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چکیده
در این تحقیق تنوع ژنتیکی  22الین و ژنوتیپ مختلف چاودار بر اساس صفات زراعی و ریختشناسی در شرایط آب و هوایی
مراغه مورد ارزیابی قرار گرفت .اولین و دومین مؤلفه اصلی تجزیه  GGEبایپالت بهترتیب  45و  25درصد (در مجموع  70درصد)
تغییرات کل را توجیه کردند .نمودار چندضلعی نشان داد شش ژنوتیپ رأس برتر وجود داشت که شامل ژنوتیپهای ،1 ،3 ،7 ،4
 17 ،22و  4بودند .ژنوتیپ  17در صفات وزن هزار دانه و طول ریشک برتر از سایر ژنوتیپهای مورد بررسی بود ،درحالیکه در
صفات ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،وزن سنبله ،طول آخرین میانگره ،وزن دانه سنبله و عملکرد دانه ،ژنوتیپ  22برتر بود .بر اساس
نمودار برداری بایپالت ،همبستگی مثبت و معنیداری بین صفات عملکرد دانه با وزن دانه در سنبله ،قطر ساقه با وزن آخرین
میانگره ،وزن هزار دانه با وزن آخرین میانگره ،و وزن هزار دانه با طول ریشک چاودار وجود داشت .نمودار ژنوتیپ ایدهآل
بایپالت ،ژنوتیپهای شماره  9 ،22و  19را بهعنوان ژنوتیپهای مطلوب بر اساس تمام صفات اندازهگیریشده شناسایی نمود.
در تجزیه  GGEبایپالت جداگانه ،اجزای عملکرد بهطور دقیقتر بررسی شده و مشخص گردید عملکرد دانه با صفات وزن دانه
در سنبله و وزن سنبله همبستگی مثبت و معنیداری داشت ،درحالیکه با صفات تعداد سنبلچه در سنبله و وزن هزار دانه
همبستگی نداشت .برای اصالح عملکرد دانه چاودار ،صفات وزن دانه در سنبله ،وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله اهمیت بیشتری
دارد و بهتر است در تعریف شاخصهای گزینشی مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژگان :بایپالت ،تجزیه به مؤلفههای اصلی ،غالت ،همبستگی فنوتیپی
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مقدمه
اولین قدم برای ارزیابی میزان تفاوت ژنتیکی و دامنه تنوع
بین ژنوتیپهای مختلف چاودار و نیز برنامهریزی هدفمند
برای کارهای اصالحی ،اطالع از تنوع ژنتیکی و روابط بین
ژنوتیپهای مختلف است .وجود تنوع ژنتیکی و گزینش
صفات هدف ،دو رکن اصلی هر برنامه اصالحی بوده و انجام
گزینش منوط به وجود تنوع است .برای بهرهمندی از تنوع
موجود و ایجاد تغییرات جدید ،ارزیابی ذخایر ژرمپالسم
ضروری به نظر میرسد ( .)Sabaghnia et al., 2015منابع
ژنتیکی ،تأمینکننده ژنهای مطلوب هستند که در صورت
بهرهبرداری صحیح از آنها میتوان ارقام جدید و مطلوب را
تولید نمود .تنوع فنوتیپی ،وجود تفاوت فیزیکی قابلمشاهده
در یک جمعیت است و شامل اجزای ژنتیکی و محیطی
میباشد .مشابه سایر غالت ،افزایش عملکرد یکی از اهداف
بهنژادی چاودار ( )Secale cereale L.است ولی عملکرد،
صفت پیچیدهای است که عالوه بر ژنوتیپ ،تحت تأثیر
عوامل محیطی قرار میگیرد .در برنامههای بهنژادی غالت با
استفاده از اجزای مهم عملکرد ،میتوان به اثرات ژنی صفات
مختلف پی برد و در جهت افزایش عملکرد برنامهریزی نمود
( .)Leilah and Khateeb, 2005اگرچه تحقیقات زیادی در
مورد روابط بین صفات و تنوع ژنتیکی چاودار انجام نگرفته
است ولی تحقیقات مشابهی در خصوص سایر غالت دانهریز
از قبیل گندم و جو وجود دارد .در پژوهشی که بهمنظور
بررسی تنوع بین صفات پدیدهشناختی و ریختشناسی
گندم دوروم ( )Triticum durumانجام شد ،تفاوت معنی
داری بین ژنوتیپها برای صفات تعداد روز تا سنبلهدهی،
تعداد پنجه ،طول سنبله ،ارتفاع بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد
دانه ،تعداد سنبلچه در سنبله ،طول ریشک ،شاخص
برداشت ،تعداد سنبله بارور ،تعداد دانه در سنبله و اندازه
قطر سنبله مشاهده گردید (.)Aghaei et al., 2015
همچنین ،در بررسی صفات زراعی گندم در مناطق دیم
سردسیر ،تعداد  935ژنوتیپ گندم در شرایط دیم مراغه
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید بین ژنوتیپها از
نظر عملکرد دانه ،تعداد روز تا ظهور سنبله ،تعداد روز تا
رسیدگی ،ارتفاع بوته و وزن هزار دانه اختالف معنیداری
وجود داشت (.)Roostaii, 2000



روشهای آماری مختلفی برای بررسی تنوع صفات اندازه
گیریشده در چندین ژنوتیپ ابداع شده است کـه معمـو ًال
آنهـا را بـه دو گروه پارامتری و ناپارامتری تقسیم مـی
کنند .روشهـای پارامتری خود بـه دو گـروه یـکمتغیـره
و چنـدمتغیره تقـسیم میشوند .یکی از روشهای مرسوم
چنـدمتغیره در تجزیه دادهها ،روش چندمتغیره تجزیه به
مؤلفههای اصلی مبتنی بر روش آماری ریـشه راکـد منفـرد
است که در بیشتر مطالعات اصالح نباتات مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Yan et al., 2000روش گرافیکی بایپالت برای
اولین بار توسط گابریل ( )Gabriel, 1971برای آماردانان
مطرح گردید و سپس توسط سایر محققین برای تجزیه و
تحلیل دادههای حاصل از آزمایشات ناحیهای عملکرد و
تجزیه پایداری توسـعه یافـت ( Kempton, 1984; Zoble
 .)et al., 1988با تلفیق روش تجزیه به مؤلفههای اصلی و
روش گرافیکی بایپالت ،روش GGEبایپالت بر مبنای
مجموع اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
پیشنهاد شده است ( .)Yan et al., 2000به نظر میرسد
برای ارزیابی مناسب آزمایشات ناحیهای عملکرد ،بهتر است
به صورت همزمان از اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ
و محیط استفاده گردد ،درحالیکه روشهای آماری مشابه
از قبیل روش امی1تنها اثر متقابل ژنوتیپ و محیط را مورد
توجه قرار میدهند.
با استفاده از این روش برای تجزیه و تحلیل دادههای صفات
چندین ژنوتیپ سویا مشخص شد که این روش میتواند
روابط بین صفات سویا را بهصورت گرافیکی نشان داده و
ثابت نماید که راهبرد اصالح عملکرد سویا (،)Glycine max
گزینش در نسلهای اولیه است (.)Yan and Rajcan, 2002
همچنین در بررسی صفات اندازهگیریشده باقالی مصری
مشخص شده است که روش  GGEبایپـالت میتواند
ژنوتیپهای مختلف را بر اساس منشأ جغرافیایی طبقهبندی
نماید ( .)Rubio et al., 2004هدف از ایـن تحقیــق،
ارزیــابی اثــر متقابــل ژنوتیــپ و صفت بــه روش
گرافیکی  GGEبایپالت در ژنوتیپهای چاودار ،شناسایی
صفات مؤثر بر عملکرد دانه چاودار ،بررسی روابط بین صفات
و هـمچنـین شناسـایی ژنوتیـپهـای برتر است.
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بررسی گرافیکی ژنوتیپهای چاودار ( )Secale cereale L.بر اساس عملکرد دانه و سایر...

مواد و روشها
مواد گیاهی مورد استفاده در این مطالعه شامل  22ژنوتیپ
چاودار بود که از بین  64ژنوتیپ دریافتی از بخش بانک ژن
مؤسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی
)(IPKگاترزلبن آلمان 1بر اساس تجزیه خوشهای انتخاب
شده و مشخصات آنها در جدول  1ارائه شده است .طرح
آزمایشی مورد استفاده التیس ساده با دو تکرار بود .این
تحقیق در منطقه دیم سردسیر مراغه با عرض جغرافیایی
 32درجه و  29دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی  26درجه و
 19دقیقه شرقی و ارتفاع  1229متر انجام گردید .پس از
انجام شخم در پاییز  50کیلوگرم کود فسفات آمونیوم
استفاده شد .هـر ژنوتیپ در شش خط  3متری با فاصله
خطـوط  25سانتیمتر ( 4/5متـرمربـع) کـشت شـد.

عملیـات زراعی الزم طبق عرف منطقه انجام گردید .پـس
از برداشـت ،از هر کرت  10بوته به طور تصادفی انتخاب
شده و صفات ارتفاع گیاه ،طول آخرین میانگره ،طول
سنبله ،طول ریشک ،قطر ساقه ،وزن کاه سنبله ،وزن سنبله،
وزن دانه سنبله ،وزن آخرین میانگره ،تعداد سنبلچه در
سنبله ،طول دانه ،قطر دانه ،تعداد دانه در سنبله ،طول برگ
پرچم در آنها اندازهگیری گردید .صفات مرتبط با طول و
ارتفاع توسط خطکش و صفات قطر ساقه ،طول بذر و قطر
بذر توسط کولیس اندازهگیری شد .وزن هزار دانه نیز با
اندازهگیری  3نمونهی تصادفی بذر از هر کرت تعیین گردید.
عملکرد دانه نیز با حذف اثر حاشیهی کرتها ،از ردیفهای
وسطی (چهار ردیف با طول  2متر) اندازهگیری گردید.
صـفات عملکـرد دانـه در کـرت ،وزن سنبله ،وزن دانهی
سنبله ،وزن کاه سنبله و وزن هزار دانــه توســط تــرازوی
دقیــق اندازهگیری شد.

جدول  -1نام و منشأ ژنوتیپهای چاودار مورد مطالعه
شماره
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22

کد
R1248
R1252
R1255
R1262
R1264
R1265
R1268
R1274
R1282
R1286
R1288
R1294
R1486
R1494
R1497
R1508
R1565
R1590
R1731
R1839
R214
R554

برای برازش مدل بایپالت از رابطه زیر استفاده گردید:
2
2
 ij   j
  n in jn   ij    in* *jn   ij
j
n 1
n 1

در این رابطه   ijمیانگین ژنوتیپ iاُم در صفت jاُم j ،
متوسط صفت jاُم در تمام ژنوتیپها  𝜎𝑗 ،انحراف استاندارد

نام
Kombajnija
Saskatoon
DSV
M8a
Otello
Kungs II
Balbo Rye
Bezencukskaja
Cadi
Centrene
B VIII/3
Chrysanth
Jo 028 Tetra
St. Finnland
St. Ungarn
Schwedische
Anatolien
Norsk Graerug
K 6412
Beaulieu
Antelope
unknown

منشأ
USSR
Canada
Poland
Poland
Sweden
Sweden
USA
USSR
Swiss
Canada
Poland
Austria
Finland
Finland
Hungry
Sweden
Turkey
Norway
Russia
France
Canada
Afghanistan

صفت jاُم در تمام ژنوتیپها n ،مقدار ویژه مؤلفه اصلی
nاُم  in ،و   jnبه ترتیب نمرات ژنوتیپ iاُم و صفت jاُم در
مؤلفه اصلی nاُم ( )PCnو   ijباقیمانده مدل به ازای ژنوتیپ
iاُم و صفت jاُم میباشد .برای مقیاسبندی متقارن نمرات
ژنوتیپها و صفات ،مقادیر ویژه  nبا بردار ویژه   inبرای
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ژنوتیپها و بردار ویژه   jnبرای ژنوتیپها تصحیح میگردد
و مقادیر  in*  in0n.5و   *jn   jn0n.5حاصل میشود
و با توجه به وجود دو محور ،تنها دو مؤلفه اصلی در مدل



باقیمانده و بقیه تغییرات بهعنوان نویز و باقیمانده مدل
لحاظ میگردد .برای رسم نمودارهای این مطالعه از نرمافزار
 GGEbiplotاستفاده گردید (.)Yan et al., 2000

شکل  -1نمودار چندضلعی بایپالت برای نمایش ژنوتیپهای رأسی چاودار و گروهبندی صفات
عالئم اختصاری عبارتند از :ارتفاع گیاه ( ،)PHطول آخرین میانگره ( ،)FILطول سنبله ( ،)SLطول ریشک ( ،)ALقطر ساقه ( ،)SDوزن کاه سنبله
( ،)SWSوزن سنبله ( ،)SWوزن دانه سنبله ( ،)WSSوزن آخرین میانگره ( ،)FIWتعداد سنبلچه در سنبله ( )NSSقطر دانه ( ،)DSتعداد دانه در سنبله
( ،)SNSطول برگ پرچم ( ،)FLLوزن هزار دانه ( )TSWو عملکرد دانه ()SY

نتایج و بحث
تجزیهی بایپالت الگوی ژنوتیپ در صفت دادههای چاودار
نشان داد دو مؤلفهی اول در مجموع  70درصد (اولین مؤلفه
حدود  45درصد و دومین مؤلفه حدود  25درصد) تغییرات
مشاهدهشده را توجیه نمودند (شکل  .)1نمودار چندضلعی
روش بایپالت نشان از وجود شش ژنوتیپ رأسی بود که
شامل ژنوتیپهای  17 ،22 ،1 ،3 ،7 ،4و  4میباشند .این
ژنوتیپها در هر بخش از چندضلعی ،برترین ژنوتیپها
بودند .این برتری شامل برتری نسبت به سایر ژنوتیپهای
هر بخش و همچنین نسبت به صفات هر بخش بود .ژنوتیپ
 4در صفات وزن کاه سنبله ،طول برگ پرچم ،قطر ساقه و
وزن آخرین میانگره برتر از سایر ژنوتیپهای مورد بررسی
بود درحالیکه ژنوتیپ  17در صفات وزن هزار دانه و طول
ریشک برتر بود (شکل  .)1در صفات ارتفاع گیاه ،قطر ساقه،
وزن سنبله ،طول آخرین میانگره ،وزن دانه سنبله و
عملکرد دانه ،ژنوتیپ رأس ژنوتیپ  22بود .ژنوتیپهای ،1

 3و  7بهترتیب در صفات تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبلچه
در سنبله و طول سنبله برتر بودند (شکل  .)1ژنوتیپهای
داخل هر بخش نیز از نظر صفات مربوط به آن بخش برتر از
سایر ژنوتیپها بودند ولی این برتری نسبت به ژنوتیپ رأس
هر بخش وجود نداشت .به عنوان مثال ،در بخشی که
ژنوتیپ رأس آن ژنوتیپ  22است ژنوتیپهای ،10 ،9 ،8 ،5
 13 ،12و  20نیز وجود دارند که در صفات مربوطه برتر از
سایر ژنوتیپهای مورد بررسی میباشند ولی در هر حال
برترین ژنوتیپ در این گروه ،ژنوتیپ رأس یا ژنوتیپ 22
است .بنابراین ،از گروهبندی فوق میتوان در جهت
برنامههای اصالحی صفات هدف استفاده نمود .بهعنوان
نمونه ،برای بهبود عملکرد دانه چاودار میتوان از
ژنوتیپهای  20 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،5و  22بهره گرفت.
البته باید در نظر داشت که این ژنوتیپها از نظر صفات
ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،وزن سنبله ،طول آخرین میانگره و
وزن دانه سنبله نیز قابل توجه میباشند؛ لذا توجه به آنها
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در برنامهریزی کارهای اصالحی ضروری است .استفاده از
تجزیه  GGEبایپالت صفات باقالی مصری نشان داد که
نمودار چندضلعی ،با گروهبندی مناسب صفات و ژنوتیپها

میتواند ژنوتیپهای مناسب برای صفات هدف را شناسایی
نماید (.)Rubio et al., 2004

شکل  -2نمودار برداری بایپالت برای نمایش روابط همبستگی بین صفات چاودار
عالئم اختصاری عبارتند از :ارتفاع گیاه ( ،)PHطول آخرین میانگره ( ،)FILطول سنبله ( ،)SLطول ریشک ( ،)ALقطر ساقه ( ،)SDوزن کاه سنبله
( ،)SWSوزن سنبله ( ،)SWوزن دانه سنبله ( ،)WSSوزن آخرین میانگره ( ،)FIWتعداد سنبلچه در سنبله ( )NSSقطر دانه ( ،)DSتعداد دانه در سنبله
( ،)SNSطول برگ پرچم ( ،)FLLوزن هزار دانه ( )TSWو عملکرد دانه ()SY

نمودار برداری روش بایپالت میتواند در تجزیه همبستگی
مورد استفاده قرار گیرد .در این روش برای هر صفت برداری
از مبدأ مختصات رسم میگردد و زاویه بین بردارها نشانگر
مقدار همبستگی و طول بردارها نشانگر معنیداری ضرایب
همبستگی است .در واقع کسینوس زاویه بین بردارها همان
همبستگی بین صفات است .برای زوایای حاده (کوچکتر از
 90درجه) ،همبستگی مثبت است ،زیرا کسینوس زاویه صفر
درجه برابر مثبت یک است ،درحالیکه برای زوایای باز
(بزرگتر از  90درجه) ،همبستگی منفی میباشد زیرا
کسینوس زاویه  180درجه برابر منفی یک است .همچنین
با توجه به این که کسینوس زاویه  90درجه صفر است
همبستگی بین اینگونه صفات نیز صفر خواهد بود .بر این
اساس ،بین صفات وزن کاه سنبله و طول برگ پرچم
همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت ،زیرا زاویه بین
بردارهای این دو صفت حاده بود (شکل  .)2همچنین
همبستگی مثبت و معنیداری بین صفات عملکرد دانه با
وزن دانه در سنبله ،قطر ساقه با وزن آخرین میانگره ،وزن

هزار دانه با وزن آخرین میانگره ،وزن هزار دانه با طول
ریشک و بین سه صفت قطر دانه ،طول آخرین میانگره و
ارتفاع گیاه وجود داشت و در نتیجه ،بین بردارهای
مربوطهی صفات مذکور زوایای حاده وجود داشت (شکل .)2
همبستگی متوسطی (از حداقل  0/33تا حداکثر  )0/34بین
عملکرد دانه و عملکرد زیستتوده (ماده خشک) در بررسی
 81ژنوتیپ مختلف چاودار گزارش شده است ( Roux and
 .)Wortmann, 2010در مطالعه همبستگی صفات گندم
نان ،صفت عملکرد دانه در بوته با دو صفت وزن دانه در
سنبلهی اصلی و طول آخرین میانگره همبستگی مثبت
نشان داد ( Mohammadi and Khodambashi-Emami,
 .)2008همبستگی باالی عملکرد دانه با وزن دانه در
سنبلهی اصلی تأثیرگذاری این صفت را نشان میدهد .در
بررسی دیگری ( )Paroda et al., 1974نیز همبستگی صفت
عملکرد دانه در بوته با این صفت مثبت و معنیدار گزارش
گردیده است .بعضی از محققین همبستگی بین عملکرد دانه
و صفاتی نظیر تعداد دانه در سنبله ،وزن دانه ،برگ پرچم و

تولید و ژنتیک گیاهی ،جلد  ،3شماره 1401 ،2

طول سنبله را گزارش نمودهاند و اظهار داشتهاند که برگ
پرچم از خصوصیات مرتبط با عملکرد بهشمار آمده و اهمیت
آن در غالت دانهریز بهعنوان اساسیترین منبع تولید مواد



فتوسنتزی و تشکیل مادهخشک دانه مورد تأکید قرار گرفته
است (.)Yildirim et al., 1993; Zhang et al., 1998

شکل  -3نمودار ژنوتیپ ایدهآل بایپالت برای نمایش موقعیت ژنوتیپهای چاودار نسبت به ژنوتیپ ایدهآل
 PC1و  PC1به ترتیب مؤلفه اصلی اول و دوم و اعداد داخل شکل شماره ژنوتیپ موردنظر میباشند

با توجه به وجود زاویه قائم بین بردارهای صفات وزن کاه
سنبله و طول برگ پرچم با صفت طول سنبله ،همبستگی
معنیداری بین آنها وجود نداشت .به همین ترتیب،
همبستگی صفر بین صفات عملکرد دانه و وزن دانه در
سنبله با صفات وزن آخرین میانگره و وزن هزار دانه وجود
داشت .همچنین بین صفات قطر دانه ،طول آخرین میانگره
و ارتفاع گیاه با صفت تعداد دانه در سنبله ،همبستگی صفر
مشاهده گردید (شکل  .)2در بررسی همبستگی پتانسیل
زیستتوده و عملکرد دانه در تعدادی از ژنوتیپهای
تریتیکاله از خانواده گرامینه ،مقادیر مثبت و معنیداری
گزارش گردید ،لذا امکان بهبود ژنتیکی همزمان برای این
دو صفت وجود دارد ( .)Gowda et al., 2011صفات عملکرد
دانه و وزن دانه در سنبله با صفات وزن هزار دانه و طول
ریشک و صفت تعداد دانه در سنبله با صفت تعداد سنبلچه
در سنبله نیز همبستگی در حد صفر داشتند (شکل  .)2با
توجه به زوایای باز (نزدیک  180درجه) بین صفات وزن کاه
سنبله و طول برگ پرچم با صفت تعداد دانه در سنبله ،بین
صفات عملکرد دانه و وزن دانه در سنبله با صفت طول
سنبله ،و بین صفات قطر دانه ،طول آخرین میانگره و ارتفاع

گیاه با صفت تعداد سنبلچه با سنبله همبستگیهای منفی
و معنیداری وجود داشت .در مطالعه همبستگی تعدادی از
ژنوتیپهای چاودار ،همبستگی مثبت و معنیداری بین
صفت عملکرد دانه با ارتفاع گیاه و بین عملکرد ماده خشک
با تعداد سنبله در واحد سطح مشاهده شده است (Salehi-
 .)Shanjani et al., 2014در بررسی صفات گندم دیم،
عملکرد دانه با صفات عملکرد زیستی ،شاخص برداشت،
تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در واحد سطح و وزن هزار
دانه ،همبستگی مثبت و معنیدار و با صفت ارتفاع بوته
همبستگی منفی و معنیداری داشت و ژنوتیپهایی که
بهطور همزمان دارای عملکرد زیستی و شاخص برداشت باال
بودند عملکرد دانه باالیی نشان دادند که احتماالً به دلیل
تجمع زیاد مادهخشک قبل از گردهافشانی است ( Talebifar
 .)et al., 2015در خصوص بررسی همبستگی صفات مختلف
در گندم نان ،بین تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در
سنبله با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیداری گزارش
شده است ( .)Hosseinpour et al., 2015بنابراین ،به نظر
میرسد وجود مقادیر باالی صفات تعداد سنبله در واحد
سطح و تعداد دانه در سنبله باعث ایجاد عملکرد باال خواهد
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شد ،زیرا ژنوتیپها میتوانند از منابع موجود ،حداکثر
استفاده را برده و در واحد سطح ،تعداد سنبله و دانهی
بیشتری تولید نمایند ( .)Mi et al., 2000لذا رهیافت اصالح

برای افزایش پتانسیل عملکرد ،انتخاب ژنوتیپهایی با تعداد
دانهی بیشتر در هر سنبله میباشد.

شکل  -4نمودار برداری بایپالت برای بررسی اجزای عملکرد چاودار
 PC1و  PC1به ترتیب مؤلفه اصلی اول و دوم و اعداد داخل شکل شماره ژنوتیپ موردنظر میباشند .عالئم اختصاری عبارتند از :وزن سنبله ( ،)SWوزن
دانه سنبله ( ،)WSSتعداد سنبلچه در سنبله ( ،)NSSوزن هزار دانه ( )TSWو عملکرد دانه ()SY

یکی از ابزارهای روش تجزیه  GGEبایپالت ،شناسایی
ژنوتیپ ایدهآل است که بر اساس صفات اندازهگیریشده
تعریف میگردد و نشانگر جایگاه بهترین ژنوتیپ فرضی است
که دوایر متحدالمرکز به آن ختم شده و موقعیت
ژنوتیپهای موردبررسی نسبت به آن مشخص میگردد.
بنابراین ،بهترین ژنوتیپها که نزدیکترین فاصله را به
موقعیت ژنوتیپ ایدهآل دارند عبارتند از ژنوتیپهای شماره
 9 ،22و  19و به دنبال آنها ژنوتیپهای شماره ،12 ،13 ،5
 17 ،10 ،16و  20قرار داشتند (شکل  .)3سایر ژنوتیپهای
مطلوب که در رتبه بعدی قرار داشتند عبارتند از ژنوتیپهای
شماره  2 ،1 ،8و  4که تمامی ژنوتیپهای ذکرشده ،ازنظر
میانگین تمام صفات اندازهگیریشده (محور عمودی
آبیرنگ) باالتر قرار داشتند .سایر ژنوتیپها (،11 ،7 ،6 ،3
 18 ،15 ،14و  )21پایینتر از میانگین تمام صفات
اندازهگیری شده قرار گرفتند (شکل  .)3بهطور مشابه ،در
بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپهای گندم از گزینه
ی ژنوتیپ ایدهآل استفاده شد و بهترین ژنوتیپ گندم از

نظر صفات ریختشناختی موردمطالعه شناسایی و بهعنوان
یک رقم تجاری معرفی گردید .همچنین عنوان شد که این
ابزار روش  GGEبایپالت ،کارآیی تجزیه را تا حد
قابلتوجهی افزایش میدهد ( Sabaghnia and
 .)Janmohammadi, 2014یکی دیگر از قابلیتهای روش
 GGEبایپالت ،امکان دستورزی تعداد صفات یا ژنوتیپها
میباشد که از این قابلیت میتوان برای بررسی دقیقتر
روابط بین صفات بهره برد .لذا اجزای عملکرد دانه ،برخی
صفات مهم و عملکرد دانه بهطور جداگانه مورد تجزیه قرار
گرفتند و در این بررسی ،دو مؤلفه اول در مجموع  82درصد
تغییرات مشاهدهشده را توجیه نمودند (شکل  .)4در این
مدل ،اولین مؤلفه حدود  54درصد و دومین مؤلفه حدود
 28درصد تغییرات را توجیه کردند که باالتر از مقدار توجیه
واریانس مشاهدهشده در مدل اصلی ( 70درصد) بود،
بنابراین ،نتایج حاصل در این شکل ،از اعتبار بیشتری
برخوردار میباشد .بر اساس شکل  ،4عملکرد دانه با صفات
وزن دانه در سنبله و وزن سنبله همبستگی مثبت و
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معنیداری داشت ،درحالیکه با صفات تعداد سنبلچه در
سنبله و وزن هزار دانه هیچ همبستگی معنیداری (اعم از
مثبت و منفی) مشاهده نگردید .لذا به نظر میرسد برای
اصالح و بهبود عملکرد دانه در چاودار ،تکیه بر دو صفت
وزن دانه در سنبله و وزن سنبله اهمیت زیادی دارد (شکل
 .)4در اولویت بعدی میتوان صفت تعداد دانه در سنبله را
برای تعریف شاخص گزینش مدنظر قرار داد (شکل  .)2در
بررسی همبستگی صفات ریختشناختی تعدادی از
ژنوتیپهای چاودار ،بین عملکرد مادهخشک با صفات
عملکرد دانه ،ارتفاع گیاه و تعداد سنبله در واحد سطح
همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده گردید ( Haffke et
.)al., 2014
برای ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی ،نمیتوان رهیافت
واحدی را توصیه نمود .برخی از محققین بر این عقیدهاند
که بایستی از تمامی روشهای موجود استفاده نموده و در
نهایت به یک نتیجه جامع رسید ،ولی برخی دیگر از آنها
تأکید بر استفاده از روشهای چندمتغیره دارند ،زیرا
معتقدند که نمیتوان جنبههای چندبعدی آثار متقابل را در
قالب یک شاخص یکمتغیره خالصه کرد ( Yan et al.,
 .)2000بهنظر میرسد استفاده از روشهای چندمتغیره برای
مطالعه تنوع ژنتیکی گیاهان و شناسایی ژنوتیپهای
پرمحصول ،یک راهبرد قوی و سودمند است ،زیرا ماهیت
چندبعدی و پیچیده دادهها را بهخوبی تحلیل میکند .روش
 GGEبایپالت با بهرهگیری از روشهای چندمتغیره و رسم
نمودارهای دوبعدی ،عالوه بر تجزیه و تحلیل مناسب داده
ها ،کار تفسیر نتایج را هم تسهیل مینماید ،بنابراین یک
روش مناسب برای تجزیه دادهها است ( Yan and Rajcan,
 .)2002یکـی دیگر از جنبـههـای مهـم این روش ،نمایش
چندضلعی و بصری اثرات مختلف اســت کــه بهتــرین راه
بــرای مشاهده الگوهای مختلف اثر متقابل بـین ژنوتیـپ
هـا و صفات مختلف بهمنظور تفسیر مؤثر بایپالت و مطالعه
وجود احتمالی گروههای صفات همبسته یا ژنوتیـپهـای
مشابه اسـت .در چند تحقیق مشابه کارآیی روش بایپالت
در تفسیر دادههای تنوع ژنتیکی اثبات شده است ( Rubio
 .)et al., 2004بنابراین نتایج این تحقیق میتواند برای
توسعه ارقام جدید چاودار و همچنین برنامهریزی اصالحی
جهت بهبود عملکرد چاودار مورد استفاده قرار گیرد.



نتیجهگیری کلی
این مطالعه نشان داد که تنوع ژنتیکی قابلمالحظهای در
ژنوتیپهای چاودار موردمطالعه وجود دارد .روش بایپالت
نشان از وجود شش ژنوتیپ رأس ،شامل ژنوتیپهای ،7 ،4
 17 ،22 ،1 ،3و  4بود .همچنین همبستگی مثبت و
معنیداری بین عملکرد دانه با صفات وزن دانه در سنبله،
قطر ساقه با وزن آخرین میانگره ،وزن هزار دانه با وزن
آخرین میانگره ،وزن هزار دانه با طول ریشک و بین سه
صفت قطر دانه ،طول آخرین میانگره و ارتفاع گیاه وجود
داشت .نتایج این بررسی بهخوبی نشان داد که روش GGE
بایپالت استفادهشده در این پژوهش ،دارای قابلیتهای
الزم برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی ژنوتیپهای برتر
است .در نهایت برای اصالح و بهبود عملکرد دانه در چاودار،
صفات وزن دانه و تعداد دانه حائز اهمیت میباشند و نتایج
این پژوهش میتواند در مطالعات بهنژادی موردتوجه و
استفاده قرار گیرد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از بخش بانک ژن مؤسسه تحقیقات ژنتیک
گیاهی و گیاهان زراعی ( )IPKگاترزلبن آلمان ،جهت در
اختیار قرار دادن مواد گیاهی ،قدردانی میشود.
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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 GGEbiplot 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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