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  تجزيه چند متغيره صفات مختلف زراعي در ژرم پالسم بومي گندم نان
  

  *2مهدي زهراوي و 1يوسف ارشد
  بانك ژن گياهي ملي ايران اناستاديار، 2و1

  ) 1/3/92: تاريخ تصويب - 27/1/91: تاريخ دريافت( 
  

  چكيده
ايران از نمونه ژنتيكي گندم بومي  615به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات، 

بذر هر نمونه ژنتيكي در . كلكسيون گندم بانك ژن گياهي ملي ايران مورد مطالعه قرار گرفتند
صفت زراعي و  17اي كشت و  متر در قالب طرح مشاهده 5/2يك رديف به طول 

، وزن دانه پنج سنبلهمقادير ضريب تغييرات نشان داد صفات  . مورفولوژيكي ارزيابي شد
بر اساس . د دانه در سنبله  از بين صفات كمي داراي بيشترين تنوع بودندتعداد پنجه و تعدا
در تجزيه . از بين صفات كيفي داراي بيشترين تغييرات بود رنگ گلومشاخص شانون 

 دانه وزن صدو  تعداد دانه در سنبلهرگرسيون گام به گام براي وزن دانه پنج سنبله دو صفت 
هاي اصلي نشان داد پنج  نتايج تجزيه به مؤلفه. رد شدنددرصد در مدل وا 98با ضريب تبيين 

بر اساس . ها را در بر داشتند درصد از تغييرات كل داده 28/63مؤلفه اصلي اول در مجموع 
هاي اصلي به ترتيب تحت عنوان شاخص درشتي بذر و عملكرد باال،  ضرايب متغيرها، مؤلفه

خصوصيات كيفي سنبله و شاخص شاخص اجزاء عملكرد، شاخص توليد بيوماس، شاخص 
هاي ژنتيكي  هاي اصلي، نمونه براساس نتايج تجزيه به مؤلفه. گذاري شدند مقاومت به ورس نام

به ) هر دو از اصفهان( 846و  845، )لرستان( 835، )گيالن( 763، )آذربايجان غربي( 200
مورد بررسي را در پنج هاي  اي منشاء نمونه تجزيه خوشه. هاي برتر شناسايي شدند عنوان نمونه

پالسم گندم بومي  دهنده وجود تنوع ارزشمند در ژرم نتايج اين تحقيق نشان. گروه قرار داد
هاي اصالحي مورد  توانند در برنامه باشد و لذا مواد ژنتيكي برتر شناسايي شده مي ايران مي

  . استفاده قرار گيرند
  

  هاي اصلي، شانون ، تجزيه به مؤلفهگندم، تنوع ژنتيكي، نمونه بومي :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
در پرتو افزايش سريع جمعيت و گسترش كشاورزي به 

اي، اصالح ارقام گندم با عملكرد باال و  نواحي حاشيه
هاي زيستي و غير زيستي اجتناب  پايدار در برابر تنش

توسعه چنين ارقامي نيازمند تأمين . ناپذير است
ها  ، به عنوان منبعي از ژنپالسم جديد، بطور پيوسته ژرم

منبع اوليه چنين . باشد يا تركيبات ژني مطلوب مي
هاي وحشي  هاي بومي و گونه هايي عبارت از نمونه ژن

 ,.Alamerew et al(خويشاوند گياهان زراعي است 

هاي  از طرف ديگر تنوع ژنتيكي در بين گونه). 2004

گياهي و همچنين در درون آنها در معرض خطر كاهش 
لذا ) Vida, 1994; Cao et al., 1998(يافتن است 

هاي انقراض و فرسايش ژنتيكي در مقياس وسيع  پديده
داليل عمده تهديد تنوع . شود بيني مي در آينده پيش

گياهي عبارت از تغييير كاربري اراضي، تغيير اكوسيستم 
و ) مثال ناشي از كاربرد زياد مواد شيميايي كشاورزي(

اشي از سيستم تك كشتي و بطور بالقوه ن(تغيير ژنتيكي 
از طريق انتقال ژنها از موجودات مهندسي شده به 

، برداشت بيش از حد از منابع )هاي طبيعي اكوسيستم
مانند چراي (طبيعي و ساير اشكال استفاده بيش از حد 
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و توليد ضايعات و مواد آلوده كننده ) بيش از حد
اي وحشي به ه كاهش تنوع ژنتيكي در گونه. باشد مي

دهد، ولي در  دليل كاهش اندازه جمعيت رخ مي
هاي بومي عمدتا ناشي از پايه ژنتيك باريك در  نمونه

اصالح نباتات . باشد هاي اصالحي مي بسياري از برنامه
هاي اصالحي بر روي تنوع  سنتي، در خالل برنامه

گزينش سبب  افزايش فراواني . گذارد ژنتيكي تأثير مي
شود و  كيبات آللي مربوط به اثرات مطلوب ميها يا تر آلل

ها و در نهايت  اين امر به قيمت كاهش فراواني ساير آلل
اهلي شدن سبب پديده تنگنايي . شود حذف آنها تمام مي

)bottleneck ( در بسياري از گياهان زراعي شده است
)Tanksley et al., 1997; Reif et al., 2005 .( در

هاي بزرگ  تنگنايي با وجود جمعيتبسياري از غالت، اثر 
پلوئيدهايي  و متنوع به حداقل رسيده است اما در پلي

پديده ) .Triticum aestivum L(مانند گندم معمولي 
تگنايي تشديد شده است و دليل آن اينست كه 

اي كه اساس ايجاد گندم معمولي را  هاي بين گونه تالقي
. اند رخ دادهدهند احتماال در دفعات محدودي  تشكيل مي

بنابراين تنوع، محدود به تعداد اندكي از گياهان بوده كه 
به طور انفرادي در درون هر يك از سه گونه اجدادي 

پلوئيد  هنگامي كه گياهان پلي. اند گندم تكامل پيدا كرده
توسط كشاورزان اوليه تحت گزينش و اصالح قرار 

از  گرفتند گياهان جديد كه بطور بالقوه متنوع بودند
منظر آنها به عنوان نامطلوب تلقي شده و انتخاب 

شدند  شدند و لذا از خزانه ژني گونه جديد حذف مي نمي
)Cox, 1998; Ladizinsky, 1984 .( اصالح نباتات نوين

در مراحل اوليه نيز ممكن است از طريق جايگزيني 
هاي بومي توسط ارقام اصالح شده بصورت  نمونه

 .Nat(ا كاهش داده باشد تنوع ر) سهوي(غيرعمدي 

Res. Council, 1972; Harlan, 1972 ( همانطور كه در
هاي توسعه يافته توسط سيميت در  معرفي گندم

در جريان انقالب سبز نيز رخ  1960و  1950هاي  دهه
اي در كشورهاي در حال  ها بطور گسترده اين گندم. داد

و سهم ) Smale et al., 2002(شوند  توسعه كشت مي
مي در صنعت گندم كشورهاي توسعه يافته مانند مه

 van(و آمريكا ) Brennan & Fox, 1998(استراليا 

Beuningen & Busch, 1997 (خطر پايه . دارند
محدوديت تنوع ژنتيكي در گياهان زراعي خواركي عمده 

هايي همچون قحطي گسترده ايرلند طي  ن در بحرا
و  1970در ، باليت برگي ذرت 1847الي  1845سالهاي 

هاي كمتر شناخته شده، در طول تاريخ  ساير اپيدمي
فرسايش ژنتيكي ناشي از . بخوبي مشهود و گزارش است

هاي بومي توسط زارعين سنتي از  استفاده كمتر از نمونه
تأكيد شد،  Frankelو  Harlan، كه توسط 1970دهه 

ها را برانگيخت، در  مورد توجه قرار گرفت و نگراني
چندين دهه قبل از آن، توسط واويلوف مطرح  حاليكه در
). Vavilov, 1997; Warburton et al., 2006(شده بود 

بخوبي مشخص شده است كه كشت گسترده ارقام 
گياهي با قرابت ژنتيكي توسط كشاورزان سبب صف 

هاي ژنتيكي مشابه براي  هايي با مكانيسم آرايي نمونه
در . شود ميهاي گوناگون گياهي  مقاومت به بيماري

حالت چنانچه يك پاتوژن يا آفت بر اين مقاومت  اين
ژنتيكي غلبه نمايد، تمام محصول نسبت به آن بيماري يا 

پذير خواهد شد كه در نهايت به يك حد  حشره آسيب
رسد و موجب به خطر افتادن منابع مواد  اپيدمي مي
مفهوم خزانه ژني ).  Smale et al., 2002(شود  غذايي مي

)gene pool ( توسطHarlan & de Wet (1971)  مطرح
برداري از گياهان  شد و چارچوب مفيدي را براي بهره

زراعي و خويشاوندان وحشي در اصالح نباتات فراهم 
فقدان اطالعات پيرامون مواد ). Valkoun, 2001(نمود 

ژنتيكي، در كنار معضالتي همچون دسترسي به 
ها  دشواري انتقال ژن ها، ميزان كم توليد بذر و كلكسيون

به درون زمينه ژنتيكي مناسب، در زمره موانع استفاده 
 ;FAO, 1998(منابع ژنتيكي گياهي شناخته شده است 

Dudnik et al., 2001.( برداري مؤثر از مواد  نياز بهره پيش
 ,.Alamerew et al(باشد  ژنتيكي، آگاهي از تنوع آن مي

هاي اساسي تعيين  لفهارزيابي تنوع ژنتيكي از مؤ). 2004
درك . باشد پالسم و حفاظت از آن مي خصوصيات ژرم

گستره و توزيع تنوع ژنتيكي، كليد حفاظت مؤثر از 
پالسم و متعاقبا تهيه مواد ژنتيكي مناسب براي  ژرم
تنوع ژنتيكي  Zakizadeh et al. (2010) .نژادگران است به

 70در را و ارتباط صفات مختلف گياهي با عملكرد دانه 
در اين . ندنمودژنوتيپ سنبله بلند گندم نان ارزيابي قرار 

صفت شامل عملكرد دانه و اجزاي آن،  30آزمايش 
خصوصيات مورفولوژيك بوته و دانه و صفات كيفي 

ها نشان داد  نتايج حاصل از تجزيه به عامل. ارزيابي شدند
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درصد از تغييرات كل  96كه سه عامل اصلي و مستقل، 
اي،  نمايند، بر اساس رگرسيون مرحله را توجيه ميها  داده

عملكرد بيولوژيك، وزن دانه در سنبله و تعداد سنبله در 
ترين اجزاي عملكرد بوده و سهم  مترمربع، از مهم

بندي  گروه. موثرتري در توجيه عملكرد دانه داشتند
اي بر اساس همه  ها با استفاده از تجزيه خوشه ژنوتيپ

به روش وارد، سه گروه و بر اساس صفات مورد بررسي 
صفات كيفي مورد بررسي چهار گروه را از يكديگر 

 تعداد Aghaee Sarbarze et al. (2011). تفكيك نمود
الين خالص گندم نان انتخابي از كلكسيون  112
هاي بومي نان موجود در بخش تحقيقات غالت  گندم

ت به صور راموسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر 
تجزيه . دادندآزمايش بدون تكرار مورد بررسي قرار 

هاي نان بومي صفاتي  رگرسيون نشان داد كه در گندم
مانند تعداد دانه در سنبله و عملكرد بيولوژيكي اثر مثبت 

داري بر عملكرد دانه داشته و سهم قابل توجهي از  ومعني
با توجه به نتايج به . كنند تغييرات عملكرد را تببين مي

هاي ديگر  كه نسبت به ژنوتيپ ژنوتيپ  22ست آمده د
تر  عملكرد دانه بيشتر و برخي خصوصيات زراعي مناسب

نتايج اين تحقيق نشان داد مواد . داشتند انتخاب شدند
منابع ارزشمندي   ژنتيكي موجود در اين كلكسيون

هستند كه عالوه بر داشتن صفات جديد، تنوع سرشاري 
ه منظور اصالح و توليد ارقام گندم نژادگران ب را براي به
تنوع  Mohammadi et al. (2011) .آورند فراهم مي

الين هاي بومي گندم نان  600 ژنتيكي و جغرافيايي
 مورد با استفاده از روش هاي چند متغيره را ايران

متغير  22تحليل مؤلفه هاي اصلي، . قرار دادندمطالعه 
 5/80 سبي تجمعيمؤلفه با واريانس ن 8بررسي شده رابه 

هاي مورد  الين ، اي تجزيه خوشه. كاهش داد درصد
به طوركلي  .طبقه بندي نمود گروهدر شش  بررسي را

  ه اي از ـابل مالحظــتنوع ژنتيكي تابعيت و الگوپذيري ق

اين تحقيق به منظور بررسي  .تنوع جغرافيايي نشان نداد
خشي روابط بين صفات و شناسايي مواد ژنتيكي برتر در ب

پالسم گندم بومي كلكسيون بانك ژن گياهي ملي  از ژرم
  .ايران انجام گرفت

  
  ها مواد و روش

بومي ايران از ) هگزاپلوئيد(نمونه ژنتيكي گندم نان  615
كلكسيون گندم بانك ژن گياهي ملي ايران مورد مطالعه 

هاي مذكور از نواحي  مختلف در  نمونه. قرار گرفتند
نمونه از آذربايجان  127تمل بر دوازده استان كشور مش

نمونه از  94نمونه از آذربايجان غربي،  146شرقي، 
 39نمونه از اصفهان، دو نمونه از گيالن،  19كرمانشاه، 

نمونه از خراسان، دو نمونه از  6نمونه از همدان، 
نمونه از استان  5نمونه از لرستان،  161خوزستان، 

نمونه از تهران نمونه از مازندران و يك  13مركزي، 
- 1385آزمايش در سال زراعي . آوري شده بودند جمع

، در مزرعه تحقيقاتي مؤسسه اصالح و تهيه نهال 1384
اي بدون تكرار  و بذر واقع در كرج در قالب طرح مشاهده

بدين منظور هر نمونه ژنتيكي در يك . انجام پذيرفت
 60متر كشت گرديد و فاصله  5/2رديف به طول 

صفات مهم . ها در نظر گرفته شد بين رديفسانتيمتر 
طول سنبله، شامل  يو فنولوژيك يزراعي، مورفولوژيك

دار بودن سنبله، رنگ گلوم،  تراكم سنبله، ريشك
ارتفاع  تعداد پنجه،دانه،  وزن صد گلوم، دار بودن كرك

بوته ، قطر ساقه، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد گلچه 
نبله، تعداد گره در ساقه، درسنبلچه، تعداد دانه در س

زمان ، رسيدن كامل تعداد روز تا ،دهي سنبله تعداد روز تا
 سنبلهپنج  دانهوزن  ودهي تا رسيدن كامل  سنبله

المللي ذخاير توارثي  مطابق با دستورالعمل كميته بين
نمونه تصادفي از  5با انتخاب  )IBPGR, 1978(گياهي 

  .ي شدارزياب 1داخل هر توده، به شرح جدول 

  ايران نمونه ژنتيكي گندم بومي  615 شده در ارزيابيصفات كيفي  مقياس امتيازدهي -1جدول
  مقياس امتيازدهي  صفت

  خيلي فشرده -9  فشرده -7  متوسط -5 تنك-3 خيلي تنك-1  تراكم سنبله
      ريشك بلند-7 ريشك كوتاه-3 بدون ريشك-صفر  ريشك دار بودن سنبله

      ارغواني تا سياه-3 ايقرمز مايل به قهوه-2 سفيد-1  رنگ گلوم
      كرك زياد-7 كرك كم-3 بدون كرك-صفر  گلوم كرك دار بودن

  
هاي توصيفي شامل حداقل، حداكثر، ميانگين،  آماره 

انحراف معيار، ضريب تغييرات براي صفات كمي برآورد 
براي صفات ) Shannon, 1948(شاخص شانون . گرديد

  : زير محاسبه شدكيفي بصورت 
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هاي درون هر  ها يا گروه تعداد كالس nكه در آن 
براي . اُم استiفراواني نسبي كالس يا گروه  Piصفت و 

 Spearmanتجزيه همبستگي بين صفات كيفي از روش 

تجزيه واريانس با در نظر گرفتن . استفاده شد (1904)
. يكطرفه انجام پذيرفتهاي ژنتيكي بصورت  منشاء نمونه

از آنجا كه استان تهران فقط داراي يك نمونه ژنتيكي 
تجزيه رگرسيون به . بود در تجزيه واريانس وارد نگرديد

روش گام به گام با در نظر گرفتن وزن دانه پنج سنبله 
گيري شده  بعنوان متغير وابسته و ساير صفات اندازه

اي با  شهتجزيه خو. بعنوان متغير مستقل انجام شد
و بر اساس فاصله اقليدسي  WARDاستفاده از روش 

نرم افزار  12هاي آماري توسط نسخه  تجزيه. انجام گرفت
SPSS انجام شد.  
  

  و بحث نتايج
. ارائه شده است 2هاي توصيفي در جدول  مقادير آماره

، تعداد )درصد 35/ 56( وزن دانه پنج سنبلهصفات  

 30/ 25(نه در سنبله و تعداد دا) درصد 31/ 41(پنجه 
داراي بزرگترين ضريب تغييرات و لذا داراي )  درصد

 3/ 21( رسيدن كامل بيشترين تنوع و صفات روز تا
 6/ 63(دهي  و روز تا سنبله گلدهي ، روز تا)درصد
بر اساس . داراي كمترين ميزان تغييرات بودند) درصد

 رنگ گلومشاخص شاخص شانون، از بين صفات كيفي، 
با توجه به آماره ). 3جدول (بيشترين تنوع بود داراي 

بدون ريشك  سنبله، )5(نما، تراكم سنبله متوسط 
) صفر(  و گلوم بدون كرك) 1(سفيد  رنگ گلوم، )صفر(

هاي ژنتيكي مورد  داراي بيشترين فراواني در نمونه
با ارزيابي  Arshad & Zahravi (2011). بررسي بودند

خارجي گندم مشاهده  نمونه ژنتيكي ايراني و 508
، تعداد دانه در سنبله وزن دانه پنج سنبلهنمودند صفات 

 Aghaee .و طول سنبله داراي بيشترين تنوع بودند

Sarbaze &  Amini (2011)   الين  112در ارزيابي
گندم بومي مشاهده نمودند صفات عملكرد دانه، تعداد 

راي دانه در سنبله، وزن بيولوژيكي و وزن هزار دانه دا
  .بيشترين ضريب تغييرات بودند

  
 ايران نمونه ژنتيكي گندم بومي  615 شده در ارزيابيصفات كمي توصيفي  هاي هآمار -2جدول

حداقل رثحداك (%)ضريب تغييرات  انحراف معيار ميانگين صفت
)سانتيمتر(طول سنبله  45/8 75/1 4  14  75/20
)رمگ( وزن صد دانه 09/4 67/0 83/1  86/5  25/16
 تعداد پنجه 80/7 45/2 3  14  41/31
)سانتيمتر(ارتفاع بوته  92/72 41/12 40  112  01/17
 )ميليمتر(قطر ساقه  43/2 55/0 2  4  80/22
تعداد سنبلچه در سنبله 44/16 88/2 10  27  49/17
 تعداد گلچه درسنبلچه 15/3 60/0 2  5  91/18
 تعداد دانه در سنبله 46/29 91/8 10  63  25/30
تعداد گره در ساقه 64/3 51/0 2  5  92/13
21/3  240  208 22/7 07/225 )روز(رسيدن كامل تعداد روز تا
 )روز(دهيگل تعداد روز تا 61/176 71/11 150  205  63/6
)روز(كاملدهي تا رسيدن گلزمان  46/48 13/7 30  65  71/14
)گرم(وزن دانه پنج سنبله 44/4 14/2 53/1  78/14  56/35

  
  ايران نمونه ژنتيكي گندم بومي 615 شده در ارزيابي صفات كيفيهاي  آماره -3جدول

شاخص شانون نما  حداقل  حداكثر صفت
تراكم سنبله 67/0 5  1  9
 ريشك دار بودن سنبله 73/0 3  صفر  7
رنگ گلوم 98/0 1  1  3
گلومكرك دار بودن 82/0 صفر  صفر  7

  
دار در جدول  معنينتايج تجزيه واريانس براي صفات 

شود،  همانطور كه مشاهده مي. ارائه گرديده است 4
هاي ژنتيكي از لحاظ اكثر صفات  تفاوت منشاء نمونه
برخي از صفات  5در جدول . دار است مورد بررسي معني

وزن دانه نمونه ژنتيكي برتر از لحاظ  15ارزيابي شده در 
شود  همانطور كه مشاهده مي. ارائه شده است پنج سنبله

 835  ژنتيكيهاي  و نمونه) از گيالن( 763 ژنتيكينمونه 
 دانه پنج سنبلهداراي بيشترين وزن ) از لرستان( 830و 
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، از 2از لحاظ وزن صد دانه در رتبه  763نمونه  .بودند
، از لحاظ ارتفاع 5لحاظ تعداد دانه در سنبله در رتبه 

تبه و از لحاظ زمان رسيدن كامل در ر 81بوته در رتبه 
از لحاظ وزن صد  835نمونه . قرار داشت) ديررس( 232

، از لحاظ تعداد دانه در سنبله در رتبه 17دانه در رتبه 
و از لحاظ زمان  132، از لحاظ ارتفاع بوته در رتبه 6

قرار داشت لذا به عنوان يك  18رسيدن كامل در رتبه 
. تواند مد نظر قرار گيرد نمونه زودرس و پرعملكرد مي

، از لحاظ 7از لحاظ وزن صد دانه در رتبه  830نه نمو
، از لحاظ ارتفاع بوته در 16تعداد دانه در سنبله در رتبه 

قرار  95و از لحاظ زمان رسيدن كامل در رتبه  502رتبه 
داشت، لذا به عنوان يك نمونه پاكوتاه و پرعملكرد 

پالسم مورد  بنابراين در ژرم. تواند مد نظر قرار گيرد مي
سي انواع متنوعي از تركيبات صفات مانند عملكرد برر
/ ديررسي، عملكرد باال/زودرسي، عملكرد باال/ باال

دهنده وجود  اين نتايج نشان. پاكوتاهي و غيره وجود دارد
تنوع ارزشمندي در مواد ژنتيكي مورد مطالعه است، به 

تواند بسته به هدف برنامه  نژادگر مي طوري كه به
  .برداري نمايد هاصالحي از آن بهر

  
  ايران هاي ژنتيكي گندم بومي دار براساس منشاء  نمونه اي دانكن براي صفات معني ميانگين مربعات و آزمون چند دامنه -4 جدول

تعداد روز تا  طول سنبله 
  گلدهي

تعداد گلچه در ارتقاع بوته وزن صد دانه
  سنبلچه

تعداد دانه در 
  سنبله

تعداد گره در 
  ساقه

تا  تعداد روز
  رسيدن كامل

زمان گلدهي تا 
  رسيدن كامل

وزن دانه پنج 
  سنبله

بين
272/16**  استان  *16/294  **01/2  **53/891  **71/2  **72/501  **26/1  **23/156  **36/244  **63/39  

داخل
861/2  استان  04/134  42/0  94/141  32/0  18/72  24/0  35/50  44/47  996/3  

آذربايجان
b 32/8  غربي  abc 43/175  ab 01/4  abc 26/71  a91/2  abc 66/29  ab 61/3  a 32/222  ab 89/46  abc 87/5  

آذربايجان
bc 85/8  شرقي  abc 1/177  ab 95/3  abcd 63/73  ab 96/2  a 45/25  ab 79/3  a 97/224  c 86/47  ab 5 

b 89/7 كرمانشاه  abc 15/176  b 25/4  ab 62/68  ab 23/3  bc 73/28  ab 45/3  a 09/226  c 94/49  abc 08/6  

c 42/10 اصفهان  abc 32/176  b 42/4  d 05/86  bc 63/3  bc 32/37  b 89/3  a 84/226  c 53/50  cd 28/8  

b 5/7 گيالن  ab 5/172  b 49/4  bcd 75 abc 5/3  c 5/38  ab 5/3  a 5/227  c 55 d 43/9  

b 8 abc 72/178 همدان  b 22/4  abcd 97/73  abc 38/3  abc 46/33  ab 79/3  a 77/225  ab 05/47  bc 04/7  

b 33/8 خراسان  bc 5/182  ab 93/3  ab 17/64  abc 3 abc 30 ab 5/3  a 230 c 5/47  abc 89/5  

a 5 a 165 b 48/4 خوزستان  cd 85 c 4 abc 31 ab 5/3  a 225  60 abc 89/6  

b 46/8 لرستان  abc 09/176  b 18/4  abcd 96/73  ab 34/3  abc 35/31  ab 57/3  a 93/225  c 84/49  abc 55/6  

bc 8/8 مركزي  ab 174b 52/4  a 60 ab 3 abc 8/30  a 2/3  a 225 c 51 abc 94/6  

b 31/8 مازندران  c 85/188  a 30/3  cd 23/84  ab 15/3  ab 38/27  b 4 a 46/228  a 62/39  a 52/4  

  %1و % 5دار در سطح احتمال  به ترتيب معني **و  *
  

  نمونه ژنتيكي گندم نان بومي ايران   615از بين  وزن دانه پنج سنبلهمونه ژنتيكي برتر از لحاظ ن 15برخي از صفات ارزيابي شده در  - 5جدول 
كد نمونه 
وزن دانه پنج  منشاء  ژنتيكي

 )گرم(سنبله
وزن صد دانه

 )گرم(
تعداد دانه در 

  سنبله
ارتفاع بوته 

  )سانتيمتر(
 تعداد روز تا
  رسيدن كامل

 225  85  52 7/5 78/14گيالن 763
 215  80  52 32/5 80/13لرستان 835
 220  60  48 54/5 26/13لرستان 830
 220  85  51 09/5 95/12لرستان 834
 220  80  50 18/5 92/12اصفهان 845
 225  70  56 55/4 71/12لرستان 792
 225  95  53 79/4 66/12اصفهان 844
 220  100  46 4/5 39/12اصفهان 846
 230  70  51 83/4 29/12اصفهان 714
 215  90  45 45/5 23/12آذربايجان غربي 200
 220  45  42 63/5 79/11كرمانشاه 826
 220  65  48 87/4 66/11لرستان 427
 220  60  43 74/4 37/11كرمانشاه 827
 220  70  48 09/5 35/11همدان 891
 220  80  43 09/5 32/11لرستان  947

  
تگي رابطه بين صفات با استفاده از تجزيه همبس

نتايج نشان داد ). 6جدول (مورد بررسي قرار گرفت 
 وزن دانه پنج سنبلهبا  تعداد دانه در سنبلهصفات 

 زمان گلدهي تا رسيدن كاملبا  دانه وزن صد، )874/0(
تا رسيدن و تعداد روز تا گلدهي و تعداد روز ) 867/0(

داراي بزرگترين ضريب همبستگي مثبت ) 820/0( كامل
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زمان گلدهي تا ت تعداد روز تا گلدهي و دار و صفا معني
 وزن صد، تعداد روز تا گلدهي و )- 813/0( رسيدن كامل

داراي بزرگترين ضريب همبستگي منفي ) -836/0( دانه
هاي  دهد كه نمونه اين نتايج نشان مي. دار بودند معني

زودرس فرصت كمتري براي پركردن دانه داشته و در 
وزن دانه پنج صفت . بودندنتيجه داراي وزن دانه كمتري 

دار  داراي بزرگترين ضريب همبستگي مثبت معني سنبله
تعداد سنبلچه ، )874/0( تعداد دانه در سنبلهبا صفات 

تعداد گلچه ، )452/0( دانه وزن صد، )528/0( در سنبله
 زمان گلدهي تا رسيدن كاملو ) 351/0( درسنبلچه

في و داراي بزرگترين ضريب همبستگي من) 346/0(
در . بود) -318/0(دار با تعداد روز تا گلدهي  معني

نيز بر  Aghaee Sarbaze & Amini (2011)تحقيق 
هاي زودرس  اساس نتايج تجزيه همبستگي، ژنوتيپ

  .عملكرد دانه كمتري داشتند

  

  
  

وزن دانه پنج به منظور شناسايي صفات مؤثر بر 
شد از تجزيه رگرسيون گام به گام استفاده  سنبله

 وزن صدو  تعداد دانه در سنبلهدو صفت ). 7جدول (

درصد  98در مدل رگرسيون وارد شدند و مجموعا  دانه
بر . كردند را توجيه مي وزن دانه پنج سنبلهاز تغييرات 

اساس ضريب رگرسيون، صفت وزن صد دانه تاثير 

و  *
** 
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 دردانه  ، نسبت به تعدادوزن دانه پنج سنبلهبيشتري بر 
 Aghaee Sarbaze and Amini (2011). ، داشتسنبله

 112در بررسي اثر صفات مورد ارزيابي بر عملكرد دانه 
الين گندم بومي مشاهده نمودند كه صفات تعداد دانه 
در سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد بيولوژيكي با اثر 
مثبت و تعداد روز تا ظهور سنبله با اثر منفي در مدل 

ثرات مستقيم و ا .تجزيه رگرسيون باقي ماندند
غيرمستقيم متغيرهاي وارد شده در مدل رگرسيون بر 
. روي متغير وابسته توسط تجزيه عليت تفكيك شد

نتايج نشان داد كه تاثير غير مستقيم صفات ). 8جدول (
وزن دانه پنج بر  دانه وزن صدو  تعداد دانه در سنبله

ناچيز است و تأثير آنها عمدتا به صورت مستقيم  سنبله
 467نتايج تجزيه عليت بر اساس ارزيابي . باشد مي

-Taleei and Bahramمورفوتيپ گندم بومي توسط 

Nejad (2003)  ،نشان داد كه صفات شاخص برداشت
سرعت رشد رويشي و تعداد روز تا ظهور سنبله داراي اثر 
مستقيم مثبت و صفت عملكرد بيولوژيك و داراي اثر 

 Zakizadeh et. بودندمستقيم منفي بر روي عملكرد دانه 

al. (2010)  ژنوتيپ گندم  70در بررسي تنوع ژنتيكي
سنبله بلند مشاهده نمودند كه تعداد سنبله در متر مربع 
و پس از آن وزن دانه در سنبله بيشترين اثر مستقيم را 

  .بر عملكرد دانه داشت
  

   بومي ايراننان گندم  نمونه ژنتيكي  615در بررسي  وزن دانه پنج سنبله براي گام به گام رگرسيون تجزيه نتايج -7جدول 
  عرض از مبدأ صفت مرحله

  ضريب تبيين تجمعي ضريب رگرسيون
(%) X1  X2  

  X1( 15/0-21/0  - 76(تعداد دانه در سنبله  1
  X2( 21/6- 21/0 51/1  98(دانهوزن صد  2

  =X251/1 X1+21/0+21/6-Y مدل نهايي رگرسيون
  

  نمونه ژنتيكي گندم نان بومي ايران  615تعداد دانه در سنبله و وزن صد دانه بر روي وزن دانه پنج سنبله در ارزيابي  اثرتجزيه عليت  نتايج - 8جدول 
  با وزن دانه پنج سنبلههمبستگي اثر غير مستقيم  ر مستقيمثا صفت

X1 X2
  X1(  864/0 - 09/0 874/0( تعداد دانه در سنبله

 X2(  432/0 019/0 - 451/0( دانه وزن صد
 222/0  اثر باقيمانده

  

هاي  هاي نمونه به منظور تفكيك و تمايز ويژگي
  ام ـــهاي اصلي انج ژنتيكي مورد مطالعه، تجزيه به مؤلفه

  ).9جدول (گرديد 

  ايران گندم نان بومي نمونه ژنتيكي  615در ارزيابي ي اصلي ها مؤلفهتجزيه به  نتايج -9جدول 
  ه اصليمولف  صفت

  پنجم  چهارم  سوم دوم اول
 -05/0  15/0 61/0-36/015/0  طول سنبله
 42/0 37/0 30/007/0 07/0  تراكم سنبله

 19/0 71/0 -11/018/0 -17/0  ريشك دار بودن سنبله
 04/0 -49/0 14/0-02/0-15/0  رنگ گلوم

 59/0 -44/0 26/0-15/008/0  گلوم كرك دار بودن
 -10/0 00/0 29/022/0-90/0  دهيگل تعداد روز تا

 -02/0 07/0 -29/0-88/015/0  دانه وزن صد
 -04/0 20/0 56/0-10/014/0  تعداد پنجه
 -22/0 20/0 67/0-33/007/0  ارتفاع بوته
 69/0 08/0 05/028/0-03/0  قطر ساقه

 03/0 -15/0 22/068/021/0  تعداد سنبلچه در سنبله
 -01/0 27/0 11/062/010/0  تعداد گلچه درسنبلچه

 -09/0 -18/0 25/090/004/0  تعداد دانه در سنبله
 -24/0 -01/0 61/0-28/019/0  تعداد گره در ساقه

 -17/0 17/0 -29/003/0-69/0  رسيدن كامل تعداد روز تا
 -01/0 18/0 -32/0-79/018/0  زمان گلدهي تا رسيدن كامل

 -09/0 -13/0 -62/070/009/0  دانه پنج سنبلهوزن 
  28/63  21/56  07/48 21/36 22/21  (%)سهم تجمعي 
  20/1  38/1  02/2 56/2 59/3  مقادير ويژه

  
درصد از  28/63پنج مؤلفه اصلي اول مجموعا 

در مؤلفه اول صفات . ها را در بر داشتند تغييرات كل داده
 تا رسيدن كامل گلدهيزمان ، )88/0( وزن صد دانه

داراي بزرگترين ) 62/0( زن دانه پنج سنبلهوو ) 79/0(
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-69/0( رسيدن كامل ضريب مثبت و صفات تعداد روز تا
داراي بزرگترين ضريب ) -90/0(گلدهي  و تعداد روز تا) 

هاي ژنتيكي پرعملكرد  منفي بودند، لذا اين مؤلفه، نمونه
تر را  با وزن صد دانه باال و دوره پر شدن دانه طوالني

توان آنرا شاخص زودرسي به همراه  يد و مينما متمايز مي
، 200هاي ژنتيكي  نمونه. درشتي بذر و عملكرد باال ناميد

داراي بيشترين مقدار عددي از  845و  846، 835، 763
تعداد دانه در مؤلفه دوم صفات . لحاظ اين مؤلفه بودند

تعداد ، )70/0(سنبله وزن دانه پنج ، )90/0(سنبله در 
 تعداد گلچه درسنبلچهو ) 68/0( سنبلهسنبلچه در 

داراي بزرگترين ضريب مثبت بودند، بنابراين ) 62/0(
. توان شاخص اجزاء عملكرد ناميد مؤلفه دوم را مي

داراي  844و  665، 667، 112، 430هاي ژنتيكي نمونه
در . بيشترين مقدار عددي از لحاظ اين مؤلفه بودند

اد گره در تعد، )67/0( ارتفاع بوتهمؤلفه سوم صفات 
) 57/0( تعداد پنجهو ) 61/0( طول خوشه، )61/0( ساقه

توان مؤلفه  داراي بزرگترين ضريب مثبت بودند، لذا مي
) توده زنده(سوم را به عنوان شاخص توليد بيوماس 

، 667، 112، 430هاي ژنتيكي  نمونه. گذاري نمود نام
داراي بيشترين مقدار عددي از لحاظ اين   844و 665

دار بودن  ريشكدر مؤلفه چهارم صفات . بودندمؤلفه 
داراي بزرگترين ) 37/0( تراكم سنبلهو ) 71/0(سنبله 

و ) -44/0(دار بودن گلوم  كركضريب مثبت و صفات 
داراي بزرگترين ضريب منفي بودند، ) -49/0(رنگ گلوم 

توان شاخص خصوصيات  بنابراين مؤلفه چهارم را مي
، 631، 847، 654ژنتيكي  هاي نمونه. كيفي سنبله ناميد

داراي بيشترين مقدار عددي از لحاظ اين  495و  437
) 69/0( قطر ساقهدر مؤلفه پنجم صفت . مؤلفه بودند

 ارتفاع بوتهداراي بزرگترين ضريب مثبت و صفات 
داراي بزرگترين ) -24/0( تعداد گره در ساقهو ) -22/0(

هاي  نهضريب منفي بودند، لذا اين مؤلفه سبب تمايز نمو
داراي ساقه ضخيم با تعداد كمتر گره ساقه و ارتفاع بوته 

توان آن را به عنوان شاخص  شود و لذا مي كوتاهتر مي
گذاري  نام) مقاومت به ورس(پاكوتاهي و ساقه قوي 

و  144، 145، 479، 141هاي ژنتيكي نمونه. نمود
داراي بيشترين مقدار عددي از لحاظ اين مؤلفه 153
الين  600هاي اصلي بر روي  ليل مؤلفهدر تح. بودند

هشت  Mohammadi et al. (2002) گندم بومي توسط

از واريانس % 5/80مؤلفه بدست آمد كه بر روي هم 
% 8/37موجود را توجيه كردند و دو مؤلفه اول مجموعا 

 & Arshadدر تحقيق . از تغييرات را در بر داشتند

Zahravi (2011)  از % 65/81نيز پنج مؤلفه اصلي اول
به طور كلي . كردند ها را توجيه مي تغييرات كلي داده

هاي اصلي، تجميع اطالعات  مزيت انجام تجزيه به مؤلفه
صفات مورد ارزيابي در تعداد محدودي مؤلفه و درنتيجه 
امكان استفاده از آنها به عنوان شاخصي براي گزينش 

مؤلفه اصلي اول به عنوان شاخص در اين تحقيق . است
ودرسي به همراه درشتي بذر و عملكرد باال شناسايي ز

هاي ژنتيكي برتر  به منظور بررسي وضعيت نمونه. گرديد
و  846، 835، 763، 200(از لحاظ اين مؤلفه اصلي 

هاي ژنتيكي، نمودار فراواني براي  در بين كل نمونه) 845
صفات وزن دانه پنج سنبله، وزن صد دانه و تعداد دانه 

نتايج بررسي ). 1شكل (ائه گرديده است در سنبله ار
هاي ژنتيكي مذكور با حداقل متوسط  نشان داد نمونه

 5/1گرم، جزو  23/12وزن دانه پنج سنبله به ميزان 
هاي ژنتيكي مورد  درصد افراد برتر از بين كل نمونه

هاي مذكور با حداقل  همچنين نمونه. باشند ارزيابي مي
، جزو پنج 18/5ه ميزان متوسط وزن صد دانه در سنبله ب

درصد افراد برتر و با حداقل متوسط تعداد دانه در سنبله 
درصد افراد برتر از از بين كل  7/0، جزو 52به ميزان 

اين نتايج نشان . باشند هاي ژنتيكي بررسي شده مي نمونه
هاي اصلي به خوبي توانسته  دهد كه تجزيه به مؤلفه مي

متمايز نمايد و لذا به هاي ژنتيكي برتر را  است نمونه
عنوان شاخصي كارآمد براي انجام گزينش قابل استفاده 

هاي برتر  همچنين با توجه به اينكه نمونه. بوده است
 200(اند  داراي منشاء متفاوتي بوده شناسايي شده

 845، )لرستان( 835، )گيالن( 763، )آذربايجان غربي(
ژنتيكي  دهنده خزانه نشان)) هر دو از اصفهان( 846و 

متنوع و ارزشمندي از لحاظ صفات مورد بررسي 
به منظور بررسي فاصله ژنتيكي بين منشاء . باشد مي

اي  هاي ژنتيكي مورد بررسي، از تجزيه خوشه نمونه
، چهار 7با انجام برش دندروگرام در فاصله . استفاده شد

مازندران و تهران در ). 2شكل (شود  گروه حاصل مي
خراسان و مركزي تواما در . ر گرفتندگروه متمايزي قرا

يك گروه، اصفهان، گيالن و خوزستان مشتركا در يك 
. ها در گروهي ديگر قرار گرفتند گروه و ساير منشاء نمونه
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هاي ژنتيكي تهران با  بيشترين فاصله ژنتيكي بين نمونه
هاي ژنتيكي خراسان  و بين نمونه )09/50(مازندران 

. وجود داشت) 83/36( و آذربايجان شرقي) 07/40(

، آذربايجان )92/4(هاي ژنتيكي لرستان و همدان  نمونه
، )09/6(، كرمانشاه و آذربايجان غربي )6(شرقي و غربي 

  ).10جدول (داراي كمترين فاصله ژنتيكي بودند 
  

 

 

گندم  نمونه ژنتيكي  615بله در ارزيابي نمودار توزيع فراواني صفات وزن دانه پنج  سنبله، وزن صد دانه و تعداد دانه در سن - 1شكل   
 ايران نان بومي

 
با توجه به نتايج بدست آمده بين فاصله ژنتيكي و 

اطالعات . شود جغرافيايي تا حدودي مطابقت مشاهده مي
فاصله ژنتيكي در گزينش بين مواد ژنتيكي مفيد خواهد 

بدين ترتيب چنانچه محققي در جستجوي چند رقم . بود
تواند  ا زمينه ژنتيكي متفاوت باشد ميپرعملكرد ب

هاي ژنتيكي از مناطقي با فاصله ژنتيكي بيشتر را  نمونه
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هاي انتخابي از تهران و  دراي نحالت نمونه. گزينش نمايد
هاي انتخابي از  تر از نمونه مازندران احتماال متفاوت

  . لرستان و همدان خواهند بود

  

  
  بومي ايران نان گندم نمونه ژنتيكي  615در ارزيابي اي  وشهدندروگرام حاصل از تجزيه خ - 2شكل 

  
  بومي ايران نان گندم نمونه ژنتيكي  615در ارزيابي هاي ژنتيكي  فاصله اقليدسي بين منشاء نمونه –10جدول 

  

ربي
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                      00/6  بايجان شرقيآذر
                    07/7  09/6  كرمانشاه
                  91/19  07/18  10/18  اصفهان
                28/13  99/13  96/16  85/14  گيالن
              20/12  84/13  42/8  94/8  09/7  همدان
            99/11  40/19  54/24  41/9  07/13  77/12  خراسان
          78/30  45/22  33/16  50/17  64/22  99/21  45/22  خوزستان
        21/19  86/12  92/4  29/10  93/13  24/6  06/7  16/6  لرستان
      37/14  60/28  49/11  62/15  06/18  20/27  70/9  73/15 70/12  مركزي
    34/31  21/20  10/32  96/22  98/17  41/27  29/20  90/22  56/18 37/21  مازندران
  09/50  82/31  45/32  63/29  07/40  51/34  93/26  57/34  92/33  83/36 81/32  تهران

  
همچنين نظر به اينكه در تجزيه واريانس، تفاوت بين 

دار شده است،  ها از لحاظ اكثر صفات معني منشاء استان
توان از اطالعات فاصله ژنتيكي در گسترش تنوع  مي

بدين ترتيب . ژنتيكي در خزانه ژني نيز بهره جست
بيشترين  هاي ژنتيكي با رود تالقي بين نمونه انتظار مي

فاصله از منشاء تهران، مازنداران، خراسان و آذربايجان 
تري از لحاظ صفات  شرقي منجر به ايجاد تركيبات متنوع

هاي ژنتيكي  مورد بررسي، نسبت به تالقي بين نمونه
متعلق به لرستان، همدان، آذربايجان شرقي و غربي و 

  .كرمانشاه گردد
يق بيانگر بطور كلي نتايج بدست آمده در اين تحق 

پالسم ارزيابي شده  وجود تنوع مفيدي در در ژرم
هاي اصالحي قابل استفاده  باشد كه در برنامه مي
  .باشد مي
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