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 چکیده

شناسی در شرایط آب و هوایی ریختو  یساس صفات زراعر اب چاودارمختلف  پیو ژنوت نیال 22 یکیتنوع ژنت قیتحق نیدر ا

درصد(  70مجموع  درصد )در 25 و 45 بیترتبه پالتبای GGE هیتجز یمؤلفه اصل نیو دوم نیاولقرار گرفت.  یابیمورد ارز مراغه

، 1، 3، 7، 4 یهاپیوجود داشت که شامل ژنوت برتر سأر پینشان داد شش ژنوت یکردند. نمودار چندضلع هیکل را توج راتییتغ

در  کهیحالدر ،ودب یمورد بررس یهاپیژنوت ریبرتر از سا شکیدر صفات وزن هزار دانه و طول ر 17 پیبودند. ژنوت 4و  17، 22

. بر اساس بود برتر 22 پیژنوت دانه، عملکرد و سنبله دانه وزن ،گرهمیان نیقطر ساقه، وزن سنبله، طول آخر اه،یصفات ارتفاع گ

 نیاقه با وزن آخرصفات عملکرد دانه با وزن دانه در سنبله، قطر س نیب یداریمثبت و معن یهمبستگ پالت،یبا یبردار نمودار

 آلدهیا پی. نمودار ژنوتشتدا وجود چاودار شکیر طول با دانه هزار وزن گره، ومیان نیوزن هزار دانه با وزن آخر ،گرهمیان

نمود.  ییشده شناسایریگاساس تمام صفات اندازه بر مطلوب یهاپیژنوت عنوانهب را 19 و 9، 22 شماره یهاپیژنوت پالت،یبا

صفات وزن دانه  دانه با عملکرد دیشده و مشخص گرد یبررس ترقیدق طورهعملکرد ب یازجداگانه، اج پالتبای GGE هیتجزدر 

هزار دانه  با صفات تعداد سنبلچه در سنبله و وزن کهیحالدر ،داشت یداریمثبت و معن یدر سنبله و وزن سنبله همبستگ

 یشتریب تینبله اهمو تعداد دانه در س سنبله وزن سنبله، در دانه وزناصالح عملکرد دانه چاودار، صفات  ی. برانداشت یهمبستگ

 .رندیمورد استفاده قرار گ ینشیگز یهاشاخص فیو بهتر است در تعر رددا
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 مقدمه

وع و دامنه تن یکیتفاوت ژنت زانیم یابیقدم برای ارز نیاول

 ندهدفم زییربرنامه زیو ن چاودار مختلف یهاپیژنوت نیب

 نیو روابط ب یکیاطالع از تنوع ژنت ،یبرای کارهای اصالح

 نشیگزو  یکیتنوع ژنت وجودمختلف است.  یهاپیژنوت

 بوده و انجام یهر برنامه اصالح یدو رکن اصل ،هدف صفات

 مندی از تنوعمنوط به وجود تنوع است. برای بهره نشیگز

پالسم ژرم ریذخا یابید، ارزیجد راتییتغ جادیموجود و ا

منابع (. Sabaghnia et al., 2015) رسدیضروری به نظر م

صورت های مطلوب هستند که در کننده ژننیتأم ی،کیژنت

 را لوبمط و دیتوان ارقام جدیمها آن از حیبرداری صحبهره

مشاهده . تنوع فنوتیپی، وجود تفاوت فیزیکی قابلنمود دیتول

در یک جمعیت است و شامل اجزای ژنتیکی و محیطی 

 اهداف از یکی عملکرد شیافزا غالت، ریسا مشابهباشد. می

 ،عملکرد یول است( .Secale cereale L) چاودار ینژادبه

 ریثأت تحت پ،یژنوت بر عالوه که است یادهیچیپ صفت

 با غالت ینژادبه یهابرنامه در. ردیگیم قرار یطیمح عوامل

 اتصف یژن اثرات به توانیم عملکرد، مهم یاجزا از استفاده

 نمود یزیربرنامه عملکرد شیافزا جهت در و برد یپ مختلف

(Leilah and Khateeb, 2005 .)در  یادیز قاتیتحق اگرچه

ته چاودار انجام نگرف یکیصفات و تنوع ژنت نیمورد روابط ب

 زیرغالت دانه ریدر خصوص سا یمشابه قاتیتحق یاست ول

منظور که به یگندم و جو وجود دارد. در پژوهش لیاز قب

 شناسیریخت و شناختیپدیده صفات نیتنوع ب یبررس

یتفاوت معن ،( انجام شدTriticum durum) گندم دوروم

 ،یدهتعداد روز تا سنبله صفات یبرا هاپیژنوت نیب یدار

 لکردعم هزاردانه، وزن بوته، ارتفاع سنبله، طول پنجه، تعداد

 شاخص شک،یر طول سنبله، در سنبلچه تعداد دانه،

دازه تعداد دانه در سنبله و ان بارور، سنبله تعداد برداشت،

(. Aghaei et al., 2015) دیگرد مشاهدهقطر سنبله 

 میمناطق د درگندم  یصفات زراع یبررس درهمچنین، 

مراغه  مید طیشراگندم در  پیژنوت 935تعداد  ر،یسردس

ها از پیژنوت نیب دیگرد مشخص و گرفتقرار  یمورد بررس

تا  نظر عملکرد دانه، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز

 یداریمعن اختالف، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه یدگیرس

 (.Roostaii, 2000داشت ) وجود

                                                                                                                                                                                      
 
1 AMMI 

اندازه صفات تنوع یبررسبرای  یمختلفهای آماری روش

کـه معمـواًل است ابداع شده  پیژنوت نیچند در شدهیریگ

هـا را بـه دو گروه پارامتری و ناپارامتری تقسیم مـیآن

متغیـره هـای پارامتری خود بـه دو گـروه یـکروش .دنکن

مرسوم  یهااز روش یکیشوند. چنـدمتغیره تقـسیم میو 

تجزیه به  رهیچندمتغ روشها، داده هیچنـدمتغیره در تجز

ریـشه راکـد منفـرد  یآمار روشبر  یهای اصلی مبتنمؤلفه

مطالعات اصالح نباتات مورد استفاده قرار  شتریکه در ب است

برای  پالتیبا یکیگراف روش (.Yan et al., 2000) ردیگیم

آماردانان  ی( براGabriel, 1971) گابریلبار توسط  نیاول

و  هیتجز یبرا سایر محققین مطرح گردید و سپس توسط

عملکرد و  یاهیناح شاتیحاصل از آزما یهاداده لیتحل

 Kempton, 1984; Zoble) توسـعه یافـت یداریپا هیتجز

et al., 1988) .و  های اصلیروش تجزیه به مؤلفه قیتلف با

 یبر مبنا پالتبایGGE روش پالت،یبا یکیروش گراف

 طیو مح پیو اثر متقابل ژنوت پیژنوت یمجموع اثر اصل

 رسدمینظر ه . ب(Yan et al., 2000شده است ) شنهادیپ

بهتر است  ،عملکرد یاهیناح شاتیآزمامناسب  یابیارز یبرا

 پیو اثر متقابل ژنوت پیژنوت یاز اثر اصل زمانهمبه صورت 

 مشابه یآمار یهاروش کهیحالدر ،گردد استفاده طیو مح

را مورد  طیو مح پیتنها اثر متقابل ژنوت 1یام روش لیقب از

 .دندهیتوجه قرار م

 صفات یهاداده لیتحل و هیتجز یبرا روش نیا از استفادهبا 

 تواندیم روش نیا که شد مشخص ایسو پیژنوت نیچند

 و داده نشان یکیگراف صورتهرا ب ایصفات سو نیروابط ب

 ،(Glycine max) ایسو عملکرد اصالح راهبرد که دینما ثابت

. (Yan and Rajcan, 2002است ) هیاول یهانسل در نشیگز

 یمصر یباقال هشدیریگصفات اندازه یبررس درهمچنین 

 تواندیم پـالتبای  GGEروشکه  شده است مشخص

 یبندطبقه ییایجغراف أمنشبر اساس  را مختلف یهاپیژنوت

هدف از ایـن تحقیــق، . (Rubio et al., 2004) دینما

صفت بــه روش و ارزیــابی اثــر متقابــل ژنوتیــپ 

 ییشناسا چاودار،های در ژنوتیپ پالتبای GGE گرافیکی

 تصفا نیب روابط یبررس چاودار، دانه عملکرد ربمؤثر  صفات

 .استهـای برتر چنـین شناسـایی ژنوتیـپو هـم

 



 
گرافیکی ژنوتیپ بررسی( های چاودارSecale cereale L. بر اساس عملکرد )دانه و سایر... 

 

 هامواد و روش

 پیژنوت 22 شامل مطالعه نیا در استفاده مورد یاهیگ مواد

 ژن بانک بخش از یافتیدر پیژنوت 64 نیب از که بود چاودار

 سسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعیؤم

 )IPK(انتخاب  یاخوشه هیبر اساس تجز 1آلمان گاترزلبن

طرح شده است.  ارائه 1ها در جدول شده و مشخصات آن

این آزمایشی مورد استفاده التیس ساده با دو تکرار بود. 

 ییایجغراف عرض باسردسیر مراغه  مید منطقهتحقیق در 

درجه و  26 یطول جغرافیای ،یشمال قهیدق 29و  درجه 32

از . پس دیمتر انجام گرد 1229و ارتفاع  یشرق قهیدق 19

کیلوگرم کود فسفات آمونیوم  50 زییانجام شخم در پا

با فاصله  یمتر 3در شش خط  پیژنوتاستفاده شد. هـر 

متـرمربـع( کـشت شـد.  5/4متر )سانتی 25خطـوط 

. پـس دیگردانجام  منطقه عرف طبق الزم یزراععملیـات 

 انتخاب یتصادفبه طور  بوته 10از هر کرت  ،از برداشـت

 طول ،گرهمیان نیآخر طول اه،یگشده و صفات ارتفاع 

 سنبله، وزن سنبله، کاه وزن ساقه، قطر شک،یر طول سنبله،

 در سنبلچه تعداد گره،آخرین میان وزن سنبله، دانه وزن

 برگ طول سنبله، در دانه تعداد دانه، قطر دانه، طول سنبله،

با طول و  مرتبط. صفات دیگرد یریگاندازهها آن در پرچم

کش و صفات قطر ساقه، طول بذر و قطر ارتفاع توسط خط

ا ب زین دانه هزارگیری شد. وزن بذر توسط کولیس اندازه

. دیگرد نییاز هر کرت تع ی بذرتصادف ینمونه 3 گیریاندازه

 یهافیاز رد ها،ی کرتهیبا حذف اثر حاش نیز دانهعملکرد 

. دیگرد یریگاندازهمتر(  2با طول  فی)چهار رد یوسط

 یدانه وزنوزن سنبله، صـفات عملکـرد دانـه در کـرت، 

دانــه توســط تــرازوی  هزارو وزن  سنبله کاه وزن سنبله،

گیری شد.دقیــق اندازه

 
 مطالعه مورد چاودار یهاپیژنوت أمنش و نام -1 جدول

 نام نشأم
 

 کد
 

 شماره
 

USSR Kombajnija R1248 G1 

Canada Saskatoon R1252 G2 
Poland DSV R1255 G3 

Poland M 8 a R1262 G4 

Sweden Otello R1264 G5 
Sweden Kungs II R1265 G6 

USA Balbo Rye R1268 G7 

USSR Bezencukskaja R1274 G8 
Swiss Cadi R1282 G9 

Canada Centrene R1286 G10 

Poland B VIII/3 R1288 G11 
Austria Chrysanth R1294 G12 

Finland Jo 028 Tetra R1486 G13 

Finland St. Finnland R1494 G14 
Hungry St. Ungarn R1497 G15 

Sweden Schwedische R1508 G16 

Turkey Anatolien R1565 G17 

Norway Norsk Graerug R1590 G18 

Russia K 6412 R1731 G19 

France Beaulieu R1839 G20 
Canada Antelope R214 G21 

Afghanistan unknown R554 G22 

 

 

 :دیگرد استفاده ریز رابطه از پالتیبا مدل برازش یبرا
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 j ،اُمjدر صفت  اُمi پیژنوت نیانگیم ijرابطه نیا در

انحراف استاندارد  𝜎𝑗 ، هاپیژنوت تمام در اُمjصفت  متوسط

                                                                                                                                                                                      
 
1 Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Germany 

 یمؤلفه اصل ژهیمقدار و n ها،پیدر تمام ژنوت اُمjصفت 

nاُم، in  و
jn پینمرات ژنوت بیبه ترت iو صفت  اُمjدر  اُم

( و PCn) اُمn یمؤلفه اصل
ijپیژنوت یمدل به ازا ماندهیباق 

iو صفت  اُمjمتقارن نمرات  یبنداسیمق ی. براباشدیم اُم

 یبرا in ژهیبا بردار و n ژهیو ریو صفات، مقاد هاپیژنوت
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 ژهیو بردار و هاپیژنوت
jn گرددیم حیتصح هاپیژنوت یبرا 

*5.0 ریو مقاد

ninin    5.0و*

njnjn   شودیحاصل م 

در مدل  یو با توجه به وجود دو محور، تنها دو مؤلفه اصل

مدل  ماندهیباقو  زینو عنوانهب راتییتغ هیو بق ماندهیباق

افزار مطالعه از نرم نیا یرسم نمودارها ی. براگرددیلحاظ م

GGEbiplot دیاستفاده گرد (Yan et al., 2000.)

 

 
 صفات یبندگروه و چاودار یسأر یهاپیژنوت شینما یبرا پالتیبا یچندضلع نمودار -1 شکل

وزن کاه سنبله ، (SD) قطر ساقه ،(AL) شکیطول ر ،(SL) طول سنبله ،(FIL) گرهانیم نیطول آخر، (PH) اهیارتفاع گعالئم اختصاری عبارتند از: 

(SWS ،)وزن سنبله (SW) ،وزن دانه سنبله (WSS) ،گرهوزن آخرین میان (FIW) ،( تعداد سنبلچه در سنبلهNSS( قطر دانه )DS) ، تعداد دانه در سنبله

(SNS ،)( طول برگ پرچمFLL)، ( وزن هزار دانهTSW) عملکرد دانه و (SY) 

 

 بحث و جینتا

چاودار  یهادادهالگوی ژنوتیپ در صفت پالت بای یهیتجز

مؤلفه  نیاول) درصد 70اول در مجموع  ینشان داد دو مؤلفه

 راتییتغ (درصد 25مؤلفه حدود  نیدرصد و دوم 45حدود 

 یچندضلع نمودار(. 1نمودند )شکل  توجیهشده را مشاهده

 که ی بودسأر پیژنوت شش از وجود نشان پالتیبا روش

 نی. اباشندمی 4 و 17، 22، 1، 3، 7، 4 یهاپیژنوت شامل

 هاپیژنوت نیبرتر ،یچندضلعدر هر بخش از  هاپیژنوت

 یهاپیژنوت رینسبت به سا یشامل برتر یبرتر نیبودند. ا

 پیژنوت. بود بخش هر صفات به نسبت نیچنهر بخش و هم

 و ساقه قطر پرچم، برگ طول سنبله، کاه وزن صفات در 4

 یمورد بررس یهاپیژنوت ریبرتر از سا گرهآخرین میان وزن

 طول و دانه هزار وزن صفات در 17 پیژنوت کهیحالدربود 

قطر ساقه،  اه،ی(. در صفات ارتفاع گ1 شکل) بود برتر شکیر

 و سنبله دانه وزن گره،میان نیوزن سنبله، طول آخر

، 1 یهاپیبود. ژنوت 22 پیژنوت سأر پیژنوت دانه، عملکرد

 سنبلچه تعداد سنبله، در دانه تعداد صفات در بیترتبه 7و  3

 یهاپیژنوت(. 1 شکل) بودند برتر سنبله طول و سنبله در

 از برتر بخش آن به مربوط صفات نظر از زین بخش هر داخل

 رأس پیژنوت به نسبت یبرتر نیا یول بودند هاپیژنوت ریسا

 که یبخش در ه عنوان مثال،. بنداشت وجود بخش هر

، 10، 9، 8، 5 یهاپیژنوت است 22 پیژنوت آن رأس پیژنوت

وجود دارند که در صفات مربوطه برتر از  زین 20 و 13، 12

در هر حال  یول باشندیم یمورد بررس یهاپیژنوت ریسا

 22 پیژنوت ایرأس  پیگروه، ژنوت نیدر ا پیژنوت نیبرتر

در جهت  توانیفوق م یبنداز گروه بنابراین،است. 

 عنوانهب .صفات هدف استفاده نمود یاصالح یهابرنامه

 از توانیم چاودار دانهبهبود عملکرد  یبرا نمونه،

. بهره گرفت 22 و 20، 13، 12، 10، 9، 8، 5 یهاپیژنوت

 صفاتاز نظر  هاپیژنوت نیدر نظر داشت که ا دیالبته با

و گره میان نیقطر ساقه، وزن سنبله، طول آخر اه،یاع گارتف

 هاآن به توجه لذا؛ باشندیم توجه قابل زینوزن دانه سنبله 
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. استفاده از است یضرور یاصالح کارهای یزیردر برنامه

 که داد نشان یمصر یباقال صفات پالتبای  GGEهیتجز

 هاپیژنوت و صفات مناسب یبندگروه با ی،چندضلع نمودار

 ییشناسا را هدف صفات یبرا مناسب یهاپیژنوت تواندیم

.(Rubio et al., 2004نماید )

 
 چاودار صفات نیب یهمبستگ روابط شینما یبرا پالتیبا یبردار نمودار -2 شکل

وزن کاه سنبله ، (SD) قطر ساقه ،(AL) شکیطول ر ،(SL) طول سنبله ،(FIL) گرهانیم نیطول آخر، (PH) اهیارتفاع گعالئم اختصاری عبارتند از:  

(SWS ،)وزن سنبله (SW) ،وزن دانه سنبله (WSS) ،گرهوزن آخرین میان (FIW) ،( تعداد سنبلچه در سنبلهNSS( قطر دانه )DS) ، تعداد دانه در سنبله

(SNS ،)( طول برگ پرچمFLL)، ( وزن هزار دانهTSW) عملکرد دانه و (SY) 

 یهمبستگ هیدر تجز تواندیم پالتیروش با یبردار نمودار

 یهر صفت بردار یروش برا نیدر ا .ردیمورد استفاده قرار گ

بردارها نشانگر  نیب هیو زاو گرددیرسم م مختصاتأ مبداز 

 بیضرا یداریو طول بردارها نشانگر معن یمقدار همبستگ

بردارها همان  نیب هیزاو نوسیاست. در واقع کس یهمبستگ

تر از حاده )کوچک یایزوا یصفات است. برا نیب یهمبستگ

صفر  هیزاو نوسیکس رایز ،مثبت است یدرجه(، همبستگ 90

 باز یایزوا یبرا کهیحالدر ،است کیدرجه برابر مثبت 

 رایز باشدمی یمنف یهمبستگ(، درجه 90 ازتر )بزرگ

 نیچنهم. است کی یمنف برابر درجه 180 هیزاو نوسیکس

درجه صفر است  90 هیزاو نوسیکس که نیا به توجه با

 نیصفر خواهد بود. بر ا زیصفات ن گونهنیا نیب یهمبستگ

صفات وزن کاه سنبله و طول برگ پرچم بین اساس، 

 نیب هیزاو رایز ،داشتوجود  یداریمثبت و معن یهمبستگ

 نیچنهم(. 2 شکلدو صفت حاده بود ) نیا یبردارها

صفات عملکرد دانه با  نیب یداریمثبت و معن یهمبستگ

وزن  گره،میان نیوزن دانه در سنبله، قطر ساقه با وزن آخر

وزن هزار دانه با طول  گره،میان نیهزار دانه با وزن آخر

و گره میان نیسه صفت قطر دانه، طول آخر نیو ب شکیر

 یبردارها نیب و در نتیجه، وجود داشت اهیارتفاع گ

(. 2 شکلوجود داشت ) زوایای حاده صفات مذکور یمربوطه

 نی( ب34/0تا حداکثر  33/0)از حداقل  یمتوسط یهمبستگ

 یبررس در( خشک)ماده  تودهستیزعملکرد دانه و عملکرد 

 Roux and) است شده گزارش چاودار مختلف پیژنوت 81

Wortmann, 2010.) صفات گندم  یمطالعه همبستگ در

نان، صفت عملکرد دانه در بوته با دو صفت وزن دانه در 

مثبت  یگره همبستگمیان نیو طول آخر یاصل یسنبله

 ,Mohammadi and Khodambashi-Emami) دنشان دا

عملکرد دانه با وزن دانه در  یباال ی(. همبستگ2008

در  .دهدینشان م صفت را نیا یرگذاریثأت یاصل یسنبله

صفت  یهمبستگ زی( نParoda et al., 1974) یگرید یبررس

دار گزارش یصفت مثبت و معن نیعملکرد دانه در بوته با ا

از محققین همبستگی بین عملکرد دانه  بعضی. است دهیگرد

برگ پرچم و  ،و صفاتی نظیر تعداد دانه در سنبله، وزن دانه
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برگ  که اندداشته اظهار و اندنمودهطول سنبله را گزارش 

و اهمیت  آمدهشمار هپرچم از خصوصیات مرتبط با عملکرد ب

ترین منبع تولید مواد عنوان اساسیبه زیردانه غالتآن در 

 گرفته قرار دیکأتخشک دانه مورد فتوسنتزی و تشکیل ماده

 (.Yildirim et al., 1993; Zhang et al., 1998) تاس

 
 آلدهیا پیژنوت به نسبت چاودار یهاپیژنوت تیموقع شینما یبرا پالتیبا آلدهیا پیژنوت نمودار -3 شکل

 PC1  وPC1  باشندیماصلی اول و دوم و اعداد داخل شکل شماره ژنوتیپ موردنظر  مؤلفهبه ترتیب 

 

 کاه وزن صفات یبردارها نیب قائم هیزاو وجود به توجه با

 یهمبستگ سنبله، طول صفت با پرچم برگ طول و سنبله

 ،بیترت نیوجود نداشت. به هم هاآن نیب یداریمعن

صفات عملکرد دانه و وزن دانه در  نیصفر ب یهمبستگ

و وزن هزار دانه وجود  گرهمیان نیسنبله با صفات وزن آخر

 گرهمیان نیصفات قطر دانه، طول آخر نیب همچنین .داشت

 صفر یهمبستگ، با صفت تعداد دانه در سنبله اهیو ارتفاع گ

 لیپتانس یهمبستگ ی(. در بررس2 شکل) دیمشاهده گرد

 یاهپیژنوت از یتعداد در دانه عملکرد و تودهستیز

 یداریمعن و مثبت ریمقاد ،از خانواده گرامینه کالهیتیتر

 نیا یبرا زمانهم یکیژنت بهبود امکان ، لذادیگرد گزارش

 عملکرد صفات(. Gowda et al., 2011) دارد وجود صفت دو

 طول و دانه هزار وزن صفات با سنبله در دانه وزن و دانه

 سنبلچه تعداد صفت با سنبله در دانه تعداد صفت و شکیر

 با(. 2 شکلدر حد صفر داشتند ) یهمبستگ زین سنبله در

صفات وزن کاه  نیدرجه( ب 180 کیباز )نزد یایتوجه به زوا

 نیسنبله و طول برگ پرچم با صفت تعداد دانه در سنبله، ب

صفات عملکرد دانه و وزن دانه در سنبله با صفت طول 

و ارتفاع  گرهمیان نیصفات قطر دانه، طول آخر نیسنبله، و ب

 یمنف یهایبا صفت تعداد سنبلچه با سنبله همبستگ اهیگ

از  یتعداد یوجود داشت. در مطالعه همبستگ یداریو معن

 نیب یداریمثبت و معن یچاودار، همبستگ یهاپیژنوت

عملکرد ماده خشک  نیو ب اهیصفت عملکرد دانه با ارتفاع گ

-Salehi) شده استبا تعداد سنبله در واحد سطح مشاهده 

Shanjani et al., 2014 .)م،یصفات گندم د یبررس در 

 ،شاخص برداشت ،ات عملکرد زیستیعملکرد دانه با صف

و وزن هزار  سطح واحدتعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در 

دار و با صفت ارتفاع بوته یمثبت و معن یدانه، همبستگ

که  ییهاپیژنوت وداشت  یداریو معن یمنف یهمبستگ

 باالعملکرد زیستی و شاخص برداشت  یدارا زمانهم طورهب

 دلیلبه  احتماالًکه  دادند نشان ییباالبودند عملکرد دانه 

 Talebifar) است یافشانخشک قبل از گردهماده ادیتجمع ز

et al., 2015صفات مختلف  یهمبستگ ی(. در خصوص بررس

سنبله در مترمربع و تعداد دانه در  تعداد نیدر گندم نان، ب

 گزارش یداریمثبت و معن یهمبستگسنبله با عملکرد دانه 

به نظر  بنابراین،(. Hosseinpour et al., 2015) است شده

صفات تعداد سنبله در واحد  باالی ریمقاد وجود رسدیم

 خواهد باالعملکرد  جادیا باعثدر سنبله  دانه تعداد وسطح 
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حداکثر ، از منابع موجود توانندیم هاپیژنوت رایز ،شد

 یتعداد سنبله و دانهدر واحد سطح،  واستفاده را برده 

 اصالح افتیره لذا(. Mi et al., 2000) ندینما دیتول یشتریب

با تعداد  ییهاپیژنوت انتخاب ،عملکرد لیپتانس شیافزا یبرا

 .باشدیم سنبله هر در شتریب یدانه

 

 
 عملکرد چاودار یاجزا یبررس یبرا پالتیبا ینمودار بردار -4 شکل

PC1  وPC1  وزن سنبلهعالئم اختصاری عبارتند از:  .باشندیماصلی اول و دوم و اعداد داخل شکل شماره ژنوتیپ موردنظر  مؤلفهبه ترتیب (SW) ، وزن

 (SY) عملکرد دانه و (TSWوزن هزار دانه ) ،(NSSتعداد سنبلچه در سنبله )، (WSS) دانه سنبله
 

 ییشناسا ،پالتبای GGE هیتجزروش  یاز ابزارها یکی

 شدهیریگاندازه صفاتاست که بر اساس  آلدهیا پیژنوت

 است یفرض پیژنوت نیبهتر گاهیجا نشانگر و گرددیم فیتعر

 تیموقع و شده ختم آن به المرکزمتحد ریدوا که

 .گرددیم مشخص آن به نسبت یموردبررس یهاپیژنوت

 به را فاصله نیترکینزد که هاپیژنوت نیبهتر بنابراین،

 شماره یهاپیژنوت از عبارتند دارند آلدهیا پیژنوت تیموقع

، 12، 13، 5 شماره یهاپیژنوت هاآنبه دنبال  و 19 و 9، 22

 یهاپیژنوت ری(. سا3)شکل  داشتند قرار 20 و 17، 10، 16

 یهاپیقرار داشتند عبارتند از ژنوت یمطلوب که در رتبه بعد

ازنظر  ،ذکرشده یهاپیژنوت یکه تمام 4و  2، 1، 8شماره 

 یشده )محور عمودیریگتمام صفات اندازه نیانگیم

، 11، 7، 6، 3) هاپیژنوت ریسا. داشتند قرار باالتر( رنگیآب

 صفات تمام نیانگیم از ترنییپا( 21 و 18، 15، 14

 در ،مشابه طورهب(. 3)شکل  گرفتند قرار شده یریگاندازه

نهیگز از گندم یهاپیژنوت از یتعداد یکیژنت تنوع یبررس

 از گندم پیژنوت نیبهتر و شد استفاده آلدهیا پیژنوت ی

 عنوانهب یی وشناسا مطالعهمورد شناختیریخت صفات نظر

 نیا عنوان شد که نیچنهم .دیگرد معرفی یتجار رقم کی

را تا حد  هیتجز آییکار ،پالتبای GGE ابزار روش

 Sabaghnia and) ددهیم افزایش یتوجهقابل

Janmohammadi, 2014.) روش  یهاتیاز قابل گرید یکی

GGE ا هپیژنوت ای صفات تعداد یورزدست امکان ،پالتبای

 ترقیدق یبررس یبرا توانیم تیقابل نیا از که باشدمی

 یعملکرد دانه، برخ ی. لذا اجزابرد بهره صفات نیب روابط

 قرار هیتجز مورد جداگانه طورهصفات مهم و عملکرد دانه ب

درصد  82دو مؤلفه اول در مجموع  ،بررسی نیدر ا و گرفتند

 نیا در(. 4نمودند )شکل  هیشده را توجمشاهده راتییتغ

 حدود مؤلفه نیدوم و درصد 54 حدود مؤلفه نیاولمدل، 

 هیکه باالتر از مقدار توج کردند هیتوج را راتییتغ درصد 28

 ،درصد( بود 70) یشده در مدل اصلمشاهده انسیوار

 یشتریاز اعتبار ب ،شکل نیحاصل در ا جینتا بنابراین،

، عملکرد دانه با صفات 4. بر اساس شکل باشدمی برخوردار

مثبت و  یوزن دانه در سنبله و وزن سنبله همبستگ
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 در سنبلچه تعداد صفات با کهیحالدر ،داشت یداریمعن

اعم از ) یداریمعن یهمبستگ چیه دانه هزار وزن و سنبله

 یبرا رسدی. لذا به نظر مدیمشاهده نگرد ی(مثبت و منف

بر دو صفت  هیاصالح و بهبود عملکرد دانه در چاودار، تک

)شکل  اردد یادیز تیاهم سنبله وزن و سنبله در دانه وزن

صفت تعداد دانه در سنبله را  توانیم یبعد تیاولو در .(4

(. در 2)شکل  داد قرار مدنظر نشیشاخص گز فیتعر یبرا

از  یتعداد شناختیریختصفات  یهمبستگ یبررس

خشک با صفات عملکرد مادهبین چاودار،  یهاپیژنوت

و تعداد سنبله در واحد سطح  اهیعملکرد دانه، ارتفاع گ

 Haffke et) دیگرد مشاهده یداریمثبت و معن یهمبستگ

al., 2014.) 

 افتیرهتوان نمی ی،زراعگیاهان  یکیژنت تنوعبرای ارزیابی 

اند . برخی از محققین بر این عقیدهنمودتوصیه  را واحدی

و در  نمودههای موجود استفاده که بایستی از تمامی روش

 هاآن برخی دیگر از یول ،نهایت به یک نتیجه جامع رسید

های چندمتغیره دارند، زیرا روشاستفاده از ر کید بأت

های چندبعدی آثار متقابل را در توان جنبهمعتقدند که نمی

 ,.Yan et alخالصه کرد ) رهیمتغکیقالب یک شاخص 

های چندمتغیره برای استفاده از روش رسدیم نظرهب(. 2000

های گیاهان و شناسایی ژنوتیپ یکیژنت تنوعمطالعه 

پرمحصول، یک راهبرد قوی و سودمند است، زیرا ماهیت 

 کند. روشخوبی تحلیل میرا به هادادهچندبعدی و پیچیده 

GGE های چندمتغیره و رسم گیری از روشپالت با بهرهبای

، عالوه بر تجزیه و تحلیل مناسب دادهینمودارهای دوبعد

یک  بنابرایننماید، میتسهیل هم ها، کار تفسیر نتایج را 

 ,Yan and Rajcanاست ) هادادهتجزیه برای روش مناسب 

نمایش  ،روش نیا هـای مهـماز جنبـه گریکـی دی(. 2002

مختلف اســت کــه بهتــرین راه  راتاث یچندضلعی و بصر

اثر متقابل بـین ژنوتیـپ مختلفبــرای مشاهده الگوهای 

پالت و مطالعه منظور تفسیر مؤثر بایمختلف به صفاتهـا و 

 یهـاژنوتیـپ ای همبسته صفاتهای وجود احتمالی گروه

 پالتبای روش آییکار مشابه قیتحق چند مشابه اسـت. در

 Rubio) است شده اثبات یکیژنت تنوع هایداده ریتفس در

et al., 2004 .)برای تواندیم قیتحق نیا جینتا نیبنابرا 

 یاصالح یزیربرنامه نیچنهم و چاودار دیجد ارقام توسعه

 .ردیگ قرار استفاده مورد چاودار عملکرد بهبود جهت

 
 

 ی کلیریگجهینت

در  یامالحظهاین مطالعه نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل

 پالتیبا روشموردمطالعه وجود دارد.  چاودار یهاپیژنوت

، 7، 4 یهاپیژنوت شامل ،رأس ژنوتیپ شش از وجود نشان

مثبت و  یهمبستگ نیچنهم. بود 4 و 17، 22، 1، 3

عملکرد دانه با صفات وزن دانه در سنبله،  نیب یداریمعن

وزن هزار دانه با وزن  ،گرهمیان نیقطر ساقه با وزن آخر

سه  نیو ب شکیوزن هزار دانه با طول ر ،گرهمیان نیآخر

وجود  اهیو ارتفاع گ گرهمیان نیصفت قطر دانه، طول آخر

 GGE خوبی نشان داد که روشبررسی بهداشت. نتایج این 

 یهاقابلیت یدارا ،شده در این پژوهشپالت استفادهبای

 برتر یهاارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی ژنوتیپ یبرا الزم

 چاودار، در دانه عملکرد بهبود و اصالح یبرا تینها در. است

 و نتایج باشندمی تیاهم حائز تعداد دانه و دانه وزن صفات

موردتوجه و  ینژادمطالعات به در تواندیم این پژوهش

 .گیرد قراراستفاده 
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Abstract 

In the present work, the genetic diversity of 22 inbred lines and genotypes of rye was investigated based on 

agronomic and morphologic characters in Maragheh climates. The first and second principal components of GGE-

biplot explained 45 and 25 percent (in summation 70 percent) of total variations. Polygon plot showed six vertex 

genotypes including genotypes 4, 7, 3, 1, 22, 17 and 4. Genotype 17 was superior in thousand seed weight and 

awn length while genotype 22 was superior in plant height, stem diameter, spike weight, peduncle length, seed 

weight per spike and seed yield. According to vector view of biplot, positive and significant correlations were seen 

for seed yield with seed weight per spike, stem diameter with peduncle weight; thousand seed weight with peduncle 

weight, and thousand seed weight with awn length. Ideal genotype view of biplot identified genotypes 22, 9 and 

19 as the most favorable genotypes based on all measured traits. In a separate GGE-biplot analysis, yield 

components were evaluated exactly and it was grasped there were positive and significant correlations between 

seed yield and seed weight per spike and spike weight traits while it had not any significant correlations with 

number of spikelet per spike and number of seed per spike traits. For breeding of seed yield in rye, seed weight 

per spike, spike weight and number of seed per spike had more importance and it is better to be used in 

determination of selection indices. 
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