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  در شرايط نرمال و خشكي مازندرانبا روش تجزيه مولفه هاي اصلي نان گندم  ژنوتيپ هاي ارزيابي
 ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي مازندراناضو هيعمحمدصادق خاوري نژاد  .1

  رانمازند طبيعي ومنابع كشاورزي تحقيقات صديقه زيادلو كارشناس تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر مركز .2
 s_khavarinejad@yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

  چكيده
باشد. با استفاده از اين روش كه در دو محيط تنش ها در گندم ميهاي اصلي يكي از روشهاي تخمين تنوع ژنتيكي زنوتيپتجزيه مولفه

تغييرات درصد  45/68مولفه با در نظر گرفتن عملكرد،  4هاي اصلي ز روش تجزيه مولفهمحيط تنش با استفاده ا خشكي و نرمال در
ها بود اما در شرايط ها را توجيه كردند. نتايج حاصل از ضرايب عاملي نشان دهنده اهميت همه صفات به جز فواصل ميان گرهداده

تن عملكرد توجيه كردند كه نتايج، اهميت ارتفاع گياه، طول و قطر ها را با در نظر گرفتغييرات دادهدرصد  6/68مولفه اصلي  6نرمال 
 21ها بر حسب گرم در متر مربع در محيط تنش خشكي، ند. با توجه به عملكرد ژنوتيپملكرد دانه و بيوماس را نشان دادساقه، ع

  اند.دهژنوتيپ حساس شناسايي ش 73ژنوتيپ نيمه حساس و 24ژنوتيپ نيمه متحمل،  17ژنوتيپ متحمل، 
  مولفه اصلي، تنش خشكي طرح آگمنت،هاي گندم، كلمات كليدي : ژنوتيپ

  مقدمه 
ترين باشد. خشكي اصليميليمتر در سال براي كشت اكثر محصوالت مناسب مي  600- 800مناطق اقليم ساحل خزر با ميزان بارش 

هاي گندم عالوه بر هاي اخير ارقام و الينارد. در سالگذاست كه در مناطق مختلف دنيا روي عملكرد گندم تاثير مي غيرزيستيتنش 
تواند موجب كاهش عملكرد دانه شود. تنوع ژنتيكي از نيازهاي اند كه اين عامل ميها با تنش خشكي نيز مواجه شدهتنش بيماري

هاي سازگار با معرفي ژنوتيپ پيشرفت در اصالح نباتات است چون همراه با انتخاب كارآيي تحقيق را افزايش داده و موجب بهبود و
) گزارش دادند كه روابط بين عملكرد با اجزا Hussainshah et al., 1998گردد. حسين شاه و همكاران (پتانسيل عملكرد باال مي

تواند براي معرفي ارقام متحمل به خشكي بسيار سودمند واقع شود. ملچينگر و همكاران ها در شرايط تنش خشكي ميعملكرد ژنوتيپ
) (Melchinger et al.,1993هاي هاي اصلي براي ارزيابيها را از طريق تجزيه به مولفهلهاي تجزيه كالستر و تجزيه عامروش

اي هاي اصلي به عنوان الگويي براي تكميل تجزيه خوشهشماري از روش تجزيه مولفهتنوع ژنتيكي مناسب دانستند.  محققين بي
ها روي ژنوتيپنشان داد كه نتايج متفاوتي از بررسي Tousi et al., 2004)(هاي طوسي و همكاران اند. نتايج بررسياستفاده كرده

هدف اصلي اين بررسي شناسايي تنوع ژنتيكي گندم بهاره و  هاي گندم در دو محيط تحت تنش و غير تنش خشكي وجود دارد.
هاي متناوب و محيط آزاد با بارندگييكي و زراعي با عملكرد با استفاده از روشهاي پيشرفته آماري در دو ژارتباط صفات مورفولو

  هايي كه بتوانند در شرايط تنش بيشترين عملكرد را توليد كنند بوده است.يابي به ژنوتيپتحت تنش خشكي و همينطور دست
 هامواد و روش

قات قراخيل در ايستگاه تحقيدر گلخانه هاي تنش و نرمال جهت كنترل محيطالين به خلوص رسيده انتخاب و  135اين بررسي  در
گيري شامل صفات مورد اندازه .دارزيابي ش 1390-91در سال زراعي  /. متر مربعي75هاي در گلدان تكرار 3فالب طرح آگمنت با 

سوم و چهارم، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، وزن دانه، طول  ،ارتفاع گياه و ساقه، دوره گلدهي، طول ميانگره اول، دوم
نمونه انتخاب و ميانگين آنها به عنوان داده اصلي  3كه از هر صفت  عرض برگ پرچم، بيوماس، عملكرد و شاخص برداشت بوده و

از آنجا كه در تجزيه آماري عملكرد به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد اين متغير براي هر دو محيط در  .مورد تجزيه قرار گرفت
بمنظور بقاي تنش رطوبتي  درصد ظرفيت مزرعه 40در حد آبياري گلدانها زني از ابتداي جوانه .اسبه گرديدواحد گرم در متر مربع مح

درصد  100درصد ظرفيت آب مزرعه ادامه يافت و تيمار  40سپس براي تيمار تنش خشكي  .بستني انجام شدآهر ژنوتيپ تا شروع 
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اند كه تجزيه بودهSha4/Chil و ..Sw89.3064/STAR و Milan/Sha4امل شاهد ش هايژنوتيپ نيز براي محيط نرمال اعمال گرديد.
انجام  MSTATCدر برنامه  هاي كامل تصادفيبا استفاده از بلوك مزرعه آزمايشي جهت يكنواختيارقام در دو محيط  واريانس روي
ها قطع گرديده و در فروردين گرماي گلخانه رو پاز آنجا كه آبياري به گلدانها از اواخر اسفند و با شروع آبستني ژنوتي .پذيرفته است

يط به تشديد گذاشته بنابراين تنش مضاعف وارد شده، محيط را براي تفاوت حداكثري از حيث عملكرد و ساير صفات در دو شرا
هاي تجريه مولفه ها براساسهاي مورد بررسي، تجزيه عاملبندي ژنوتيپبه منظور گروه. )1( شكل  تنش و غير تنش مهيا نموده است

  .استفاده گرديد SPSSبرنامه  باهاي اصلي هاي تجزيه به مولفهاز روش ،هاي آزمايشارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپبراي اصلي 
    
  
  
  
  
 
 
  
  

  شد)با(نمودار با ارتفاع بلندتر مربوط به شرايط نرمال مي هاي آزمايش در دو محيط تنش خشكي و نرمالعملكرد ژنوتيپ -1شكل 
  (عملكرد بر حسب گرم در متر مربع)

  و بحثنتايج  
در ها صفات بررسي شده كند كه اين مولفههاي اصلي توجيه ميآزمايش را در قالب مولفههاي هاي اصلي واريانس دادهتجزيه مولفه

  باشد.ميها با اين روش نشان دهنده تجزيه داده 1جدول  شود.آزمايش را شامل مي
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ها در دو محيط نرمال و خشكي. اعداد داخل پرانتز ها در مولفههاي اصلي و درصد تغييرات دادهسهم صفات در مولفه -1جدول 

  باشد.مربوط به تنش خشكي مي
  
اند اما ضرايب عاملي آنها از حيث صفات در دو محيط نرمال  و داراي تنش مولفه اول سهم چشمگيري را به خود اختصاص داده 

مولفه حداكثر تالش خود در توجيه  6هاي بدست آمده در محيط نرمال، اند. در مقايسه مولفهكامال نسبت بهم متمايز عمل كرده
اي را كاهش دهد و براي بيان هاي محيطي توانسته است تا بار مولفهاند اما در شرايط خشكي تنشها به خرج دادهتغييرات كلي داده

در  نتايج متفاوتي بدست آمد. هاي اصلي نيزها از طريق تجزيه به مولفهدر تجزيه عامل مولفه كافي باشد. 4ها، حداكثر تغييرت داده
  ( گلپرور و همكاران. ها را توجيه كردندتغييرات دادهدرصد  45/68مولفه  4 محيط تنش خشكي با در نظر گرفتن عملكرد

Golparvar et al., 2000(كمتر از نمودند توجيه را هاي قابل قبول در شرايط تنش هاي اصلي كه درصد تغييرات دادهنيز تعداد مولفه
نشان از اهميت صفات رويشي و زايشي در مولفه حاصل از ضرايب عاملي در محيط تنش  نتايج شرايط معمول ارزيابي كرده است.

مولفه  6در شرايط غير تنش  .ساقه داشته است قطرتعداد دانه در سنبله، ارتفاع گياه، طول و  اول مانند تعداد سنبله در واحد سطح،
ه كردند كه نتاج حاصل از ضرايب عاملي نشان دهنده اهميت ها را با در نظر گرفتن عملكرد توجيتغييرات دادهدرصد  6/68اصلي 

دار و مثبت اجزا تغييرات در دو محيط نشان دهنده اهميت اثرات معني اين .ارتفاع گياه و ساقه، عملكرد دانه و بيوماس بوده است
و محيط نرمال و داراي تنش ر دد .دار رشد رويشي در شرايط غير تنش داردحيط تنش خشكي و اثرات منفي و معنيمعملكرد در 

اند اند اما ضرايب عاملي آنها از حيث صفات  كامال نسبت بهم متمايز عمل كردهمولفه اول سهم چشمگيري را به خود اختصاص داده
ود مولفه حداكثر تالش خ 6هاي بدست آمده در محيط نرمال ، اين نتايج كامال با ضرايب همبستگي همخواني دارد. در مقايسه مولفه

اي را كاهش دهد و هاي محيطي توانسته است تا بار مولفهاند اما در شرايط خشكي تنشها به خرج دادهدر توجيه تغييرات كلي داده
هاي روابط بين صفات و عملكرد توان به تفاوتا بررسي نتايج بدست آمده ميب .مولفه كافي باشد 4ها، براي بيان حداكثر تغييرت داده

اما آنچه از نتايج حاصل شده  اندهاي اين آزمايش همگي بهاره بودهزاد و تنش خشكي پي برد. هر چند كه ژنوتيپدر دو محيط آ
اهميت  با.در اين خصوص نقش اجزا عملكرد در شرايط تنش به خشكي بسيار باشدمينمايانگر تحمل برخي از آنها به خشكي 
 ورا تحمل كرده درجه  45رديبهشت و خرداد محيط گلخانه گرماي بيش از  ها در ماه اارزيابي شد. عالوه بر تنش خشكي گلدان

7.03 
 

7.57  
 

(9.70 ) 
 

9.20 
 

(10.00) 10.95 (14.05) 
 

11.52   
       

 

(34.70) 
 

22.38 
 

تعداد و سهم 
 مولفه  اي

  
صفات 

 بررسي شده

6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 

0.4 0.04 (-0.525) 0.52 (0.316) 0.06 (-0.454) -0.27 (0.207) -0.42 DHE 
0.05 0.01 (0.06) 0.2 (-0.04) 0.9 (0.378) 0.05 (0.809) 0.4 PLH 
-0.23 -0.07 (-0.128) 0.4 (0.03) -0.07 (0.307) -0.05 (0.753) 0.6 SPL 
-0.21 0.5 (-0.163) 0.2 (0.015) 0.023 (0.431) -0.05 (0.711) 0.5 SD 
0.11 -0.004 (0.093) 0.15 (-0.05) 0.9 (0.366) 0.06 (0.747) 0.32 SL 
-0.21 0.009 (0.65) 0.003 (0.33) 0.13 (-0.009) 0.57 (0.157) -0.47 FDN 
-0.26 0.23 0.484 0.2 (-0.2) 0.07 (0.502) 0.61 (0.292) -0.32 SDN 
0.14 0.13 (0.423) 0.24 (0.587) 0.04 (-0.064) 0.62 (0.39) -0.43 TDN 
0.06 0.26 (0.246) 0.32 (0.752) 0.22 (-0.266) -0.5 (0.261) 0.3 FODN 
0.22 0.24 (-0.327) 0.54 (0.32) -0.31 (-0.046) -0.06 (0.467) 0.51 FLL 
-0.04 0.3 (-0.394) 0.45 (0.213) -0.26 (0.164) 0.07 (0.463) 0.6 FLW 
-0.11 -0.64 (-0.02) 0.24 (-0.177) 0.17 (-0.427) -0.08 (0.82) -.08 SM 
0.26 0.25 (0.012) -0.04 (-0.211) 0.1 (-0.509) 0.15 (0.74) -0.34 SS 
-0.42 0.34 (0.126) -0.46 (-0.176) 0.16 (0.359) -0.07 (-0.42) 0.35 KW 
-0.054 0.28 (0.299) 0.22 (-0.365) 0.18 (-0.677) -0.33 (0.351) -0.73 YILELD 

0.2 -0.2 (0.17) -0.13 (-0.358) -0.06 (-0.372) 0.5 (0.775) 0.75 BIO 
0.45 0.36 (-0.144) -0.15 (-0.069 0.06 (0.336) 0.02 (0.773) -0.52 HI 
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اختالف عملكرد آنها در دو محيط محسوس بود اما با كمك نتايج  اگر چهاند. شرايط بي آبي و گرماي شديدي را نيز پشت سر گذاشته
ط اجزا عملكرد با عملكرد در دو محيط نيز از رواب از ژنوتيپ ها به خشكي پي ببريم. ناچيزي بدست آمده توانستيم به تحمل درصد

معني شده است اما در محيط تنش با ضرايب بااليي معنيدر محيط بدون تنش اين روابط تقريبا بي .رودنتايج اين آزمايش بشمار مي
ست هر چند كه صفات توان از صفات اجزا عملكرد  براي انتخاب ارقام مقاوم به خشكي بهره جدار گرديده است. در شرايط تنش مي

هاي اصلي نيز بين دو محيط تفاوت اساسي مشاهده گرديد. در اند. در روش تجزيه مولفهمربوط به رويش نيز موتر ارزيابي شده
صفات فنولوژيكي با كمترين سطح عملكرد مد نظر خواهد بود. در اين هاي اصلي در تجزيه مولفهصورت انتخاب براساس عامل اول 

هاي مربوط كنند يعني در شرايط نرمال تغييرات دادهصفات مربوط به دوره زايشي نقش پررنگي را ايفا نميكه يد روش مشخص گرد
ها با توجه به استفاده از آب بدست به اجزا عملكرد بارز نخواهد بود و بر عكس تنوع زيادي در صفات مربوط به اجزا رويشي ژنوتيپ

اند اما اجزا عملكرد در عامل اول مربوط به اجزا رويشي درصد باالي تغييرات را دارا بودهصفات  در شرايط تنشاگر چه  آمده است.
ها تحت تنش اي را به خود اختصاص داده بيشترين ضرايب تغييرات را داشته است. واكنش ژنوتيپدرصد سهم مولفه 66/34كه 

به عبارت  ها را شامل شده است.ر صفات تغييرات دادهخشكي حساسيت بيشتر ي نسبت به محيط بدون تنش را نشان داده و در اكث
 حسب بر هاژنوتيپ عملكرد به توجه بااند. ها تنوع ژنتيكي بيشتري را در محيط تحت تنش خشكي از خود بروز دادهژنوتيپ ديگر
 ژنوتيپ 73 و حساس نيمه ژنوتيپ 24 متحمل، نيمه ژنوتيپ 17 متحمل، ژنوتيپ 21 خشكي، تنش محيط در مربع متر در گرم

 .شدند شناسايي حساس
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Evaluation  of  Spring Bread Wheat  Genotypes by principle components analysis  in Normal and 
Drought Conditions in Mazandaran  

  
Khavarinejad, M.S. Seed and Plant improvement in Mazandaran Agricultural research center 1-  

Ziadlou, S. Seed and Plant improvement in Mazandaran Agricultural research center 2-  
  Email: s_khavarinejad@yahoo.com    

ABSTRACT 
Principle component analysis was known as determining of genetic diversity method in wheat. By 
this method in two humidity conditions in stress condition, four components interpreted 68.45% 
data of variations with yield by principle component analysis.  The obtained results in factors 
coefficients showed importance of all traits expects internodes distances but in normal condition, 
six components interpreted 68.6% data of variations with yield that results showed importance of 
plant height, stem length and diameter, seed yield and biomass. Genotypes yields (gr/m2) in drought 
stress were identified 21 genotypes as tolerance, 17 genotypes as semi tolerance, 24 genotypes as 
semi susceptible and 73 genotypes as susceptible      
Key words:  Wheat genotypes, Augment design, Principle component, Drought stress    
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