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  چكيده

به همراه سه رقم روشن، توده گندم  512بدين منظور، . است اصالح نباتاتگام اساسي در  ،منابع ژنتيكيپي بردن به تنوع ژنتيكي موجود در 
 كشتدرمزرعه ي پژوهشي بانك ژن گياهي ملي ايران  1388-89ب طرح آگمنت در سال زراعي در قال) به عنوان شاهد(كوير و ماهوتي 

تعداد روز تا تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا خوشه دهي، : بعضي از  صفات مهم زراعي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي مانند. گرديد
داد سنبلچه در خوشه، تعداد گلچه در سنبلچه، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع بوته، طول خوشه، تع طول دوره پر شدن دانه، رسيدن كامل،

) مؤسسه بين المللي ذخاير توارثي گياهي( IPGRI دستورالعملطبق  ،كرته پنج خوشه و وزن دانه گياهان هر وزن صد دانه، وزن دان
 ) = CVدرصد30(  در وزن دانه گياهان هر كرت ، به ترتيب(CV) بيشترين ضريب تغييرات نشان داد،نتايج آمار توصيفي . ارزيابي گرديد

تعداد روز تا رسيدن  :صفات فنولوژيكي مانند در كمترين ضريب تغييرات .مشاهده شد ) = CVدرصد23(وزن دانه پنج خوشه  و
زيه تجنتايج . مشاهده شد )  = CVدرصد3(تعداد روز تا خوشه دهي و ) = CVدرصد3(، تعداد روز تا گلدهي) = CVدرصد2(كامل

و وزن صد  )= r 240/0**(ارتفاع بوته  دريب همبستگي با صفت وزن دانه گياهان هركرت ابيشترين ضر همبستگي نشان داد كه
با توجه به . ، گروهبندي كرد خوشهكشور را در سه  21منابع ژنتيكي   WARDتجزيه كالستر به روش. مشاهده شد  )= r 214/0**(دانه

 .برنامه هاي اصالحي استفاده نمود وان از اين پتانسيل ژنتيكي در مي ت بررسيمورد تنوع ژنتيكي موجود در صفات 

  .همبستگي، آمار توصيفي، تنوع ژنتيكيگندم، : كليديواژگان 
  

   مقدمه
وز با توجه به افزايش ر. مي باشد چه از نظر توليد وچه از نظر تغذيه در دنيا بيش از ساير محصوالت كشاورزي اهميت اقتصادي گندم

افزون جمعيت جهان از يك طرف و محدوديت افزايش سطح كشت محصوالت كشاورزي از طرف ديگر، بشر در تأمين غذاي خود با 
افزايش . مشكالت جدي روبرواست و رفع چنين مشكلي مستلزم افزايش عملكرد محصوالت كشاورزي در واحد سطح مي باشد

 و ؛است نباتات اصالح بنيان ژنتيكي تنوع ).1998متاكوسكي و برانالرد، ( ت است عملكرد در واحد سطح عمدتاً متكي بر اصالح نباتا
    ).2003پراسانا،  و محمدي( و بررسي آن از اهميت خاصي برخوردار است مي باشد بيولوژيكي پايداري نظامهاي مهم اجزاي از
  

  ها مواد و روش
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از توده گندم هاي كلكسيون بانك ژن گياهي نمونه  512، ايران مزرعه ي پژوهشي بانك ژن گياهي ملي در1388- 89در سال زراعي 
  صفات مهم  پس از ارزيابي .كشت گرديدآگمنت  در قالب طرح )به عنوان شاهد(ملي ايران به همراه سه رقم روشن، كوير و ماهوتي 

  
پر  دوره طول داد روز تا رسيدن كامل،تعداد روز تا خوشه دهي، تعداد روز تا گلدهي، تع: مورفولوژيكي و فنولوژيكي مانند زراعي،

، طول خوشه، تعداد سنبلچه در خوشه، تعداد گلچه در سنبلچه، تعداد دانه در خوشه، وزن صد دانه، وزن دانه بوته، ارتفاع شدن دانه
مار توصيفي و ، تجزيه آ)ه بين المللي ذخاير توارثي گياهيمؤسس( IPGRI دستورالعملطبق  ،هر كرت گياهان پنج خوشه و وزن دانه

كليه . دانجام شWARDگروهبندي نمونه ها نيز با استفاده از تجزيه كالستر به روش . محاسبه گرديد بين صفات يب همبستگياضر
 . دگردي انجام SPSS آماري با استفاده از نرم افزارآناليزها 

  
  نتايج و بحث

      وزن دانه پنج خوشه ،) = CVدرصد30(ر كرته گياهان ، صفات وزن دانه)1جدول (با توجه به نتايج آمار توصيفي
تعداد روز تا رسيدن  و صفات تنوع نسبت به ساير صفات داراي بيشترين ) = CVدرصد20(طول خوشه و ) = CVدرصد23(

تنوع نسبت  ترينكم داراي)  = CVدرصد3(خوشه دهي تعداد روز تا ،) = CVدرصد3(تعداد روز تا گلدهي ،) = CVدرصد2(كامل
فت وزن دانه گياهان هر كرت با ارزيابي نشان داد كه صيب همبستگي بين صفات مورد اهمچنين نتايج ضر. بودند ير صفاتبه سا
، تعداد )= r - 184/0**(در سطح پنج درصد و صفات تعداد سنبلچه در خوشه و در جهت منفي)= r -110/0*(ت طول خوشهصف

وزن صد  و) = r 240/0**(در جهت منفي، ارتفاع بوته)= r - 164/0**(شه، تعداد دانه در خو)= r -195/0**(گلچه در سنبلچه
يب همبستگي با ابيشترين ضر. يب همبستگي معني دار بودندادر سطح يك درصد داراي ضر و در جهت مثبت) = r 214/0**(دانه

صفت وزن دانه گياهان  باگي يب همبستاو كمترين ضر )= r 240/0**(ت ارتفاع بوته صف صفت وزن دانه گياهان هركرت مربوط به
بيشترين ضريب  در مطالعه بر روي گندم، )1385(ناروئي راد و همكاران. بود )= r -110/0*(طول خوشه تصف هركرت مربوط به

كمترين ضريب تغييرات را در صفات و ) =CVدرصد24(سنبلهو تعداد دانه در ) =CVدرصد42(تغييرات را در صفات عملكرد بوته
مشاهده ) =CVدرصد4(تعداد روز تا خوشه دهيو ) =CVدرصد3(روز تا گلدهي تعداد ، )=CVدرصد3(برداشتتعداد روز تا 

ضريب همبستگي معني داري را بين عملكرد و صفات تعداد دانه در نيز در مطالعه بر روي گندم،  )1385(گل پرور و همكاران .نمودند
، ) = r 721/0**( ، وزن هزار دانه) = r 877/0**( ، عملكرد دانه سنبله) = r 358/0**(، تعداد دانه در سنبله) = r 409/0**(هر بوته

انجام تجزيه كالستر به  با .در شرايط بدون تنش مشاهده نمودند)  = r 213/0**(بوته و ارتفاع)  = r 139/0**(طول سنبله
كشورهاي آلمان، بلژيك، روسيه، كره جنوبي،  منابع ژنتيكي .در سه گروه مجزا جاي گرفتندنمونه ژنتيكي  WARD  ،512روش

 ژرم پالسم ،اول آرژانتين، افغانستان، هندوستان، اتريش، ژاپن، مصر، پرو، تركيه، اسپانيا، پرتغال، ايران و آفريقاي مركزي در گروه
   .ي گرفتندجا سوم كشور هاي مكزيك و الجزاير در گروه گندم هاي و دومكشور هاي فرانسه، ايتاليا و چين در گروه 
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  نتايج آمار توصيفي صفات اندازه گيري شده -1جدول
 تصف ميانگين واريانس حداقل حداكثر (%)ضريب تغييرات 

 تعداد روز تا خوشه دهي 846/179 084/38 167 197 3

 تعداد روز تا گلدهي 707/186 247/30 173 202 3

 دن كاملتعداد روز تا رسي 002/233 785/14 219 239 2

 طول دوره پر شدن دانه 295/46 099/32 32 63 12

 ارتفاع بوته 525/107 368/140 21/74 87/142 11

 طول خوشه 657/9 782/3 6/4 6/15 20

 تعداد سنبلچه در خوشه 849/16 281/3 6/9 8/24 11

 تعداد گلچه در سنبلچه 988/2 204/0 2 8/4 15

 دانه در خوشهتعداد  611/38 007/56 2/18 2/70 19

 وزن صد دانه 843/3 357/0 32/1 73/5 16

 وزن دانه پنج خوشه 178/7 670/2 31/2 02/14 23

 وزن دانه گياهان هر كرت 035/301 169/8389 67 587 30

  
  گيري كلي نتيجه

پتانسيل اين از ند و مي توان تنوع بسيار بااليي برخوردار بود از نظر صفات عملكرد دانه و اجزاي آن از منابع ژنتيكي مورد بررسي
  .استفاده نمود برنامه هاي اصالحي ژنتيكي در
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Abstract 
Determination of diversity level in germplasm is a fundmental step in plant breeding. For this 
porpuse, 512 wheat accessions and three cultivars: Kavir, Roshan, Mahooti (as check varites) were 
evaluated in experiment field of National Plant Gene Bank of Iran(NPGBI) in 2009-2010, using 
agumented design. Some of agronomical, morphological and phenological characters such as: days 
to heading, days to flowering, days to maturity, duration of grain filling, plant height, length of 
spike, number of spikelets in spike, number of flowers in spikelet, spikes kernel number,100 kernel 
weight, 5 spikes kernel weight and kernel weight per plot were evaluated according to IPGRI 
descriptor. The results of descriptive statistics revealed the most Coefficient of Variation (CV) were 
observed in kernel weight per plot (CV=30%) and 5 spikes kernel weight (CV=23%), respectively. 
The minimum of CV detected for phenological traits like days to maturity(CV=2%), days to 
heading(CV=3%) and days to flowering(CV=3%), respectively. The largest coefficient of 
correlation with kernel weight per plot were observed for plant height (r =0.240**) and 100 kernel 
weight(r =0.214**), respectively. Cluster analysis by WARD method grouped germplasms from 21 
countries in three clusters. 
  
 Keywords: wheat,  genetic diversity, descriptive statistics, correlation. 


