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  چکیده
 در 1389هاي اینبرد نوترکیب گندم نان به تنش کم آبی، آزمایشی در سال به منظور ارزیابی واکنش الین

هاي هاي خرد شده در قالب بلوك کرتایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، به صورت طرح
 میلیمتر تبخیر از تشتک 160 و 120، 80( سه سطح آبیاري  شاملتور اصلیفاک. کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید

در این بررسی پنج . بود) رقم سوپرهد و رقم روشن( الین اینبرد نوترکیب به همراه والدین 23و فاکتور فرعی ) Aکالس 
لکرد ، شاخص میانگین حسابی عم)TOL(، شاخص تحمل )SSI(شاخص تحمل خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش 

)MP( میانگین هندسی عملکرد ،)GMP ( و شاخص تحمل به تنش)STI (ها در محیط تنش و براساس عملکرد دانه الین
 و 120بیشترین میانگین حسابی عملکرد، میانگین هندسی عملکرد و شاخص تحمل به تنش در . بدون تنش محاسبه شدند

و  SSI کمترین مقدار .  و رقم روشن تعلق داشت277 و 255، 224، 212هاي  میلیمتر تبخیر به طور مشترك به الین160
TOL نتایج حاصل از مطالعه همبستگی بین .  متعلق بود241 میلیمتر به الین 160 و در 244 میلیمتر به الین 120 در

دن ها براي غربال کرترین شاخصها و میانگین عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش نشان داد که مناسبشاخص
و ) GMP(، میانگین هندسی عملکرد )MP(هاي میانگین حسابی عملکرد  در شرایط تنش و بدون تنش شاخصهاالین

 120آبیاري سطح هاي مقاومت به خشکی در اي براساس شاخصدر تجزیه خوشه. هستند) STI(شاخص تحمل به تنش 
  . روه برتر قرار گرفتند و رقم روشن در گ277، 255، 224هاي  میلیمتر تبخیر، الین160و 
  

  تحمل تنش، گندم نان، الین اینبرد نوترکیب اي، تنش کم آبی، شاخصتجزیه خوشه :هاي کلیديواژه
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Abstract  
To evaluate response of bread wheat recombinant inbred lines to drought stress, an 

experiment was conducted using split plot based on completely randomized blocks design with 
three replications at research station of agriculture college of Islamic Azad University of Tabriz 
during 1389. The main factor included three irrigation levels (80, 120 and 160 mm evaporation 
from class A pan) and sub-factor consisted of 23 recombination inbred lines along with their parents 
(Super head and Roshan varieties). In this study five stress tolerance indices i.e. Stress 
Susceptibility Index (SSI), Tolerance Index (TOL), Mean Productivity (MP), Geometric Mean 
Productivity (GMP) and Stress Tolerance Index (STI) based on grain yield of the lines were 
calculated under stress and non- stress conditions. Highest Mean Productivity, Geometric Mean 
Productivity and Stress Tolerance Index at 120 and 160 evaporation were common belonged to the 
lines number 212, 224, 255, 277 and Roshan variety. Line number 244 had the minimum SSI and 
TOL at 120 mm, whereas  line 241 had the lowest SSI and TOL under 160 mm. The study of 
correlation between the indices and mean grain yield showed among the criteria MP, GMP and STI 
are reliable indices for screening of the lines under stress and non-stress conditions. At cluster 
analysis based on quantitative criteria for stress resistance at 120 and 160 mm evaporation, lines 
number 224, 255, 277 and Roshan variety were grouped in superior cluster.  
 
Key word: Bread wheat, Cluster analysis, Drought stress, Recombinant inbred lines, Stress tolerance 

indices 

 
  مقدمه

ترین منبع کالري و پروتئین و یکی از گندم اصلی         
ترین محصوالت زراعی دنیا محسوب می شود مهم

ترین گندم به عنوان مهم). 2001ریچاردز و همکاران (
محصول زراعی، سطح وسیعی از اراضی را به خود 

گندم در  در سال هاي اخیر تولید. اختصاص داده است
این میزان .  میلیون تن رسیده است6/14ایران به حدود 

 میلیون 7/2( میلیون هکتار 9/6تولید از سطحی معادل 
برداشت شده که از )  میلیون هکتار دیم2/4هکتار آبی و 

 میلیون تن به اراضی دیم و 5/4میزان تولید فوق حدود 
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نام  یب( میلیون تن به اراضی آبی تعلق داشته است 1/10
-ترین تنشترین و رایج مهمتنش خشکی یکی از). 2008

هاي محیطی است که تولید کشاورزي را با محدودیت 
روبرو ساخته و بازده تولید در مناطق نیمه خشک و 

). 1383شفازاده و همکاران (دیم را کاهش داده است 
ها وسعت اراضی دیم و وابستگی تولید در این  عرصه

به نزوالت جوي که در کشور داراي نوسانات زیادي 
پذیري تولید گندم را به نحو بارزي افزایش  است، آسیب

  ).2008نام  بی(داده است 
ترین صفت و عملکرد دانه در گیاهان زراعی مهم     

افزایش آن هدف اصلی بوده و مورد توجه زیاد اصالح 
). 2003ستار و همکاران (باشد کنندگان نباتات می

کاشت، عملکرد دانه تابع شرایط متعددي نظیر تاریخ 
تراکم، مقدار کود، آبیاري، تیپ رشد، شرایط خاك و آب 

ها با تغییر این شرایط مقدار عملکرد ژنوتیپ. و هوا است
هاي مقاوم  ولی براي شناسایی  ژنوتیپ،نمایدتغییر می

هاي مقاومت و حساسیت و حساس از طریق شاخص
 مبناي محاسبه ، چون.شودمشکل چندانی ایجاد نمی

 و کم آبیبت عملکرد در شرایط تنش ها، نسشاخص
  ). 1389عبدالشاهی و همکاران (نرمال است 

 توسط فیشر و SSI(1( حساسیت به تنش شاخص     
  SSIهرچه مقدار شاخص . معرفی گردید) 1978(مورر 
.  بیشتر استکم آبیتر  باشد،  میزان  مقاومت به کوچک
  توسط روسیل و هامبلین TOL)(2تحمل  شاخص

 TOLهرچه  شاخص .  پیشنهاد شده است)1981(
 ژنوتیپ کمتر  و کم آبیتر  باشد حساسیت  به  کوچک
  MP(3(میانگین حسابی عملکرد  شاخص. تر استمطلوب

. ه شده استیارا) 1981(نیز توسط روسیل و هامبلین 
 کم آبیتر باشد، تحمل به  بزرگMPهر چه شاخص 

دسی میانگین هن شاخص. ژنوتیپ بهتر خواهد بود
 STI(5(  و شاخص تحمل به تنش4)GMP(عملکرد 

هرچه مقدار . اندمعرفی گردیده) 1992(توسط فرناندز 

                                                 
1Stress Susceptibility Index  
2Tolerance Index  
3Mean Productivity  
4Geometric Mean Productivity  
5Stress Tolerance Index  

تر خواهد  ژنوتیپ متحمل،تر باشدها بزرگاین شاخص
  . بود
 6هاي اینبرد نوترکیبهدف این پژوهش ارزیابی الین     

هاي خالصی هستند که بسیاري از وقایع نوترکیبی الین(
تواند یکی از ها میا تثبیت شده است و ایجاد آنهدر آن
 هاي  به نژادي براي بهبود عملکرد در شرایط کمبودراه

آبی، شناسایی گندم نان از نظر تحمل به کم) باشدآب 
  از هاي مورد مطالعهبندي الینهاي متحمل و گروهالین

  .بودکم آبی هاي تحمل به تنش نظر شاخص
  

  هامواد و روش
 در ایستگاه 1389آزمایش در فصل زراعی سال      

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی 
در این آزمایش . تبریز واقع در اراضی کرکج اجرا گردید

 الین اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه دو والد، 23
  ) با عملکرد باال(و سوپرهد ) کم آبیمقاوم به (روشن 

  مورد ارزیابی قرار کم آبی تنش   اثر به منظور بررسی
. بودها به صورت شماره نامگذاري شده الین. گرفتند
هاي خرد شده بر پایه  ها با استفاده از طرح کرتاین الین
هاي کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی بلوك

،  80فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاري . قرار گرفتند
 و فاکتور A تشتک کالس  میلیمتر تبخیر از160  و  120

 الین اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه والدین 23فرعی 
 سانتیمتر و به طول دو 20هاي کاشت فاصله ردیف. بود

ها بر روي ردیف حدود دو سانتیمتر متر و فاصله بوته
تنش از مرحله گلدهی گیاه اعمال . در نظر گرفته شد

 برداشت گردید و از آن زمان تا مرحله رسیدگی و
 میلیمتر 160و 120، )شاهد (80سطوح آبیاري به صورت

پس از . رعایت شد) به ترتیب تنش مالیم و شدید(تبخیر 
رسیدن و برداشت محصول، بر اساس عملکرد دانه 

، SSI ،TOL ،MPهاي ها از نظر شاخصارزش الین
GMP و STI میلیمتر 160 و 120(، در دو سطح تنش 
  : م شدبه شرح زیر انجا) تبخیر

  
SSI={1-(Ys/Yp)/1-( Ȳs / Ȳp)} 
TOL=Yp-Ys  

                                                 
6Recombinant inbred lines  
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MP=(Ys+Yp)/2 
GMP=√(Ys×Yp) 
STI=(Ys)(Yp)/( Ȳp)2 

Yp :میانگین عملکرد ژنوتیپ در شرایط نرمال آبی  
Ys : میانگین عملکرد ژنوتیپ در شرایط تنش  
Ȳp :هاي مورد ارزیابی در شرایط میانگین کلیه ژنوتیپ

  نرمال آبی
Ȳs :هاي مورد ارزیابی در شرایط ه ژنوتیپمیانگین کلی
  تنش
در شرایط (ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه      

ها و شاخص) نرمال، تنش متوسط و تنش شدید
 به روش ايمحاسبه گردید و در نهایت تجزیه خوشه

Wardها و عملکرد دانه انجام شد بر مبناي شاخص و .
هاي  جهت تجزیهSPSS و Excelافزارهاياز  نرم 

  . آماري و رسم نمودارها استفاده گردید
  

  نتایج و بحث 
  در جدولتنش کم آبیهاي تحمل به مقادیر شاخص     

 244 الین ، SSI   شاخص بر اساس. ه شده استیارا  1
ها  ترین الین حساس219 و 237هاي ترین و الینمتحمل

  الینTOLاز نظر شاخص .  بودند تبخیر میلیمتر120در 
ترین  به عنوان حساس237ترین و الین   متحمل244

 MP ،GMPهاي بر اساس شاخص. الین شناخته شدند
، رقم روشن و 277، 224، 255، 212هاي   الینSTIو 

-، رقم سوپرهد،  الین214ترین و الین  متحمل194الین 
  . ها بودندترین الین حساس241 و 226هاي 
هاي اینبرد نه الینجهت مطالعه پایداري عملکرد دا     

 160 (کم آبینوترکیب گندم نان در شرایط تنش شدید 
 نیز کم آبیهاي تحمل به ، مقادیر شاخص)میلیمتر تبخیر
  الینTOL و SSIبر اساس معیارهاي . محاسبه گردید

-حساس 229 و 196هاي  و الینترین الین مقاوم241
  بهSTI و MP ،GMPهاي شاخص. ها بودندترین الین
 و 212 و 202، 199، 277، 224، 255هاي ترتیب الین

، 226هاي ترین و الین مقاومرقم روشن را به عنوان
ترین حساس  و رقم سوپرهد را به عنوان218، 214
  . معرفی نمودندکم آبیها به تنش الین

 در هر دو شرایط تنش متوسط و شدید ،به طور کلی     
 رقم روشن از نظر  و277 و 255، 224، 212هاي الین

ها و رقم ترین الینهاي مورد بحث متحملاکثر شاخص
ها ترین الین حساس226 و 214هاي سوپرهد و الین

  .معرفی شدند
ها با یکدیگر و با عملکرد دانه در همبستگی شاخص     

در ) YS1( و تنش متوسط YP)(شرایط بهینه رطوبتی 
-هده میطور که مشاهمان.   درج شده است 2 جدول

با ) YS1(شود، عملکرد دانه در شرایط تنش متوسط 
، STIهاي و شاخص) YP(عملکرد دانه در شرایط نرمال 

MP و GMPدار و با شاخص همبستگی مثبت و  معنی 
SSIمثبت بودن . دار داشت همبستگی منفی و معنی

هایی که در دهد که الین نشان میYS و YPرابطه 
ملکرد باالیی برخوردار بودند، آبیاري کامل از ع شرایط

نیز بهتر تحمل کرده و عملکرد قابل  شرایط تنش را
این مطلب با نتایج حاصل از . اندقبولی تولید کرده

کوچکی و (تحقیقات دیگر محققین نیز همخوانی دارد 
عملکرد دانه در شرایط ). 1979 و فیشر 1385همکاران 

 و  بسیار عالوه بر همبستگی مثبت) YP(بهینه رطوبتی 
 با GMP و STI ، MPهاي دار با  شاخصمعنی

دار  هم ارتباط مثبت و معنیSSI و TOLهاي شاخص
 اگر گزینش بر اساس مقادیر ،به عبارت دیگر. نشان داد

 GMP و STI ،MPهاي باالي هر یک از  شاخص
هایی با عملکرد صورت بگیرد، به طور غیرمستقیم الین

 و بدون تنش گزینش باال در شرایط تنش متوسط
دار بودن ارتباط  مثبت و معنی،که در حالی. خواهند شد

YPهاي  و  شاخص TOL و SSIانتخاب ،دهد نشان می 
هاي گندم ینمنجر به گزینش الها بر اساس این شاخص

ارزیابی . شودبازده میولی کم  کم آبیمتحمل به تنش 
شی را  مواد آزمایSSIها با استفاده از شاخص ژنوتیپ

بندي   صرفا بر اساس مقاومت و حساسیت به تنش دسته
  کند و به عبارت دیگر با استفاده از این شاخص می
هاي حساس و متحمل را بدون توجه به توان ژنوتیپمی

به منظور یافتن  کرد و   مشخص  هاپتانسیل عملکرد آن
  باالیی شاخص کارایی بسیار  این  متحمل  هاي ژنوتیپ
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منفی بودن همبستگی ). 1378نادري و همکاران (ارد د
YS و SSIدر تحقیق حاضر نیز مؤید این موضوع بود  .

، MPهاي  و شاخصTOL با شاخص SSIشاخص 
GMP و STI با یکدیگر همبستگی قوي و مثبت داشتند 

هاي که این امر بیانگر یکسان بودن ماهیت این شاخص
 بر و گزینش است کم آبیهمبسته از نظر تحمل به 

. باشدها با هم در یک راستا می آناساس

  
  هاي اینبرد نوترکیب گندم نان  در الینکم آبیهاي مقاومت به ضرایب همبستگی بین شاخص -2 جدول

    میلیمتر تبخیر120به همراه والدین در آبیاري 
  

       
  
  
  
  
  
  

  %1و % 5دار در سطح احتمال معنی** و *             
  

با ) YP( عملکرد دانه در شرایط نرمال 3مطابق جدول
همبستگی ) YS2(دانه در شرایط تنش شدید عملکرد 

 و MP ،GMPهاي شاخص. دار داشتمثبت و معنی
STI با  YP  وYS2دار  ارتباط مثبت و بسیار معنی

 فقط با SSI شاخص ، این در حالی است که.داشتند
 عملکرد دانه در شرایط تنش شدید همبستگی منفی و

  با عملکرد دانه در شرایطTOLدار و شاخص معنی
 SSIبین شاخص . دار داشتنرمال ارتباط مثبت و معنی

 STI و MP ،GMPهاي  و نیز بین شاخصTOLو 
وجود . داري برقرار بودهمبستگی مثبت و بسیار معنی
  دار بین عملکرد دانه و همبستگی مثبت و معنی

 در نتایج تحقیقات MP و STI ،GMPهاي شاخص
 شده است انجام شده توسط سایر محققان نیز گزارش

). 1989 و بیدینگر و ویتکام 1988ناشیت و کوآسوي (
المللی تحقیقات در نتایج دو سال بررسی در مرکز بین

بر روي جو نشان داد که، ) ICARDA(مناطق خشک 
دار بین عملکرد دانه در شرایط همبستگی منفی و معنی

سکارلی و ( وجود دارد SSI و شاخص کم آبیتنش 
  ).1987همکاران 

هاي متحمل به بهترین شاخص براي غربال ژنوتیپ    
تنش شاخصی است که در هر دو شرایط تنش و عادي 
داراي همبستگی نسبتا باالیی با عملکرد دانه باشد 

در تحقیق حاضر ). 1381زاده و کربالیی خیاوي خلیل(
بیشترین همبستگی با عملکرد دانه در شرایط بهینه 

، MPهاي در شاخص کم آبیرطوبتی، متوسط و شدید 
GMP و STIوجود همبستگی مثبت و بسیار .  دیده شد
هاي آزمایشی در دار بین عملکرد دانه ژنوتیپمعنی

 MP و STI ،GMPهاي شرایط تنش و عادي و شاخص
ها توانایی تشخیص و حاکی از آن است که این شاخص

) تنش و عادي(هایی که در هر دو محیط تعیین ژنوتیپ
هاي ژنوتیپ( دانه باالیی هستند، را دارند داراي عملکرد

هاي مذکور را به عنوان توان شاخصلذا می). Aگروه 
. هاي ارزیابی تحمل به تنش معرفی کردبهترین شاخص

هاي نشان داد که، استفاده از شاخص) 1992(فرناندز 
GMP و STIدار و هاي معنی با توجه به همبستگی

هاي رد دانه در محیطها و عملکباالي موجود بین آن

MP  STI  TOL  SSI  YS  YP    
          **576/0  YS  
        *446/0-  *46/0  SSI  
      **96/0  25/0-  **65/0  TOL  
    16/0  051/0 -  **91/0  **85/0  STI  
  **98/0  28/0  07/0  **86/0  **914/0  MP  

**99/0  **99/0  19/0  24/0-  **9/0  **871/0  GMP  
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هاي مناسبی براي تنش و عادي به عنوان شاخص
هاي داراي تخمین پایداري عملکرد و گزینش ژنوتیپ

آبادي و همکاران   گل. هستندعملکرد باال قابل توصیه
 گندم دوروم F4 و F3 خانواده 151با ارزیابی ) 2006(

آبی  در شرایط تنش بعد از گلدهی و بدون تنش کم
 با GMP و STI ،MPهاي  کردند که شاخصگزارش

عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش داراي همبستگی 
 داراي TOL و SSIهاي دار و شاخصمثبت و معنی

دار با عملکرد در شرایط تنش همبستگی منفی و معنی
هاي مقاوم به هستند، بنابراین براي شناسایی ژنوتیپ

، STIهاياخصتوان براساس مقادیر باالي شمی آبی کم
MP و GMPهاي  و مقادیر پایین شاخصSSI و TOL 

  .  گزینش کرد
زاده اهري صادق  و)2009(طالبی و همکاران 

هاي گندم دوروم نیز در مطالعه بر روي الین) 2006(
 را به عنوان STI و GMP ،MPهاي شاخص
  .هاي مطلوب انتخاب نمودند شاخص

کم رهاي تحمل به ها بر اساس معیابندي الینگروه     
 میلیمتر تبخیر به طور 160 و 120 در سطح آبیاري آبی

ها در تنش مالیم الین.  انجام گرفتWardمجزا با روش 
-درستی گروه). 1 شکل(بندي شدند در سه خوشه گروه

بندي انجام شده از طریق تابع تشخیص تایید شد 
، 219، 217، 202، 199هاي در گروه اول الین). 4جدول(

، 212، 200، 196، 194هاي ، در گروه دوم الین246، 237
 و رقم روشن و 277 و 255، 251، 248، 229، 227، 224

، 244، 241، 226، 218، 214هاي در گروه سوم الین
 5مطابق جدول .  و رقم سوپرهد قرار گرفتند272

هاي  گروه اول  از  نظر  عملکرد دانه در میانگین الین
 TOLو  SSIهاي  شاخصو) YP(شرایط نرمال 

مقادیر . بیشترین اختالف را با میانگین کل داشتند
ها نیز از میانگین کل  این الینGMP و MPهاي شاخص

گروه دوم از نظر عملکرد دانه در شرایط . بیشتر بود
، STIهاي  شاخص  و) YS1(، تنش متوسط )YP(نرمال 

MP و GMP در موقعیت برتري نسبت به میانگین کل 
در مورد .  را داشتندSSIند و کمترین شاخص بود

.  نیز مقدار آن کمتر از میانگین کل بودTOLشاخص 
  . را داشتTOLگروه سوم نیز کمترین مقدار شاخص 

هاي خوشه دوم با توجه به موارد ذکر شده الین     
هاي دیگر در موقعیت برتري هاي خوشهنسبت به الین
هاي  و شاخصYP ،YS باال بودن ، چرا که.قرار داشتند

SSI ،MP ،GMP و در عین حال کمتر بودن    
 نشان از برتر بودن یعنی TOL و SSIهاي شاخص
  . بودن و پر محصول بودن الین داردمتحمل

ها در تنش شدید سه گروه اي الیندر تجزیه خوشه     
ص صحت  تابع تشخی). 2 شکل(مجزا شناسایی شد 

-در خوشه اول الین). 6 لجدو(بندي را تایید کرد گروه
، 229، 227، 219، 217، 212، 202، 199، 196، 194هاي 
هاي ، در خوشه دوم الین272 و 251، 248، 246، 237
   و رقم روشن و در خوشه سوم 277  و255، 224
رقم   و244 و 241، 226، 218، 214، 200هاي الین

 و YPهاي گروه اول از نظر الین. سوپرهد جاي گرفتند
 داراي مقادیر GMP و SSI ،TOL ،MPهاي شاخص

هاي گروه دوم الین. باالیی نسبت به میانگین کل بودند
و شرایط ) YP(از نظر عملکرد دانه در شرایط نرمال 

 GMP و STI ،MPهاي ، شاخص)YS2 (کم آبیتنش 
داراي بیشترین مقادیر نسبت به میانگین کل بودند و 

 داشتند و مقدار شاخص   راSSI کمترین مقدار شاخص
TOLگروه سوم . ها نیز کمتر از میانگین کل بود آن

هاي  و نیز شاخصYS2 و YPکمترین مقادیر را از نظر 
STI و TOL و GMP هر چه مقدار ). 7جدول( دارا بود

 و STI ،MP کمتر و مقادیر SSI و TOLهاي شاخص
GMPاین امر برتر بودن الین را می، بیشتر باشد -
هاي الین هاي گروه دوم نسبت به الین،بنابراین. رساند
  . هاي دیگر در موقعیت برتري قرار داشتندگروه

هاي اي شاخص    نتایج حاصل از تجزیه خوشه
 در هر دو شرایط تنش مالیم و تنش کم آبیمقاومت به 
 و رقم روشن را به 277 و 255، 224هاي شدید الین
  .هاي برتر معرفی نمودعنوان الین
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  هاي اینبرد نوترکیب گندم نان به در الینکم آبیهاي مقاومت به ضرایب همبستگی بین شاخص -3جدول
   میلیمتر تبخیر160 همراه والدین در آبیاري

MP  STI  TOL  SSI  YS  YP    
          **722/0  YS 
        *49/0-  23/0  SSI 
      **87/0  1/0-  **58/0  TOL 
    19/0  2/0-  **94/0  **89/0  STI 
  **99/0  31/0  09/0-  **91/0  **95/0  MP  

**996/0  **99/0  23/0  17/0-  **94/0  **92/0  GMP 
  %1و % 5دار در سطح احتمال معنی** و *                

  
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
           0         5        10        15        20        25 
      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
      199   ─┬─┐ 
      202   ─┘ ├───────────────────┐ 
      217   ─┐ │                   │ 
      246   ─┼─┘                   │ 
      219   ─┤                     ├─────────────────────────┐ 
      237   ─┘                     │                         │ 
      212   ─┬─────────┐           │                         │ 
      255   ─┘         │           │                         │ 
      196   ─┐         ├───────────┘                         │ 
      248   ─┼─┐       │                                     │ 
      229   ─┤ │       │                                     │ 
      251   ─┘ ├───────┘                                     │ 
 │                                             │ ┐─   روشن     
      ٢٧٧   ─┼─┤                                             │ 
      ٢٢۴   ─┘ │                                             │ 
      200   ─┐ │                                             │ 
      227   ─┼─┘                                             │ 
      194   ─┘                                               │ 
      218   ─┐                                               │ 
      272   ─┼─────┐                                         │ 
 │                                         │     ┘─  سوپرهد    
      214   ─┐     ├─────────────────────────────────────────┘ 
      226   ─┼─┐   │ 
      241   ─┘ ├───┘ 
      244   ───┘ 

  هايشاخص براساس والدین همراه به نان گندم نوترکیب اینبرد هايالین ايخوشه تجزیه از حاصل نمودار درختی  -1 شکل
   شدهاستاندارد هايداده با Ward روش به میلیمتر 120 آبیاري در کم آبی به مقاومت 

  
   اساس بر ايخوشه تجزیه از حاصل دندروگرام برش محل تعیین براي کانونیک تشخیص تابع -4 جدول

  تبخیر میلیمتر 120 آبیاري در کم آبی به مقاومت هايشاخص
  داريمعنی سطح  دوکی  لمبدا ویلکس  تعداد گروه

2  003/0  48/112  00/0  
3  028/0  817/67  00/0  
4  149/0  152/36  01/0  
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Rescaled Distance Cluster Combine 

 
           0         5        10        15        20        25 
      Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
      219   ─┐ 
      248   ─┤ 
      237   ─┼─────────┐ 
      199   ─┤         │ 
      202   ─┤         ├───────────────┐ 
      212   ─┘         │               │ 
      196   ─┬─┐       │               │ 
      229   ─┘ ├───────┘               │ 
      246   ─┐ │                       │ 
      251   ─┼─┘                       │ 
      194   ─┤                         ├─────────────────────┐ 
      217   ─┤                         │                     │ 
      227   ─┤                         │                     │ 
      272   ─┘                         │                     │ 
      224   ─┐                         │                     │ 
      277   ─┼─┐                       │                     │ 
 │                     ┘───────────────────────├ ┘─   روشن     
      255   ───┘                                             │ 
      241   ─┐                                               │ 
      244   ─┼───────────┐                                   │ 
      200   ─┘           ├───────────────────────────────────┘ 
 │         ┐─┬─  سوپرهد    
      218   ─┘ ├─────────┘ 
      214   ─┬─┘ 
      226   ─┘ 
 

  
  هايشاخص براساس والدین همراه به نان گندم نوترکیب اینبرد هايالین ايخوشه تجزیه از حاصل نمودار درختی  -2شکل

  شده استاندارد هايداده با Ward روش به میلیمتر 160 آبیاري در کم آبی به مقاومت 
  
  

   هايشاخص اساس بر ايخوشه تجزیه از حاصل دندروگرام برش حلم تعیین براي کانونیک تشخیص تابع  -6 جدول
  تبخیر میلیمتر 160 آبیاري در کم آبی به مقاومت

  داريمعنی سطح  دوکی  لمبدا ویلکس  تعداد گروه
2  007/0  568/95  00/0  
3  07/0  399/50  00/0  
4  327/0  255/21  002/0  
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