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 بررسی تنوع ژنتیکی گندم نان در شرایط تنش خشکی

 

 هادی رنجبر

  لیاردب واحدی اسالم آزاد دانشگاهکارشناس ارشد رشته اصالح نباتات، 

 * نویسنده مسئول

---------------------------------------------------------------------- 

 

 چکیده
دم در اقلیم مدیترانه ای ایجاد ژنوتیپ های گندم آبی است که به طور بالقوه یکی از مهم ترین استراتژی های اصالح گن

قادر هستند عملکرد رضایت بخشی را در مقابله با خشکی انتهایی تولید نمایند. گندم آبی در مناطق سردسیر ایران با 

می است. این آزمایش برای خشکی انتهایی مواجه است و ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و الین های مختلف آن موضوع مه

ژنوتیپ گندم نان در شرایط تنش خشکی آخر فصل در مزرعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد  30تعیین تنوع ژنتیکی 

اردبیل به انجام رسید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تعداد پنجه بارور، وزن سنبله و ارتفاع گیاه نسبت به 

کی باالتری داشتند. تعداد سنبله در مترمربع بازده ژنتیکی باالیی داشته، تنوع ژنتیکی سایر صفات ضریب تغییرات ژنتی

پذیری خوبی برخوردار بود؛ و بعد از ارتفاع بوته و روز تا رسیدن بیشترین بازده ژنتیکی را به باالیی نیز داشت و از وراثت

 خود اختصاص داد.

 
 

 یگندم، خشکی، تنوع، وراثت پذیر واژگان کلیدی:
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 مقدمه
(. اقلیم ایران 1372شود )سرمدنیا، ترین خطرات برای تولید موفق محصوالت زراعی در ایران و جهان محسوب میخشکی از عمده

افتد. معموال به طور کلی در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد که قسمت عمده نزوالت در زمستان و اوایل بهار اتفاق می

ای از غذای مردم جهان توسط های طوالنی و گرم و خشک است. بخش عمدهنک، بهار کوتاه و تابستانها سرد و  خزمستان

گردد )کاظمی رویند.گندم مهم ترین گیاه زراعی دنیا بوده و در کل جهان کشت میشود که در این مناطق میگیاهانی تامین می

های مختلف و خشک است که امکان کاشت محصوالت دیگر لیم(. علت اهمیت گندم به دلیل قابل کشت بودن در اق1370اربط، 

(. محدودیت آب از یک سو و رقابت محصوالت سودآور از طرف دیگر زراعت غالت را در وضعیتی قرار 1373وجود ندارد )اهدایی، 

اخیر خشکی اوایل فصل های شود. در سالمند نمیداده که در مراحل آخر رشد به خصوص در مرحله پر شدن دانه از آب کافی بهره

کاشت در طول زمستان و بهار نیز در بخشی از اراضی کشت این محصوالت را تحت تاثیر قرار داده است بدیهی است عملکرد 

کنند به مراتب کمتر از عملکرد گیاهانی است که تحت شرایط رطوبت کافی رشد گیاهانی که تحت شرایط تنش رطوبتی رشد می

دار، تغییرات عملکرد دانه معموال کم بوده و اثرات صفات گیاهی که در عملکرد دانه شک و یا مناطق تنشنمایند. در مناطق خمی

 کند. موثرند از سالی به سال دیگر تفاوت می

کنندگان نبات این است که جوامع متعدد گیاهی به وجود آورند و سپس آنها را ارزیابی و مقایسه یکی از مهم ترین وظایف اصالح

(. ایجاد ترکیبات جدید ژنتیکی و انتخاب انواع بهتر از بین آنها جز مهم ترین مراحل اصالح گیاهان است. 1387)اهدایی،  کنند

پور زاده اهری و حسنوجود تنوع ژنتیکی از بارزترین و ارزشمندترین ضروریات اصالح گیاهان در مناطق مختلف است )صادق

مه اصالحی بستگی به قدرت ایجاد ترکیبات جدید ژنتیکی و سپس انتخاب افراد برتر از (. میزان موفقیت در هر برنا1383حسنی، 

(. یکی از مهم ترین وظایف اصالح کننده نبات این است که جوامع متعدد گیاهی به 1370گر دارد )فرشادفر، بین آنها توسط اصالح

ایجاد تنوع ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی جدید در اصالح (. 1387وجود آورد و سپس آنها را ارزش یابی و مقایسه کند )اهدایی، 

کند )مرزکو، آل در گیاهان اهمیت این موضوع را دو چندان میگیاهان و بهبود برخی از خصوصیات و همچنین ایجاد تیپ ایده

گیرد به طوری قرار می(. صفات مورفولوژیک به طور وسیع برای تعیین میزان تنوع ژنتیکی در گیاهان مختلف مورد استفاده 1998

تواند پیوسته )برای صفات باشد. تنوع مورفولوژیک میکه تنوع مورفولوژیک سرآغاز خوبی برای مطالعات موبوط به تنوع ژنتیکی می

کمی( یا گسسته )برای صفات کیفی( باشد. از آنجایی که صفات مورفولوژیک همیشه در معرض گزینش )طبیعی یا مصنوعی( قرار 

ها جهت های کنترل کننده این صفات اغلب برای گیاهان سودمند هستند. به عنوان مثال، تعداد محدودی از ژنابراین، ژندارند. بن

( 1989(. اهدایی و واینس )1991ای دارند )ماکنایر، های زیستی و غیرزیستی در سازگاری گیاهان اهمیت ویژهمقاومت به تنش

روند و در عین حال های محیطی صفات پیچیده ای به شمار مییزان تحمل در برابر تنشبیان داشتند میزان عملکرد دانه و یا م

ارزیابی مواد ژنتیکی در محیط های مختلف هزینه سنگین در بر دارد. لذا شناخت روابط صفات زراعی و فیزیولوژیک دخیل و 

سزایی برخوردار است. قابلیت هر صفت خاص به بهاستفاده از این روابط به منظور بهبود عملکرد گیاه در شرایط تنش از اهمیت 

عنوان معیار انتخاب به میزان تاثیر بر عملکرد دانه، سرعت و سهولت انتخاب، میزان تنوع، وراثت پذیری و هزینه گزینش آن صفت 

دند که تعداد سنبله های آماری که بر روی عملکرد گندم تحت تنش خشکی انجام دادند، اظهار نموبستگی دارد.  همچنین با تجزیه

 دانه، وزن دانه در سنبله، و عملکرد بیولوژیک اغلب بر روی عملکرد دانه موثر هستند. 1000در متر مربع، وزن 

 مواد و روش ها

غرب اردبیل( اجرا گردید.   5این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واقع در اراضی روستای حسن باروق )کیلومتر

نتایج فیزیکوشیمیایی باشد. شمالی می 15/38شرقی و  2/48متر و طول و عرض جغرافیایی به ترتیب  1350از سطح دریا ارتفاع 

 ارائه شده است.  1در جدول  نمونه خاک مزرعه مورد آزمایش
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  نتایج فیزیکوشیمیایی نمونه خاک مزرعه مورد آزمایش -1جدول 

 شوری

(ds/m) 
صد رسدر درصد آهک درصد اشباع پ.هاش  بافت درصد شن درصد سیلت 

01/2  68/7  42 024/6  لومی 38 36 26 

 درصد کربن آلی
 نیتروژن

(ppm) 

بفسفرقابل جذ  

(ppm) 

ذبپتاسیم قابل ج  

(ppm) 

 روی

(ppm) 

 آهن

(ppm) 

 مس

(ppm) 

 منگنز

(ppm) 

78/0  08/0  43/5  440 56/2  202/0  9/0  17/0  

آمده 2حقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تهیه شد که در جدول گندم دریافت شده از مرکز ت پژنوتی 30فهرست 

های کامل تصادفی با سه تکرار به است. این تحقیق به صورت دو آزمایش جداگانه در شرایط بدون تنش و تنش بر پایه طرح بلوک

گیری صفات به غیر انجام پذیرفت و جهت اندازه های رقابت کنندههای وسطی و از بوتهها از ردیفاجرا درآمد. تمامی نمونه برداری

بوته به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شدند. برای محاسبات آماری از میانگین  10از عملکرد در واحد سطح، تعداد 

 داده های حاصل از هر کرت استفاده شد.

 های مورد آزمایش در این تحقیق نام ژنوتیپ  -2جدول 

 شماره ژنوتیپ هشمار ژنوتیپ

Cross Shahi 16 Appolo/90 zhong 87 1 

Fenkan 17 Mv 17/Zrn 2 

Gascogne 18 NVd/Gaspard 3 

Bezostaya 19 Shahriar 4 

Gaspard 20 Viking/5/Gds/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys/6/Spn/Mcd// 5 

Saesonz 21 Viking/5/Gds/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys/6/Spn/Mcd// 6 

MV 17 22 Aghbugda/90Zhong87/4/Spn/Mcd//Cama/3/Nzr 7 

Zarien 23 Bkt/90-Zhong 87 8 

Londa 24 Bkt/90-Zhong 9 

5204 25 Alvd/90-Zhong 87 10 

4061 26 Apollo/Alvd/4/Spn/Mcd//Cama/3/Nzr 11 

4057 27 Mv 17/Bcn88 12 

4025 28 LFN/STDY//LOV24(ES8424)/5/CAB055/4/ROMTAST 13 

9203 29 PYN/BAU/3/AGR1/BJY//VEF 14 

5041 30 Toos  15 

آیش بود. عملیات تهیه زمین شامل شخم بعد از برداشت محصول قبلی، دو نوبت دیسک،  -زمین مورد کشت، تحت تناوب گندم 

سانتی متر از هم، به طول سه  20دو بار لولر عمود برهم و ایجاد فارو انجام پذیرفت. هر کرت آزمایشی شامل سه ردیف به فاصله 

سانتی متر به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد.  30متر مربع بود. از ابتدا و انتهای هر کرت  3×  2/1متر بود. ابعاد هر کرت آزمایشی 

بذر در هر متر مربع  برای هر رقم تعیین واواخر آبان ماه کاشته شد. آبیاری به صورت جوی و  450میزان بذر مصرفی براساس 

اری به صورت بهاره صورت پذیرفت. در تیمارهای تحت تنش خشکی، ای انجام گرفت. دو نوبت آبیاری پاییزه و سه نوبت آبیپشته
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های هرز در طول آزمایش هیچ نوع کود شیمیایی یا سمی به کار افشانی دوبار آبیاری انجام نگرفت. برای مقابله با علفپس از گرده

هرز به صورت مکانیکی و دستی صورت  هایدهی تا مرحله پرشدن دانه مبارزه با علفنرفت و در تمام مراحل رشد از مرحله پنجه

گرفت. عالوه بر تیمارهای آبیاری، بارش آزاد به صورت برف و باران در طول رویش گیاه صورت گرفت. الزم به ذکر است که برای 

هایی کشیده شد، به نحوی که های تحت تنش نایلونافزایش دقت آزمایشی قبل از ریزش باران بعد از مرحله گلدهی روی کرت

ها مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین صفات با استفاده از هیچ آبی وارد نشود. قبل از تجزیه واریانس، تست نرمال بودن داده

درصد انجام گرفت. برای برآورد وراثت پذیری از فرمول زیر استفاده شد. خطای  5ای دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنه

 ( به قرار زیر محاسبه شد.1973ده از فرمول واریانس نسبت کمپتون )( با استفاSEاستاندارد )
h2b = б2g / (б2g + б2e /r) 

SE h2b = √2MSE2   {1 / (dfe+2) + 1 / (dft+2)} / MST2 

 در این رابطه:

б2gواریانس ژنتیکی : 

б2eواریانس محیطی : 

r تعداد تکرار : 

 

 ا توجه به امید ریاضی میانگین مربعات و از فرمول زیر محاسبه شد.واریانس حقیقی ژنتیکی ب
б2g = MST-MSE / r 

 ( صفات مورد ارزیابی از طریق فرمول زیر برآورد شد.CVgهمچنین ضریب تغییرات ژنتیکی )
CVg = √ б2g / X.. 100 

 میانگین کل صفات مورد ارزیابی بود. ..Xدر این رابطه 

 استفاده شد. Excelو  MSTAT-C, SPSS-15 ,برای انجام محاسبات آماری، رسم نمودارها و جداول از نرم افزارهای کامپیوتری

 نتایج و بحث

درصد( نسبت به سایر صفات  345/13و  456/14، 075/21تعداد پنجه بارور، وزن سنبله و ارتفاع گیاه به ترتیب با دارا بودن )

افشانی، تعداد روز تا باالتری داشتند و کمترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی متلعق به تعداد روز تا گردهضریب تغییرات ژنتیکی 

 (.3درصد( بود )جدول  964/0و  66/0، 0سنبله رفتن و تعداد روز تا رسیدن به ترتیب )

های . واریانس ژنتیکی بین الینپذیری صفات مورد اصالح بستگی داردتعیین روش مناسب برای اصالح جمعیت به میزان وراثت

(. وراثت پذیری یک صفت نشان 2005باشد )کارتر و همکاران، اینبرد نوترکیب برآوردی از دو واریانس افزایشی جمعیت اولیه می

مؤثر  توان به ژنوتیپ آنها نسبت داد و محیط در این بین چقدردهد که چه مقدار از تنوع موجود در بین افراد )فنوتیپ( را میمی

توان امیدوار بود با گزینش افراد با بهبود آن صفت، پاسخ بهتری وجود پذیری صفتی باال باشد    میاست. بدیهی است اگر وراثت

های بود. عملکرد صفت پلی ژنیکی بوده و ژن 46/9پذیری برای عملکرد دانه (. میزان وراثت1377خواهد داشت )ولیزاده و مقدم، 

باشد و در پذیری چنین صفاتی به علت زیاد بودن سهم محیط چندان زیاد نمیدخالت دارند و معموالً وراثتزیادی در ایجاد آن 

(، 1964؛ آالرد، 1378نتیجه اصالح این گونه صفات نیز به آسانی صفات مونوژنیک نخواهد بود )عبدمیشانی و شاه نجات بوشهری، 

پذیری آوری شده بودند، مقدار وراثتژنوتیپ که از کشورهای مختلف جمع 23( با مطالعه روی 1991اگرچه ارسکین و گودریچ )

گزارش کرده  %60و در واحد تک بوته  %93( در تحقیق خود مقدار آن را در واحد کرت 1380و یا خداویردی ) %77این صفت را 

آید و در و مالک خوبی به شمار نمی ژنوتیپ بسیار کم بوده 23( تعداد 1991رسد در مطالعه ارسکین و گودریچ )است، به نظر می
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( باال بودن واریانس ژنتیکی چنین حالتی را ایجاد کرده باشد. به هرحال در این تحقیق میزان وراثت 1380تحقیق خداویردی )

 (. 3درصد برآورد گردید )جدول  45/9 -98پذیری در مفهوم عام برای کلیه صفات مورد مطالعه بین 

 تنوع از صفات ریسا با سهیمقا در کیفنولوژ صفات نان گندم دییهاپلو دابلی هانیالی رو بر( 1385) رانهمکا وی دریح مطالعه در

های جو را بررسی پذیری عمومی صفات در الین( وراثت1382ولیزاده ) .دارد مطابقت قیتحق نیا جینتا با که بودند برخورداری کمتر

دهی و ظهور سنبله، تعداد دانه در سنبلچه، تعداد سنبلچه در سنبله، عملکرد کرد و نتیجه گرفت که صفات تعداد روز تا غالف 

درصد و  57سنبله اصلی و وزن هزار دانه وراثت پذیری باالیی دارند. بیشترین درصد بازده ژنتیکی مربوط به تعداد سنبلچه با 

درصد برآورد کرده که در مقایسه  47ملکرد را پذیری عمومی صفت ع( وراثت1375کمترین آن متعلق به ارتفاع بوته بود. رافضی )

ها از تواند تفاوت در فراوانی آللفات میدرصد اختالف زیاد دارد. یک دلیل عمده این اختال 93( یعنی 1380با آزمایش خداویردی )

پذیری را تغییر ر نهایت وراثتها مستقیماً بر واریانس ژنتیکی اثر کرده و دتحقیقی به تحقیق دیگر باشد چراکه تغییر در فراوانی آلل

پذیری برخی از صفات گیرند؛ اما ممکن است وراثتپذیری باالیی دارند کمتر تحت تأثیر محیط قرار میدهد. صفاتی که وراثتمی

ا تواند انجام آزمایش در یک سال و اختالط واریانس اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ببیش از حد واقعی برآورد شود که علت آن می

پذیر پذیری صفتی ثابت بماند، اصالح این صفات در اثر گزینش امکانهای مختلف وراثتواریانس ژنتیکی باشد. حال اگر در محیط

توان انتظار داشت گزینش پذیری خصوصی برآورد شده، برای صفات مورد ارزیابی میخواهد بود. با توجه به باال بودن میزان وراثت

توان برای مناطقی با محدودیت فصل رویشی بهره ژنتیکی نسبتاً خوبی را ایجاد نماید. از این ویژگی می براساس این صفات، بازده
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 نتیجه گیری:

درصد نسبت به سایر صفات ضریب  345/13و  456/14، 075/21تعداد پنجه بارور، وزن سنبله و ارتفاع گیاه به ترتیب با دارا بودن 

درصد به تعداد روز تا  964/0و  66/0، 0اشتند و کمترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی به ترتیب با تغییرات ژنتیکی باالتری د

پذیری در مفهوم عام برای کلیه صفات مورد افشانی، تعداد روز تا سنبله رفتن و تعداد روز تا رسیدن تعلق داشت. میزان وراثتگرده

 688/2درصد بود. تعداد سنبله در مترمربع با  46/9پذیری برای عملکرد وراثتدرصد برآورد گردید و میزان  45/9 -98مطالعه بین 

پذیری خوبی برخوردار بود؛ و بعد از ارتفاع بوته و درصد باالترین بازده ژنتیکی را داشته، تنوع ژنتیکی باالیی نیز داشت و از وراثت

ن صفات مورد بررسی عملکرد دانه کمترین بازده ژنتیکی را دارا روز تا رسیدن بیشترین بازده ژنتیکی را به خود اختصاص داد. در بی

 بود.
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Abstract 

One of the most important strategies of wheat modification in Mediterranean area is producing 

irrigated wheat genotypes which latently are able to give satisfactory yield in front of end-

draught stress. In cold areas of Iran irrigated wheat is dealing with end-draught stress and 

evaluating genetic differences of its varieties and lines is an important issue. This experiment 

was conducted in order to determine the genetic differences of 30 bread wheat genotypes dealing 

with end-draught stress condition in the research farm of Islamic Azad University of Ardabil 

Branch the results of the research represented that tiller number, spike weight and plant height 

had higher genetic variation coefficients in comparison to the other traits. The number of spikes 

per square meter had high genetic output, and had high genetic variation too, and also had a 

suitable heritability. And plant height and number of days to ripening had maximum genetic 

output. 
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