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  چكيده
در اين تحقيق پنجاه . اجرا گرديد 1388به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گندم آزمايشي به شرح زير در منطقه سيرجان در سال زراعي 

هر رقم در سه خط به طول يك متر و فاصله خطوط . مل تصادفي با سه تكرار كشت و ارزيابي شدندهاي كا رقم گندم در قالب طرح بلوك
در اين بررسي عملكرد دانه در كرت، وزن صد دانه، وزن سنبله، عملكرد بيولوژيك، ارتفاع بوته، طول ريشك، . متر كشت شدند پنجاه سانتي

تجزيه واريانس نشان داد كه . گيري شدند ه و روز تا رسيدن فيزيولوژيك اندازهطول پدانكل، قطر ساقه، قطر بذر، طول بذر، طول سنبل
باالترين عملكرد دانه متعلق به ارقام عدل و طوس به . داري دارند ها از لحاظ همه صفات درسطح احتمال يك درصد تفاوت معني ژنوتيپ

 5/86و  86شيرودي و مهدوي به ترتيب به ميزان مربوط به ارقام كمترين عملكرد دانه نيز . گرم در كرت بود 375و  420ترتيب به ميزان 
همچنين صفات عملكرد دانه، . ها را توجيه نمودند درصد از واريانس داده 65ها سه فاكتور اول بيش از  تجزيه به عاملدر . گرم در كرت بود

  هاي مورد مطالعه اول جزء صفات مهم در گزينش ژنوتيپعملكرد بيولوژيك، ارتفاع بوته و طول سنبله به دليل همبستگي باال با فاكتور 
  .بودند

  ها گندم نان، تنوع ژنتيكي، تجزيه به عامل :واژگان كليدي

  
  مقدمه

باشد و غالبترين گونه  يدر جهان م يزياد يگسترش و پراكندگ يدارا Triticum aestivum يعلم امن ايا گندم نان ب يگندم معمول
توجه به روند رو به افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و ايران و اهميت اقتصادي و سياسي  با. آيد يبه حساب مگندم 

از طرف ديگر محدوديت ارقام سازگار به شرايط موجود در مناطق . توليد اين گياه بايد نگاهي ويژه به توليد و اصالح آن داشت
، 1375بهرام نژاد، ( شورهاي در حال توسعه با بحران روبروكرده استمختلف يكي ديگر از عواملي است كه توليد اين غله را در ك

Dawari and Luthra, 1991( .هاي سازگار در منطقه سيرجان  به دين منظور اين طرح با اهداف بررسي تنوع و شناسايي ژنوتيپ
  .اجرا گرديد

  ها مواد و روش
رقم گندم  50در اين آزمايش . اي جالل آباد سيرجان اجرا گرديددر مزرعه اي واقع دراراضي روست 1388اين تحقيق در سال زراعي 
جهت يكنواختي در ماده . كامل تصادفي در سه تكرار و در شرايط مزرعه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند هاي نان در قالب طرح بلوك

 50و فواصل بين رديف ها  هر كرت آزمايشي شامل سه رديف كاشت به طول يك متر. آزمايشي هر بلوك به سه بخش شكسته شد
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در اين آزمايش صفاتي نظير عملكرد دانه، وزن  . گيري صفات از رديف وسطي هر كرت استفاده گرديد جهت اندازه .سانتي متر بود
روز تا  قطر بذر، طول بذر، طول سنبله، صد دانه، وزن سنبله، عملكرد بيولوژيك، ارتفاع بوته،طول ريشك ،طول پدانكل،قطر ساقه،

افزار  ها با استفاده از نرم تجزيه واريانس، مقايسه ميانگين تيمارها و تجزيه به عامل. گيري قرار گرفت يدن فيزيولوژيك مورد اندازهرس
SAS انجام شد.  

  
  نتايج و بحث

  .دارد داري از نظر تمامي صفات مورد بررسي وجود ها تفاوت معني تجزيه واريانس صفات مورد بررسي نشان داد كه بين ژنوتيپ
 به ترتيب طوس،شاه پسندو عدلژنوتيپ هاي . رقم عدل بيشترين عملكرد را توليد كرده وبا بقيه تيمارها تفاوت معني داري دارد

از نظر وزن صد دانه ارقام سرخ تخم، آريا،  .عملكرد بيولوژيك را توليد نموده وبا بقيه ژنوتيپ ها تفاوت معني داري دارند بيشترين
شاه پسند، آريا، ژنوتيپ هاي  .شتندژنوتيپ ها دا و پيشتاز بيشترين وزن صد دانه را نسبت به ساير ، اميد2آذر ،LINE-Aشاه پسند، 

داري  ها تفاوت معني و با بقيه ژنوتيپ توليد نمودهبيشترين وزن سنبله را نسبت به ساير ژنوتيپ ها  عدل، زرين، اروند، چنابو اميد
  .شتنددا

  گندم مورد مطالعههاي  ملي صفات مختلف در ژنوتيپجزيه عانتايج ت - 1جدول 

 بار عامل هاي چرخش يافته
 صفت عامل اول عامل دوم عامل سوم  ميزان اشتراك

 )گرم(كرت در دانه عملكرد 823/0 -202/0 -115/0  732/0

 )گرم(بيولوژيك عملكرد 860/0 -48/0 -084/0  796/0

 يزيولوژيكروز تا رسيدن ف 311/0 -023/0  368/0  465/0

 بوته ارتفاع 911/0 -103/0 -042/0  832/0

 سنبله طول 692/0 127/0 -312/0  587/0

 سنبله وزن 688/0 -122/0 296/0  578/0

 ريشك طول 219/0 736/0 817/0  732/0

 دانه 100 وزن 447/0 -161/0 121/0  757/0

 ساقه قطر 656/0 671/0  -199/0  496/0

 بذر ولط 349/0 749/0 -086/0  580/0

 بذر قطر 073/0 749/0 -358/0  695/0

 پدانكل طول 674/0 035/0  423/0  635/0

  واريانس نسبي 380/0 162/0 115/0  
  واريانس تجمعي 380/0 542/0  657/0  

  
با توجه . و ارتفاع گياه ارتباط مستقيمي با عملكرد دارند انه ،عملكرد بيولوژيك ،وزن سنبلهنتايج همبستگي نشان دادند كه وزن صد د

گزينش براي صفاتي نظير وزن دانه،ارتفاع گياه ،افزايش وزن بوته مي تواند در بهبود  كه توان اظهار داشتمي  به مطالب ذكرشده
نظيرعملكرد بيولوژيك،ارتفاع  با توجه به مطالب ذكرشده مي توان اظهار داشت كه گزينش براي صفاتي. عملكرد دانه موثر باشد

  .مي تواند در بهبود عملكرد دانه موثر واقع شود.بوته،وزن صد دانه و وزن سنبله
از واريانس % 74/65واريماكس نشان داد كه سه عامل در مجموع تجزيه به مؤلفه هاي اصلي و چرخش به عامل ها بر اساس تجزيه

درصد  38/ 01 بذر و وزن سنبله به ترتيبمشخصات  ،به نام عامل هاي عملكردم ، دوم و سوعامل اول. داده ها را توجيه نمودند
نمايد شامل  جيه ميدرصد ازتغييرات را تو 01/38اولين عامل كه . ها را توجيه نمود از واريانس داده درصد11/ 50درصد و22/16،

 كه عملكرد، داشتبيشتري خواهند تأثير عامل اول  درهائي  ژنوتيپبنابراين  .بودعملكرد بيولوژيك و ارتفاع بوته  صفات عملكرد،
   13و  43 ،47 ،23 ،4هاي شماره  اول ژنوتيپ به عامل توجه با .)Roy, 2000( داشته باشندتري ارتفاع بوته باال عملكرد بيولوژيك و



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاور    م و         زی ایده     ی   

  
  

طول بذر و قطر بذر مي  نه،درصد از تغييرات را توجيه مي نمايد شامل وزن صد دا 22/16دوم كه عامل .ندودهاي برتري ب ژنوتيپ
 درصد50/11مولفه سوم  .صفات ذكر شده از اهميت زيادي بر خوردار هستند عامل دوم ها از طريق در گزنيش ژنوتيپ بنابراينباشد 

  .همبستگي باالئي داشتطول ريشك و طول پدانكل  وزن سنبله،با صفات  و ت كل را توجيه نموداز تغييرا
  

  ينتيجه گيري كل
سه . گرم در كرت بود 375و  420رقام مورد بررسي باالترين عملكرد دانه متعلق به ارقام عدل و طوس به ترتيب به ميزان در بين ا

هاي به  وزن سنبله به عنوان مهمترين عوامل مؤثر در عملكرد دانه شناسائي شدند و در برنامه عامل عملكرد دانه، مشخصات بذر و
  .نژادي مورد استفاده قرار گيرند
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Abstract 

In order to study the genetic variation of wheat, an experiment was carried out as follow in sirjan in 
1388. In these study 50 cultivars of wheat planted in randomized Complete Blocks design with 
three replications. Each cultivar has planted in 1 meter long plantation sites with distance of 50 
centimeter between them. The yield of the plots, seed weight, spike weight, biological yield, plant 
height, awn length, peduncle length, stem diameter, seed diameter, seed length, spike length and 
days to physiological maturity were measured. The variance analysis states the genotypes in all the 
aspects have significant variation. The highest yield belong to Adl and Toos types respectively with 
420 and 375 grams per plot and the lowest yield belong to Shiroodi and Mahdavi respectively with 
86 and 86.5 grams per plot. Three first factors in factor analysis over 77 percent of variance could 
be explained. Also genotypes grain yield, biological yield, plant height and spike length due to high 
correlation with the first factors were studied. 
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