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و تنش خشکی با استفاده از  بدون تنشدر شرایط هاي سویا ارقام و الین و گروهبندي ارزیابی
  در دو منطقه رشت و گنبد کاووسهاي چند متغیره آماري روش

  

  3و حسین صبوري 2*زادهیعسم اله ، حبیب1احمدرضا دادرس
  ،گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیالندانشجوي دکتري 1

  ،دانشگاه گیالن ،، دانشکده کشاورزيزراعت و اصالح نباتاتیار گروه دانش2
  کاووس گنبددانشگاه  یار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیدانش3

 8/11/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 25/6/1394 ریخ دریافت:تا

  1چکیده
با توجه به اینکه تنش خشکی به عنوان یک محدودیت بزرگ در تولید و عملکرد پایـدار محصـوالت    و هدف: سابقه

توانـد یـک راهکـار ارزشـمند در     آبی مـی هاي متحمل به کمگردد، شناسایی ژنوتیپمحسوب می گیاهی از جمله سویا
هـاي پیشـرفته سـویا بـر اسـاس      با این معضل باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و گروهبندي ارقـام و الیـن   مقابله

و تحت تـنش خشـکی در دو منطقـه     بدون تنشها در محیط صفات مختلف زراعی جهت توصیه برترین ارقام و الین
  رشت و گنبد کاووس طراحی شد.

  

 25( آبـی  تحت تنش محیط رقم سویا بود که در دو 21پیشرفته به همراه  الین 100مواد گیاهی شامل  ها: مواد و روش
هاي کامـل تصـادفی در   در قالب طرح بلوك 1393و در دو منطقه در سال زراعی  تنش بدون ودرصد ظرفیت زراعی) 

وژیکی و عملکـرد و اجـزاي عملکـرد مـورد        21سه تکرار کشت شد. تعداد  صفت شامل صفات فنولـوژیکی، موفوـل
انجـام  هاي اصـلی  اي، تجزیه تابع تشخیص و تجزیه به مؤلفهتجزیه واریانس مرکب، تجزیه خوشه ابی قرار گرفتند.ارزی

  گرفت.
  

                                                             
   hsamizadeh@yahoo.com نویسنده مسئول: *
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ـ    یتمام يبرا نشان داد یبررس صفت مورد 21 يبرا یانسوار یهتجز یجنتا ها: یافته و  هـا یـپ ژنوت ینصـفات اخـتالف ب
 متفـاوت  واکـنش  و بـاال  تنـوع  دهندهبودند که نشان داریعندرصد م یکاحتمال در سطح  هابرهمکنشاز  یکیحداقل 

در هـر کـدام    هـا سایر تجزیهاساس  ینشده بود. بر ا گیريمختلف از لحاظ صفات اندازه هايیطدر مح هاالین و ارقام
ا بـه دو تـا   هها را در هر کدام از محیطاي ارقام و الینتجزیه خوشهقرار گرفت.  یبه طور مجزا مورد بررس هایطاز مح

هایی قرار گرفتند که میانگین اکثر صـفات مهـم آنهـا بـاالتر     هاي برتر در خوشهو الینبندي نمود. ارقام سه گروه تقسیم
هم در شـرایط   86و  72، 67، 63، 42، 37، 36، 16، 8هاي ها و میانگین کل بود. در مجموع ارقام و الیناز سایر گروه

 70و  66، 62، 43، 34هـاي  کی رشت در گروه برتر واقع شدند و ارقـام و الیـن  و هم در شرایط تنش خش بدون تنش
بـر روي  و تنش خشکی در گنبد کاووس نمـود بهتـري داشـتند. تجزیـه تـابع تشـخیص        بدون تنشدر هر دو شرایط 

 ،هـا وزن کـل بوتـه، وزن دانـه در کـل غـالف     ها، صفات نشان داد در اغلب محیطاي هاي منفک از تجزیه خوشهگروه
هـاي شـامل   که گـروه به طوري .ها داشتندبیشترین تأثیر را در تمایز گروهها و تعداد دانه در کل غالفغالف کل تعداد 

  هاي باالتري را به خود اختصاص دادند. از لحاظ این صفات ارزشهاي برتر ارقام و الین
  
ها و ارقام متحمـل شناسـایی شـده در منـاطق     از الینبتوان پس از تأیید نتایج در چند سال، رود انتظار می گیري: جهنتی

وزن کـل بوتـه، وزن دانـه در کـل      از جملـه مورد بررسی استفاده نمود و با توجه به نقـش مـؤثرتر برخـی از صـفات     
  ها در اولویت قرار گیرند.غربال و بهبود ژنوتیپ نژادي از قبیلبه يهابرنامهها و تعداد غالف، باید در  غالف

  
  ، سویا. اي، تنش کم آبیهاي اصلی، تجزیه تابع تشخیص، تجزیه خوشهتجزیه به مؤلفه :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
اهمیت زیـادي   فاباسه بوده کهاز خانواده  یروغن گیاهیک   Glycine max (L.)با نام علمی سویاي زراعی

درصـد)،   45(دانه  ینپروتئ یزانم رینیشتب يدارا ها لگوم یرسا یاندر مدر کشاورزي و صنعت دارد. این گیاه 
 تـرین مهم یالنمازندران، گلسـتان و گـ   هاياستان .و فاقد کلسترول استدرصد روغن  20تا  18و همچنین 

 رسـد یاز شش تن در هکتار مـ  یشبه ب یاعملکرد سو یل. پتانسروندیبه شمار م یراندر ا یاسو یدکنندگانتول
  ).6( رسدینظر م هتن در هکتار مطلوب ب 5/2 يو عملکردها

راي   عنوان یک محدودیت بزرگ در تولید و عملکرد پایدار سویا محسـوب مـی   تنش خشکی به شـود. ـب
ه طـور سـنتی مـورد اسـتفاده گرفتـه       تحت شرایط خشکی، وسیع توسعه ارقام پرمحصول ترین معیاري که ـب

ر انتخـاب غیرمسـتقیم بـا    اسـتراتژي دیگـ  . )22( انتخاب مستقیم براي پایداري عملکرد در چند محیط اسـت 
    ).8( استفاده از صفات ثانویه است که در تعدادي از محصوالت با موفقیت همراه بوده است

د شـده  تعیین تنش متحمل به ارقام غربال براي که خشکی به تحمل هايشاخصبسیاري از   براسـاس  اـن
راي  ديهـاي متعـد  روش تاکنون .باشند می تنش غیر و محیط تنش دو در گیاه عملکرد ه  تحمـل  انتخـاب  ـب  ـب
 رشـد  فصل طی در خشکی تنش شرایط در گیري عملکردتوان اندازهمی که شده گرفته کار هب سویا در خشکی

  را نام برد.) 16و  15(و آزمایشگاه  گلخانه نظیر شده کنترل هايمحیط در هاژنوتیپ ارزیابی )19(
ت شرایط تنش خشکی و آبیاري کامل و تح یاو رقم سو ینال 25بررسی  ) با2004زارع و همکاران (
ها شامل درصد از کل تغییرات داده 72/93هاي اصلی اظهار داشتند مؤلفه اول با توجیه انجام تجزیه به مؤلفه

گذاري شد. زینالی خانقاه عنوان مؤلفه تحمل به خشکی نام هاي مرتبط با عملکرد بود و بهمتغیرها و شاخص
ها بر اساس تجزیه به نظیر تجزیه به عاملهاي آماري چندمتغیره فاده از روش) نیز با است1999و سوهانی (

صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد به عنوان مهمترین صفات در توجیه هاي اصلی دریافتند مؤلفه
  ).24( باشندمیها تغییرات کل در داده

توده بذري سویا  20م به گروهبندي اقدااي خوشه) با استفاده از تجزیه 2013باربوسا و همکاران (
هاي ها از تجزیه به مؤلفهمهمترین متغیرها در تمایز ژنوتیپشناسایی گروهبندي و منظور  نمودند و سپس به

مرتبط با متغیرهاي  BRS Valiosa RRهاي سویا توده ها نشان داد نتایج پژوهش آن .اصلی استفاده نمودند
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(که  پیري زودرس و زنی تحت دسترسی به سطوح آب مختلفهها در مزرعه، جوانسبز شدن گیاهچه
زنی و  سویا با متغیرهاي جوانه M-SOY 7908 RRهاي و تودهاول داشتند)  مؤلفهضرایب مثبت و باالیی در 

  ).2( باشنددر ارتباط میدوم داشتند)  مؤلفه(که ضرایب منفی و باالیی در هدایت الکتریکی 
اي ژنوتیپ سویا از تجزیـه خوشـه   400صفت زراعی و فنولوژیک بر روي  16) با بررسی 1998دانایی (

هـا  هاي اصلی براي گروهبندي و شناسایی مهمترین متغیرها در توجیه تنـوع بـین ژنوتیـپ   و تجزیه به مؤلفه
ا اسـتفاده از    استفاده کردند. در این بررسی ژنوتیپ  هـا روش ادغـام بـر حسـب متوسـط گـروه     هاي سـویا ـب

)UPGM(1 لفـه اصـلی اول   ؤم 5هاي اصلی نشان داد کـه   لفهؤتجزیه به مه گروه تفکیک شدند. همچنین به د
لفه کـه بیشـترین سـهم را در ایـن     ؤنمایند، اولین من مییدرصد از تنوع موجود را در بین ارقام تبی 89حدود 

ه    بیشترین اهمیت را  مؤلفه، در این توجیه کرداز کل تنوع را  درصد 9/47باره دارد حدود  صـفات مربـوط ـب
بودنـد.   ادار  هاي اصلی، فرعی، تعداد گروه و تعداد دانه عملکرد و اجزاء عملکرد نظیر تعداد غالف در ساقه

درصـد   73در این پژوهش، نتایج تجزیه تابع تشخیص بیانگر این واقعیت بود که در دو تابع اول که بیش از 
و وزن صــددانه واجــد بــاالترین ضــرایب و  کردنــد صــفات عملکــرد دانــهاز تغییــرات کــل را توجیــه مــی

  ).3( باشندها میمتغیرها در تمایز ژنوتیپتأثیرگذارترین 
شوند کـه قبـل از معرفـی نیـاز بـه ارزیـابی       هر ساله تعداد زیادي الین و رقم در جهان و ایران تولید می

(نسـل   اي پیشرفته سـویا ههدف از پژوهش حاضر ارزیابی و گروهبندي ارقام و الین دارند. در همین راستا
F7،( و تحـت   بـدون تـنش  هـا در محـیط   اساس صفات مختلف زراعی جهت توصیه برترین ارقام و الینبر

تحمل به تنش  مرتبط باترین صفات و همچنین تعیین مؤثر تنش خشکی در دو منطقه رشت و گنبد کاووس
  بود. هاي سویادر ژنوتیپ خشکی

  
  هامواد و روش

 بدون و آبی تحت تنش محیط رقم سویا بود که در دو 21همراه  الین پیشرفته به 100مواد گیاهی شامل 
مواد گیاهی از مرکز تحقیقات کشت شد.  1393و در دو منطقه رشت و گنبد کاووس در سال زراعی  تنش

طرح آورده شده است. ) 1(در جدول  ها که اطالعات آن کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان تهیه شد

                                                             
1. Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean 
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 سه داراي آزمایشی کرت هاي کامل تصادفی با سه تکرار بود. هرایشی مورد استفاده در قالب طرح بلوكآزم
متر بود. سانتی 10 ردیف، روي هابوته فاصله و مترسانتی 35 کاشت خطوط فاصله با متر طول دو به ردیف
هرز،  هايعلف با مبارزه ايبر رشد دوره طی شد. در گرفته نظر در مترمربع در بوته 30 حدود بوته تراکم

محیط (تنش آبی و  دو هر براي کاشت کش سوپرگاالنت استفاده شد. عملیات وجین دستی و همچنین علف
 کاشت از پس بالفاصله آبیاري انجام شد. اولین دستی بصورت و و هر دو منطقه یکسان بدون تنش آبی)

آبیاري و دوره تناوب با توجه به روابط  صورت گرفت. براي محیطی که آبیاري نرمال داشت، مقدار آب
اي اعمال شد که رطوبت خاك در محدوده رطوبتی ظرفیت زراعی تا حداکثر به گونه )1(موجود در منابع 

 6تا  5استقرار گیاه در زمین (حدود  تا تنش در محیط آبیاري باقی بماند و) MAD( 1رطوبتی مجاز تخلیه
شد. زمان اعمال تنش برابر با شرایط  تنش آبی اعمال آن، از پس د وش انجام محیط بدون تنش مطابق برگی)

برداري از خاك از درصد رطوبت ظرفیت زراعی در نظر گرفته شد. تعیین این زمان نیز با نمونه 25رطوبتی 
 ،صفت شامل صفات فنولوژیکی 21تعداد  متر براي تعیین میزان رطوبت انجام شد. سانتی 30عمق 

 خطوط از تصادفی به طور بوته پنج ،رمنظو این لکرد و اجزاي عملکرد ارزیابی شد. برايموفولوژیکی و عم
 SPADدستگاه  از گیري شاخص کلروفیل، اندازه شد. براي انتخاب کرت از هر حاشیه، احتساب با و میانی

  است. آورده شده )2(ها در جدول  استفاده شد. فهرست صفات ارزیابی شده به همراه عالمت اختصاري آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1. Management Allowable Deficit 
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  .در تحقیقهاي مورد مطالعه ارقام و الین مشخصات -1جدول 
Table 1. Characteristics of evaluated varieties and lines studied in research. 
 شماره
No. 

 مشخصات
Information 

 شماره
No. 

 مشخصات
Information 

 شماره
No. 

 مشخصات
Information 

1 Nemaha × Savoy (1)* 42 Sahar × Gorgan 3 (1) 83 کاسپین                       Caspian  
2 Nemaha × Savoy (2) 43 Sahar × Gorgan 3 (3) 84 سحر                            Sahar  
3 Nemaha × Savoy (4) 44 Hamilton × Katoul (3) 85 کتول                           Katoul  
4 Nemaha×Savoy (5) 45 Hamilton × Katoul (2) 86 ویلیامز                     Williams   
5 Kottman × Kitimisharo (1) 46 Sahar × Katoul (3) 87 SG20  
6 Kottman × Kitimisharo (2) 47 Sahar × Katoul (4) 88 آبادي صفی                Safiabadi   
7 Kottman × Kitimisharo (3) 48 Sahar × Katoul (5) 89 L504 
8 Spry × Kitimisharo (1) 49 Sahar × Katoul (7) 90 7سلکسیون            Selection 7                        
9 Spry × Kitimisharo (2) 50 Sahar × Katoul (8) 91 53سلکسیون        Selection  53   
10 Spry × Kitimisharo (4) 51 Sahar × Katoul (9) 92 55 سلکسیون        Selection  55  
11 Spry × Kitimisharo (5) 52 Hamilton × Gorgan 3 (3) 93 81سلکسیون          Selection 81         
12 Charleston × Mustang (1) 53 Williams × Katoul (9) 94 106 سلکسیون      Selection 106   
13 Charleston × Mustang (2) 54 Williams × Katoul (5) 95 170 سلکسیون      Selection 170           
14 Charleston × Mustang (3) 55 Williams × Katoul (4) 96 Hamilton × Sepid (8) 
15 Spry × Savoy (3) 56 Sahar × Williams (8) 97 Sahar × Sepide (1) 
16 Spry × Savoy (4) 57 Williams × Katoul (2) 98 Sepide × T1SRF (5) 
17 Spry × Savoy (5) 58 Sahar × Williams (10) 99 Hamilton × Fora (3) 
18 Williams × K778 (3) 59 Sahar × K778 (1) 100 Hamilton × K778 (3) 
19 Williams × K778 (4) 60 Sahar × K778 (3) 101 Sahar × K779 (5) 
20 Williams × K778 (5) 61 Sahar × K778 (7) 102 Sepide × K778 (3) 
21 Williams × Hamilton (1) 62 Clary × Nigeria (10) 103 For a × Macon (3) 
22 Williams × Hamilton (2) 63 Sahar × Hamilton (3) 104 For a × LD 10 (1) 
23 Williams × Hamilton (3) 64 Sahar × Hamilton (4) 105 Williams × K778 (2) 
24 Williams × Hamilton (4) 65 Sahar × Hamilton (8) 106 Crawford × Lan (3) 
25 Hamilton × Katoul (12) 66 Graham × Nigeria (9) 107 Crawford × Vilana (4) 
26 Hamilton × Williams (2) 67 Sahar × Hamilton (10) 108 Williams × Vilana (4) 
27 Hamilton × Williams (3) 68 Graham × Nigeria (2) 109 Mustang × Delsoy 4210 
28 Gorgan3 × K778 (1) 69 Clary × Nigeria (9) 110 Spry × Savoy 
29 Gorgan3 × K778 (2) 70 Graham × Nigeria (8) 111 Pershing × Epps 
30 Gorgan3 × K778 (3) 71 Graham × Nigeria (8) 112 Williams × Diana (1) 
31 Gorgan3 × K778 (8) 72 Graham × Nigeria (5) 113 Sahar × Collombus (4) 
32 Gorgan 3 × K778 (9) 73 Clary × Nigeria (5) 114 Sahar × Collombus (13) 
33 Gorgan3×K778 (10) 74 Clary × Nigeria (3) 115 Sahar × Crawford (1) 
34 Gorgan3 × K778 (11) 75 H7 116 Black Williams × Lan (4) 
35 Gorgan3 × K778 (12) 76 L17 117 Black Williams × Epps (10) 
36 Gorgan3 × Williams (2) 77 Web 118 Sahar × K188(5) 
37 Gorgan3 × Williams (4) 78 PE 119 Sahar × Hamilton (1) 
38 Gorgan3 × Williams (7) 79 DW 120 Sahar ×LBK (1) 
39 Hamilton × Katoul (8) 80 M7 121 DPK×Fora(1) 
40 Hamilton × Katoul (4) 81 M9   
41 Gorgan3 × Katoul (4) 82 ساري Sari                              

  ده شده است.در داخل پرانتز آور F7*: براي هر الین، تالقی تشکیل دهنده آن به همراه شماره الین مربوطه در نسل 
*: For each line, its cross of constituent presented in the brackets with line number in F7 generation. 
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  .اه عالمت اختصاريبه همرهاي سویا ارزیابی شده بر روي ارقام و الینصفات  - 2جدول 
Table 2. Evaluated traits on varieties and lines of soybean with their abbreviations 

عالمت 
 اختصاري
Abbr. 

 صفت
Trait 

عالمت 
 اختصاري
Abbr. 

 صفت
Trait 

عالمت 
 اختصاري
Abbr. 

 صفت
Trait 

Y1  گلدهی روز تا 
Days to flowering 

Y8 قطر ساقه 
Diameter Stem 

Y15 تعداد برگ در مرحله برداشت  
Leaf No. at harvest 

Y2 غالف دهی روز تا 
Days to podding 

Y9 طول غالف 
Pods length 

Y16 ي زایشیها تعداد شاخه  
Reproductive branches No. 

Y3 
 تاریخ برداشت
Harvest date 

Y10 
 تعداد کل غالف
Total pod No. 

Y17 
 وزن کل بوته

Total weight of plant 

Y4 
 ارتفاع بوته

Plant height 
Y11 

 تعداد غالف پوك
Empty pods No. 

Y18 
 هافوزن کل غال

Total weight of pods 

Y5 
 بیشترین فاصله میانگره

Max. Inter-nods distance 
Y12 

 تعداد دانه در غالف
Seed pod No. 

Y19 
  (بوته) هاوزن دانه در کل غالف

Grain yield per plant 

Y6 
 کمترین فاصله میانگره

Min. Inter-nods distance 
Y13 

 (بوته) هاتعداد دانه در کل غالف
Seeds per plant 

Y20 
 وزن صد دانه

100 seeds weight 

Y7 ارتفاع اولین غالف 
First pod height 

Y14 تعداد گره  
Nods No. 

Y21 میزان کلروفیل 
Chlorophyll content 

  
پس از  آزمون شد. منظور انجام تجزیه واریانس ابتدا مفروضات تجزیه واریانس ها، بهبت دادهثپس از 

گروهبندي براي آماري انجام شد. هاي تجزیهسایر و مرکب تجزیه واریانس قراري مفروضات، اطمینان از بر
به  Wardبا استفاده از ضریب توان دوم اقلیدوسی و روش اي تجزیه خوشه، هاي مورد مطالعهارقام و الین

  انجام شد.  )SAS Ver.9.1  )17افزارنرمکمک 
دن میزان تـأثیر هریـک از صـفات مـورد بررسـی در تمـایز       و مشخص نمو هابراي بررسی تفاوت گروه

ها، میانگین آن صفت و انحراف از میانگین کل براي همان صفت محاسبه گردید. بـدیهی اسـت اگـر    خوشه
االتر باشـد، آن گـروه از نظـر آن صـفت ارزش       میانگین یک صفت در یک گروه، از میانگین کل آن صفت ـب

ه  همچنین در مقایسه میـزان انحـراف صـفات مختلـف،      ).12داشت ( ها خواهدبیشتري از متوسط ژنوتیپ ـب
براي مثـال اگـر میـانگین خوشـه دوم     . از بین بردن اثر مقیاس از انحرافات استاندارد شده استفاده شدمنظور 

میانگین کل و انحراف معیار کـل  متر کسب کند و سانتی 495/93براي صفتی مثل ارتفاع بوته ارزشی برابر با 
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 براي محاسبه انحراف از میانگین استاندارد شده Z=(x-μ)/σمطابق رابطه باشد،  299/17و  383/87تیب تر به
ه     )µ( از میـانگین کـل  ) x(، ابتدا انحـراف میـانگین خوشـه    )Zیا همان نمره استاندارد ( محاسـبه و سـپس ـب

ه عـدد نسـبی تبـدیل شـود        )σآن صفت ( کل انحراف معیار و بتـوان میـزان    )13(تقسیم شد تا عدد خـام ـب
 .را با هم مقایسه نمودگیري اندازه متفاوتهاي با مقیاسانحراف صفات مختلف 

و  نمودار درختیبه منظور تعیین صحت نقطه برش به روش رگرسیون گام به گام تجزیه تابع تشخیص 
پس از انجام شد. انجام  )SPSS Ver.22  )20با استفاده ازها در تمایز گروهتأثیرگذار همچنین تعیین صفات 

تجزیه تابع تشخیص، به منظور ارزیابی کارآیی معادله تابع تشخیص از آزمون النداي ویلک استفاده شد که 
آید. دست می هب T|/|W|= Λ|باشد و مطابق رابطه توزیع آن به طور تقریبی با توزیع کاي اسکوئر یکسان می

 |T|اي و هاي درون نمونهموع حاصلضربدترمینان ماتریس مجموع مربعات و مج |W|در این رابطه 
  .)10( هاي کل استضربدترمینان ماتریس مجموع مربعات و مجموع حاصل

هـاي مهـم توجیـه    ي اصلی بر اساس ماتریس همبستگی به منظور پیـداکردن مؤلفـه  ها از تجزیه به مؤلفه
رم   روش این  .ها استفاده شدارقام و الین موجود بینکننده قسمت اعظم تغییرات کل  ا اسـتفاده از ـن  افـزار ـب

SAS Ver.9.1 )17( .انجام شد  
 

  نتایج و بحث
آزمون مفروضات تجزیه واریانس نشان داد کـه توزیـع اشـتباهات آزمایشـی مطـابق آزمـون چـولگی و        

اشتباهات آزمایشـی در دو محـیط مطـابق نتیجـه آزمـون بارتلـت        کشیدگی نرمال است و همچنین واریانس
و حـداقل یکـی   ها براي تمامی صفات اختالف بین ژنوتیپ. اند)اهدات نشان داده نشدهباشند (مشهمگن می

دهنـده تنـوع بـاال و واکـنش متفـاوت ارقـام و       ند که نشـان دار بوددر سطح یک درصد معنی هابرهمکنشاز 
ر ایـن   (نتایج نشان داده نشـد)  گیري شده بودهاي مختلف از لحاظ صفات اندازهها در محیط الین اسـاس  . ـب

  انجام شد.طور مجزا  ها بهدر هر کدام از محیطهاي آماري و سایر تجزیهها گروهبندي ژنوتیپ
حاصـل از تجزیـه    نمـودار درختـی  : رشـت  بدون تـنش ها در شرایط ارزیابی ارقام و الینبندي و  گروه

ن سـویا در  رقـم و الیـ   121صـفت زراعـی بـراي     21اي به روش حداقل واریانس وارد با استفاده از خوشه
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یـه تـابع تشـخیص اسـتفاده     ز، از تجنمودار درختیبراي تعیین بهترین محل برش ارائه شده است.  )1(شکل 
ـ  النداي ویلکقدار آماره نمودند، مل برش که دو و سه گروه ایجاد میحشد. از بین دو م و  277/0 ترتیـب  هب

بین این دو حالت، حالت دو گروهـی  از دار بودند. بدست آمدند و هر دو در سطح یک درصد معنی 522/0
کمتري داشت انتخاب شد و سپس گروه اول به دو زیـر گـروه تقسـیم شـدند.      النداي ویلککه مقدار آماره 

در شـرایط بـدون تـنش    توده بـذري سـویا را    20اي، ) با استفاده از تجزیه خوشه2013باربوسا و همکاران (
ه مؤلفـه  رین متغیرها در تمایز ژنوتیپگروهبندي نمودند و همچنین براي شناسایی مهمت هـاي  ها از تجزیه ـب

 21ها براي میانگین و میزان انحراف از میانگین کل استاندارد شده گروه 4جدول . )2( اصلی استفاده نمودند
گـروه دوم  ، هـا در مقایسـه خوشـه   با دقت در این جدول دهد.صفت را به همراه اعضاي هر گروه نشان می

د کـه نشـان       19عضو، براي  34کوچکتر با داشتن عنوان گروه  به دهنـده   صـفت داراي انحـراف مثبـت بودـن
برتربودن اعضاي این خوشه از لحـاظ صـفات زراعـی مـورد بررسـی اسـت. در مقایسـه میـزان انحرافـات          

توان دریافت که اعضاي این گروه از لحاظ صفات عملکردي شامل تعـداد  لف میتاستاندارد شده صفات مخ
و  )Y18( هـا وزن کـل غـالف   )،Y17( وزن کل بوته)، Y13( هاتعداد دانه در کل غالف)، Y10(غالف کل 

با داشتن میزان انحراف استاندارد شده باالتر از یک در این صفات، برتـري   )Y19( هاوزن دانه در کل غالف
ه گـروه دوم داراي عم     رقـم و  34عبارت دیگر این  هنسبی بیشتري داشتند. ب لکـرد و اجـزاي   الیـن متعلـق ـب

در  منطقه رشـت شناسـایی شـدند.    بدون تنشهاي برتر در شرایط عملکرد باال بوده و به عنوان ارقام و الین
که نزدیک به میانگین کـل هسـتند) انحـراف منفـی از      Y7و  Y6براي تمامی صفات (بجز  دیگرگروه مقابل 

لحـاظ صـفات مـورد بررسـی اسـت. بـا        دهنده ضعیف بودن اعضاي این گروه ازمیانگین کل دارند که نشان
تري در ارتباط با خصوصیات اعضاي این گروه توان به اطالعات جزئیتفکیک این گروه به دو زیر گروه می

تـرین  عضو به عنوان ضعیف 32، زیر گروه اول با داشتن )4(دست یافت. مطابق اطالعات مندرج در جدول 
صـفت از   19شت شناسایی شدند. اعضاي این زیرگروه براي ر بدون تنشهاي سویا در شرایط ارقام و الین

 برايو با توجه به میزان انحراف استاندارد شده صفات، بیشترین انحراف را  صفت انحراف منفی داشتند 21
وزن کـل  )، Y16( هاي زایشـی ، تعداد شاخه)Y13( هاتعداد دانه در کل غالف)، Y1( گلدهیروز تا فات ص
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عبارت دیگـر اعضـاي    هداشتند. ب )Y19( هاو وزن دانه در کل غالف )Y18( هاالف، وزن کل غ)Y17( بوته
رقـم و الیـن را شـامل     55زیر گروه دوم که تعـداد  این خوشه، عملکرد زایشی ضعیف از خود نشان دادند. 

و صفات موفولوژیکی مثـل   )Y1-Y3( گلدهی، غالفدهی و برداشتروز تا شد براي صفات فنولوژیکی می
داراي انحراف مثبت اما براي صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکـرد داراي انحـراف    )Y4( بوته ارتفاع

توان نتیجه گرفـت اعضـاي   منفی از میانگین کل بودند اما این انحراف کمتر از زیرگروه اول بود. بنابراین می
دوم شناسـایی شـدند.    گروه دوم و زیرگـروه اول گـروه  حد واسط از نظر صفات مورد ارزیابی، این خوشه 

الین سویا بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره اظهار داشـتند،   30) در بررسی 1390پور و همکاران ( حسین
درصد از تغییرات عملکرد دانه توسط تعداد روز تا گلدهی، تعداد دانه در بوتـه، تعـداد شـاخه در بوتـه،      79

هـا   در آزمـایش آن گـردد و نتـایج تجزیـه علیـت     ه مـی درصد پروتئین دانه و نسبت وزن پوسته به دانه توجی
بود که بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه به تعـداد روز تـا گلـدهی و تعـداد     حقیقت حاکی از این 

در پژوهش حاضـر نیـز ایـن صـفات از جملـه صـفات مهـم در توجیـه          ).5( شودشاخه در بوته مربوط می
  ند.تغییرات و تمایز افراد شناسایی شد
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 گروه اول

Group 1 

 گروه اولزیر 
First 

subgroup 
  

گروه زیر 
  دوم

Second 
subgroup 

راي  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه - 1شکل  ر اسـاس       121اي ـب  21رقـم و الیـن سـویا ـب
ـتفاده از روش وارد. شـماره و مشخصـات         ـنش رشـت بـا اس دون ت صفت زراعی در شرایط ـب

 آورده شده است. 1ها در جدول ارقام و الین
Figure 1. Dendrogram derived from cluster analysis for 121 varieties and 
lines of soybean based on 21 agronomy traits under normal condition in 
Rasht region using Ward method. Number and information of varieties and 
lines has been showed in table 1. 

دومگروه   

Group 2 

 گروه اول
Group 1 

 گروه اولزیر 
First 

subgroup 
  

گروه زیر 
  دوم

Second 
subgroup 

رقم و الیـن سـویا بـر     121اي براي دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -2شکل 
ـتفاده از روش وارد.   صفت ز 21اساس  راعی در شرایط تنش خشکی رشت بـا اس

 آورده شده است. 1ها در جدول شماره و مشخصات ارقام و الین
Figure 2. Dendrogram derived from cluster analysis for 121 varieties 
and lines of soybean based on 21 agronomy traits under drought stress 
in Rasht using ward method. Number and information of varieties and 
lines has been showed in table 1. 
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درصـد   81مؤلفه ایجـاد شـده    21مؤلفه از  9نشان داد که  صفت 21هاي اصلی بر اساس تجزیه به مؤلفه
 38(مجموعـاً  درصـد   12و  26ترتیب با توجیـه   هها را توجیه نمودند. مؤلفه اول و دوم باز تغییرات کل داده

اگرچـه توجیـه مقـدار    . )5(جـدول   ل، بیشترین سهم را در تبیین تنوع موجود داشـتند از تغییرات کدرصد) 
اي جزیـه خوشـه  توان تنها به گروهبنـدي حاصـل از ت  تغییرات دو مؤلفه اول مقدار بسیار باالیی نیست و می

یه مورد تحلیـل  ها، نتایج این تجزمنظور تعیین مهمترین متغیرها در توجیه تغییرات کل داده بسنده نمود. اما به
هـا، وزن کـل بوتـه، وزن کـل     تعداد غالف کل، تعداد دانه در کـل غـالف   در مؤلفه اول صفات .قرار گرفت

ها باالترین ضریب (مثبت) را به خـود اختصـاص دادنـد و در مؤلفـه دوم     ها و وزن دانه در کل غالفغالف
واجـد  اولـین غـالف    فاصـله نگره و صفات موفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، بیشترین و کمتـرین فاصـله میـا   

نتـایج تـابع تشـخیص بـر روي دو گـروه منفـک شـده از تجزیـه         . باالترین ضرایب و با عالمت مثبت بودند
عنـوان مهمتـرین    ) بـه Y19( هـا ) و وزن دانه در کل غـالف Y17اي نشان داد دو متغیر وزن کل بوته (خوشه

  .  ن همبستگی را با مدل تابع تشخیص نشان دادندو باالتری وارد مدل شدهمتغیرها در تفکیک دو گروه 
 همبستگی ساختاري به صـورت زیـر بـرآورد شـد     شرایط بر اساس ضرایباین در  معادله تابع تشخیص

  :ارائه شده است) 2(عالمت اختصاري صفات در جدول 
Z=0.837Y19+0.823Y17 

تنـوع ژنـوتیپی و   ضـریب  ین ) صفت تعداد غـالف در بوتـه، بـاالتر   1999سر و رضایی (سیاهدر مطالعه 
ر  دریافتند ، به خود اختصاص داد. آنها در مجموع رقم شاهد سویا 5الین و  285فنوتیپی را در بین  با تکیه ـب

هـا و  ها، برگها، غالفتوان گیاهان با بنیه قوي، گرههاي آماره چند متغیره براي اصالح سویا مینتایج روش
ر روي  با استفاده از تجزیـه علیـت   ) 2014(همچنین مالک و همکاران  .)18( وزن دانه زیاد را انتخاب کرد ـب

عنوان متغیرهـاي ردیـف اول در افـزایش عملکـرد      تعداد دانه و تعداد غالف را بهسویا، موتانت ژنوتیپ  31
تجزیـه  هـا   آندر پـژوهش  هاي برتر در اولویت شناسایی کردند. شناسایی کردند و آنها را در انتخاب ژنوتیپ

هـاي  ها گـروه  ها، آنبندي نمود که با توجه به فاصله بین گروه تقسیمژنوتیپ را به چهار گروه  31اي خوشه
  ).7( گیري اعالم نمودندبا فاصله بیشتر را مناسب دورگ
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هاي اصلی شامل بردارهاي مشخصه، ریشه مشخصه، نسبت واریانس توجیه شده و اریـانس  مؤلفهنتایج تجزیه به  -4جدول 
  .شده تجمعی دو مؤلفه اول در شرایط مختلف آزمایشتوجیه 

Table 4. The results of principle component analysis including eigenvectors, eigenvalues, proportion 
variance and cumulative variance in different condition of experiment. 

   Eigenvectors بردارهاي مشخصه
 مال رشتشرایط نر

Normal condition 
Rasht   

 شرایط تنش رشت 
Stress condition 

Rasht  

 شرایط نرمال گنبد 
Normal condition 

Gonbad  

 شرایط تنش گنبد 
Stress condition 

Gonbad  
 مؤلفه اول

PC1 
 مؤلفه دوم

PC2 
 مؤلفه اول

PC1 
 مؤلفه دوم

PC2 
 مؤلفه اول

PC1 
 مؤلفه دوم

PC2 
 مؤلفه اول

PC1 
دوم مؤلفه  

PC2 
 صفات
Traits 

0.148 -0.242 0.223 -0.213 0.108 0.089 0.250 0.295 Y1 
0.109 -0.246 0.183 -0.173 0.098 0.080 0.197 0.353 Y2 
0.087 -0.179 0.104 -0.109 0.170 0.209 0.207 0.372 Y3 
0.189 0.404 0.200 0.355 0.090 0.434 0.052 0.330 Y4 
0.062 0.315 0.018 0.385 0.010 0.403 0.019 0.155 Y5 
-0.051 0.258 -0.028 0.349 0.014 0.343 0.029 0.123 Y6 
0.022 0.311 0.076 0.242 -0.096 0.296 -0.033 0.384 Y7 
0.145 0.040 0.220 0.110 0.083 0.004 0.145 0.130 Y8 
0.154 0.248 0.093 0.309 -0.005 0.183 -0.075 0.104 Y9 
0.338 -0.210 0.328 -0.133 0.387 -0.159 0.390 -0.128 Y10 
0.184 0.037 0.171 -0.109 0.169 -0.125 0.297 0.078 Y11 
0.168 0.213 0.169 0.214 0.017 0.348 -0.084 0.135 Y12 
0.365 -0.190 0.347 -0.124 0.414 -0.052 0.395 -0.144 Y13 
0.144 0.245 0.202 0.314 0.076 0.310 0.050 0.375 Y14 
0.087 -0.246 0.103 -0.251 0.047 -0.260 0.067 -0.256 Y15 
0.299 -0.076 0.270 -0.180 0.182 -0.004 0.051 -0.003 Y16 
0.375 0.071 0.372 0.047 0.418 -0.001 0.386 -0.130 Y17 
0.380 0.062 0.363 0.034 0.412 0.008 0.357 -0.153 Y18 
0.379 -0.091 0.342 -0.025 0.422 -0.005 0.363 -0.125 Y19 
0.082 0.239 0.017 0.237 0.108 0.142 -0.041 -0.054 Y20 
0.090 0.178 0.063 0.078 -0.004 0.068 -0.036 0.025 Y21 

 نسبت واریانس توجیه شده 0.141 0.234 0.148 0.235 0.161 0.288 0.125 0.264
Proportion variance 

تجمعی واریانس توجیه شده 0.375 0.234 0.383 0.235 0.449 0.288 0.389 0.264  
Cumulative variance 

 ریشه مشخصه 2.963 4.918 3.102 4.938 3.374 6.051 2.624 5.548
Eigenvalues 
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اي در نتایج تجزیه خوشه )2(شکل : ها در شرایط تنش خشکی رشتگروهبندي و ارزیابی ارقام و الین
دهد. از بین دو را نشان می نمودار درختیها در شرایط تنش خشکی به صورت نگروهبندي ارقام و الی

بدست  511/0و  337/0ترتیب  هب النداي ویلکنمودند، مقدار آماره محل برش که دو و سه گروه ایجاد می
ت کمتري داش النداي ویلکاز بین این دو حالت، ابتدا حالت دو گروهی که مقدار آماره  ).P<0.001( آمدند

تري از خصوصیات ارقام و انتخاب شد و سپس گروه دوم به دو زیر گروه تقسیم شد تا ارزیابی جزئی
عضو به عنوان  75گروه دوم با داشتن  )5(مطابق نتایج مندرج در جدول هاي هر خوشه بدست آید. الین

طر ساقه، طول صفت ارزش باالتري نسبت به گروه اول داشت و تنها از لحاظ ق 18تر، در گروه بزرگ
انحراف استاندارد شده نزدیک به صفر (یا میانگین نزدیک به میانگین  )Y8-Y10(غالف و تعداد کل غالف 

هاي با عملکرد توان نتیجه گرفت اعضاي این گروه باید جزء ارقام و الینکل) کسب نمود. بنابراین می
فرد، براي  15زیر گروه دوم با تعداد اعضاي  باالتر باشند. در مقایسه دو زیر گروه مشتق شده از گروه دوم،

اغلب صفات بویژه صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد، انحراف از میانگین استاندارد شده باالتر از 
توان گفت این اعضاي این زیرگروه در شرایط تنش خشکی در رشت یک کسب نمودند بنابراین می

ها، تعداد نه رقم و الین تر ظاهر شوند. از بین این ارقام و الین، موفقهاتوانستند نسبت به سایر ارقام و الین
رشت نیز در گروه برتر واقع شدند. بنابراین  بدون تنش) در شرایط 86و  72، 67، 63، 42، 37، 36، 16، 8(

الت پ) با گروهبندي و رسم باي2004ارزش باشند. زارع و همکاران ( توانند براي این منطقه بسیار بامی
ترین رقم از هاي تحمل و حساسیت دریافتند رقم ویلیامز مقاوماساس شاخصالین و رقم سویا بر 25براي 

، L11بین ارقام مورد مطالعه نسبت به خشکی است که با نتیجه پژوهش حاضر مطابقت داشت و ارقام 
Delsoy4210 ،A3237  وLinford 22( باشندمحیط می عنوان ارقام داراي عملکرد بالقوه در هر دو به.(  

ه گـروه دوم، بـا     )5(مطابق نتایج مندرج در جدول   17عضـو، اگرچـه بـراي     60زیر گروه اول متعلق ـب
صفت انحراف از میانگین استاندارد مثبت داشت اما میزان انحراف آن، نسبت به زیرگروه کوچکتر کمتر بود. 

تر از زیر گروه دیگر، اما برتر از گروه ت که ضعیفهایی اسبنابراین اعضاي این زیرگروه شامل ارقام و الین
تري نسبت به میانگین کل داشتند، بنابراین این صفت ارزش پایین 16عضو براي  46اول بودند. گروه اول با 

تـوان  ها شناسایی شدند. در مقایسه میزان انحراف صفات مختلـف مـی  ترین ارقام و الینگروه شامل ضعیف
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تري نسبت به سـایر  ارزش پایین )Y10, Y13, Y16-Y19( عملکرد و اجزاي عملکرددریافت از نظر صفات 
  بنابراین اعضاي این گروه بیشتر از لحاظ این صفات ضعیف عمل نمودند.  .صفات کسب کردند
یش از    9در این محیط نشان داد ) 4(جدول صفت  21هاي اصلی بر اساس تجزیه به مؤلفه مؤلفـه اول ـب

 8/44درصد (مجموعـاً   0/16و  8/28ترتیب با  هاول ب مؤلفهت کل را توجیه نمودند و دو درصد از تغییرا 81
ه متغیرهـاي عملکـرد و      درصد) باالترین سهم را به خود اختصاص دادند. در مؤلفه اول باالترین ضـرایب ـب

 )Y4-Y6, Y9( و در مؤلفـه دوم بـه متغیرهـاي موفولـوژیکی     )Y10, Y13, Y16-Y19( اجـزاي عملکـرد  
 شش متغیـر اي نشان داد نتایج تابع تشخیص بر روي دو گروه منفک شده از تجزیه خوشه .تصاص داشتاخ

عنـوان   به) Y13ها () و تعداد دانه در کل غالفY16هاي زایشی (وارد مدل شدند که از بین آنها تعداد شاخه
ه   و باالترین همبستگی را با مدل تابعبوده مهمترین متغیرها در تفکیک دو گروه  تشخیص نشان دادند. معادـل

(عالمـت   همبستگی ساختاري به صـورت زیـر بـرآورد شـد     در این شرایط بر اساس ضرایب تابع تشخیص
  :ارائه شده است) 2اختصاري صفات در جدول 

Z= 0.641Y16+0.523Y13+0.411Y8+0.403Y2+0.261Y12+0.05Y15 
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 نمـودار درختـی   )3(شـکل  : گنبـد کـاووس   شبدون تنها در شرایط گروهبندي و ارزیابی ارقام و الین
داي  دهد. مقـدار آمـاره   گنبد را نشان می بدون تنشها در شرایط رقام و الینااي حاصل از تجزیه خوشه الـن

 712/0و  340/0ترتیـب   هاي بدر تجزیه تابع تشخیص بر روي دو و سه گروه حاصل از تجزیه خوشه ویلک
)P<0.001( کمتـري   النـداي ویلـک  الت، حالت دو گروهی که مقدار آمـاره  بدست آمدند. از بین این دو ح

بعنـوان   داشت انتخاب شد و سپس گروه اول به دو زیر گروه تقسیم شد. با ایـن تقسـیم بنـدي، گـروه دوم    
ا مقایسـه     19براي عضو،  19گروه کوچکتر با  صفت ارزش باالتر از میانگین کل و انحراف مثبت داشـتند. ـب

توان دریافت برتري و نقاط قوت اعضاي این گروه به صـفات مربـوط   لف نیز میمیزان انحراف صفات مخت
گردد که انحراف استاندارد باالتر از یک کسب بر می )Y10, Y13, Y17-Y19( به عملکرد و اجزاي عملکرد

صفت انحراف منفـی داشـتند. بنـابراین بایـد انتظـار داشـت        18). در مقابل گروه اول براي 6کردند (جدول 
عضوي این گروه باید از نظر بسیاري از صفات ضعیف باشند. از دو زیرگروه موجـود بترتیـب    102اي اعض

-Y10, Y13, Y17( عضو، زیر گروه کوچکتر براي صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد 65و  37با 

Y19 (شـترین فاصـله   تر ظاهر شدند اما از لحاظ صفات موفولوژیکی ارتفاع بوته، کمترین و بیبسیار ضعیف
ل زیرگـروه         میانگره و ارتفاع اولین غالف انحراف مثبت داشـتند و حتـی برتـر از گـروه دو بودنـد. در مقاـب

ه عملکـرد و اجـزاي      16عضو براي  65تر با بزرگ صفت انحراف منفی داشتند که البته انحرافات مربـوط ـب
ت اعضـاي ایـن زیرگـروه از لحـاظ ایـن      توان نتیحه گرفعملکرد کمتر از زیرگروه کوچکتر بود بنابراین می

) بـا  1998دانـایی ( تر ظاهر شـدند.  صفات بهتر از زیرگروه دیگر بودند اما نسبت به کل و گروه دوم ضعیف
د  صفت زراعی و فنولوژیک گروه 16ژنوتیپ سویا را بر اساس  400اي استفاده از تجزیه خوشه  بندي نمودـن

صفت در این محیط نشـان   21هاي اصلی بر اساس زیه به مؤلفهتج 5مطابق اطالعات مندرج در جدول . )3(
درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند و باالترین سهم به دو مؤلفه اول بترتیب  80مؤلفه اول بیش از  9داد 
، وزن (Y10)درصد) اختصاص یافت. در مؤلفه اول تعداد غالف کل  2/38درصد (مجموعاً  7/14و  5/23با 

و در مؤلفـه دوم صـفات     (Y19)هـا و وزن دانـه در کـل غـالف    (Y18)هـا  ، وزن کل غالف (Y17)کل بوته
و تعـداد   (Y14)، تعـداد گـره   (Y5, Y6)، بیشترین و کمترین فاصله میانگره (Y4)مورفولوژیکی ارتفاع بوته 

از ارزیـابی  ) پـس  2015فاضلی و همکاران ( .دانه در غالف تأثیرگذارترین متغیرها با باالترین ضرایب بودند
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الین موتانت سویا از لحاظ صفات موفولوژیکی و عملکرد عنوان کردند صفات تعـداد غـالف در بوتـه،     15
  ).4( دار را بر روي عملکرد دانه دارندمعنیتأثیر شاخص برداشت و ارتفاع اولین شاخه فرعی بیشترین 

و  )Y17( متغیرهاي وزن کل بوتهدار وارد شده در مدل تابع تشخیص در تمایز دو گروه متغیرهاي معنی
توان این متغیرها را به عنوان متغیرهـاي کلیـدي در   نمود یافتند. بنابراین می )Y19( هاوزن دانه در کل غالف

همبسـتگی   در این شرایط بر اسـاس ضـرایب   معادله تابع تشخیصهاي برتر معرفی نمود. تمایز ارقام و الین
  :ارائه شده است) 2مت اختصاري صفات در جدول (عال ساختاري به صورت زیر برآورد شد

Z=0.868Y17+0.819Y19+0.171Y1+0.104Y5 
هاي آماري چندمتغیره صفات مربوط بـه عملکـرد و   ) با استفاده از روش1999زینالی خانقاه و سوهانی (

  .)24( ها تعیین نمودنداجزاي عملکرد را به عنوان مهمترین صفات در توجیه تغییرات کل در داده
اي نتایج تجزیه خوشـه : ها در شرایط تحت تنش خشکی گنبد کاووسبندي و ارزیابی ارقام و الین گروه

آورده  )4(در شـکل   نمودار درختـی هاي سویا در شرایط تنش خشکی گنبد کاووس به صورت ارقام و الین
در نتایج تجزیه تابع تشخیص با استفاده از دو گـروه و سـه گـروه     النداي ویلکشده است. با توجه به آماره 

ه دو گـروه    ها ابتدا ارقام و الینبدست آمد مطابق سایر محیط (P<0.001) 513/0و  357/0که بترتیب  هـا ـب
عضـو   9اصلی تقسیم شدند و سپس گروه اول به دو زیرگروه کوچکتر تقسیم شد. گروه دوم با داشتن تنهـا  

االیی کسـب کردنـد و داراي      ارزش (Y10, Y13, Y17-19)و اجزاي عملکـرد   براي عملکرد هـاي بسـیار ـب
انحراف از میانگین استاندارد باالتر از یک کسب نمودنـد و همچنـین انحـراف مثبـت بـاالیی بـراي صـفات        

و  هاي هستند که از لحـاظ صـفات مهـم   د. بنابراین این گروه شامل ارقام و الیننداشت (Y1-Y3)فنولوژیکی 
) در 70و  66، 62، 43، 34باشند. از بین این نه رقم و الیـن، تعـداد پـنج رقـم (    اقتصادي برتر از سایرین می

توان انتظـار داشـت   بنابراین می .هاي برتر قرار گرفتنداین منطقه نیز در گروه ارقام و الین بدون تنششرایط 
تـر عمـل نمودنـد. بـا     عضو ضـعیف  112اول با  براي این منطقه بسیار با ارزش باشند. در مقابل گروه بزرگ

عضوي اطالعات بیشتري از اعضاي این گـروه حاصـل    37و  75تقسیم این گروه به دو زیر گروه کوچکتر 
صفت انحراف مثبت از میانگین کل کسب کردند و بنـابراین از   13). زیر گروه کوچکتر براي 7شد (جدول 

ه زیرگـروه بـزرگ    هاي کمتري نسبتنظر این صفات اگرچه ارزش تـر ایـن   به گروه دوم داشتند اما نسبت ـب
هاي باالتري کسب کردند. اما از نظر صفات فنولوژیک و برخی صـفات  گروه و همچنین میانگین کل ارزش

راي   75تر با تري کسب نمودند. گروه بزرگهاي پایینمورفولوژیکی مثل ارتفاع اولین غالف ارزش عضو، ـب
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هـا و سـایرین داشـتند. در مقایسـه میـزان انحـراف       تري نسبت به متوسط گـروه ینهاي پایصفت، ارزش 14
شود که بیشترین انحرافات منفی در این زیرگروه به عملکرد و اجزاي عملکـرد  صفات مختلف مشخص می

)Y10, Y13, Y17-19( گردد. بر می  
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ر      121اي بـراي  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشـه  -3شکل  رقـم و الیـن سـویا ـب
ـتف      21اساس  اده از روش صفت زراعی در شرایط بدون تـنش گنبـد کـاووس بـا اس

 آورده شده است. 1ها در جدول وارد. شماره و مشخصات ارقام و الین
Figure 3. Dendrogram derived from cluster analysis for 121 varieties and 
lines of soybean based on 21 agronomy traits under normal condition in 
Gonbad using ward method. Number and information of varieties and 
lines has been showed in table 1. 
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رقم و الین سویا بر  121اي براي دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه - 4شکل 
صفت زراعی در شرایط تنش خشکی گنبد با استفاده از روش وارد.  21اساس 

 آورده شده است. 1ها در جدول شماره و مشخصات ارقام و الین
Figure 4. Dendrogram derived from cluster analysis for 121 varieties and 
lines of soybean based on 21 agronomy traits under drought stress in 
Gonbad using ward method. Number and information of varieties and 
lines has been showed in table 1. 
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ه      مؤ 21نشان داد از بـین   5مندرج در جدول هاي اصلی نتایج تجزیه به مؤلفه لفـه ایجـاد شـده، تعـداد ـن
درصـد (مجموعـاً    1/14و  23/4درصد از تغییرات را توجیه نمودند. دو مؤلفه اول بترتیب  81مؤلفه بیش از 

هـا در مؤلفـه اول   درصد) از تنوع موجود را تبیین نمودند. مطابق با نتایج این تجزیـه در سـایر محـیط    5/37
اختصاص داشـت امـا در مؤلفـه دوم در ایـن      )Y10, Y13, Y17-19(باالترین ضرایب به صفات عملکردي 

بر . نمود مؤثري نشان دادند (Y7)و ارتفاع اولین غالف  (Y4)، ارتفاع بوته (Y1-3)محیط، صفات فنولوژیک 
راي دو گـروه، متغیرهـاي تعـداد غـالف          ه در کـل    (Y10)اساس نتایج تجزیـه تـابع تشـخیص ـب و وزن داـن

متغیرها در تمایز افراد دو گروه وارد مدل شدند که بیـانگر اهمیـت ایـن     به عنوان مهمترین  (Y19)ها غالف
   باشد.هاي برتر میمتغیرها در تفکیک ارقام و الین

همبستگی ساختاري به صـورت زیـر بـرآورد شـد      در این شرایط بر اساس ضرایب معادله تابع تشخیص
  ارائه شده است): 2(عالمت اختصاري صفات در جدول 

Z=0.790Y10+0.484Y19 
ه عامـل   ) با استفاده از روش1991و همکاران (ژائو   دو عامـل هـا،  هاي آماري چند متغیره نظیر تجزیـه ـب

صفات تعـداد  شامل اصلی تبیین کننده تنوع موجود در جمعیت سویا مورد مطالعه خود را بترتیب عامل اول 
وته، تعداد گره، ارتفاع اولین غـالف از  عامل دوم شامل صفات ارتفاع بو دانه در بوته و تعداد غالف در بوته 

) بـا  2001زاد و همکـاران ( همچنـین رضـایی   ).23( گـزارش نمودنـد  سطح زمین و تعداد روز تا رسـیدگی  
بررسی روابط بین عملکرد و اجزاي عملکرد دریافتند متغیرهاي تعداد دانه در بوته، وزن صد دانـه و تعـداد   

هـاي اصـالحی مـدنظر قـرار     ادي بر عملکرد دانه داشتند باید در برنامهبا توجه به اینکه اثر زی غالف در بوته
ر اسـاس      15در طـی دو سـال ارزیـابی بـر روي      )2011مورسی و همکاران ( ).14( گیرند ژنوتیـپ سـویا ـب
اد هاي آماري دریافتند بیشـترین سـهم در توجیـه تغییـرات عملکـرد، متغیرهـاي تعـداد غـالف، تعـد         تجزیه
عنـوان معیارهـاي اصـلی در گـزینش      وته اسـت. آنهـا ایـن متغیرهـا را بـه     پس ارتفاع بهاي زایشی و س شاخه

  .)11( ها معرفی نمودندژنوتیپ
هاي اصلی در هر چهار محیط نشان داد در مؤلفه اول متغیرهاي مربوط به عملکـرد  تجزیه به مؤلفه نتایج

هـاي  ) با انجام تجزیه به مؤلفـه 1998و اجزاي عملکرد بیشترین ضرایب را به خود اختصاص دادند. دانایی (
درصد از تغییرات، بیشترین اهمیـت   9/47ژنوتیپ سویا نشان داد در مؤلفه اول با توجیه  400اصلی بر روي 
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به صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد نظیر تعداد غالف، تعداد گره و تعـداد دانـه اختصـاص دارد.    
درصـد از واریـانس    73در آن پژوهش، دو تابع اول که نزدیک به همچنین مطابق نتایج تجزیه تابع تشخیص 

بـا نتـایج   تعیین این متغیرها . )3( نمود، باالترین ضرایب مربوط به عملکرد و وزن صد دانه بودرا توجیه می
هـا در  دهنده اهمیت ویژه این صفات در تمایز ارقـام و الیـن   حاصل از پژوهش حاضر مطابقت دارد که نشان

 و تنش خشکی است.  ن تنشبدومحیط 

ژنوتیپ سویا در قالب یـک طـرح اگمنـت عنـوان داشـتند       364) با بررسی 2008و همکاران ( مسعودي
صفات وزن بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد غالف در بوته باالترین همبستگی را با عملکـرد دانـه در بوتـه    

تجزیـه تـابع   در پـژوهش آنهـا   در سه گروه قرار دادند.  ها رااي ژنوتیپدارند. آنها با استفاده از تجزیه خوشه
درصـد واریـانس را تبیـین     100حاصـل نشـان داد دو تـابع     هـاي منفـک  تشخیص انجام شده بر روي گروه

ه و عملکـرد بیولوژیـک       نماید و مهمترین صفات در تشخیص گروه می ه در بوتـه، عملکـرد داـن ها تعداد داـن
  مطابقت دارد.که با نتایج تحقیق حاضر  )9( است
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  گیري کلینتیجه
گیـرد کـه   هاي اصالح نباتات سنتی، انتخاب بر اساس تعداد زیادي صفت زراعـی صـورت مـی   در برنامه

هاي آماري کـه بتواننـد   حتی ممکن است بین آنها همبستگی مثبت و منفی وجود داشته باشد، بنابراین روش
راي     بدون از بین بردن مقدار زیادي از اطالعات مفید، م تغیرهاي مؤثر و مهم در عملکـرد را تعیـین نماینـد ـب

هـاي آمـاره چنـد متغیـره،     در پژوهش حاضر با استفاده از روش ).21(نژادگران بسیار با ارزش خواهد بود به
تـر در هـر محـیط شناسـایی     هاي برتر و ضـعیف هاي پیشرفته سویا گروهبندي شدند و ژنوتیپارقام و الین

هـاي  اي مهم و کلیدي در تمایز و توجیه تغییرات کل با اسـتفاده از تجزیـه بـه مؤلفـه    شدند. همچنین متغیره
و  72، 67، 63، 42، 37، 36، 16، 8 هـاي اصلی و تجزیه تابع تشخیص تعیین شد. در مجموع ارقـام و الیـن  

هم در شرایط بدون تنش و هم در شرایط تنش خشـکی رشـت در گـروه برتـر واقـع شـدند و ارقـام و         86
در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی در گنبد کاووس نمود بهتـري   70و  66، 62، 43، 34هاي  الین

  داشتند.
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