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جهت بهبود عملکرد دانه  کیولوژیزیفلوژیک و مورفوزراعی، تنوع و کاربرد صفات  یابیارز

 نوایک

  

  4يو محمود باقر 3ی، محمدرضا عبدالله2يزوندیر ي، رضا مراد*1يموسو دیسع دیس

  

  )16/5/1400 رش:یخ پذی؛ تار 4/2/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

در قالـب طـرح   مختلف بـود کـه    صفت 15براي  نوایک هايپیژنوتبینی پاسخ به انتخاب در یشپتنوع و ارزیابی میزان هدف این پژوهش 

در  و بودنـد  )p<0.01( يآمار داریتفاوت معن يصفات دارا ترشیب يها براپیژنوت .انجام شدکرج و کرمانشاه  در یکامل تصادف يهابلوك

ـ یب يدارا 16و  15، 14 شـماره  يهاپی. ژنوتپراکنده شدند هر چهار ناحیه باي پالت  داراي کمتـرین  4و  11، 6 ،5هـاي  و ژنوتیـپ  نیرتش

 ،اصلی کولیرنگ پان رییروز تا تغ، برداشت دانه صشاخ ،یاصل کولیصفات قطر پانکه دانه بودند. در حالی و شاخص برداشتدانه  عملکرد

رد داشتند، صفت روز تا ده برگی داراي ارتباطی قوي ولی منفی راستایی مثبت را با عامل عملکرین همتو روز تا گلدهی، بیش وزن هزار دانه

هاي انتخابی از این دو خوشـه،  با تالقی ژنوتیپ توانیممشاهده شد که خوشه اول و سوم  نیب یکیفاصله ژنت نیرتشیب  با عملکرد دانه بود.

شت دانه و قطر پانیکول اصـلی بـا داشـتن بیشـترین     هاي در حال تفرق ایجاد کرد. دو صفت شاخص بردارین تنوع ژنتیکی را در نسلتبیش

عنوان دو صفت مطلوب با پاسخ به گزینش بـاال، شناسـایی شـدند.    رین پیشرفت ژنتیکی، بهتضریب تنوع ژنتیکی، وراثت پذیري باال و بیش

. بـا توجـه بـه    شـود اد مـی انتخاب مثبت براي این دو صفت و انتخاب منفی براي صفت روز تا ده برگی جهت بهبود عملکرد دانـه پیشـنه  

درصد تفاضل بین ضریب "پارامتر ) بینr = 0.994***دار (طبق همبستگی معنیمحدودیت انتخاب مستقیم براي بهبود عملکرد دانه، همچنین 

صـفات   پـذیري عمـومی، اسـتفاده از ایـن پـارامتر ژنتیکـی جهـت انتخـاب        بـا وراثـت    "تغییرات فنوتیپی و ضریب تغییـرات ژنـوتیپی  

  مطلوب قابل توصیه است.موفوفیزلوژیکی اگرو

  

  

  ياخوشه هیتجز ها،به عامل هیپاسخ به انتخاب، تجز ،یکیولوژیزیرفوفوصفات م ،یفیصفات ک :يدیکل يهاواژه

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ـ تول یو اصالح نباتات (مهندس گروه زراعتدانشیار،  و ارشد یکارشناس يدانشجو ،دانشیار بیترتبه .3و  2، 1  ،ي)، دانشـکده کشـاورز  یاهیـ گ کیـ و ژنت دی

 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل

  رانیکرج، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،ینهال و بذر. سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق اریاستاد. 4

   s.moosavi@basu.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

خـواص و   یجهـت معرفـ   يادیـ ز يهـا تالش ر،یاخ يهادر سال

 تـأمین نوظهـور، کـه در    اهـان یاز گ يتوسعه کشت و کـار تعـداد  

 .)17( دارند، انجام شده است یانسان نقش مهم ياهیتغذ يازهاین

 اهیـ گ ژهیوشبه غالت، به اهانیراستا، توسعه کشت و کار گ نیدر ا

 یخاصـ  طـور )، بهChenopodium quinoa Willd.( نواینوظهور ک

ــرار ــه ق ــت ( موردتوج ــه اس ــا ).21گرفت ــگ نی ــآلوتتراپلوئ اهی  دی

)2n=4x=36( ،يکـا یآند در آمر یبوم اهانیگ نیتریمیاز قد یکی 

)، Amaranthaceae( که متعلق به خانواده آمارانتاسـه  است یجنوب

ـ ) و جنس کنوپودChenopodiaceae( اسهیخانواده کنوپود ریز  ومی

)Chenopodium (است )یاهیـ گ رایـ خاو عنـوان بـه  نـوا، ی). ک22، 

ــ  یقابـل تــوجه  ییارزش غـذا  يدارا و  هــانیاز پـروتئ  یبـوده، غن

 یتمـام  يآن حاو يهادانه که يطورمختلف است، به يهامیناتیو

ـ ). ا20و  11، 8( ندهسـت  يضـرور  نهیآم دینوع اس ستیب  اهیـ گ نی

 16ن (ی)، پـروتئ درصـد  7( یچرب زانیم نیب ییاستثنا یتعادل يدارا

از  یغنـ  ی) اسـت و منبعـ  درصـد  64(هـا  دراتی) و کربوهدرصد

- 66( نولنـات یو ل نولئـات یل ادیز يبا محتوا يهایچرب ها،نیتامیو

 a(از جملـه   یعیطب يهادانیاکس ی)، آنتیدرصد از بخش چرب 55

-دانه). 30است ( یاز مواد معدن یعیوس فیتوکوفرول) و ط - cو 

ـ ل هـاي ي مقـادیر بـاالتري از اسـید آمیتـه    حـاو  نوایکهاي   ن،یزی

باشند کـه  میغالت و حبوبات  در مقایسه با  نیستئیو س نیونیمت

 عنـوان یـک ترکیـب غـذایی کامـل     هـا بـه  بر این اساس این دانه

ـ از نظـر کم  اهیـ گ نی). ا19و  5( شوندمحسوب می  تیـ فیو ک تی

ـ من ،ياز رو یغنـ  وشناخته شـده   هانیپروتئ  میآهـن و کلسـ   م،یزی

 ).  21و  18( است

خطـر   ،یمحصـوالت زراعـ   یسـت یز توجه به کـاهش تنـوع   با

روز بـه روز آشـکارتر    ییغـذا  تیو مشکل امن يکمبود مواد مغذ

ـ با قابل یاهیگ نیگزیمنابع جا يله جستجوأمس نیکه ا شودیم  تی

. با توجه )4( طلبدیرا م یطینامطلوب مح طیباال به شرا يسازگار

 ياهیـ خـواص تغذ  لیـ دلدر جهـان و بـه   تیجمع هیرویبه رشد ب

 هیدر تغذ یاساس ینقش کینزد ياندهیدر آ اهیگ نیا نوا،یک رشمایب

ـ امر گسترش کشت و کـار ا  نیانسان خواهد داشت، که ا  اهیـ گ نی

ـ ). در ا22( طلبـد یمطلوب نوظهور را مـ   ییبـاره، ارزش غـذا   نی

ـ ا یشـ یرو يهابخش و هادانه يباال اریبس موجـب شـده    اهیـ گ نی

 ریشـ  بـا  را آن ییارزش غـذا  یاست که سازمان خواروبـار جهـان  

 يگـذار نام نوایک یرا سال جهان 2013سال  و کرده سهیخشک مقا

و  يسـازگار  نهیدر زم ریچند سال اخ ی). خوشبختانه در ط1کند (

نوظهـور   یاهیـ گ عنـوان به اه،یگ نیمطلوب ا يهاپیژنوت ییشناسا

شده است کـه بـا توجـه بـه     انجام يمحدود يهاتیفعال ران،یدر ا

ــامطلوب  طیآن بــه شــرا يبــاال يو ســازگار ياهیــتغذ تیــاهم ن

شـور و   یزراعـ  يهـا از جمله امکان کاشت آن در خاك ،یطیمح

 یمعرفـ  يبـرا  یزراعـ و در ادامه به ينژادبه يهاانجام برنامه ر،یفق

ـ ا ییآب و هـوا  طیارقام سازگار با شرا . در )15( طلبـد یرا مـ  رانی

عـالوه بـر    ،یراعـ زو بـه  يادنژشروع هر برنامه به يراستا، برا نیا

بـاال،   یپیسـه عامـل تنـوع فنـوت     وجـود  اه،یگ نیا يباال يسازگار

مطلـوب، الزمـه پاسـخ بـه      نشیبـاال و شـدت گـز    يریوراثت پذ

عملکرد دانـه،   ژهیومناسب جهت بهبود صفات مختلف، به نشیگز

 ،ينـژاد در هر برنامـه بـه   تیموفق ي). در واقع برا19و  12است (

ـ   گست وععالوه بر وجود تن دسـت  هرده در ژرم پالسـم، مطالعـه و ب

ثر بر عملکرد دانه، جهت بهبود ؤصفات م یکیآوردن اطالعات ژنت

 يبـر رو  یاسـت. در پژوهشـ   يعملکرد الزم و ضرور میرمستقیغ

بـاال بـا    يریوراثت پـذ  يصفات دارا یی، شناسانوایک يهاپیژنوت

ـ  عنـوان با عملکرد دانه، به يقو یهمبستگ نش یشـاخص گـز   کی

 .)3( شد شنهادیمطلوب با عملکرد باال پ يهاپیانتخاب ژنوت يبرا

 یکـ یتنوع ژنت نوا،یک يانجام شده رو يهاپژوهش ،یطور کلبه

 و هاگل نیپروتئ ي، محتوااهیچون رنگ گ یرا از نظر صفات ییباال

 را هـا بـرگ  میاگـزاالت کلسـ   يو محتـوا  نیساپون يمحتوا ها،دانه

 ياگسترده فیبه ط یابیامکان دستتنوع،  نیکه وجود ا دادند نشان

 ).25( کنـد یرا فـراهم مـ   یطـ یمختلـف مح  طیبا شرا ياز سازگار

ـ بـاال بـوده، قابل   اریبسـ  نوایک يسازگار تیظرف رشـد در انـواع    تی

متـر بـاالتر    4000تا  ایاز سطح در ییآب و هوا طیاز شرا یمختلف

ـ  معمـول  طـور بـه  کـه نیا رغمی). عل20را دارد ( ایاز سطح در  نیب

ـ  مـوارد  بیشـتر و مراکـز تنـوع آن در    اهیگ کی شیدایمنشاء پ  کی

بارگـاوا و   نـوا، یک يرو یدر پژوهش یوجود دارد ول میرابطه مستق
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ـ  میمستق يا) اظهار داشتند که رابطه6همکاران (  تنـوع در ژرم  نیب

ـ ی ها،آن ییایمنشأ جغرافه شده در هند با کاشت يهانوایپالسم ک  یعن

 نـوا یک يهـا پیژنوت يرو یارد. در پژوهشوجود ند ،يویکشور بول

راندمان مصـرف آب و عملکـرد    شه،یسه صفت طول ر يبرا ،)3(

صـفت تعـداد    يبرا درصد و 90 يباال یعموم يریپذدانه وراثت

را گـزارش   ینییپـا  يری) در بوتـه، وراثـت پـذ   نی(گل آذ کولیپان

ـ ترترا بـه  یکـ یژنت شرفتیپ نیترو کم نیبیشتر هاکردند. آن بـه   بی

در  نسـبت دادنـد.   یدگیفت تعداد شاخه در بوته و روز تا رسـ ص

ارتفاع بوتـه، قطـر سـاقه     نیب يقو ی) همبستگ24( گرید یپژوهش

در  گزارش شـد.  گریدکیبا  نیو قطر گل آذ نیطول گل آذ ،یاصل

) دو صـفت قطـر سـاقه و وزن خشـک،     6( نـوا یک يرو یپژوهشـ 

نه گزارش شد عملکرد دا شیثر بر افزاؤم یلیخ صفت دو عنوانبه

ـ تعـداد گـل آذ   م،یضخ يهاساقه اب اهانیو انتخاب گ و  بیشـتر  نی

. دشـ  شـنهاد یپ نـوا یعملکرد دانـه ک  شیدر افزا ادتریوزن خشک ز

 نـوا یک يهاپیدادند که انتخاب ژنوت گزارش )28اسپهار وسانتوز (

ممکن است منجر به  یاصل کولیو قطر پان کولیبر اساس طول پان

و همکـاران   سیانتسـ يدا عملکرد بـاال شـود.   ب يهاپیژنوت دیتول

 یبه جز روز تا گلـده  ،یکیصفات فنولوژ هی) نشان دادند که کل9(

با عملکرد دانه نشان  يداریارتباط مثبت و معن ،یدگیو روز تا رس

 یبـا عملکـرد دانـه ارتبـاط منفـ      یفـ یکه صفات ک یدادند، در حال

 داشتند.

ـ بـرآورد م  ژهیوبه ،یکیژنت يپارامترها نیتخم یکل طوربه  زانی

صـفات توسـط    ينـژاد بـه  يبرا دیمف اریبس یروش ،يریوراثت پذ

 تیـ دهد تا احتمـال موفق یم اجازه فرد به چراکه است، نژادگرانبه

ـ  یکـ یوجود تنوع ژنت ).29کند ( ینیبشیرا پ نشیدر اثر گز  نیدر ب

است  یاهیمواد گ یکیژنت یناهمگنپالسم، منعکس کننده  ژرم کی

 يدیکه تهد ریاخ ییآب و هوا راتییبرخالف تغ ،یناهمگن نیکه ا

شـود و  یمـ  ییغـذا  تیـ است، باعث بهبود امن ییغذا تیامن يبرا

ـ اسـتفاده در   يرا بـرا  ازیـ مـورد ن  یاهیمواد گ ییامکان شناسا  کی

ـ تغ بی). برآورد ضـرا 26( کندیفراهم م اهیگ ينژادبرنامه به  راتیی

موجـب   ،بیشـتر  يریوراثت پذ باال و یکیژنت شرفتیباال، پ یکیژنت

با عملکرد باالتر  يها پیدر انتخاب ژنوت تیاحتمال موفق شیافزا

) اظهـار داشـتند کـه    10و همکاران ( سیسانتي). د7د شد (نخواه

 نـوا یدر ک یکیصفات اگروموفولوژ بیشتردر  يریوراثت پذ نیتخم

ـ ارز يرو گرید یبود. در پژوهش ادیز تنـوع   ،يریوراثـت پـذ   یابی

 یکیژبر صفات مختلـف اگرومورفولـو   یکینتژ شرفتیو پ یکینتژ

 کـه  يطـور صفات باال گزارش شد. بـه  بیشتر يری، وراثت پذنوایک

صـفات   يبـرا  یکـ یژنت شـرفت یو پ يریوراثت پـذ  زانیم نیبیشتر

و  یدگیروز تا رسـ  کول،یطول پان ،یاصل کولیقطر پان شه،یطول ر

صـفات تعـداد    يبرا زین یکیژنت شرفتیو پ يریوراثت پذ نیترکم

 .)3( در بوته و وزن هزار دانه برآورد شد نیآذگل

مطلوب وجـود تنـوع    نشیالزمه پاسخ به گز کهنیتوجه به ا با

 مطلـوب اسـت   نشیباال و شـدت گـر   يریباال، وراثت پذ یکیژنت

شناسایی صفات مـؤثر بـر عملکـرد دانـه بـا تنـوع        نی، بنابرا)12(

ـ  تـر، سـاده  يریبـاال و تـوارث پـذ    يریپذ در  یهـدف اساسـ   کی

نوظهـور   اهیـ گ نیبهبود عملکرد دانه در ا يبرا ينژادبه يهابرنامه

 - 1ترین اهداف این پژوهش عبـارت از:  بر این اساس، مهم. است

 - 2هـا،  ارزیابی سازگاري و بررسی امکـان کشـت اولیـه ژنوتیـپ    

 15مطالعه تنوع ژنتیکی، میزان وراثت پذیري و پیشـرفت ژنتیکـی   

تـرین صـفات   فیزیولوژیکی، جهت شناسایی مهماگرومورفوصفت 

بود کـه در دو منطقـه     ژنوتیپ مختلف کینوا 16موثر بر عملکرد  

  کرج و کرمانشاه انجام شد.

  

 هاو روش مواد

بـود   )1(جـدول  ژنوتیپ کینوا  16مواد گیاهی این پژوهش شامل 

ــداد   ــه تع ــویکی (  15ک ــفت اگروموفوفیزیول ــدول ص ــن ) 2ج ای

 قاتیموسسه تحق یقاتیتحق ستگاهیمنطقه کرج (ادو  ها درژنوتیپ

 قـات یتحق سـتگاه ینهال و بذر کرج) و کرمانشـاه (ا  هیاصالح و ته

و آمـوزش   جیترو قاتیوابسته به مرکز تحق دشت،یماه يکشاورز

ــابع طب و يکشــاورز ــیمن ــاه) یع ــتان کرمانش ــرح  اس ــب ط در قال

 1397 یبـا سـه تکـرار در سـال زراعـ      یکامـل تصـادف   يهابلوك

صـورت  کشـت بـذور بـه    ن،یزمـ  يسـاز شد. پس از آماده یابیزار

بـود.   يمتـر  3 فیرد 5شامل  یشیانجام شد. هر کرت آزما یدست

ـ   متـر یسـانت  60 هافیرد نیفاصله ب  يرو بـذور در  نیو فاصـله ب
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  پژوهش  نیمطالعه شده در ا ينوایک پیژنوت 16اطالعات  .1جدول 

 ماره و نام ژنوتیپش  محل تهیه شماره و نام ژنوتیپ  محل تهیه

 EQ1 :1  کانادا EQ21 :9  فائو

 EQ2 :2 کانادا EQ22 :10  فائو

 EQ3 :3 کانادا EQ26 :11  فائو

 EQ4 :4 کانادا EQ29 :12  فائو

  EQ5 :5 کانادا  EQ31 :13  فائو

 EQ6 :6 کانادا Titicaca :14  دانمارك

 EQ12 :7  فائو Giza1 :15  مصر

 EQ18 :8 فائو Red carina :16  هلند

 
 صفت مختلف اگرومورفوفیزیولوژیکی و کیفی مطالعه شده در این پژوهش 15اطالعات  .2جدول 

  نام صفت  اختصار  نام صفت  اختصار

GYUA عملکرد دانه در واحد سطح DTL یروز تا ده برگ 

BYUA در واحد سطح یکیولوژیعملکرد ب DF گلدهیتا  روز 

GHI برداشت دانه شاخص DPCC پانیکولرنگ  رییتا تغ روز 

LWC آب برگ يمحتوا DMG شدن دانه يریتا ش روز 

TGW هزار دانه وزن DPM یکیولوژیزیف یدگیتا رس روز 

GPP دانه نیپروتئ درصد MSD یساقه اصل قطر 

GSP دانه نیساپون درصد MPD یاصل پانیکول قطر 

------  ------- GFP طول دوره پر شدن دانه 

  

ـ . با توجه بـه سـطح ز  دشلحاظ  متریسانت 10 هافیرد کشـت،   ری

)، لـوگرم یک 3پتـاس (  ییایمیشـ  يکودهـا  از هـا بوته هیجهت تغذ

شـد. مبـارزه بـا    ) استفاده لوگرمیک 5/1) و ازت (لوگرمیک 3فسفر (

مبارزه با  يبرا نیچنانجام شد. هم یصورت دستهرز به هايعلف

حل اول (در مرا 5هر  ياریآب ور. ددشاستفاده  دریآفات از سم کنف

ـ انجـام شـد. در ا   بـار  کیروز  7رشد) تا   15پـژوهش تعـداد    نی

ـ ) ارز2صفت مختلـف (جـدول    آب  ايمحتوشـدند. صـفت    یابی

  محاسبه شدند: لیو به شرح ذ 1) از رابطه LWC( گبر

)1                           ( LWC FW DW / DW     100 

  

ـ ترتبه DWو  FWروابط باال  در ـ ب بی ر بـرگ و وزن  تـ ن وز انگری

نمونه  15 ادتعدصفات فوق،  يریگاندازه ايبرخشک برگ بودند. 

انتخـاب شـدند.    یطـور تصـادف  بـه  پیاز هر تکرار هر ژنوت یگبر

گذاشـته شـدند و    یکیپالسـت  سـه یجداشده در داخـل ک  يهابرگ

 منتقل همایشگاآز بـه  هـا تـر بـرگ  وزن يریگبالفاصله جهت اندازه

 24هـا بـه مـدت    ک بـرگ، نمونـه  محاسبه وزن خشـ  يشدند. برا

شـدند.   ينگهـدار  گـراد یدرجـه سـانت   50 يساعت در آون با دما

دانه از روش کجلـدال   نیدرصد پروتئ يریگجهت اندازه نیهمچن

) 16( ولیـ روش کوزدانـه از   نیدرصد سـاپون  يریگاندازه يو برا

تنوع و کاربرد صفات مختلف در بهبـود   یابیارز ي. برادشستفاده ا

 انس،یـ وار هیـ مختلف شامل تجز يآمار يهادانه از روشعملکرد 

 هیـ و تجز ياخوشـه  هیـ تجز ها،به عامل هیتجز ها،نیانگیم سهیمقا

ــخ  ــابع تش ــرم   صیت ــتفاده از ن ــا اس ــزار ب   و SAS Ver 9.4اف
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Minitab Ver. 16  ياخوشه هیزتج ها،به عامل هی. تجزدشاستفاده 

ـ با اسـتفاده از م  صیتابع تشخ هیو تجز دو مکـان   يهـا داده نیانگی

 انجـام  از قبل. شد انجام هامکان انسیوار یکنواختیاز تست  پس

ـ منظـور ارز مرکـب، بـه  انسیوار هیتجز و همگـن   یکنـواخت ی یابی

مختلـف از آزمـون    يهاهاي مکانشیاشتباه آزما ـانسیبـودن وار

ـ قبـل از عمـل تجز   نیچنـ هم .دشبارتلـت اسـتفاده   انس،یـ وار هی

ـ قبـل از عمـل تجز   تایصادق بودن فرضـ  از جملـه   انس،یـ وار هی

) و Data residual( هـا داده مانـده یباق عیـ فرض نرمـال بـودن توز  

ـ ارز يماریدرون ت انسیوار یکنواختیآزمون  شـد. در ادامـه،    یابی

 یکـ یژنت شرفتیو پ یعموم يریپذمانند وراثت یکیژنت يپارامترها

 هیـ جزجهت انجـام ت  برآورد شدند. بیتقر طورصفات مختلف به

ـ ن ياخوشه ـ ) و از معWardاز روش وارد ( زی مربـع   يافاصـله  اری

 فاصله، استفاده شد. سیعنوان ماتربه رسون،یپ

ــا ــیژنت يپارامتره ــر  یک ــه ض ــف از جمل ــتغ بیمختل  راتیی

)، درصـد تفاضـل   GCV(یپیژنوت راتییتغ بی)، ضرPCV(یپیفنوت

وراثـت   ،یپیژنـوت  راتییتغ بیو ضر یپیفنوت راتییتغ بیضر نیب

محاسبه شدند.  نیانگینسبت به م یکیژنت شرفتیپ ،یعموم يریپذ

  شد: سبهمحا لیبشرح ذ نیانگینسبت به م یکیژنت شرفتیمقدار پ
 

)2 (                           2 22
phGA k σ h = پیشرفت ژنتیکی  

)3(                       GA
X

  نسبت به میانگینپیشرفت ژنتیکی  = 

  

استاندارد شده اسـت کـه    نشیگز لیفرانسیهمان د kرابطه باال  در

ـ ترتدرصـد بـه   5درصـد و   10 نشیشدت گـز  يمقدار آن برا  بی

2 اســت. 063/2و  76/1
phσ، 2h وX برابــر اســت بــا ترتیــب بــه

 صفت مورد نظر است.   نیانگیم و يریپذوراثت ،یپیفنوت انسیوار

ـ  “ اریبار از مع نیاول يمقاله برا نیا در  بیضـر  نیدرصد تفاضـل ب

اسـتفاده   لیـ بشرح ذ "یپیژنوت راتییتغ بیو ضر یپیفنوت راتییتغ

    :دش یمعرف اریمع نیشد و ا

Percentage of difference between phenotypic coefficient 
of variance and genotypic coefficient of variance (%) =  
                              

)4(                                  ) =%PDPG (   

ترتیب درصد تفاضل بـین  به  GCVو   PDPG ،PCVکه در آن 

ضریب تغییرات فنوتیپی و ضـریب تغییـرات ژنـوتیپی، ضـریب     

براي صـفت مـورد    تغییرات فنوتیپی و ضریب تغییرات ژنوتیپی

  نظر است.

  

 و بحث جینتا

 هانیانگیم سهیو مقا انسیوار هیتجز جینتا

ـ )، اثـر ژنوت 3جـدول  ( انسیوار هیتجز جینتا طبق  هیـ کل يبـرا  پی

 داریاختالف معنـ  يدانه، دارا نیپروتئ درصد صفت جزصفات، به

بـاال در   یکـ یدهنده وجود تنـوع ژنت که نشان بود) p<0.01( يآمار

 هکـ  يطوربه، صفات مطالعه شده است يبرا نظر مورد پالسم ژرم

ـ بهبـود ا  يبرا ينژادبه امهتنوع الزمه هر برن نیوجود ا  بـا  اهیـ گ نی

 يمطلوب برا نشیبخش پاسخ به گز دیامر نو نیکه ا ارزش است

 است. هاپیژنوت نیدر ا نشیصفات مذکور پس از انجام گز

 ،یاصـل  ساقه قطر صفت سه جزءصفات به هیکل يبرا زیمکان ن اثر

 نیـ شـد کـه ا   داریدانه معنـ  نیطول دوره پر شدن و درصد پروتئ

در کنتـرل   پ،یـ عالوه بر سهم ژنوت ط،ینقش قابل توجه مح گرانیب

 صفات است.   نیا

 جـزء صـفات، بـه   بیشـتر  يبرا زیدر مکان ن پیمتقابل ژنوت اثر

قطـر   کول،یرنگ پـان  رییروز تا تغ ،یروز تا گلده ،یروز تا ده برگ

آب  يدر واحد سـطح، محتـوا   یکیولوژیعملکرد ب ،یاصل کولیپان

 نیـ شد کـه ا  داریمعن حفظ آب در برگ قطع شده ییبرگ و توانا

ـ  هـا پیپاسخ متفاوت ژنوت انگریب ـ تغ هب  رییـ مکـان کشـت و تغ   ریی

ـ  جهینت یعبارتمنطقه است. به ییآب و هوا طیشرا دسـت آمـده   هب

بـه   هاپیژنوت ریمتغ يرسازگا درجه و متفاوت واکنش دهندهنشان

 يرو یدر هر منطقه اسـت. در پژوهشـ   ییآب و هوا طیشرا رییتغ

مورد نظـر   يهاپی، گزارش شد که ژنوتنوایمختلف ک يهاپیژنوت

. در )14( بودنـد  يآمـار  داریتفاوت معن يصفات دارا بیشتر يراب

 بیشـتر  يدر مکـان بـرا   پیـ و ژنوت پیاثر ژنوت، یقبل يهاپژوهش

ــفات اگرو ــوژموص ــوایک یکیرفول ــ ن ــ داریمعن . در )18و  3(د ش

و  یصفات کمـ  بیشتر يبرا نوا،یک پیژنوت 10 يرو گرید یپژوهش

 شد مختلف گزارش يهاپین ژنوتیدر ب ییباال یکیتنوع ژنت یفیک

)13.(   
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 نوایک هاي مختلفبراي صفات مختلف در ژنوتیپ مرکب نتایج تجزیه واریانس .3جدول 

 کولیقطر پان

 یاصل

ساقه  قطر

 اصلی

 یدگیروز تا رس

 کیولوژیزیف

 يریروز تا ش

 دانه شدن

 رییروز تا تغ

 پانیکولرنگ 
 گلدهیروز تا 

روز تا ده 

 یبرگ

درجه 

 آزادي
 منبع تغییر

34/56** 05/0  مکان  1 *4/01 *4/17 **54/00 **1/50 **376/04 

12/6  27/4  05/0  08/0  27/0  89/1  43/1  اشتباه اول 4 

  ژنوتیپ 15 **19/63 **30/61 **179/80 **26/98 **214/14 **12/89 **39/41

001/0  7/23** 238/86** 2/94** 001/0  30/0  43/0  مکان ×ژنوتیپ 15 

07/3  76/1  92/2  04/0  38/0  77/0  47/0  اشتباه دوم 60 

 ضریب تغییرات  - 91/1 81/1 67/0 26/0 41/1 15/10 54/14

 
 .3ادامه جدول 

درصد 

ساپونین 

  دانه

درصد 

  روتئین دانهپ

وزن هزار 

 دانه

محتواي 

  آب برگ

شاخص 

برداشت 

 دانه

عملکرد 

بیولوژیک 

در واحد 

 سطح

 عملکرد دانه

  در واحد سطح

طول دوره 

  پر شدن دانه

درجه 

 آزادي
 منبع تغییر

57/69** 65/15  36/57** 3/47** 81180** 2051285** 56711/34*** 76/0  مکان 1 

09/0  43/23  01/0  01/0  3280 154880  13/24  95/0  اشتباه اول 4 

2/34** 08/6   ژنوتیپ 15 **79/53 **1655/29 **146135 **6617 **0/56 **0/97 

1/32** 2/73* 0/56** 0001/0  مکان ×پیژنوت 15 **89/49 **915/61 2482 **2780 

08/0  20/5  02/0  21/0  188 29482 90/61  81/3  اشتباه دوم 60 

96/6 97/15 14/10 39/11 32/14 29/15 61/13 25/3 -  
ضریب 

 تغییرات

 .استدرصد  یکدرصد و  پنج يبودن در سطح آمار دارینشانگر معن بیترتبه **و  *

 
(جـدول  در مکـان   پیـ ژنوت نیاثر متقابل ب نیانگیم سهیمقا جینتا

در مکـان اول   15 و 14 يهـا پیـ ژنوت کـه یحـال نشان داد در )4

 يکرمانشـاه) دارا در مکـان دوم (  16شـماره   پیـ (کرج) و ژنوت

 ،5، 11يهـا پیژنوت ،عملکرد دانه در واحد سطح بودند نیبیشتر

عملکـرد را داشـتند. در    نیترمدر مکان دوم (کرمانشاه) ک 4و  6

ـ یگـروه اول،   يهاپی)، ژنوت5و  4ول اجد( جیواقع طبق نتا  یعن

از صـفات   ییبـاال  ریمقـاد  يبـا عملکـرد بـاال، دارا    يهاپیژنوت

وزن هـزار دانـه، روز تـا     ،یاصل کولیپان شاخص برداشت، قطر

از  یکـ ی که يطوربودند، به یو روز تا گلده کولیرنگ پان رییتغ

ـ باال بـودن مقـدار ا   ها،پیژنوت نیعملکرد در ا شیفزاا لیدال  نی

گـروه   يهـا پیـ است که ژنوت یحالدر نیا. است هاصفات در آن

ز صـفت  ا ییباال ریمقاد ينامطلوب، دارا يهاپیژنوت یعنیدوم، 

ـ استقرار اول يبیشتر ریبا تاخو  بوده یروز تا ده برگ داشـتند و   هی

 قـت یحق در. ندداشـت  يتـر کماستفاده  ،فصل رشد لیلذا از پتانس

 رتـر یقرار دتمنجـر بـه اسـ    ،یطول دوره روز تـا ده برگـ   شیافزا

باعث کـاهش عملکـرد    میرمستقیغ طوربه جهیو در نت هاچهاهیگ

 سـه یمقا جینتـا  یشـد. در پژوهشـ  ) خواهـد  5و  4ول ادانه (جد

ـ پـنج ژنوت  يصـفات رو  نیانگیم  ) نشـان داد کـه  18( نـوا یک پی

ـ دانه مربوط بـه ژنوت  ردعملک نیبیشتر  يبـود کـه دارا   ییهـا پی

) گـزارش کـرد کـه    14( یمـ یکر وزن هزار دانه بودنـد.  نیبیشتر

 ریمقاد نیبیشتر يبا عملکرد باال، دارا نوایمطلوب ک يهاپیژنوت

روز تــا رســیدگی   ،یدرصــد گلــده  50تــا  از صــفات روز

تعـداد شــاخه اصـلی، طــول    ،یقطـر ســاقه اصـل   ،یفیزیولـوژیک 

قطر پانیکول و شاخص برداشت بودند.  کول،یتعداد پان ول،پانیک

ـ تا) 14( فـوق  حاصـله از پـژوهش   جینتا ـ ا جیکننـده نتـا   دیی  نی

  یاساس و مهم نقش دهندههر دو پژوهش نشان و پژوهش بوده
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صفت مختلف پس از انجام  15ژنوتیپ کینوا و  16ها براي هاي نسبی و تجمعی عامل. ضرایب عاملی صفات مختلف و واریانس6جدول 

  دوران وریمکس

  ضریب عامل دوم  ضریب عامل اول  صفت  ضریب عامل دوم  ضریب عامل اول  صفت

  -13/0  75/0 عملکرد دانه در واحد سطح  -22/0  -54/0 یروز تا ده برگ

  12/0  -06/0 در واحد سطح کیولوژیعملکرد ب  -36/0  67/0 گلدهیتا  روز

  -23/0  69/0 برداشت دانه شاخص  -07/0  88/0 پانیکولرنگ  رییتا تغ روز

  -76/0  39/0 آب برگ يمحتوا  49/0  49/0 شدن دانه يریتا ش روز

  -47/0  54/0 هزار دانه وزن  87/0  14/0 یکیولوژیزیف یدگیتا رس روز

  21/0  -28/0 دانه نیپروتئ درصد  -74/0  26/0 یساقه اصل قطر

  -54/0  53/0 دانه نیساپون درصد  -38/0  76/0 یاصل پانیکول قطر

  76  48  ها درصد واریانس تجمعی عامل  87/0  09/0 طول دوره پر شدن دانه

  

قطـر   کول،یطول پان از جمله کولیپان يو اجزا کولیصفت پان

 نـوا یک رعملکـرد دانـه د   شیدر افـزا  کول،یو تعداد پان کولیپان

 بودند.

 

 هابه عامل هیتجز

 )6(جـدول   مکسیور دوران انجام از پس هابه عامل هیتجز جینتا

ها توسط دو عامل اول کل داده انسیدرصد از وار 76نشان داد که 

 بیترتول و دوم بهسهم عامل ا که يطور. بهشودیم هیو دوم توج

 9 يرو یپژوهشـ  در. بـود  هاکل داده انسیدرصد از وار 28و  48

ـ ی، سهم عامل اول، نوایک پیژنوت 11 صفت مختلف در سـهم   یعن

  جینتا. )26( کل گزارش شد انسیدرصد از وار 50عامل عملکرد، 

 ،یاصل کولیرنگ پان ریینشان داد که عامل اول با صفات روز تا تغ

واحـد سـطح، شــاخص    عملکـرد دانـه در   ،یاصـل  کولیقطـر پـان  

مثبت  ياطهدانه راب نیوزن هزار دانه و درصد ساپون برداشت دانه،

عامل عملکـرد   ای یشیعامل رشد زا"داشت لذا عامل اول  يو قو

 .)6(جدول  شد يگذارنام "دانه

صـفات   داریبا توجه به رابطه مثبت و معنـ  گر،ید یطرف از

طول دوره پر شدن دانـه و روز   ،یکیولوژیزیف یدگیروز تا رس

عامـل طـول دوره   "عامـل  نیشدن دانه با عامل دوم، ا يریتا ش

 یکیطول دوره فنولوژ شیشد. افزا يگذارنام "اهیگ یکیفنولوژ

منجر بـه   شیزااف نیکه ا شودیم یشیرشد رو شیمنجر به افزا

بهبود عملکرد دانه خواهد شد.  تیو در نها یشیبهبود رشد زا

ـ البتـه ا  ـ منـوط بـه ا   بهبـود عملکـرد دانـه    نی اسـت کـه در    نی

 اه،یـ مختلـف گ  يهابه بخش يدیتول ياختصاص مواد فتوسنتز

سرعت اختصـاص مـواد    و مناسب صورت گرفته يبند میتقس

 یکلـ  طـور بـه  نیبراباشـد. بنـا   ادیاز منبع به مخزن ز يارهیذخ

و مقدار  یشیزا يهااختصاص مواد پروده به بخش ادیز ریمقاد

مورد توجـه   یشیرو يهااختصاص مواد پروده به بخش نیبنایب

ـ پژوهش، مقدار ز نیاساس در ا همینبر  است بوده عامـل   ادی

ول با عملکرد دانه) عامل ا ي(با توجه به رابطه مثبت و قو اول

و  یدوم (بـا توجـه بـه رابطـه منفـ      ملعا نینابیب و مقدار کم و

. با توجه بـه  عامل دوم با عملکرد دانه) مورد نظر است فیضع

(شـکل   یعـامل  هیـ پالت تجز يآمده از نمودار بادستبه جینتا

ـ )، بخش واقع در ناح1  هیـ پـالت، ناح  يچهـارم نمـودار بـا    هی

و  هـا پیژنوت تبع آنکه به شودیپالت محسوب م يمطلوب با

 نیتـر عنـوان مطلـوب  به رندیگیقرار م هیناح نیکه در ا یصفات

)، 1(شـکل   جی. طبـق نتـا  شوندیو صفات شناخته م هاپیژنوت

، 14 يهـا پیـ ژنوت یعنـ یپالت،  يچهارم با هیناح يهاپیژنوت

 یپیهم ژنـوت  10 پی(البته ژنوت نیترعنوان مطلوببه 16و  15

 يدوم با هیواقع در ناح يهاپیتو ژنو به نسبت مطلوب است)

 نیتـر نـامطلوب  عنـوان بـه  6 و 5 ،4 يهـا پیژنوت یعنیپالت، 

 ،یاصـل  کولیصفات قطر پان نیشدند. همچن یمعرف هاپیژنوت

شاخص برداشت دانه و وزن هـزار   کول،یرنگ پان رییروز تا تغ

 شیبـا افـزا   يراسـتا  - صـفات هـم   نیترعنوان مطلوبدانه، به
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  پس از انجام دوران وریمکس ژنوتیپ کینوا 16 صفت مختلف براي 15عاملی  تجزیه پالت باي نمودار .1شکل 

 یدگیتا رس روز )،DMG( شدن دانه يریتا ش روز)، DPCCپانیکول (رنگ  رییتا تغ روز )،DFگلدهی (تا  روز)، DTLروز تا ده برگی (

 عملکرد دانه در واحد سطح)، GFP( طول دوره پر شدن دانه)، MPDی (اصل پانیکول قطر)، MSDی (ساقه اصل قطر)، DPMیکی (ولوژیزیف

)GYUA ،(در واحد سطح یکیولوژیعملکرد ب )BYUA ،(برداشت دانه شاخص )GHI ،(آب برگ يمحتوا )LWC ،(هزار دانه وزن 

)TGW( دانه نیپروتئ )، درصدGPP( دانه نیساپون ) و درصدGSP.( 

  

 ادیـ شدند. مقـدار ز  ییآن، شناسار مثبت بر بهبود یعملکرد با تأث

 بـه  منجـر  هادر جهت بهبود آن نشیگز ،صفات مطلوب بوده نیا

ـ ن یقبلـ  يهـا پـژوهش  جیعملکرد دانه خواهد شد. نتا شیافزا  زی

 کولیو مثبت صفات وزن هزار دانه، قطر پـان  يارتباط قو گرانیب

  ).14و  2( دندو شاخص برداشت با عملکرد دانه بو یاصل

  

 خوشه هیتجز

ـ )، ژنوت2شکل دست آمده (هب جینتا طبق بـه سـه گـروه     هـا پی

 ریمقـاد  يخوشـه سـوم دارا   يهـا پیـ د. ژنوتشدن يبندمیتقس

رنـگ   رییـ روز تـا تغ  ،یاز صـفات مهـم روز تـا گلـده     ییباال

عملکرد دانه در  ،یاصل کولیقطر پان ،یقطر ساقه اصل کول،یپان

آب بـرگ، وزن   يواحد سطح، شاخص برداشت دانـه، محتـوا  

 خوشـه “ عنـوان دانـه بودنـد و بـه    نیدانه و درصد سـاپون  ارهز

 ) نشان داد که8جدول ( جی). نتا7جدول شد ( هدینام ”عملکرد

ــا 02/105( یکــیفاصــله ژنت نیبیشــتر يدارا 3و  1خوشــه  ) ب

 از تـوان یمـ  گیـري  رگ دو يهـا بودند. لذا در برنامه گریهمد

تنـوع   نیبیشتر جادیعنوان والدین جهت ابه 3و  1افراد خوشه 

 نـوا یدر ک یتفرق استفاده کرد. در پژوهشـ  يهادر نسل یکیژنت

اسـتفاده شـد،    هـا پیژنوت يبندجهت گروه ياخوشه هیاز تجز

 يبندمطالعه در سه خوشه طبقه مورد يهاپیژنوت که يطوربه

 ییهااعضاء خوشه نیب زشی، آمگرید ی. در پژوهش)18( شدند

 نیبیشـتر  جـاد یبودند جهت ا یکیژنت فاصله ترینکه داراي بیش

ـ نشان د جی. نتا)8( شد شنهادیپ یتنوع مصنوع  نیاد که تفاوت ب

تفاوت  گرانیب نیکه ا بود داریصفات معن بیشتر يبرا هاخوشه

 نیقابل توجه در ب یکیو وجود فاصله ژنت هاپیژنوت نیب یواقع

ـ بـودن ا  داریمعنـ  ضـمن  در. )7(جـدول   اسـت  هـا خوشه  نی

و  هـا پیـ ژنوت حیصـح  يبندخوشه انجام دهندهنشان هاتفاوت

جهت  ،ياخوشه هیدر ادامه تجز. است هامطلوب آن يسازمجزا

 صیتابع تشخ هیانجام شده، تجز يهايبندصحت خوشه دییتا

 هیتجز جی)، نتا9جدول ( صیتابع تشخ هیتجز جیانجام شد. نتا
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  صفت به روش وارد و ماتریس فاصله مربع پیرسون 15 بر اساس )G16تا  G1ژنوتیپ کینوا ( 16 دندروگرام .2شکل 

  

  

 یج مقایسه میانگین بین سه خوشه براي صفات مطالعه شدهنتا .7جدول 

پانیکول  قطر

 اصلی

قطر ساقه 

 اصلی

روز تا 

 یدگیرس

 یکیولوژیزیف

 يریروز تا ش

 دانه شدن

 رییروز تا تغ

 کولیرنگ پان

روز تا 

 گلدهی
 خوشه       یروز تا ده برگ

)رمتیلیم(  (روز)     

10/03b 11/87b 126/9a 76/48a 89/92b 47/43b 37/3a 1 

12/32ab 13/43a 118/10b 76/53a 90/88b 48/54b 35/46b 2 

14/65a 14/06a 118/22b 75/57a 99/25a 51/28a 35/56b 3 

 

  .7ادامه جدول 

درصد 

 ساپونین دانه

درصد 

 پروتئین دانه

وزن هزار 

 دانه

محتواي 

 برگ آب

شاخص 

 برداشت دانه

عملکرد 

در  بیولوژیک

 واحد سطح

 عملکرد دانه 

 در واحد سطح

طول دوره پر 

  خوشه  شدن دانه

گرم)( )(درصد (گرم) (درصد)  (روز) 

3/67b 15/03a 1/19b 3/72b 20/62b 1157/17a 52/97b 64/0a 1 

4/19ab 13/99ab 1/56b 3/99b 20/99b 1125/6a 52/31b 55/6a 2 

5/03a 13/76b 2/07a 4/41a 37/53a 1058/5b 80/47a 57/0a 3 

حرف  کیحداقل  يکه دارا ییها¬نیانگی. در هر ستون مانجام شده است 0/05 =� دانکن با يادامنه چند آزمون روش به هاخوشه نیگانیم سهیمقا

  ندارند. داریدرصد تفاوت معن پنجدانکن در سطح احتمال  آزمون يمشترك هستند بر مبنا
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  هامرکز خوشه نیفاصله ب سیماتر .8جدول 

  خوشه سوم  خوشه دوم  خوشه

  02/105  43/33  خوشه اول

  19/75  0/0  خوشه دوم

 
  نوایک يها پیمطالعه در ژنوت بر اساس صفات مورد يبندبراي گروه صیتابع تشخ هیتجز جینتا .9جدول 

  اس تابع تشخیصبر اس شدهینیبشیپي بندگروه

  1 2 3 کل

 ياخوشهي حاصل از تجزیه هاگروه تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

100 

100 

100 

5 

8 

3 

0 

0 

100 

0 

0 

3 

0 

100 

0 

0 

8 

0 

100 

0 

0 

5  

0 

0 

1 

2 

3 

  

کـرد.   دییبه سه خوشه، را تا هاپیژنوت يبندگروه یعنی ،ياخوشه

 شد. دییتا صد در صد طوربه هايبندصحت گروه که يطوربه

 

 صفات مختلف   يبرا یکیژنت يپارامترها برآورد

 يدارا نظـر  مورد پالسم )، ژرم10جدول دست آمده (هب جینتا قیط

و صـفت شـاخص   صـفات بـود. د   بیشتر يبرا ییباال یکیتنوع ژنت

تنوع  بیضر نیبیشتربا داشتن  یاصل کولیبرداشت دانه و قطر پان

 عنـوان بـه  ،یکیژنت شرفتیپ نیبیشترباال و  يریوراثت پذ ،یکیژنت

شـدند   ییبـاال، شناسـا   نشیگـز  بـه  پاسـخ  بـا  مطلـوب  صفت دو

 نشی(گـز  یمنفـ  نشیدو صـفت و گـز   نیا يمثبت برا نشیکهگز

 ينـژاد بـه  یآت يهادر برنامه یگصفت روز تا ده بر يآن) برا هیعل

، نـوا یک يهـا پیـ ژنوت يرو ی. در پژوهششودمی شنهادیپ اه،یگ نیا

 يبـاال  یعمـوم  يریپذصفت عملکرد دانه وراثت يبرا که یحالدر

) در نیـ (گل آذ کولیصفت تعداد پان يگزارش شد، برا درصد 90

 نیتـر و کم نیبیشـتر  ها. آندشمشاهده  ینییپا يریبوته، وراثت پذ

صفت تعـداد شـاخه در بوتـه و     يبرا بیترترا به یکیژنت شرفتیپ

، نـوا یک يرو دیگر ی. در پژوهش)3( برآورد کردند یدگیروز تا رس

 مطلـوب  صـفات  عنوانبه ته،دو صفت قطر ساقه و وزن خشک بو

 شیمطلـوب جهـت افـزا    یکـ یبـاال و تنـوع ژنت   يریپـذ  توارث با

گـزارش   )28سـانتوز ( اسـپهار و  . )6( شدند شنهادیعملکرد دانه، پ

و قطـر   کولیبر اساس طول پان نوایک يهاپیدادند که انتخاب ژنوت

با عملکرد  يهاپیژنوت دیمنجر به تول ،ممکن است یاصل کولیپان

 باال شود.  

 ینـاهمگن  گرانیـ پالسم، بم ژر کی نیدر ب یکیتنوع ژنت وجود

ـ مـورد نظـر اسـت کـه ا     یاهیمواد گ یکیژنت امکـان   ینـاهمگن  نی

ـ اسـتفاده در   يبـرا  ازیـ مـورد ن  یاهیـ مواد گ ییشناسا برنامـه   کی

ـ تغ بی). بـرآورد ضـرا  26( کندیفراهم مرا  یاهیگ ينژادبه  راتیی

موجـب   ،بیشـتر  يریپذ اثتباال و ور یکیژنت شرفتیباال، پ یکیژنت

ها بـا عملکـرد بـاالتر    پیدر انتخاب ژنوت تیاحتمال موفق شیافزا

ـ ) ب10ن (و همکـارا  سیسـانت ي). د7خواهد شد ( داشـتند کـه    انی

 ادیـ ز نوایصفات مطالعه شده در ک بیشتردر  يریوراثت پذ نیتخم

ـ ارز يبـر رو  گـر ید یبود. در پژوهش تنـوع   ،يریوراثـت پـذ   یابی

 یکیبر صفات مختلـف اگرومورفولـوژ   یکیژنت شرفتیو پ یکیژنت

 کـه  يطـور صفات باال گزارش شد. بـه  بیشتر يریوراثت پذ نوا،یک

صـفات   يبـرا  یکـ یژنت شـرفت یو پ يریراثت پـذ و زانیم نیبیشتر

 یدگیروز تـا رسـ   کول،یطول پـان  ،یاصل کولیقطر پان شه،یطول ر

 یکـ یژنت شـرفت یو پ يریوراثت پذ نیترکم نیگزارش شد. همچن

 در بوته و وزن هزار دانه مشاهده شـد  نیآذصفات تعداد گل يبرا

ـ   جی. نتا)3(  راتییـ تغ بیضـر  نینشان داد که هر چقدر تفاضـل ب

در کنتـرل   یطـ یمح عامـل  نقـش  باشـد،  تـر کم یپیو ژنوت یپیفنوت

آن صفت بـاالتر   يریپذوراثت جهینت در و ترآن صفت کم یکیژنت

مقالـه   نیبار در ا نیاول يبرا اریمع نی. ا)10(جدول  است بیشترو 
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  . پارامترهاي ژنتیکی صفات مختلف10جدول 
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صد
در
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G
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(
  

 62/7 90/96 56/1 40/4  47/4  یروز تا ده برگ

 14/7 31/96 86/1 13/4  21/4  گلدهیروز تا 

 76/7 14/97 44/1 47/4  54/4  پانیکولگ رن رییروز تا تغ

 52/4 98/95 03/2 62/2  68/2  دانه شدن يریروز تا ش

 43/1 26/23 77/51 68/1  48/3  کیولوژیزیف یدگیروز تا رس

 24/10 23/61 75/21 44/7  50/9  قطر ساقه اصلی

 52/36 01/95 53/2 29/21  84/21  پانیکول اصلی قطر

 83/1 53/23 49/51 14/2  42/4  طول دوره پر شدن دانه

 91/27 10/68 48/17 21/19  28/23  عملکرد دانه در واحد سطح

 92/17 59/54 11/26 78/13  65/18  در واحد سطح عملکرد بیولوژیکی

 11/41 48/78 41/11 37/26  77/29  شاخص برداشت دانه

 02/11 63/66 37/18 67/7  40/9  محتواي آب برگ

 49/24 21/67 02/18 97/16  70/20  وزن هزار دانه

 51/5 75/35 21/40 24/5  76/8 درصد پروتئین دانه

 25/14  40/67 90/17  86/9  01/12  درصد ساپونین دانه

  

 یعموم يریوراثت پذ ،یپیژنوت راتییتغ بیو ضر یپیفنوت راتییتغ بیضر نیدرصد تفاضل ب یکیسه پارامتر ژنت نیساده ب یهمبستگ .11جدول 

  نوایک پیژنوت 16در پانزده صفت مختلف مربوط به  نیانگینسبت به م یکیژنت شرفتیو پ

  پیشرفت ژنتیکی نسبت به میانگین  وراثت پذیري عمومی  پارامتر

  -36/0  -994/0***  درصد تفاضل بین ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی

  32/0  1  وراثت پذیري عمومی

  .استدرصد  1/0 يبودن در سطح آمار دارینشانگر معن ***

  

 کیـ  يریپـذ وراثـت  زانیم يبرا ياریعنوان معو به شودیم یمعرف

 آن درصد 5 از تررصد و کمد 5 ریو مقاد شودیصفت محسوب م

صـفت مـورد نظـر     يباال و قابل توجـه بـرا   يریوراثت پذ گرانیب

رابطــه  گرانیــب زیــ) ن11جــدول ســاده ( یهمبســتگ جی. نتــااســت

درصـد  "شاخص  نی) بP≤001( داریمعن اریو بس یمنف یهمبستگ

 "یپیژنـوت  راتییتغ بیو ضر یپیفنوت راتییتغ بیضر نیتفاضل ب
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صـفات مـورد مطالعـه بـود. در      "یعمـوم  يریپذمقدار وراثت"و 

از  یطـ یشـاخص، سـهم انحـراف مح    نیـ واقع با کـاهش مقـدار ا  

در کنتـرل   یکـ یژنت انسیـ و سـهم وار  شودیکل کاسته م انسیوار

ـ  یوجود رابطه منف رغمی. علافتیخواهد  شیصفت افزا ـ ا نیب  نی

طبـق   امـا  ن،یانگیـ نسبت بـه م  یکیژنت شرفتیشاخص با پارامتر پ

 ياز نظـر آمـار   یرابطـه منفـ   نیپژوهش، ا نیحاصل از ا يهاداده

  ).  11نبود (جدول  داریمعن

 

 يریگجهینت

 یمطلوب یکیژنت شرفتیو پ یکیپژوهش، تنوع ژنت نیا جینتا طبق

ـ نوظهـور در ا  اهیگ نیمطالعه شده در ا يهاپیژنوت نیدر ب  ران،ی

بودن انجـام   دیمف دهندهنشان که دشصفات مشاهده  بیشتر يبرا

شـماره   يهـا پیـ پالسم حاضر است. ژنوت در ژرم هیاول نشیگز

صـفات   يشـده، دارا  یابیارز اندر مجموع دو مک 16و  15، 14

 یکـ یژنت لیاز پتانسـ  توانیبودند که م ییمطلوب و عملکرد باال

ـ ا جیاسـتفاده کـرد. طبـق نتـا     یآت ينژادبه يهابرنامه در هاآن  نی

 ،یاصـل  کولیپـان صفات قطـر   يمثبت برا نشیپژوهش انجام گز

رنـگ   رییـ روز تـا تغ  ،یهشاخص برداشـت دانـه، روز تـا گلـد    

مهـم قطـر    اریدو صـفت بسـ   ژهیـ وهو وزن هزار دانه (ب کولیپان

. عـالوه  شودمی شنهادیو شاخص برداشت دانه) پ یاصل کولیپان

 یصفت روز تا ده برگـ  يبرا یمنف نشیانجام همزمان گز ن،یبر ا

رشـد،   هیـ در مراحـل اول  هـا چهاهیگ ترعیکه منجر به استقرار سر

ــتفاده  ــتراس ــ بیش ــد و در نها لیاز پتانس ــل رش ــفص ــود  تی بهب

 شیآزمـا  نیا طیعملکرد دانه خواهد شد، تحت شرا میرمستقیغ

 و هـا در سـال  شیاست، هر چنـد کـه تکـرار آزمـا     هیقابل توص

در قضاوت ما خواهد شـد.   بیشتر نانیباعث اطم بیشتر يهامکان

ـ   " دیاز پارامتر جداستفاده  انیدر پا  بیضـر  نیدرصـد تفاضـل ب

بـر اسـاس رابطـه     "یپیژنوت راتییتغ بیو ضر یپیفنوت راتییغت

صفات مـورد مطالعـه    یعموم يریپذآن با وراثت داریمعن اریبس

)***0994 = rشودمی هی)، مطلوب بوده، توص. 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the diversity and predict the response to selection in different traits of 16 
quinoa genotypes, which was done in a randomized complete block design in Karaj and Kermanshah. The genotypes 
had a statistically significant difference (p ≤0.01) for the majority of the traits, and they were distributed in four biplot 
regions. Genotypes 14, 15, and 16 had the highest, and genotypes 5 and 6 had the lowest grain yield and grain harvest 
index. While the main panicle diameter, grain harvest index, day to physiological maturity, day to main panicle color 
change, 1000-grain weight, and day to flowering had the highest positive alignment with yield component, day to ten 
leaf trait had a strong but negative connection with it.  The highest genetic distance was observed between the first and 
third clusters, which can be achieved by crossing the selected genotypes of these two clusters, to create the greatest 
genetic diversity in the dividing generations. Grain harvest index and diameter of the main panicle with the highest 
coefficient of genetic diversity, high heritability, and the highest genetic progression were identified as two desirable 
traits with a high selection response.  Positive selection for these two traits and negative selection for day to ten leaf 
traits are suggested in future breeding programs of this plant. In general, due to the limitation of direct selection to 
improve grain yield, also according to the significant correlation (r = 0.994***) between the new parameter of 
"percentage difference between phenotypic variation coefficient and genotypic variation coefficient" with broad-sense 
heritability, the use of this new genetic parameter to select desirable agro morphophysiological traits is recommended. 
 
 
Keywords: Qualitative traits, Morphophysiological traits, Response to selection, Factor analysis, Cluster analysis 
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