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  )گزارش کوتاه علمی(
   نان از انتخاب در گندمی ناشیکی و بهره ژنتیکینوع ژنتت

  

  بهرام حیدري 
 استادیار بخش زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه شیراز

  چکیده
و افـزایش کـارایی   نـژادي گیاهـان زراعـی    هاي بهراي تداوم و پیشرفت برنامهوجود تنوع ژنتیکی ب 

ـ  از انتخـاب در  ی ناشیکین بهره ژنتی و تخمیکی تنوع ژنتیبه منظور بررس . ضروري است انتخاب   ک ی
 تکرار 3 با ی کامل تصادفيها آنها از طرح بلوكینتاج حاصل از تالق 36 رقم و 9شامل گندم ت یجمع

ـ اسـتفاده گرد  1379ان در سـال    هیقاتی دانشگاه صنعتی اصف   در مزرعه تحق   ب تنـوع  یمحاسـبه ضـر  . دی
ـ ترت بـه  (ر عملکرد دانهی نظی صفات ي برا یپی و ژنوت  یپیفنوت  ، تعـداد دانـه در سـنبله   %)7/21و % 6/24بی

نشان %) 5/16و  % 6/18(ک  یولوژیعملکرد ب   و %)6/19و  % 6/19 (، وزن دانه در سنبله    %)19و  % 6/19(
روز تـا رسـیدگی،   ی مانند روز تا سـنبله دهـی،   سه با صفاتیدر مقان صفات ی اي برايادیز تنوع داد که 

 وجـود  ی مـورد بررسـ   يهـا پیژنوتدر   طول سنبله اصلی تعداد سنبلچه در سنبله و عرض برگ پرچم          
 برآورد وراثـت  نیشتری بیشتر صفات باال بود ولی بي برای عموميری وراثت پذ  ياگرچه برآوردها  .دارد

و تعداد %) 58(، وزن هزاردانه %)62 (ی، طول سنبله اصل%)79( به تعداد دانه در سنبله ی خصوصيریپذ
عملکرد دانه  ی خصوصيرین وراثت پذییار پایل برآورد بسیبه دل.  تعلق داشت%)57(سنبلچه در سنبله    

لکرد نسبتأ اندك  عميسه با اجزایدر مقا%) 12/9(ن صفت ی اي از انتخاب برای ناشیکیبهره ژنت%) 18(
 %)9/12(، وزن دانـه در سـنبله   %)3/14(، وزن هزاردانـه  %)3/32( تعداد دانه در سنبله   یکی بهره ژنت  .بود

 برتر از نظر تعداد دانه در يهاپیژنوتتوان از یکه منتایج نشان داد  یبطورکل. صفات بودسایر از بیشتر 
         .استفاده نمودگندم  ينژاد به يهاه بهبود عملکرد در برناميبرادانه  سنبله و وزن هزار

  

  1.یکی، بهره ژنتیکیگندم، تنوع ژنت: يدیکل هاي واژه

                                                
 bheidari@shirazu.ac.ir:  مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
ـ نظ یکـ ی ژنتيپارامترهـا  و اطالع از    یکی به منابع تنوع ژنت    ی ارقام پر محصول دسترس    دیتول يبرا  ری
ـ انتخـاب دق .  استیالزامدر ارقام مورد استفاده   صفات مهم    يریپذ  وراثت  بـه  ی اصـالح يهـا  شروق ی

ق بـرآورد  ی از طری صفات کمیکیت ژنت ی ماه یبررس.  دارد ی بستگ ی صفات مورد بررس   یکیت ژنت یماه
ـ  و غیکی محاسبه سهم عوامل ژنت،انسیانس، کووارین، واریانگیر می نظ ییپارامترها ن یـی  و تعیکـ یر ژنتی

  .)1999ارزانی،  (ردیگی انجام می صفات در ارقام مورد بررسيریپذ وراثت
 بـاال  ،و الزمه انتخاب موفـق دهد  مینش عکس العمل نشان ی به گز  یکیانس ژنت ی وار یشیبخش افزا   

). 1997فرشـادفر،   (اسـت   ) ی خصوص يریپذ وراثت (یکیانس ژنت ی در وار  یشیانس افزا یبودن سهم وار  
چه در  تعداد سنبله در بوته، طول سنبله، تعداد سنبلی عموميریپذ وراثت) 1995 (ي و نور محمد یطالع

ـ  . گزارش نمودند   درصد 70ش از   یرا ب گندم  سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه           و یدر مطالعه ل
 65ب  یترت بهگندم   تعداد دانه در سنبلچه و وزن هزار دانه          ی خصوص يریوراثت پذ ) 1970(کالتسیکس  

  . دیبرآورد گرد  درصد19و  درصد
 ارتفـاع   يریوراثـت پـذ    ،گنـدم د مضاعف   ی هاپلوئ يهانی ال یابیبا ارز ) 2008( و همکاران    يدریح

 و عملکرد دانـه را بـر اسـاس      ی، وزن دانه در سنبله اصل     یبوته، طول پدانکل، تعداد دانه در سنبله اصل       
در مطالعه آنها  . گزارش نمودند % 8/36و  % 9/85،  %3/87،  %4/97،  %98ب  یترت بهه مرکب دو سال     یتجز

مقـدم و  . ر صفات بودیشتر از سای ارتفاع بوته و وزن دانه در سنبله ب   ي از انتخاب برا   ی ناش یکیبهره ژنت 
در مطالعه ژنتیکی گندم هاي بومی ایران وراثـت پـذیري خـصوصی طـول سـنبله و       ) 1997(همکاران  

   .گزارش نمودند% 87و % 94ترتیب  بهتعداد دانه در سنبله اصلی را 
  یکـ ی صـفات و محاسـبه بهـره ژنت        يریپـذ  ثتن ورا یی، تع یکی تنوع ژنت  ین مطالعه به منظور بررس    یا
  .دی گرديزیر  آنها طرحی رقم گندم و نتاج حاصل از تالق9 از انتخاب در یناش

  
  هامواد و روش

آبـاد، الونـد، کـراس     صالحد ی، سفیآباد، امام بوغداس علید ی رقم گندم شامل سف   9ن مطالعه از    یدر ا 
ـ ) 36(یـک طرفـه      يهایه تالق یات و کل  ی، الموت، سبالن، روشن و ب     يآزاد ـ  اسـتفاده گرد   ن آنهـا  یب . دی

 در مزرعـه  ی کامـل تـصادف  يهـا در قالب طرح بلوكو در سه تکرار ) هایارقام و نتاج تالق   (ها   ژنوتیپ



 بهرام حیدري

 241

ف کشت  یهر کرت شامل دو رد     . قرار گرفتند  یابی اصفهان کشت و مورد ارز     ی دانشگاه صنعت  یقاتیتحق
  . دک متر بویمتر و طول  ی سانت20به فاصله 

ـ  از وسط هر کرت انجـام و م  ی بوته تصادف  10 ي صفات رو  يریگ اندازه   ن آنهـا در محاسـبات   یانگی
 درصـد  50 بر حسب تعـداد روز تـا ظهـور دو سـوم سـنبله در               یدهروز تا سنبله  تعداد  . دیمنظور گرد 

د شـدن  روز تـا زمـان زر  تعداد صورت  بهز ی نیدگیتعداد روز تا رس.  شد يریگ اندازههر کرت   هاي   بوته
 بعـد از  یطول سنبله اصـل  و یتعداد سنبلچه در سنبله اصلگیري اندازه. دیر سنبله محاسبه گردیه ز یناح

. ن شـد  ییتعدر زمان حداکثر رشد آنها      ) متر سانتیبر حسب   ( و طول و عرض برگ پرچم        یگرده افشان 
ـ گا اندازهشک و همزمان بیارتفاع بوته از سطح خاك تا نوك سنبله و بدون در نظر گرفتن ر         طـول  يری

   .دیپدانکل ثبت گرد
ــه واریــتجز   ــدازيهــاانس دادهی ــده از ان ــه دســت آم ــگه ب ــا اســتفاده از يری ــرم صــفات ب ــزار ن   اف

(V 9.2) SASضرایب تنوع ژنتیکی.  انجام شد)CVg( فنوتیپی ،)CVp ( و محیطی)CVe (ترتیب  به
) بر حسب درصد  (ر میانگین هر صفت     هاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی ب     از طریق تقسیم جذر واریانس    

 صفات بر اساس فرمول      ی عموم يریوراثت پذ . محاسبه گردید 

r

h
e

g

g
2

2

2
2







    يبـرا . محاسـبه شـد 

فالکونر و مک کـی،      (دیاستفاده گرد  phσR=ih2 از فرمول ) R( از انتخاب    ی ناش یکیمحاسبه بهره ژنت  
 یکـ یبهره ژنت.  استیپیار فنوتی انحراف معphσ و) 06/2برابر ( نشی شدت گز، iن فرمولی در ا.)1996

و در قالب فرمول  براي هر صفت    ها  پیکل ژنوت ) µ(ن  یانگی از م  يبه صورت درصد  ) R(محاسبه شده   
  .دین گردییتعنیز ل یذ

}100R/µ)×({ = یکیبهره ژنت) نیانگیبرحسب درصد م(  
  ج و بحثینتا

دار بود  معنی ی تمام صفات مورد بررسيبران مربعات یانگیانس نشان داد که میه واریج تجزینتا
دار ی تفاوت معنکلیه صفات مورد بررسیپ ها از نظر ینوتژن ی شود بین استنباط میبنابرا). 1جدول (

 طول ،ک، وزن دانه در سنبلهیولوژیعملکرد دانه، عملکرد ب یابیصفات مورد ارزن یدر ب. داردوجود 
کمپبل و همکاران ). 2جدول ( داشتند یطیب تنوع محیضرن یشتریبو تعداد سنبله بارور برگ پرچم 

  .  د نمودندی تعداد سنبله بارور تاکیپی در بروز فنوتیطیاد عوامل محیر زیز به تاثین) 2004(
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   ژنوتیپ گندم نان45 میانگین مربعات، دامنه تغییرات و میانگین صفات مورد بررسی در-1جدول 
  یانگینم  حداکثر  حداقل  میانگین مربعات  صفت

  8/176  181  6/173  58/10**    دهی تعداد روز تا سنبله
  2/221  6/229  6/210  9/44**  تعداد روز تا رسیدگی

  3/113  8/130  7/74  5/521**  ارتفاع بوته
  2/42  3/48  29  9/65**  طول پدانکل

  1/22  4/29  5/12  1/29**  طول برگ پرچم
  57/1  92/1  25/1  063/0**  عرض برگ پرچم

  59  5/86  6/43  2/412**  ه در سنبلهتعداد دان
  9/19  24  8/17  5/5**  ه در سنبلهچتعداد سنبل

  7/2  77/3  78/1  84/0**  وزن دانه در سنبله
  47  8/57  5/32  9/94**  وزن هزار دانه

  2/13  7/14  4/11  57/1**  طول سنبله اصلی
  19  2/23  1/15  3/17**  تعداد سنبله بارور

  5/27  5/38  3/8  5/137**  عملکرد دانه 
  9/79  5/94  7/30  9/663**  عملکرد بیولوژیک
  3/39  5/45  8/26  6/46**  شاخص برداشت

  دار در سطح احتمال یک درصدمعنی: **
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 ضرایب تنوع محیطی، ژنوتیپی و فنوتیپی، برآورد هاي وراثت پذیري و بهره ژنتیکی براي صفات مورد -2جدول 
 مطالعه در گندم

  صفت

  انسیوار
  خطا

  انسیوار
  ژنوتیپی

  انسیوار
  یپیفنوت

ب یضر
 یطیمح تنوع
)CVe(  

ب تنوع یضر
 یپیژنوت

)CVg(  

تنوع  ضریب
  یپیفنوت

)CVp(  

 ژنتیکی بهره
نسبت به (
  )نیانگیم

 يریپذ وراثت
   (%)یعموم

 يریپذ وراثت
 یخصوص

)(%  
  42/0  63/0  91/0  06/1  84/0  64/0  52/3  23/2  29/1  دهی سنبله روز تاتعداد 
  27/0  92/0  97/0  74/1  68/1  46/0  97/14  92/13  05/1  یدگیروز تا رستعداد 

  28/0  76/0  71/6  63/11  18/10  62/5  86/173  19/133  67/40  ارتفاع بوته
  50/0  85/0  44/11  11/11  28/10  19/4  98/21  85/18  13/3  طول پدانکل

  20/0  79/0  80/5  09/14  58/12  35/6  7/9  73/7  97/1  طول برگ پرچم
  42/0  66/0  98/7  23/9  53/7  32/5  021/0  014/0  007/0  عرض برگ پرچم

  79/0  91/0  33/32  69/19  01/19  76/5  41/137  83/158  58/11  تعداد دانه در سنبله
  57/0  68/0  0/8  81/6  62/5  84/3  84/1  25/1  58/0  تعداد سنبلجه در سنبله

  32/0  80/0  98/12  69/19  67/17  68/8  28/0  227/0  055/0  وزن دانه در سنبله
  58/0  82/0  30/14  97/11  90/10  94/4  66/31  26/26  4/5  زن هزار دانهو

  62/0  72/0  99/6  48/5  67/4  86/2  52/0  38/0  14/0  یطول سنبله اصل
  22/0  77/0  73/5  64/12  11/11  03/6  76/5  45/4  31/1  تعداد سنبله بارور

  18/0  85/0  12/9  61/24  72/21  49/9  83/45  01/39  82/6  عملکرد دانه 
  10/0  78/0  83/3  61/18  50/16  61/8  3/221  89/173  40/47  کیولوژیکرد بعمل

  28/0  78/0  78/5  03/10  36/9  60/3  55/15  54/13  01/2  شاخص برداشت

  
، وزن دانه در سنبله %)61/24(  نشان داد که ضریب تنوع فنوتیپی براي عملکرد دانه   2نتایج جدول   

بیشترین و براي روز   %) 61/18(و عملکرد بیولوژیک    %) 69/19(، تعداد دانه در سنبله      %)69/19(اصلی  
در مقایـسه بـا    %) 48/5(و طول سنبله اصـلی      ) 1/%74( روز تا رسیدگی     ، تعداد %)06/1(تا سنبله دهی    
  .کمترین مقدار بودسایر صفات 

 عملکـرد  ي بـرا یپیوع ژنـوت ب تنیضر.  آورده شده است 2 صفات در جدول     یپیب تنوع ژنوت  یاضر
طول برگ پرچم و تعداد سنبله بارور    وزن دانه در سنبله،     ک،  یولوژیدانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد ب      

در مطالعـه  . بود %11/11و % 58/12،  %5/16،  %67/17،  %01/19،  %72/21ب برابر با    ین و به ترت   یشتریب
ارتفاع بوته، طـول پـدانکل،   به دو سال ارزیابی بیشترین تنوع ژنوتیپی طی ) 2008(حیدري و همکاران    

  .وزن دانه در سنبله و تعداد دانه در سنبله تعلق داشت
 یدگیروز تـا رسـ  تعـداد   شده بـه  يریگ اندازهن صفات ی در ب  ی عموم يریپذ وراثتن برآورد   یشتریب

وراثـت  . شـت داتعلـق    %)85(و عملکرد دانه     %)85(، طول پدانکل    %)91(، تعداد دانه در سنبله      %)92(
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ـ متغ% 82تا  % 63ن  یبنیز  ر صفات   ی سا ی عموم يریپذ ) 2007(اقبـال و همکـاران      .)2جـدول    (ر بـود  ی
. گـزارش نمودنـد  % 87و % 85ب ی و ارتفاع بوته گندم را به ترت    یدگیرسصفات   ی عموم يریوراثت پذ 

ملکـرد  ن آن بـه ع یو کمتـر  %) 79( بـه تعـداد دانـه در سـنبله           ی خصوص يرین مقدار وراثت پذ   یشتریب
بـه نقـش نـاچیز عوامـل     ) 1986(ولز و کوفوئید     .تعلق داشت %) 18(و عملکرد دانه    %) 10(ک  یولوژیب

محیطی و سهم زیاد واریانس ژنتیکی در بروز فنوتیپی تعداد دانه در سنبله اشاره نمودنـد کـه بـا نتـایج        
م بیـشتر  حـاکی از سـه  %) 22(کوچک بودن وراثت پذیري خصوصی تعـداد سـنبله بـارور     .بدست آمد 

نیز به سهم بیـشتر    ) 1988(داسکوپتا  موندال و   . واریانس غیر افزایشی در کنترل ژنتیکی این صفت بود        
 وزن دانـه  ی خـصوص يریپذ وراثن مطالعه   یدر ا . آثار غیر افزایشی در وراثت این صفت تاکید نمودند        

  . دیبرآورد گرد% 32 یدر سنبله اصل
داراي  %)33/32 (یان داد که تعـداد دانـه در سـنبله اصـل            از انتخاب نش   ی ناش یکیمحاسبه بهره ژنت  

ن بهـره  ی واجـد کمتـر  %)97/0 (یدگیروز تـا رسـ    تعداد  و   /%)91 (یسنبله ده  روز تا تعداد  و  ن  یشتریب
، وزن دانـه  %)30/14(ر وزن هزاردانه ی نظیصفات یکیبهره ژنتپس از تعداد دانه در سنبله   .  بودند یکیژنت

 و همکاران يدریدر مطالعه ح. بودر صفات ی ساشتر ازیب %)44/11(پدانکل  طول  و%)98/12(در سنبله 
، )%1/36(، تعداد دانه در سنبله )%3/33( وزن دانه در سنبله     ي از انتخاب برا   ی ناش یکیبهره ژنت ) 2008(

اگرچه عملکرد . دیبرآورد گرددیگر  یشتر از صفات زراعیب%) 4/42(و ارتفاع بوته %) 44(طول پدانکل 
 از  ی ناشـ  یکـ ی بهره ژنت  یبود ول %) 72/21 (یکین تنوع ژنت  یشتری ب يداراگر صفات   یسه با د  یدر مقا  دانه

 تعـداد   ي از انتخـاب بـرا     ی ناش یکیبهره ژنت  .دی کم برآورد گرد   اًن صفت نسبت  ی ا يبرا%) 12/9(انتخاب  
بـرآورد   %99/6و % 98/7، %8ب برابـر  یترت به ی و طول سنبله اصل  سنبلچه در سنبله، عرض برگ پرچم     

  .)2جدول  (گردید
 

   ی کليریجه گیبحث و نت
 مورد مطالعـه از نظـر   يپ های صفات مختلف نشان داد که ژنوت   ي برا یپینوتژب تنوع   یسه ضرا یمقا

در مقایسه  يباالترقابلیت از ک یولوژی و عملکرد بعملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله    
ـ .  باشندیدارا م ي به نژاديهادر برنامهق انتخاب یطر بهبود از يبراصفات با سایر    محاسـبه بهـره   یول

، ی کـاف یکـ ی نـشان داد کـه عـالوه بـر وجـود تنـوع ژنت             مختلف صفات   يانتخاب برا   از ی ناش یکیژنت
ن یدر ا.  انتخاب استي در برنامه هایکیش بهره ژنتیز از ملزومات افزای باال نيری وراثت پذيها برآورد

ـ  یسه با دین تنوع در مقایشتری بيشان داد که اگر چه عملکرد دانه دارا  ج ن ینه نتا یزم  یگر صفات بـود ول
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تعـداد دانـه در   از سـوي دیگـر   .  داشتینیی پایکی نسبتأ اندك بهره ژنتی خصوصيریل وراثت پذ یدل به
 يریل داشتن وراثـت پـذ  یبه دلولی سه با عملکرد دانه داشت    ی در مقا  ي کمتر یکی تنوع ژنت  یسنبله اصل 

  .  را به خود اختصاص دادیکین بهره ژنتیشتریب%) 79(باال 
عملکرد دانه ن ی اي از انتخاب برای ناشیکیبهره ژنتق نشان داد که اگرچه ین تحقیج ای نتایبطور کل

، وزن هـزار دانـه و وزن دانـه در سـنبله     یتعداد دانه در سنبله اصلمانند  عملکرد ياندك است اما اجزا  
  مورد مطالعـه برخـوردار  يها  پین ژنوتی در بيادی زیکی نسبتأ مطلوب و بهره ژنت   یکی تنوع ژنت  از یاصل

 برتر يهاپیق انتخاب ژنوتی توان از طریش عملکرد دانه را می افزا ي انتخاب برا  یین کارا یبنابرا. بودند
  . ش دادی عملکرد افزاياز نظر اجزا
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(Short Technical Report) 
Genetic variation and genetic gain from selection in bread wheat 
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Assistant Prof. Dept. of Crop Production and Plant Breeding, Shiraz University 
 
Abstract 

Genetic variation is necessary factor for continued breeding and increasing 
genetic gain from selection in crop plants. To evaluate genetic variation and 
genetic gain from selection in bread wheat, 45 genotypes consisting of 9 cultivars 
and their 36 crosses were grown in a randomized complete block design with three 
replications in research farm of Isfahan University of Technology. The phenotypic 
and genotypic coefficients of variation for grain yield (24.6% and 21.7%, 
respectively), grain number per main spike (19.6% and 19%), grain weight per 
spike (19.6% and 19.6%) and biological yield (18.6% and 16.5%) indicated that 
there is a great degree of variation for these traits in this study. The highest narrow 
sense heritabilities were belonged to grain number per spike (79%), spike length 
(62%), 1000 grains weight (58%) and spikeletes per spike (57%). Due to 
magnitude of heritability of grain yield (18%), its genetic gain (9.12%) was 
relatively low compared with other traits. The genetic gain for grain number per 
spike (32.3%), 1000 grain weight (14.3%), and grain weight per spike (12.9%) was 
larger than other evaluated traits. In general, selection of superior genotypes based 
on grain number per spike and thousand grains weight could improve grain yield in 
breeding programs of wheat. 
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*- Corresponding Author; Email: bheidari@shirazu.ac.ir 


