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اردبیل منطقه در المللی بین زمستانه نان گندم رقم و الین 58 بندي گروه  

 
1مهران اسالمی   ، 1یوسف عالیی، 1سید سجاد موسوي ،1علی محمدپور خانقاه  ،*1مریم جعفري  

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  اردبیل،  ایران - 1

maryam.jafari21@ymail.com    :*نویسنده مسئول 
  

  چکیده
 و جمعیت افزون روز و سریع افزایش این وجود با، دارد جهان کشورهاي اقتصادي و سیاسی قدرت با نزدیکی بسیار رابطه گندم بویژه غذایی مواد تولید
 آزمایش این .است نموده بیشتر گندم به را هاکشور این وابستگی، نیافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي در تولید بهینه روشهاي از گیري بهره عدم

 55 تعداد آزمایش این در .گردید اجرا اردبیل کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1390-1391زراعی سال در گندم مختلف هاي الین گروهبندي منظور به
 طرح قالب در شاهد عنوان به، کونیا و کاتیا، وستایابز ارقام و) سیمیت( ذرت و گندم المللی بین تحقیقات موسسه از ارسالی گندم المللی بین الین

 فاصله از استفاده با Ward روش به اي خوشه تجزیه ها ژنوتیپ بندي گروه براي .گرفت قرار بررسی مورد تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك
 پنج در بررسی مورد الین 58، اقلیدسی فاصله در رشب با و گرفت صورت مزرعه در شده ارزیابی صفت 9 شده استاندارد میانگین اساس بر اقلیدسی

 نمود معرفی توان می برتر گروه عنوان به را 51 و 49، 42، 39، 29، 26، 12، 9، 7 شماره هاي الین با پنجم گروه، گروه پنج بین در .گرفتند قرار گروه
 عنوان به را 44 و 28، 21، 19، 1 شماره هاي الین با سوم گروه باشد باال عملکرد براي گزینش اگر ولی بودند باالیی ارزش داراي صفات اکثر در چون
  ..باشد می مناسب گروه

   
 کالستر، تنوع ژنتیکی، گندم: کلمات کلیدي

 
  مقدمه

 ونافز روز و سریع افزایش این وجود با، دارد جهان کشورهاي اقتصادي و سیاسی قدرت با نزدیکی بسیار رابطه گندم بویژه غذایی مواد تولید
 به، است نموده بیشتر گندم به را کشورها این وابستگی، نیافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي در تولید بهینه روشهاي از گیري بهره عدم و جمعیت
 6/6 ایران در گندم کشت زیر سطح. باشد می ایران جمله از توسعه حال در کشورهاي از بسیاري وارداتی اقالم از یکی بصورت گندم امروزه نحویکه
 گندم کشت زیر سطح میلیون 2/4 کل از .دارد اختصاص آبی گندم کشت به بقیه و دیم صورت به آن هکتار میلیون 2/4 حدود که بوده هکتار میلیون

 درجه 26 تا یشمال عرض درجه 50 از گرمسیري نیمه مناطق در گندم). 1(دارد قرار گرمسیر نیمه و گرمسیر مناطق در هکتار میلیون یک از بیش دیم
  محصول رسیدن تا الزم بیولوژیکی حرارت درجه مجموع و گراد سانتی درجه 3-4 زنی جوانه براي نیاز مورد دماي حداقل. شود می کشت جنوبی عرض
 حین در مرطوب و خشک هواي کلی طور به. است کمتر رشد  دوره بودن کوتاه علت به بهاره هاي گندم در مقدار این که است درجه روز2000 - 2300

، دهی سنبله زمان در خصوص به رشد مختلف مراحل در آب. باشد می گندم براي آل ایده شرایط دانه تشکیل هنگام در خشک و گرم هواي و نمو
، ایران انن گندم بومی هاي الین جغرافیایی و ژنتیکی تنوع بررسی منظور به) 4( طالعی و  محمدي ).3(کند می ایفا را مهمی نقش تلقیح و گلدهی

 کلیه نظر از کالستر شش که داد نشان نتایج، شد اجرا کرج کشاورزي دانشکده در سیستماتیک طرح قالب در 1377-78 زراعی سال در آزمایشی
  .دادن نشان جغرافیاي تنوع از اي مالحظه قابل پذیري الگو و تابعیت ژنتیکی تنوع و داشتند داري معنی تفاوت هم با هزارم یک  سطح در صفات

  .می باشد اردبیل منطقه در المللی بین زمستانه نان گندم رقم و الین 58 و گروهبندي هدف از این آزمایش مطالعه
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  مواد و روش

 ایستگاه. گردید اجرا اردبیل کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1390-1391زراعی سال در گندم مختلف هاي الین گروهبندي منظور به آزمایش این
 عرض و دقیقه 20 و درجه 48 جغرافیایی طول و دریا سطح از متر 1350 ارتفاع با خلخال به اردبیل جاده متري کیلو 12 در اردبیل اورزيکش تحقیقات

 دماي حداکثر و حداقل متوسط و گذشته سال 30 در متر میلی 9/310 بارندگی متوسط با سرد و خشک نیمه اقلیم با دقیقه 15 و درجه 38 جغرافیایی
 با) درصد 7/0( فقیر آلی مواد نظر از و رسی لومی هاي خاك جزو آزمایش مورد مزرعه خاك. است شده واقع گراد سانتی درجه 18/15 و -98/1 هساالن

 آزمایش این در ).2( میباشد مطلوب تهویه وضیعت با  400ppm پتاسیم و  12ppmخاك  فسفر میزان و pH  7/5و موس میلی یک الکتریکی هدایت
 قالب در شاهد عنوان به، کونیا و کاتیا، بزوستایا ارقام و) سیمیت(  ذرت و گندم المللی بین تحقیقات موسسه از ارسالی گندم المللی بین الین 55 تعداد
 و ها نالی از کدام هر. است شده درج 1 جدول در آزمایش مورد هاي الین شجره. گرفت قرار بررسی مورد تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح
 کشت متر 6/0 عرض با هایی پشته روي بر دستی بصورت متري سانتی 7 عمق در و متر سانتی 20 خطوط فاصله به مربع متر 2/1 سطح در ارقام

 منطقه عرف اساس بر آبیاري و 90 سال ماه آبان در کاشت. گردید تعیین دانه هزار وزن اساس بر و مربع متر در دانه 450 اساس بر بذر میزان. شدند
 دانه وزن، سنبله طول، سنبله در دانه تعداد، بوته ارتفاع شامل ارزیابی مورد صفات. گرفت انجام بهار در آبیاري نوبت چهار و پاییز در آبیاري نوبت یک
و به  ها داده نرمال توزیع از اطمینان با سپس .بود دانه عملکرد و دانه هزار وزن، سنبله وزن، سنبله در سنبلچه تعداد، دهی خوشه تا روز،  سنبله در

 مورد صفات تمامی اساس بر Ward روش به و شده استاندارد هاي داده میانگین اساس بر اي خوشه تجزیه، بررسی مورد هاي الین گروهبندي منظور
  .استفاده شد SPSS-16و  Minitab کامپیوتريبراي انجام محاسبات آماري، از نرم افزارهاي  .شد انجام، ارزیابی

 
  نتایج و بحث 

 در شده ارزیابی صفت 9 شده استاندارد میانگین اساس بر اقلیدسی فاصله از استفاده با Ward روش به اي خوشه تجزیه ها ژنوتیپ بندي گروه براي
 بندي گروه این هم یصتشخ تابع تجزیه). 1 نمودار( گرفتند قرار گروه پنج در بررسی مورد الین 58، اقلیدسی فاصله در برش با و گرفت صورت مزرعه

 در گروهها بین دار معنی اختالف بیشترین دهنده نشان نتایج، صفات کلیه نظر از ها گروه بین واریانس تجزیه در). 2 جدول( داد قرار تأیید مورد را
 هر میانگین مطالعه مورد صفات نظر از گروه هر خصوصیات تمایز براي. کردند تایید را شده انجام بندي گروه که) 3 جدول( بود درصد یک احتمال سطح
  :است زیر بهشرح ها خوشه از هریک خصوصیات که شد محاسبه صفت هر براي کل میانگین و خوشه
 خود به را بیشتري ارزش دانه هزار وزن و سنبله طول نظر از که بود 55 و 50، 47، 17 هاي الین و Konya و Bezostaya شاهد ارقام شامل اول گروه

 و بوته ارتفاع که سوم گروه هاي الین  با باید ها الین این اصالح براي و داشتند قرار آخر رتبه در عملکرد و بوته ارتفاع صفات نظر از و، ندداد اختصاص
  .داد تالقی داشتند بیشتري عملکرد

 خوشه تا روز جز به صفات کلیه نظر از هک بود 54 و 53، 52، 46، 45، 43، 38، 31، 25، 16، 8، 2 هاي الین و Kataya شاهد رقم شامل دوم گروه
  .داشتند متوسطی ارزش دهی
 اکثر گرفتند قرار اول رتبه در و بوده بیشتري ارزش داراي عملکرد و بوته ارتفاع صفات نظر از که بود 44 و 28، 21، 19، 1 هاي الین شامل سوم گروه
  .دارند مکزیک و جنوبی آمریکاي منشاء ها الین این

 از که بود 48 و 41، 40، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 30، 27، 24، 23، 22، 20، 18، 15، 14، 13، 11، 10، 6، 5، 4، 3 هاي الین شامل چهارم گروه
  .گرفتند قرار آخر رتبه در و بوده کمتري ارزش داراي دانه عملکرد و دانه هزار وزن، بوته ارتفاع، دهی خوشه تا روز جز به صفات کلیه نظر
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 گندم مورد ارزیابیو رقم  الین 58 مشخصات و شجره – 1جدول 

12Entry Cross  Cross 
No   No  

check1 BEZOSTAYA 27 SERI 
check2 KATIA1 28 SULTAN95 
check3 KONYA 29 HEREWARD 

1 LOCAL CHECK (zareh) 30 
Bul 5052-1/6/C126-

15/Cofn/3/N10B/P14//P101/4/21183/CO652643//Lcr/KS6/5/R
pb 8-68/Chrc 

2 SHARK-1/3/AGRI/BJY//VEE/4/SHARK/F4105W2.1 31 1-60-1//Emu"s"/Tjb84/3/1-12628/MV17 

3 RSK/CA8055//CHAM6/4/NWT/3/TAST/SPRW//TAW1239
9.75 32 Chamran/5/Bez/4/On/6*Ph//Kf/3/Tob"s"/Napo//No66/6/Spn/

Mcd//Cama/3/Nzt/4/Urles*2/Prl"s" 
4 PYN/PARUS/3/VPM/MOS83-11-4-8//PEW/4/Bluegil 33 Alamoot/Shiroodi 
5 F6038W12.1/ERYT25221//F6038W12.1 34 Vopona/Hd2402/3/Tirchmir/Ico//Sabalan 

6 4WON-IR-
257/5/YMH/HYS//HYS/TUR3055/3/DGA/4/VPM/MOS 35 Alamoot/4/Gv/D630//Ald"s"/3/Azd 

7 Ns46.11/3/Sdy/Ti.Rese1//KtA1/4/55.1744/MEX67.1//NO57/
3/ATTILA 36 (KS95U522/TX95VA0011)F1/Jagger 

8 BSP01/18 (Duzi) 37 HATCHER 
9 CH111.14422 38 MV-TALLER 
10 ID800994.W/VEE//PIOPIO/3/MNCH/4/FDL4/KAUZ 39 DB 66 

11 PBI1013.13.3/3233.35/3/STAR//KAUZ/STAR 40 CADET/6/YUMAI13/5/NAI60/3/14.53/ODIN//CI13441/CAN
ON 

12 PYN/PARUS/3/VPM/MOS83-11-4-8//PEW/4/Bluegil 41 Sau41/Sad1/5/Agri"S"/093-
44/3/Kkk/ltd/Lov29/4/FKong15//Bow/Pwn/6/1518-4-38K 

13 PSK/NAC//SABALAN/3/GUN91/MNCH 42 PLK/LIRA/5/NAI60/3/14.53/ODIN//[CI13441]/4/GRK79/6/
MNCH/7/CROC_1/AE.SQUARROSA (213)//PGO 

14 SONMEZ 43 SERI 
15 TRK13 RESEL//TRAP#1/BOW/3/JAGGER 'SIB' 44 SULTAN95 

16 
093.44/N057/3/[258.2.2]/NAD//BEZ/6/IAS58/IAS55//ALD/3
/MRNG/4/ALD/IAS58.103A//ALD/5/BUC/7/KAUZ//KAUZ

/STAR 
45 JI5418/MARAS//SHARK/F4105W2.1 

17 DEMETRA 46 AGRI/BJY//VEE/3/BUL6687.12/4/F6038W12.1 
18 ECONOMKA 47 SONMEZ 
19 T06/13 48 CATBIRD//CNO79*2/HE 1 
20 Olifants 49 RAINER 
21 SULTAN95 50 KOMAROM 
22 00*0100-51 51 SOISSANA 
23 POSTROCK 52 GT 4131-2KK 
24 KUMA 53 GT 01N62-62 
25 ANDIJON1 54 Lau/Agd/3/Odes95//Olv/B16 
26 CORDIALE 55 BETTA 

  
  

، سنبله در دانه تعداد، سنبله در سنبلچه تعداد، سنبله وزن صفات نظر از که بود 51 و 49، 42، 39، 29، 26، 12، 9، 7 هاي الین شامل پنجم گروه
  .گرفتند قرار اول رتبه در و بوده بیشتري ارزش داراي دهی خوشه تا روز و سنبله در دانه وزن

 پالسم ژرم مجموعه اساس این بر  و نمود استفاده اي خوشه تجزیه از مطالعه مورد ژنوتیپ 450 بندي گروه منظور به خود تحقیق در) 5( ارزانی
  .کرد بندي طبقه مجزا کالستر 17 داخل به را بررسی تحت

 از مکزیک و کانادا،  آمریکا منطقه سه به مربوط شمالی آمریکاي بهاره گندم رقم 270 بین در ژنتیکی تنوع بررسی در) 6( بوش و بونینجن وان
 رقم 2 بر مشتمل کدام هر که کوچک گروه 6 و رقم بیشتر یا 4 شامل کدام هر که بزرگ گروه20 توانستند آنها و نمودند استفاده اي خوشه تجزیه
 .آورند دست به را، بودند
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  نتیجه گیري

 اکثر در چون نمود معرفی توان می برتر گروه عنوان به را 51 و 49، 42، 39، 29، 26، 12، 9، 7 شماره هاي الین با پنجم گروه، گروه پنج بین در
 مناسب گروه عنوان به را 44 و 28، 21، 19، 1 شماره هاي الین با سوم گروه باشد باال عملکرد براي گزینش اگر ولی بودند باالیی ارزش داراي صفات

  .باشد می
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  بر اساس صفات مورد ارزیابی در مزرعه) Ward(اي به روش واریانس حداقل وارد دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -1نمودار 

  
عیین محل برش دندروگرام حاصل از تتجزیه تابع تشخیص کانونیک براي  - 2جدول 

 تجزیه خوشه اي بر اساس صفات مورد ارزیابی در مزرعه
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 5 015/0  281/209  45 000/0  

2 through 5 110/0  180/109  32 000/0  
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  براي صفات مورد ارزیابی در مزرعه ايمیانگین، انحراف از میانگین کل در پنج خوشه حاصل از تجزیه خوشه -  3جدول 

وزن  پارامترآماري خوشه
 سنبله

طول 
هسنبل  

تعداد سنبلچه 
 در سنبله

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن دانه 
 در سنبله

روز تا خوشه 
 دهی

ارتفاع 
 بوته

وزن هزار 
 دانه

عملکرد 
 دانه

 گروه
1 

x  69/2  9/33 42/16  43/42  02/2  06/150  59/48  48/08 50/5  

..xx h   26/0  21/1  31/0  51/0  22/0  87/3  77/4  94/4  52/1 -  
 گروه

2 
x  62/2  02/8  33/16  03/43  99/1  34/142  17/79  13/47  99/6  

..xx h   20/0  10/0 -  21/0  10/1  19/0  85/3 -  65/4-  99/3  02/0 -  
 گروه

3 
x  48/2  67/8  76/16  91/40  64/1  67/149  100/70 08/40  8/05 

..xx h   05/0  55/0  65/0  01/1 -  16/0-  48/3  87/16  06/3-  03/1  
 گروه

4 
x  03/2  39/7  99/14  96/36  48/1  63/144  36/82  43/40  88/6  

..xx h   39/0 -  73/0 -  13/1 -  96/4-  32/0 -  56/1-  46/1-  71/2 -  137/0-  

 گروه
5 

x  3/04 18/9  18/37 54/35 2/33 151/56 05/82  33/43  863/7  

..xx h   61/0  06/1  25/2  42/12  53/0  37/5  78/1 -  183/0  85/0  
43/2 میانگین کل   12/8  17/16  93/41  79/1  19/146  82/83  14/43  02/7  
 F ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
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