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گندمهايژنوتیپازبرخیمورفولوژیکصفاتژنتیکیتنوعارزیابی

)Triticum aestivum L. (متغیرهچندهايروشازاستفادهبا

3محموديسهرابو2حسین فتوکیانمحمد،1محمدجواد بابائی زارچ

چکیده

بندي ژرم به منظور انتخاب والدین مناسب جهت اهداف اصالحی شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه

ژنوتیپ گندم 35بندي و شناخت تنوع ژنتیکی بدین منظور تحقیقی در جهت طبقه. ها ضروري استپالسم

در . در دانشگاه شاهد انجام گرفت1388هاي کامل تصادفی در سال در دو تکرار در قالب طرح بلوك

50تا در این تحقیق از صفات مرفولوژیک همچون تعداد روز . صفت مورد ارزیابی قرار گرفت15مجموع 

دهی ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد ساقه بارور، تعداد میانگره، طول برگ پرچم، عرض درصد گل

برگ پرچم، زاویه برگ پرچم، طول آخرین میانگره، فاصله برگ پرچم تا سنبله، طول سنبله، تعداد دانه در 

نتایج تجریه واریانس براي تمام . ه شدسنبله، طول ریشک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تک بوته استفاد

دامنه تغییرات و همبستگی بین صفات تنوع ژنتیکی بسیار . دار بودصفات فوق در سطح یک درصد معنی

هاي مورد اي، ژنوتیپهاي مزرعهاي به روش وارد براي دادهتجزیه خوشه. بین ارقام نشان دادرا درزیادي

دار براي صفت زاویه برگ معنیهاخوشهکه تجزیه واریانس صفات، در بین گروه قرار داد، چهارمطالعه را در 

میان صفات را تغییراتدرصد75را استخراج کند که عاملپنجتوانست هانتایج تجزیه به عامل. بود

.توجیه نمود

گندمصفات کمی، اي،تجزیه خوشه، هاتجزیه به عامل: کلیديهايهواژ

مقدمه

فرد،بهمنحصرهايژگیویدلیلبهگندم

درکهاست،زمینرويزراعیگیاهترینمهم

ازوشدهکشتدنیاراضیاازوسیعیمساحت

بهنسبتسالیانهتولیدوکشتزیرسطحنظر

). 11(باشدمیاهمیتاولدرجهدرغالتسایر

وگیاهاینزراعیواقتصادياهمیتبهتوجهبا

ارزیابیبرايقدماولینآن،استراتژیکارزش

بینتنوعدامنهوژنتیکیتفاوتمیزان

هدفمندریزيبرنامهنیزوایراننانهايگندم

)javadbabaei67@gmail.com: نویسنده مسوول(دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، -1

دانشیار، دانشگاه شاهد-2

دانشیار، دانشگاه بیرجند-3

2/12/91: تاریخ پذیرش12/9/91: تاریخ دریافت

: تاریخ پذیرش:      تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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وژنتیکیتنوعازاطالعاصالحی،هايکاربراي

مناطقهايالینوارقامبینخویشاونديروابط

هراصلیرکندوانتخابوتنوع. استمختلف

بهوطمنانتخابانجاموبودهاصالحیبرنامه

بررسیموردهدفحیثازمطلوبتنوعوجود

ایجادوموجودتنوعازمنديبهرهبراي. باشدمی

پالسمژرمذخایرارزیابیجدبد،تغییرات

بهبراي).15،19(رسدمینظربهضروري

بهدسترسیپر محصول،ارقامتولیدونژادي

ژنوتیپژنتیکیساختارازاطالعژنتیکی،منابع

منابع. استضروريصفاتتوارثهنحوو

هستندمطلوبهايژنکنندهتأمینژنتیکی

توانمیآنهاازصحیحبرداريبهرهصورتدرکه

تنوع.نمودتولیدرامطلوبوجدیدارقام

با.)1،2(استهاگزینشهمه مبنايژنتیکی

وژنتیکیتنوعمیزانبینمثبترابطهبهتوجه

تنوعافزایشباکاملیتتغییراتوقوعمقدار

ترآسانعالقهموردصفتبهیابیدستژنتیکی

).1(است

قابلفیزیکیتفاوتوجودفنوتیپیتنوع

اجزايوباشدمیجمعیتیکدرمشاهده

هايتفاوت. شودمیشاملرامحیطیوژنتیکی

بهمنجرکهاستتنوعاجزايازیکیژنوتیپی

یاجمعیتیکدرونافرادمیانژنتیکیتنوع

وشودمیگونهیکدرونهايجمعیتبین

. باشدمیاصالحگرانهاينیازترینمهمازیکی

بهوکیفیوکمیصفاتپایهبرفنوتیپاساس

محیطباالعملعکسوژنوتیپترکیبوسیله

اینبیانگرمتعددهايبررسی). 6(باشدمی

درونژنتیکیتنوعازهنوزکهاستواقعیت

استنشدهاستفادهکاملطوربهگندمايگونه

وبنديگروهپالسم،ژرمتعدادافزایشبا). 18(

احتماالًوژیکمورفولوهايگروهبهتنوعتنظیم

تنظیمبرايمنطقینگرش. استنیازژنتیکی

هايروشازاستفادهباال،تنوعحاويهاينمونه

روشکهکندمیایجابرامتغیرهچندآماري

هاروشسایربامقایسهدرايطبقهيبندخوشه

ازتوانمیاز جملهاستییمزایاداراي

و کرداستفادهکمیوکیفیصفاتازمخلوطی

تنوعاساسبرکههاییروشبامقایسهدر

وزنبافردهراستاستوارافرادازهاییگروه

).8(کندمیشرکتتجزیهدرمساوي

تغیره، مچندهايروشبین در،طرفیاز

مستقلیعواملشناساییدرهابه عاملتجزیه

ثرؤمگیاهیمهمصفاتبرطور جداگانهبهکه

روزبهروزوبودهاهمیتبسیار حائزباشند

چرخشازاستفادهبهتوجهبا.یابدمیگسترش

حداکثرراعواملبینکه واریانسوریماکس

تغییراتازبیشتريدرصدعواملی کهنماید،می

بیشترياهمیتازرا توجیه نمایندصفاتنبی

).13(باشندمیبرخوردار

در بین گیاهان ) 10(کوچکی و همکاران 

هاي مختلف کشور ه در استانزراعی کشت شد

.گزارش دادندرااي هع ژنتیکی قابل مالحظتنو

دربنديطبقهوژنتیکیتنوعبررسیزمینهدر

کهاستگرفتهصورتمتعدديمطالعاتگندم

برايمطالعهدر. شودمیاشارهآنازموارديبه

12ازاستفادهباگندمبومیرقم298روي

خوشهزمانبینکهشدمشخصکمیصفت

وگیاهارتفاعفیزیولوژیکی،رسیدگیبارفتن

ومثبتهمبستگیخوشهدرسنبلچهتعداد

دانه،هزاروزنباولیداردوجودداريمعنی

همبستگیدانهعملکردویبیولوژیکعملکرد

) 20(ی یائو و پژ). 16(استداشتهوجودمنفی
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10زمستانه،گندمرقم39رويآزمایشیدر

بهتجزیهازاستفادهباومطالعهراکمیصفت

عاملپنجبهراهاهدادتنوعتوانستندهاعامل

بوتهارتفاعرااولعاملهاآن. دهندکاهشاصلی

اصلیسنبلهدردانهادتعدرادومعاملو

زراعیصفاتارزیابیبا) 5(آباديگل. نامیدند

ضرایبباالتریندوروم،گندمژنوتیپ300

دانه،عملکردصفاتبرايراژنتیکیتنوع

سطح،واحددرسنبلهتعدادبرداشت،شاخص

سنبلهدردانهوزنوسنبلهدردانهتعداد

اساسبر) 3(همکارانوفانگ. نمودگزارش

روزتعدادیک شامل ژمورفولوتعدادي از صفات 

دانهتعدادسنبله،طولبوته،ارتفاعرسیدگی،تا

یکدانهعملکردودانههزاروزنسنبله،در

توسطرادورومگندمواریته120سنبله،

. کردندتقسیمگروهپنجبهايخوشهيتجزیه

تجزیهازاستفادهبا) 7(همکاران وحیدري

بهراگندمهاپلوئیددابلالین157،ايخوشه

الین50و54،55بهمجزاگروهسه

بینمربعاتمیانگینکهکردندبنديطبقه

جزبهزراعیمهمصفاتهمهبرايهاگروه

.بوددارمعنیبسیارسطحواحددردانهعملکرد

در مطالعه تنوع ژنتیکی )4(فراهانی و ارزانی 

بر را ها ژنوتیپم،ورگندم دوF1هاي هیبرید

ژیک، به مورفولومبناي خصوصیات زراعی و 

.گروه تفکیک نمودندهشت

35ژنتیکیتنوعبررسیمطالعهاینازهدف

بنديگروهونانگندمبخشامیدالینورقم

چنین و همژیکمورفولوصفاتاساسبرآنها

هايدادهرويهاعاملبهاستفاده از تجزیه

صفات درپیچیدهساختاررسیبرحاصل، جهت

نژادي دربههايبرنامهبراياستفادهجهت

در واحدعملکردافزایشبردنباالبرايآینده

.باشدگندم میسطح

هاروشومواد

ژنوتیپ35ژنتیکیتنوعارزیابیمنظوربه

استفاده ازباآزمایشی،)1جدول(نانگندم

درارتکردوباتصادفیکاملهايبلوكطرح

کشاورزيعلومدانشکدهتحقیقاتیمزرعه

انجام1388-89در سال زراعی شاهد دانشگاه

موسسۀغالتژنمخزنبخشازبذور. شد

تهیهکرجبذرونهالتهیهواصالحتحقیقات 

زمین مورد نظرشخمسازي وآمادهدر. گردید

بهسوپر فسفات تریپلواورهشیمیاییهايکود

هکتاردرکیلوگرم60و40میزانبهترتیب

بینفاصلهفاروئرازاستفادهبا.شدمصرف

تمام.شدتهیهمترسانتی25کشتخطوط

خطوطیدر،1388سالماهآباندرهاژنوتیپ

مربعمتردربوته300تراکمبامترسهطولبه

آزمایشایندر. گرفتندقرارکشتمورد

ابتدايدراورهکودمرحلهدو(هیدکودآبیاري،

درسركصورتبهدهی دهی و پایان گلساقه

وجینو)در هکتارکیلوگرم40مرحلههر

ویکسانبه طور ارقامتمامبرايهرزهايعلف

.بودمنطقهعرفاساسبر

هردرنظر،موردصفاتگیرياندازهبراي

بعدوانتخابتصادفیصورتبهبوتهپنجکرارت

بهنسبتدهیگلودهیسنبلهمرحلهاز

موردصفات. شداقدامصفاتگیرياندازه

تعدادپنجه،تعداد،بوتهارتفاعشاملارزیابی

تعداد،ریشکطول، سنبلهطولبارور،پنجه

برگزاویهپرچم،برگعرضوطولمیانگره،

میانگره،آخرین طولدانه،هزاروزنپرچم،



88................ .................................................................................................................گندمهايژنوتیپازبرخیمورفولوژیکصفاتژنتیکیتنوعارزیابی

هردردانهتعدادفاصله برگ پرجم تا سنبله،

براي. بودبوتهتکدانهعملکردوسنبله

پنجسنبلههرازریشکطولگیرياندازه

وانتخابسنبلهطولمتماازکریش

وهاسنبلهبرداشتازپس. شدگیريمیانگین

رطوبتکههنگامی،روز60مدتبهداريانبار

گیريدازهانبهنسبترسیددرصد14بهدانه

نرمالآزمونبراي. شداقدامدانههزاروزن

صفات،بینهمبستگیمحاسبهها،دادهبودن

، ايوشهــخزیهـتجانس،ـــواریزیهـتج

SPSSافزارنرمازها به عاملتجزیه و16

MINITAB 14 نرمازسایر محاسباتبرايو

.شداستفادهExcelافزار

اسامی ژنوتیپ هاي مورد مطالعه- 1جدول 

رقمشمارهرقمشمارهرقمهشماررقمشمارهرقمشماره

1Line A8تجن29شیرودي22دز15اترك

استار30دریا23مهدوي16کویر9کاسکوژن2

3DN-1110شعله231مغان 24سپاهان17هیرمند

بیات32چناب25مرودشت18شیراز11رسول4

اروند333مغان 26سیستان19روشن212آذر 5

اکبري234داراب 27هامون20بک کراس روشن13پیشتاز6

فالت35بهار28نیک نژاد21آرتا14کراس شاهی7

نتایج و بحث

هايژنوتیپبرايصفاتتوصیفیآمارنتایج

شدهدادهنشان2جدولدرشدهارزیابیگندم

طیفصفاتاکثربرايتغییراتدامنه. است

باالتنوعوجودازحاکیکهدادنشانراوسیعی

.استمطالعهموردهايژنوتیپبین

صفاتاکثربرايوسیعتغییراتدامنهوجود

هاپالستژرماصالحجهتازمطالعه،مورد

تغییراتدامنهمثالعنوانبه. استمفیدبسیار

ازدهیگلدرصد50برايالزمروزتعدادبراي

DNبراي ارقامروز121 11،lineAزرو130و

زیادتغییراتدامنه.ر بودبراي رقم شیراز متغی

دزرقمبرايمترسانتی2/31شاملارتفاعبراي

آنازحاکیبیاترقمبرايمترسانتی1/108و

اصالحجهتدرتواندمیگراصالحکهاست

ازجلوگیريجهتمناسبارتفاعباارقام

. کنداقداممکانیزهبرداشتوخوابیدگی

ساقهتعدادوساقهتعدادبرايادزیتغییرات

اصالحجهتدرتواندمینیزبوتهدربارور

موردمتفاوتدهیپنجهتوانباهاییواریته

.گیردقراراستفاده

تعدادو6/13تا4ازبوتهدرساقهتعداد

لذا. بودمتقاوتساقه4/9تا2/3ازبارورساقه

برايوتمتفازنیپنجهتوانباارقامازاستفاده

بااليمیزانبهتوجهباونژاديبههايبرنامه

درصد70بهنزدیکخصوصیپذیريوراثت

تعدادافزایشبهمنجرصفاتاینبراي) 17(

واحد دردانهعملکردچنینهموبارورسنبله

ریشک ونقشبهتوجهباشدخواهدسطح

انتقالوفتوسنتزدرپرچمبرگعرضوطول

باهاییالینانتخابدانه،بهيفتوسنتزمواد

بیشترپرچمبرگعرضوطولریشک،طول
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). 9(شوددانهافزایش عملکردباعثتواندمی

نشانصفات،اینبرايباالژنتیکیتنوعوجود

آنهامقادیرافزایشبرايانتخابدهدمی

باشد برخوردارباالییراندمانازتواندمی

).2جدول(

میانگین، دامنه و انحراف معیار صفات مورد مطالعهمقادیر - 2جدول

صفات
خطاي ±میانگین

استاندارد

انحراف ارقامدامنه تغییرات

معیار کمترین-بیشترینکمترین-بیشترین

Line A،DN 1131/2- شیراز121-49/124130±27/0درصد گل دهی50روز تا 

87/15دز- بیات20/31-97/7110/108±89/1)مترسانتی(ارتفاع 

74/1نیک نژاد- شعله4-81/760/13±2/0تعداد ساقه

38/1نیک نژاد- دریا20/3- 64/540/9±16/0ساقه بارور

32/0*روشن، چتاب، بیات، اروند5- 11/56±038/0تعداد میانگره

46/3دز-3مغان 30/11-80/2058/27±41/0)مترسانتی(طول برگ پرچم

17/0دز و نیک نژاد-شیرودي و بهار44/1- 84/12/16±02/0)مترسانتی(عرض برگ پرچم

39/28شیرودي-مرودشت30- 21/67129±39/3)درجه(زاویه برگ

25/5دز-روشن10/16- 98/3245±62/0)مترسانتی(طول آخرین میانگره

08/4دز-روشن20/3-54/1460/23±48/0)مترسانتی(سنبلهفاصله برگ پرچم تا

03/1دز-شیراز80/8- 19/1190/13±12/0)مترسانتی(طول سنبله

53/1کاسکوژن، کراس شاهی، روشن-بهار0- 74/440/6±18/0)مترسانتی(طول ریشک

02/5نیک نژاد- اکبري74/17- 11/3544/48±6/0)گرم(وزن هزار دانه

219/10داراب -فالت67/34- 61/5579±21/1تعداد دانه در سنبله

50/3نیک نژاد-تجن84/2- 99/1089/18±41/0)گرم(عملکرد دانه تک بوته

.میانگره بودند5مابقی ارقام داراي . ارقام داراي بیشترین تعداد میانگره ذکر شده است: *

درجهازتواندمینیزپرچمبرگزاویه

تغییراتدامنه. باشدبرخوردارباالییاهمیت

نشان) درجه129تا30(صفتاینبرايزیاد

پرچمبرگزاویهتنظیمباگیاهکهدهدمی

استفادهموردرابیشتريفضايتواندمیخود

راخورشیديتششعاترفتهدرودادهقرار

ومیانگرهآخرینطولاهمیت.دهدکاهش

گیاهدانهبهفتوسنتزيموادانتقالدرآنسهم

با). 9(باشدمیمحققانیدتاکمورددمگن

تا1/16ازآنزیادتغییراتدامنهبهعنایت

هايبرنامهطریقازتوانمیمتر،سانتی40

بازدهوبخشیدبهبودراصفتاینانتخاب،

اینمیانگینافزایشجهتدرانتخابازناشی

براي باالییبسیارراندمانازمطمئناًصفت

بود خواهدبرخوردارگندمافزایش عملکرد 

).2جدول (

نقشسنبلهدردانهتعدادوسنبلهطول

پروداندویچ. داردگندمدانهعملکرددرمهمی

ژنتیکیبروزبرمحیطیآثارکمسهمنیز) 14(

پذیريوراثتبااليبرآوردوسنبلهطولصفت

گزارشآنبرايرا) درصد94(خصوصی

8/8ازسنبلهلطوتغییراتدامنه.استنموده

ودزارقامدرترتیببهمترسانتی9/13تا

ارقامانتخابباکلیطوربه. بودمتفاوتشیراز
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بیشترعملکردبهتوانمیزیادسنبلهطولبا

هزاروزنحداکثروحداقلمقادیر.دست یافت

تفاوت بود،متغیرگرم44/48تا74/17ازدانه

و حداکثر این برابري بین مقادیر حداقل 7/2

هايبرنامه. باشده میصفت قابل مالحظ

عنوانه بدانههزاروزنافزایشبرايانتخاب

نقشتواندمیدانهعملکرداصلیاجزايازیکی

. باشدداشتهدانهعملکردبهبوددرسزاییه ب

89/18تا54/2ازهمبوتهتکدانهعملکرد

مناسبتراکمایجادباکهبودمتغیرگرم

عملکردبهبودجهتدرثرؤمگامیتواندمی

.)2جدول(باشد

دادنشان) 3جدول(واریانستجزیهنتایج

گندمهايژنوتیپبینزیاديبسیارتفاوتکه

مورد مطالعهصفاتتمامبرايمطالعهمورد

همبستگیبهمربوطنتایجبررسی.داردوجود

نشان) 4جدول(شدهگیرياندازهصفاتبین

طولساقه،تعدادصفاتبابوتهارتفاعکهداد

عرضپرچم،برگطولمیانگره،تعدادسنبله،

برگفاصلهومیانگرهآخرینطولپرچم،برگ

وجودداريمعنیمثبترابطهسنبلهتاپرچم

بینداريمعنیومثبتهمبستگی. دارد

وبارورساقهتعدادبابوتهدرساقهتعدادصفات

بههمقیمنطوبوددموجوبوتهتکعملکرد

بوتهدربارورساقهتعدادافزایش. رسدمینظر

بهسطحواحددررابوتهتکعملکردافزایش

زاویهوعرضطول،باطول سنبله. داردهمراه

طول آخرین میانگره و فاصله برگ پرچم،برگ

.داشتداريمعنیمثبتپرچم تا سنبله رابطه

بایمثبتوباالهمبستگیریشکطول

تریننزدیکازیکی. دارددانه تک بوتهعملکرد

دردانهبهنزدیککنندهفتوسنتزهاياندام

آنطولافزایشکهاستریشکگندم

داشتهنقشدانهعملکردجهتدرتواندمی

صفاتبینمثبتهايرابطهازیکی. باشد

برگعرضباپرچمبرگطولهمبستگی

ودانه،ارهزوزنباپرچمبرگعرضپرچم،

با. باشدمیبوتهتکعملکردبادانههزاروزن

انتقالوفتوسنترافزایشبرگ،سطحافزایش

ودانههزاروزنافزایشباعثفتوسنتزيمواد

زاویه برگ پرچم با طول . شودمیدانهعملکرد

و طول سنبله همبستگی مثبت برگ پرچم

.دارد

برگ سطحپرچمبرگطولافزایشبا

کارخانهگیاهویابدمیافزایشنیزپرچم

توجهبایدولیداردبراي فتوسنتزتريبزرگ

برگشودپرچم زیادبرگطولچههرکهکرد

میزان انرژيوگرفتهخودبهافتادهحالت

یافت خواهدکاهششدهجذبخورشیدي

)15.(
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تصادفیکاملهايبلوكطرحاساسبرمطالعهموردصفاتواریانستجزیه-3جدول

.درصد1و 5داري در سطوح به ترتیب معنی: **و *

میانگین مربعات

ع تغییر
مناب

ي
جه آزاد

در

روز تا 
50

ی
ل ده

صد گ
در

ارتفاع بوته

ساقه
تعداد 

ساقه بارور
تعداد 

تعداد میانگره

م
چ

گ پر
ل بر

طو

م
چ

گ پر
ض بر

زعر
م

چ
گ پر

اویه بر

ن میانگره
خری

ل آ
طو

سنبله
م تا 

چ
گ پر

صله بر
فا

سنبله
ل 

طو

ک
ش

ل ری
طو

ن هزار دانه
وز

سنبله
تعداد دانه در 

ک بوته
عملکرد دانه ت

3435/276/2072/078/034/372/2007/024/5796/459/321/009/008/1115/194/5خطا

1084/21586/037/5001/028/2054/036/25586/103/529/244/076/11001/002/21بلوك

32/18**97/209**72/39**69/4**87/1**07/30**009/51**21/1571**051/0**54/21**2/0**96/2**42/5**18/484**86/10**34وتیپنژ

(%) CV-23/133/692/1071/1513/193/784/425/1175/603/1312/448/648/993/117/12

ی
ن زراع

ح گیاها
ال

ص
شنامه ا

پژوه
 /

ل 
سا

ج
پن

/ م
شماره 

12
 /

پاییز
و 

ن
ستا

زم
1392
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نتایج همبستگی صفات مورد مطالعه- 4جدول

)15( )14( )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( صفات

1 )1(ی درصد گلده50روز تا 

1 105/0 )2(ارتفاع 

1 260/0 * 165/0- )3(هتعداد ساق

1 845/0 ** 198/0 172/0 - )4(ساقه بارور

1 146/0 - 010/0- 252/0 * 371/0 * )5(طول سنبله 

1 046/0 211/0- 124/0 - 098/0 - 482/0-
** )6(طول ریشک 

1 132/0- 126/0 010/0 003/0 534/0 ** 198/0 )7(تعداد میانگره 

1 . 086/0 144/0 458/0 ** 015/0- . 015/0 415/0 ** 068/0 )8(طول برگ پرچم 

1 498/0 ** 083/0 198/0- 403/0 ** 141/0 138/0 252/0 * 317/0 )9(عرض برگ پرچم

1 011/0 241/0 * 157/0 028/0 256/0 * 072/0 079/0 189/0 174/0 )10(زاویه برگ پرچم

1 189/0 325/0 ** 205/0 001/0 190/0- 129/0 077/0 144/0 084/0 351/0 * )11(وزن هزار دانه 

1 100/0 415/0 ** 236/0 * 630/0 ** 368/0 ** 065/0 - 355/0 ** 091/0 054/0 741/0 ** 163/0 )12(طول آخرین میانگره 

1 937/0 ** 056/0 342/0 ** 196/0 570/0 ** 362/0 ** 010/0 254/0 * 049/0 011/0 694/0 ** 075/0 )13(فاصله برگ پرچم

1 116/0 - 075/0- 084/0 144/0- 238/0 * 087/0 169/0 - 065/0 - 048/0 113/0- 230/0- 080 /0- 232/0 - )14(تعداد دانه در سنبله 

1 510/0 ** 005/- 059/0- 507/0 ** 042/0 346/0 ** 124/0 096/0 - 308/0- ** 053/0 68/0- 507/0 ** 120/0 108/0 - )15(عملکرد تک دانه

.درصد1و 5داري در سطوح به ترتیب معنی: **و *

ی
ارزیاب

تنوع
ی

ژنتیک
ت

صفا
ک

مورفولوژی
ی

خ
بر

از
پ

ژنوتی
ي

ها
گندم
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که ) 4جدول (منفیهاي یکی از همبستگی

هاي اخیر باعث تولید ارقام جدید و در طی سال

با منفی بین ارتفاع بوته پاکوتاه شده است رابطه 

کاهش ارتفاع . باشدتعداد دانه در سنبله می

بوته باعث کاهش احتمال ورس و از طرفی 

افزایش طول . را در پی داردافزایش طول سنبله

منجر سنبله افزایش تعداد دانه در سنبله را 

ادي ارقام راهبردي براي به نژو این خود شده

.استبا تولید دانه بیشتر

درهاژنوتیپاي،خوشهتجزیهاساسبر

درو) 1شکل(گرفتندقرارژنوتیپیگروهچهار

بررسیموردارقامکهشدفرضبنديگروهاین

یافتهتغییرمقیاسدر10اقلیدیسیفاصلهدر

تجزیهبهمربوطجنتای. هستندمشابهیکدیگربا

هايگروهدرصفاتمیانگینمقایسهوواریانس

دادنشان) 5جدول(ايخوشهتجزیهازحاصل

برايفقطهاگروهبینمربعاتمیانگیندرکه

وجوددارمعنیاختالفپرچمبرگزاویهصفت

ترتیببه4و1،2،3ژنوتیپیهايگروه. دارد

.بودندرقم6و7،11،11داراي

0 5 10 15 20 25
Num +---------+---------+---------+---------+---------+

Pishtaz 6 ─┐
Arta 14 ─┼─┐
Darab2 27 ─┘ │
Sistan 19 ─┐ ├─────┐
Hamoon 20 ─┤ │ │
Shiraz 11 ─┼─┘ │
LineA 1 ─┘ │
Rasul 4 ─┐ ├─────────────────┐
Tajan 29 ─┤ │ │
Star 30 ─┼───┐ │ │
DN-11 3 ─┤ │ │ │
Azar2 5 ─┘ ├───┘ │
CrassShahi 7 ─┐ │ │
Moghan3 26 ─┤ │ ├─────────────────────┐
Chenab 25 ─┼───┘ │ │
Arvand 33 ─┤ │ │
Moghan2 24 ─┤ │ │
Bayat 32 ─┘ │ │
Marvdasht 18 ─┬─┐ │ │
Darya 23 ─┘ ├───────────────────────┘ │
Sepahan 17 ─┐ │ │
Akbari 34 ─┼─┘ │
Roshan 12 ─┤ │
Mahdavi 16 ─┘ │
Kavir 9 ─┐ │
Falat 35 ─┤ │
Atrak 8 ─┼───┐ │
Hirmand 10 ─┤ │ │
Backcross 13 ─┤ │ │
Kaskogene 2 ─┘ ├───────────────────────────────────────────┘
Shiroodi 22 ─┐ │
Bahar 28 ─┤ │
Niknejad 21 ─┼─┐ │
Sholeh 31 ─┘ ├─┘
Dez 15 ───┘

کییژمورفولوصفت 15ندم نان بر اساس ژنوتیپ گ35اي حاصل از تجزیه خوشهدندروگرام - 1شکل 
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هاي حاصل از تجزیه معیار صفات در گروهها، میانگین و انحرافها و داخل گروهمیانگین مربعات بین گروه- 5جدول 

هاي مورد مطالعه گندم ناناي ژنوتیپخوشه

صفات

میانگین 

مربعات بین 

هاگروه

میانگین 

مربعات داخل 

هاگروه

گروه چهارمگروه سومگروه دومگروه اول

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

24/47890/199471/145/6851/375/5763/1505/9406/234/74ارتفاع بوته

58/05083/15/751/55/825/35/853/37/8تعداد ساقه در بوته

37/048/2006/165/561/255/505/235/532/335/6تعداد ساقه بارور

69/264/1153/023/527/18/491/045/510/49/2طول ریشک

16/05/0050570/05/570/05/5تعداد میانگره

39/728/12079/585/2171/635/1825/461/2216/595/21طول برگ پرچم

004/034/030/086/137/079/120/088/128/097/1عرض برگ پرچم

11/220050/125229/276877/73667/176303/1875/115**زاویه برگ پرچم

71/3075/31258/503/3341/1075/2807/965/3429/1018/38وزن هزار دانه

72/5654/27325/1003/3310/1175/2834/3655/3437/818/38طول آخرین میانگره

فاصله برگ پرچم تا 

سنبله
63/2737/17795/752/1595/792/883/309/1789/612/16

41/5623/127790/142/4590/1416/5749/1216/5519/1366/50تعداد دانه در سنبله

58/301/18207/581/801/941/1066/657/1162/1069/11عملکرد تک دانه

26/0177/128/132/1108/281/1067/166/1142/145/11طول سنبله

50394/45/12682/212482/21245/35/125هیدگل درصد50روز تا 

.در سطح احتمال یک درصدمعنی داري : **

تعدادچونصفاتینظرازاولژنوتیپیگروه

تک دانهعملکردومیانگرهتعدادبوته،درساقه

تاروزتعدادصفتبرايومیانگینکمترینبوته

اینارقام. داشترامیانگینبیشتریندهیگل

برايروزتعدادچههرکهدهدمینشانگروه

ترکمدانهتکعملکردباشدبیشتردهیگل

وجوددانهشدنپربرايکمتريفرصتواست

بوته،ارتفاعصفاتبرايدومژنوتیپیگروه. دارد

برگعرضپرچم،برگطولمیانگره،تعداد

طولدانه،هزاروزنپرچم،برگزاویهپرچم،

سنبله،تاپرچمبرگفاصلهمیانگره،آخرین

دهیگلدرصد50تاروزتعدادوسنبلهطول

دردانهتعدادصفترايبومیانگینکمترین

نیزگروهاین. بوددارارامیانگینباالترینسنبله

افزایشباعثکمترارتفاعکهدهدمینشان

آنوشودمیعملکردبامرتبطصفاتازیکی

گروهاینارقام. باشدمیسنبلهدردانهتعداد

. هستندمناسبوتاهکپاهايواریتهتولیدبراي

وبارورساقهتعدادصفاتبراينیزسومگروه

برايومیانگینکمتریندهیگلتاروزتعداد

میانگره،تعدادریشک،طولبوته،ارتفاعصفات

سنبلهطولوسنبلهتاپرچمبرگفاصله

تاروزتعدادکاهش.داشترامیانگینباالترین

به همراه رابوتهدرساقهتعدادکاهشدهیگل

دورهيادارکمتردهیهپنجتوانباارقامودارد

تولیدبرايوهستندکوتاهتريرشدي

مناسبدیمکشتبرايپنجهکمهايتهیوار

.هستند
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ساقهتعدادصفاتبراينیزچهارمگروهدر

طولمیانگره،تعدادبارور،ساقهتعدادبوتهدر

برگزاویهپرچم،برگعرضپرچم،برگ

ه،میانگرآخرینطولدانه،وزن هزارپرچم،

برايومیانگینبیشتریندانه تک بوتهعملکرد

تاپرچمبرگفاصلهوریشکطولصفات

چهارمگروه.داشترامیانگینکمترینسنبله

ساقهوساقهتعدادافزایشکهدهدمینشان

زاویهوبرگسطحافزایشوبوتهدربارور

پرچمبرگفاصلهکاهشوپرچمبرگمناسب

عملکرد دانهودانههزاروزنافزایشسنبلهتا

صفاتگروهاین.داردهمراهبهرابوتهتک

عملکردافزایشجهتدراصالحبرايی مهم

روابطدركمنظوربه.داردهمراهبهرادانه

باهایییرمتغگروهیتعیینوصفاتداخلی

باهاعاملبهتجزیهاز،همبستگیبیشترین

چرخشواصلیهايمولفهروشازدهااستف

آن.گردیداستفادهوریماکسروشبههاعامل

بزرگترآنهاریشه مشخصهکههاعاملازدسته

ضرایبماتریستهیهجهتبهبود،یکاز

. )7و6جداول(شدندانتخابعاملی

هامقادیر ویژه، واریانس نسبی و تجمعی عامل-6جدول 

هانتایج مربوط به تجزیه عامل-7جدول 

مقادیر ویژه واریانس نسبی درصد تجمعی واریانس عامل

078/3 519/20 519/20 1

538/2 921/16 440/37 2

284/2 225/15 664/52 3

702/1 346/11 011/64 4

647/1 981/10 992/74 5

5 4 3 2 1 صفات

002/0 087/0 101/0 181/0 867/0 ارتفاع بوته

178/0 - 019/0 - 021/0 914/0 054/0 تعداد ساقه در بوته

025/ - 034/0 070/0 - 948/0 089/0 تعداد ساقه بارور

149/0 - 834/0 - 069/0 186/0- 072/0 - طول ریشک

137/0 - 342/0 161/0- 074/0 - 655/0 تعداد میانگره

155/0 253/0 - 666/0 017/0 - 476/0 طول برگ پرچم

372/0 250/0 604/0 134/0 157/0 معرض برگ پرچ

412/0 - 067/0- 463/0 116/0 222/0 زاویه برگ پرچم

136/0 346/0 557/0 261/0 109/0 - وزن هزار دانه

053/0 - 049/0 350/0 035/0 873/0 طول آخرین میانگره

058/0 - 115/0 - 255/0 006/0- 873/0 فاصله برگ پرچم تا سنبله

908/0 066/0- 089/0 074/0 - 079/0 - هتعداد دانه در سنبل

558/0 155/0 209/0 738/0 027/0 - عملکرد تک دانه

082/0 - 028/0 712/0 179/0 - 188/0 طول سنبله

276/0- 765/0 398/0 218/0 - 026/0 درصد گل دهی50روز تا 
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به دست آمد کهعاملپنجتجزیهایندر

توجیهراتغییراتدرصد99/74مجموعاً

بهتجزیهدر) 12(خطیبلآولیال.نمودند

کیفیتوعملکردبامرتبطصفت15هاعامل

رسیدگی،اصلیعاملپنجدانه، صفات را به

کیفیتودانهخصوصیاتسنبله،خصوصیات

اولعامل. دادکاهشدهیپنجهوپروتئین

ايویژهمقداروتوجیهراتغییراتدرصد52/20

ضرایبشاملعاملاین.داشت08/3بابرابر

تعدادبوته،ارتفاعصفاتبرايمثبتعاملی

اینلذابودسنبلهتاپرچمبرگفاصلهمیانگره،

عامل. گذاري شدنامارتفاععاملبه عنوانعامل

باوکل تغییراتازدرصد92/16توجیهبادوم

عاملیضرایبشامل54/2مشخصهریشه

تعدادبوته،درساقهتعدادصفاتبرايمثبت

بودبوتهتکدانهعملکردبوته،دربارورساقه

بانیزسومعامل. گرفتنامعملکردعاملکه

باهمچنینوتغییراتدرصد26/15توجیه

برايمثبتعاملیضرایب28/2ویژهمقدار

عرضپرچم،برگطولسنبله،طولصفات

دانههزاروزنپرچم،برگزاویهپرچم،برگ

پر بر ثرؤمعواملتوان میرااملعاین. بود

توجیهباچهارمعامل. دانستکردن دانه

70/1ویژهمقدارباوتغییراتازدرصد35/11

برايمثبتعاملییبضردارايعاملاین. بود

عاملیضریبودهیگلتاروزتعدادصفت

به عاملاین. بودریشکطولصفتبرايمنفی

. شدگذاريمنارشددورهطولعاملعنوان

کلدرصد98/10توجیه بانیزپنجمعامل

عاملییبارضبا65/1ویژهمقدارباوتغییرات

به عنوان سنبلهدردانهتعدادصفتبرايمثبت

کلیطوربه.شدگذارينامعملکرداجزايعامل

تمامنظرازبررسیموردهايژنوتیپبیندر

ايمالحظهقابلتفاوتبررسیموردصفات

ییآکارازنشانخوداینکهداشتوجود

اهدافنظرازمطالعهموردهايژنوتیپمطلوب

دردانهتعدادچونصفاتی. باشدمیاصالحی

عرضسنبله،طولبوته،درساقهتعدادسنبله،

شدیدهمبستگیدانههزاروزنوپرچمبرگ

ازتوانمیوبوته دارندتکعملکردبامثبتی

. کردذکرعملکردبامرتبطصفاتنعنوابهآنها

15اساسبرهاژنوتیپايخوشهتجزیهنتایج

درکهشدتقسیمخوشهچهاربهمذکورصفت

دارمعنیپرچمبرگزاویهصفتها خوشهبین

تواناییداريهايژنوتیپدارايدومخوشه. بود

.داشتنیزرامتوسطعملکردوبودهکوتاهیپا

هاي صفات نشان مله به عانتایج حاصل از تجزی

که داشتهوجود همازمستقلعاملپنج داد که 

تغییراتدرصد99/74مجموعاً توانایی توجیه 

.را دارند

تشکر و قدردانی

از قطب علمی دانشکده علوم کشاورزي 

به خاطر تأمین امکانات و اعتبار دانشگاه شاهد

دانی صمیمانه قدرمورد نیاز این تحقیق
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Abstract

Appropriate selection of donor parent for breeding purposes needs sufficient

knowledge about genetic diversity and germplasm classification. In order to

investigation and classification of genetic diversity in 35 wheat (Triticum aestivum L.)

genotypes, an experiment was conducted in University of Shahed based on randomized

complete block design with 2 replications in 2009. In persent study 15 morphological

characteristics such as days to 50% of flowering, plant height, number of stems per

plant, number of productive tiller, number of internode, length of flag leaf, width of flag

leaf, leaves angle, peduncle length, flag leaf distance to spike, spike length, number of

grain per spike, awn length, 1000 grain weight and grain yield per plant were evaluated.

The analysis of variance for all the traits indicated significant difference between

studied genotypes (P<0.01). Range and correlation analysis between traits, showed

considerable genetic variation among studied genotypes. Cluster analysis via Ward

method for field data, classified all genotypes in four groups. The ANOVA analysis

showed significant difference among the clusters for leaves angle. Factors analysis,

extract 5 factors that be able to describe nearly %75 of total variance.
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