دانه، همبستگ یک،ا ات مورفولوژ ی،اال هایبه مول ه یهکلاستر، تجز یهتجزهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

سااله از خاانواده گرامیناه و جانی تریتیکاوم گندم گیااهی یاک

هاایی باا های این محصول باه دلیال دارا باودن پاروت ینباشد. دانهمی

خااص باه عناوان بهتارین محصاول های شایمیایی و فیزیکای ویژگی

 Triticum aestivumشاود. گنادم ناان )خانواده گرامینه شناخته می

L.باشد بهترین محصاول خاانواده گرامیناه ترین گونه آن می( که مهم

کنناد است و غذای االی بخا  زیاادی از ماردم دنیاا را تاأمین مای

(Yousefi and Azadi, 2015.)  باا ساه  دییآلو هگزاپلو کیگندم نان

عملکرد گیاه باه  (.Matsuoka, 2011است ) AABBDD زیژنوم متما

(. Marti and Slafer, 2014دو عامل ژنوتیپ و محایط بساتگی دارد )

پارامترهای آب و هاوایی از عوامال مهام در عملکارد گیاهاان زراعای، 

 (.  Sari Saraf et al., 2009باشد )بخصوص در شرایط دیم می

کاه   خشک بوده واقلیم خشک و نیمهکشور ایران دارای 

 آبیکمبروز  ها در اکرر مناطق منجر بهبارندگی در برخی سال

در  هاپژوه نیاز مبرمی به  ر،در حال حاض رواز اینگردد. می

های برتر در گندم بویژه تولید ژنوتیپ آوری وزمینه شناسایی، جمع

 ,Yousefi and Azadi) گردداحساس می گندم دیم در کشور

 رمژ در آن میزان برآورد و نتیکیژ تنوع سطح از گاهیآ. (2015

 اساس و پایه ،ااالحی مواد نتیکیژ روابط تعیین و گیاهان پالسم

 ,.Zhangh et alرود )های االاحی به شمار میبرنامه از بسیاری

االاح نباتات بر اساس تنوع ژنتیکی استوار شده و تنوع  (.2003

طبیعی سرچشمه گرفته است و در پایداری ژنتیکی نیز از تکامل 

مدت های بیولوژیک اهمیت خاای دارد و در سازگاری طولانینظام

 ,Fawler and Hodgkinو بقای جمعیت نیز نق  مهمی دارد )

(. اولین قدم برای ارزیابی میزان ت اوت ژنتیکی و نیز 2004

و  تیکیژن تنوع از اطلاع االاحی، ریزی هدفمند برای کارهایبرنامه

 است. تنوع مناطق مختلف هایلاین و ارقام بین خویشاوندی روابط

 انتخاب انجام و بوده االاحی هر برنامه االی رکن دو انتخاب و

 مقاله پژوهشی
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باشد. بررسی می مورد هدف حیث از مطلوب تنوع به وجود منوط

 ارزیابی جدید، ایجاد تغییرات و موجود تنوع از مندیبهره برای

 Mohammadi andرسد )می نظر به ضروریپلاسم ژرم ذخایر

Prasanna, 2003 .)االاح  یو کاربرد آن برا یکیتنوع ژنت یابیارز

 ,.Mishra et al) شودیم داریپا دیتول  یگندم منجر به افزا

ترین منابع طبیعی هستند که ذخایر ژنتیکی از با ارزش .(2015

نمود. این منابع و ها است اده توان از آنبرای ایجاد ارقام جدید می

ذخایر طبیعی به علت قدمت و سازگاریشان ارزش زیادی دارند که 

کنندگان ها کوشا بود تا االاحبایستی در ح ظ و نگهداری آن

های االاحی خود نهایت است اده را ببرند ها در برنامهبتوانند از آن

(Fawler and Hodgkin, 2004در اجرای برنامه .) های مؤثر

مدیرت و است اده احیح از گوناگونی و تنوع موجود در  االاحی،

های گیاهی، از اهمیت ارقام بومی و خویشاوندان وحشی گونه

(. منابع Hajjar and Hodgkin, 2007زیادی برخوردار است )

پایه االاح نباتات و تولید زراعی بوده و برای امنیت  ژنتیکی،

اشد. در اغلب بغذایی، معاش و پیشرفت هر کشوری الزامی می

جوامع طبیعی، تنوع ژنتیکی لازم برای اکرر ا ات مورد مطالعه 

گران با وجود دارد. در عین حال در اورت عدم وجود تنوع، االاح

 Fawlerکنند )دار، تنوع لازم را ایجاد میهای جهتانجام تلاقی

and Hodgkin, 2004 راهکارهای متعددی برای برآورد تنوع .)

های توان به روشها، میترین آنارد که از مهمژنتیکی وجود د

طور همزمان اطلاعات چندین آماری چند متغیره اشاره کرد که به

ا ت را در تمامی افراد است اده کرده و افراد را بر اساس فااله 

توان به ها، میین این روشترجمله مهم ازکند. بندی میدسته

اشاره کرد ای هتجزیه خوش و االی هایمؤل هبه تجزیه 

(Mohammadi and Prasanna, 2003 .)امکان  یپیفنوت مطالعه

ها آن یرا بر اساس ا ات زراع یکیمواد ژنت یبندو طبقه یابیارز

 یهاپیژنوت نیبالا در ب یپیحال، شباهت فنوتنیکند. با ایفراهم م

کند. از یرا مختل م پیکشت شده، انتخاب تنها بر اساس فنوت

و از  دادانجام  DNAتوان در سطح یرا م یکیتنوع ژنت گر،ید یسو

تواند از یم کردیرو نیا رد،یگیقرار نم طیمح ریکه تحت تأثییآنجا

 نیو انتخاب والد پیژنوت اتیخصوا نییتع یبرا کیاستراتژ تیاهم

ای گزارش شد که در در مطالعه (.Ribeiro, 2011برخوردار باشد )

های فیزیولوژیکی، عملکرد و ویژگی ژنوتیپ گندم از لحاظ 41بین 

 ,.Nawaz et alداری وجود داشت )اجزای آن اختلاف معنی

(. در آزمایشی بر روی ارقام گندم نان، نتایج به این اورت 2013

ها از نظر ا ات تعداد سنبلچه بارور، تعداد دانه بود که بین ژنوتیپ

بله، تعداد روز در سنبله، وزن دانه در سنبله، تعداد روز تا ظهور سن

تا رسیدگی فیزیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد دانه و طول 

بر اساس  (.Kheiri et al., 2012دار بود )سنبله، اختلاف معنی

داری بین ارقام گندم در نتایج تحقیقات انجام گرفته، اختلاف معنی

(. در Tavakkoli and Oweis, 2004تولید دانه و کاه وجود دارد )

تعداد دانه نجام گردید، ا ات اهای گندم که بر روی لاینپژوهشی 

در سنبله، تعداد سنبله در کرت و بیوماس تنوع ژنتیکی بالایی 

 (. Taghizadegan et al., 2015) نسبت به سایر ا ات داشتند

سم را لادان  تنوع ژنتیکی همراه با مدیریت احیح ژرم پ

نژادی گیاهان است اده های بهبرنامه ها درتوان در انتخاب ژنوتیپمی

، برتر در شرایط دیم ییتواناا با ییهاپیژنوت ن یو گز ییشناسا. کرد

 ,.Hayward et al) برخاوردار اسات یتاوجه قابال اتیاز اهم

نژادی است اده کرد. های آتی بهتوان در برنامهها می(؛ زیرا از آن1993

های به پروژه، گندم بدیهی است درک تنوع موجود در منابع ژنتیکی

این پژوه   .االاحی گندم در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد

های و گزین  ژنوتیپ زراعیتواند در راستای شناسایی ا ات می

 دو گندم با عملکرد بهتر جهت ارائه به کشاورزان و حتی در

در همین راستا، پژوه  حاضر با  ها نق  داشته باشد.گیریرگ

 دانه عملکرد نظر گندم دیم از هایژنوتیپ ژنتیکی تنوع هدف ارزیابی

های ها با روشبندی آنچنین گروهزراعی و هم هایویژگی سایر و

از  هاک  اتیاا شناسایی باچنین، آماری چندمتغیره انجام شد. هم

 دعملکرروی  بر نندامیتورا  تأثیر بیشترین ریماآ یااهروش رانظ

 مؤثر تا ا بنتخاا جهتدر  االحیا ییزربرنامه نمکاا باشندداشته 

 .شد داهاهم خواراف دراعملک دبهبودر 

 

 هامواد و روش

باه ااورت دیام، در  11-1212این پژوه  در ساال زراعای 

آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه انجام گرفت. 

آورده شده است. زماین ماورد  1در جدول ایستگاه  مورد نظرسال 

آزمای  در سال قبل به اورت آیا  باود و عملیاات تهیاه بساتر 

مطابق دستورالعمل فنی موسسه دیام انجاام گرفات. میازان کاود 

کیلاوگرم سوپرفسا ات  41مصرفی بر اساس آزمون خااک، مقادار 

کیلوگرم اوره در هکتار قبل از کاشت باه خااک اضاافه  12تریپل و 
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بندی زماین باا توجاه باه ذرکاری پی از انجام شخم و پشتهشد. ب

ماه طرح مورد است اده اورت گرفت. در این پژوه ، در اواخر آبان

لاین و رقم گندم دیم پاییزه به همراه ارقام شاهد بااران و  44تعداد 

ها از بخ  ژنوتیپ( کاشته شد که بذور آن 42اوحدی )در مجموع 

(. آزمای  4راغه تهیه گردید )جدول غلات موسسه تحقیقات دیم م

گیاری اا ات های کامل تصادفی بارای انادازهدر قالب طرح بلوک

هاا در جهات عماود بار غیار زراعی با چهاار تکارار اجارا و بلاوک

یکنواختی خاک در نظر گرفته شادند. هار واحاد آزمایشای شاامل 

متر از همادیگر باود. سانتی 1/17ش  ردیف ش  متری با فااله 

 ها هم در اواسط خردادماه انجام شد.بوته برداشت

 

 1390-91سال در  آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه -1 جدول

Table 1- Meteorological statistics of Maragheh Dryland Agricultural Research Station at 2015-2016  

 بارندگی

Rainfall 

(mm) 

حداقل دمای 
 مطلق

Minimum 
absolute 

temperatur(C°

) 

حداکثر 
 دمای مطلق

Absolute 
maximum 
temperatu

r 

 متوسط
 دما

Average 
temperatur

e (C°) 
 

تعداد  
روز زیر 

 °صفر

Number 
of day 
below 
zero° 

رطوبت 
 نسبی

Relative 
humidity 

(%) 

 تبخیر
Evaporation 

(mm) 

متوسط دمای 
 حداقل

Average 
minimum 

temperatur
e 

(C°) 

متوسط دمای 
 حداکثر

Average 
maximum 

temperatur
e 

C)°) 

 

 ماه
Month 

27.7 0.5 29 13.53 0 55.9 161 8.22 18.84 
 مهر

23Sep-
22Oct 

110.9 -5 23.2 5.45 10 75.2 13 2.25 8.62 
 آبان

23Ot.-
21Nov 

20.5 -15 12.4 -1.8 26 69.4 0 -5.2 1.5 
 آذر

22Nov-
21Dec 

20 -16 10.6 -3 28 75.9 0 -5.7 -0.3 
 دی

22Dec-
20Jan 

22 -17.5 13.2 -2 28 66.4 0 -5.8 1.8 
 بهمن

21Jan.-
19Feb 

65.5 -7 16.4 4.3 14 64.6 0 0.06 8.7 
 اس ند

20Feb-
20Mar 

88.5 -5 17.6 5.48 11 64.5 0 1.27 9.7 
 فروردین

21Mar-
20Apr 

18.2 0 26 12.6 0 51.3 163.4 7 18.2 
 اردیبهشت

21Apr-
21May 

56 4 29.8 16.6 0 38.2 283 10.1 23 
 خرداد

22May-
21Jun 

 تیر 28.65 16.37 384.1 35.2 0 22.53 35.6 12 5.4

22Jun-22Jul 

 

اا ت قادرت رشاد یاا ویگاور )نماره  11در این طرح، تعداد 

کاه در مراحال مختلاف رشاد داده زراعی یک ژنوتیاپ در مزرعاه 

هاا شود. این نمره بین یک الای ه ات باوده کاه بهتارین لااینمی

هاا نماره یاک را دریافات کردناد(، تارین آننمره ه ات و ضاعیف

چنین ا ات تعاداد روز تاا ظهاور سانبله )تعاداد روز از زماان هم

هاا از غلااف هاا، ریشاکدرااد بوتاه 12کاشت تاا زماانی کاه در 

هااا دیااده شااود(، تعااداد روز تااا ج و ساانبلچهباارگ پاارچم خااار

رساایدگی فیزیولااوژیکی )شاامردن تعااداد روز از زمااان کاشاات تااا 

دراااد مزرعااه(، طااول دوره پاار  12هااا در زرد شاادن کاماال بوتااه

هااا، فااااله زمااانی کااه شاادن دانااه )بعااد از خااروج اولااین خوشااه

کشااد تااا گیاااه بااه مرحلااه رساایدگی کاماال یعناای زرد طااول ماای

هااا بااه ساامت هااا و خاام شاادن نااوک خوشااهشاادن کاماال بوتااه

پااایین، برسااد(، ارت اااع بوتااه )در اوایاال مرحلااه خمیااری، ارت اااع 

ها از ساطح خااک تاا انتهاای سانبله، بادون در نظار گارفتن بوته

ریشاک(، عملکارد بیولوژیاک )وزن کاال بخا  هاوایی هار واحااد 

هااا(، عملکاارد دانااه )تااوزین آزمایشاای پاای از حااذف حاشاایه

برداشات شاده(، عملکارد کااه )تاوزین بخا   هایهای ردیفدانه

هااا(، شاااخص برداشاات ، پاای از جاادا شادن دانااههاااهاوایی بوتااه
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)نسابت عملکاارد دانااه بااه عملکاارد بیولوژیااک(، تعااداد ساانبله در 

هااای موجااود در یااک متاار مربااع از متاار مربااع )شاامارش بوتااه

جاهای یکنواخات هار کارت(، طاول سانبله )از قاعاده سانبله تاا 

باادون در نظاار گاارفتن ریشااک(، تعااداد ساانبلچه انتهااای ساانبله 

هااای موجااود در ساانبله(، وزن هاار در ساانبله )شاامارش ساانبلچه

هاا توساط تارازوی دیجیتاال باا دقات یاک اادم سنبله )سانبله

وزن، سپی میاانگین یاک سانبله محاسابه شاد(، تعاداد داناه در 

هااا شاامارش و بااا هااا، دانااههاار ساانبله )بعااد از سااابیدن ساانبله

، تعاداد دانااه در یااک سانبله محاساابه شااد(، وزن گیااریمیاانگین

 گیری شدند. تصادفی( اندازه دانه هزار دانه )توزین هزار

 

 های گندم دیم مورد استفاده در آزمایششجره ژنوتیپ -2جدول 

Table 2- Pedigree of rain-fed wheat genotypes used in the experiment 

 شجره

Pedigree 

 ژنوتیپ

Genotype 

Baran 1 

Ohadi 2 

87 (CB-R6)/Azar2 //Un known-9/914 Gene Bank Material   IRBW 05- 165-0MAR-0MAR-0MAR-3MAR-3MAR 3 

88 (CB-R6)/Azar2 //Un known-9/914 Gene Bank Material   IRBW 05- 165-0MAR-0MAR-0MAR-5MAR-2MAR 4 

PMF/MAYA//YACO/3/CO693591/CTK/4/Trakia//Maga"s"74/Mon"s"/3/Shahi    /5/Kohdasht/82 (CB-R5)   IRBW 05- 064-

OMAR-0SHI-OMAR-3MAR-3MAR 
5 

NGDA146/4/YMH/TOB//MCD/3/LIRA/5/F130L1.12   /6/Azar2    

/7/Trakia//Maga"s"74/Mon"s"/3/Shahi/4/Khazar/3/Jcam/Emu"s"//Dove"    IRBW 05- 013-OMAR-0SHI-OMAR-1MAR-

2MAR 

6 

Anza/3/Pi//Nar/Hys/4/Sefid /5/Un known    /6/Un known-1//Pf 82200/Sardari   IRBW 05- 148-0MAR-0MAR-0MAR-

5MAR-1MAR 
7 

Anza/3/Pi//Nar/Hys/4/Sefid /5/Un known    /6/Un known-1//Pf 82200/Sardari   IRBW 05- 148-0MAR-0MAR-0MAR-

7MAR-1MAR 
8 

NGDA146/4/YMH/TOB//MCD/3/LIRA/5/F130L1.12   /6/Khazar/3/Jcam/Emu"s"//Dove"     

/7/Sardari/4/885K4.1//MNG/SDV1/3/1D13.1/MLT   IRBW 05- 012-OMAR-0SHI-OMAR-3MAR-2MAR 
9 

1004 Gene Bank Material/Desconsido-1    /3/Fengkang15/Sefid//Zagros   IRBW 05- 114-0MAR-0MAR-0MAR-1MAR-3MAR 10 

Fengkang15/Sefid/4/Dari-16/3/Hd2172/Bloudau//Azadi    /5/10  GHAZAGESTAN 98-99/Zagros   IRBW 05- 099-OMAR-

0SHI-OMAR-2MAR-1MAR 
11 

Fengkang15/Sefid/4/Dari-16/3/Hd2172/Bloudau//Azadi    /5/10  GHAZAGESTAN 98-99/Zagros   IRBW 05- 099-OMAR-

0SHI-OMAR-5MAR-2MAR 
12 

Gahar/4/Trakia//Maga"s"74/Mon"s"/3/Shahi/5/Gahar//MOMCHIL/KATYA1   IRBW 05- 201-0MAR-0MAR-0MAR-

3MAR-2MAR 
13 

ID800994W/VEE//F900K/3/PONY/OPATA/4/4848 Mashad/Tui"s"    /5/Un known-2/4/Trakia//Maga"s"74/Mon"s"/3/Shahi 

  IRBW 05- 004-OMAR-0SHI-OMAR-1MAR-1MAR 
14 

Azar2/82 (CB-R5)/8/Sabalan/6/Shahi/Kvz/5/Shahi/4/Kal//B/Cj/3/#Horks /7/Unknown-3   IRBW 05- 151-0MAR-0MAR-

0MAR-1MAR-1MAR 
15 

CH94878/BLOYKA/3/TX81V6614//SERI*3/BUC     ICWH99-0468-0AP-2AP-2AP-0AP-1AP-0AP 16 

RAN/NE701136//CI13449/CTK/3/CUPE/4/TAM200/KAUZ/5/BWD     TCI012234-030YE-30E-3E-0E-1E-0E 17 

DYBR198283/842ABVD.C50/4/PJ/HN4//GLL/3/SERI     TCI011056 18 

SARDARI MORPHOTYPE/CAMPION//SOYER     TCI032500 -0E-0E-0YA-0E -9E -0E 19 

MR Population-14 20 

Vorona/Parus//Hatusha/3/Lut112/4/Pehl//Rpb8-68//Chrc 21 

ERYT783-96/SHARK-1     TCI-001409030YE-030YE-2E-0E-5AP-0AP 22 

ANA96/3/RSK/CA8055//CHAM6     TCI 001093-030YE-030YE-7E -0E 23 

SABALAN/ALTAY 24 
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هاا و خطاهاا و افزایشای قبل از تجزیه واریانی، نرمال بودن داده

هاا باا بودن اثر تکرار و تیمار بررسی گردید. مقایسه میانگین ژنوتیاپ

و سپی ضرایب همبستگی بین کلیه اا ات محاسابه و  LSDروش 

های االی انجام شد. بارای تجزیاه به مول ه ای و تجزیهتجزیه خوشه

ای از معیااار فااااله اقلیدساای و روش وارد اساات اده شااد خوشااه

(Moghaddam et al., 2010 نقطه برش دندروگرام با اسات اده از .)

برش دندروگرام )درخت کلاساتر(  تجزیه تابع تشخیص تعیین گردید.

در نقاط مختلف و انجام تجزیه تابع تشخیص نشاان داد کاه ساطوح 

های مختلف، بسیار نزدیک باه هام هساتند؛ بندیاحتمال برای گروه

تعیین گردید کاه  𝑛/2√ها با است اده از فرمول بنابراین، تعداد گروه

یاین خصواایات باشد. برای تعها میعبارت از تعداد ژنوتیپ nدر آن 

ای از نظار اا ات ماورد مطالعاه، هر گروه حااال از تجزیاه خوشاه

میانگین هر خوشه برای هر ا ت و دراد انحراف آن از میانگین کل 

افزارهااای هااا و از نرممحاساابه شااد. باارای تجزیااه و تحلیاال داده

GenStat12 ،SPSS 21  وMSTAT-C .است اده گردید 

 

 نتایج و بحث

 ت مورد مطالعه تجزیه واریانس صفا

هاای ها نشان داد که در بین ژنوتیاپنتایج تجزیه واریانی داده

مورد آزمای  گندم دیم، در ا ات عملکرد دانه، ویگور، تعاداد روز 

طاول دوره پار  تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی،

شدن دانه و ارت اع بوته، عملکرد کاه، طول سنبله، تعاداد سانبلچه 

سنبله، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعاداد در 

دار در سطح یاک درااد و در سنبله در واحد سطح، اختلاف معنی

داری وجاود داشات ا ت عملکرد بیولوژیاک اختلااف غیار معنای

از نظار های گندم دیم، ژنوتیپتنوع زیاد در بین (. وجود 2)جدول 

تعااداد بوته،  زن هزارداناه، ارت ااعو ،زودرساای نااسبی، عملکاارد

تارین عاماال سانبلچه در سانبله و تعداد دانااه در ساانبله، مهام

است. ساازگاری و اساات اده از مناااطق سردساایر دیاام کااشور 

های گندم از لحااظ اا ات های پیشین هم بین ژنوتیپدر پژوه 

 ;Nawaz et al., 2013; Hooshmandi 2015عملکارد داناه )

Kheiri et al., 2012دهای )(، شمار روز تا سنبلهKheiri et al., 

2012; Babaei Zarch et al., 2014( ارت ااع بوتاه ،)Babaei 

Zarch et al., 2014 تعداد روز تا رسیدگی، طول سنبله، تعاداد ،)

( و تعداد دانه در سانبله Kheiri et al., 2012سنبلچه در سنبله )

(Taghizadegan et al., 2015 Kheiri et al., 2012; اختلاف ،)

( Kheiri et al., 2012دار و از نظر ا ت عملکرد بیولوژیک )معنی

   داری وجود داشت.اختلاف غیرمعنی

 

 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه 

هاای گیری شده بارای ژنوتیاپمیانگین ا ات اندازه 2جدول 

بررسای، کمتارین و دهد. در هر ا ت مورد گندم دیم را نشان می

ها با خط مشخص شاده اسات. بارای بیشترین مقادیر برای ژنوتیپ

 1/2247ا ت عملکرد دانه، ژنوتیپ یک دارای بیشترین عملکارد )

 1/4271دارای کمترین عملکرد ) 42کیلوگرم در هکتار( و ژنوتیپ 

چنااین بارای ااا ت عملکاارد باشااد. هامکیلاوگرم در هکتااار( مای

 1/1727و  1/1214به ترتیاب باا  42و  11 هایبیولوژیک، ژنوتیپ

کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین مقادیر را به خود اختصااص 

اند. میانگین ویگور و شاخص برداشت در ژنوتیپ یک، میانگین داده

، میاانگین تعاداد روز تاا 41تعداد روز تا ظهور سانبله در ژنوتیاپ 

در ژنوتیپ هشت، رسیدگی فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه 

میانگین ارت اع بوته در ژنوتیاپ پانج و میاانگین عملکارد کااه در 

، میاانگین تعاداد 14، میانگین طول سنبله در ژنوتیاپ 42ژنوتیپ 

، میانگین وزن سانبله در ژنوتیاپ 17سنبلچه در سنبله در ژنوتیپ 

، میاانگین وزن 42، میانگین تعداد داناه در سانبله در ژنوتیاپ 12

و میانگین تعداد سنبله در واحد ساطح در  11در ژنوتیپ هزار دانه 

، LSDبا توجاه باه مقاادیر  ژنوتیپ دو، دارای بیشترین مقادیر بود.

بهترین ژنوتیپ از لحاظ عملکرد داناه ژنوتیاپ شاماره یاک یعنای 

و وزن هزار  تعداد سنبله در متر مربعباران، از لحاظ اجزای عملکرد 

حدی تشخیص داده شد کاه از ایان دانه ژنوتیپ شماره دو یعنی او

توان به منظور کشت در مناطق سردسایر دیام باه ها را میژنوتیپ

 کشاورزان توایه کرد. 

 

 همبستگی صفات 

شاود باین عملکارد داناه باا دیده مای 1که در جدول طوریهمان

ا ات ویگور، عملکرد کاه، شاخص برداشت، ا ات تعاداد سانبلچه در 

دار تعداد دانه در سانبله همبساتگی مربات معنایسنبله، وزن سنبله و 

چنین، بین عملکرد بیولوژیک با اا ات طاول سانبله و وجود دارد. هم

تعداد دانه در سنبله همبستگی من ی و باا وزن هازار داناه همبساتگی 

های محققین دیگر نیز هام شود. در بررسیدار مشاهده میمربت معنی

 De Vita et al., 2007; Kheiriبین عملکرد دانه با شاخص برداشت )

et al., 2012ای دیگار داری وجود داشت. در مطالعه( همبستگی معنی
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عملکارد  یعملکرد داناه و اجازا نیکه ب رسیدند جهینتمحققین به این 

که با نتایج پژوه  حاضر مطابقات دارد  مربت وجود داشت یهمبستگ

(Whang et al., 2016).  گنادم  هعملکارد دانا گزارشای دیگار،در

 Zakova) با تعداد دانه در سانبله داشات یداریمعنمربت  یهمبستگ

and Benkova, 2004 در این پژوه  ارتباطی بین عملکرد داناه باا .)

 یدگیتعااداد روز تااا رسااو تعااداد روز  تعااداد روز تااا ظهااور ساانبله

باه دهند مشاهده نشد. زودرسای ی که زودرسی را نشان میکیولوژیزیف

 طیو محا پیاکه اثار متقابال ژنوت باشدیممهم  مید خاصوص در ارقام

 هااآنی دگیرسا خیدارد. توسعه ارقام زودرس کاه تاار تیبرای آن اهم

ماؤثر در  یروش ااالاح کیااسات،  یفصال بارنادگ انیازمان با پاهم

 Neyestaniباشد )دیم میدر منااطق گندم و عملکرد  دارییپا  یافزا

et al., 2005.) 

 
 های گندم دیمگیری شده در ژنوتیپتجزیه واریانس صفات اندازه -3جدول 

Table 3- Analysis of variance of measured traits in rain-fed wheat genotypes 

منبع 

 تغییرات

 

Source of 

Variation 

درجه 

 آزادی

df 

 مربعات میانگین

MS 
 

تعداد 

در  سنبله

 متر مربع

No. of 

spike per 
2m 

وزن هزار 

 دانه

1000 

grains 

weight 

تعداد دانه در 

 سنبله

No. of 

grain in 

spike 

وزن 

 سنبله

Spike 

weight 

تعداد 

سنبلچه در 

 سنبله

No. of 

spikelet 

per spike 

طول 

 سنبله

Spike 

length 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biological 

yield 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

 

 بلوک

Block 
3 **92236 ns0.776 ns32.512 ns0.119 ns1.662 **4.318 **8351701.389 ns15.197  

ژنوتیپ 

Genotype 
23 **44903 **33.917 **135.926 **0.296 **7.748 **2.779 ns2069941.12 ns7.244  

 خطا

Error 
69 ns14046 ns6.488 ns17.955 ns0.087 ns0.787 ns0.404 ns1957371.67 ns9.263  

 ضریب تغییرات

CV (%) 
- 15.1 6.2 12.5 15.3 5.8 7 18.1 7.7  

 دارغیر معنی nsدار در سطح یک و پنج دراد،  به ترتیب معنی *و  **

significant-non ns*, **: Probability level of significantly in 0.05 and 0.01 respectively;  

 
  3ادامه جدول 

Table 3 (continued)  

 دارغیر معنی nsدار در سطح یک و پنج دراد،  به ترتیب معنی *و  **

significant-non ns*, **: Probability level of significantly in 0.05 and 0.01 respectively;  
 

 منبع تغییرات

Source of 

Variation 

درجه 

 آزادی

df 

 مربعات میانگین

MS 

 عملکرد کاه

Straw yield 

 عملکرد دانه

Grain yield 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 

طول دوره پر 

 شدن دانه

Grain filling 

period 

تعداد روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیکی

Days to 

physiological 

maturity 

تعداد روز تا 

 ظهور سنبله

Days to spike 

emergence 

 ویگور

Vigor 

 بلوک

Block 
3 **4739375 **650874.180 **58.046 **23.288 *6.705 **6.486 ns0.094 

ژنوتیپ 

Genotype 
23 *1447880.435 **274269.806 **336.048 **11.344 **7.391 **9.216 **2.119 

 خطا

Error 
69 ns864646.739 ns59539.398 ns14.545 ns1.622 

2.24 
ns082 

ns1.269 ns0.181 

 ضریب تغییرات

CV (%) 
- 16.8 8.8 4.3 3.6 0.8 0.8 9.6 
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 هاای ژنوتیپتجزیه خوشه

ای بر اساس میانگین اا ات و بارش دنادوگرام تجزیه خوشه

بندی کرد )شاکل ژنوتیپ گندم را به چهار گروه طبقه 42حاال، 

و  41، 2، 12، 7، 11، 1، 42، 44های (. گروه اول شامل ژنوتیپ1

قرار داشت.  11و  11، 42، 6، 4های بود. در گروه دوم ژنوتیپ 17

را در برداشت  12و  16، 1، 12، 11، 1های گروه سوم نیز ژنوتیپ

بود. در  42و  14، 1، 2ها یعنی و گروه چهارم شامل سایر ژنوتیپ

ای، های مزرعاهای به روش وارد برای دادهآزمایشی، تجزیه خوشه

 Babaei Zarch etژنوتیپ گندم را در چهار گروه قارار داد ) 21

al., 2014های گندم نان، ایان ای دیگر، بر روی لاین(. در مطالعه

(. Khan et al., 2015بندی شادند )ها در چهار کلاستر گروهلاین

-ژنوتیپ گندم، تجزیه خوشاه 26در آزمای  انجام گرفته بر روی 

ای بر اساس فااله اقلیدسی و روش وارد، ارقام را در ه ات گاروه 

  (.Khodadadi et al., 2011) بندی کردطبقه
 

 های گندم دیمگیری شده برای ژنوتیپمقایسات میانگین صفات اندازه -0جدول 

Table 4- Mean comparison of measured traits for rain-fed wheat genotypes 

 ژنوتیپ

Genotype 
 

تعداد سنبله 

 در متر مربع

No. of 

spike per 
2m 

 

وزن هزار 

 دانه

1000 

grains 

weight (g) 

تعداد 

دانه در 

 سنبله

N. of 

grain 

per 

spike 

 وزن سنبله

Spike 

weight (g) 

تعداد 

سنبلچه 

 در سنبله

No. of 

grain in 

spike 

طول 

 سنبله

Spike 

length 

(cm) 

 عملکرد

 بیولوژیک

Biological 

yield (Kg/ha) 

 عملکرد کاه

Straw yield 

(Kg/ha) 

1  778.57 40.97 30.7 1.73 13.20 8.35 7537.5 5900 

2  1081.42 42.07 19.9 1.17 11.8 8.45 7975 6262.5 

3  842.85 41.21 31.05 1.84 14.1 8.92 7812.5 5687.5 

4  671.42 40.75 37.15 2.13 14.4 8.87 7287.5 4187.5 

5  698.57 34.56 39.4 1.86 15.6 9.67 6812.5 4925 

6  731.42 40.56 33.6 1.81 16.55 9.62 8100 6225 

7  831.42 44.13 26.3 1.65 14.45 9.22 7562.5 5712.5 

8  688.57 45.22 28.2 1.74 14.6 9.22 8137.5 5400 

9  817.14 41.76 32.95 1.96 14.95 8.65 8575 5062.5 

10  825.71 43.25 33.15 1.96 13.95 8.55 8300 5437.5 

11  852.85 42.72 27.95 1.63 15 8.4 8337.5 5975 

12  860 42.83 35.1 2.07 15.65 11.17 6150 5237.5 

13  697.14 40.72 32.45 1.87 15 8.15 7675 5950 

14  628.57 42.88 39.4 2.34 15.75 10 8362.5 4762.5 

15  904.28 36.93 33 1.67 14.15 8.25 7412.5 6012.5 

16  875.71 37.17 34.45 1.74 16.65 9.15 8150 5212.5 

17  750 40.79 40.5 2.29 17.35 10.2 8037.5 5887.5 

18  784.28 38.38 40.2 2.16 17.25 8.8 8500 5162.5 

19  785.71 45.45 28.7 1.8 14.25 9.32 8412.5 5950 

20  825.71 43.91 28.9 1.8 14.15 8.4 8175 6537.5 

21  687.14 43.18 35.1 2.23 15.75 7.47 7975 5725 

22  910 36.1 41.3 2.13 17 10.42 7212.5 5700 

23  658.57 37.28 46.65 2.33 17 9.37 5737.5 4212.5 

24  641.42 41.21 37.1 2.06 16.3 9.57 7287.5 5775 

 میانگین

Mean 
 784.52 41 33.88 1.91 15.2 9.09 7730.2083 5537.5 

LSD  167.2 3.59 5.97 0.41 1.25 0.89 1973.6 1311.7 

 .اندمشخص شده رخطیحداکرر و حداقل، به اورت ز ریدر هر ستون، مقاد

In each column, the maximum and minimum values are underlined. 

 



 
 و همکاران یقاسم 195

 
  0ادامه جدول 

Table 4 (continued) 

 ژنوتیپ

Genotype 
 

شاخص 

 (%)برداشت 

Harvest 

index (%) 

 عملکرد دانه

Grain yield 

(Kg/ha) 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 

(cm) 

طول دوره 

پر شدن 

 دانه

Grain 

filling 

period 

تعداد روز تا رسیدگی 

 فیزیولوژیکی

Days to 

physiological 

maturity 

تعداد روز تا ظهور 

 سنبله

Days to spike 

emergence 

 ویگور

Vigor 

1  42.31 3327.5 92.75 35.75 181.75 146 5.5 

2  38.51 2980.83 83.91 34.75 179.75 145 5 

3  39.15 2675 87 35 180.75 145.75 4.5 

4  37.61 2390.83 81.25 37.25 183 145.75 3.5 

5  38.73 2555.83 99.58 35.75 182 146.25 4.75 

6  40.90 3053.33 99.41 38 184.25 146.25 5 

7  37.53 2796.66 93.91 37.5 183.5 146 5 

8  39.35 2609.16 93.08 40 185 145 5 

9  38.83 2444.16 93.33 33 182.5 149.5 4 

10  41.61 3115.83 94.5 37.25 182.75 145.5 4.5 

11  40.82 2761.66 99.16 35.5 184.25 148.75 5 

12  38.76 2540 96.5 35 183.5 148.5 4.75 

13  40.39 2859.16 84.58 37.25 184.75 147.5 4.5 

14  39.49 2707.5 96 37 184.25 147.25 4.25 

15  40.98 3015 90.58 36.75 183.75 147 4.5 

16  37.86 2615 86.16 34.5 183.75 149.25 3.75 

17  38.96 2710.83 87.5 35 184 149 4 

18  39.43 2438.33 74.5 34.5 183 148.5 3 

19  39.75 3159.16 88.16 36.5 183 146.5 5 

20  38.08 2897.08 86.5 34 183 149 5 

21  39.07 2647.5 69.5 34.25 184.25 150 3.25 

22  41.57 2965.83 70.41 32.75 180.75 148 4 

23  40.46 2375.83 69.75 37 184.75 147.75 3 

24  41.06 3000 87.58 36 182.5 146.5 5.5 

 میانگین

Mean 
 39.63 2776.75 87.73 35.84 183.11 147.27 4.42 

LSD  4.3 344.2 5.380 1.796 2.035 1.589 0.5997 

 .اندمشخص شده رخطیحداکرر و حداقل، به اورت ز ریدر هر ستون، مقاد

In each column, the maximum and minimum values are underlined. 
 

از نظر انتخاب والدین در هار کلاساتر، کلاساتری ارزش دارد کاه 

میانگین بالاتری نسبت به میانگین کل نشان دهد؛ بنابراین، برای 

تعیین خصوایات هر گروه از نظر ا ات مورد مطالعه، میاانگین 

هر خوشه برای هر ا ت و انحراف آن از میانگین کل محاسابه و 

های گروه اول در اکرر نشان داده شده است. ژنوتیپ 6در جدول 

ا ات میانگین کمتری از میاانگین کال داشاتند. در گاروه دوم، 

پنج ژنوتیپ وجود داشت که از نظر عملکرد دانه، وزن هزار داناه، 

تعداد سنبله در واحد سطح، عملکارد کااه، عملکارد بیولوژیاک، 

میاانگین برخاوردار باود؛ ارت اع بوتاه و ویگاور از ارزش بالااتر از 

تاوان بارای بهباود عملکارد های این گروه را میبنابراین، ژنوتیپ

دانه مورد است اده قرار داد. گروه چهارم که شامل چهاار ژنوتیاپ 

بود از نظر ا ات طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن سانبله، 

ر تعداد سنبلچه در سنبله و طول دوره پر شدن دانه، ارزشی بالاات

تاوان های این کلاساتر مایاز میانگین داشت؛ بنابراین از ژنوتیپ

 برای بهبود خصوایات خود سنبله است اده کرد. 
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 های گندم دیم مورد آزمایشهمبستگی صفات مورد مطالعه برای ژنوتیپ -1جدول 

Table 5- Correlation of studied traits for tested rain-fed wheat genotypes 

 دار.غیر معنی nsدار در سطح یک و پنج دراد،  به ترتیب معنی *و  **

significant-non ns*, **: Probability level of significantly in 0.05 and 0.01 respectively;  

 

  1ادامه جدول 

Table 5 (continued) 

 دار.غیر معنی nsدار در سطح یک و پنج دراد،  به ترتیب معنی *و  **

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

عملکرد 

 کاه

Straw 

yield 

عملکرد 

 دانه

Grain 

yield 

ارتفاع 

 بوته

Plant 

height 

طول دوره 

پر شدن 

 دانه

Grain 

filling 

period 

تعداد روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیکی

Days to 

physiologic 

maturity 

تعداد روز 

تا ظهور 

 سنبله

Days to 

spike 

emergence 

 ویگور

Vigor 
 

ns0.237 **0.606 **0.677 **0.692 ns0.265 ns0.219- *0.49- 1 
 ویگور

Vigor 

ns0.158- ns0.008- ns0.365- ns0.304- **0.644- ns0.319 1  
 تعداد روز تا ظهور سنبله

Days to spike emergence 

ns0.023- ns0.189- ns0.279- ns0.101 0.52 1   
 تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی

Days to physiological maturity 

ns0.124 ns0.146- ns0.104 ns0.355 1    

 طول دوره پر شدن دانه

Grain filling period 

 

ns0.017 ns0.184 ns0.244 1     
 ارت اع بوته

Plant height 

**0.596 **0.723 1      
 عملکرد دانه

Grain yield 

ns0.231 1       
 عملکرد کاه

Straw yield 

1        
 شاخص برداشت

Harvest index 

تعداد سنبله در 

 واحد سطح

No. of spike 

2per m 

 وزن هزار دانه

1000 grains 

weight 

تعداد دانه در 

 سنبله

No. of grain  

per spike 

 وزن سنبله

Spike 

weight 

تعداد سنبلچه در 

 سنبله

No. of spikelet 

per spike 

طول 

 سنبله

Spike 

length 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biologic 

yield 

 

ns0.145 *0.435 *0.442- ns0.24- ns0.19- *0.407- 1 
 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 

ns0.09- ns0.159- *0.428 ns0.363 *0.493 1  

 طول سنبله

Spike length 

 

*0.439- *0.446- **0.81 **0.717 1   

 تعداد سنبلچه در سنبله

No. of spikelet per spike 

 

**0.663- ns0.167- **0.874 1    
 وزن سنبله

Spike weight 

**0.549- **0.598- 1     
 تعداد  دانه در سنبله

No. of grain  per spike 

ns0.044- 1      
 وزن هزار دانه

1000 grains weight 

1       
 تعداد سنبله در متر مربع

2No. of spike per m 
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significant-non ns*, **: Probability level of significantly in 0.05 and 0.01 respectively;  

 
 های گندم دیم بر اساس ضریب فاصله اقلیدسی و الگوریتم واردبندی ژنوتیپگروه -1شکل 

Figure 1- Grouping of rain-fed wheat genotypes based on Euclidean distance coefficient and Ward’s algorithm 
 

 های گندمای برای صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپمیانگین و انحراف از میانگین کل چهار کلاستر حاصل از تجزیه خوشه -6جدول 

Table 6- Mean and deviation from the grand mean of four clusters obtained from cluster analysis for the evaluated traits in wheat 

genotypes 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index (%) 

 عملکرد دانه

Grain yield 

(Kg/ha) 

 ارتفاع بوته

Plant height 

(cm) 

طول دوره پر 

 شدن دانه 

Grain 

filling 

period (day) 

تعداد روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیکی

Days to 

physiologic 

maturity 

تعداد روز تا 

 ظهور سنبله

Days to 

spike 

emergence 

 ویگور

Vigor 
 

 کلاستر

Cluster 

5816.667 2888.611 84.8703 35.5833 182.8889 147.3056 4.5277 
 میانگین

Mean 
1 

5.0413 4.0283 -3.2663 -0.7265 -0.1232 0.0236 2.2745 
 انحراف دراد

Deviation %  

6190 2970.417 91.4333 35.75 182.85 147.1 5 
 میانگین

Mean 
2 

11.7832 6.9744 4.214 -0.2615 -0.1444 -0.1159 12.9411 
 دراد انحراف

Deviation %  

5172.917 2655 89.5972 36.0416 183.5417 147.5 4.0833 
 میانگین

Mean 
3 

-6.5838 -4.3847 2.1212 0.5521 0.2326 0.1556 -7.7647 
 دراد انحراف

Deviation %  

4640.625 2465.625 86.7708 36.25 183.3125 147.0625 4 
 میانگین

Mean 
4 

-16.1963 -11.2047 -1.1002 1.1333 0.108 -0.1414 -9.647 
 دراد انحراف

Deviation %  

 



 

 641 یصفات زراع یاز لحاظ برخ یمگندم د هاییپژنوت یکیارزیابی تنوع ژنت

 

  6ادامه جدول 

Table 6 (continued) 
تعداد سنبله 

 متر مربعدر 

No. of 

spike per 

2m 

 

وزن هزار 

 دانه

1000 

grains 

weight 

(g) 

تعداد دانه در 

 سنبله

No. of 

grain  per 

spike 

وزن 

 سنبله

Spike 

weight 

(g) 

تعداد 

سنبلچه در 

 سنبله

No. of 

spikelet 

per spike 

طول 

 سنبله

Spike 

Length 

(cm) 

 عملکرد

 بیولوژیک

Biologic 

yield (Kg/ha) 

عملکرد 

 کاه

Straw 

yield 

(Kg/ha) 

 
 کلاستر

Cluster 

782.69 40.587 34.166 1.946 15.255 8.952 7612.5 40.1181 
 میانگین

Mean 
1 

-0.232 -1.02 0.836 1.388 0.352 -1.552 -1.5227 1.2113 
 دراد انحراف

Deviation %  

855.42 42.945 27.81 1.647 14.35 8.84 8200 39.6145 
 میانگین

Mean 
2 

9.037 4.727 -17.924 -14.2188 -5.604 -2.793 6.0773 -0.059 
 دراد انحراف

Deviation %  

770 41.449 34.725 1.986 15.525 9.062 8337.5 39.4327 
 میانگین

Mean 
3 

-1.85 1.079 2.484 3.472 2.124 -0.346 7.856 -0.5178 
 دراد انحراف

Deviation %  

722.14 38.861 39.575 2.099 15.662 9.775 6496.875 38.8946 
 میانگین

Mean 
4 

-7.95 -5.23 16.797 9.361 3.029 7.488 -15.9547 -1.8751 
 دراد انحراف

Deviation %  

 

 های اصلی بر اساس صفات زراعیتجزیه به مولفه
اا ات در های االی بر اساس میانگین در تجزیه به مول ه

دراد از  1/12ژنوتیپ گندم، پنج مول ه االی اول مجموعأ  42

دراد  1/21(. مول ه اول 7تنوع ا ات را توجیه کردند )جدول 

های دوم و سوم از تنوع کل را تبیین کرد. این مقدار برای مول ه

درااد باود. بارای مول اه اول اا ات  1/14و  2/16به ترتیب 

( و 724/2(، عملکرد دانه )712/2(، عملکرد کاه )717/2ویگور )

( دارای ضارایب مربات 121/2تعداد سانبله در واحاد ساطح )

(، -162/2(، وزن سنبله )-142/2بزرگ و تعداد دانه در سنبله )

( و ا ات تعداد روز تا ظهور -142/2تعداد سنبلچه در سنبله )

( از ضرایب من ی قابل توجه برخاوردار بودناد. -126/2سنبله )

( و تعداد روز 111/2ه دوم ا ات طول پر شدن دانه )برای مول 

( دارای ضرایب مربات بازرگ 111/2تا رسیدگی فیزیولوژیکی )

( دارای ضاریب -661/2بوده و تعداد سانبله در واحاد ساطح )

( 117/2من ی بود. برای مول ه سوم اا ت شااخص برداشات )

( و -112/2دارای ضریب مربت بزرگ و ا ات وزن هزار داناه )

( دارای ضرایب من ی بزرگ بودناد -114/2رد بیولوژیک )عملک

توان مول ه اول را مول ه عملکرد داناه (. درمجموع می1)جدول 

تاوان در امار گازین  بارای گذاری کرد. از این مول اه ماینام

هاای ای روی لااینهای گندم است اده کرد. در مطالعاهژنوتیپ

مول اه ااالی اول های االی، سه گندم نان، در تجزیه به مول ه

دراد از تنوع ژنتیکی را توجیاه کردناد کاه نشاان داد  62/12

دهای، رسایدگی و ا اتی مانند ارت اع بوته، تعاداد روز تاا گال

 ,.Khan et alعملکرد دانه ا ات ااالی در آزماای  بودناد )

ژنوتیپ گندم بار اسااس  26(. در آزمایشی دیگر بر روی 2015

دراد از  17مول ه اول بی  از  های االی، پنجتجزیه به مول ه

در  (.Khodadadi et al., 2011تنوع ژنتیکی را توجیه کردند )

دراد از  12 ،اول یاالای دیگر  روی گندم، پنج مول ه مطالعه

 ,.Mishra et al) را باه خاود اختصااص دادناد راتییاکل تغ

2015.) 
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 های گندم دیم های اصلی برای ژنوتیپمولفهنتایج تجزیه به  -5جدول 

Table 7- Results of principal components analysis for rain-fed wheat genotypes 

 
 مقادیر ویژه اولیه

 Initial Eigenvalues 
 

 مولفه
 Component  درصد تجمعی 

Cumulative % 

 درصد واریانس
  % of Variance 

 کل
 Total 

35.914 35.914 5.387 1 

52.237 16.324 2.449 2 

64.803 12.566 1.885 3 

75.445 10.642 1.596 4 

83.812 8.367 1.255 5 

 

 های اصلیهای حاصل از تجزیه به مولفهضرایب صفات مورد بررسی در مولفه -5جدول 

Table 8- The coefficients of the studied traits in the components obtained from the principal components analysis 

  
 مولفه

Component 
 صفت  

Trait 
5 4 3 2 1 

0.308 0.061 0.275 0.325 0.797 
 رویگو

Vigor 

.0332 0.418 -0.349 -0.477 -0.506 
 تعداد روز تا ظهور سنبله

Days to spike emergence 

0.055 0.320 -0.462 0.581 -0.371 
 روز تا رسیدگی فیزیولوژیکیتعداد 

Days to physiologic maturity 

-0.255 -0.119 -0.058 0.899 0.157 

 طول دوره پر شدن دانه

Grain filling period 

 

0.516 -0.09 0.022 0.49 0.486 
 ارت اع بوته

Plant height \ Plant height 

-0.08 0.488 0.407 0.059 0.702 
 عملکرد دانه

Grain yield 

0.179 0.499 0.034 -0.229 0.714 
 شاخص برداشت

Harvest index 

-0.293 0.623 0.597 0.178 0.112 
 عملکرد کاه

Straw yield 

0.071 0.383 -0.552 -0.133 0.403 
 عملکرد بیولوژیک

Biologic yield 

0.673 -0.209 0.460 0.222 -0.355 
 طول سنبله

Spike length 

0.298 0.321 0.103 0.028 -0.823 
 تعداد سنبلچه در سنبله

 No. of spikelet per spike  ه

0.028 0.243 0.003 0.154 -0.864 
 وزن سنبله

Spike Weigh 

-0.027 0.137 0.306 0.074 -0.923 
 تعداد  دانه در سنبله

No. of grain per spike 

0.148 0.103 -0.553 0.314 0.482 
 وزن هزار دانه

1000 grains weight 

0.144 -0.19 0.143 -0.669 0.535 
 تعداد سنبله در متر مربع

No. of spike per m2 



 

 643 یصفات زراع یاز لحاظ برخ یمگندم د هاییپژنوت یکیارزیابی تنوع ژنت

 

 گیری کلینتیجه

دار های گندم دیم از نظر اکرر اا ات معنایاختلاف بین ژنوتیپ

بود. بین عملکرد دانه با ا ات ویگور، عملکرد کاه، شاخص برداشات، 

ساانبلچه در ساانبله، وزن ساانبله و تعااداد دانااه در ساانبله تعااداد 

 جملاهاز فاو اا ات دار وجاود داشات؛ لاذا همبستگی مربت معنی

هستند و االاح در  مید طیا ات مهم اثرگذار بر عملکرد دانه در شرا

را به نحاو دانه گندم دیم  ا ات قادر است عملکرد نیا  یجهت افزا

هاا، از نحاراف میاانگین کلاساتربا توجاه باه ا دهد.   یافزا یمطلوب

تاوان بارای بهباود عملکارد داناه و از هاای کلاساتر دوم مایژنوتیپ

های کلاستر چهارم برای بهباود خصواایات سانبله اسات اده ژنوتیپ

های ااالی، پانج مول اه ااالی اول مجموعاأ کرد. در تجزیه به مول ه

ج دراد از تنوع ا ات را توجیه کردناد کاه بار اسااس نتاای 12/12

 بدست آمده، مول ه اول به عنوان مول ه عملکرد دانه تعیین گردید.

 

 ی گزارسپاس

وسیله از کارکنان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشاور بدین

به ویژه آقای دکتر مظ ر روستایی به خاطر فراهم نمودن بذور مورد 

 شود.بررسی، تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Introduction: Wheat's economic significance and contribution to human and animal nutrition are 

indisputable. This makes it the third most important crop in terms of global production. The rising 

global demand for wheat is due to its ability to produce specialized foods. In particular, the unique 

properties of the gluten protein allow wheat to be processed into bread. Wheat contains and consists 

of numerous healthful components. Therefore, plant breeders should be able to select for both 

increased crop yield and improved health benefits. Wheat landrace genotypes are more genetically 

diverse than the majority of breeding programs, and this diversity includes adaptation to a variety of 

local conditions. Wheat breeders face the challenge of maximizing genetic productivity gains while 

minimizing yield gaps and ensuring environmental sustainability. 

Wheat's efficiency and utility in plant breeding programs are determined by its genetic diversity. 

Improving grain yield is regarded as the most important objective of wheat breeding and the most 

efficient method of increasing production. The estimation of genetic variation in crops is 

indispensable for breeding programs and the conservation of genetic resources. Hybridization and 

subsequent selection is one of the most essential wheat breeding techniques. Selecting the parents is 

the first step in a hybridization-based plant breeding program. The purpose of this research is to 

identify wheat genotypes with superior agronomic traits, classify them using cluster analysis, and 

reduce the measured traits using principal component analysis. 

Materials and Methods: To evaluation of genetic diversity of rain-fed wheat genotypes, an 

experiment was carried out in a randomized complete block design with 24 genotypes and four 

replications in Research Station of Dryland Agricultural Research Institute (Maragheh) at 2015-

2016. This study evaluated plant height, grain filling period, days to physiological maturity, days to 

spike emergence, vigor, grain yield, straw yield, number of spikes per m2, weight per 1000 grains, 

number of grains per spike, spike weight, number of spikelet per spike, spike length, biological 

yield, and harvest index. Before conducting an analysis of variance, assumptions were examined. 

Analysis of variance and comparison of means (Least Significant Difference) was performed. The 

relationship between the studied traits was determined using Pearson's coefficient of correlation. 

Principal component analysis (PCA) was utilized to reduce the data, and cluster analysis based on 

the Euclidean distance coefficient and Ward's algorithm was employed to classify the genotypes 

under study. The SPSS software was utilized for data analysis. 

Results and Discussion: Difference between rain-fed wheat genotypes were significant for the 

majority of traits, indicating a high degree of genetic diversity. The genotypes 1 and 23 have the 

highest and lowest grain yield values, respectively. Positive and significant correlation exists 

between grain yield and vigor, straw yield, harvest index, number of spikelets per spike, spike 

weight, and number of grains per spike. Cluster analysis categorizes 24 genotypes into four groups 

based on their evaluated traits. The first cluster contains genotypes 22, 24, 1, 15, 7, 13, 3, 21 and 17. 
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The second group included genotypes 2, 6, 20, 11, and 19. The third group consisted of the 

genotypes 9, 18, 14, 10, 8, and 16. The fourth group consists of extra genotypes. In principal 

components analysis, five main components account for 83.80% of the variation. High positive 

coefficients were observed for grain yield (0.702), harvest index (0.714), and vigor (0.797) in the 

first component. The initial component can be identified as the grain yield component. 
Conclusion: Based on the results, the yield component was determined to be the first principal 

component. These genotypes are appropriate for selection and breeding programs and objectives in 

rain-fed environments, and can be used to boost wheat grain yield. 

Keywords: Cluster analysis, Correlation, Grain yield, Morphological traits, Principal components 

analysis 

 


