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تا  1309از سال  ايران مناطق سرددر گندم نان معرفي شده  زراعي ارقام پيشرفت ژنتيكي صفات بررسي 
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  چكيده
اي شناسايي مهمترين فاكتورهاي محدود كننده عملكرد و به بررسي تغييرات عملكرد دانه و صفات فيزيولوژيكي مرتبط با آن بر

رقم گندم زمستانه معرفي شده براي اقليم سرد كشور در  25باشد. به همين منظور هاي اصالحي بسيار مفيد ميكارگيري آنها در برنامه
در سه تكرار در مزرعه دانشكده  ، مورد ارزيابي قرار گرفت. ارقام در قالب طرح بلوك كامل تصادفي و 1309-1389طي سالهاي 

كشاورزي دانشگاه آزاد كرج كشت گرديدند. صفات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي همچون تعداد دانه در سنبله، عملكرد بيولوژيك، 
فت ژنتيكي گيري شدند. نتايج نشان داد كه ميزان پيشرشاخص برداشت ، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع و عملكرد دانه اندازه

بود. همچنين صفات تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت افزايش و وزن هزار دانه كاهش yr1 -17 Kg ha-1براي عملكرد دانه 
  سال اخير نشان ندادند.  80يافته است، در حاليكه برخي صفات روند خاصي را طي 

  گندم نان، پيشرفت ژنتيكي، مناطق سرد ايرانكلمات كليدي: 
 مقدمه 

ندم از نظر توليد و سطح زير كشت يكي از مهمترين محصوالت كشاورزي ايران و جهان است و افزايش محصول آن روز به روز گ
باشد. به همين دليل تغييرات آن در مورد توجه قرار گرفته و از نظر اقتصادي و تأمين غذاي اصلي از اهميت بسياري برخوردار مي

اي داشته است. هاي قابل مالحظههاي اخير پيشرفتاهري مورد توجه بوده و در طي دههزمينه عملكرد، كيفيت و خصوصيات ظ
مطالعات پيشرفت ژنتيكي براي عملكرد و صفات زراعي ديگر براي هر برنامه اصالحي به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف آن و 

و  Xiao).دريك بررسي در چين توسط 1باشد(ميهاي اصالحي آينده مهم هاي طراحي و استراتژي براي فعاليتشناسايي اولويت
گزارش شد كه به ميزان زيادي با افزايش تعداد دانه در متر مربع،  yr 1-kg ha 62-1) پيشرفت ژنتيكي عملكرد دانه 2012همكاران (

ين هدف هر برنامه ). با توجه به افزايش روز افزون جمعيت، اولين و مهمتر2بيو مس و شاخص برداشت و كاهش ارتفاع مرتبط بود(
باشد بنابراين هدف از اين مطالعه تعيين نرخ پيشرفت فرآيندهاي اصالحي براي عملكرد و اصالحي مربوط به اصالح عملكرد دانه مي

  باشد. صفات وابسته به عملكرد مي
  مواد و روشها 

نه در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در سه مربوط به مناطق زمستا 1309- 1389هاي رقم گندم نان معرفي شده در طي سال 25تعداد 
ط يرج در دو شراكدانشگاه آزاد اسالمي واحد  بيعيطدر مزرعه دانشكده كشاورزي و منابع  1390-1391تكرار و در سال زراعي 

 5ه فاصله آزمايش، در دو قطعه زمين مستقل ب قرار گرفت. كشت و بررسيمورد  در مرحله ظهور سنبله) ياري(نرمال و قطع آب ياريآب
سانتيمتر بود و در هنگام برداشت تمامي كرت  20متر از يكديگر اجرا شد كه هر كرت شامل چهار خط دو متري با فاصله خطوط 

هاي كاشت بود. ارقام به صورت جوي و برداشت شد. عمليات تهيه زمين جهت كاشت شامل شخم، ديسك، تسطيح و ايجاد رديف
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اه صورت ياز گينبه ز با توجه ين يبعد يهاياريآبشدند. اولين آبياري پس از كشت انجام گرفت.  پشته كشت و به روش نشتي آبياري
آخر فصل بر  كياثر تنش خش ير است، به منظور بررسكالزم به ذهاي هرز از وجين دستي استفاده شد. براي مبارزه با علف گرفت.

. در طول فصل زراعي صفات مختلف از ش تحت تنش قطع شديآزما در ياريآب ،بعد از ظهور سنبله يصفاتمربوطه در مرحله يرو
گيري شد. تجزيه واريانس براي جمله تعداد دانه در سنبله، عملكرد بيولوژيك،شاخص برداشت،وزن هزاردانه و عملكرد دانه اندازه

ن پيشرفت ساالنه براي هر صفت تجزيه انجام گرديد. به منظور تخمي SASافزار ارقام و همچنين سال معرفي ارقام با استفاده از نرم
  رسم گرديد.  Excelافزار انجام گرديد و نمودارها توسط نرم SPSSافزار ها به كمك نرمرگرسيوني انجام گرفت. همچنين ساير تجزيه

 نتايج و بحث 

در دو شرايط نرمال و 1389تا  1309هاي در ارقام گندم نان معرفي شده در طول سال صفات مركب نتايج حاصل از تجزيه واريانس
از نظر شرايط نرمال و تنش خشكي و اثر متقابل رقم در شرايط نرمال و نشان داد كه بين اكثر صفات اختالف معني داري تنش خشكي 

بر اساس اين بررسي، محيط اثر معني داري بر روي صفات وزن هزاردانه، عملكرد بيولوژيك و .)1(جدول  وجود دارديا تنش خشكي 
لوژيك، شاخص برداشت و عملكرد دانه معني رقم براي صفاتي از قبيل وزن هزاردانه، عملكرد بيو كرد دانه نشان داد. سال معرفيعمل

). همچنين اثر متقابل سال معرفي ارقام در محيط براي صفات تعداد دانه در سنبله، وزن 1دار بود و تنوع بااليي را نشان داد (جدول
رابطه بين سال كه رگرسيون خطي نشان داد همچنين معادله ). 1هزاردانه، عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه معني دار بود (جدول 

  براي آزمايش  معرفي ارقام و عملكرد دانه در سطح يك درصد بسيار معني دار بوده و ميانگين پيشرفت ژنتيكي
  

  .1389تا  1309گيري شده در ارقام گندم معرفي شده در طي سالهاي تجزيه واريانس مركب صفات اندازه -1جدول 
  غير معني دار. n.sدرصد و  1و  5* و ** به ترتيب معني دار در سطح احتمال 

Rlyارقام  : سال معرفي  
: Loc. (نرمال و تنش خشكي) محيط آزمايش  
تن در هكتار  012/0درصد يا  46/0 خشكي تنش آزمايشبراي  ) و2R = 363/0( تن در هكتار در سال 017/0درصد يا  39/0 نرمال

و مثبت عملكرد كه پيشرفت ژنتيكي معني دار توان نتيجه گرفت ). براساس اين بررسي مي1(شكل  باشد) مي2R = 302/0( در سال
در مناطق سرد ايران و درهر دو شرايط تنش و عدم تنش خشكي به دست آمده است؛ كه اين امر  1389تا  1309دانه طي سالهاي 

نتايج نشان داد كه روند اصالح گندم در ايران در مقايسه با كشورهايي  .)3و  2توسط محققان كشورهاي ديگر نيز گزارش شده است (
يكا كندتر بوده است زيرا پيشرفت ژنتيكي به دست آمده در ايران نسبت به گزارش پيشرفت ژنتيكي عملكرد دانه همچون چين و آمر

). به عالوه در ايران 4و  2كمتر بوده است ( 2006تا  1969و كشور چين از سال  2008تا  1959گندم زمستانه در كشور امريكا از سال
يكي گندم در طي سالها ارائه نشده است. نتايج تحقيقات حاضر نشان داد كه پيشرفت پيشرفت ژنت تاكنون گزارشي مبني بر ميزان

كه بيشتر به عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت نسبت داده شده است با  1389تا  1309ژنتيكي معني دار عملكرد دانه طي سالهاي 
  ). 3و  2گزارش ساير محققان مطابقت دارد (

 ميانگين مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات
  عملكرد دانه  تعداد سنبله در متر مربع  شاخص برداشت عملكرد بيولوژيك وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله

Loc. 1  n.s39/109  **80/3679  **20/414  n.s96/563  n.s04/10517  **82/73  
Error 4  79/57  46/65  54/11  74/100  25/20089  62/0  

Rly 16  n.s85/59  **24/45  **48/5  **84/54  n.s61/39579  **19/1  
Rly*Loc 16  **18/186  **33/44  **77/6  n.s39/29  n.s94/38055  **86/0  

Error 112  49/57  54/16  15/2  98/18  22/28767  37/0  
Cv   35/17  95/13  06/12  31/15  23/20  51/17  
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  رقم گندم نان زمستانه در شرايط نرمال و خشكي انتهايي 25رفي ارقام براي عملكرد دانه رگرسيون خطي سال مع - 1شكل 
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Genetic gain of agronomic traits of bread wheat cultivars released for cold regions of Iran 
from 1930 to 2010 
 
Abstract 
Changes in grain yield and physiological traits that to identify the major factors limiting yield and their 
application in breeding programs are very useful. For this purpose, 25 winter wheat cultivars introduced for 
cold climate of Iran in the years 1930 to 2010 were analyzed. Physiological and morphological traits such as 
number of grains per spike, biological yield, harvest index, 1000-kernel weight, number of spikes per square 
meter and grain yield were measured. Results showed that the rate of genetic gain for grain yield was 17 Kg 
ha-1 yr-1. Also the grain numbers per spike and harvest index increased and 1000-kernel weight decreased, 
while some traits did not show any specific trend over the past 80 years. 
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