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  چكيده

در قالـب طـرح    هـا  آن هـاي  تالقـي  از حاصل هيبريد 21رقم و  7 ژنوتيپ جو زراعي شامل 28ا عملكرد دانه، منظور بررسي ارتباط صفات مختلف ب به
ايـن  . بودند والفجر، ماكوئي، كوير، ريحان، گركان، نصرت و نيمروزارقام مورد بررسي شامل . تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند 3هاي كامل تصادفي با  بلوك

 عملكـرد  دانـه،  سيزده صـفت زراعـي شـامل عملكـرد    . انجام شد 1388 - 89ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج در سال زراعي تحقيق در مزرعه تحقيقات
دهي، وزن سنبله، طول ريشك، طول پـدانكل، طـول بـذر و     ساقه، ارتفاع بوته، طول سنبله، روز تا سنبله قطر دانه، 100 وزن برداشت، شاخص بيولوژيك،

تجزيه همبستگي مشخص نمود كه بين عملكرد دانه با صفات عملكرد بيولوژيك، وزن سنبله، طول ريشك، طول بـذر  . قرار گرفتندقطر بذر مورد بررسي 
تجزيه عليت مشخص كرد كه صفت عملكرد بيولوژيك داراي بيشترين اثر مستقيم و مثبـت بـر   . داري وجود دارد همبستگي مثبت و معني و طول پدانكل

ها نشـان داد كـه چهـار     تجزيه به عامل .اثر غيرمستقيم وزن سنبله از طريق عملكرد بيولوژيك بر روي عملكرد دانه مثبت بود. باشد روي عملكرد دانه مي
نـام عملكـرد، مشخصـات مورفولـوژيكي و      ترتيـب بـه   عامـل اول، دوم و سـوم بـه   . ها را توجيه نمودند درصد از تغييرات كل داده 68/70عامل در مجموع 

  .ها را به سه گروه اصلي تقسيم بندي نمود اي به روش وارد ژنوتيپ تجزيه خوشه. گذاري شدند نام مشخصات بذر
  

  ، جو، همبستگياي ها، تجزيه خوشه تجزيه عليت، تجزيه به عامل :هاي كليدي واژه
 

  1 مقدمه

باشد و  و برنج مي جو چهارمين غله مهم در دنيا بعد از گندم، ذرت
زراعت جو . است كه توسط بشر اهلي شده استيكي از اولين گياهاني 

در اكثــر كشــورهاي توليدكننــده آن ســابقه بســيار طــوالني دارد و از  
هاي خيلي گذشته دانه آن عالوه بر آنكه در تغذيـه انسـان مـورد     زمان

و از مالت آن نيز در صنعت و  مورد استفادهها  مصرف داشته، در قنادي
حاضـر در اغلـب كشـورها از آن    در حـال  . شـود  داروسازي استفاده مي

آيد و در پـرورش حيوانـات    دست مي هاي الكلي و غير الكلي به نوشابه
هاي پرواري و حتي پرندگان  ويژه در تغذيه گاوهاي شيري و گوساله به

  ).  3( شود نيز به مقدار زياد استفاده مي
جو و تعيين اهميـت هـر    شناخت و بررسي خصوصيات زراعي گياه

نـژادي از اهميـت خاصـي     هاي به براي استفاده در برنامهها  يك از آن
                                                            

ارشد و اسـتادياران گـروه زراعـت و     دانشجوي سابق كارشناسيبه ترتيب  -3و  2، 1
 اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج، ايران
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ها مي در راستاي اين هدف، استفاده از تجزيه به عامل. برخوردار است
مطالعات زيادي در ارتباط با ارزيابي صفات و . تواند بسيار سودمند باشد

ها در  ها با استفاده از تجزيه به عامل تعيين ماهيت، اهميت و ارتباط آن
ولـي تعـداد ايـن گونـه      ،)13و  12(زراعي انجام شـده اسـت   گياهان 

هـاي چنـد متغيـره ماننـد      استفاده از روش. مطالعات در جو ناچيز است
اي از متغيرهـاي   هـا جهـت اسـتخراج زيـر مجموعـه      تجزيه به عامـل 

هـاي چنـد متغيـره، شـناخت      سان، شـناخت مفـاهيم اساسـي داده    هم
بـين صـفات، كـاهش تعـداد      هاي موجود ارتباطات بيولوژيك و كاربرد

ها و تشريح همبستگي  زيادي از صفات همبسته به تعداد كمي از عامل
  .)21و  14، 11( بين متغيرها مورد استفاده قرار گرفته است

صـفت در جـو لخـت     19ها بـراي   با تجزيه به عامل) 7(سعيدي  
. درصد واريانس را توجيه كردنـد  92عامل مجموعاً  5گزارش نمود كه 

هـا را توجيـه كـرد مربـوط بـه       درصد واريـانس داده  29اول كه  عامل
درصد واريـانس   23عامل دوم با توجيه . دهي گياهي بود ظرفيت پنجه

 18عامل سوم با توجيه . مربوط به صفات مرتبط با ساختمان سنبله بود
در عامـل  . گـذاري شـد   ها عامل وزنـي نـام   درصد از تغييرات كل داده
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ع موجود را توجيه نمود صـفات ارتفـاع بوتـه،    درصد تنو 12چهارم كه 
گره داراي بار عـاملي مثبـت و    تعداد گره در ساقه و متوسط طول ميان

درصد تغييـرات را شـامل    10باالخره در عامل پنجم كه . بااليي بودند
شد، طول و عرض برگ پرچم و طـول غـالف بـرگ پـرچم قـرار       مي

  . داشتند
هاي آمـاري اسـت    ترين روش تجزيه رگرسيون يكي از پر استفاده

گيرد، زيرا روابط  ها مورد استفاده قرار مي كه براي تجزيه و تحليل داده
. كنـد  صـورتي بـا مفهـوم بيـان مـي      بين متغيرها را بـه سـادگي و بـه   

هـا اسـت كـه بـراي      اي از روش كلي، تجزيه رگرسيون مجموعه طور به
قـرار   كمك به درك رابطـه بـين گروهـي از متغيرهـا مـورد اسـتفاده      

با استفاده از رگرسيون گام به گـام  ) 6(زينالي و همكاران ). 5(گيرد  مي
اي، عملكرد دانه را به عنوان متغير وابسته در  در ارقام هيبريد ذرت دانه

. مقابل بقيه صفات به عنوان متغير مستقل مـورد بررسـي قـرار دادنـد    
رصـد از  د 5/38صفت ارتفاع بوته اولين صفتي بود كه وارد مدل شد و 

صـفات بعـدي در مـدل بـه     . كل تغييرات عملكرد دانه را توجيه نمـود 
دانه، تعداد روز از كاشت تا ظهور كاكل و تعداد  300ترتيب شامل وزن 

درصد از كل تغييرات عملكرد دانـه   5/72كل برگ بودند كه مجموعاً 
  . را توجيه نمودند

ابـزاري   نباتات تجزيه عليت را بيشتر به عنوان متخصصين اصالح
براي ارزيابي اهميت صفات مؤثر بـر عملكـرد و تعيـين سـهم اجـزاي      

تعيين داليل تغييرپذيري عملكرد دانـه   ،بنابراين. برند عملكرد بكار مي
هــاي عملكــرد، نيازمنــد تجزيــه رخــدادهاي  و درك بهتــر محــدوديت

خشـك دانـه در    عملكرد دانه فرآيند افـزايش وزن . باشد فنولوژيكي مي
). 16(در واحد زمان و در طول دوره تشـكيل دانـه اسـت     واحد سطح،

ژنوتيــپ جــو بهــاره، اثــرات  8در بررســي ) 4(رانــاوليزاده و همكــاران 
مستقيم تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانـه در سـنبله و وزن هـزار    

  .دانه روي عملكرد دانه را مثبت گزارش كردند
توان به  آن جمله ميباشد كه از  اي داراي مزايايي مي تجزيه خوشه
هـا و همچنـين    هاي واقعي جهت كـاهش حجـم داده   پيدا كردن گروه

در اين صورت، نتيجه حاصله بيانگر . هاي مشابه اشاره نمود ايجاد گروه
پـور  ). 8(روابط جديدي خواهد بود كه بايد مورد بررسـي قـرار گيرنـد    

يـن  ال 100صفت زراعي مختلـف در   15گيري  با اندازه) 1(بيدي  سياه
اي، هفـت گـروه ژنـوتيپي را     گندم دوروم و با استفاده از تجزيه خوشـه 

بندي، ارقام بـومي در يـك گـروه و ارقـام      در اين گروه. مشخص نمود
  . هاي ديگر قرار گرفتند خارجي در گروه

اين تحقيق با هدف ارزيابي و شناخت صفاتي كه بيشترين ميـزان  
يز درك روابط بين صفات بـا  كنند و ن تنوع عملكرد را در جو توجيه مي

استفاده از تجزيه رگرسـيون گـام بـه گـام، تعيـين اثـرات مسـتقيم و        
مستقيم صفات مؤثر بر عملكرد دانه با اسـتفاده از تجزيـه عليـت و     غير

همچنين شناسايي عوامل پنهاني مؤثر بر عملكرد دانـه بـا اسـتفاده از    
جو مورد بررسي بـا  هاي  بندي ارقام و ژنوتيپ ها و گروه تجزيه به عامل

  .  اي صورت پذيرفت استفاده از تجزيه خوشه
  

  ها مواد و روش
ژنوتيـپ جـو    28منظور بررسي و ارزيـابي خصوصـيات زراعـي     به
والفجر، ماكوئي، كوير، ريحان، گركان، نصرت  هاي رقم به نام 7شامل 

هـاي ايـن ارقـام، آزمايشـي در      هيبريد حاصل از تالقي 21و  و نيمروز
تكـرار در مزرعـه تحقيقـاتي     3هاي كامل تصادفي با  بلوك قالب طرح

ارقام مـورد بررسـي در هـر    . دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج انجام شد
فاصله بين خطـوط  . آزمايش در چهار خط به طول دو متر كشت شدند

در پايان فصل دو خط وسط با رعايت . متر در نظر گرفته شد سانتي 40
در . ها به عنوان حاشـيه برداشـت شـدند    ي كرتنيم متر از ابتدا و انتها

اين آزمايش برخي صفات در مزرعه و برخي ديگر در آزمايشگاه مـورد  
طـور تصـادفي    براي صفات زراعي پنج بوته به. گيري قرار گرفتند اندازه

گيـري شـده در    گيري شد و از ميانگين صفات اندازه در هر كرت اندازه
در  دانـه  بررسـي شـامل، عملكـرد   صفات مورد . محاسبات استفاده شد

 تـا  روز برداشـت،  شـاخص  ،)گـرم (بيولوژيـك   عملكـرد  ،)گـرم (كرت 
 وزن ،)متـر  سـانتي (سـنبله   طـول  ،)متـر  سانتي(بوته  ارتفاع دهي، سنبله

 قطـر  ،)گـرم (دانـه   100 ، وزن)متـر  سانتي(طول ريشك  ،)گرم(سنبله 
 طـول  و )رمتـ  ميلـي (بـذر   ، قطـر )متر ميلي(بذر  طول ،)متر ميلي(ساقه 

صـفات عملكـرد دانـه در كـرت، عملكـرد      . بودنـد ) متر سانتي(پدانكل 
ــنبله و وزن   ــك، وزن س ــق    100بيولوژي ــرازوي دقي ــط ت ــه توس دان

صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، طول ريشك و طـول  . گيري شد اندازه
كش و صفات قطر ساقه، طول بذر و قطر بذر توسط  پدانكل توسط خط

هاي آماري انجام شـده شـامل تجزيـه     تجزيه. دگيري ش كوليس اندازه
هاي اصلي  ها كه با استفاده از تجزيه به مؤلفه واريانس، تجزيه به عامل

ها،  گذاري هر يك از عامل براي نام. و چرخش واريماكس انجام گرفت
ها، صفات انتخـاب شـده و بـر اسـاس      با توجه به مقدار ضرايب عامل

جهت . براي آن عامل انتخاب شدماهيت صفات انتخابي نامي مناسب 
تعيين سهم هر صفت بر روي عملكرد دانه از رگرسيون گـام بـه گـام    

سپس صفات وارد شده در مدل رگرسيوني مـورد تجزيـه   . استفاده شد
دست آمـده از تجزيـه    همبستگي قرار گرفت و با استفاده از ضرايب به

تعيـين   بردن به روابط علي و معلولي و همچنين همبستگي و جهت پي
اثرات مستقيم و غيرمستقيم ساير صـفات بـا عملكـرد دانـه از تجزيـه      

بنـدي صـفات از تجزيـه     همچنين جهـت گـروه  . عليت استفاده گرديد
در اين تحقيق محاسبات آماري با اسـتفاده از  . گرديد استفادهاي  خوشه
  .گرفت صورت Minitab15.0و  SAS9.1 ،Pathافزارهاي  نرم

  

  نتايج و بحث
  تحليل همبستگي تجزيه و

. در ابتدا تجزيه واريانس براي صفات مـورد نظـر صـورت گرفـت    
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در  ميانگين مربعات تمامي صفات بجز شاخص برداشت و ارتفاع بوتـه 
دهنده وجـود   اين موضوع نشان. دار بود سطح احتمال يك درصد معني
هاي جو از نظر صفات مـورد بررسـي    تنوع ژنتيكي بين ارقام و هيبريد

نشـان داده شـده    1نتايج ضرايب همبستگي ساده در جدول  .باشد مي
هـاي مثبـت و منفـي     شود همبسـتگي  كه مشاهده مي طور همان. است

يكي از داليـل وجـود همبسـتگي    . شود زيادي در بين صفات ديده مي
ي صفات  كننده هاي كنترل علت قرار گرفتن ژن تواند به بين صفات مي

ت كيفي همبسـتگي بـين   در خصوص صفا. روي يك كروموزوم باشد
ها  ي آن صفات و ارتباط آن كننده صفات منحصراً به مكان ژني كنترل

هـا   تواند به صورت لينكـاژ ژن  روي كروموزوم بستگي دارد كه اين مي
يا اپيستازي و يا تركيبي از اين حاالت جلوه كند، ولي در مورد صـفات  

مختلـف از  ي صفت، پارامترهـاي   هاي كنترل كننده كمي عالوه بر ژن
). 9(توانند موجـب همبسـتگي صـفات شـوند      جمله عوامل اقليمي مي

سنبله، طـول بـذر و طـول پـدانكل بـا       صفات عملكرد بيولوژيك، وزن
با افـزايش طـول بـذر بـر وزن     . داري داشتند عملكرد همبستگي معني

. شـود  سنبله افزوده شده كه ايـن امـر موجـب افـزايش عملكـرد مـي      
ط به رابطه عملكرد دانه با عملكرد بيولوژيك باالترين همبستگي مربو

در رگرسيون گام به گام كه بعداً به آن اشاره . بود) r=99/0**(ميزان  به
بـراي   ،اين بنابر. شود، اين صفت اولين صفتي بود كه وارد مدل شد مي

اي خوب و داشتن گياهان با قدرت  داشتن عملكرد باال به رشد سبزينه
رشد رويشـي مناسـب سـبب افـزايش وزن،      .رويشي مناسب نياز است

طـول و عملكـرد سـنبله و در نتيجـه موجـب افـزايش عملكـرد دانــه        
  . شود مي

عملكرد بيولوژيك بيشترين همبسـتگي را  ) 18(در تحقيق ساينب 
در تريتيكاله همبسـتگي  ) 3(خدارحمي و همكاران . با عملكرد دارا بود

مشاهده نمودنـد كـه بـا    بااليي بين عملكرد دانه با عملكرد بيولوژيك 
در اين مطالعه عملكرد با اجزاي خـود  . نتايج اين تحقيق مطابقت دارد

ها بين عملكـرد   گاهي اوقات اين همبستگي ولي ،همبستگي نشان داد
هـاي محققـين ديگـر     با عنايـت بـه گـزارش   . و اجزاي آن وجود ندارد

شود كه تعيين نقـش اجـزاي عملكـرد دانـه در عملكـرد،       مشخص مي
. هاي مورد بررسي و شـرايط محيطـي بسـتگي دارد    ماالً به ژنوتيپاحت
همبستگي ميان عملكرد دانه  عدم) 20(و همكاران ورما  ،عنوان مثال به

و تعداد دانه در سنبله و وجود همبستگي ميان دو جزء ديگـر عملكـرد   
بين عملكـرد  ) 1(ولي پورسياه بيدي . با عملكرد دانه را گزارش نمودند

ا جزء عملكرد دانه يعنـي تعـداد دانـه در سـنبله همبسـتگي      دانه و تنه
  .يافت) درصد 21(دار  مثبت و معني

 
 رگرسيون گام به گام و تجزيه عليت

براي تعيين سهم اثرات تجمعي صفات در تعيين عملكـرد دانـه از   
در تجزيه رگرسيون گام به . روش رگرسيون گام به گام استفاده گرديد

عنوان متغير وابسته در مقابل ساير صفات  به گام عملكرد دانه در كرت
  .قرار گرفت
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دهــي، طــول بــذر و  صــفات عملكــرد بيولوژيــك، روز تــا ســنبله 
سنبله وارد مدل رگرسيوني شدند كه صفت عملكرد بيولوژيك بـه   وزن

. درصد از تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه نمـود  87/99تنهايي
درصـد از كـل تغييـرات را     88/99چهار صفت ذكر شـده در مجمـوع   

دست آمده از رگرسيون گام به  جهت تفسير بهتر نتايج به. توجيه كردند
با توجه بـه نتـايج   . گام، تجزيه عليت براي عملكرد دانه صورت گرفت

رگرسيون، همبستگي صفات محاسبه شد و مورد تجزيـه عليـت قـرار    
نشان داده  2ه بر اساس نتايج تجزيه عليت كه در جدول شمار. گرفتند

داراي بيشـترين اثـر   ) 997/0(صفت عملكرد بيولوژيك كه شده است 
بعـد از آن صـفت طـول بـذر     . مستقيم و مثبت بر عملكـرد دانـه بـود   
سـنبله   كه صفات وزن در حالي ،بيشترين اثر مستقيم و مثبت را دارا بود

 .دهي داراي اثر مستقيم منفي بر روي عملكرد دانه بـود  و روز تا سنبله
و اثـر  ) 308/0(مستقيم وزن سنبله از طريق عملكرد بيولوژيك  اثر غير

بـر روي  ) 421/0(غير مستقيم طول بذر از طريق عملكرد بيولوژيـك  
مستقيم ساير صفات بر روي عملكرد  اثرات غير. عملكرد دانه مثبت بود
  . مقدار ناچيزي داشتند

چون اثرات مستقيم صفات با اثر كل همبستگي مطابقت داشتند و 
منظور كاهش  ها در يك جهت بود، بنابراين هر گونه تالش به تأثير آن

ــا ســنبله دهــي و وزن ســنبله و افــزايش عملكــرد بيولوژيــك و   روز ت
. سنبله از طرف ديگر، به افزايش عملكرد دانه منجـر خواهـد شـد    وزن

هاي بومي گندم دوروم،  نمونه از توده 500سي نيز در برر) 10(واعظي 
صفات عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت را از طريق رگرسيون گام 

نتايج تحقيق ديگري مشـابه  . به گام بر روي عملكرد دانه مؤثر دانست
و بيشترين اثـر  ) 85/0(بوده و نشان داد كه بيشترين همبستگي مثبت 

وجـود داشـت   ) 58/0(رد دانـه  مستقيم بين عملكرد بيولوژيك و عملك
)16 .(  

  
  ها تجزيه به عامل

در اين . ارائه شده است 3ها در جدول شماره  نتايج تجزيه به عامل
كه اهميت آن را در ) بر حسب درصد(جدول ميزان واريانس هر عامل 

دهد و ميزان اشتراك صـفت كـه    ها نشان مي تفسير تغييرات كلي داده
هـاي   آن صـفت اسـت كـه بـا عامـل      دهنده بخشي از واريـانس  نشان

ها  نتايج تجزيه به عامل 3جدول . مشترك ارتباط دارد، ارائه شده است

بـاالي  ويژه عامل مقادير  4. دهد بعد از چرخش واريماكس را ارائه مي
هـا را توجيـه    درصـد از تغييـرات داده   68/70 يك داشتند كه مجموعاً

هـا را توجيـه    انس دادهدرصد از كل واري 75/24عامل اول كه . نمودند
در اين عامل بزرگترين ضرايب عاملي . نمود، عامل عملكرد ناميده شد

مثبت شامل عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه در كرت، طـول ريشـك،   
درصـد از كـل    90/22عامـل دوم كـه   . طول بذر و طول پدانكل بـود 

 ها را تبيين نمود، عامل مشخصات مورفولـوژيكي ناميـده   واريانس داده
عامل سوم به نام مشخصات . سنبله و قطر ساقه بود شد كه شامل وزن

ها را توجيه نمود شامل وزن  درصد از كل واريانس داده 70/12بذر، كه 
دهـي، كـه    عامل چهارم به نـام روز تـا سـنبله   . صد دانه و قطر بذر بود

هـا را توجيـه نمـود شـامل روز تـا       درصد از تغييرات كـل داده  33/10
در هـا   لـذا از صـفات درون ايـن عامـل    .  و طول سنبله بوددهي  سنبله

همـزا و  . تـوان اسـتفاده نمـود    هـا مـي   جهت انتخاب بهتـرين ژنوتيـپ  
رقـم جـو زمسـتانه     26در بررسي تنوع موجود در بـين  ) 15(همكاران 
گيري شده استفاده كردند و آناليزهاي  صفت زراعي اندازه 12تونسي از 

اي را بـر روي صـفات و    جزيـه خوشـه  هاي اصـلي و ت  تجزيه به مؤلفه
 4هاي اصلي، منجر به شناسايي  تجزيه به مؤلفه. ها انجام دادند ژنوتيپ
  .درصد از تنوع كل را در بر مي گرفتند، گرديد 87اول كه اصلي مؤلفه 
  

   اي تجزيه خوشه
هـاي آمـاري بـراي بررسـي تنـوع       اي يكي از روش تجزيه خوشه

بنـدي   باشد كه از آن براي گروه ف ميهاي مختل ژنتيكي در بين واريته
محققين بـا اسـتفاده از   . شود ها استفاده مي بندي ژنوتيپ صفات و گروه
ها از  هاي مورد بررسي را بر اساس شباهت آن اي، ژنوتيپ تجزيه خوشه

در اين حالت افـرادي كـه   . نمايند بندي مي نظر تعدادي از صفات گروه
هاي دورتـر،   هم بوده و افراد گروهگيرند، نزديك ب در يك گروه قرار مي

دندروگرام حاصل از تجزيه  ).17(تفاوت بيشتري با هم خواهند داشت 
. آمـده اسـت   1  ژنوتيپ بر اساس صفات زراعي در شكل 28اي  خوشه

عنوان معيـار   اين تجزيه به روش وارد و با استفاده از فاصله اقليدسي به
بندي ارقام مورد مطالعـه   بر اساس اين گروه). 17(فاصله انجام گرفت 

دار بـود،    هـاي تشـكيل شـده معنـي     در محلي كه اختالف بـين گـروه  
   .تشكيل سه گروه را دادند

  

  مستقيم براي عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي جو تجزيه ضرايب همبستگي به اثرات مستقيم و غير -2جدول 

مستقيماثرات غير اثر مستقيم صفت
 وزن سنبله طول بذر دهيسنبلهروز تا عملكرد بيولوژيك

  -/002 002/0 00/0 -  997/0  عملكرد بيولوژيك
 -/001 -001/0 - -055/0 -006/0 دهي روز تا سنبله 

 -001/0 - 00/0 421/0 006/0  طول بذر

 - 00/0 -001/0 308/0  -006/0  سنبله وزن 

     033/0  باقيمانده
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  هاي جو وتيپنتايج تجزيه عاملي صفات مختلف در ژن -3جدول 
بار عامل هاي چرخش يافته

 صفت عامل اول عامل دوم عامل سوم عامل چهارم ميزان اشتراك
893/0  - 086/0  - 08/0  203/0  915/0 * كرتدردانهعملكرد  

890/0  - 079/0  - 083/0  - 208/0  913/0 * بيولوژيكعملكرد  

849/0  877/0 * - 161/0  222/0  - 077/0 دهيسنبلهتا روز   

580/0  588/0 * 418/0  - 245/0  - 001/0 سنبله طول   

765/0  - 05/0  - 135/0  835/0 * 217/0 سنبله وزن   

569/0  191/0  - 087/0  - 535/0  489/0 * ريشك طول  

829/0  - 056/0  836/0 * - 344/0  087/0 دانه100 وزن   

714/0  193/0  - 069/0  818/0 * 056/0 ساقه قطر   

485/0  - 014/0  274/0  - 039/0  639/0 * بذر طول  

739/0  034/0  845/0 * 146/0  039/0 بذر قطر   

462/0  058/0  341/0  - 279/0  514/0 * پدانكل طول  

 33/10  70/12  90/22  75/24  واريانس نسبي 
 68/70  35/60  65/47  75/22  واريانس تجمعي 

    دار ضرايب عاملي معني:  *      
  

هــا را در سـه گــروه   خصوصــيات هـر گــروه از ژنوتيـپ   4جـدول  
 71/35معـادل  (ژنوتيـپ   10در گـروه اول  . دهـد  ن ميدندروگرام نشا

قرار گرفتند و خود به دو زيرگروه تقسيم شد كه ) ها درصد كل ژنوتيپ
. هاي خـود دارا بودنـد   اين دو زير گروه بيشترين شباهت را در ژنوتيپ

ها را در  درصد از كل ژنوتيپ 57/25ژنوتيپ بود كه  8گروه دوم شامل 
 71/35ژنوتيپ بود كه  10د گروه اول شامل گروه سوم مانن. بر داشت

گروه يك از لحـاظ ميـانگين    .شد ها را شامل مي درصد از كل ژنوتيپ
دهـي و طـول سـنبله داراي بيشـترين ميـزان و از       صفات روز تا سنبله

لحاظ صفات عملكرد دانه در كرت، عملكـرد بيولوژيـك، وزن سـنبله،    
كمترين ميزان را در  طول ريشك، قطر ساقه، طول بذر و طول پدانكل

گروه دو از لحاظ ميانگين صفات عملكـرد   .ها دارا بودند بين ساير گروه
سنبله، طول بذر و طول پـدانكل   دانه در كرت، عملكرد بيولوژيك، وزن

داراي بيشترين ميزان و از لحاظ صـفات قطـر بـذر و وزن صـد دانـه      
سـوم از لحـاظ    گروه. ها دارا بودند كمترين ميزان را در بين ساير گروه

ميانگين صفات طول ريشك، وزن صد دانه، قطـر سـاقه و قطـر بـذر     
دهـي و طـول    داراي بيشترين ميزان و از لحاظ صـفات روز تـا سـنبله   

هـاي   ژنوتيـپ . ها دارا بودنـد  سنبله كمترين ميزان را در بين ساير گروه
بندي شـده اسـت،    هاي صفات مختلف رتبه هر گروه بر اساس شباهت

تـوان از   نژادي با توجه به هدف اصالحي مـي  هاي به در برنامهبنابراين 
هـا اسـتفاده    هاي موجود در گروه ها و ژنوتيپ تنوع موجود در بين گروه

 270در بررسي تنوع ژنتيكـي در بـين   ) 19(وان بنينگن و بوش . نمود

رقم گندم بهاره آمريكاي شمالي مربوط به سه منطقه آمريكا، كانـادا و  
گـروه   20ها توانسـتند   آن. اي استفاده نمودند يه خوشهمكزيك از تجز

گروه كوچك كـه هـر كـدام     6يا بيشتر و  4بزرگ كه هر كدام شامل 
   .دست آورند رقم بودند، را به 2مشتمل بر 

  
  گيري نتيجه

وجود تنوع كافي در بين مـواد مـورد بررسـي، گـزينش      با توجه به
به دليل اينكه . يد باشدتواند مف جهت بهبود صفات زراعي مورد نظر مي

عملكرد دانه صفتي كمي بوده و همچنين به شدت تحت تأثير عوامـل  
ورزي و گزينش مسـتقيم بـراي عملكـرد     دست. گيرد محيطي قرار مي

نظر مي رسد مؤثر نخواهـد بـود، امـا از طريـق بهبـود اجـزاي        دانه به
د باشـن  عملكرد و صفاتي كه داراي همبستگي مثبت با عملكرد دانه مي

) از قبيل عملكرد بيولوژيك، وزن سنبله، طـول بـذر و طـول پـدانكل    (
  .توان به هدف مذكور اميدوار بود مي

ترين صفاتي كـه   ها مهم بر اساس نتايج حاصل از تجزيه به عامل
در درجه اول بايد توسط محقق مدنظر قرار گيرند شامل عملكرد دانـه  

و طـول پـدانكل   در كرت، عملكرد بيولوژيك، طول ريشك، طول بذر 
در درجه دوم نيز صـفات وزن سـنبله و قطـر سـاقه توصـيه      . باشند مي
شوند، چرا كه اين دو صفت داراي همبستگي باالئي با مؤلفـه دوم   مي

  .بودند
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   WARDبه روش  ژنوتيپ جو 28اي  دست آمده از تجزيه خوشه دندروگرام به - 1شكل 

 
  صفات مختلف در جوگروه براي  هاي هم ميانگين ژنوتيپ -4جدول 

 صفت
ميانگين 
 جامعه

  گروه
 سوم  دوماول
جايگاه عددي بين

  ها گروه
ميانگين
جايگاه عددي بين  گروه

  ها گروه
ميانگين 
جايگاه عددي بين   گروه

  ها گروه
ميانگين 
 گروه

دردانهعملكرد
  609/552  2   658/632  1   732/438  3  809/534 كرت

عملكرد
  75/1556  2   86/1781  1  99/1240  3  27/1508 بيولوژيك

سنبلهتاروز
  867/160  3   167/161  2   367/161  1  133/161 دهي
سنبلهطول  649/8  1 833/8  2 403/8   3  663/8  
سنبلهوزن  011/3  3 561/2  1 383/3   2  163/3  
ريشكطول  839/12  3 043/13  2 833/13   1  839/11  
دانه100وزن  968/5  2 932/5  3 909/5   1  051/6  
ساقهقطر  01/4  3 757/3  2 125/4   1  16/4  
بذرطول  095/10  3 76/9  1 458/10   2  14/10  
بذرقطر  696/2  2 68/2  3 663/2   1  739/2  
پدانكلطول  398/29  3 443/28  1 242/30   2  679/29  
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