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 منظوربه نان گندم دانه مهم صفات برخی ژنتیکی همبستگی و یریپذوراثت ژنتیکی، تنوع بررسی

 کرمانشاه شرایط در برتر هایژنوتیپ گزینش
 

 2نجفیان گودرز و *،1نیکوسرشت رضا

 

 سازمان ،هكرمانشا استان طبیعی منابع و كشاورزي آموزش و تحقیقات مركز ،باغی و زراعی علوم گیاهان تحقیقات بخش -1

 ایران ،كشاورزي ترویج و آموزش ،تحقیقات

 ایران ،كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات سازمان ،بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه ،غالت تحقیقات بخش -2
 

 (02/05/1395 پذیرش: تاریخ – 28/11/1394 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده
 يهانیال انتخاب و نان گندم در دانه عملكرد با گیاهی مهم صفات برخی رتباطا و يریپذوراثت ،ژنتیكی تنوع بررسی منظوربه

 قرار ارزیابی مورد تكرار سه با تصادفی كامل يهابلوک طرح قالب در زراعی سال دو در آبی گندم ژنوتیپ 20 تعداد برتر،

 صفات، همه مورد در همچنین دارد. وجود دارمعنی اختالفها ژنوتیپ بین داد نشان دوساله مركب تجزیه نتایج گرفتند.

 بررسی مورد صفات روي بر محیطی عوامل ریتأث دهندهنشان كه بود بیشتر ژنتیكی تنوع ضریب از فنوتیپی تنوع ضریب

 تعداد فیزیولوژیک، رسیدن زراعی صفات و عملكرد بین كه داد نشان صفات بین ژنتیكی همبستگی نتایج بررسی باشد.می

 فیزیولوژیک رسیدن و دهیسنبله زمان يریپذوراثت .رددا وجود داريمعنی همبستگی سنبله در دانه تعداد ،مترمربع در سنبله

 نمود انتخاب را هاییالین اصالحی، هايبرنامه در توانمی بنابراین ؛بود درصد 69 و 87 برابر ترتیب به و مقدار بیشترین داراي

 نیز آب كمبود با و داشته وجود فصل آخر گرماي كه مناطقی در تا بوده زودرس نیز و نموده شروع را دهیسنبله زودتر كه

 با دارند. قرار گروه شش در هاژنوتیپ داد نشان ايخوشه تجزیه نتایج نگردد. عملكرد كمبود دچار هاژنوتیپ باشد، همراه

هاي پالت دیده شد كه ژنوتیپنتایج بايبر اساس  گردید. انتخاب بود ژنوتیپ شش شامل كه چهارم گروه فوق، موارد به توجه

 ×بیشترین اثر متقابل ژنوتیپ  8و  16هاي كه ژنوتیپصفت را دارند در حالی ×كمترین میزان اثر متقابل ژنوتیپ  15و  14

 صفت را نشان دادند.

 يریپذوراثت گندم، ژنتیكی، تنوع كالستر، تجزیهپالت، باي :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

 غذاي لیدل به و است ایران زراعی گیاه نیترمهم گندم

 هايزمین كل از درصد 50 از بیش ساالنه ،كشور پایه

 گیاه این است. داده اختصاص خود به را كشور زراعی

 و سطح نظر از كه بوده استراتژیک محصوالت از یكی

 از یكی و بوده باالیی بسیار اهمیت داراي ییذاغ ارزش

 Qasim et) است زراعی گیاهان نیترپرمصرف و نیترمهم

al., 2008.) 

 شدهاصالح محصول پر ارقام كشت مرهون تولید افزایش

 كه است گندم ازجمله زراعی محصوالت از بسیاري در

 ,.Van-de-Wouw et al) دارند مشابه ژنتیكی ساختار غالباً

 ارقام معرفی ،ژنتیكی تنوع شناسایی دونب بنابراین ؛(2010

 از جدیدي نژادهاي پیدایش باشد.نمی ریپذامكان جدید

  ug99 نژاد خصوصاً سیاه و زرد زنگ مانند ییهابیماري

 كه اندشده مطرح گندم تولید در جدي تهدید عنوانبه

 ,.Singh et al) است ژنتیكی تنوع كاهش دلیل به عمدتاً

 حائز اقتصادي لحاظ از كه صفاتی مورد در (.2006

 عدم باعث ژنتیكی تنوع وجود عدم ،باشندیم اهمیت

 روش هر اتخاذ و شده نباتاتاصالح يهاروش كارایی

 باشدیم مؤثر غیر صفات این بهبود جهت اصالحی

(Mohammadi et al., 2002.) دسترسی نباتات،اصالح در 

 و هاژنوتیپ ژنتیكی ختارسا از اطالع ژنتیكی، منابع به

 ژنتیكی منابع است. ضروري صفات توارث نحوه

-بهره صورت در كه هستند مطلوبی هايژن كنندهنیتأم

 را مطلوب و جدید ارقام توانیم هاآن از صحیح برداري

 هايبرنامه در گزینش مبناي ژنتیكی تنوع .نمود تولید

 ارقام دتولی و زراعی مطلوب صفات بهبود براي نژاديبه

 ژنتیكی تنوع ایجاد (.Clegg, 1997) است سازگار و جدید

 از بعضی بهبود و گندم اصالح در جدي پالسمژرم و

 حائز بسیار نیز گیاه آلایده يهاپیت ایجاد و خصوصیات

 (.Merezhko, 1998) است اهمیت

 داراي كه صفاتی از دسته آننباتات اصالح در

 برخوردار باالتري اهمیت از هستند، بیشتري يریپذوراثت

 توسط كه است كمی صفت یک ،دانه عملكرد اند.بوده

 مقدار به و شودمی كنترل كم اثر با و ژن زیادي تعداد

 ظرفیت گیرد.می قرار محیطی عوامل ریتأث تحت زیادي

 ذخیره و انتقال ساخت، در ژنوتیپ توانایی به دانه عملكرد

 عملكرد ظرفیت ایشافز دارد. بستگی دانه در غذایی مواد

 انجام طریق از متداول طوربه اصالحی هايبرنامه در دانه

 انتخاب سپس و باال دانه عملكرد با هايژنوتیپ بین تالقی

 Guertin and) گیردمی صورت برتر هايژنوتیپ براي

Bailey, 1982). در اصالحی ايهروش دقیق انتخاب 

 یتهما به بستگی محصول كیفیت و تولید افزایش تجه

 Falconer) دارد نظر مورد صفات توارث نحوه و ژنتیكی

and Mackay, 1996). كمی صفات توارث نحوه بررسی 

 نظیر اییهپارامتر محاسبه و برآورد طریق از معموالً

 عوامل اثر محاسبه و كوواریانس واریانس، میانگین،

 .یردگمی انجام صفت بروز بر ژنتیكی غیر و ژنتیكی

 20 در ژنتیكی تنوع بررسی ،تحقیق این انجام از هدف

 صفات بعضی پذیريوراثت محاسبه نان، گندم ژنوتیپ

 جهت صفات بین روابط بررسی عملكرد، با مرتبط

 هايبرنامه در آن از استفاده و برتر هايژنوتیپ انتخاب

 يزیرطرح به منجر نتایج این از استفاده .بود نژاديبه

 ارقام تهیه براي مفیدتر و ترموفق نژاديبه هايبرنامه

 .شودمی گندم مطلوب

 هاروش و مواد
 از برخی و دانه عملكرد ژنتیكی تنوع مطالعه منظوربه

 رقم 3 و پیشرفته الین 17 تعداد فیزیولوژیک، صفات

 كامل بلوک طرح قالب در (1 جدول) نان آبی گندم

 سال دو در آزمایش .دگردی ارزیابی تكرار سه با و تصادفی

 ایستگاه تحقیقاتی مزرعه در 1394 و 1393 عیزرا

 ایستگاه .شد اجرا غرب آباداسالم كشاورزي تحقیقات

 26  و 47° جغرافیایی طول مختصات با فوق تحقیقات

 سطح از متر 1346 ارتفاع شمالی، 34 و 8° عرض و شرقی

 درجه متوسط ،متریلیم 538 سالیانه بارندگی متوسط دریا،

 دما مطلق حداكثر ،گرادیسانت درجه 5/10 سالیانه حرارت

 درجه -8/21 دما حداقل و گرادیسانت درجه 41

 در و اهشكرمان جنوب كیلومتري 65 فاصله در گرادیسانت

 در آزمایش انجام محل زمین دارد. قرار كشور معتدل اقلیم

میزان مصرف كودهاي ماكرو و میكرو  آماده گردید.مهرماه 

 گردید.اک تعیین مورد نیاز بر اساس آزمون خ
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 گندم پیشرفته ژنوتیپ 20شجره -1 جدول
Table 1. Pedigree of 20 advanced genotypes wheat 

 شجره
Pedigree 

 ژنوتیپ
Genotype 

 شماره
No. 

Parsi M-93-1 1 

Sirvan M-93-2 2 

Baharan M-93-3 3 

WS-90-10 M-93-4 4 

WS-90-18 M-93-5 5 

M-90-16 M-93-6 6 

MV 17/2*Pishtaz M-93-7 7 

LUFER-1/KINACI97 M-93-8 8 

BUC/PVN//MILAN/3/TX96V2427 M-93-9 9 

Pishtaz*2/3/687 VD /Bayat//Vee"s" M-93-10 10 

Shiraz/SW89 1882//Kavkaz M-93-11 11 

WHEAR//2*PRL/2*PASTOR M-93-12 12 

WBLL1*2/KUKUNA*2//WHEAR M-93-13 13 

BABAX/LR42//BABAX/3/VORB M-93-14 14 

PASTOR/3/URES/JUN//KAUZ/4/WBLL1 M-93-15 15 

WAXWING*2/HEILO M-93-16 16 

PRL/2*PASTOR*2//SKAUZ/BAV92 M-93-17 17 

ALD/COC//URES/5/VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ/6/SAUAL M-93-18 18 

SOKOLL*2/3/PASTOR//MUNIA/ALTAR 84 M-93-19 19 

FRET2*2/4/SNI/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ/5/ONIX M-93-12 20 

 

كیلوگرم در هكتار كود ازته نیترات  140بر این اساس 

 70همراه با  كاشت و  لوگرمیك 70) آمونیوم در سه مرحله

دهی و سنبلهزنی مرحله پنجهمراحل  دیگر در لوگرمیك

كیلوگرم در هكتار كود دي  100، مقدار (صورت سرکبه

سولفات  در هكتار لوگرمیك 90و مقدار  فسفات آمونیوم

 شامل كرت هر پتاسیم هر دو همراه كاشت مصرف گردید.

 و متر 5 طول ،متریسانت 20 فاصله با كشت ردیف 6

 نظر در مترمربع در بذر 400 تراكم بود. متر 2/1عرض

 وینتر آزمایشی بذركار با ماه آبان اول در كاشت شد. گرفته

 تاریخ و انجام بارانی روش به يآبیار زمانهم و اشنایگر

 از گردید. یادداشت آزمایش يهاكرت شدن سبز

 استفاده هرز يهاعلف با مبارزه براي گرانستار كشعلف

 انجام دانه پرشدن مرحله در گندم سن با مبارزه گردید.

 تاریخ يهايبردارادداشتی رشد، دوره طول در .شد

 سنبله، ظهور تا روز تعداد رفتن، ساقه تاریخ دهی،پنجه

 محصول، سبز درصد فیزیولوژیكی، رسیدن تا روز تعداد

 در سنبله تعداد ،بوته ارتفاع ،دانه ریزش خوابیدگی، درصد

 برداشت گرفت. صورت سنبله در دانه تعداد و مترمربع

و  شده انجام مردادماه اوایل در آزمایشی كمباین با هاپالت

 ردانههزا وزن و آزمایشی پالت هر محصول وزن

 .گیري شداندازه

 ژنوتیپی همبستگی ضرایب محاسبه جهت 2 و 1 روابط از

 ضرایب محاسبه جهت 5 و 4 ،3 روابط از و فنوتیپی و

 Steel and) شد استفاده محیطی و ژنوتیپی فنوتیپی، تنوع

Torrie, 1984:) 

 ژنتیكی همبستگی ضریب (1) رابطه
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 یكیتژن تنوع ضریب (4) رابطه
X
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 محیطی همبستگی ضریب (5) رابطه
X

CV
e

e

2
 

 و فنوتیپی همبستگی ضریب ترتیب به :gr و pr هاآن در كه

gx ؛ژنوتیپی
2σ: صفت ژنتیكی واریانس (x)؛ gxyCOV: 

px ؛(y و x) صفات ژنتیكی كوواریانس
2σ : واریانس 

 و x) صفات فنوتیپی كوواریانس : pxyCOV ؛(x) پییفنوت

y)؛ CVp، CVg و CVe: فنوتیپی، تنوع ضرایب ترتیب به 

p محیطی؛ و ژنوتیپی
2σ،  g

2σ و e
2σ : واریانس ترتیب به 
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 نظر مورد صفت میانگین :X طی؛محی و ژنتیكی فنوتیپی،

 بنديگروه و ژنتیكی تنوع تشریح منظوربه .دنباشمی

 با (Ward) وارد روش به  ايخوشه تجزیه از هاژنوتیپ

 استاندارد متغیرهاي براي اقلیدسی فاصله مربع از استفاده

 .شد استفاده پالت باي تجزیه همچنین و شده

عنوان متغیر زیه علیت، عملكرد دانه بهجهت انجام تج

عنوان گیري شده بهوابسته در مقابل سایر صفات اندازه

انجام تجزیه علیت  برايمتغیرهاي ثابت قرار داده شد. 

همبستگی ژنتیكی به اثرات مسقیم و غیر مستقیم تفكیک 

 شدند.

 يافزارهانرم طریق از آماري يهاهیتجز و محاسبات

Excel، Path، MSTATC، GGE biplot و SPSS انجام 

 پذیرفت.

 بحث و نتایج
 ضریب و معیار انحراف میانگین، حداكثر، حداقل، مقادیر

 در هاژنوتیپ بررسی مورد صفات براي فنوتیپی تغییرات

 ت.اس شده دهآور 2 دولج در آزمایش اجراي سال دو

 مورد صفات كلیه نظر از ،جدولهاي این داده طبق

 .شد مشاهده هاژنوتیپ میان در یتوجهبلقا تنوع ،ارزیابی

 به مربوط تنوع میزان بیشترین ،مختلف صفات میان رد

 هم تنوع میزان كمترین و بوته ارتفاع و دانه عملكرد

 روز تعداد و سنبله ظهور تا روز تعداد صفت دو به مربوط

 كل درصد 50 اساس بر هاالین دهیسنبله .بود رسیدگی تا

 دهیسنبله تا روز تعداد میانگین و گردید محاسبه پالت

 كه بود آبیاري و كشت زمان از روز 182 برابر هانیال

در  و ندداد سنبله روز 176 از بعد هانیال از بعضی

 اتمام به مرحله این روز 188 از بعد رسدیر هايالین

 بود. روز 12 برابر گروه دو این بین تغییرات دامنه رسید.

 زمان از روز تعداد اساس بر هانیال فیزیولوژیک رسیدن

 پدانكل شدن زرد و پالت رسیدگی درصد 50 تا كاشت

 فیزیولوژیک رسیدن تا روز تعداد میانگین گردید. محاسبه

 تریندیررس در و روز 216 برابر الین ترینزودرس در

 گروه دو این بین تغییرات دامنه و روز 234 برابر الین

 صفت دو این بررسی وردم صفات بین بود. روز 18 برابر

 حداقل بودند. دارا را شده محاسبه تنوع درصد كمترین

 حداكثر و هكتار در تن 751/4 برابر هانیال عملكرد

 كه بود هكتار در تن 085/12 برابر شده برداشت محصول

 داشت. هاژنوتیپ تولید پتانسیل تفاوت از نشان

 3جدول  در مختلف صفات بین ساده همبستگی ضرایب

صفات  با دانه عملكرد یهمبستگشده است.  داده شانن

، تعداد دانه مترمربعرسیدن فیزیولوژیک، تعداد سنبله در 

دار بود. همچنین عملكرد و ارتفاع مثبت و معنی در سنبله

دار دانه با وزن هزاردانه همبستگی كمی داشته و معنی

دهی دار بین دو صفت سنبله. همبستگی منفی و معنینبود

 بود دهنده اینسیدن فیزیولوژیک با وزن هزاردانه نشانو ر

دهی و متعاقب آن رسیدن در زمان سنبله ریتأخ با كه

شدن مرحله پر شدن دانه با گرماي  زمانهمفیزیولوژیک و 

 شود.می كاسته هزاردانه آخر فصل، وزن

 دانههزار وزن و سنبله در تعداد دانه بینهمبستگی منفی 

 سنبله از در دانه تعداد افزایش با كه ودب دهنده این نشان

صمدي یزدي و لوهللا. سرخیشودیم كاستههزاردانه  وزن

(Sorkhilelahlou and Yazdi-Samadi, 1998 ) نیز رابطه

 اشاره را در سنبله دانه تعداد وهزاردانه  وزن بین منفی

 مطابقت تحقیق این آمده در دست به نتایج با كه اندكرده

 .دارد

جدول  در مختلف صفات بین همبستگی ژنتیكی یبضرا

محاسبه گردیده است. بین عملكرد با صفات زمان  4

و  مترمربعدهی، رسیدن فیزیولوژیک، تعداد سنبله در سنبله

 شتدار وجود داوزن هزاردانه همبستگی مثبت و معنی

 گونهچیهعملكرد و تعداد دانه در سنبله  ولی بین

-كرد هر رقم ناشی از حاصلنشد. عمل مشاهده همبستگی

، تعداد دانه در سنبله و وزن مترمربعضرب تعداد سنبله در 

و این سه عامل بر روي هم اثر منفی باشد كه می هزاردانه

همبستگی مثبت  لیبه دلدر این تحقیق نیز و بنابراین  رنددا

و  مترمربعدار بین عملكرد دانه با تعداد خوشه در و معنی

 دانهشه، بین عملكرد دانه و وزن هزارتعداد دانه در خو

مشاهده نشد. در مطالعه همزیانی دار معنیهمبستگی 

( بین Hamziyan Sofla et al., 2011سفلی و همكاران )

دار ارتفاع بوته و عملكرد دانه همبستگی مثبت و معنی

 Kirigwi et)همكاران  و كریگوي مطالعه در گزارش شد.

al., 2004) دانه،  ردــعملك نــبیداري معنی گیـهمبست 
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 بررسی مورد صفات توصیفی آمار نتایج -2 جدول
Table 2- Results of descriptive analysis for studied traits 

 Tarits صفت
 حداقل
min 

 حداكثر

max 

 میانگین

Mean 

 انحراف معیار

Standard 
error 

 ضریب تغییرات

Cofficient of 
variation 

 No. of days to heading 176 188 182.7 2.433 1.331 دهی  نبلهس تا روز تعداد
 No. of days to maturity 216 234 224.8 5.878 2.614 رسیدگی تا روز تعداد
 2No. of spike per m 569 847 762.341 53.821 7.06 مترمربع در سنبله تعداد

 No. of grain per spike 26 84 51.256 7.104 13.86 سنبله در دانه تعداد
 Height 74 117 101.8 10.434 10.242 ارتفاع 

 Thousand kernel weight 30 47 38.1 3.7.6 9.787 هزاردانه  وزن
 Yield 4.751 12.085 8.388 2.140 25.512 عملكرد 

 

 سال( )دو مختلف صفات بین فنوتیپی همبستگی ضرایب -3 جدول
Table 3- Phenotypic correlation coefficients among different traits (2 years) 

عملكرد 
Yield 

 وزن
 هزاردانه

Thousand 
kernel 
weight 

ارتفاع 
Height 

 در دانه تعداد
 سنبله

No. of grain 
per spike 

 سنبله تعداد
 مترمربع در

No. of 
spike per 

2m 

تعداد روز تا 
 رسیدن

No. of days to 
maturity 

تعداد روز 
تا ظهور 

 نبلهس
No.of days 
to heading 

 Traits صفات

     
1 n.s 0.152 

 تا روز تعداد
 رسیدگی

No. of days to 
maturity 

    
1 n.s0.016 n.s0.147 

 در سنبله تعداد
 مترمربع

No. of spike 
2per m 

   
1 n.s0.011 **0.181 **0.173 سنبله در دانه تعداد No. of grain 

per spike 
  

1 n.s0.043 *0.141 **0.193 n.s0.124 ارتفاع Height 
 

1 n.s0.013 *0.152- n.s0.034- **0.180- *0.196- هزاردانه وزن Thousand 
kernel weight 

1 n.s0.107 **0.705 **0.174 **0.371 **0.899 n.s0.095- عملكرد Yield 
ns ري.درصد آما 1و  5دار در سطح : به ترتیب معنی**و  *داري، عدم معنی 

ns,*and**: Non significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 
 

 سال( )دو مختلف صفات بین ژنتیكی همبستگی ضرایب -4 جدول
Table 4- Genotypic correlation coefficient among different traits (2 years) 

عملكرد 
Yield 

 وزن
 هزاردانه

Thousand 
kernel 
weight 

ارتفاع 
Height 

 در دانه تعداد
 سنبله

No. of grain 
per spike 

 سنبله تعداد
 مترمربع در

No. of 
spike per 

2m 

تعداد روز تا 
 رسیدن

No. of days to 
maturity 

تعداد روز 
تا ظهور 

 سنبله
No.of days 
to heading 

 Traits صفات

     1 **0.689 
 تا روز تعداد

 رسیدگی
No. of days to 

maturity 

    1 n.s0.071  n.s0.027  
 در سنبله تعداد

 مترمربع
No. of spike 

2per m 

   1 n.s0.084 n.s 0.097 n.s 0.094 سنبله در دانه تعداد No. of grain 
per spike 

  1 n.s0.031 n.s 0.099 n.s0.006  n.s0.06  ارتفاع Height 

 1 n.s0.009  *0.24- n.s0.069 - n.s 0.051- **0.574- هزاردانه وزن Thousand kernel 
weight 

1 **0.891 n.s 0.015 n.s 0.106 *0.261 **0.981 **1 عملكرد Yield 

ns درصد آماري. 1و  5دار در سطح : به ترتیب معنی**و  *داري، عدم معنی 
ns,*and**: Non significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 



 

80 

 یکوسرشت و نجفیاننی و همبستگی ژنتیکی ...ریپذوراثتبررسی تنوع ژنتیکی، 

 برداشت شاخص سنبله، دانه در وزنبیولوژیک،  عملكرد

 رطوبتی تنش مختلف هايرژیم گندم در سنبله تراكم و

 ,Ehdaie and Wainesوینز ) و شد. اهدایی مشاهده

دوره  طول و دانه عملكرد بین نیز به همبستگی (1989

 و اهدائی اند.هكرد ایران اشاره بومی هايگندم در رسیدگی

 كه نمودند گزارش (Ehdaie and Waines, 1989) وینز

 اجزاي براي انتخاب طریق از نان گندم دانه عملكرد بهبود

 است. برخوردار بیشتري ییكارا و اهمیت از عملكرد

 در (Farahani and Arzani, 2006) ارزانی و فراهانی

 و مثبت همبستگی دوروم، گندم ژنوتیپ 42 بررسی

 دانه وزن و دانه تعداد صفات بین ترتیب به را يداریمعن

 همچنین و دانه عملكرد با برداشت شاخص و سنبله در

 تعداد و هزاردانه وزن بین را داريمعنی و منفی همبستگی

 گزارش (Amer, 2000) آمر .كردند گزارش سنبله در دانه

 تعداد و سنبله در دانه تعداد با دانه عملكرد بین نمود

 بین اما دارد وجود داريمعنی همبستگی مترمربع در هسنبل

 نشد. مشاهده همبستگی هزاردانه وزن با دانه عملكرد

 بین توانستند (Naghavi et al., 2002) همكاران و نقوي

 هزاردانه وزن و سنبله در دانه تعداد با سنبله عملكرد

 امینی و سربرزه آقایی كنند. مشاهده را مثبتی همبستگی

(Aghaee Sarbarzeh and Amini, 2011) همبستگی 

 جزء عنوانبه دانه عملكرد میان داريمعنی و مثبت

 را سنبله در دانه تعداد و هزاردانه وزن صفات با اقتصادي

 و مثبت همبستگی وجود نیز دیگر محققان دادند. گزارش

 گزارش عملكرد و سنبله در دانه تعداد بین را داريمعنی

 (.Ashfaq et al., 2003; Burio et al., 2004) دادند

 نیز (Aycicik and Yildirim, 2006) ییلدریم و آیسیسک

 و مثبت همبستگی سنبله در دانه تعداد و دانه عملكرد بین

 .كردند گزارش دارمعنی

 واریانس تجزیه از حاصله نتایج و 5 جدول به توجه با

 از هاپیژنوت بین دارمعنی اختالف وجود ،دوساله مركب

 رسیدن تا روز تعداد دهی،سنبله تا روز تعداد صفات نظر

 عملكرد میانگین و هزاردانه وزن بوته، ارتفاع فیزیولوژیک،

 اجزاي برآورد ،6 جدول در .نمود مشاهده توانیم را

 همچنین و ژنوتیپی و فنوتیپی تنوع یباضر واریانس،

 محاسبه گندم مطالعه مورد زراعی اتصف توارث قابلیت

 تنوع ضرایب از بوته ارتفاع و هزاردانه وزن است. هگردید

  همچنین بودند. برخوردار باالیی نسبتاً فنوتیپی و ژنتیكی

 براي فنوتیپی و ژنتیكی تنوع ضرایب بین جزئی تفاوت

 رسیدن و دهیسنبله تا روز تعداد همچون صفاتی

 كمتر تأثیر و ژنوتیپ بیشتر نقش دهندهنشان  فیزیولوژیک

 يریپذوراثت اینكه به توجه با .است صفات ینا بر محیط

 بیشترین داراي فیزیولوژیک رسیدن و دهیسنبله زمان

 ریتأث و بوده درصد 69 و 87 برابر ترتیب به و مقدار

 انتخاب با پس ،بوده كم صفات این بر محیطی عوامل

 هايبرنامه در توانیم صفت دو این مبناي بر هاپیژنوت

 دهیسنبله زودتر كه نمود انتخاب ار ییهانیال اصالحی،

 زودرس نیز فیزیولوژیک رسیدناز نظر  و نموده شروع را

 وجود فصل آخر گرماي كه مناطقینتیجه در  در اشندب

 انتخابی يهاپیژنوت ،است همراه نیز آب كمبود با و داشته

 عملكرد كمبود دچار زودرسی صفت از استفاده با بتوانند

 Shafaoddin and) صمدي ديیز و شفاءالدین نگردد.

Yazdi Samadi, 1994) گندم بومی هايتوده بررسی در 

 دانه، عملكرد ژنتیكی تنوع ضرایب  كه كردند گزارش نان

 و سنبله در سنبلچه تعداد ،هزاردانه وزن سنبله، طول

 9/6 و 12 ،7/15 ،6/16 ،26 برابر ترتیب به را بوته ارتفاع

 همكاران و دراچان سوباش تحقیقی در است. درصد

(Subhashchandra et.al., 2009) تنوع نمودند گزارش 

 فراهم را آینده در صفات بهبود امكان هاژنوتیپ در باال

 تعیین در ژنتیكی تنوع میزان خاص طوربه و آوردیم

 همكاران و مقدم است. مؤثر انتخاب سودمندي

(Moghaddam et al., 1997) صفات يریپذوراثت برآورد 

 دانه عملكرد براي درصد 59 دامنه در را نان گندم فمختل

 برداشت شاخص و دهی سنبله تا روز براي درصد 99 و

 ضرایب باالترین هاآن مطالعه در همچنین نمودند. گزارش

 بوته، در سنبله تعداد نظیر صفاتی به مربوط ژنتیكی تنوع

 بود. برداشت شاخص و هزاردانه وزن سنبله، در دانه تعداد

 در وابسته متغیر عنوانبه دانه عملكرد علیت، جزیهت در

 مستقل متغیرهاي عنوانبه شده يریگاندازه صفات مقابل
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 اثرات به همبستگی ضرایبشكسته شدن  .شد داده قرار

 دهیسبنله زمان صفت دو داد نشان میرمستقیغ و مستقیم

 داراي 274/3 و 985/3 مقدار با ترتیب به هزاردانه وزن و

 .(7 ل)جدو بودند عملكرد روي بر مستقیم اثر بیشترین

 به عملكرد، با دهیسبنله مستقیم و مثبت باالي همبستگی

گندم و پرشدن   زایشی فاز ترعیسر شدن وارد لیدل

فرار از گرماي آخر فصل  جهیدرنتاندوخته دانه و  ترعیسر

بوده كه اثرات سوء بر مراحل انتهایی گیاه دارد. در نتایج 

ژنتیكی نیز این دو صفت باالترین همبستگی همبستگی 

بنابراین این دو ؛ دار را با عملكرد دارا بودندمثبت و معنی

هاي برتر مدنظر قرار در انتخاب ژنوتیپ توانیمصفت را 

( Aycecik and Yildirim, 2006سک و یلدریم )یآیسداد. 

گزارش نمودند دو صفت وزن هزاردانه و ارتفاع اثر 

ت و زمان خوشه رفتن اثر مستقیم و منفی بر مستقیم و مثب

 Huangروي عملكرد دارند. همچنین هانگ و همكاران )

et al., 1989 نیترمهم( عنوان كردند كه وزن هزاردانه 

پرور و همكاران گلپاكوتاه است ولی  ارقامصفت در 

(Golparvar et al., 2008 گزارش كردند عملكرد )

بیولوژیک بیشترین اثر مستقیم روي عملكرد دانه داشته 

 قابلیت با صفات رودیم بنابراین انتظاراست. 

 ژنتیكی اثرات كنترل تحت بیشتر باال پذیريتوارث

مقدار كم  گریباشند و از طرف دها ژن افزایشی

نقش كم تنوع  انگریصفات ب یدر برخ يریپذوراثت

-یآن صفت م یپیفنوت ريیپذانعطاف ای وی شیزااف یكیژنت

 كه شودمی مشخص علیت تجزیه از استفاده . باباشد

ها آن مستقیم اثر علت به دانه عملكرد با صفات همبستگی

 طریق از میرمستقیغ اثر جهینت در یا و عملكرد روي بر

 یک و عملكرد بین است. اگر همبستگی دیگر صفات

مطلب  این باشد، صفت نآ مستقیم اثر علت به صفت

 لذا وهاست آن بین واقعی رابطه یک كننده منعكس

 انتخاب عملكرد اصالحمنظور به را مذكور صفت توانیم

 میرمستقیغ اثر علت بهاصوالً  این همبستگی اگر اما نمود،

 عمل صورت این باشد، در دیگر صفت طریق از صفت

 اثر سبب داد كه انجام صفت روي بر باید را انتخاب

 است. شده میرمستقیغ

 

 براي عملكرد و برخی خصوصیات زراعی در ارقام گندم دوسالهتجزیه واریانس مركب  -5جدول 
Table 5. Combined analysis of variance for grain yield and some agronomic characteristics of bread wheat 

cultivars 
 .M.S میانگین مربعات

 منابع تغییرات

S.O.V. 

 عملكرد

 دانه 
Grain yield 

 وزن 

 هزاردانه
Thousand 

kernel weight 

 ارتفاع

 بوته 
Height 

 تعداد روز تا رسیدن
No.of days to 

maturity 

تعداد روز تا ظهور 
 سنبله

No.of days to 
heading 

درجه 
 آزادي
D.F. 

**472.077 * 6.075 **5950.208 **3402.675 n.s0.208 1 سال 

Year (Y) 

 خطاي اول 4 9.383 7.542 75.767 2.125 0.2615

Error 1 
 ژنوتیپ 19 20.086** 18.829** 96.208* 40.377** 1.042**

Genotype (G) 

*0857 *15.864 *49.454 **4.605 **11.033 19 
 ژنوتیپ ×ل سا

G × Y 

 خطاي دوم 76 0.997 3.086 51.793 7.607 0.472

Error 2 

 (%) ییراتتغضریب   0.55 0.78 7.06 7.23 8.19

C.V (%) 
ns درصد آماري 1و  5دار در سطح عنی: به ترتیب م**و  *داري، عدم معنی 

y: Non significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectivel**and*,ns 
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 نیکوسرشت و نجفیانی و همبستگی ژنتیکی ...ریپذوراثتبررسی تنوع ژنتیکی، 

 گندم زراعی صفات از بعضی پذیريوراثت قابلیت -6 جدول
Table 6. The heritability of some agronomic traits in wheat 

 یقابلیت توارث عموم
 )درصد(

Broad sense 
heritability (%) 

 ضریب تنوع
Coefficient of variation 

 برآورد اجزاي واریانس
Variance components 

 میانگین مربعات

Mean square صفات Traits 
 ژنتیكی 

Genotypic 
 فنوتیپی

Phenotypic 
 محیطی

Environment 
 ژنتیكی 

Genotypic 
 فنوتیپی

Phenotypic 
 خطا 

Error 
 ژنوتیپ

Genotype 
 No. of days to تعداد روز تا ظهور سنبله 10.04 0.47  3.66 3.19  5.066 14.154 13.215  87

heading 
 No. of days to تعداد روز تا رسیدن 9.41 1.21  3.95 2.73  7.337 13.246 11.027  69

maturity 
 2No. of spike per m مترمربع در سنبله تعداد 36.78 6.84  16.65 9.81  19.348 30.187 23.171  58
 No. of grain per سنبله در دانه تعداد 93.16 21.76  45.56 23.80  34.510 49.935 36.091  52

spike 
 Height ارتفاع بوته 48.10 25.43  32.98 7.56  49.957 56.901 27.240  23
 Thousand kernel وزن هزاردانه 20.19 3.40  8.99 5.60  29.827 48.537 38.291  62

weight 
 Grain yield عملكرد دانه 0.52 0.23  0.32 0.10  16.401 19.640 10.804  30

 

 دو آثار مستقیم )روي قطر( و غیرمستقیم بر عملكر همبستگی ژنتیكی ضرایب - 7جدول 
Table 7. Genetically correlation coefficients and direct and indirect effects on the yield 

 اثر كل

Total effect 

 یرمستقیم از طریقغاثر 
Indirect effect via  

 اثر مستقیم

Direct effect 
 هزاردانه وزن Traits صفات

Thousand 

kernel 

weight 

 ارتفاع
Height 

 سنبله در دانه تعداد
No. of grain per 

spike 

 مترمربع در سنبله تعداد
No. of  

2spike per m 

 تا روز تعداد

 رسیدگی

 No. of days 

to maturity 

 تا روز تعداد

 دهیسنبله 
No.of days to 

heading 
 Heading  دهی سنبله تا روز تعداد 3.985  1.176- 0.013 0.061 0.019- 1.867- 1

 Maturity  رسیدگی تا روز تعداد 1.704- 2.749  0.032 0.067 0.004- 0.164- 0.098

  2No. of spike per m مترمربع در سنبله تعداد 0.446 0.119 0.12-  0.054 0.031- 0.23- 0.259

 No. of grain per سنبله در دانه تعداد 0.679 0.358 0.171- 0.037  0.01- 0.786- 0.109

spike 
 Height ارتفاع 0.302- 0.239 0.018- 0.046 0.02  0.032 0.019

 Thousand kernel هزاردانه وزن 3.274 2.272- 0.085 0.033- 0.164- 0004-  0.889

weight 
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بر را  هاپیژنوتاي، خوشه تجزیه از حاصل دندروگرام

به  5بررسی در فاصله ژنتیكی  صفات مورد كلیهاساس 

شامل پنج  اول گروه .(1)شكل  كرد شش گروه تفكیک

یی هانیالبودند. این گروه شامل  9و  8، 7، 13، 6ژنوتیپ 

روز، رسیدن  184دهی نسبتاً دیر حدود سنبله با

سانتیمتر،  104روز، ارتفاع بلند بوته  225فیزیولوژیک دیر 

متوسط  گرم و میانگین 35وزن هزاردانه پایین و كمتر از 

 تن در هكتار بودند. 200/8عملكرد  

بودند. در  17و  4، 15، 1گروه دوم شامل چهار ژنوتیپ 

روز، رسیدن  182دهی متوسط سنبله یی باهانیالاین گروه 

 100روز، ارتفاع نسبتاً بلند بوته  225فیزیولوژیک دیر 

 گرم و میانگین  39سانتیمتر، وزن هزاردانه باالتر از 

 تن در هكتار بودند. 300/8عملكرد باالتر از 

بود. خصوصیات  14م فقط شامل الین شماره گروه سو

روز،  184دهی نسبتاً دیر سنبله زراعی این ژنوتیپ شامل 

 108روز، ارتفاع بلند بوته  225رسیدن فیزیولوژیک دیر 

عملكرد  گرم ولی میانگین  42سانتیمتر، وزن هزاردانه 

 تن در هكتار بود. 329/9باالتر از 

 3و  18، 11، 5 ،20، 19گروه چهارم شامل شش الین 

دهی متوسط حدود سنبله یی باهانیالبود. در این گروه 

روز،  222روز، رسیدن فیزیولوژیک زود و مناسب  182

گرم  39سانتیمتر، وزن هزاردانه  100ارتفاع نسبتاً بلند بوته 

 تن در هكتار بودند. 300/8عملكرد  و میانگین 

این گروه بود. در  12و  10، 2گروه پنجم شامل سه الین 

روز، رسیدن  182دهی نسبتاً زود حدود سنبله یی باهانیال

 97روز، ارتفاع متوسط بوته  226فیزیولوژیک دیر 

گرم و میانگین عملكرد باالتر  38سانتیمتر، وزن هزاردانه 

 تن در هكتار بودند. 300/8از 

بود. از خصوصیات  16گروه ششم نیز فقط شامل ژنوتیپ 

 180دهی نسبتاً زود به سنبله توانیمزراعی این ژنوتیپ 

روز، ارتفاع متوسط  223روز، رسیدن فیزیولوژیک زود 

گرم ولی  42سانتیمتر، وزن هزاردانه باالي  93بوته 

تن در هكتار اشاره نمود.  910/7میانگین عملكرد پایین 

 داراي دارد قرار سوم گروه در كه 14 شماره ژنوتیپ

 باال ارتفاع لیدل به ولی بوده مناسبی عملكرد میانگین

 هستند بارانی آبیاري داراي كه آبی اراضی براي تواندینم

 فصل آخر خصوصاً و زراعی فصل طی زیرا ؛باشد مناسب

 ورس دچار بارانی آبیاري اثر در دانه، پرشدن مرحله و

 افت تاًینها و گیاه فتوسنتز كاهش باعث عامل این و شده

 این دیگر وصیاتخص به توجه با گردد.می عملكرد

 استفاده نژاديبه هايبرنامه در آن از توانیم ژنوتیپ،

 انتخاب در نظر مورد صفات به توجه با در مجموع نمود.

 داراي چهارم گروه معتدل، مناطق براي آبی هايژنوتیپ

 توانیم و بوده مناطق این براي زراعی صفات نیترمناسب

 نمود. نتخابا بیشتر مطالعه براي را هاژنوتیپ این

 تجزیه از (Murphy et al., 1986) همكاران و مورفی

 بنديدسته جهت اصلی يهامؤلفه به تجزیه و كالستر

 هیبرید هايواریته و ارقام انتخاب و گندم هايژنوتیپ

 همكاران و فانگ توسط كه تحقیقی در نمودند. استفاده

(Fang et al., 1996) كه آمد دست به نتیجه این شد انجام 

 ارتفاع، رسیدگی، تاریخ صفات كالستر تجزیه از استفاده با

 عملكرد و هزاردانه وزن سنبله، در دانه تعداد سنبله، طول

 گروه 5 به را دوروم گندم واریته 120 تعداد توانیم دانه

 ينشانگرها از استفاده با نیز محققین برخی نمود. تقسیم

 ارقام در را كیژنتی تنوع نیز ژیكیولوفیزی و مورفولوژیكی

 Mir-Derikvand et) كردند گزارش گندم هايژنوتیپ و

al., 2015) 

از نظر صفات  هاپیژنوتپالت نتایج باي 2شكل 

اول و دوم  مؤلفهدهد. گیري شده را نشان میاندازه

. نتایج نددرصد از تغییرات را توجیه نمود 75 درمجموع

ر متقابل كمترین میزان اث 5و  14نشان داد كه ژنوتیپ 

از نظر  14د. با این حال ژنوتیپ نصفت را دار ×ژنوتیپ 

. دادصفت عملكرد بهترین رتبه را به خود اختصاص 

در نیز بیشترین میزان اثر متقابل را  8و  16هاي ژنوتیپ

به خود اختصاص دادند و از این نظر  هاپیژنوت نیب

 يهابرنامهبراي استفاده در  هاپیژنوتانتخاب این 

 حی باید با دقت بیشتري صورت گیرد.اصال

 هارنامهبپیشرفت  صفات در بین ارتباط چگونگی از اطالع



 نیکوسرشت و نجفیانو همبستگی ژنتیکی ...ی ریپذوراثتبررسی تنوع ژنتیکی،  

 فاصله معیار
Distance measure 
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 Ward روش به مختلف صفات براي نان گندم هايژنوتیپ ياخوشه تجزیه -1 شكل
Figure 1. Cluster analysis of bread wheat genotypes for different traits using Ward method) 
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 مختلف صفات نظر از گندم ژنوتیپ 20 پالتباي -2 شكل
Figure 2. Biplot of 20 bread wheat genotypes for diffrent traits 
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 با دارد. زیادي اهمیت دانه دعملكر افزایش براي نژاديبه

 گرفتن نظر در بدون زراعی صفات طرفهکی انتخاب

 عملكرد افزایش و مطلوب نتایج به تواننمی دیگر صفات

 ژنتیكی تنوع داد نشان تحقیق این نتایج بنابراین .رسید

 هايژنوتیپ بین در زراعی صفات نظر از یتوجهقابل

 وجود به نتوایم همچنین دارد. وجود بررسی مورد

 دهی،سنبله زمان صفات بین دارمعنی و مثبت همبستگی

 وزن و مترمربع رد سنبله تعداد ،فیزیولوژیک رسیدن

-توارث مقدار به طرفی از برد. پی عملكرد با هزاردانه

 و ولوژیکفیزی رسیدن دهی،سنبله صفات باالتر پذیري

 دو علیت تجزیه در همچنین .نمود اشاره هزاردانه وزن

 مستقیم و مثبت ریتأث كه هزاردانه وزن و دهیسنبله صفت

 بر مؤثر اجزاي ترینممه عنوانبه ،بودند دارا را عملكرد بر

 را صفات اینرو، از این شدند. شناخته دانه عملكرد

-به هايبرنامه در انتخاب هايشاخص عنوانبه توانیم

 و هاآن بین تالقی انجام و والدین انتخاب خصوصاً نژادي

 به رسیدن تا تفكیک حال در يهانسل در هابوته انتخاب

 قرار مدنظر برتر هايژنوتیپ انتخاب در، ژنتیكی خلوص

 شش شامل كه چهارم گروه هاياز ژنوتیپ همچنین داد.

 داراي و باشندمی 3 و 18 ،11 ،5 ،20 ،19 الین

 نژاديبه هايبرنامه در هستند زراعی مطلوب خصوصیات

 كرد. استفاده

 سپاسگزاری

 آباداسالم كشاورزي تحقیقات ایستگاه كارشناسان كلیه از

 در راما  كه نوروزي مصیب مهندس آقاي خصوصاً غرب

 قدردانی و تشكر ،نمودند یاري پژوهش این اجراي جهت

 نتایج اساس بر حاضر مقاله كه است ذكر به الزم .شودیم

 تحقیقات موسسه 0-03-03-93296 تحقیقاتی پروژه

 است. گردیده تهیه بذر و نهال تهیه و حاصال
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Abstract 
In order to study genetic diversity, heritability and relation of some important traits with grain yield in 

bread wheat, 20 bread wheat irrigated lines evaluated using a randomized complete block design with 

three replications during two cropping cycles/years. Based on combined analysis results, there were a 

significant difference between genotypes. Also, in all traits, coefficient of phenotypic variation was 

greater than coefficient of genetical variation, indicating the effect of environment on investigated 

traits. The significant correlation between grain yield and number of days to maturity, spikes per m2 

and the grains per spike. number of days to heading and number of days to maturity had highest 

heritability among traits, with 87 and 69%, respectively. Results of this showed that selection of early 

heading or shorter no. of days to heading and early maturing or shorter number of days to maturity is 

recommended to breeders for selection materials favorable for terminal warm condition and water 

shortage, preventing grain yield reduction. Results of cluster analysis showed that genotypes are 

divided in six groups. Totally, six superior genotypes from the fourth cluster were selected as superior 

lines. Based on bi-plot analysis, genotypes 14 and 5 showed the lowest genotype × trait interaction, 

but genotypes 16 and 8 showed the highest genotype × trait interaction. 

Keywords: Bi-plot, Cluster analysis, Genetic variation, Wheat, Heritability 
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