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  چکیده

ژنوتیپ گندم در قالب طرح بلوکهاي  40 نان، گندم در ها آن بین ارتباط و پذیري وراثت برآورد صفات، برخی ارزیابی منظور به     
عملکرد دانه با وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص  داد نتایج آزمایش نشان .قرار گرفت مطالعه مورد تکرار 4کامل تصادفی در 

وزن دانه در سنبله با شاخص برداشت و وزن هزار دانه . دارد%  1داري در سطح احتمال برداشت رابطه همبستگی مثبت و معنی
. نشان داد% 1دار در سطح احتمال ه با شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنیداري داشت  و وزن هزار دانهمبستگی مثبت و معنی

درصد و کمترین مقدار وراثت پذیري در صفت  80پذیري عمومی در صفت طول پدانکل با برابر همچنین بیشترین مقادیر وراثت
وزن هزار دانه و ، دانه در سنبلهوزن صفات . مشاهده شد)  درصد 23/41(و وزن دانه در سنبله ) درصد 76/40(شاخص برداشت 
  .شناخته شدند بررسی مورد نان گندم جامعه در دانه عملکرد کننده کنترل عوامل ترین اصلی از شاخص برداشت

 
  پذیري عمومیگندم، واریانس ژنتیکی، وراثت: کلمات کلیدي

 
  مقدمه

 می تامین را کشور جمعیت نیاز کالري مورد درصد 55 و پروتئین درصد 45 از بیش و بوده کشور استراتژیک محصوالت از کیی گندم     

دامنه وسیع و سازگاري زیاد این گیاه و همچنین مصارف متنوع این غله در تغذیه انسانها باعث شده که به عنوان مهمترین غله  .کند
سارانی و همکاران، ( منابع غذایی مردم جهان را تشکیل دهد% 20جهان به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مطرح گردد و حدود 

 با تا ضروري است صفات توارث نحوه و ژنتیکی ساختار از اطالع ژنتیکی، تنوع به دسترسی محصول، پر تولید ارقام و نژادي به در). 1385

 گزینش اصلی الزمه ژنتیکی تنوع دیگر عبارت به. نمود تولید را نظر مورد خصوصیات با جدید ارقام بتوان تنوع این از صحیح برداري بهره

 پارامترهاي تعیین امکان هاي پیشرفتهژنوتیپ ارزیابی با . است سازگار و ارقام جدید تولید و صفات بهبود براي نژادي به هاي برنامه در

 در پائین پذیري توارث قابلیت دلیل به. گردد می فراهم آن با مرتبط صفات و دانه عملکرد جمله از صفات متفاوت پذیري توارث و ژنتیکی

 آن با مرتبط صفات غیرمستقیم انتخاب با کار این اما. است همراه پیشرفت کمی با صفت این اصالح براي مستقیم انتخاب دانه، عملکرد

 در عملکرد دانه براي پذیري وراثت مقدار ،) 2004(همکاران  و کی نووسلوو ايمطالعه در ).2006و همکاران،  امیگوي(است  پذیر امکان

 که داد نشان بهاره، گندم روي اي مطالعه در) 1985(شارم . کردند گزارش درصد 54-81درصد و براي ارتفاع بوته  21-78 بوته هر

 و نیکخواه. کردند محاسبه درصد 60 تا 44 حدود برداشت شاخص براي پذیري قابلیت توارث و است مؤثر برداشت شاخص براي انتخاب
 بدون و خشکی تنش شرایط در نان گندم هاي ژنوتیپ از برخی در دانه عملکرد و کمی صفات بین رابطه بررسی با) 1383( قنادها
 و دانه هزار وزن بوته، در سنبله تعداد سنبله، در دانه تعداد صفات تنش بدون و خشکی تنش شرایط دو هر در که کردند گزارش تنش
 از استفاده و مورفولوژیک صفات بین ارتباط افتنی هدف با) 1973( نس. نمودند توجیه را دانه عملکرد تغییرات بیشترین پدانکل طول
 رسید نتیجه این به و داد قرار بررسی مورد سال دو در را بهاره گندم واریته  22 از متعددي صفات عملکرد، افزایش براي انتخاب در آنها

 و زاده احمد. است توجیه قابل عملکرد افزایش جهت بوته در سنبله تعداد و بوته عملکرد برداشت، شاخص صفت، سه براي انتخاب
 خشکی تنش و آبی شرایط تحت بهاره هاي گندم زراعی صفات از برخی در دانه عملکرد همبستگی و تجزیه با) 1385( همکاران
 باالیی و مثبت مستقیم اثرات دانه عملکرد روي بر سنبله در دانه تعداد و دانه هزار وزن تنش بدون شرایط تحت که کردند گزارش

 از بیشتر رویشی مرحله در سبز پوشش درصد و سنبله در دانه تعداد مثبت و مستقیم اثرات آب کمبود تنش شرایط تحت اما. دارند
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 در نان گندم پیشرفته هاي ژنوتیپ دانه عملکرد با کمی صفات همبستگی ارزیابی با) 1385( پور حسین و بهاري. باشد می صفات سایر
 نقش مربع متر در سنبله مقدار و سنبله در دانه تعداد صفات و دارد وجود منفی همبستگی عملکرد اجزاي بین کردند بیان آباد خرم

  .دارند دانه عملکرد بر را اثر دارترینمعنی و بیشترین که است صفاتی تعیین تحقیق این از هدف. دارند دانه عملکرد افزایش در مهمی
  

  هاروش و مواد
 تصادفی کامل بلوکهاي طرح قالب در گندم ژنوتیپ 40 در دانه عملکرد با صفات از تعدادي بین همبستگی تعیین منظور به طرح این
 30 فاصله با متري 4 خط چهار در الین هر. آمد در اجرا به اردبیل کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1385-86 زراعی سال در تکرار 4 در

 و هرز علفهاي وجین نظیر زراعی معمول مراقبتهاي نمو و رشد دوران طول در. گردید کشت سانتیمتر 2-3 فواصل با هابوته و سانتیمتر
 بطور بوته  پانزده تعداد وسط خط 2 انتهاي و ابتدا از سانتیمتر 25 حذف از پس برداشت هنگام در و احتمالی،انجام آفات با مبارزه

  .گردید اقدام مطالعه مورد صفات گیرياندازه نظر از آنها تجزیه به نسبت آزمایشگاه در و برداشت تصادفی
 براي حاصلضربها میانگین تجزیه سپس. گردید محاسبه مطالعه مورد صفات ژنتیکی واریانس مربعات، میانگین ریاضی امید طریق از

 هايواریانس از استفاده با نهایت در و شد محاسبه صفت هر ژنوتیپی کواریانس آن، طریق از و گرفت انجام مطالعه مورد صفات تمام
 ضریب طریق از صفات علیت تجزیه نهایت در. آمد بدست صفات ژنوتیپی همبستگی مقدار صفات، ژنوتیپی کواریانس و ژنتیکی

  .آمد بدست باقیمانده اثر و غیرمستقیم و مستقیم اثرات و شد انجام ژنوتیپی همبستگی
  

  بحث و نتایج
 مـورد  صفات بین ژنوتیپی همبستگی ضرایب. است شده داده نشان 1 جدول در مختلف صفات بین ژنتیکی همبستگی ضرایب

 در داريمعنـی  و مثبـت  همبسـتگی  رابطه برداشت شاخص و دانه هزار وزن سنبله، در دانه وزن با دانه عملکرد که دهدمی نشان مطالعه
 وزن کلروفیـل،  میـزان  بـا  سـنبله  در دانه تعداد همچنین. نشد مشاهده داريمعنی همبستگی صفات بقیه با اما. دارد%  1 احتمال سطح
 در داريمعنـی  و منفی همبستگی دانه هزار وزن با و داشت) p >01/0( داريمعنی و مثبت همبستگی برداشت شاخص و سنبله در دانه

 هـزار  وزن و  داشـت  داريمعنـی  و مثبت همبستگی دانه هزار وزن و برداشت شاخص با سنبله در دانه وزن. داد نشان% 1 احتمال سطح
 و سـنبله  در دانـه  وزن بـا  دانـه  عملکرد کلی طور به. داد نشان% 1 احتمال سطح در دارمعنی و مثبت همبستگی برداشت شاخص با دانه

 عملکـرد  بین رابطه) 1377( نژاد تاري). p >01/0( داشتند داريمعنی بسیار همبستگی برداشت شاخص با سنبله در دانه وزن همچنین
 عـاملی . اسـت  کـرده  ذکـر % 1 احتمـال  سـطح  در دارمعنـی  و مثبـت  آبـی  و خشکی تنش شرایط دو هر در را سنبله در دانه وزن و دانه

 عملکـرد  بـا  داريمعنی و مثبت همبستگی رسیدگی زمان سنبله وزن و سنبله در دانه وزن نظیر صفاتی که رسید نتیجه این به) 1383(
 شـرایط  در. دارد دانـه  عملکـرد  با دارمعنی بسیاري و مثبت ژنتیکی همبستگی سنبله در دانه وزن که داد نشان) 1380( آزاد. دارند دانه
  . داشت دانه عملکرد با دارمعنی غیر و منفی همبستگی بوته ارتفاع دیم

 می تلقی عملکرد بر منفی فاکتور یک زیاد ارتفاع بررسی مورد هاي ژنوتیپ در که گرفت نتیجه توان می آزمایش این نتایج از
 بـدون  شرایط در. دارد مطابقت) 1380( آزاد هاي یافته با که است یافته افزایش سطح واحد در دانه عملکرد بوته ارتفاع کاهش با و شود
 عنـوان  بـه  تواندمی هم برداشت شاخص رسد می نظر به که داشت داريمعنی و مثبت همبستگی دانه عملکرد با برداشت شاخص تنش

  .بود رسیده مشابهی نتیجه چنین به نیز) 1380( آزاد. شود گرفته نظر در محصول پر ارقام گزینش براي معیاري
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  ضرائب همبستگی ژنتیکی صفات مورد مطالعه گندم در شرایط آبی - 1جدول 

 طول پدانکل
تعداد دانه در 

 سنبله
وزن دانه در 

 سنبله
وزن هزار 

 دانه
شاخص 
 برداشت

میزان 
 کلروفیل

 صفات عملکرد

**980/0 **547/0- 193/0-ns *315/0 196/0-ns **605/0- 071/0ns ارتفاع بوته 
 **509/0- 203/0-ns 273/0ns 202/0-ns **512/0- 057/0ns طول پدانکل 
  **432/0 **555/0- **433/0 **399/0 011/0ns تعداد دانه در سنبله 
   **511/0 **982/0 136/0ns **463/0 وزن دانه در سنبله 
    **510/0 253/0-ns **471/0 وزن هزار دانه 
     127/0ns **459/0 شاخص برداشت 
      033/0-ns میزان کلروفیل 

  غیرمعنی دار nsو % 1و %  5معنی دار در سطح احتمال  **، *
 سهم ترتیب، بدین. کرد توجه صفت پذیري وراثت میزان به باید گیاهان در کمی صفات براي مناسب اصالحی روش تعیین براي

 تاثیر صفات نوع این روي محیط اغلب هستند، متعدد ژنهاي تاثیر تحت که صفاتی در. گردد می جدا ژنتیکی عوامل از محیطی عوامل
 کمی تعداد بوسیله که صفاتی اما عملکرد، صفت مانند. کند می ایجاد محیطی شرایط را فنوتیپی تغییرات از اي عمده سهم و گذارد می
 صفت مانند باشد، می ژنتیکی عوامل از متأثر بیشتر فنوتیپی تغییرات و گذاشته آنها روي بر کمتري تاثیر محیط شوند، می کنترل ژن

 هاي ژنوتیپ در مطالعه مورد صفات عمومی پذیري وراثت میزان. است زیاد صفات گونه این در پذیري وراثت عموماً که ریشک طول
 وزن پدانکل، طول صفت به مربوط عمومی پذیري وراثت مقادیر باالترین. است شده داده نشان 2 جدول در آبی شرایط در ارزیابی مورد

 در دانه وزن و درصد 76/40 برداشت شاخص به مربوط پذیري وراثت مقدار کمترین و باشند می درصد 80 برابر ترتیب به پدانکل،
 در موجود ژنتیکی تنوع مقدار به عمومی پذیري وراثت میزان که داشتند اظهار) 1377( مقدم و ولیزاده. باشدمی  درصد 23/41 سنبله

 و دانه هزار وزن صفت براي ژنوتیپی واریانس بودن باال به توجه با.  دارد بستگی صفت نوع و محیطی اثرات میزان مطالعه، مورد جمعیت
 پذیري وراثت مقدار. میشود توشیه باال عملکرد با ارقام گزینش به کمک براي مطلوب صفت عنوان به دانه عملکرد با آن همبستگی

  .باالست به متوسط حد در که باشد می درصد 56 دانه عملکرد صفت براي عمومی
مقادیر واریانس ژنوتیپی و وراثت پذیري عمومی صفات مورد ارزیابی   -2جدول  

در هاي گندم ژنوتیپ   
 وراثت پذیري عمومی واریانس ژنوتیپی صفات

 41/56 58/839901 عملکرد دانه
 34/69 05/65 ارتفاع بوته

 90/79 79/40 طول پدانکل
 34/42 49/17 تعداد دانه در سنبله
 23/41 04/0 وزن دانه در سنبله

 32/58 34/17 وزن هزار دانه
 76/40 50/17 شاخص برداشت
 33/75 59/44 میزان کلروفیل
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