
  
  کشاورزي دانشکده علوم

  گروه زراعت و  اصالح نباتات 

  

  ارشدنامه براي دریافت درجه کارشناسیپایان

  

 عنوان:

 ژیکی در گندم نان بررسی پارامترهاي ژنتیکی برخی صفات فیزیولو

 

  استاد راهنما

  دکتر علی اصغري 

  

  استاد مشاور

  آبادچمن دوستدکتر حمیدرضا محمد

 

  پژوهشگر

  سونیا شکاري

  

  1394پاییز 



  

 نام: سونیا                           نام خانوادگی دانشجو: شکاري               

 عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهاي ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی در گندم نان 

  اهنما: علی اصغرياستاد ر

 آباددوست چمناستاد مشاور: حمیدرضا محمد

  ردبیلیانباتات  دانشگاه: محقق نباتاتگرایش: اصالحارشد  رشته: زراعت و اصالحتحصیلی: کارشناسیمقطع

  51تعداد صفحه:             27/08/1394التحصیلی: دانشکده: علوم کشاورزي         تاریخ فارغ

 پذیري،صفات فیزیولوژیکیپذیري عمومی و خصوصی ، وراثتآلل، ترکیبدي: گندم،تجزیههاکلید واژه

ي برخی پذیرراثتهاي ژنتیکی افزایشی و غالبیت و وپذیري عمومی و خصوصی، واریانسمنظور برآورد ترکیبچکیده: به

ها حاصل از تالقی آن 1Fرقم گندم و نسل  ها، پنجي کنترل ژنتیکی آنصفات فیزیولوژیکی در ارقام گندم و اطالع از نحوه

ها الدین تالقیتکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. و 3هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك 1393در سال زراعی 

اي هرنگیزه رولین وپمحلول، ان قندزکراس روشن بود. در ارزیابی آزمایشگاهی میشامالرقام توس، میهن، زرین، ارگ و بک

گیري شدند. ارزیابی والدین و اي اندازهروزنهو هدایت IIاي، میزان کارایی فتوسیستم سنتزي و در ارزیابی گلخانهفتو

 -دنرش سوم گارا با روهها در دو نوع بستر آبی (هیدروپونیک) و ماسه انجام شد.تجزیه آماري دادههیبریدهاي حاصل از آن

 IIتوسیستم کارایی ف گیري شده به جزي صفات اندازهها از نظر همهن ژنوتیپابرهارت انجام شد. در کشت هیدروپونیک بی

، تفاوت ه صفات به جز قندهاي محلولها از نظر همکشت نیز بین ژنوتیپداري مشاهده شد. در شرایط ماسهتفاوت معنی

 یه والدینر از بقو ارگ بهت هانشان داد که در هر دو شرایط کشت، والدین توسداري وجود داشت. مقایسه میانگینمعنی

تایج این دند. نتوس به عنوان بهترین هیبرید شناخته ش×توس و ارگ×بودند. در میان هیبریدها نیز، هیبریدهاي میهن

کراس کبي توس و هاي افزایشی مطلوبی در والدهاآلل نشان داد که در شرایط هیدروپونیک ژنپژوهش براساس تجزیه دي

- دلروفیل، قنککشت والد ارگ از نظر صفات اي و پرولین و کلروفیل وجود دارد و در شرایط ماسهزنهرواز نظر صفات هدایت

ن برخوردار وان والدیبه عن توانمحلول و کاروتنوئید داراي بیشترین قابلیت ترکیب عمومی بودند. بنابراین، از این والدین می

- کببریدهاي ده نمود. از میان هیبریدهاي موردبررسی هیهاي اصالحی استفاهاي افزایشی مطلوب در برنامهاز ژن

ی را یب خصوصکشت نسبت به دیگر هیبریدها باالترین قابلیت ترکتوس در کشت هیدروپونیک و ماسه×ارگ و ارگ×کراس

ز ي صفات بجکشت، همهاي و در شرایط ماسهروزنهمحلول، پرولین و هدایتدارا بودند. در کشت هیدروپونیک، صفات قند

پذیري کشت بیشترین وراثتشوند. در کشت هیدروپونیک و ماسههاي با اثرات غالبیت کنترل میتوسط ژن aکلروفیل 

پذیري خصوصی، بدست آمد همچنین در رابطه با وراثت 85/0کشت پذیري عمومی در ماسهو کمترین وراثت 99/0عمومی 

  بدست آمد. 03/0و  65/0ترتیب کشت بهو در ماسه 30/0 و کمترین آن 70/0در کشت هیدروپونیک، بیشترین مقدار، 

 



 فهرست مطالب

  صفحه                                                                          عنوان                                                 

 پژوهش اتیکل: اول فصل

 21 ..................................................................................................... مقدمه -1-1

 22 ............................................................................ گذشته قاتیتحق بر يمرور -1-2

 22 ..................................................................... گندم یشناس اهیگ مشخصات -1-2-1

 23 .................................................................... گندم یکیمورفولوژ مشخصات -1-2-2

 24 ............................................................................. گندم یکیژنت يبند طبقه -1-2-3

 24 ................................................................................... گندم ییغذا تیاهم -1-2-4

 25 ............................................................................................ گندم اصالح -1-2-5

 26 .................................................................................................... للآ يد -1-3

 26 ........................................................................................ يریپذ بیترک -1-3-1

 27 ............................................................................... يریپذ بیترک برآورد -1-3-2

 27 .......................................................................................نگیفیگر روش -1-3-3

 28 ................................................................................. نکزیج و منیه شرو-1-3-4

 28 ................................................................... نگیفیگر روش به اللید هیتجز -1-3-5

 30 ............................................................................................ يریپذ وراثت -1-4

 30 ...................................................................................... لیکلروف فلورسانس-1-5

 30 ...................................................... فتوسنتز ينور يواکنشها و الکترون انتقال -1-5-1

 31 ...................................................................... لیکلروف فلورسانس سنجش -1-5-2

 .Error! Bookmark not defined.......................................... يفتوسنتز يهازهیرنگ -1-6

 .Error! Bookmark not defined................................................. يا روزنه تیهدا -1-7

 .Error! Bookmark not defined............................................ محلول قند و نیپرول -1-8

  15مروري بر مطالعات ژنتیکی انجام شده بر روي صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم. 1-9

 .Error! Bookmark not defined............................................. کیدروپونیه کشت-1-10

 .Error! Bookmark not defined............................... کیدروپونیه کشت يایمزا -1-10-1

 .Error! Bookmark not defined................................ کیدروپونیه کشت بیمعا-1-10-2

 .Error! Bookmark not defined....................................... قیتحق ضرورت و هدف-1-11

 



 ب
 

 روشها و مواد: دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined............................. یشیآزما طرح نوع و یاهیگ مواد -2-1

 .Error! Bookmark not defined............................................... کیدروپونیه کشت-2-2

 .Error! Bookmark not defined.................................................... درماسه کشت-2-3

 .Error! Bookmark not defined............................. یکیولوژیزیف صفات يریگ اندازه -2-4

 .II( ............Error! Bookmark not defined ستمیفتوس ییکارا( لیکلروف فلورسانس -2-4-1

 .Error! Bookmark not defined............................................. يا روزنه تیهدا -2-4-2

 .Error! Bookmark not defined.................................. نیپرول مقدار يریگ اندازه -2-4-3

 37 .............................................................................. محلول قند يریاندازهگ-2-4-4

 .Error! Bookmark not defined....................... يفتوسنتز يهازهیرنگ يریگ اندازه -2-4-5

 .Error! Bookmark not defined................................................يآمار يهاهیتجز -2-5

 بحث و جینتا: سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined................................................. انسیوار هیتجز -3-1

 .Error! Bookmark not defined............................................... هانیانگیم سهیمقا -3-2

 .Error! Bookmark not defined............................................. يا هنروز تیهدا -3-2-1

 41 ....................................................................................... محلول يقندها -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined............................................... نیپرول يمحتو -3-2-3

 a ............................................................................................. 42 لیکلروف -3-2-4

 b............................................................................................. 42 لیکلروف -3-2-5

 .Error! Bookmark not defined................................................... کل لیکلروف -3-2-6

 II )mF/vF( .................................................................... 42 ستمیفتوس ییکارا-3-2-7

 43 .......................................................................................... دهایکاروتنوئ -3-2-8

 44 ...................................................... ابرهارت و گاردنر سوم روش به اللید هیتجز -3-3

 46 ........................................................... هانیال یخصوص و یعموم يریپذ بیترک-3-4

 46 ....................................................................................... محلول يقندها -3-4-1

 a.............................................................................................. 47 لیکلروف-3-4-2

 b ............................................................................................. 48 لیکلروف-3-4-3

 49 ............................................................................................ کل لیکلروف-3-4-4

 49 ..................................................................................... يانه روز تیهدا -3-4-5



 ج
 

 50 ................................................................................................. نیپرول -3-4-6

 II( .................................................... 51 ستمیفتوس ییکارا( لیکلروف فلورسانس -3-4-7

 52 .......................................................................................... دهایاروتنوئک -3-4-8

 56 ................................................................................................. یکل يریگ جهینت

  57  ..............................................................................................................................  پیشنهادات

 59 .....................................................................................................و مآخذ منابع 

 



 د
 

  فهرست جداول

  صفحه                     عنوان                                                                                                         

ها در گندم در شرایط هاي حاصل از آن1Fتجزیه واریانس برخی صفات فیزیولوژیکی در والدین و  - 1-3جدول 

  40  ............................................................................................................................................  هیدروپونیک

ها در گندم در شرایط هاي حاصل از آن1Fتجزیه واریانس برخی صفات فیزیولوژیکی در والدین و  - 2-3جدول 

  40  ..............................................................................................................................................  کشتماسه

  43  .........   هاي مطالعه شده در شرایط هیدروپونیکگیري شده بر روي ژنوتیپگین صفات اندازهمیان - 3-3جدول

  44  ........   کشت هاي مطالعه شده در شرایط ماسهگیري شده بر روي ژنوتیپمیانگین صفات اندازه - 4-3جدول 

ات مورد آلل به روش سوم گاردنر و ابرهارت براي صفهاي حاصل از تالقی ديتجزیه واریانس داده - 5-3جدول 

  44  .............................................................................................................  مطالعه تحت شرایط هیدروپونیک

آلل به روش سوم گاردنر و ابرهارت براي صفات مورد هاي حاصل از تالقی ديتجزیه واریانس داده - 6-3جدول 

  44  ...............................................................................................................  کشتمطالعه تحت شرایط ماسه

  52  ...............  گیري شده در شرایط هیدروپونیکقابلیت ترکیب عمومی والدین از نظر صفات اندازه - 7-3جدول 

  53  ................  کشتگیري شده در شرایط ماسهقابلیت ترکیب عمومی والدین از نظر صفات اندازه - 8-3 جدول

  53  .......  گیري شده در شرایط هیدروپونیکقابلیت ترکیب خصوصی هیبریدها از نظر صفات اندازه  -9-3جدول  

  54  .......  تکشگیري شده در شرایط ماسهقابلیت ترکیب خصوصی هیبریدها از نظر صفات اندازه  - 10-3جدول 

گیري شده  پذیري صفات اندازهبرآورد اجزاي واریانس ژنتیکی به روش گاردنر و ابرهات و وراثت -11-3جدول 

  54  .............................................................................................................................  در شرایط هیدروپونیک

گیري شده  پذیري صفات اندازهبرآورد اجزاي واریانس ژنتیکی به روش گاردنر و ابرهات و وراثت -12-3جدول 

  55  ..............................................................................................................................  کشتدر شرایط ماسه

   



1 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  

  کلیات پژوهش

  



 

21 
 

 
 

 

  

  مقدمه - 1-1

هزار سال قبل از  15تا  10گیاهان زراعی است که  ینترگندم، گیاهی استراتژیک و یکی از مهم

، چین و (سوریه، فلسطین، ایران، هند میالد در آسیا وجود داشته است و مبدأ اولیه آن را آسیاي غربی

عملکرد، کیفیت  يینهمحصوالت زراعی براي انسان درزم ینترز مهمعنوان یکی ادانند. گندم بهمی )روسیه

سالفر ؛ 1998فیل، (را تجربه کرده است یهاي فراوانهاي اخیر، پیشرفتو خصوصیات ظاهري در طول دهه

  ). 2002هیسی و همکاران،؛2001و همکاران،

ترین . این گیاه از مهمکس پوشیده نیستاهمیت گندم در تأمین انرژي و امنیت غذایی بشر بر هیچ

- محصوالت زراعی در ایران و جهان است که نقش مؤثري در استقالل سیاسی و خودکفایی کشور ایفا می

شود (شائو و عنوان قدرت سبز یاد میسزایی برخوردار بوده و از آن بهکند. این محصول از اهمیت به

ي نان و سایر پلویید است که براي تهیهشده هگزادرصد گندم کشت 95). امروزه حدود 2005همکاران، 

تولید گیاهان زراعی یک پدیده ). 2001شود (دیباسیز و خورانا، پزي استفاده میمحصوالت شیرینی

پیچیده است که براي هماهنگی با این پیچیدگی و شناخت عمیق عوامل فیزیولوژیکی، زراعی و محیطی، 

شده بسیار زیادي دارد و بررسی واکنش بسیاري م اصالحدهی ضروري است. گندم ارقاحفظ و افزایش بهره

هاي مختلف کشت با توجه به نیاز به ارقام جدید و پرمحصول و سازگار به مناطق ها به محیطاز آن

  ).1999رسد (کاظمی، مختلف کشور ضروري به نظر می

ها ع ژنتیکی آنتولید ارقام برتر که به افزایش تولید گندم کمک کرده است، بدون شناسایی تنو

هاي متمادي ایجاد و هاي وحشی طی سالهاي بومی و گونهپذیر نبوده است. تنوع ژنتیکی در تودهامکان

هاي بومی و شرایط محیطی ویژه منطقه تحت گزینش طبیعی قرار که، ژنوتیپطورياست. به شدهحفظ

ی دارند. دانشمندان علوم گیاهی به این اصالح ژنتیکی گیاهان زراع منظوربهپالسم مناسب اند و ژرمگرفته

هاي مطلوب و اقتصادي به مراتب هاي پایدار و ژناند که تنوع طبیعی به لحاظ دارا بودن فرمنتیجه رسیده

نژادي هاي بهاز تنوع مصنوعی است. برآورد تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی از جنبه کاربرد در برنامه ترباارزش

براي  مؤثرهاي ).  یکی از روش1389زاده و همکاران، تیکی حائز اهمیت است (زکیو محافظت از منابع ژن

هاي پرمحصول گندم براي مناطق خشک، شناخت بهتر صفات ي به نژادگران در معرفی ژنوتیپاستفاده
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و اي، غلظت کلروفیل و کارایی انتقال مجدد مواد به دانه فیزیولوژیک مانند میزان فتوسنتز، هدایت روزنه

هاي مختلف هاي محلول بیشتري از بافتشاخص برداشت است. به موازات رشد دانه گندم، کربوهیدرات

کند که این حرکت از نظر مقدار و سهم آن در وزن دانه در شرایط خشکی گیاه به سمت دانه حرکت می

زیولوژیکی و ي صفات فی). بنابراین، مطالعه1997از اهمیت خاصی برخوردار است (فلود و همکاران، 

هاي مورد مطالعه در مورد این پذیري و قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی الینبرآورد اثرات ژنی، وراثت

نژادي، ي بهي موفقیت و پیشرفت یک برنامههاي اصالحی اهمیت بسیار زیادي دارد. الزمهصفات در برنامه

ي به نژادي جهت ز طراحی یک برنامهي توارث صفات مختلف قبل اشناخت دقیق و آگاهی کامل از نحوه

هاي اصالحی و در نهایت اصالح و تولید ارقام جدید و مطلوب از نظر صفات مورد نظر، تدوین بهترین روش

هاي تولید هیبرید انتخاب مناسبترین والد از نظر پتانسیل باالي عملکرد و سایر صفات مطلوب در برنامه

ي نوع عمل ژن در تبیین صفات و جهت حصول به اطالعاتی دربارهالل ابزار مفیدي باشد. تکنیک ديمی

گیري از اصول ریاضی الل ضمن بهرهي ديباشد. به بیان دیگر، تجزیهبینی دستاوردهاي ژنتیکی میپیش

چون واریانس و کوواریانس، از طریق برآورد پارامترهاي ژنتیکی (واریانس افزایشی، واریانس غالبیت، هم

تري کند، تا با دید روشننژادگر فراهم میب عمومی و خصوصی) این اطالعات مفید را براي بهقابلیت ترکی

  ).1387ها را جهت بهبود صفات مورد نظر انتخاب کند (طوسی مجرد و قنادها، ترین اینبرد الینمناسب

ی خوب بهات ها در کنترل صفها و روش اصالحی، باید اثرات ژنبراي انتخاب والدین و بهترین تالقی

الل استفاده نمود (هاشمی و همکاران، توان از تکنیک تالقی ديشوند. بدین منظور، می لیتحل و  هیتجز

-پذیري صفات مختلف به تصمیمها و تعیین وراثتي عمل ژنالل با شناسایی نحوه). تکنیک دي1387

  ).1387ا، کند (طوسی مجرد و قنادهگیري صحیح در فازهاي بعدي اصالحی کمک می

  مروري بر تحقیقات گذشته - 1-2

  شناسی گندمگیاه مشخصات - 1-2-1

بوده و  Triticum) و جنس Poaceae) گیاهی یکساله از خانواده غالت (Triticum aestivumگندم (

ترین شود. گیاهی است یکساله، روزبلند که از مهمهاي کشاورزي دنیا کشت میدر سطح وسیعی از زمین

آید. سنبلچه اي دارد، از هر گره آن یک برگ به وجود میآذین سنبلهرود. گندم گلر میغالت به شما

رسد. دانه گندم بین دو تا هم می 7ها به گندم متشکل از دو گلوم و سه گلچه است. گاهی تعداد گلچه

هاي ت. برگهاي پوشینک بیرونی (لما) و پوشینک درونی (پالئا) قرار گرفته اسپوشش قاشق مانند به نام

هاي کوچکی دارد عرض است و زبانهجز ذرت و ارزن) نازك و کمهاي سایر غالت (بهگندم مانند برگ

درصد  5/2تا  2درصد نشاسته،  70تا  60درصد پروتئین،  18تا  7). دانه گندم حاوي 1381(کریمی،
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هاي گندم اهر فیزیکی دانهمعدنی است. ظدرصد چربی و بقیه آن مرکب از رطوبت و مواد 2تا  5/1سلولز، 

-متر و وزن آنمیلی 4/5تا  2/5ها از متر، عرض آنمیلی 8تا  5هاي گندم از بسیار متنوع است. طول دانه

گرم متغیر است. گستره رنگ دانه گندم از سفید مایل به زرد، زرد و تا قرمز تغییر میلی 60تا  20ها از 

توانند بافت نرم یا سفتی داشته ها میدهنده آندوسپرم دانهکیلنماید. بسته به عوامل مختلف اجزاي تشمی

هاي قرمز سخت بهاره و پاییزه گلوتن کند. گندمباشند. میزان گلوتن گندم، مرغوبیت آن را تعیین می

 ).1392ها بیشتر است (صدقی، بیشتري دارند و به همین دلیل ارزش تهیه نان از آن

  ممورفولوژیکی گند مشخصات - 1-2-2

هاي فرعی و اصلی از محل طوقه خارج شده و هاي گندم، افشان و سطحی است، ریشهریشه: ریشه

باشد. در متر میسانتی 30هاي گندم معموال در خاك حدود باشند. عمق فعالیت ریشهقطر میهمگی هم

-متر نفوذ میسانتی 80ها معموال تا عمق هاي نرم و معمولی که مناسب براي رشد گندم باشد ریشهخاك

گردد، ریشه گندم وسیله ریشه جذب میباشد که بهنمو گندم، آب میو کند. یکی از عوامل اصلی رشد 

نسبت به ریشه جو گسترش کمتري دارد و این دال بر مقاومت کمتر گندم نسبت به جو در شرایط 

  باشد.خشکی می

که طورياي است. بهتوخالی و استوانه ساقه: ساقه گندم مانند تمام گیاهان تیره غالت، بند بند و

هاي فیبر در آن موجب استحکام ساقه شده است و این ویژگی تا حدودي اي و وجود دستهشکل استوانه

باشند که هاي فرعی نیز مینماید. عالوه براین، ساقه اصلی داراي ساقهساقه را در برابر ورس مقاوم می

  باشد.اقه توپر و مغزدار میشوند. محل گره در سپنجه نامیده می

هاي ساقه خارج شده و به برگ که از محل گره 8تا  7برگ: در روي هر ساقه گندم معموال تعداد 

اند، وجود دارد. هر برگ از دو قسمت نیام و تیغه طور متناوب و یک درمیان در طول ساقه قرار گرفته

ه است. نیام که به منزله دمبرگ است، ساقه را باشد، تشکیل شدباریک و بلند که به منزله پهنک برگ می

نماید.در حد فاصل برگ و بر گرفته و به استحکام ساقه کمک میصورت غالفی در بین دو گره دربه

دمبرگ زوایدي زبانه مانند به نام زبانک و گوشوارك وجود دارد. زبانک از محل اتصال برگ به دمبرگ 

رنگ است. گوشوارك از دو زبانه تشکیل شده ل دارد و شفاف و بیمتر طومیلی 3تا  2خارج شده و حدود 

برگپرچم در گندم که جوانتر از  هاي ریزي است. اهمیتکند و داراي کركو قسمتی از ساقه را احاطه می

 العاده زیاد است.آید فوقوجود میها است و دیرتر از بقیه بهسایر برگ

سنبله وجود دارد که داراي یک محور اصلی است و در  آرایش گل: در انتهاي هر ساقه گندم، یک

باشند که بعد از عمل گل می 7تا  3آید و هر یک داراي ها یا سنبلچه بوجود میروي محور اصلی، سنبلک
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شود. هر گلچه شامل یک مادگی و سه پرچم لقاح معموال دو گل در هر سنبلچه بارور و تبدیل به دانه می

ایده مقعر بنام پوشه یا گلوم پوشیده شده است. هر گل توسط دو عضو بنام است. سنبلچه توسط دو ز

عالوه، در اطراف هر پرچم و مادگی سه زایده کوچک بنام پوشینه از اطراف احاطه گردیده است. به

آید؛ ها بوجود میپوشینک وجود دارد. ریشک از نظر کلی اندامی از گندم است که دیرتر از سایر اندام

سازگاري آن با شرایط خشک بیشتر است و نقش فیزیولوژیکی مهمی در گندم و سایر غالت  بنابراین

  عهده دارد.به

باشد و پوست دانه، آن را از اطراف احاطه دانه: دانه گندم مانند دانه سایر غالت از نوع گندمه می

سته بوده و دانه به کرده است. در یک طرف شکاف طولی و نسبتا عمیق وجود دارد و طرف دیگر دانه برج

باشد. دانه گندم لخت و بدون پوشش است و در انتهاي دانه قسمتی وجود دارد که شکل بیضی کشیده می

شود هاي ریزي دیده میها کركشود و در انتهاي بعضی از دانهریشه و ساقه اولیه از آنجا خارج می

  ).1387(خدابنده، 

  بندي ژنتیکی گندمطبقه -1-2-3

-هاي آن بر اساس تعداد کروموزومي گندمیان و جنس تریتیکوم است که تمام گونهز تیرهاین گیاه ا

هاي دیپلوئید داراي چهارده گیرند. گندمها در یکی از سه گروه دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید قرار می

ن به دو گونه  توادانه معروف هستند. از این گروه میهاي تکو به گندم AAعدد کروموزوم و ژنوم 

T.monocucum  وT. Boeticum هاي کروموزوم بوده و به گندم 28هاي تتراپلوئید داراي اشاره کرد. گندم

توان به گندم هاي زراعی تتراپلوئید ایران میباشند. از گونهمیAABB اي معروفند و داراي ژنوم دو دانه

پزي و مصارف صنعتی مورد ارونی، شیرینیي ماک) اشاره کرد که بیشتر براي تهیهT.durumدوروم (

گیرد. این گندم پس از گندم نان داراي اهمیت بسیار زیادي است و بطور عمده در برخی استفاده قرار می

هاي گردد. گندماي، ایران، عراق، سوریه، پاکستان، چین، آمریکا و کانادا کشت میاز کشورهاي مدیترانه

ها هستند. مهمترین گونه این گندم AABBDDزوم  بوده و داراي ژنوم عدد کرومو 42هگزاپلوئید داراي 

T. aestivum ؛ اسفندیاري، 1382بخش، شود (تاج(گندم نان) است و گونه غالب تجارتی دنیا محسوب می

2007 .(  

  اهمیت غذایی گندم -1-2-4

ش است، بنابراین که تقاضاي جهانی براي گندم و سایر غالت پیوسته درحال افزایبا توجه به این

زا تداوم افزایش تولید گندم به منظور تأمین غذا اهمیت زیادي دارد. مهمترین اهمیت غذایی گندم انرژي

درصد کل انرژي الزم براي  20هاي گندم، رسد که مصرف مستقیم فرآوردهبودن آن است و به نظر می
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اي از کل سهم گندم است. یک برآورد سادهدهد. این برآورد تنها ها در سرتاسر جهان را تشکیل میانسان

گیرد. چرا که، انرژي گندم مصرف شده توسط دام نیز به طور غیر مستقیم مورد استفاده انسان قرار می

 25عالوه بر انرژي، گندم در مقایسه با سایر مواد غذایی منبع مهمی از نظر پروتئین است و بیش از 

دهد. بعد از ذرت، گندم از نظر مصرف دانه انسان را تشکیل می درصد از پروتئین مصرفی در رژیم غذایی

هاي جانبی صنعت آردسازي نیز در تغذیه دام استفاده براي تغذیه دام در مکان دوم قرار دارد و فرآورده

ها هایی از گندم که براي مصرف انسان کاربردي نداشته باشد، در دامپروريچنین، بخششود. هممی

اي براي دام به . بنابراین، کیفیت تغذیه دام متغیر است و ممکن است مشکالت تغذیهشوداستفاده می

دوست و شود (محمدها میداريوجود آید. امروزه توجه بیشتري به کیفیت غذا به ویژه در جیره مرغ

  ).1389همکاران، 

  اصالح گندم -1-2-5

یست. لیکن، آنچه مسلم است، در مورد تاریخچه اصالح گندم هیچ گونه مدرك دقیقی در دست ن

طبیعت به خودي خود در این کار دخالت داشته و  به مرور زمان در گندم تغییراتی به وجود آورده و 

هیبریداسیون طبیعی در بین ارقام مختلف به وقوع پیوسته است. در ایران کار اصالح و هیبریداسیون 

پسند یداسیون دو رقم به نام عطایی و شاهدر کرج و ورامین شروع و اولین هیبر 1309گندم از سال 

-هاي مختلف ارقام دیگري که نسبت به شاهزودرس انجام گردید، ولی از آن به بعد در اثر اصالح گندم

  ). 1387پسند گردیدند (خدابنده، پسند برتري داشتند، به وجود آمده و به تدریج جایگزین گندم شاه

ي ترکیبی از صفات مطلوب است. اصالح براي یک صفت اصالح براي عملکرد زیادتر، اصالح برا

ترین اهداف به نژادي گندم ممکن است بر صفات دیگر تأثیر منفی بگذارد. اگرچه، افزایش عملکرد از عمده

ي کنترل ژنتیکی پیچیده و تأثیرپذیري این صفت از اثرات محیطی گزینش باشد، ولی به دلیل نحوهمی

مستقیم عملکرد از سودمندي کمی برخوردار است. عملکرد دانه صفتی کمی گیري ارقام براساس اندازه

شود. بنابراین، انتخاب براساس عملکرد دانه ممکن است چندان بوده که توسط تعداد زیادي ژن کنترل می

ا هها زیاد بوده و ارزیابی ژنوتیپهاي اولیه که تعداد ژنوتیپویژه در نسل). به1998مؤثر نباشد (ریچارد، 

شود (کایم و کرونستد، گیرد، بازده ژنتیکی مطلوبی حاصل نمیبه صورت آزمایشات تکراردار صورت نمی

-ها مستلزم جمعادامه روند افزایش تولید محصوالت گیاهی و استفاده بهینه از ذخایر ژنتیکی آن ).1991

-نتیکی در گندم نان پژوهشداري، توصیف و ارزیابی این ذخایر است. در زمینه بررسی تنوع ژآوري و نگه

  ).1998هاي مختلف در سطح دنیا انجام گرفته است (جادرات، هایی در محیط
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  1دي الل - 3-1

آلل ي ترکیبات ممکن تالقی ديالین در کلیه nهاي حاصل از تالقی اي از دورگبه مجموعه

ترین لل یکی از پیچیدهآشود. تالقی ديآلل نامیده میي ديها تجزیهگویند و تجزیه این تالقیمی

هان به چنین در برنامه تحقیقاتی گیاویژه براي تجزیه ژنتیکی صفات کیفی و همهایی است که بهطرح

و  SCAو  GCAهاي مادري یا تخمین هاي ژنتیکی الینمنظور بدست آوردن اطالعاتی درباره ویژگی

  ).2007اقبال و همکاران، شود (پذیري استفاده میوراثت

  پذیريترکیب - 1-3-1

پذیري) را گسترش دادند و به دو اصطالح ) مفهوم توانایی ترکیب (ترکیب1992اسپارگو و تاتوم ( 

تقسیم کردند. در پی بهبود محصوالت  SCA(3پذیري خصوصی (و ترکیب 2)GCAپذیري عمومی (ترکیب

) و پارامترهاي ژنتیکی پذیريگیاهی، اصالحگران گیاه باید اطالعات کافی از توانایی ترکیب (ترکیب

وضعیت متوسط یک الین در ترکیب  )GCAپذیري عمومی (پیوسته داشته باشند. منظور از قدرت ترکیب

-وضعیت دو الین در یک تالقی به)SCAپذیري خصوصی (هیبریدهاي آن و منظور از قدرت ترکیب

در تعداد زیادي از  وضعیت متوسط یک الینACA(4(پذیري متوسط باشد. منظور از ترکیبخصوص می

پذیري متوسط یک پذیري خصوصی و ترکیبپذیري عمومی، ترکیباست. بین ترکیب 5هاي سادهآمیزش

نهایت سیر هاي والدینی متفاوت افزایش یابد و به طرف بیرابطه مستقیم وجود دارد و اگر تعداد الین

هاي والدینی متفاوت ر تعداد الینخواهد بود. از طرف دیگر، اگ GCAاز تقریبیSCA کند، در آن صورت 

-انحراف پیدا می GCAاز  SCAصورت بسته به ماهیت و درجه واریانس ژنتیکی مقدار کاهش یابد، در آن

باال نشانگر دخالت  SCAباال نشانگر دخالت اثر افزایشی ژن در کنترل صفات و   GCAطور کلی،کند. به

هر دو  SCAو  GCAها زمانی که مقدار اپیستازي ژن اثرات .باشداثر غالبیت ژن در کنترل صفات می

. بسیاري از محققان اثرات )1998فهر، (کند . دار نیستند، نقش مهمی را در ژنتیک صفات ایفا میمعنی

GCA  وSCA  ؛ 2000سامینا و همکاران، (را براي عملکرد و اجزاي عملکرد در گندم گزارش کردند

- آلل میها در تکنیک ديافزایشی ژنخمین) اثرات افزایشی و غیر. برآورد (ت)2000محمود و چودري، 

هاي خالص از بین نتاج برداري اقتصادي از هتروزیس و جداسازي الینتواند در تعیین احتمال بهره

  ).1997استوبر، (هیبریدهاي مناسب به کار رود 

                                                             
1. Diallel 
2. General Combining Ability 
3. Specific Combining Ability 
4.Average Combining Ability 
5 .Single Cross 



 

27 
 

  پذیريبرآورد ترکیب - 1-3-2

پذیري باست. در این حالت ترکی کراسده از تاپپذیري استفاهاي تخمین ترکیبیکی از روش 

- می تعیین هاي خالص)گیري آن با افراد جمعیت منشأ (بجاي رگهعمومیالین مورد نظر از طریق دورگ

ده از شهاي خالص مشتق گیري با یک دسته تصادفی رگهرگگیري معادل دورگشود. این طریق دو

مان روش هگیري بین اینبردها ترین روش براي دورگومباشد. مرسجمعیت مبدأ در غیاب انتخاب می

  آلل است.تالقی دي

ها معروفند: روش آلل وجود دارد که بنام مبتکرین آنبه طور کلی دو روش عمده تجزیه دي

. در هر دو روش مفروضاتی به شرح زیر بایستی مدنظر قرار 6و روش گرافیکی جینکز و هیمن 5گریفینگ

  گیرد: 

  لزامی نیست).زیگوس باشند (این شرط براي روش گریفینگ اوالدین همو- 1

  توارث دیپلوئیدي- 2

  هاي چندگانهعدم وجود آلل- 3

غالبیت از طریق روش گرافیکی هیمن و - ، آزمون کفایت مدل افزایشی7عدم وجود اپیستازي- 4

  شود.جینکز انجام می

  ها)(پیوستگی ژن 8عدم وجود لینکاژ - 5

  سمیسیتوپال عدم وجود اثرات مادري - 6

  دهند به شرح زیر است:آلل میهاي تجزیه دياطالعاتی که هر یک از این روش

  روش گریفینگ - 1-3-3

  :توان براي برآورد پارامترهاي زیر استفاده کرداز این روش می

  می و خصوصیقابلیت ترکیب عمو - 1

  نتعیین تقریبی نوع عمل ژ - 2

 سمیعیین وجود یا عدم وجود اثرات سیتوپالت - 3

  بیت تعیین جهت و درجه غال - 4

  انس ژنتیکیبرآورد اجزا واری - 5

                                                             
1.Griffing 
2.Jinks & Heyman 

3.Epistasy 
4.Linkage 



 

28 
 

  

  9پذیريوراثت - 6

  10هتروزیس - 7

  روش هیمن و جینکز- 1-3-4

  توان براي برآورد پارامترهاي زیر استفاده کرد:از این روش نیز می

  یا عدم وجود اپیستازي تعیین وجود- 1

  تعیین نوع عمل ژن- 2

  لوب در والدینهاي غالب و مغپراکنش آلل- 3

  غالبیت تعیین میانگین درجه - 4

  ب بودن صفتتعیین غالب و مغلو- 5

  پذیريوراثت- 6

  هتروزیس- 7

  الل به روش گریفینگتجزیه دي - 1-3-5

ا توجه بها است. گریفینگ پذیري عمومی و خصوصی الینترین هدف این روش تعیین ترکیبعمده

ل به اله ديهاي اصلی چهار روش را براي تجزیتالقی هاي معکوس به همراهبه حضور والدین و تالقی

  صورت زیر معرفی کرده است.

عداد کل هاي معکوس است که تها وتالقی 1Fهاي اصلی یا )، تالقیnروش اول: شامل والدین (

  شود.می 2nهاي مورد مطالعه برابرژنوتیپ

 )n(n+1(/2هاي مورد مطالعه برابر هاي اصلی است که تعداد ژنوتیپها و تالقیروش دوم: شامل والد

  باشد.می

  .آیدبدستمی) n(n- 1(( ها ازعداد ژنوتیپتهاي اصلی و معکوسکه شامل تالقی:روش سوم

  .آیدمیبدست) n(n- 1((/2ها ازهاي اصلی که تعداد ژنوتیپیا تالقی 1Fتنها شامل : روش چهارم

آلل ديهاي معکوس هستند را نیمه آلل کامل و روش دوم وچهارم که فاقد تالقیروش اول،دي

آلل مزیت باالیی دارد و اطالعات زیادي درباره آلل، روش نیمه ديهاي مختلف ديازبین فرم. نامندمی

و همکاران،  ؛ فرشادفر2005مغربی و همکاران، (دهدساختار ژنتیکی والدین و فراوانی ژنی صفت می

                                                             
1.Heritability 
2.Heterosis 
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a2011 .(روش اول زمانی . ذکرشده درقسمت باال متفاوت است هاي چهارگانهروش تجزیه هریک از روش

از والدین  1Fاثرات مادري و وراثت سیتوپالسمی وجود داشته باشد و ثانیا هیبریدهاي رودکه اوالبه کار می

اختالف فاحشی نداشته باشند. وقتی از عدم تأثیر اثرات مادري اطمینان وجود داشته باشد و میزان 

گیرد. وقتی که اثرات مادري وجود دارد و روش دوم مورد استفاده قرار می هتروزیس نیز پایین باشد،

شود که اثرات مادري رود. روش چهارم هنگامی استفاده میهتروزیس نیز باال است روش سوم به کار می

ها باشد وارد پذیري الینوجود ندارد و میزان هتروزیس نیز باال است. وقتی هدف مطالعه قابلیت ترکیب

شود. اگر هدف ن والدها در آزمایش ضرورت ندارد. بنابراین، از روش سوم و چهارم استفاده میکرد

نژاد، محاسبه درجه غالبیت و یا هتروزیس باشد، از روش دوم بایستی استفاده شود (صبوري و محمدي

ر در هاي کامل تصادفی، چهار مدل زی) با ثابت یا تصادفی فرض کردن اثر بلوك در طرح بلوك1388

  آلل وجود دارد:تجزیه دي

  باشد (مدل ثابت).ها هردو ثابت می: اثرات بلوك و ژنوتیپIمدل

  باشد (مدل تصادفی).ها هر دو تصادفی می: اثرات بلوك و ژنوتیپII مدل

  باشد.ها تصادفی می: اثر بلوك ثابت و اثر ژنوتیپAمدل مخلوط 

  باشد.دفی می: اثر ژنوتیپ ثابت و اثر بلوك تصاBمدل مخلوط 

 II(اثرات ثابت) و مدل  Iپذیري را با توجه به مدل هاي تجزیه ترکیب) روش1956گریفینگ (

(اثرات تصادفی) ایزن هارت شرح داد. شایان ذکر است که روش تجزیه واریانس در هر دو مدل مشابه 

این رو، تفسیر نتایج نیز  هم تفاوت دارند. ازهاي ریاضی میانگین مربعات اجزاي مختلف بااست، اما امید

گیرد که کدام یک از هاي واقعی پژوهشگر خود تصمیم میمتفاوت خواهد بود. در عین حال، در آزمایش

گسترش  1996گریفینگ، ي این دو مدل براي هدف وي مناسب است. تجزیه توانایی ترکیب به وسیله

-نباتات که تکرار یک عامل تصادفی میدر آزمایشات معمول اصالح  یافت و به طور وسیعی استفاده شد.

شود، اما اگر وسایل آزمایشگاهی مانند انکوباتور به عنوان استفاده نمی Aو مدل مخلوط  Iباشد، از مدل 

روند. مدل ها نیز به کار میتواند ثابت در نظر گرفته شود و این مدلتکرار به کار برده شوند، تکرار می

ترین کاربرد را دارد. با احتساب چهار روش و چهار مدل، شانزده سیستم نباتات بیشدر اصالح   Bمخلوط

آلل وجود دارد که هر یک روش تجزیه مخصوص به خود را دارد. در هر روش دو مرحله در در تجزیه دي

-دار بودن اختالف بین ژنوتیپها وجود دارد. مرحله اول شامل تجزیه واریانس براي تست معنیتجزیه داده

باشد. در این تجزیه با به عمومی و خصوصی می پذیريحله دوم شامل تجزیه قابلیت ترکیبها و مر

-عمومی و خصوصی برآورد میهاي مربوط به قابلیت ترکیبکارگیري یک مدل آماري مناسب واریانس



 

30 
 

ند.از شواي به اجزا واریانس ژنتیکی مثل واریانس افزایشی و غالبیت تبدیل میشوند که تحت فرضیات ویژه

پذیري عمومی و خصوصی و درجه غالبیت صفات استفاده توان براي محاسبه وراثتها میاین واریانس

  نمود.

  پذیريوراثت - 1-4

کند. توارث صفات کمی مثل عملکرد دانه، کارایی انتخاب این صفات را به طور مستقیم تعیین می

شوند (اصالح و بهبود صفات با نی اصالح میصفات با توارث باال نسبت به صفات با توارث پایین به آسا

افشان مثل گردهباشد). بیشتر ارقام در گیاهان خودتوارث باال نسبت به صفات با توارث پایین آسان می

-هاي بعد از دورگهایی نظیر گزینشهاي خالص هستند که به وسیله انتخاب با روشگندم نان الین

-ب به طور اساسی بر مبناي وجود و حضور واریانس ژنتیکی افزایشی میاند، بنابراین، انتخاگیریتولید شده

پذیري) صفات به طور فراگیر بر روي محیطی که گیاهان در . توارث (وراثت)2001صبا و همکاران، (باشد 

گذارد. عموما اعتقاد بر این است که اگر یک صفت توسط جزء اثر غیرافزایشی کنند، تاثیر میآن رشد می

که صفتی که دهد، اما پیشرفت ژنتیکی پایینی دارد. در حالینترل شود، توارث باالیی را نشان میها کژن

دهد. شود، هم توارث و هم پیشرفت ژنتیکی باالیی را نشان میها کنترل میتوسط جزء افزایشی ژن

زن هزار دانه در گزارش کرد که توارث باال با پیشرفت ژنتیکی باال براي صفت طول سنبله و و)2009مانال(

که، توارث پایین و پیشرفت ژنتیکی پایین براي صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در گندم همراه بود. درحالی

احمد و (آید تر به دست میپذیري تحت شرایط تنش، پایینسنبله در گندم مشاهده شد. عموما وراثت

  ).2007همکاران، 

  فلورسانس کلروفیل- 1-5

  هاي نوري فتوسنتزلکترون و واکنشانتقال ا - 1-5-1

ها به هسته باشند. هرچه الکتروناي که از هسته دارند، داراي انرژي میها نسبت به فاصلهالکترون 

ها کمتر است. اگر نزدیکتر باشند، بیشتر تحت تاثیر نیروي جاذبه هسته قرار دارند و در نتیجه انرژي آن

رنگدانه برخورد کند، ممکن است یک الکترون از یک الیه داخلی یک فوتون با انرژي معین به یک ملکول 

قرار  "برانگیخته"شود که آن ملکول رنگدانه در حالت به الیه خارجی حرکت کند. در این صورت گفته می

تر برگردد، انرژي آزاد خواهد شد. رنگدانه شده به یک الیه داخلیدارد. اگر بعدا الکترون از حالت تحریک

ه بسته به ساختار الکترونیکی خود و نیز بسته به انرژي فوتونی که با آن برخورد کرده است، به برانگیخت

دهد. اگر یک فوتون که داراي انرژي کافی است، به یکی از الکترون هاي مختلفی واکنش نشان میروش

االتري منتقل هاي ملکول رنگدانه برخورد کند، آن الکترون انرژي فوتون را گرفته و به سطح انرژي ب
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شود که رنگدانه نیز در حالت برانگیخته شود (اولین سطح برانگیختگی). در این حالت گفته میمی

باشد. اگر انرژي فوتون بیشتر باشد، الکترون ممکن است به دومین سطح تحریک شده انتقال یابد. می

شود. انرژي مصرف می هاي مختلفیانرژي الکترون در اولین یا دومین سطح برانگیختگی به صورت

الکترون برانگیخته ممکن است به صورت گرما پخش شود و در نتیجه ملکول رنگدانه به حالت خود 

هاي برانگیخته به صورت تشعشع گسیل شود. در این برگردد. گاهی ممکن است بخشی از انرژي الکترون

تر و در نتیجه انرژي کمحالت انرژي تشعشعی گسیل شده نسبت به انرژي تشعشعی جذب شده داراي 

ثانیه انجام شود،فلورسانس انجام  10- 9تا  10- 8طول موج باالتري است. اگر این گسیل تشعشع بین 

ها دهند. ولی هنگام بازگشت الکترونشود و الکترون ها انرژي مازاد خود را به صورت گرما از دست مینمی

شود. اگر انرژي ملکول ورت فلورسانس گسیل میاز اولین سطح برانگیختگی به حالت اولیه انرژي به ص

هاي شیمیایی برانگیخته به صورت انرژي گرمایی با فلورسانس ساطع شود، انرژي براي واکنش

-(فتوشیمیایی) قابل استفاده نخواهد بود. برعکس، اگر همه انرژي یک ملکول رنگدانه برانگیخته به واکنش

ابد، هیچ گونه فلورسانسی گسیل نخواهد شد (الهوتی و هاي فتوشیمیایی و فتوفیزیولوژیکی راه ی

  ).1999؛ سالیسباري، 1370حیدرزاده، 

  کلروفیلسنجش فلورسانس - 1-5-2

کند و نوع دو روش اصلی و دو نوع عمده فلوریمتر وجود دارد: نوع اول منحنی کاتسکی را ثبت می

کنند که با منحنی کاتسکی را ثبت میهاي نوع اول فقط هاي مدوله شده است. دستگاهدوم شامل سیستم

را محاسبه نمود. براي استفاده از این  mF/vFگیري کرد و را اندازه vF، و 0F ،mFتوان ها میاستفاده از آن

داري شوند و نیز نور تحریک کننده دقیقه در تاریکی نگه 30ها الااقل به مدت ها الزم است برگدستگاه

دهد، گذرانده شود. یک نانومتر اجازه عبور می 620هاي کمتر از طول موج باید از یک فیلتر که فقط به

هاي گیرد. دستگاهنانومتر عبور کرده است، اندازه می 695دیود نوري نیز نور فلورسانس را که از یک فیلتر 

هر ها فلورسانس کلروفیل را در یک برگ که در معرض توان با آناند که مینوع دوم، طوري ساخته شده

ها از یک منبع نوري ضعیف و مدوله شده همراه با گیري کرد. در این دستگاهطول موجی قرار دارد، اندازه

یک سیستم فلورسانس که فقط به فلورسانس گسیل شده منطبق با نور مدوله شده حساس است، استفاده 

به یک منبع نوري ثانویه  را ثبت کرد، "کاتسکی "ها بتوان منخنی که با این دستگاهشود. براي اینمی

چنین، براي آنالیز کاهش فلورسانس با این میکرومول بر مترمربع بر ثانیه) نیاز است. هم 150(حدود 

میکرومول بر مترمربع بر ثانیه)  20000هاي شدید نوري (تا ها به یک منبع نوري سوم که پالسدستگاه

  ؛ بولحار و 1997؛ سلمانی، 1996بر و همکاران، ؛ اسکری1992باشد (جونز، کنند، احتیاج میتولید می
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In order to estimate the heritability of some physiological characters in wheat cultivars 
and obtaining information about the genetic control of these traits, five wheat cultivars and F1 
generation from their crossing were evaluated in 2014 in a randomized complete block design 
with three replicates. Toos, Mihan, Zarrin, Arg and Roshan (BC) wereparents in diallel mating 
system. The laboratory measurements were amount of soluble carbohydrate, proline and 
chlorophyll content. And the greenhouse meusurements were efficiency of photosystem II and 
Stomatal conductance. Measurements of parents and their hybrids was done on two type 
system, fand and hydroponic. Statistical analysis was performed using Gardner & Eberhart 
method. Under hydroponic condition, significant differences were observed among genotypes 
for all of characters, except for efficiency of photosystem II. under Fand? condition too, there 
were significant differences among genotypes for all characters, except for amount of 
Carbohydrate soluble. Comparison of means indicated superiority of Toos and Arg over other 
parents for most of characters under two conditions. Toos×Mihan and Toos×Arg were the best 
hybrids among other hybrids. Diallel analysis showed that Toos and Roshan(BC) were the 
good general combiners with respect to most of the characters studied. Among hybrids the 
largest specific combining ability were observed for Toos×Arg and Arg×Roshan with respect 
to most of the characters under two conditions. Therefore, genes with dominant effect involved 
in controlling of these hybrids. In hydroponic system, soluble carbohydrate, proline and 
stomatal conductance and in sand system, all traits except Chlorophyll a, controlled by 
dominant effects of genes. In two system, most broad-sence heritability (0.99) was estimated, 
and in hydroponic system most narrow- sence (0.70) and lowest narrow-sence (0.30), in sand 
system, most narrow- sence (0.65) and lowest narrow-sence (0.30) was estimated.  
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