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 يامزرعه طیگندم در دو مح کیولوژیزیو ف یصفات زراع یکیتنوع ژنت یابیارز

  

  1کبختیو مسعود ن 1یربان ی، عل*2ی، احمد ارزان1يکندر پوریحامد عل

  

  )20/9/1398 رش:یخ پذی؛ تار 4/3/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ . ارزشدانجام  کیولوژیزیو ف یبا استفاده از صفات زراع کالهیتیگندم نان، گندم دوروم و تر یکیتنوع ژنت یبررس منظوربهپژوهش  نیا  یابی

 مزرعـه  و آبـاد اصفهان، واقع در لـورك نجـف   یدانشگاه صنعت يدانشکده کشاورز یقاتی(مزرعه تحق هیدر دو ناح پیژنوت 24 یکیتنوع ژنت

ـ انجام گرفـت. در ا  1395-96در سال  ،هیبا دو تکرار در هر ناح یکامل تصادف يهابلوك طرح قالب در) اصفهان آبادعاشق  20مطالعـه   نی

 انسیوار هیتجز جیمورد استفاده قرار گرفت. نتا کالهیتیتر پیژنوت دوگندم دوروم و  پیژنوت دو)، یخارج 17و  یداخل 3گندم نان ( پیژنوت

 یپیفنوت راتییتغ بیم صفات مورد مطالعه ضربوده است. در تما داریمعن نهیشیجز فلورسانس بصفات به هیکل يبرا پینشان داد که اثر ژنوت

ـ بر ا یکیآثار ژنت شتریب ریتأث دهندهنشان که اندنداشته يادیاکثر صفات اختالف ز يبرا یکیو ژنت روابـط   بررسـی صـفات بـوده اسـت.     نی

 يداریمثبت و معن یمبستگو شاخص برداشت ه کیولوژیبا صفات تعداد سنبله در بوته، عملکرد ب دانهعملکرد  نینشان داد که ب یهمبستگ

 هاعامل نی. اکرد هیتوج را بوددرصد از تنوع موجود در مجموعه  47/66که در مجموع را  یپنهان عامل چهار ،هابه عامل هی. تجزوجود دارد

فات مورد مطالعـه  ص يبر مبنا هاپیژنوت ياخوشه هیشدند. تجز یفتوسنتز معرف ودانه، عملکرد  ،یدگیرس تحت عنوان طول دوره  ترتیببه

  .ندهست دیمف ينژادمقاصد به برايمطلوب بوده و  اتیخصوص يدارا هااز گروه یکرد که بعض کیگروه تفک چهاررا در  هاپیژنوت

  

  

 عملکرد ک،یصفات مورفولوژ پ،یتنوع، ژنوت :يدیکل يهاواژه
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   مقدمه

ـ با تول ایغله دن ترینمهم) Triticum aestivumگندم (  یجهـان  دی

 ازیمورد ن نیپروتئدرصد  20از  شیتن که ب ونیلیم 700از  شیب

). گنـدم  4( کندمی نیرا تأم یجهان تیجمع اردیلیم 5/4 يو کالر

 يبـا وسـعت کمتـر    ای) در سرتاسر دنTriticum durumدوروم (

کشـت گنـدم دوروم    وسـعت . شودینسبت به گندم نان کشت م

ـ دلبـه  شـود یمـ  سهیکه با گندم نان مقا یزمان عملکـرد کـم و    لی

و عوامل  یصنعت يندهایخاص درخصوص فرا يازهاین نیهمچن

ـ . بـا ا سـت ین سـه یقابل مقا ییهواوآب نقـش   دلیـل بـه حـال،  نی

). 24اسـت (  تیـ حـائز اهم  ینوآن در صـنعت ماکـار   يانحصار

و  کیـ ) دستاورد مهم ژنتX. Triticosecale Witmack( کالهیتیتر

پهنه کشت دانه و علوفـه محصـول    شیافزا. است نباتات اصالح

ـ دلبهتر آن به جیباعث ترو دیجد بـاال،   يورهبهـر  ،يسـازگار  لی

بـا   سـه یدر مقا ياو علوفـه  یمقاصد صـنعت  ياستفاده از دانه برا

  ).10گندم شده است (

بوده و انجـام   یاصالح يهابرنامه شتریاساس ب یکیتنوع ژنت

 يهـا یژگیمطلوب از نظر و یکیمنوط به وجود تنوع ژنت نشیگز

ـ مهـم پا  ياز اجـزا  یکـ ی نی. همچنـ اسـت  یمورد بررسـ   يداری

 یناش یعیاست که از تکامل طب یکیتنوع ژنت کیلوژویب يهانظام

و حفاظـت از   نباتات حاصال يهاآن در برنامه یابیو ارز شودمی

 يندیفرا یکیدارد. مطالعه تنوع ژنت یاساس تیاهم یتوارث ریذخا

ـ  هـا تیـ جمع هـا، شباهت گونه ایاست که تفاوت  افـراد را بـا    ای

ر اساس صـفات  خاص ب يآمار يهاو مدل يهااستفاده از روش

افـراد   یملکـول  اتیخصوص ای يااطالعات شجره ک،یمورفولوژ

 يبـردار بهـره  يبـرا  یکـ یژنت يهايورزدست). 17( کندیم انیب

 نیتوارث از اهداف مهم اصالح گندم است؛ بنابرا ریاز ذخا نهیبه

اصـالح گنـدم    يهـا در برنامـه  یکـ یتنـوع ژنت  یابیمطالعه و ارز

  ).13است ( يضرور

قـرار   یطـ یمح طیشـرا  ریتحـت تـأث   یپیت فنـوت صـفا  اغلب

 يهـا لیـ تحل و هیـ تجز تیو ممکن است موجب هـدا  رندیگیم

ـ به لحـاظ اثـر متقابـل ژنوت    یمهم زراع يرهایتنوع در متغ و  پی

ـ ). صـفات مورفولوژ 16شـوند (  طیمح ـ  کی  یینشـانگرها  نیاول

. اندمورد استفاده قرار گرفته یکیتنوع ژنت یابیارز يبودند که برا

ـ قابل رؤ يهاجهش جهینشانگرها در واقع نت نیا  خـت یدر ر تی

 يعنـوان نشـانگرها  بـه  یموجودات هسـتند و درصـورت   يظاهر

ـ آنهـا در ط  انیـ که ب ندهستمورد استفاده  یکیژنت از  یعیوسـ  فی

 کیـ مورفولوژ يهـا یباشد بررسـ  ریمختلف تکرارپذ يهاطیمح

ــمطالعــات پا ــراي ياهی ــدطبقــه ،ییشناســا ب ر د نشیو گــز يبن

  ).22است ( یاصالح يهابرنامه

مثبــت و  یهمبســتگ کالــه،یتی) در تر8( جتیو ســنا دوگــان

عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، طـول سـنبله،    نیب يداریمعن

گـزارش   هزاردانهبله و وزن تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سن

ـ . کاوکردند ) در مطالعـه تنـوع ژنتیکـی و    15و همکـاران (  یانی

در  کیـ و مورفولوژ یزراعـ  صـفات  بـراي  هـا بـه عامـل  تجزیه 

گندم دوروم، در مطالعه چهارده صـفت پـنج عامـل را     يهاتوده

کـل   راتییدرصد از تغ 02/77پنج عامل  نیکردند که ا ییشناسا

 100 ی) در بررسـ 1و همکـاران (  پـور ينـد. عبـد  کرد هیرا توج

 يآورجمـع  رانیـ گندم نان که از مناطق مختلف کشور ا پیژنوت

گـروه مجـزا    پـنج آنها را بـه   ياه خوشهیشدند با استفاده از تجز

 ياخوشـه  يهـا تحلیـل وتجزیهکردند که  انیکردند. آنها ب میتقس

دارنـد در   يشـتر یب کیـ که با هم شباهت مورفولوژ ییهاپیژنوت

  .اندخوشه قرار گرفته کی

گنـدم در   دیـ و تول أبه اینکه ایران یکی از مراکز منشتوجه  با

یی متنـوع بـراي رشـد    وهواآب طیو با توجه به شرااست ن جها

این گیاه در بسیاري از نقاط و نیاز فزاینده کشور، اصـالح بـراي   

افزایش تولید آن از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. در ایـن      

تولید باال حـائز   رفیترابطه شناسایی منابع ژنتیکی جدید و با ظ

 ییمنظـور شناسـا  بـه راستا، مطالعه حاضـر   نیاهمیت است. در ا

 نیمختلـف، همچنـ   يهاطیارقام با عملکرد باال و سازگار در مح

ـ  یکیتنوع ژنت یبررس ارقـام گنـدم نـان، گنـدم دوروم و      نیدر ب

و  کیــمورفولوژ ،یبــا اســتفاده از صــفات زراعــ    کالــهیتیتر

  .تاجرا شده اس کیولوژیزیف

  

  هامواد و روش

ـ ا مزرعــه  هیـ حدر دو نا 1395-96 یدر سـال زراعـ   شیآزمـا  نی

اصـفهان واقـع در    یدانشگاه صنعت يدانشکده کشاورز یقاتیتحق
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 غـرب  شـمال  در واقع آبادعاشق مزرعه و آبادمنطقه لورك نجف

جنـوب   يلـومتر یک 40. منطقه لورك واقـع در  شد اجرا اصفهان

 قـه یدق 32درجـه و   32 ییایـ اصـفهان و در عـرض جغراف   یغرب

قرار دارد. ارتفاع  قهیدق 33درجه و  51 ییایو طول جغراف یشمال

 يبنـد میو بـر اسـاس تقسـ    استمتر  1630 ایمنطقه از سطح در

خشـک   يهـا خشک و خشک، با تابسـتان مهین میاقل يکوپن دارا

 يبا جرم مخصـوص ظـاهر   یرسی. بافت خاك مزرعه لوماست

 تیـ و قابل 5/7آن حـدود   تهیدیسمتوسط ا متر،یگرم بر سانت 4/1

. مزرعــه اســتبــر متــر  نسمــیزیدســ 7/1 یکــیالکتر تیهــدا

و  یشـرق  قـه یدق 39درجـه و   51 ییایـ جغراف طـول  با آبادعاشق

ـ  یشمال قهیدق 38درجه و  32 ییایعرض جغراف  یدر شمال غرب

  .استخشک  ییوهواآبشهر اصفهان قرار دارد و از نظر 

 پیـ ژنوت 2گندم نان،  پیژنوت 20شامل  یمورد بررس یکیژنت مواد

 هـا پیژنوت یابی). ارز1بود (جدول  کالهیتیتر پیژنوت 2گندم دوروم و 

ـ با دو تکـرار در هـر ناح   یکامل تصادف يهابا استفاده از طرح بلوك  هی

 5لـورك شـامل    یقـات یدر مزرعه تحق شیانجام گرفت. هر کرت آزما

و فاصـله   متـر سـانتی  30 فیمتر، با فاصله رد 5 لطوکاشت به فیرد

 3فهان شـامل  اصـ  آبـاد عاشـق و در مزرعـه   مترسانتی 50 هاکرت نیب

  بود. مترسانتی 30 فیمتر با فاصله رد 4کاشت به طول  فیرد

(تعـداد روز از کاشـت تـا     یدهروز تا خوشه :یزراع صفات

 افشانیگرده)، روز تا شیآزما واحد هر هادرصد سنبله 50ظهور 

هـر   يهـا درصد بوته 50در یافشانتا گرده (تعداد روز از کاشت

(تعداد روز از زمان کشت تا زمـان زرد   یدگیرسکرت)، روز تا 

تا  نیساقه از سطح زم فاعپدانکل)، ارتفاع بوته (ارت انگرهیشدن م

ــول ر   ــرفتن ط ــر گ ــدون درنظ ــنبله ب ــوك س برحســب  شــکین

بوتـه   10سـنبله   تعداد نیانگیمتر)، تعداد سنبله در بوته (میسانت

دانـه  در کرت)، تعداد دانه در سنبله (بر اساس شـمارش تعـداد   

و محاسـبه   یطـور تصـادف  در هـر کـرت بـه    یسنبله اصـل  10در

سـنبله   10آن)، وزن دانه در سنبله (بر اساس وزن دانـه   نیانگیم

 (پنج نمونه هزاردانهآن)، وزن  نیانگیو محاسبه م یطور تصادفبه

آن برحسـب   نیانگیـ و م نیدانـه ار هـر کـرت تـوز     ییتا 1000

برحسـب   نیکـرت تـوز  بذر از هر  تریل کی( یگرم)، وزن حجم

 اهیـ گ یی(عملکرد قسـمت هـوا   کیولوژی)، عملکرد بتریگرم در ل

ــرت     ــر ک ــه ه ــول دان ــه (محص ــرد دان ــرم)، عملک ــب گ برحس

عملکرد دانـه بـر    میشده)، شاخص برداشت (از تقس یکوبخرمن

 يریـ گ) انـدازه درصـد  برحسبمحاسبه شده  کیولوژیعملکرد ب

 از اسـتفاده  بـا  اهبوته لیسنجش فلورسانس کلروف نیشد. همچن

ـ ا يبـرا . گرفـت  صورت فلورومتر دستگاه منظـور بـا نصـب     نی

در  افتـه یتوسـعه  يهـا بـرگ  يدسـتگاه رو  وصمخصـ  يهارهیگ

ــار طیشــرا ــه ،یکیت ــهیکــه از محــل م يطــورب ــ ان  نیبــرگ و ب

ـ بـرگ کامـل هـر گ    نیتـر و لبه جوان یاصل يهارگبرگ کـه   اهی

انجام شد.  يریگزهقرار گرفته بود اندا هیدر سا قهیدق 20مدت به

  بودند: ریشده شامل موارد ز يریگصفات اندازه

  )Fo( نهیفلورسانس کم -1

  )Fm( نهیشیفلورسانس ب -2

( IIفتوسنتز  یکوانتوم ییکارا- 3
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مرکـب در دو مکـان در قالـب     هیصورت تجزبه انسیوار هیتجز

 افـزار با نـرم  GLMل بر اساس مد یکامل تصادف يهاطرح بلوك

SAS یپیفنـوت  راتییتغ بیضر یفیتوص يانجام گرفت. آمارها، 

 ریطبق روابط ز یعموم يریپذو وراثت یکیژنت راتییتغ بیضر

  :شد محاسبه لورك و آبادعاشق طیدو مح يبرا
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ــاال  ــط ب gدر رواب
ــوار 2 ــر م tMS ،یکــیژنت انسی ــبراب  نیانگی

pخطا، مربعات  نیانگیبرابر م eMS مار،یمربعات ت
 انسیـ وار 2

 بیضـر  pcv ،یکـ یژنت راتییـ تغ بیضـر  2 ،CVg ،یپیفنوت

ـ م µ ،یعموم يریپذوراثت h2 ،یپیفنوت راتییتغ صـفت   نیانگی

  .است شیتکرار در آزما rشده،  يریگاندازه
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  کالهیتی. ارقام گندم نان، گندم دوروم و تر1جدول 

  منشأ  ژنوتیپ  شماره  منشأ  ژنوتیپ  شماره

1  Sirvan  13  ایران  Short Siete Serros  آمریکا  

2  Long Spike 1  14  آمریکا  Phoenix  آمریکا  

3  Long Spike 2  15  آمریکا  Winanza  آمریکا  

4  Long Spike 3  16  آمریکا  Wincora  آمریکا  

5  Long Spike 4  17  آمریکا  Lancona BYD  آمریکا  

6  Long Spike 5  18  آمریکا  Wincerros  آمریکا  

7  Long Spike 6  19  آمریکا  Triticale with Long 
Spike*  آمریکا  

8  Yeccara Jo  20  آمریکا  Taza*  آمریکا  

9  Siete Serros 66  21  آمریکا  Advanced line D.K. **  مریکاآ  

10  Wincal 09196  22  آمریکا  Advanced line 1**  آمریکا  

11  Anza  23  آمریکا  Ofogh  ایران  

12  Roshan  24  ایران  Blue Aleurone  آمریکا  

  گندم دوروم **، کالهیتیتر *

  

ـ به مارهایت نیانگیم سهیمقا ) LSD( داریروش حداقل تفاوت معن

سـاده   یهمبسـتگ  هیانجام شد. از تجزدرصد  5در سطح احتمال 

 ریاز جمله عملکـرد دانـه بـا سـا     گریکدیارتباط صفات با  يبرا

ـ مرتبط با آن استفاده شـد. تجز  ياجزا  روشبـه  هـا بـه عامـل   هی

ــه ــامؤلف ــل يه ــرخش ور یاص ــاکسیو چ ــف يرو م در  اتص

صفات و  یعوامل داخل ییشناسا يمورد مطالعه برا يهاپیژنوت

 ییبـاال  یهمبسـتگ  گریکـه بـا همـد    یصفات يبندگروه نیهمچن

اسـاس صـفات    بـر  هاپیژنوت يبندگروه يدارند، انجام شد. برا

وارد و با استفاده از  روشبه ياخوشه هیشده از تجز يریگاندازه

 هیفاصله استفاده شد. در تجز اریمع عنوانبه یدسیمربع فاصله اقل

 T يهـا محل بـرش دنـدروگرام از آزمـون    نییتع يبرا ياخوشه

بـا   يآمار يهاتحلیلوتجزیهاستفاده شد.  لیب Fو  نگیکاذب هتل

ــزار ــرم افـ ــتفاده از نـ ــاياسـ ــامپ يهـ و  SAS ،SPSS يوتریکـ

Statgraphics .انجام گرفت  

  

  و بحث جینتا

ــا ــحاصــل از تجز جینت ــوار هی ــورد مطالعــه در  انسی صــفات م

 2در جـدول   کالـه یتیگندم نـان، گنـدم دوروم و تر   يهاپیژنوت

ــ  انسیــوار هیــتجز جیآورده شـده اســت. نتـا    نینشـان داد کــه ب

روز  ،یدهـ صفات روز تا خوشـه  يبرا شیمورد آزما يهاطیمح

تعداد سنبله در بوته، وزن  ،یدگیتعداد روز تا رس ،یافشانتا گرده

وجـود داشـته    يداریاختالف معنـ  کیولوژیو عملکرد ب یحجم

جز فلورسـانس  صفات به هیکل يبرا هاپی). ژنوت2است (جدول 

دهنده وجود تنـوع  نشان دادند که نشان يداریتفاوت معن نهیشیب

بـوده اسـت    قیتحق نیصفات مورد مطالعه در ا يباال برا یکیژنت

 ي) رو6باهوشـان و همکـاران (   العـه مط جی) که با نتـا 2(جدول 

 يبـرا  طیمحـ ×  پیـ ژنوت گندم نان مطابقت داشـت. اثـر متقابـل   

اد سنبله در بوته ارتفاع بوته و تعد ،یدگیصفات تعداد روز تا رس

تحـت   هـا پیـ موضوع است کـه ژنوت  نیا انگریبود که ب داریمعن

ـ از نظـر ا  یمتفاوت واکـنش متفـاوت   يهاطیمح ریتأث صـفات   نی

صفات اثر متقابـل مشـاهده نشـد     ریسا که یدرحال. اندداده اننش

در دو مکـان متفـاوت از    یارقـام مـورد بررسـ    دهدیکه نشان م

ه و کـرد عمل  کنواختیعملکرد دانه صفات از جمله  نیلحاظ ا

که  کرداذعان  دیبا البته).  2 جدول( اندداشته یخوب يسازگار ای

 يلـومتر یک 30فاصله حـدود   اب شیدو مزرعه (مکان) مورد آزما

مشـابه آنهـا موجـب     باًیتقر یطیمح طیشرا قرار داشته و احتماالً
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  کالهیتیگندم نان، گندم دوروم و تر پیژنوت 24مطالعه در  مرکب مربوط به صفات مورد انسیوار هیتجز جی. نتا2جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

روز تا 

  دهیخوشه

روز تا 

  افشانیگرده

تعداد روز 

  تا رسیدگی

ارتفاع 

  بوته

 تعداد سنبله

  در بوته 

 تعداد دانه 

  در سنبله

 دانه وزن

  سنبله در

  0001/0  36/196  92/335*  91/500  6219**  26/2044**  84/2490**  1  محیط

  584/0  87/567  34/14  23/65  52/5  01/10  26/15  2  محیط)تکرار (

  18/1**  49/461**  25/33**  72/682**  32/42**  81/36**  02/48**  23  ژنوتیپ

  11/0  25/50  10/16**  37/32*  97/18**  26/5  60/3  23  محیط ×ژنوتیپ 

  11/0  22/59  4  75/16  75/6  83/4  78/2  46  اشتباه آزمایشی

  83/13  21/13  64/12  52/4  28/1  31/1  03/1  ضریب تغییرات (%)

  درصد پنجو  یکداري در سطح احتمال ترتیب معنیبه **و  *

  

  .2ادامه جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

 وزن

  هزاردانه

وزن 

  حجمی

عملکرد 

  دانه

عملکرد 

  بیولوژیک

شاخص 

  برداشت

انس فلورس

  کمینه

فلورسانس 

  بیشینه

کارایی کوانتومی 

   IIفتوسیستم

  02/0  49/40  34/2363  23/4  11/3*  65/0  *94/45188  31/85  1  محیط

  003/0  47/6971  76/397  95/238  06/0  13/0  70/1419  30/29  2  محیط)تکرار (

  001/0*  05/893  60/40**  21/60**  31/0*  06/0*  94/3766**  09/99**  23  ژنوتیپ

  0004/0  93/766  91/22  05/28  16/0  02/0  75/1104  19/9  23  حیطم ×تیپژنو

  0006/0  64/713  13/18  27/25  16/0  03/0  34/1596  53/7  46  اشتباه آزمایشی

  46/3  99/9  27/6  71/15  37/16  80/20  46/5  41/6  ضریب تغییرات (%)

  داري در سطح احتمال یک و پنج درصدترتیب معنیبه **و  *

  

صـفات از جملـه    شـتر یب يبـرا  طیشـدن اثـر محـ    داریعدم معن

  است. هعملکرد و فتوسنتز شد

 ،افشـانی گـرده روز تـا   ،یدهـ صفات روز تا خوشـه  نیانگیم

فلورسـانس   ،ی، وزن حجمهزاردانهوزن  ،یدگیتعداد روز تا رس

 شـتر یب لـورك  بـه  نسبت آباددر عاشق نهیشیو فلورسانس ب نهیکم

سـنبله در بوتـه، تعـداد دانـه در      بود. صفات ارتفاع بوته، تعـداد 

 ک،یـ ولوژیعملکـرد ب  ،سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکـرد دانـه  

ــارا  ــت و ک ــاخص برداش ــوم ییش ــتمیفتوس یکوانت  يدارا II س

). 3 جـدول ( بودند لورك به نسبت آباددر عاشق يکمتر نیانگیم

 و سـنبله  در دانـه  تعداد سنبله، در دانه وزن صفات آبادعاشق در

 47/19و  63/19، 90/22ر با مقـدا  ترتیببه بوته در نبلهس تعداد

 بیمقــدار ضــرا نیکمتــر يدارا کیــولوژو صــفات فن نیشــتریب

بودند. در لورك صفات تعداد سـنبله در بوتـه،    یپیفنوت راتییتغ

بـا مقـدار    ترتیـب بـه وزن دانه در سنبله و تعداد دانـه در سـنبله   

 نیکمتـر  کیوژو صفات فنول نیشتریب 97/20و  90/22، 50/23

ــدار ضــرا ــتغ بیمق ــوت راتیی ــد (جــدول یپیفن ). 3 را دارا بودن

آباد مربوط به صـفات  در عاشق یکیژنت راتییتغ بیضر نیشتریب

 نیبــود. کمتــر 23/21و  31/24 ریوزن دانــه در ســنبله بــا مقــاد

در عاشــق آبــاد مربــوط بــه صــفات  یکــیژنت راتییــتغ بیضــر

در  یکـ یژنت راتییتغ بیضر نیشتری). ب3 بود (جدول کیفنولوژ

لورك مربوط به صـفات تعـداد سـنبله در بوتـه و وزن دانـه در      

). 3 بودنـد (جـدول   64/20و  22/42بـا مقـدار    ترتیـب به سنبله

سـنبله از جملـه تعـداد     اتیخصوص تیاز اهم یگزارشات تازگیبه

 در سازسرنوشت یکیژنت يعنوان اجزاهدانه و وزن دانه در سنبله ب
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  ژنوتیپ گندم نان، گندم دوروم و تریتیکاله 24آباد و لورك در وصیفی در صفات مورد مطالعه در دو محیط عاشق. آمار ت3جدول 

  صفات
  میانگین

ضریب تغییرات 

  فنوتیپی (%)

ضریب تغییرات 

  ژنتیکی (%)

عمومی  پذیريوراثت

(%)  

  لورك  آبادعاشق  لورك  آبادعاشق  لورك  آبادعاشق  لورك  آبادعاشق

  81  95  01/2  16/2  22/2  21/2  52/156  70/166  دهی (روز)شهخو روز تا

  65  90  70/1  70/1  09/2  78/1  45/162  68/171  افشانی (روز)گرده روز تا

  72  93  98/1  56/1  33/2  61/1  22/198  27/207  تعداد روز تا رسیدگی (روز)

  91  97  40/12  36/16  9/12  56/16  75/92  18/88  متر)ارتفاع بوته (سانتی

  91  66  42/22  93/15  50/23  47/19  69/17  95/13  اد سنبله در بوتهتعد

  81  75  94/18  06/17  97/20  63/19  65/59  79/56  تعداد دانه در سنبله

  81  85  64/20  23/21  90/22  90/22  47/2  35/2  (گرم) وزن دانه در سنبله

  80  90  49/10  94/11  66/11  58/12  86/41  74/43  (گرم) هزاردانهوزن 

  21  46  24/2  21/3  84/4  70/4  36/709  75/752  می (گرم در لیتر)وزن حج

  20  31  20/8  29/9  38/18  67/16  87/0  71/0  )مربع مترعملکرد دانه (کیلوگرم در 

  42  35  73/9  80/8  94/14  77/14  66/2  30/2  )مربع مترکیلوگرم در (عملکرد بیولوژیک 

  59  28  73/10  28/8  88/13  46/15  19/32  77/31  شاخص برداشت (درصد)

  45  41  89/3  79/3  79/5  90/5  89/62  81/72  فلورسانس کمینه

  49  33  40/11  87/3  25/16  70/6  60/266  89/267 فلورسانس بیشینه

  II  725/0  757/0  90/3  81/7  00/3  23/7  62  85م یی کوانتومی فتوسیستاکار

  

  ). 26( است شده ارائه نان گندم عملکرد

 امکـان  دهندهصفت نشان کی يبرا یکیتنوع ژنت يباال ریمقاد

 پـذیري وراثت زانیاست. م یاصالح يهابرنامه در صفت آن بهبود

و  تیـ غالب ،یشـ ی(آثار افزا یکیعوامل ژنت ریثأدهنده تنشان یعموم

مقـدار   نیشتریب آبادعاشق طیصفات است. در مح ي) رويستازیاپ

صـد و  در 97صفت ارتفاع بوته با  همربوط ب یعموم پذیريوراثت

و  نیشتریدرصد بود. ب 31مقدار مربوط به عملکرد دانه با  نیکمتر

بـه صـفات    ترتیببهلورك  طیدر مح پذیريوراثتمقدار  نیکمتر

درصد و عملکرد دانـه بـا    91ارتفاع بوته و تعداد سنبله در بوته با 

 پـذیري وراثـت ). بـا توجـه بـه    3 درصد تعلق داشت (جـدول  20

 ریاز سا توانیم ،یمورد بررس طیو محعملکرد در د پایین یعموم

عملکـرد،   ياز جمله اجـزا  یکیژنت لحاظ از ترساده یصفات زراع

هـم   ییباال اریبس پذیريوراثتکه  کیارتفاع بوته و صفات فنولوژ

. کـرد عملکرد اسـتفاده   شیافزا يبرا میرمستقیانتخاب غ درداشتند 

ـ اهم یکـ یاست که اثر عوامـل ژنت  نیا نیمب نیهمچن از  بـارزتر  تی

از لحـاظ  مطلـوب   هـا پیـ ژنوت صیتشـخ  بـوده و  یطیعوامل مح

مطالعـه   جیاست. نتا ریپذعملکرد با استفاده از صفات مزبور امکان

) کــه در ارقــام 18و همکــاران ( فــريحاضــر بــا گــزارش مختــار

 شـتر یب يرا بـرا  ییباال یعموم پذیريوراثتشده گندم نان اصالح

در داشته است.  یکردند، هماهنگشده گزارش  يریگصفات اندازه

 بیاز ضـر  شتریب یپیتنوع فنوت بیضر یصفات مورد بررس یتمام

بـر صـفات    طیدهنده اثر محـ ) که نشان3 بود (جدول یکیتنوع ژنت

و  یپیفنـوت  راتییتغ بیمطالعه ضر نیصفات در ا یاست. در تمام

 دهنـده نشان که اندنداشته يادیاکثر صفات اختالف ز يبرا یکیژنت

ـ بـر ا  یکـ یآثـار ژنت  شـتر یب ریأثت صـفات بـوده اسـت. بـرآورد      نی

از  یمختلفـ  لیـ دالصفات در مطالعـات مختلـف بـه    پذیريوراثت

ـ ارز و برآوردنحوه  یطیمح طیجمله صفت، شرا  هـا پیـ ژنوت یابی

گنـدم دوروم   ي) در مطالعه رو23( یخان). رستم9متفاوت است (

ـ تغ بیز ضـر ا ییباال ریتنش، مقادتنش و عدم طیمحدر دو   راتیی

 کیـ صـفات مورفولوژ  يرا برا یپیفنوت راتییتغ بیو ضر یکیژنت
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  .کرد عملکرد مشاهده يعملکرد و اجزا

ــژنوت ــا  Long Spike 6 پی ــتریب ،روز 25/168ب و  نیش

تعـداد   نیکمتر ،روز 155با  Tazaو  Yeccara Jo يهاپیژنوت

ــه ــا خوش ــروز ت ــرا ن یده ــتند  ازی ــ). ژنوت4جــدول (داش   پی

 Long Spike 6  پیـــروز و ژنوت 50/173بـــا Wincora  و

Yeccara Jo  ــا ــهروز  161و  50/160ب ــبب ــتریب ترتی و  نیش

 Long پیرا دارا بودند. ژنوت یافشانتا گرده زتعداد رو نیکمتر

Spike 6  پیـ روز و ژنوت 50/209با Yeccara Jo   50/196بـا 

 ازین یدگیتعداد روز تا رس نیکمترو  نیشتریبه بترتیب روز به

کـه   دهـد ینشان م نیانگیم ساتیمقا جینتا یطور کلداشتند. به

حداقل  ،یدهحداقل روز تا خوشه يدارا Yeccara Jo پیژنوت

بـود   یدگیو حـداقل تعـداد روز تـا رسـ     یافشـان تا گـرده  وزر

 نیدر ا پیژنوت نیترزودرس عنوانبه پیژنوت نی). ا4(جدول 

) و 19مکـاران ( ). مونـدال و ه 4مجموعه شناخته شد (جدول 

دما به لحاظ  شی) با توجه به روند افزا21رحمان و همکاران (

و  یگلـده  هدر مرحل ییوجود تنش دما نیو همچن میاقل رییتغ

استفاده از ارقام زودرس گندم  تیپرشدن دانه در گندم، به اهم

  . اندداشته دیکأت کیاستراتژ اهیگ نیا دیتول يداریپا يدر راستا

ارتفـاع   نیشـتر یب يدارا متـر سـانتی  37/135روشن با  رقم

بـا ارتفـاع    ترتیـب بـه  Yeccara Joو  Wincoraبوتـه و ارقـام   

ـ ا يمقـدار بـرا   نیکمتـر  يدارا متـر سانتی 77/71و  90/68  نی

 ،يریکودپـذ  شیافزا لیدلبه ی). پاکوتاه4صفت بودند (جدول 

 بمطلـو  یصفت زراع کی هايماریعدم ورس و مقاومت به ب

 پیـ نشـان داد کـه ژنوت   هاپیژنوت نیانگیم هسی). مقا12است (

Winanza   و  نیشــتریب يدر متــر مربــع دارا لــوگرمیک 99/0بـا

 يدر متـر مربـع دارا   لوگرمیک 60/0با  Blue Aleuroneپیژنوت

نظـر  بـه  یکلـ  طوربه). 4 جدول( اندعملکرد دانه بوده نیکمتر

ـ از م رسدیم از  Yeccara Jo همـورد مطالعـ   يهـا پیـ ژنوت انی

ـ نظ یمطلـوب  یزراع اتیصوصخ و ارتفـاع کوتـاه    یزودرسـ  ری

ـ از ا تـوان یمـ  نیبنـابرا  اسـت؛  برخوردار بوده در  پیـ ژنوت نی

  .کرد استفاده کشورگندم  ينژادبه يهابرنامه

ـ    نیـی تع يساده برا یهمبستگ بیضرا  نینحـوه ارتبـاط ب

ــ يعملکــرد و اجــزا ــ نیآن و همچن ــط ب  ياجــزا نیدر رواب

صفت تعداد روز  نیب ی). همبستگ5( شودیعملکرد استفاده م

 یدگیروز تا رسـ  ،یافشانبا صفات روز تا گرده یدهتا خوشه

و با تعداد سنبله در بوته  داریمثبت و معن نهیو فلورسانس کم

ـ ). در ا5بود (جدول  داریو معن یمنف  یمطالعـه همبسـتگ   نی

بـا صـفات تعـداد روز تـا      یافشـان صـفت روز تـا گـرده    نیب

ـ   نهیرسانس کمو فلو یدگیرس و بـا صـفت    داریمثبـت و معن

 نی). در ا5بود (جدول  داریو معن یتعداد سنبله در بوته منف

 نبلهصفات تعداد س نیب يداریمثبت و معن یمطالعه همبستگ

شـت بـا صـفت    و شـاخص بردا  کیـ ولوژیدر بوته، عملکرد ب

ـ ا يتوان در مطالعات بعدیکه م عملکرد دانه مشاهده شد  نی

) 20( ي). نادر5مورد توجه قرار داد (جدول  شتریصفات را ب

) در مطالعـه گنـدم   25و همکـارن (  يدیباهیو س کالهیتیدر تر

و  کیـ ولوژیعملکـرد دانـه بـا صـفات عملکـرد ب      نیدوروم ب

گــزارش  يداریمثبــت و معنــ یشــاخص برداشــت همبســتگ

  کردند.

موجـود   يسـاختارها  یبررس یعامل لیاز تحل یاصل هدف

ـ اسـت. در ا  رهیدمتغچن يهادر داده کـه   ییرهـا یمتغ لیـ تحل نی

) با هم دارند، احتمـاالً  ی(چه مثبت و چه منف ییباال یهمبستگ

 هـا به عامـل  هی). تجز11هستند ( یکسانی يهاعامل ریتحت تأث

صفت  15 يرو ماکسیو چرخش ور یاصل يهامؤلفه روشبه

 یعوامـل داخلـ   ییشناسـا  يمورد مطالعـه بـرا   پیژنوت 24در 

 یهمبسـتگ  گریصفات که با همد يبندگروه نیهمچنصفات و 

 هیانجام شده با توجه به توج هیدارند، انجام شد. در تجز ییباال

عامـل   چهـار ، 1از  تـر بـزرگ مشخصه  شهیر و هاعامل یمنطق

. در هر عامـل،  )6شد (جدول  ریو تفس ییمستقل از هم شناسا

ـ   عنـوان به درصد 50از  تربزرگ یب عاملیضرا  داریعامـل معن

درصد از  47/66عامل در مجموع  چهار نیگرفته شد. ا درنظر

نــد. در عامــل اول کرد حیتنــوع موجــود در مجموعــه را تــوج

تعـداد روز تـا    ،یافشـان روز تا گرده ،یدهصفات روز تا خوشه

را  ییو بـاال  ثبتم یب عاملیضرا نهیو فلورسانس کم یدگیرس

باال در جهت  یعاملصفت تعداد سنبله در بوته بار  دارا بودند و
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ژنوتیپ مورد  24هاي نسبی و تجمعی در صفات مورد مطالعه در یافته، ریشه مشخصه و واریانسهاي اصلی و دوران. بار عامل6جدول 

  مطالعه

  صفت
  یافتههاي دورانبار عامل  هاي اصلیبار عامل

  چهارم  سوم  دوم  اول  چهارم  سوم  مدو  اول  

  -02/0  -05/0  13/0  90/0  -01/0  24/0  -05/0  88/0  دهی (روز)روز تا خوشه

  -02/0  -06/0  11/0  93/0  -006/0  24/0  -07/0  90/0  افشانی (روز)روز تا گرده

  -01/0  10/0  05/0  86/0  01/0  36/0  -14/0  77/0  تعداد روز تا رسیدگی (روز)

  008/0  -56/0  20/0  -18/0  -02/0  -51/0  34/0  04/0  متر)ارتفاع بوته (سانتی

  -18/0  26/0  -30/0  -62/0  -16/0  -02/0  -24/0  -70/0  تعداد سنبله در بوته

  -15/0  04/0  86/0  21/0  -29/0  31/0  73/0  30/0  تعداد دانه در سنبله

  10/0  -03/0  84/0  29/0  -03/0  27/0  75/0  39/0  وزن دانه در سنبله (گرم)

  43/0  -20/0  08/0  18/0  42/0  -09/0  15/0  24/0  (گرم) اردانههزوزن 

  -07/0  34/0  -46/0  41/0  01/0  31/0  -60/0  21/0  وزن حجمی (گرم در لیتر)

  003/0  79/0  15/0  -36/0  -04/0  66/0  05/0  -58/0  عملکرد دانه (کیلوگرم در متر مربع)

  -02/0  31/0  33/0  -35/0  -09/0  26/0  32/0  -39/0  کیلوگرم در متر مربع)( کیولوژیبعملکرد 

  009/0  77/0  -11/0  -11/0  -38/0  -24/0  65/0  01/0  شاخص برداشت (درصد)

  09/0  -26/0  -39/0  61/0  19/0  -15/0  -42/0  60/0  فلورسانس کمینه

  91/0  04/0  -12/0  04/0  92/0  06/0  02/0  -006/0  فلورسانس بیشینه

  II  46/-  34/0  24/0  61/0  40/0-  21/0  30/0  69/0کارایی کوانتومی فتوسیستم 

    59/1  84/1  88/2  31/4  ریشه مشخصه

    96/9  51/11  03/18  97/26  واریانس نسبی

    47/66  51/56  00/45  97/26  واریانس تجمعی

  

شد.  يگذارنام یدگیعامل طول دوره رس نیا را دارا بود. یمنف

در عامل دوم صفات تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله 

ـ مثبت بودنـد. ا  یبار عامل يرادا عامـل تحـت عنـوان دانـه      نی

مثبـت در عامـل سـوم     یب عـامل یضرا نیتربزرگشد.  یمعرف

مربوط به صفات عملکرد دانه و شاخص برداشت بود. ارتفـاع  

ـ بـود. ا  یمنفـ  یبار عامل يعامل دارا نیبوته هم در ا عامـل   نی

عملکـرد و شـاخص برداشـت بـا      شیافـزا  یارتباط منف انگریب

شـد. در   یعامل، عامـل عملکـرد معرفـ    نیارتفاع بوته است. ا

 یکوانتـوم  ییو کـارا  نهیشـ یعامل چهارم صـفات فلورسـانس ب  

ـ باال در جهت مثبـت بودنـد ا   یبار عامل يدارا II ستمیفتوس  نی

) 2و همکـاران (  زادهیشد. اهر ينامگذار يعامل عامل فتوسنتز

مـورد   یاعصفت زر 14 انیگندم نان از م يدر مطالعه خود رو

 26/80کردند که در مجموع  ییرا شناسا یعامل اصل 5مطالعه، 

  کرد. هیصفات را توج نیدرصد از کل تنوع موجود در ب

 يبندو گروه یمورد بررس يهاپیقرابت ژنوت نییتع منظوربه    

 ياخوشه هیشده از تجز يریگآنها در ارتباط با صفات اندازه

قرار گرفتند  پیژنوت 10اول ). در گروه 14( شودیاستفاده م

 ،یگروه از نظر صفات وزن حجم نیا يهاپی). ژنوت1(شکل 

حد و از نظر  نیدر باالتر نهیشیعملکرد دانه و فلورسانس ب

 هاگروه ریحد نسبت به سا نیترنییدر پا هزاردانهصفت وزن 

). 1بود (شکل  پیژنوت 2 شامل دوم گروه. گرفتند قرار

صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در  يراگروه ب نیا يهاپیژنوت

در  نهیو فلورسانس کم کیولوژی، عملکرد بهزاردانهبوته، وزن 

  سوم گروه در. گرفتند قرار هاگروه ریاحد نسبت به س نیباالتر
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  هاي مورد مطالعهاي ژنوتیپ. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه2شکل 

  

 ،یدهـ تـا خوشـه   ). صـفات روز 2قرار گرفتند (شکل  پیژنوت 7

ارتفاع بوته، عملکرد  ،یدگیتعداد روز تا رس ،یافشانروز تا گرده

 II سـتم یفتوس یکوانتـوم  ییو کـارا  نهیشیفلورسانس ب ک،یولوژیب

 ربنحد و از نظر صفت شاخص برداشت در بـاالت  نیترنییدر پا

 از. گرفتنـد  قـرار  هـا گـروه  ریسـا  يهـا پیـ حد نسـبت بـه ژنوت  

و ارتفـاع کوتـاه بوتـه     یوه زودرسـ گر نیمطلوب ا اتیخصوص

ـ ا يهاپیاز ژنوت توانیم نیبود؛ بنابرا ي هـا گـروه در برنامـه   نی

 نیاستفاده کرد. همچنـ  یدگیکاهش طول دوره رس يبرا ينژادبه

ـ نوتژ جادیا يبرا هاپیژنوت نیاز ا توانیم پاکوتـاه کـه    يهـا پی

 5استفاده کـرد. گـروه چهـارم شـامل      زیمقاوم به ورس هستند ن

 يگروه طول دوره رشد نیا يهاپی). ژنوت2بود (شکل  پیژنوت

ـ . داشتند هاگروه ریسا يهاپینسبت به ژنوت يباالتر از  نیهمچن

 یینظر صفات تعداد دانه در سنبله، وزن دانـه در سـنبله و کـارا   

حـد قـرار گرفتنـد. دشـو و      نیدر بـاالتر  II ستمیفتوس ینتومکوا

گنـدم نـان زمسـتانه از     يهاپیژنوت يبندگروه ي) برا7( وسویکا

مورد  پیژنوت 32وارد استفاده کردند و  روشبه ياخوشه هیتجز

) در 3( یکردند. ارزان میگروه مجزا تقس چهارمطالعه خود را به 

 ياخوشـه  هیـ تجز از وروم،پالسم گنـدم د ژرم يمطالعه خود رو

گـروه   17استفاده کرد و آنها را به  پیژنوت 450 يبندگروه يبرا

  .کرد يبندقهطب

  

  گیرينتیجه

جـز  صـفات بـه   هیـ کل يبـرا  هـا پیـ ژنوت انسیـ وار هیتجز جینتا

دهنـده وجـود تنـوع    شـد کـه نشـان    داریمعن نهیشیفلورسانس ب

بوده اسـت.   قیتحق نیصفات مورد مطالعه در ا يباال برا یکیژنت

 Yeccora JO پیـ نشـان داد کـه ژنوت   هـا نیانگیـ م هسیمقا جینتا

و تعـداد   یشـان افروز تا گـرده  ،یدها خوشهحداقل روز ت يدارا

 نیـ در ا پیـ ژنوت نیترزودرس عنوانبهاست و  یدگیروز تا رس
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 Yeccora JOو  Wincora پیـ مجموعه شناخته شده است. ژنوت

 پـذیري وراثـت  يبـاال  ریارتفاع بوته بودند. مقـاد  نیکمتر يدارا

دهنـده نقـش قابـل    اکثر صفات مورد مطالعه نشـان  يبرا یعموم

حاصـل از   جی. نتااستصفات  نیدر کنترل ا یکیجه اثرات ژنتتو

عملکرد دانه با صفات تعداد  نینشان داد که ب یهمبستگ بیضر

 یو شاخص برداشت همبسـتگ  ولوژكیسنبله در بوته، عملکرد ب

تعـداد سـنبله در    نکـه یوجود دارد. با توجه به ا داریمثبت و معن

 يریپـذ د از وراثـت عملکـر  ياز اجـزا  یکـ یعنوان هواحد بوته ب

عملکـرد   يانتخـاب بـرا   يجـا هب توانیاست م برخوردار ییباال

 24صـفت در   16 يرو هابه عامل هیمورد استفاده قرار داد. تجز

عامل مستقل از هـم شـد کـه در     چهار ییموجب شناسا پیژنوت

 هیـ درصد از تنـوع موجـود در مجموعـه را توج    47/66مجموع 

 ،یدگیرسـ  تحت عنوان طـول دوره  ترتیببهها عامل نیند. اکرد

 در نیانتخـاب والـد   يشدند. برا یدانه، عملکرد و فتوسنتز معرف

 24اســتفاده شــد و  ياخوشــه هیــاز تجز یاصــالح يهــابرنامــه

کرد. گروه اول تـا   میگروه تقس چهاررا به  یمورد بررس پیژنوت

بودنــد کــه از  پیــژنوت 5و  7، 2، 10شــامل  ترتیــببــهچهــارم 

کوتـاه بوتـه    فـاع و ارت یوب گروه سوم زودرسمطل اتیخصوص

ـ ا يهاپیاز ژنوت توانیم نیبود؛ بنابرا  يهـا گـروه در برنامـه   نی

 يهـا پیـ ژنوت جادیو ا یدگیکاهش طول دوره رس يبرا ينژادبه

  پاکوتاه مقاوم به ورس استفاده کرد.
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Abstract 

This study was conducted to investigate the genetic diversity of bread wheat, durum wheat and triticale using 
agronomic and physiological traits. Genetic diversity of 24 genotypes was evaluated in 2 locations (Research Farm of 
College of Agriculture, Isfahan University of Technology, located at Lavark, Najaf-Abad and Asheghabad farm), 
Isfahan, Iran, using a randomized complete block design with two replications in each location during 2016-217. In this 
study 20 bread wheat, 2 durum wheat and 2 triticale genotypes were examined. Results of analysis of variance showed 
that the effect of genotype for all traits, except for maximum fluorescence, was significant. In the studied traits, 
phenotypic and genetic variation coefficients did not considerably differ for most of the traits, indicating the prominent 
genetic effects on these traits. The correlation coefficients showed that there is a positive and significant correlation 
between grain yield with number of spike per plant, biological yield and harvest index. Factor analysis revealed four 
hidden factors that justified a total of 66.47 percent of the variation in the experimental materials. These factors were 
introduced as maturity period, grain, yield and photosynthesis, respectively. The cluster analysis of genotypes based on 
the studied traits divided the genotypes into four groups, some of which have desirable traits and are relevant for the 

breeding program. 
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