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  چکیده

 پذیري وراثتاین آزمایش به منظور مطالعه  .شودباشد که براي تغذیه انسان و حیوانات از آن استفاده میکشت جو بیشتر براي تولید دانه آن می
 کشاورزي تحقیقات ایستگاه در کرارت سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب ژنوتیپ در 5با  1390-1391زراعی سال در ژنتیکی تنوع و عمومی
 در سنبلچه تعداد، سنبله طول، سنبله وزن خصوصیات نظر از جو مطالعه مورد  ژنوتیپهاي بین که داد نشان واریانس تجزیه نتایج .گردید اجرا اردبیل
 5 سطح در دانه هزار وزن نظر از و درصد یک الاحتم سطح در رسیدگی تا روز و دهی خوشه تا روز، سنبله در دانه وزن، سنبله در دانه تعداد، سنبله
دامنه  .باشد می نظر مورد صفات براي گزینش منظور به ژنوتیپ ها بین موجود ژنتیکی تنوع از حاکی امر این .دارد وجود ي دار معنی اختالف درصد

 صفات کلیه براي عام مفهوم در پذیري وراثت میزان. دگرم بو 27/38-21/55وزن هزار دانه در هکتار و  تن 31/6 – 09/8تغییرات عملکرد دانه بین 
 عملکرد اجزاء با سهیمقا در که درصد برآورد گردید 06/3 دانه عملکردی عمومي ریپذ وراثت .گردید برآورد درصد 06/3– 88/97 بین مطالعه مورد
  .بود کمتر

  
 وراثت پذیري، تنوع ژنتیکی، جو: کلمات کلیدي

 
  مقدمه

و به دلیـل دوره کوتـاه تولیـد در نیمکـره      شود هاي محیطی و قابلیت تحمل به کم آبی در اکثر نقاط جهان کشت میسازگاريجو به دلیل تحمل نا
متر می توان به کشـت آن مبـادرت ورزیـد     3500کند و تا ارتفاع شمالی و در ارتفاعات در جایی که دوره عاري از یخبندان کوتاه باشد، بخوبی رشد می

 ژنتیکی در تنوع اهمیت). 10(دارد  حیاتی کاربرد توارثی ذخایر از و حفاظت نباتات اصالح هاي براي برنامه زراعی گیاهان در ژنتیکی وعتن ارزیابی ).2(
 مناسـب  والدین انتخاب گیاهی براي هاي گونه در ژنتیکی تنوع از به همین دلیل آگاهی داشتن. است شده گزارش بسیاري مطالعات در گیاهان اصالح

وزن هـزار دانـه در مقایسـه    . پذیري اجزاي عملکرد از عملکرد دانه بیشتر استمعموالً وراثت). 13(دارد  اهمیت مناسب، نتاج تولید و ها گیري دورگ در
تیجـه اثـر   هاي کنترل کننده اجزاي عملکرد ممکن است داراي پیوسـتگی شـدید بـوده و یـا ن    ژن. پذیري باالتري داردبا سایر اجزاي عملکرد اغلب وراثت

 ،گیـرد بنابراین، وقتی انتخاب روي هر یک از اجزاي عملکرد در یک جعمیـت خـاص انجـام مـی    . هایی مختلف باشندژن) اثرات چندین ژنی ( پلیوتروپی 
نظر انباشـت مـاده    تنوع ژنتیکی ژنوتیپ هاي گندم بهاره از) 8(نادري و همکاران  ).11(شود میهاي مثبت یا منفی آن روي اجزاء دیگر مشاهده واکنش

تفاوت ضریب تنوع ژنتیکی صفات مورد مطالعه در شرایط تـنش  . خشک و نیتروژن در دانه در شرایط مطلوب و تنش خشکی را مورد پژوهش قرار دادند
 .معنی دار وجـود داشـت  معنی دار نشد، در حالیکه در شرایط مطلوب بین تغییرات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت دانه تنوع ژنتیکی 

در قالـب طـرح    1377-78به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی الین هاي بومی گندم نان ایران، آزمایشی در سال زراعـی  ) 7(محمدي  و طالعی 
هـم تفـاوت معنـی داري    سیستماتیک در دانشکده کشاورزي کرج اجرا شد، نتایج نشان داد که شش کالستر از نظر کلیه صفات در سطح  یک هزارم بـا  

تنوع ژنتیکی و تجزیه عامـل هـا بـراي    ) 6(گل آبادي و ارزانی. داشتند و تنوع ژنتیکی تابعیت و الگو پذیري قابل مالحظه اي از تنوع جغرافیاي نشان نداد
 . ویژگی هاي زراعی در گندم دوروم را بررسی کردند
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مورد بررسی و به ویژه، عملکرد دانه بیولوژیک، تعداد روز تا رسیدگی، شـمار دانـه در سـنبله و    نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی چشم گیري براي صفات 
 .وزن دانه در سنبله همبستگی مثبت و معنی داري داشت

  .هدف از این آزمایش مطالعه وراثت پذیري عمومی در ژنوتیپ هاي جو در منطقه اردبیل بود
  

  مواد و روش
. گردید اجرا اردبیل کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1390-1391زراعی سال درژنتیکی  تنوع و عمومی پذیري راثتواین آزمایش به منظور مطالعه 

 دقیقه 20 و درجه 48 جغرافیایی طول و دریا سطح از متر 1350 ارتفاع با خلخال به اردبیل جاده متري کیلو 12 در اردبیل کشاورزي تحقیقات ایستگاه
 و حداقل متوسط و گذشته سال 30 در متر میلی 9/310 بارندگی متوسط با سرد و خشک نیمه اقلیم با دقیقه 15 و درجه 38 جغرافیایی عرض و

 فقیر آلی مواد نظر از و رسی لومی هاي خاك جزو آزمایش مورد مزرعه خاك. است شده واقع گراد سانتی درجه 18/15 و -98/1 ساالنه دماي حداکثر
 ).3( میباشد مطلوب تهویه وضیعت با  400ppm پتاسیم و  12ppmخاك  فسفر میزان و pH  7/5و موس میلی یک یالکتریک هدایت با) درصد 7/0(

 در آزمایش مورد ژنوتیپ هاي شجره. گرفت قرار بررسی مورد تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب ژنوتیپ در 5 تعداد آزمایش این در
صورت دستی بر ه سانتی متري ب 7سانتی متر و در عمق  20متر مربع به فاصله خطوط  8/0در سطح نوتیپ ها ژهر کدام از  .است شده درج 1 جدول

آبیاري بر اساس  .دانه در متر مربع و بر اساس وزن هزار دانه تعیین گردید 350میزان بذر بر اساس . متر کشت شدند 6/0روي پشته هایی با عرض 
، سنبله طول، سنبله در دانه تعداد، بوته ارتفاع شامل ارزیابی مورد صفات .انجام گرفت )یز و سه نوبت آبیاري در بهاردو نوبت آبیاري در پای(عرف منطقه 

اطمینان از  ازپس . بود دانه عملکرد و دانه هزار وزن، سنبله وزن، سنبله در سنبلچه تعداد، رسیدگی تا روز، دهی خوشه تا روز،  سنبله در دانه وزن
براي انجام . محاسبه گردید عمومی پذیري وراثت و ژنتیکی واریانسبا استفاده از فرمول هاي زیر  و . انجام شدساده  واریانس ها، تجزیهداده توزیع نرمال

  .استفاده شد SPSS-16و  MSTAT-Cمحاسبات آماري، از نرم افزارهاي کامپیوتري
б2e = mse                                          واریانس محیطی    
б2g = (msg – mse) / r                      واریانس ژنتیکی     
б2ph = (б2e + б2g) واریانس فنوتیپی                               
h2 = (б2g / б2ph) × 100                وراثت پذیري عمومی 
 
 

 یجو مورد ارزیاب ژنوتیپ 5شجره و مشخصات – 1جدول
No ORIGIN RTTH11 

Bulbul TURKEY 2 
Radical RUSSIA 6 
Makooei IRAN 6 
Tokak TURKEY 2 

Sadik-02 ICARDA 2 
   

 
  نتایج و بحث 

  تجزیه واریانس
وزن  خصوصیاتاز نظر  جومورد مطالعه  ژنوتیپهاي نتایج نشان داد که بین . آمده است 2نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در جدول 

 سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، روز تا خوشه دهی و روز تاسنبله، طول 
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 موجود ژنتیکی تنوع از حاکی امر این. درصد اختالف معنی دار ي وجود دارد 5رسیدگی در سطح احتمال یک درصد و از نظر وزن هزار دانه در سطح  
  .مشاهده نگردیداختالف معنی داري همچنین از نظر صفات ارتفاع بوته و عملکرد دانه  .باشد می نظر مورد صفات براي گزینش منظور به ژنوتیپ ها بین

، تعداد دانه در سنبله ، تعداد پنجه بارور، شاخص گی، ارتفاع بوته، زمان رسیددهیتعداد روز تا سنبله با ارزیابی صفات مختلف نظیر) 4(جعفرزاده 
مورد بررسی  ژنوتیپ 25 بین ي راداراختالف معنی% 1در سطح احتمال  ،برداشت، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و به استناد نتایج تجزیه واریانس

  . گزارش کرد
، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و گیسنبله رفتن، ارتفاع بوته، زمان رسیدتعداد روز تا براي صفات با بررسی نتایج تجزیه واریانس نیز ) 1(امینی

   .نمودجو گزارش  يژنوتیپ ها ي بینداراختالف معنی% 1عملکرد دانه در سطح احتمال 
  

  میزان تنوع
دامنه تغییرات . داده شده است نشان 4ژنوتیپ جو بر اساس ضریب تغییرات محیطی، ژنوتیپی و فنوتیپی حاصله در جدول  5تنوع موجود در 

 -00/9گرم، طول سنبله  08/1 – 29/2عدد، وزن دانه در سنبله  70/19 – 58/46تن در هکتار، تعداد دانه در سنبله  31/6 – 09/8عملکرد دانه بین 
گرم، وزن هزار دانه  52/1- 05/3نبله عدد، وزن س 63/13-10/25متر، تعداد سنبلچه در سنبله سانتی 67/97 - 00/85متر، ارتفاع بوته سانتی 93/3
  . روز بود 00/181- 33/187روز و روز تا رسیدگی  67/138-00/152گرم، روز تا خوشه دهی  21/55-27/38

  
  برآورد وراثت پذیري عمومی

 وی پیفنوت بیضرا وردبرآ). 3جدول (درصد برآورد گردید  06/3– 88/97میزان وراثت پذیري در مفهوم عام براي کلیه صفات مورد مطالعه بین 
 در صفات وزن دانه در سنبله، روز تا خوشه دهی، روز تا رسیدگی، تعداد دانه در سنبله، تعداد باالی کیژنت تنوع وجود ازی حاک) 3 جدول(ی پیژنوت

ی کیژنت تنوع از زینعملکرد دانه  متوسطی داشت و ارتفاع بوته و یکیژنت تنوعسنبلچه در سنبله، طول سنبله و وزن سنبله بود و صفات وزن هزار دانه 
 تنوع از صفات ریسا با سهیمقا در کیفنولوژ صفات نان گندم دییهاپلو دابلي هانیالي رو بر) 5( همکاران وي دریح مطالعه در بودند برخورداری کم

  .بودند برخورداري کمتر
 عملکرد که دهدیم نشان مطلب نیا). 3 جدول( بود کمتر عملکرد اجزاء با سهیمقا در که درصد برآورد گردید 06/3 دانه عملکردی عمومي ریپذ وراثت 

 و الریک. است شده ذکر زین) 5( همکاران وي دریح توسط مطلب نیا. است داشته قراری طیمح عوامل ریتأث تحت شتریب آن اجزاء با سهیمقا در دانه
 88 -78 بین سنبله در دانه تعداد و سنبلچه تعداد، گیاه در سنبله تعداد، بوته عملکرد صفات عمومی پذیري توارث که نمودند مشخص) 12( همکاران

  .می باشد متغیر درصد
هاي جو را بررسی و نتیجه گرفت که صفات تعداد روز تا غالف دهی و ظهور سنبله، تعداد دانه در وراثت پذیري عمومی صفات در الین) 9(زاده ولی

بیشترین درصد بازده ژنتیکی مربوط به تعداد . د سنبله اصلی و وزن هزار دانه وراثت پذیري باالیی دارندسنبلچه، تعداد سنبلچه در سنبله، عملکر
  .و کمترین آن متعلق به ارتفاع بوته بود% 57سنبلچه با 

  
  نتیجه گیري

بیشترین وراثت پذیري عمومی . بود درصد 06/3– 88/97نتایج نشان داد که میزان وراثت پذیري در مفهوم عام براي کلیه صفات مورد مطالعه بین 
  .می باشد کمتر عملکرد اجزاء با سهیمقا در که درصد برآورد گردید 06/3 دانه عملکردی عمومي ریپذ وراثتمریوط به تعداد دانه در سنبله بود و 
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  در مزرعه ژنوتیپ هاي جوتجزیه واریانس صفات ارزیابی شده  -2جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

 ین مربعاتمیانگ

وزن دانه در 
 سنبله

روز تا 
  خوشه دهی

روز تا 
  رسیدگی

ارتفاع 
  بوته

تعداد دانه 
  در سنبله

تعداد سنبلچه 
  در سنبله

طول 
  سنبله

وزن 
  سنبله

وزن هزار 
  دانه

عملکرد 
  دانه

  04/7  69/7  073/0  275/0  68/1  82/9  07/36  47/7  07/6  063/0  2 تکرار
  ns73/81  **24/369  **86/57  **05/13  **22/1  *43/120  ns27/1  83/17**  17/102**  773/0**  4  الین هاي شاهد

  16/1  38/25  068/0  138/0  02/2  65/2  98/50  38/1  57/4  038/0  8  اشتباه
  62/14  58/10  42/13  95/4  91/6  42/5  76/7  64/0  46/1  81/13  %ضریب تغییرات 

 %1و %  5دار در سطح احتمال ترتیب، معنیبه  * *و  *

  
  

  ارزیابی مورد صفات محیطی و ژنوتیپی، فنوتیپی تغییرات ضرایب، عمومی پذیري وراثت، ژنتیکی واریانس مقادیر - 3 جدول
  %وراثت پذیري عمومی   واریانس ژنتیکی  واریانس فنوتیپی  واریانس محیطی  دامنه تغییرات  میانگین  صفات

58/1 41/1 بلهنوزن دانه در س  038/0  28/0  25/0  57/86  
00/17  67/146  تا خوشه دهیروز   57/4  10/37  53/32  68/87  

00/8  33/184  روز تا رسیدگی  38/1  86/6  48/5  89/79  
00/28  07/92  ارتفاع بوته  98/50  23/61  25/10  74/16  

20/30  12/30  تعداد دانه در سنبله  65/2  85/124  20/122  88/97  
50/14  57/20  تعداد سنبلچه در سنبله  02/2  63/20  61/18  21/20  

70/5  52/7  طول سنبله  138/0  44/4  30/4  89/96  
03/2  94/1  وزن سنبله  068/0  45/0  38/0  96/84  

29/27  60/47  وزن هزار دانه  38/25  06/57  68/31  52/55  
47/4  37/7  عملکرد دانه  16/1  20/1  04/0  06/3  
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