
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ١

  هاي اينبرد نوتركيب حاصل از تالقي ارقام گندم نورستار و زاگرستنوع ژنتيكي الين مطالعه
  

  3، سعيد اهري زاد2نوروزي، مجيد 1زادگانمهدي تقي

  )deh_meh@yahoo.comTaghizaارشد اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز (دانشجوي كارشناسي  1 
 دانشگاه تبريزدانشكده كشاورزي  گياهي بترتيب استاديار و دانشيارگروه به نژادي و بيوتكنولوژي 3و2 

  
  چكيده

هاي كلي بخش اقتصادي و تامين امنيت غذايي باشد كه خود كفايي در آن يكي از سياستگندم مهمترين گياه زراعي جهان و كشور مي
هاي گندم پر محصول با شناسايي الينبررسي روابط صفات رشدي و عملكردي و همچنين ستا، به منظور كشور است. در اين را

الين اينبرد نوتركيب گندم نان حاصل از تالقي ارقام نورستار (پاييزي) و زاگرس (بهاري) در قالب طرح  40، و  خصوصيات مطلوب
گيري شامل تعداد دانه در سنبله، تعداد رزيابي شدند. صفات مورد اندازهااز نظر صفات زراعي هاي كامل تصادفي با سه تكرار بلوك

تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در كرت و بيوماس از صفات مهمي  وزن هزار دانه بودند. بيوماس كل، عملكرد دانه وسنبله در كرت، 
سنبله، تعداد سنبله در كرت و وزن هزار دانه از وراثت  بودند كه تنوع ژنتيكي بااليي نسبت به ساير صفات داشتند، تعداد دانه در

در مقايسه ميانگين صفات،  درصد بازده ژنتيكي را داشتند تعداد دانه در سنبله باالترين وهمچنين پذيري بااليي برخوردار بودند
عليت  تجزيه سيون گام به گام وها شناسايي شدند. تجزيه همبستگي ساده، رگربه عنوان برترين الين 31و  296، 28، 93هاي الين

  تعداد سنبله در كرت مهمترين اجزاي مؤثر بر افزايش عملكرد دانه هستند. صفات تعداد دانه در سنبله و نشان داد كه
  .هاي اينبرد نوتركيب گندم نانتنوع ژنتيكي، عملكرد دانه، الين تجزيه كالستر، :هاي كليديواژه

  مقدمه
شود و رتبه اول را از لحاظ سطح زير كشت دارا است. گندم منبع اصلي هكتار از مزارع جهان كشت ميميليون 240گندم در بيش از 

باشد. دهد و دانه آن حاوي درصد بااليي از مواد معدني، ويتامين و چربي و پروتئين ميكربوهيدرات جمعيت جهان را تشكيل مي
باشند و گران عالقمند به ايجاد تغيرات در داخل ارقام اصالح شده نيز ميهاي وحشي، پژوهشهاي بومي و گونهاستفاده از تنوع توده
هاي مكمل را باهم تالقي داده و در بين نتاج حاصل نسبت به بررسي تنوع ژنتيكي اقدام هاي مختلف با ويژگيبه اين منظور الين

وجود تنوع ژنتيكي قابليت سازگاري دراز مدت  است. RIL(1هاي اينبرد نوتركيب (ها جمعيت الينكنند. يكي از انواع اين جمعيتمي
كند. به عبارت ديگر هر چه تنوع افراد در يك جميعت بيشتر باشد، توان زنده ماندن آن جمعيت در و بقاي جمعيت را تضمين مي

هاي گياهي، پالسماد در ژرمآگاهي از ميزان تنوع و روابط ژنتيكي بين مو هاي محيطي بيشتر خواهد بود. از اينرومقابل تغييرات و تنش
  ).6(دهدپايه و اساس بسياري از برنامه اصالحي را تشكيل مي

 
  هامواد و روش

الين اينبرد نوتركيب گندم نان حاصل از تالقي  40آزمايشي با استفاده از به منظور مطالعه تنوع برخي از صفات زراعي و مورفولوژيكي 
آزمايش در سال زراعي درج گرديده است).  1(اسامي الين ها در جدول شماره  ي) انجام شدارقام نورستار (پاييزي) و زاگرس (بهار

، در قالب )4(متر از سطح دريا  1360كيلومتري شرق تبريز با ارتفاع  12در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي تبريز در  91-1390
از ختلف رشد و نمو گياه، برخي از صفات زراعي و مورفولوژيكي در مراحل م هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد.طرح بلوك

                                      
1 Recombinant Inbred Lines 
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گيري قرار گرفتند. بعد از جمع مورد اندازه قبيل تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در كرت، بيوماس كل، عملكرد دانه و وزن هزار دانه
منظور تثبيت خطاي نوع اول انجام شد. سپس براي واريانس، تجزيه واريانس چند متغبره به  ها و برقراري فرضهاي تجزيهآوري داده

هاي كامل تصادفي انجام پذيرفت. اجزاي واريانس و گيري، تجزيه واريانس تك متغيره در قالب طرح بلوككليه صفات مورد اندازه
عيين صفاتي كه ضرايب تنوع ژنتيكي و فنوتيپي و همچنين ضرايب همبستگي ساده برآورد شدند. از رگرسيدن گام به گام براي ت

اي براي صفات هاي مورد بررسي تجزيه خوشهبندي الينكنند، استفاده شد. براي گروهرا توجيه ميبيشترين ميزان تنوع عملكرد دانه 
اده از ها با استفهاي استاندارد شده و فاصله اقليدسي انجام شد. تجزيه و تحليل دادهمورد مطالعه به روش وارد و با استفاده از ميانگين

  انجام شد.  SPSS.20افزار نرم
  اسامي و شماره الين هاي مورد مطالعه -1جدول 

  شماره الين  رديف  شماره الين رديف شماره الين رديف  شماره الين رديف
 RIL-45 21 RIL-95 31  RIL-206 11 )1 (اگرسز 1

 RIL-46 22 RIL-102 32  RIL-225 12 )2 (نورستار 2

3 RIL-8 13 RIL-51 23 RIL-143 33  RIL-239 

4 RIL-15 14 RIL-58 24 RIL-145 34  RIL-265 

5 RIL-23 15 RIL-62 25 RIL-159 35  RIL-281 

6 RIL-26 16 RIL-63 26 RIL-163 36  RIL-293 

7 RIL-27 17 RIL-68 27 RIL-182 37  RIL-296 

8 RIL-28 18 RIL-86 28 RIL-183 38  RIL-298 

9 RIL-31 19 RIL-93 29 RIL-184 39  RIL-300 

10 RIL-32 20 RIL-94 30 RIL-195 40  RIL-328  
  

  نتايج و بحث
شود. با توجه به اينكه آگاهي از ميزان وراثت پذيري صفات يكي از اطالعات اساسي در تعيين ميزان موفقيت گزينش محسوب مي

)، بنابراين تمام 5هاي اينبرد نوتركيب برآوردي از دو برابر واريانس ژنتيكي افزايشي جمعيت اوليه است (واريانس ژنتيكي بين الين
هاي مورد مطالعه از نوع افزايشي و وراثت پذيري برآورد شده از نوع خصوصي است. ميزان يكي موجود در بين الينواريانس ژنت

  درج شده است.  2گيري شده در جدول وراثت پذيري صفات اندازه
  

باشند. احمد و همكاران برخوردار مي 6/0تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در كرت و وزن هزار دانه از وراثت پذيري خصوصي باالي 
  ) وراثت پديري باالرا براي وزن هزار دانه مشاهده كردند.3) و هاگ و همكاران (2)، علي و همكاران (1(

هاي برتر شناسايي شدند. الين به عنوان الين 31و  296، 28، 93هاي در مجموع الين ها،ايسه ميانگيندرجمع بندي نتايج حاصل از مق
هاي برتر بود. كه بيشترين عملكرد دانه و وزن هزار دانه را داشت از لحاظ طول گردن سنبله، تعداد دانه در سنبله نيز در زمره الين 93

وزن هزار دانه نيز از ميانگين دانه و برترين الين از لحاظ تعداد سنبله بود، از نظر بيوماس و كه دومين الين از لحاظ عملكرد  28الين 
  بااليي برخودار بود. 

  
  
  
  
  

  مقادير واريانس ژنتيكي و فنوتيپي، وراثت پذيري و بازده ژنتيكي صفات مورد بررسي-2جدول 
  وزن هزار دانه  عملكرد دانه  بيوماس كل تعداد سنبله در كرت در سنبلهتعداد دانه  

  30/3  63/788  52/7967 52/1693 38/14 واريانس ژنتيكي
  40/5  79/9  32/11 63/11 01/16 ضريب تغييرات ژنتيكي (درصد)

  87/4  86/1993  29/17294 39/2242 67/18 واريانس فنوتيپي
  68/0  40/0  46/0 70/0 76/0 وراثت پذيري خصوصي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

در سنبله و تعداد سنبله شناخته شد، از  كه به عنوان سومين الين برتر از لحاظ عملكرد و برترين الين از لحاظ تعداد دانه 296الين 
به عنوان چهارمين الين با عملكرد باال بود، از لحاظ  31نظر بيوماس و عملكرد كاه نيز از ميانگبن بااليي برخوردار بود. در نهايت الين 

   بيوماس و تعداد دانه در سنبله نيز از ميانگين بااليي برخوردار بود.
در  و تعداد دانه در سنبله داد سنبلهدرج شده است. عملكرد دانه با بيوماس، تع 3تلف در جدول ضرايب همبستگي بين صفات مخ

دار نبود. همانطور كه دار داشت. همبستگي ساير صفات مورد ارزيابي با عملكرد دانه معنيهمبستگي مثبت و معني %1سطح احتمال 
تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه) تنها وزن شود از بين اجزاي اصلي عملكرد دانه در گندم (مالحظه مي

  ). r=149/0داري با عملكرد دانه نداشت (هزار دانه همبستگي معني
  
ن يدار شد. در ايمعن %1در سطح احتمال  و يدرجه آزاد 3ر صفات در يرد دانه با ساكون گام به گام عمليه رگرسيج حاصل از تجزينتا

ماندند، عبارت بودند از: تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در كرت و وزن  يدار بود و در معادله باقير آنها معنيه تأثك ييرهايه متغيتجز
م ين اثر مستقيشتريسنبله در كرت باست. تعداد آمده  1ل كرد دانه و صفات وابسته در شكت عمليه عليج حاصل از تجزيهزار دانه. نتا

ه با ثابت نگه كن مفهوم است يرد دانه بدكن صفت با عمليون ايب رگرسيرد دانه داشت. مثبت بودن ضرك) را بر عمل592/0مثبت (
دانه  ردكشتر باشد عمليشود. پس هرچه تعداد سنبله در كرت بيرد دانه مكش عملين صفت موجب افزايش ايرها، افزاير متغيداشتن سا

م ير مستقين اثر غيشتريق تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه مثبت بود. بين صفت از طريم اير مستقيافت. اثر غيش خواهد يز افزاين
ساده وزن هزار دانه با  يدار بودن همبستگير معنيق تعداد دانه در سنبله اعمال شد. با وجود غيرد دانه از طركن صفت بر عمليا

ق تعداد دانه ين صفت از طريم اير مستقيه اثر غكر است كداشت. قابل ذ يم مثبتيرد دانه اثر مستقكعمل ين صفت بر رويه، ارد دانكعمل
بصورت مثبت ولي از طريق تعداد سنبله منفي بود. بيشترين اثر غير مستقيم اين صفت از طريق تعداد سنبله و بصورت منفي اعمال 

  .اند) را بر عملكرد دانه گزارش كرده5م ومثبت تعداد دانه در سنبله (شد. بسياري از محققان اثر مستقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الين اينبرد 40ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد بررسي در -3جدول
  5  4 3 2 1 صفت

       1 . عملكرد دانه1
      ns149/0 1 دانه. وزن هزار2
     ns006/0 - 1 565/0** . بيوماس كل3
    ns123/0 - **665/0  1 715/0** . تعداد سنبله در كرت4
  ns061/0 ns248/  ns249/0  1 744/0** . تعداد دانه در سنبله5

    1x=تعداد دانه در سنبله  

 586/0    r 294/0=    

592/0  
2x  r=نبلهتعداد س عملكرد دانه 061/0=   

 186/0       

    r 302/0=    

    3x=وزن هزار دانه  

  804/0=e     

 اينبرد گندمالين 40رد دانه با صفات مرتبط، در كت عملياگرام عليد1لكش                  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

  گيرينتيجه
 ها از نظر عملكرد دانه و صفات مرتبط با آن به عنوان برترين الين 31و  296، 28، 93هاي با انجام مقايسه ميانگين، الين

 با آن برتر از والدين بودند. ها از نظر عملكرد دانه و صفات مرتبطشناسايي شدند. اين الين

  همبستگي ساده بين صفات نشان داد كه تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله بيشترين ضريب همبستگي را با عملكرد دانه
 دارند.

  اين تجزيه عليت نشان داد كه تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله و وزن هزار دانه اثر مستقيم مثبت بر عملكرد دانه دارند. در
 ) كمترين اثر مستقيم را بر عملكرد دانه داشتند.186/0) و وزن هزار دانه (592/0تجزيه تعداد سنبله بيشترين اثر مستقيم (
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Abstract 
Wheat is one of the most important crops in Iran and world. Self sufficiency in wheat production is one of 
the economical and food safety policies in the country. To identify the high yielding wheat lines with optimal 
characteristics, 40 recombinant inbred lines derived from a cross between Norstar and Zagros cultivars were 
evaluated in a randomized complete block design with three replication. The measured characters consisted 
of kernels per spikes, biomass, grain yield and 1000 kernel weight. Higher genetic diversity was observed 
among inbred lines with respect to kernels per spike, number of spikes and biomass. kernels per spike, 
number of spikes and 1000 kernel weight had high heritability. The highest genetic advance was estimated 
for kernels per spike. Based on trait means, lines NO 93, 28, 296 and 31 were identified as superior 

genotypes. Correlation, stepwise regression and path analyses revealed that kernels per spike and number of 
spikes. 
Keywords: Cluster analysis, Genetic diversity, Grain yield, Recombinant inbred lines, 
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