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 خالصه

گندم نان بومي ايران در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال  هاين آزمايش به منظور بررسي تنوع ژنتيكي تودهاي
هر يك در  هاي محلي هالين خالص حاصل از تود 60شد. در اين پژوهش و در مزرعه آزمايشي اين دانشگاه انجام  92-93زراعي 

همراه سه رقم شاهد در قالب طرح اگمنت كشت و ارزيابي شدند. نتايج آمار توصيفي نشان داد كه به متري روي رديف  5/1يك خط 
بود در حاليكه حداقل ضريب تغييرات براي صفت روز تا گلدهي  تعداد پنجهبيشترين ميزان ضريب تغييرات فنوتيپي مربوط به صفت 

وجود داشت. تعداد پنجه بارور و تعداد پنجه همبستگي مثبت بين  ساده بيشترين ضريب مشاهده شد. بر اساس نتايج تجزيه همبستگي
 360/78عامل حدود  5هاي اول تنها در تجزيه به عاملبيشترين ضريب همبستگي منفي بين روز تا گلدهي و تعداد دانه در سنبله بود. 

مربع فاصله اقليدسي به عنوان معيار فاصله  با استفاده از و به روش وارد كالسترتجزيه  يانس ميان صفات را توجيه نمود.درصد وار
    هاي مورد مطالعه را به چهار گروه طبقه بندي نمود.توده

 گندم نان ها، تجزيه كالستر، تنوع ژنتيكي، تجزيه به عامل كليد واژه:      

 مقدمه

اين گياه و همچنين مصارف متنوع اين غله  مهمترين گياه زراعي دنيا است. دامنه سازگاري زياد Triticum aestivumگندم با نام علمي 
منابع  %20ها باعث شده كه به عنوان مهمترين غله جهان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مطرح گردد و حدود در تغذيه انسان

 استفاده با را افراد اي و هاتيجمع ها،گونه شباهت اي تفاوت هك است ينديفرآ يكيژنت تنوع مطالعه. غذايي مردم جهان را تشكيل دهد
 كننديم انيب افراد يولكمول اتييا خصوص ياشجره اطالعات ،يكمورفولوژ صفات بر اساس خاص يآمار يهامدل و روشها از

. )4( ها و توليد نتاج مناسب اهميت داردگيريهاي گياهي براي انتخاب والدين مناسب در دورگآگاهي داشتن از تنوع ژنتيكي در گونه
دان وحشي به دليل خالص بودن و دارا بودن تباالت ژنتيكي با ارقام زراعي يك نقش خيلي مهم در كشاورزي و تغييرات آن خويشاون

هاي اصالحي را بيان كرد توان انتقال مقاومت به خشكي به درون گندم و خويشاوندانش با استفاده از تالقيدارند، به عنوان مثال مي
دهد، در تجزيه و تحليل تنوع گيري را مدنظر قرار ميماري چند متغيره به طور همزمان چندين اندازههاي آاز آنجائي كه روش ).3(

هاي هاي مورفولوژيك، بيوشيميايي و مولكولي كاربرد وسيعي دارند. متخصصين اصالح نباتات ارقام و واريتهژنتيكي بر پايه داده
كنند. بندي ميهاي تالقي دستهنها و استفاده از تنوع موجود در آنها در برنامهمختلف را به منظور پي بردن به فاصله ژنتيكي بين آ

ها يكي از روشتجزيه به عامل). 1هاي تجزيه و تحليل روابط ژنتيكي موجود بين مواد اصالحي امري الزامي است (استفاده از روش
بستگي بين تعداد زيادي از متغيرها را در قالب تعداد كمتري توان همهاي تجزيه و تحليل چند متغيره آماري است كه به وسيله آن مي

هاي مربوط به آزمايش چهارساله بر روي اجزاي عملكرد داده Mossو   Ledentدر مطالعه  از عوامل مستقل (غير همبسته) توضيح داد.
كه خصوصيات مورفولوژيكي گندم  و خصوصيات مورفولوژيكي تعدادي از ارقام گندم زمستانه را تجزيه عاملي نموده و دريافتند

 ).2هاي هوايي دارد (ارتباط زيادي با نسبت عملكرد به اندام
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هاي زنتيكي در بين ارقام گندم با استفاده از صفات زراعي و مورفولوژيكي پرداخته و تجزيه به هدف از اين تحقيق ارزيابي تفاوت
 بررسي نموده است.ها و همبستگي عملكرد دانه با ديگر صفات زراعي را عامل

 هامواد و روش

هاي گندم نان بومي ايران از نظر تنوع ژنتيكي در برخي صفات مورفولوژيكي الين خالص حاصل از توده 60در اين آزمايش تعداد 
ع طبيعي و منابدانشگاه علوم كشاورزي  1در مزرعه تحقيقاتي شماره  1392-93اين آزمايش در سال زراعي  .مورد ارزيابي قرار گرفتند

واقع در كشور آلمان دريافت  (IPK)توده بومي گندم نان ايراني از بانك ژن موسسه تحقيقات ژنتيك گياهي  51 گرگان اجراء گرديد.
ها به همراه نه رقم گندم نان اصالح شده ايراني در مزرعه هر كدام با يك شد و از هر توده يك الين خالص توليد گرديد اين الين

انجام شد. براي اين منظور از سه رقم محلي گنبد، دريا و كوهدشت در قالب  1اين پژوهش مطابق طرح اگمنتدند. تكرار كاشته ش
 ها استفاده شد. طرح بلوك كامل تصادفي به عنوان شاهد براي ارزيابي يكنواختي بلوك

د و كليه صفات مورد مطالعه بر روي گياهان ها ابتدا پنج گياه كامل از هر الين به صورت تصادفي انتخاب شدنگيريدر اين اندازه
در اين آزمايش صفات مختلف مورفولوژيك مانند تعداد دانه در ها در محاسبات استفاده شد. گيري و از ميانگين آنانتخاب شده اندازه

 10دانه و عرض  10طول دانه،  100وزن  ،سنبله، طول پدانكل، ارتفاع گياه، طول برگ پرچم، روز تا گلدهي، طول سنبله، طول ريشك
گرديد. كليه محاسبات و تجزيه آماري از قبيل تجزيه آمار توصيفي، تجزيه همبستگي گيري اندازه ، تعداد پنجه و تعداد پنجه باروردانه

ها از تجزيه پبندي ژنوتيانجام پذيرفت. براي گروه SASو  SPSS 16اي با استفاده از نرم افزار تجزيه خوشهو ها تجزيه به عاملساده، 
  بندي انجام شد.گروه 2ها نرمال استاندارد شد سپس به روش واردابتدا دادهاستفاده شد.  3كالستر

  نتايج و بحث 
داري بين ژنوتيپنتايج حاصل از آناليز واريانس مربوط به اطالعات حاصل از طرح بلوك سه رقم شاهد نشان داد كه تفاوت معني  

هاي خالص بدون نياز به تصحيح داري وجود نداشت. بنابراين آناليزهاي الينها تفاوت معنيبين بلوكهاي شاهد وجود داشت اما 
بيشترين ضريب تغييرات را به خود  تعداد پنجهصفت دهنده آن است كه نشانها انجام شد. نتايج حاصل از آمار توصيفي داده

ن صفت باشد. كمترين ضريب تغييرات مربوط به صفت روز تا گلدهي بود. تواند دليلي بر تنوع بيشتر اياختصاص داد كه اين امر مي
بود. در نتيجه هاي بهاره و يا بينابيني بودند در نتيجه تغييرات آنها در اين صفت از دامنه بااليي برخوردار نها اكثراً از تودهچون اين الين

دار مثبت و منفي بين صفات وجود دارد. ضريب اي معنيههمبستگي با انجام محاسبه ضريب همبستگي، اين صفات ممكن است. 
دار قوي بين تعداد پنجه با تعداد پنجه بارور وجود داشت. بين صفات تعداد روز تا گلدهي و تعداد دانه در همبستگي مثبت و معني

دانه  100وزن ت او بين صفسنبله در  تعداد دانهدار منفي مشاهده گرديد. بين طول سنبله با  طول برگ پرچم و همبستگي معني سنبله
) در بررسي تنوع ژنتيكي 1385دار مثبت وجود داشت. ناروئي راد و همكاران (نيز همبستگي معني دانه 10دانه و عرض  10و طول 

ارتفاع با صفات فنولوژيك مدت زمان كشت  تتوده گندم نان جمع شده از استان سيستان و بلوچستان مشاهده كردند كه صف 103بين 
با  دار وجود دارد.تا ظهور سنبله و تعداد روز تا گلدهي و هم چنين مدت زمان بين كشت تا زمان برداشت همبستگي مثبت و معني

درصد  360/78ر كل مشخص شد. اين عوامل د 1دير ويژه بزرگتر از بر مبناي مقا ،  پنج عامل ايجاد شدههانتايج تجزيه به عاملانجام 
دانه،  10در عامل اول طول ) 1با توجه به جدول (ها را در برگرفتند. (بدون عملكرد) تغييرات داده درصد 751/77(كليه صفات) و 

عامل در  گذاري نمود.توان عامل مخزن و مصرف نامانه بيشترين بار عامل مثبت بودند كه اين عامل را ميد 100دانه و وزن  10عرض 

                                                            
 
1- Augmented design 
2- ward method 
3- Celaster analysis 
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توان عامل طول برگ پرچم، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله و طول ريشك بيشترين بار عامل مثبت بودند كه اين عامل را مي دوم
دانه در سنبله بيشتري برگزيده اي زياد و تعداد هايي با طول خوشهاندازه سنبله نام گذاشت كه انتخاب بر اساس اين عامل مطمئنا توده

توان خاص عملكرد تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور بيشترين بار عامل مثبت بودند كه اين عامل را مي معامل سوخواهد شد. در
ارتفاع گياه و طول پدانكل بيشترين بار عامل مثبت بودند كه اين عامل به عنوان عامل قامت گياه ناميد. كه وجود  عامل چهارمناميد.در 

روز تا گلدهي بيشترين بار عامل مثبت  عامل پنجمدر  براي وجود تنوع براي اين صفت بود. دليلي 5/70و  5/116هايي با ارتفاع توده
با توجه به آن كه عامل اول و سوم بيشترين ر خصوصيات رسيدگي گياه معرفي كرد. توان به عنوان عامل موثر ببود كه اين عامل را مي

دانه، عرض  10دانه، طول  100ها بزرگترين ضرايب عاملي را دارند (وزن كنند از صفاتي كه در اين عاملميزان تغييرات را توجيه مي
      ها استفاده كرد.ها و الينتوان براي انتخاب بهترين ژنوتيپدانه، تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور) را مي 10

  ها با در نظر گرفتن كليه صفات.نتايج تجزيه به عامل -)1جدول شماره (
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  - 086/0  - 103/0  916/0  724/0  748/0  - 164/0  307/0  095/0  - 188/0  019/0  - 157/0  20/0  1عامل 
  075/0  027/0  - 078/0  334/0  - 195/0  617/0  704/0  518/0  - 005/0  243/0  792/0  190/0  2عامل 
  974/0  976/0  - 100/0  003/0  - 129/0  - 081/0  072/0  - 103/0  - 047/0  018/0  153/0  151/0  3عامل 
  - 037/0  023/0  - 088/0  - 147/0  056/0  - 397/0  235/0  - 011/0  898/0  786/0  205/0  066/0  4عامل 
  075/0  139/0  - 138/0 - 106/0  203/0  - 041/0 057/0 - 675/0 - 153/0 354/0 036/0  906/0  5عامل 

  
اي به روش گيري شده، از تجزيه خوشهها در ارتباط با صفات اندازهبندي آنهاي مورد بررسي و گروهبه منظور تعيين قرابت ژنوتيپ 

بر اساس تمامي  )Ward(اي به روش وارد تجزيه خوشه. دوارد و با استفاده از مربع فاصله اقليدسي به عنوان معيار فاصله استفاده ش
پالت توسط نرم افزار  cccگروه قرار داد. صحت خط برش با روش  چهارها را در هاي نرمال استاندارد، الينصفات و بر مبناي داده

SAS  بيشترين اول و چهارم  ق كالستردر اين تحقي) مطابقت داشت. 2010و همكاران ( ناروئي رادتاييد گرديد. اين نتيجه با مطالعه
   باشد.  تا ژنوتيپ مي 6داراي كمترين تعداد و شامل  سومباشد و كالستر ژنوتيپ مي 20ژنوتيپها را در خود جاي داده است و شامل 
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Abstrac 
 
In order to study genetic diversity in some of Iranian native bread wheat accessions, this study was performed at 
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources at a field experiment in year 1391-92. In current 
experimental 60 accessions were planted each one in a line with 1.5 m length in an augmented design with three 
cultivars as controls. Descriptive statistics showed that the No. of tillers had the highest phenotypic coefficient of 
variation, while days to flowering revealed the lowest. Simple correlation analysis revealed the highest and positive 
amount of value between No. of tillers and No. of fertile tillers. Number of grains per spike and days to flowering had 
positive correlation with each other. factor analysis showed only five factor almost near to 78.36 percent variance 

among characters. Cluster analysis of the accessions using Ward’s method and using Euclidian distance square as 
distance scale established four groups.   
Key words: Factor analysis, Cluster analysis, Genetic diversity, Bread wheat 
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