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عملکرد دانه و اجزاء آناز نظري گندم هاپلوئیدآمفیسطوح پلوئیدي ومقایسه

3خدامباشی.مو2هوشمند.ا.س،1بلگرامی.ص.س

چکیده
پلوئیدهاي تریتیکاله و پلوئیدي گندم و مقایسه آنها با آمفیمتفاوت به منظور بررسی سطوح 

هاي دیپلوئید، هاي گندمپایرم، از نظر عملکرد دانه و برخی اجزاي عملکرد تعدادي از ژنوتیپتریتی
هاي کاملبلوكاي در قالب طرحپایرم در یک آزمایش مزرعهتتراپلوئید، هگزاپلوئید، تریتیکاله، تریتی

نتایج بیانگر تنوع ژنتیکی بین . تصادفی با سه تکرار در فصول کشت پاییز و بهار مورد ارزیابی قرار گرفتند
اثر فصل کاشت و اثر . هاي مورد مطالعه براي تمام صفات مورد مطالعه در هر فصل کشت بودو درون گونه

صفات در کشت بهاره در مقایسه با کشت پاییزه دار بود و کلیه فصل کاشت نیز معنی×متقابل ژنوتیپ
ها نشان داد هر چند گندم دیپلوئید تعداد سنبله در واحد مقایسه متعامد بین گونه. کاهش نشان دادند

سطح و عملکرد بیولوژیک باالیی تولید نمود اما تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص 
تریتیکاله با داشتن تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه . نشان دادها ایر گونهبرداشت کمتري نسبت به س

تواند بیانگر نقش متفاوت ها تا حدودي میباال، بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود که در کل این تفاوت
عملکرد ضرایب همبستگی صفات با. هاي این گیاهان و همچنین فصل کشت در بروز این صفات باشدژنوم

هاي تتراپلوئید و هگزاپلوئید نسبت به سایر در دو فصل نشان داد در کل تعداد دانه در سنبله در گونه
و در گندم هگزاپلوئید وزن هزار دانه نقش مهمتري ندصفات همبستگی باالتري را با عملکرد دانه نشان داد
.در عملکرد دانه در مقایسه با گندم تتراپلوئید داشت

اجزاي آنوعملکرد دانهپایرم، گندم، سطوح پلوئیدي، تریتیکاله، تریتی: ي کلیديهاواژه

مقدمه
اصالح به منظور بهبود صفات کیفی، 

به عنوان یکی از ،اي و عملکردي گندمتغذیه
،مهمترین منابع تامین غذاي انسان و دام

پالسم این مستلزم بررسی تنوع در میان ژرم
هاي پراکنده در نقاط گندم). 34(گیاه است 

مختلف جهان که همگی مربوط به  جنس 
Triticum و داراي حدود شش هزار گونه بوده

دانشیار دانشگاه شهرکرددانش آموخته کارشناسی ارشد و-3و 1
s_hoshmand@yahoo.com: دانشیار دانشگاه شهرکرد نویسنده مسوول-2

6/9/91: تاریخ پذیرش12/10/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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لوئيد، تتراپلوئيد و باشد، در سه گروه ديپ مي

سطوح . )21( شوند بندي مي هگزاپلوئيد طبقه

پلوئيدي گندم به عنوان يك منبع مهم از 

ها  هاي ممتاز بوده و مطالعه روي اين گونه ژن

هاي اصالحي بسيار  به منظور استفاده در فعاليت

ي سينها و  به عقيده). 24(مطلوب است 

 با افزايش سطح پلوئيدي در) 29(همكاران 

گندم و تغيير از فرم وحشي به فرم زراعي، 

ي پر شدگي دانه افزايش  اندازه بذر، برگ و دوره

يافته و منجر به افزايش عملكرد دانه شده است 

ليكن توانايي گندم براي رقابت در زنده ماندن 

  .در شرايط طبيعي محيط كاهش يافته است

امروزه استفاده روز افزون از ارقام اصالح 

هاي هرز در  رزه مستمر با علفشده و مبا

كشاورزي مدرن موجب كاهش محسوس در 

هاي  گونه. تنوع ذخائر ژنتيكي گندم شده است

علفي وحشي كه خويشاوندان گندم به شمار 

ها و خصوصيات مطلوبي  آيند داراي ژن مي

هاي زراعي نان  هستند كه قابل انتقال به گندم

باشند و موجب افزايش تنوع  و دوروم مي

تيكي به عنوان ماده اوليه اصالح گندم ژن

در جبران اين كاهش تنوع، ). 33(شود  مي

اي تاكنون روش مهمي  هيبريداسيون بين گونه

براي غني سازي خزانه ژني و تلفيق صفات 

هاي اصالحي  ها در طي برنامه مورد نظر گونه

ترين هدف  مهم. گندم بكار گرفته شده است

اي افزايش  نهگو بكارگيري هيبريداسيون بين

هاي محيطي بوده  تحمل نتاج حاصل به تنش

است كه در اين زمينه تريتيكاله حاصل تالقي 

گندم به عنوان والد ماده و چاودار به عنوان والد 

تري نسبت به  نر بوده و دامنه سازگاري وسيع

بعالوه تالقي ). 15(هر يك از والدين خود دارد 

به  AABB (2n=4x=28)گندم دوروم با ژنوم 

  ي تينوپايرم  عنوان والد ماده و گونه

  ل ـاحـور ســلف شـا عـــبسارابيكوم ي

)Tinopyrum bessarabicum L.(  با ژنوم

EbEb 2( وn=2x=14(  به عنوان پايه پدري

منجر به پيدايش گندم مصنوعي متحمل به 

شده است كه نويد  1پايرم شوري به نام تريتي

پلوئيد جديد  آمفيي توليد يك  اي در زمينه تازه

  ). 27(مصنوعي همانند تريتيكاله است 

ترين  از طرف ديگر تاريخ كاشت يكي از مهم

تواند به منظور مقابله  عوامل توليد است كه مي

هاي زيستي بويژه  با اثرات نامطلوب تنش

هاي غيرزيستي شامل برخورد  ها و تنش بيماري

دوره آخر نمو و  گياه با تنش گرما و خشكي در

ي رشد، تغيير داده شود  بنابراين كاهش دوره

به علت اينكه اجزاي عملكرد گياهان ). 5(

گيرند  زراعي تحت تأثير كل فصل كشت قرار مي

بايست به فصل و زمان كاشت مناسب  مي) 9(

 4در ) 25(در بررسي مارتين . توجه ويژه داشت

ژنوتيپ گندم،  1168تاريخ كاشت متفاوت روي 

نتايج نشان داد دستيابي به حداكثر عملكرد 

ها بسته به تاريخ كاشت متفاوت  دانه در ژنوتيپ

كشت ) 11(در مطالعه گيل و همكاران . است

باعث ) تاريخ كشت مناسب(گندم در پاييز 

افزايش راندمان مصرف آب و توليد بيوماس 

نسبت به كشت در زمستان و ديرهنگام گرديده 

گر روي سه گروه از ي دي در مطالعه. است

هاي دوروم نتايج حاكي از اين بود كه  گندم

). 12(تاريخ كاشت در تفاوت ارقام اثري نداشت 

روي ) 1(نان و همكاران  نتايج تحقيق اَليگ
1- Tritipyrum 
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دار ژنوتيپ،  گندم نان حاكي از اثر بسيار معني

زمان كشت و اثر متقابل ژنوتيپ در زمان كشت 

  . بر عملكرد و اجزاي آن بود

ي  طالب مطرح شده، مطالعهبا توجه به م

حاضر با هدف بررسي ارزيابي سطوح مختلف 

پلوئيدهاي  پلوئيدي گندم و مقايسه آمفي

پايرم با اين سطوح پلوئيدي از  تريتيكاله و تريتي

نظر برخي خصوصيات زراعي و نيز بررسي اثر 

فصل كاشت بر اين خصوصيات و تعيين ارتباط 

هر فصل  عملكرد دانه و صفات مورد مطالعه در

 .ريزي شد كاشت طرح

  

  مواد و روشها

مواد ژنتيكي مورد استفاده شامل دو ژنوتيپ      

 و ژنوم Triticum moncoccum(گندم ديپلوئيد 

AmAm( نه ژنوتيپ گندم تتراپلوئيد ،)Triticum 

turgidum  با ژنومAABB( نه ژنوتيپ ،

با ژنوم  Tiriticum aestivum(هگزاپلوئيد 

AABBDD(پلوئيد تريتيكاله  مفي، دو ژنوتيپ آ

)Triticosecale Wittmack  با ژنوم

AABBRR (پايرم  پلوئيد تريتي و دو آمفي

)Tritipyrum  با ژنومAABBEbEb ( بود

و بهاره  كه در دو فصل كشت پاييزه) 1 جدول(

اين بين به علت  از. مورد ارزيابي قرار گرفتند

محدوديت بذر يك ژنوتيپ گندم هگزاپلوئيد در 

پايرم  و يك ژنوتيپ از تريتيكاله و تريتيپاييز  

هاي مذكور طي  ژنوتيپ. در بهار كشت نشدند

و ) 1386آبان سال  27(دو فصل كشت پاييزه 

در طرح ) سال  اسفند همان 28(بهاره 

هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه  بلوك

  تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد 

  هر واحد آزمايشي . ندمورد ارزيابي قرار گرفت

طول دو و نيم متر در نظر  شامل چهار رديف به 

سانتيمتر و  20ها  فاصله بين رديف. گرفته شد

ها حدود سه  ها در روي رديف فاصله بوته

عمليات زراعي در مزرعه مانند . سانتيمتر بود

مبارزه با . شرايط معمول منطقه انجام شد

ن هاي هرز در طول دوران داشت بدو علف

استفاده از سموم شيميائي و با دست صورت 

صفات مورد بررسي شامل تعداد سنبله . گرفت

در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار 

دانه، عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و شاخص 

  .كه به شكل ذيل برآورد گرديدند برداشت بود

تعداد سنبله در مترمربع با حذف اثر حاشيه      

هاي موجود در يك متر طولي  سنبله تعداد كل

از مركز هر واحد آزمايشي شمارش شد و سپس 

براي برآورد تعداد . به مترمربع بسط داده شد

در بوته تقسيم بر  دانه در سنبله، تعداد دانه 

در تعيين وزن . تعداد سنبله بارور در بوته گرديد

صد   هزار دانه برحسب گرم، وزن سه نمونه

احد آزمايشي توزين و سپس  اي از هر و دانه

. متوسط آن به وزن هزار دانه تبديل شد

هاي مركز هر  عملكرد دانه  با توزين بذور سنبله

حسب گرم در واحد آزمايشي  و تعديل بر

برآورد عملكرد بيولوژيك از . مترمربع حاصل شد

  هاي هوايي مركز هر  طريق خشك نمودن اندام

اعت و س 72واحد آزمايشي در آون به مدت 

سپس جمع با وزن دانه مربوطه برحسب گرم 

شاخص برداشت از . در مترمربع محاسبه شد

نسبت عملكرد دانه به عملكرد بيولوژيك در هر 

  .واحد آزمايشي بدست آمد
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تجزيه واريانس جداگانه روي داده هاي كل     

هاي  ژنوتيپ ها و تجزيه مركب، روي داده

  ژنوتيپ هاي مشترك دو فصل  با استفاده از 

مقايسه . نجام گرديدا  9SASنرم افزار آماري 

سطوح پلوئيدي گندم با يكديگر و نيز مقايسه با 

پلوئيدها، از طريق مقايسات متعامد  آمفي

براي مقايسه . صورت پذيرفت) اورتوگونال(

ميانگين اثرات متقابل ژنوتيپ و فصل كاشت از 

با توجه به . استفاده شد MSTAT-Cنرم افزار 

  رايب نقش نوع گونه در ارتباط بين صفات، ض

  همبستگي پيرسون بين عملكرد دانه و صفات 

ارزيابي بطور مجزا در سطوح  تترا و  مورد

هگزاپلوئيد گندم كه داراي تعداد كافي ژنوتيپ 

  . بودند تعيين گرديد

  

  نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس جداگانه فصول كشت      

ها در هر دو فصل كشت  نشان داد بين ژنوتيپ

داري وجود  ختالف معنيبراي تمامي صفات ا

  تجزيه واريانس ). ها آورده نشده است داده(دارد 

دهنده  نيز نشان) 2 جدول(مركب اين صفات 

  ها بين ژنوتيپ) P<01/0(دار  اختالف معني

  .باشدمي

 مطالعه مورد پلوئيدهاي آمفي و ها گندم منشأ يا منطقه و ژنوتيپ نام پلوئيدي، سطح گونه، - 1 جدول

 گونه ژنوم
سطح 

 لوئيديپ
 منشأ/منطقه ژنوتيپ

Diploid wheat  
(AMAM) 

T.moncoccum ssp. monococcum 14=2x=2n 5196 SPII
*
 

T.moncoccum ssp. monococcum 14=2x=2n 3829 SPII 

Tetraploid wheat  
 ( AABB) 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n Ajar  Shahrekord-iran 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n Dezful 548 Dezful-iran 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n Dezful 549 Dezful-iran 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n G9580B-FE1C Canada 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n AC Navigator Canada  

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n Golden bal  Africa  

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n Dipper-6  CIMMYT α 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n AJAia/…/gan CIMMYT 

T. turgidum ssp. durum 28=4x=2n PI40098  CIMMYT 

Hexaploid wheat  
(AABBDD) 

T. aestivum 42=6x=2n Arvand Iran  

T. aestivum 42=6x=2n Sardari  Iran  

T. aestivum 42=6x=2n 5242 SPII 

T. aestivum 42=6x=2n 5074 SPII 

T. aestivum 42=6x=2n P89110G1D3 Canada 

T. aestivum 42=6x=2n ES32 Canada 

T. aestivum 42=6x=2n E0091&AC4CG Canada 

T. aestivum 42=6x=2n E0091&AC4AV Canada 

Triticale  
(AABBRR) 

Triticosecale Wittmack 42=6x=2n Ma45 Kerman 

Triticosecale Wittmack 42=6x=2n Canadian  Canada 

Tritipyrum   
( AABBEbEb) 

Longdom/Thinopyrum Bessarabicum 42=6x=2n La/b Kerman 

(Karim/Thinopyrum Bessarabicum) × 
(Creso/Thinopyrum Bessarabicum) 

42=6x=2n Cr/b×Kab Kerman 

  .المللي اصالح ذرت و گندم مركز بين :α. بذركرج نهال و تهيه و اصالح مؤسسه به وابسته غالت تحقيقات بخش ژرپالسم واحد :*
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مطلب حاکی از تنوع قابل مالحظه این 
هاي مورد براي این صفات در بین ژنوتیپ
که با باشدمطالعه در هر دو فصل کاشت می

هاي متفاوت در مطالعه دور توجه به وجود گونه
اثر فصل کشت و اثرات متقابل . از انتظار نبود

فصل کاشت نیز براي تمامی صفات × ژنوتیپ 
که به ترتیب بیانگر .دار بودمورد مطالعه معنی

نقش فصل کاشت در بروز صفات و واکنش 
هاي مورد بررسی نسبت به متفاوت ژنوتیپ

مقایسه میانگین . باشدزمان کاشت آنها می
ها براي صفات مورد ارزیابی براي هر ژنوتیپ

فصل و به عالوه براي میانگین ترکیب ژنوتیپ و 
به . آورده شده است3فصل کشت در جدول 

ر سهولت، صفات جداگانه مورد بررسی منظو
. قرار می گیرند

:تعداد دانه در سنبله
میانگین ژنوتیپ ها در هر یک از مقایسه 

فصول کشت بیانگر اختالف معنی دار در درون 
و بین ژنوتیپ گونه هاي مورد مطالعه براي 

به . )3جدول (می باشد تعداد دانه در سنبله 
نه در سنبله در طور کلی میانگین تعداد دا

کشت بهاره نسبت به کشت پاییزه کاهش 
این کاهش در اکثر . داشتمعنی داري 

هاي ، هرچند ژنوتیپگردیدها مشاهده ژنوتیپ

AJAia/…/gan)و تریتیکاله ) گندم تتراپلوئید
کانادایی و افزایش تعداد دانه در کشت بهاره 

دار نسبت به کشت پاییزه از نظر آماري معنی
بود که شاید بتوان گفت کشت بهاره این دو 
ژنوتیپ در شرایط شهرکرد به منظور افزایش 

میانگین ژنوتیپ هاي . تر باشدتعداد دانه مطلوب
در نشان می دهد ) 4جدول (مربوط به هر گونه 
19/30(تریتیکاله بیشترین ،هر دو فصل کشت

دانه 83/41براي کشت پاییزه و دانه در سنبله 
گندم هاي دیپلوئید و )براي کشت بهاره

دانه در 00/6و 02/15به ترتیب (کمترین 
سنبله راتولید تعداد دانه در) کشت پاییز و بهار

ها در ین گونهنتایج مقایسه متعامد ب.  نمودند
دار بین کشت پاییزه بیان کننده اختالف معنی

عالوه گونه ها و بهگونه دیپلوئید و بقیه گونه
هاي تتراپلوئید، تریتیکاله در مقابل گونه

پایرم از نظر این صفت هگزاپلوئید و تریتی
همچون ) 4جدول (در کشت بهاره . باشدمی

لوئید کشت پاییزه گندم هاي تتراپلوئید و هگزاپ
از نظر تعداد دانه در سنبله با هم تفاوتی 

ها اختالف نداشتند، در حالی که بین بقیه گونه
پلوئید در کل آمفی. معنی دار وجود داشت

پایرم در هر دو فصل کشت بعد از تریتی
گندم هاي دیپلویید کمترین تعداد دانه در 

ي گندمیانهاي خانوادهتجزیه مرکب صفات مختلف مورد مطالعه در ژنوتیپ- 2جدول 
میانگین مربعات

df

شاخص منابع تغییر
برداشت

عملکرد
بیولوژیک

عملکرد دانه در 
مترمربع

تعداد سنبله در 
مترمربع

وزن هزار 
)gr(دانه

تعداد دانه 
در سنبله

14/0 * 0/14146758 ** **9/10169 **0/348654 *0/257 *4/467 1 فصل کاشت
015/0 8/5797 4/1503 8/7764 3/13 20/53 4 )فصل کاشت(تکرار

037/0 ** 4/419501 ** 4/60496 ** **0/86865 0/136 ** 9/210 ** 20 ژنوتیپ
034/0 ** 9/292162 ** 3/34162 ** **0/44185 0/56 ** 30/92 ** 20 فصل کاشت×ژنوتیپ
002/0 6/39484 1/2613 2/6261 13/15 60/21 80 خطا

.درصد1و 5احتمال ح ودار در سطبه ترتیب  معنی: **و *
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شاهسوند حسني  و . سنبله را نشان دادند

با بررسي خصوصيات زراعي و ) 28(همكاران 

پلوئيد  ي آمفي وليه مورفولوژي هفت الين ا

پايرم در مقايسه با سه رقم اصالح شده و  تريتي

ي ها دو رقم گندم محلي نشان داد كه الين

پايرم در مقايسه با گندم نان از نظر تعداد  تريتي

 . داري نداشتند دانه در سنبله تفاوت معني

  : وزن هزار دانه

) 3جدول (ها  مقايسه ميانگين ژنوتيپ     

بيانگر تنوع باالي بين و درون گونه هاي مورد 

مطالعه براي وزن دانه در دو فصل كشت مي 

زاپلوئيدها و هاي سرداري از گروه هگ رقم. باشد

از گروه تتراپلوئيدها به ترتيب  549دزفول 

ترين وزن هزار دانه را در كشت پاييزه  بيش

. داشتند) گرم 14/42(و بهاره ) گرم 60/40(

ها از سيستم انتقال بهتري  احتماالً اين ژنوتيپ

كه   اند بطوري در زمان رسيدگي برخوردار بوده

تلف مواد فتوسنتزي و قندي را از اجزاي مخ

ها به دانه انتقال  گياه بهتر از ساير ژنوتيپ

ي  اند كه موجب شده در نهايت وزن دانه داده

نيز  3829ژنوتيپ مونوكوكوم . آنها افزايش يابد 

و  54/19(ترين ميانگين وزن هزار دانه  كم

) گرم به ترتيب در كشت پاييزه و بهاره 60/12

. را در دو فصل كشت به خود اختصاص داد

با مقايسه وزن هزار دانه در هر دو  همچنين

شود به طور كلي  فصل كاشت مشاهده مي

ميانگين وزن هزار دانه در كشت دوم نسبت به 

ها روند كاهشي داشت به  اول در اكثرژنوتيپ

نحوي كه باعث كاهش معني دار ميانگين اين 

صفت دركشت بهاره نسبت به كشت پاييزه شده 

فر و  بر طبق نظر لطفي). 3جدول (است 

تفاوت بين وزن هزار دانه ) 22(همكاران 

  تواند تحت  توليدي عالوه بر منشأ ژنتيكي، مي

تأثير عوامل مختلفي از جمله طول مدت دوران 

پر شدن دانه، قدرت انتقال مجدد مواد از ساير 

ها به طرف بذر، درجه حرارت در زمان پر  اندام

شدن دانه و محل قرارگيري بذر روي گياه 

در تاريخ كاشت بهاره به علت . قرار گيرد مادري

اين كه حرارت تجمعي الزم براي ورود به فاز 

تري فراهم گرديده، دوره  زايشي در زمان كوتاه

ها  تر شده و احتماالً اكثر ژنوتيپ رشد گياه كوتاه

فرصت كمتري براي توليد برگ داشته كه منجر 

به كاهش فتوسنتز جاري و در نهايت وزن هزار 

  .گرديده است دانه

مقايسه ميانگين وزن دانه در گونه هاي      

نشان داد در كل در هر ) 4جدول (مورد بررسي 

-38/35(دو فصل كشت، تريتيكاله بيشينه 

) گرم به ترتيب در كشت پاييزه و بهاره 50/37

گرم به  2/18-38/24(ي ديپلوئيد كمينه  و گونه

نه را وزن هزار دا) ترتيب در كشت پاييزه و بهاره

در كشت پاييزه فقط وزن هزار دانه . نشان دادند

گونه گندم ديپلوئيد بطور معني داري كمتر از 

  ساير گروه ها بود و ساير گونه ها اختالف 

در حالي كه در . نداشتند يكديگرمعني داري با 

كه پايرم  تريتيآمفي پلوئيد كشت بهاره به جز 

يه ، بين بقتفاوت نداشت گندم هگزاپلوئيد با

دار  ها از لحاظ اين صفت اختالف معني گونه

روي ) 26(نتايج مطالعه رازقي . مشاهده شد

پايرم و مقايسه با  هاي تريتي تعدادي از الين

نشان داده است كه  Ma45 تريتيكاله

ترين و  كم La/bپايرم  هاي تريتي ژنوتيپ

ترين ميانگين وزن هزار  بيش Ma45تريتيكاله 

 .ن تنش داشتنددانه را در شرايط بدو
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کشت پاییزه و بهارههاي مورد بررسی در دو تاریخ مقایسه میانگین صفات ژنوتیپ-3جدول 

ژنوتیپ سطح 
پلوئیدي

&سنبله دردانهتعداد )gr(دانههزاروزن )m2(درسنبلهتعداد )grm-2(دانه عملکرد )grm-2(بیولوژیک عملکرد برداشتشاخص
پائیز بهار پائیز بهار پائیز بهار پائیز بهار پائیز بهار پائیز بهار

5195مونوکوکوم 2X )10(2/19 )1(3/5 )9(2/29 )3(8/23 )23(3/913 )18(3/569 )15(3/415 )15(8/135 )23(4/2297 )17(2/818 )6(18/0 )8(17/0
3829مونوکوکوم 2X )2(9/10 )2(7/6 )1(5/19 )1(6/12 )22(8/846 )5(2/297 )3(5/166 )1(1/13 )22(6/1970 )1(5/237 )1(08/0 )1(06/0
اجر 4X )15(8/21 )11(3/14 )13(6/32 )20(7/33 )21(0/715 )20(0/620 )22(9/494 )20(0/213 )21(4/1854 )9(2/600 )3(14/0 )5(14/0
548دزفول  4X )3(37/14 )14(0/16 )19(7/36 )7(9/25 )3(7/341 )1(8/166 )4(6/170 )4(8/69 )8(6/1036 )7(7/558 )11(27/0 )13(35/0
549دزفول  4X )7(0/17 )4(7/9 )7(0/29 )22(1/42 )15(0/490 )4(7/266 )8(4/253 )7(2/92 )12(5/1274 )10(4/601 )4(16/0 )3(12/0

G9580B-FE1C 4X )23(0/33 )19(1/20 )4(5/26 )4(5/24 )8(3/423 )14(3/458 )9(3/272 )13(6/127 )7(8/1035 )16(9/790 )8(20/0 )6(15/0
AC Navigator 4X )19(1/28 )17(1/19 )8(2/29 )14(3/28 )13(7/461 )9(3/338 )18(9/428 )12(2/119 )17(7/1532 )15(6/721 )10(26/0 )7(16/0
گلدن بال 4X )5(9/15 )10(2/14 )10(3/30 )15(9/28 )2(5/296 )3(0/265 )11(2/285 )3(9/64 )4(0/955 )12(7/628 )12(28/0 )8(17/0

6-دیپر 4X )11(1/20 )21(2/25 )16(6/34 )9(4/26 )10(7/441 )8(0/335 )13(1/369 )8(6/94 )11(6/1261 )3(3/458 )14(30/0 )2(10/0
AJAia/…/gan 4X )4(3/15 )20(8/23 )11(7/31 )16(2/29 )5(2/354 )8(0/335 )6(3/220 )18(9/174 )2(3/808 )11(5/602 )13(29/0 )10(21/0

PI40098 4X )22(8/32 )9(8/13 )22(3/37 )11(5/27 )14(3/478 )6(0/315 )19(9/437 )10(0/98 )13(7/1360 )5(5/524 )11(27/0 )12(29/0
اروند 6X )13(3/20 )16(0/18 )21(1/37 )18(0/31 )19(0/595 )17(7/556 )23(3/539 )16(1/151 )19(0/1756 )19(5/894 )15(31/0 )8(17/0

سرداري 6X )1(5/10 )3(2/7 )23(6/40 )13(8/27 )20(0/645 )7(7/331 )20(2/442 )2(7/52 )9(9/1085 )2(8/414 )16(41/0 )4(13/0
P89110G1D3 6X )6(7/16 )12(5/14 )3(2/23 )2(0/23 )17(0/525 )12(0/425 )10(6/276 )14(9/133 )16(3/1464 )4(8/475 )7(19/0 )11(28/0

ES32 6X )14(7/20 )13(7/15 )14(9/32 )5(1/25 )6(0/390 )10(7/366 )5(6/214 )11(9/104 )1(4/769 )14(6/690 )12(28/0 )6(15/0
E0091&AC4CG 6X )17(8/25 )8(5/12 )2(5/22 )6(5/25 )4(3/343 )13(3/433 )2(1/150 )6(9/89 )3(0/883 )6(2/550 )5(17/0 )7(16/0
E0091&AC4AV 6X )16(1/23 )5(2/10 )5(1/27 )19(9/32 )7(7/421 )21(7/621 )7(7/243 )17(5/160 )6(4/966 )18(7/832 )9(25/0 )9(19/0

5242اکسیشن  6X )9(3/18 )15(7/17 )6(9/27 )12(5/27 )16(3/503 )15(7/491 )17(2/425 )9(1/96 )5(1/958 )8(8/577 )17(44/0 )8(17/0
5074اکسیشن  6X )8(2/18 )18(3/19 )20(0/37 )17(9/30 )9(3/428 )19(3/588 )16(0/423 )19(5/183 )18(4/1714 )20(1/974 )9(25/0 )9(19/0
5216اکسیشن  6X - )6(3/10 - )8(9/25 - )16(3/533 - )5(8/83 - )13(2/630 - )4(13/0

Ma45تریتیکاله  6X )21(7/32 - )18(5/35 - )12(7/451 - )14(0/412 - )14(0/1443 - )13(29/0 -
یتریتیکاله کانادای 6X )18(7/27 )22(8/41 )17(3/35 )21(5/37 )18(0/550 )11(7/381 )21(4/447 )22(9/648 )20(0/1829 )21(2/1058 )12(28/0 )14(56/0

a/bپایرم تریتی 6X )12(1/20 )7(1/12 )12(9/31 )10(9/26 )11(3/443 )2(0/235 )1(0/147 )21(9/225 )15(0/1459 )22(9/1190 )2(10/0 )10(21/0
Cr/b×Kabپایرمتریتی 6X )20(0/29 - )15(4/34 - )1(3/243 - )12(7/359 - )10(5/1248 - )14(30/0 -

فصل کشتمیانگین 16/21 a 3/17 b 05/31 a 2/28 b 12/505 a 9/399 b 90/324 a 25/145 b 0/1346 a 67/2 b 27/0 a 21/0 b

LSD 5%ها در هر فصل کشتقایسه ژنوتیپم 90/8 08/5 24/7 08/5 01/76 21/166 30/101 92/58 07/341 72/288 09/0 07/0
LSD 5%فصل کشت×ژنوتیپ قایسهم 19/7 30/6 60/128 06/83 9/322 084/0

LSDبراي هر صفت میانگین داراي حروف مشترك در دو فصل در آزمون :* .اختالف معنی داري ندارند5%
.دهداعداد داخل پرانتز  رتبه ژنوتیپ ها از نزولی به صعودي را نشان می: &

مقایسه
سطوح پلوئیدي و

آمفی
پلوئید

ها
ي گندم 

از نظر
عملکرد دانه و اجزاء آن

..................................................................................
...

....
 .............
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کشت پاییزه و بهارهگونه مورد بررسی در دو فصل5میانگین صفات و مقایسات متعامد در - 4جدول 
میانگین

گونه
species &تعداد دانه در سنبله  )gr(وزن هزار دانه m2تعداد سنبله در  )grm-2(عملکرد دانه  )grm-2(عملکرد بیولوژیک  شاخص برداشت

پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار
)2x(T.monococcum )1(02/15 )1(00/6 )1(38/24 )1(22/18 )5(06/880 )4(24/433 )2(87/290 )1(45/74 )5(00/2134 )1(82/227 )1(15/0 )1(12/0

)4x(T.turgidum )3(03/22 )4(35/17 )3(99/31 )4(63/29 )2(71/444 )2(46/344 )3(84/325 )2(13/117 )2(51/1235 )2(64/609 )3(29/0 )3(20/0
)6x(T.aestivum )2(21/19 )3(93/13 )2(04/31 )3(74/27 )3(46/481 )5(16/483 )4(34/339 )3(36/117 )1(69/1199 )3(02/634 )4(31/0 )2(18/0

Triticale )5(19/30 )5(83/41 )5(38/35 )5(49/37 )4(84/500 )3(67/381 )5(70/429 )5(88/648 )4(00/1636 )4(20/1058 )3(29/0 )5(56/0
Tritipyrum )4(54/24 )2(10/12 )4(17/33 )2(90/26 )1(33/343 )1(00/235 )1(35/253 )4(93/225 )3(75/1353 )5(90/1190 )2(20/0 )4(21/0

مربعاتمیانگین
2x vs 4x 00/241 ** 10/614 ** 20/284 ** 32/639 ** 9/930404 ** 5/42564 * 6/6005 ns 7/8461 * 3/3963417 ** 0/24394 ns 10/0 ** 039/0 **

2x vs 6x 80/174 ** 95/620 ** 70/212 ** 21/445 ** 2/762644 ** 4/12237 ns 3/11276 ns 2/9041 ** 7/4190488 ** 8/102261 ns 13/0 ** 024/0 **

2x vs Triticale 50/690 ** 15/2569 ** 00/363 ** 60/742 ** 2/431441 ** 5/5315 ns 4/57823 ** 9/659956 ** 4/744143 ** 1/564588 ** 06/0 ** 54/0 **

2x vs Tritipyrum 54/272 ** 80/74 * 70/231 ** 70/150 ** 3/864230 ** 5/78582 ** 3/2224 ns 9/45891 ** 8/1826695 ** 1/881835 ** 009/0 ns 018/0 **

4x vs 6x 00/12 ns 053/0 ns 50/11 ns 16/48 * 6/17154 ** 3/276230 ** 1/2313 ns 4/26 ns 4/16303 ns 0/73602 ns 007/0 ns 005/0 ns

4x vs Triticale 23/327 ** 45/1641 ** 50/56 ns 60/166 ** 4/15460 ** 0/4664 ns 6/52949 ** 1/766811 ** 9/787378 ** 9/573361 ** 004/0 ns 50/0 **

4x vs Tritipyrum 30/31 ns 36/69 ** 80/6 ns 15/40 * 1/50456 ** 7/51826 * 1/25798 * 5/32647 ** 5/68602 ns 0/951131 ** 039/0 ** 001/0 ns

6x vs Triticale 70/400 ** 16/1633 ** 50/90 ns 40/256 ** 9/1801 ns 9/47805 * 6/39194 ** 9/762792 ** 3/913761 ** 1/404342 ** 003/0 ns 54/0 **

6x vs Tritipyrum 70/58 ns 10/71 * 80/21 ns 92/1 ns 9/91576 ** 3/166259 ** 4/35488 ** 5/31822 ** 6/113888 ns 5/729199 ** 06/0 ** 002/0 ns

Triticale vs Tritipyrum 42/195 * 36/1325 ** 70/14 ns 20/168 ** 8/74418 ** 7/62266 ** 2/93296 ** 6/268340 ** 5/239038 * 0/26415 ns 022/0 * 27/0 **

Ms Errorα 15/29 34/12 40/19 51/9 7/2133 8/10174 7/3769 0/1279 1/42961 6/30701 0036/0 002/0
ns،* درصد1و 5احتمال ح ودار در سطمعنیدار و معنیغیربه ترتیب : **و.
α : باشدمی42و 44درجه آزادي براي میانگین مربعات خطا به ترتیب در فصل کشت پاییزه و بهاره.

.دهداعداد داخل پرانتز  رتبه گونه ها از نزولی به صعودي را نشان می: &

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
 /
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شماره 
10

 /
پائیز

و 
زمستان

1391
  ....................................................................................................
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  :تعداد سنبله در مترمربع

تعداد سنبله در واحد سطح به تعداد      

هاي بارور در بوته بستگي دارد و از طريق  پنجه

شود و تعداد و ظرفيت آن از  تراكم كنترل مي

در ). 17( شود بدو كاشت تا گلدهي مشخص مي

تعداد سنبله در مترمربع نيز تنوع درون و بين 

در كشت ). 3جدول (گونه اي مشاهده گرديد 

پاييزه بيشترين تعداد سنبله در واحد سطح 

كاهش اين . مربوط به گندم هاي ديپلوئيد بود

صفت نيز در كشت بهاره نسبت به كشت پاييزه 

هاي گندم  به جز در ژنوتيپ(ها  در اكثر ژنوتيپ

)  5074و  E0091&AC4AVگزاپلوئيد ه

مقايسه متعامد گونه ها .  مشاهده گرديد

نشان داد بيشترين تعداد سنبله در ) 4جدول (

واحد سطح در كشت پاييزه به ترتيب مربوط به 

، )سنبله 06/880(گندم هاي ديپلوئيد 

پايرم  ، تتراپلوئيد و تريتي، هگزاپلوئيدتريتيكاله

د، كه بين تمام مي باش)  سنبله 33/343(

ها به جز در بين تريتيكاله در مقابل  گونه

وجود ) P<01/0(دار هگزاپلوئيد اختالف معني

  در حالي كه ميانگين تعداد سنبله . دارد

گندم هاي ديپلوئيد در كشت بهاره نصف شده 

بود اما ميانگين اين صفت در گندم هاي 

هگزاپلوئيد ثابت باقي مانده بود و در مجموع در 

پايرم در مقابل  ت بهاره در بين گونه تريتيكش

ها، گونه هگزاپلوئيد در مقابل  تمامي گونه

ي  تتراپلوئيد و تريتيكاله و به عالوه گونه

ي تتراپلوئيد اختالف  ديپلوئيد در مقابل گونه

در ) 4(طباء و نادري  بني .معني دار وجود داشت

هاي گندم دوروم و ايراني و همكاران  بين الين

هاي تريتيكاله از نظر تعداد  در بين الين )15(

  .سنبله در مترمربع تنوع مشاهده كردند

  :مربععملكرد دانه در متر

مقايسه عملكرد دانه در هر دو فصل با      

شود كه به طور كلي عملكرد  كاشت مشخص مي

تريتي  دانه در كشت دوم نسبت به اول به جز

هشي و تريتيكاله كانادايي روند كا La/b پايرم

 La/bپايرم  ژنوتيپ تريتي). 3جدول ( اند داشته

ترين عملكرد دانه در كشت پاييزه به  از كم

دومين ژنوتيپ پس از تريتيكاله كانادايي از نظر 

كند و با عنايت به اين مهم  اين صفت صعود مي

كه شاخص برداشت نيز در فصل دوم، دو برابر 

 شده است احتماالً نشان از سازگاري باالي اين

مطالعات مختلف . ژنوتيپ با كشت بهاره دارد

دار عملكرد دانه در  حاكي از اختالف معني

پلوئيد تريتيكاله  هاي مختلف آمفي ژنوتيپ

) 13(و گندم دوروم ) 26(پايرم  ، تريتي)15(

  . باشد مي

ها در كشت  نتايج مقايسه متعامد بين گونه      

ي اختالف  بيان كننده) 4جدول (پاييزه 

پلوئيد  دار از نظر عملكرد دانه در آمفي معني

پايرم  ها و تريتي تريتيكاله در مقابل تمامي گونه

هاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد  در مقابل گونه

شايد بتوان گفت بخشي از تفاوت . باشد مي 

ها، با توجه به  در مقابل تمامي گروه تريتيكاله

هاي تريتيكاله تفاوت  اين مهم كه درون ژنوتيپ

 Rدار مشاهده نشد، به علت اثر ژنوم  معني

البته بخشي از تفاوت بين . تريتيكاله باشد

هاي تتراپلوئيد و  پايرم در مقابل گونه تريتي

  نيز ممكن است به علت حضور ژنوم هگزاپلوئيد 
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Eb  هاي  به علت تفاوت درون ژنوتيپباشد ليكن

رسد عوامل متعدد ديگر،  پايرم به نظر مي تريتي

ها در ايجاد اين تفاوت نقش  نسبت به اثر ژنوم

به طور كلي با افزايش . تري داشته باشد بيش

سطوح پلوئيدي گندم عملكرد دانه در هر دو 

فصل كشت افزايش يافته است اما، بر خالف 

از لحاظ آماري در كشت بهاره، اين افزايش 

الزم به ). 4جدول (دار نبود  كشت پاييزه معني

دار در كشت  ذكر است نبودن تفاوت معني

پاييزه بين سطوح پلوئيدي گندم دليل بر عدم 

وجود تفاوت نيست و شايد به علت اختالف 

ها  ي گونه ي تريتيكاله با بقيه زيادي كه گونه

 ها افزايش ي تفاوت داشته موجب شده دامنه

يافته و بين سطوح پلوئيدي گندم از نظر آماري 

نتايج . داري وجود نداشته باشد اختالف معني

ها در كشت بهاره  مقايسه متعامد بين گونه

ها به  نشان داد بين تمامي گونه) 4جدول (

ي تتراپلوئيد در مقابل هگزاپلوئيد،  استثناي گونه

در مطالعه خزائي . دار وجود داشت اختالف معني

روي سطوح پلوئيدي گندم ) 20(مكاران و ه

نتايج نشان داد كه با افزايش سطح پلوئيدي 

ي تك بوته افزايش يافته  گندم عملكرد دانه

كمترين عملكرد همچنين مشخص شد . است

متعلق به گروه ديپلوئيدها به علت عقيمي اكثر 

از . باشد هاي آنها مي ها و ناباروري پنچه گلچه

اختالف ) 3(و همكاران  طرف ديگر، باماخراماه

هاي  داري براي عملكرد دانه در ژنوتيپ معني

با توجه به . گندم نان و دوروم مشاهده نكردند

مشاهده ) 4جدول (ها  ي ميانگين گونه مقايسه

ترين  گردد كه در هر دو فصل كاشت بيش مي

 گرم در 9/648 - 70/429(عملكرد در تريتيكاله 

كرد در كمترين عمل. وجود داشت) مترمربع

گرم در  35/253(پايرم  كشت پاييزه به تريتي

ي ديپلوئيد  و در كشت بهاره به گونه) مترمربع

 ورما و. تعلق داشت) گرم در مترمربع 4/74(

معتقدند كه بخشي از تفاوت ) 32(همكاران 

هاي مختلف به اجزاي  عملكرد دانه در ژنوتيپ

عملكرد شامل تعداد سنبله در مترمربع، تعداد 

 .باشد در سنبله و وزن تك دانه مربوط ميدانه 

هر سه جزء عملكرد تحت تأثير شرايط محيطي، 

 پتانسيل ژنتيكي و خصوصيات گياهي قرار

مشاهده شد كه در هر دو فصل . )14( گيرند مي

پلوئيد تريتيكاله  تعداد سنبله در مترمربع آمفي

تقريباً در حد متوسطي قرار دارد اما به دليل 

ه در سنبله و وزن هزار دانه اين اينكه تعداد دان

ترين مقدار را  پلوئيد در هر دو فصل بيش آمفي

به خود اختصاص داده است لذا اين احتمال 

رود كه تعداد دانه در سنبله و وزن تك دانه  مي

در افزايش عملكرد دانه تأثير در خور توجهي 

البته همانطور كه گفته شد احتماالً . اند داشته

  .اثر نبوده است ز بيني Rحضور ژنوم 

پايرم با اينكه تعداد  در كشت پاييزه تريتي

ي آن در وضعيت  دانه در سنبله و وزن تك دانه

 كم بودنتوان گفت احتماالً  مطلوبي بود مي

تعداد سنبله در مترمربع يكي از داليل كاهش 

. پلوئيد نوظهور باشد عملكرد در اين آمفي

ه افزايش دستيابي به حداكثر عملكرد يا بوسيل

تراكم گياهي و يا با افزايش عملكرد تك بوته 

البته چون اثرات فرآيندهاي . پذير است امكان

تشكيل دهنده عملكرد در رابطه با رقم، عمليات 

 كاشت و شرايط اقليمي روند ثابتي ندارد، در

بايست براساس هر مورد  نتيجه تراكم كاشت مي
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رسد كه براي  به نظر مي). 18(تعيين شود 

پايرم  پلوئيد تريتي هبود عملكرد دانه در آمفيب

در كشت پاييزه مطلوب است كه تراكم بوته را 

هاي ديپلوئيد  ژنوتيپ. در حد معقول افزايش داد

ي بارور و بنابراين   اي پنجه به طور قابل مالحظه

هاي گندم  تعداد سنبله بيشتري نسبت به گونه

در دوروم و نان توليد كردند اما تعداد دانه 

ترين مقدار براي هر دو  سنبله آنها نيز در كم

تأييدي بر عقيم مي تواند فصل كاشت بود كه 

اين گونه ) 20(هاي  هاي سنبله بودن اكثر گلچه

الزم به ذكر است كه با اينكه تعداد دانه . است

باشد ليكن  ي اصلي در حد متوسطي مي سنبله

هاي فرعي آن كم است  هاي سنبله تعداد دانه

كه در نهايت موجب ) يج ارائه نشده استنتا(

كاهش تعداد دانه در سنبله، به عنوان برآوردي 

هاي اصلي و  هاي موجود در سنبله از كل دانه

به عالوه در مجموع . فرعي تك بوته، شده است

هاي اصلي و فرعي اين گونه  وزن دانه در سنبله

توان يكي ديگر از داليل كمي  پايين بود و مي

  . ي ديپلوئيد باشد گونهعملكرد در 

  :عملكرد بيولوژيك

ها در  ميانگين عملكرد بيولوژيك ژنوتيپ     

كشت بهاره نسبت به كشت پاييزه به جز 

جدول (اند  روند كاهشي داشته La/bپايرم  تريتي

در كشت پاييزه، عملكرد بيولوژيك  ).3

ها تفاوت  پلوئيد تريتيكاله با تمامي گونه آمفي

ي جورجنسن و  مطالعه در). 4 جدول(داشت 

ي گندم،  به منظور مقايسه) 16(همكاران 

چاودار و تريتيكاله در دو مكان، نتايج نشان داد 

تريتيكاله و چاودار عملكرد بيولوژيك بيشتري 

در مقايسه با گندم، بويژه در زماني كه مقدار 

استفاده شده بود،  بسيار كمي از كود نيتروژن 

ي  ز در مقابل كليهي ديپلوئيد ني گونه.داشتند

و ) 1/2134(بيشينه . ها تفاوت داشت گونه

اين صفت نيز به ترتيب به ) 7/1199(كمينه 

جدول (ديپلوئيدها و هگزاپلوئيدها تعلق داشت 

  هاي هگزاپلوئيد به علت توليد پنجه  ژنوتيپ). 4

ميانگين عملكرد ) نتايج ارائه نشده است(كمتر 

ها  نهبيولوژيك كمتري نسبت به ساير گو

اعالم كردند كه ) 2(آستين و همكاران . داشتند

) T.monococcum(گونه ديپلوئيد زراعي گندم 

عملكرد بيولوژيك براي تك (مقدار ماده خشكي 

كند، اما طول  برابر با گندم نان توليد مي) بوته

. رويش آن بيشتر از گندم نان است ءدوره

پ ژنوتي 29با مطالعه ) 3(باماخراماه و همكاران 

گندم با سطوح مختلف پلوئيدي گزارش كردند 

هاي ديپلوئيد به علت توليد پنجه  كه در ژنوتيپ

كل ماده خشك ) كه اكثر آنها عقيم بودند(زياد 

پايرم نيز  پلوئيد تريتي آمفي. توليدي باالتر بود

ي هگزاپلوئيد عملكرد بيولوژيك  مشابه گونه

ا ر  توان يكي از داليل آن داشت كه مي پاييني 

پلوئيد در هنگام برداشت  تراكم كم اين آمفي

  .دانست

ها  در كشت بهاره مقايسه متعامد بين گونه

هاي تريتيكاله و    نشان داد كه گونه) 4جدول (

پايرم به طور جداگانه در مقابل سطوح  تريتي

مالحظه . پلوئيدي گندم اختالف داشتند

پلوئيد  گردد كه در كشت بهاره بين آمفي مي

هاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد  ايرم و گونهپ تريتي

توان  نيز تفاوت وجود داشت كه احتماالً مي

گفت يكي از داليل اين تفاوت كه در كشت دوم 

ايجاد شده است به علت تحت تأثير قرار گرفتن 
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بوسيله فصل كاشت است كه در نهايت  Ebژنوم 

پايرم در مقابل سطوح  موجب شده تريتي

در اين فصل گونه . ت باشدپلوئيدي گندم متفاو

و گونه ) گرم 9/1190(ترين  پايرم بيش تريتي

عملكرد ) گرم 8/526(ترين  ديپلوئيد كم

  تنزل گونه ). 4جدول (بيولوژيك را داشتند 

ترين ميانگين در كشت پاييزه  ديپلوئيد از بيش

ترين ميانگين در كشت بهاره حاكي از اثر  به كم

  . گونه استقابل مالحظه فصل كاشت بر اين 

   :شاخص برداشت

مقايسه ميانگين ها در هر دو فصل كشت  

نشان داد بجز تريتيكاله در كشت ) 3جدول (

پاييزه ژنوتيپ هاي درون و بين گروه هاي مورد 

مطالعه از نظر  شاخص برداشت اختالف معني 

به عنوان مثال شاخص برداشت  . داشتنددار 

فصل  در هر دو 548و دزفول  5196مونوكوكوم 

كشت به ترتيب تقريباٌ دو برابر اين شاخص در 

. و اجر بود 3829نوكوكوم وژنوتيپ هاي م

مقايسه ميانگين دو فصل كشت بيانگر كاهش 

اين شاخص در اغلب ژنوتيپ ها بود، اما افزايش 

هاي تريتيكاله  گير عملكرد دانه در ژنوتيپ چشم

كانادايي قابل افزايش مالحظه شاخص برداشت 

به همراه ) %56(تيپ را در كشت بهاره اين ژنو

داشت كه بيان كننده مطلوب بودن شرايط 

از آنجا كه اين گياه . راي آن استبكشت  بهار 

در كانادا نيز به صورت بهاره كشت مي شود لذا 

  . اين نتيجه دور از انتظار نيست

مقايسات گروهي ميانگين ها نشان داد  

گندم  به طور كلي در كشت پاييزه) 4جدول (

هگزاپلوئيد، تتراپلوئيد و تريتيكاله از لحاظ 

با شاخص (شاخص برداشت در يك گروه 

پايرم در يك  و ديپلوئيد و تريتي) برداشت باال

. قرار گرفتند) با شاخص برداشت پايين(گروه 

ترين شاخص برداشت  در كشت بهاره نيز بيش

ترين مقدار در  پلوئيد تريتيكاله و كم در آمفي

اي كه  در مطالعه. يپلوئيد مشاهده شدي د گونه

  روي ) 28(توسط شاهسوند حسني و همكاران 

پايرم  ي هفت الين تريتيقحاصل از تال F1نتاج 

با رقم گندم نان اصالح شده نويد در مقايسه با 

تريتيكاله و گندم نان تحت شرايط آبياري 

نرمال و تنش خشكي صورت گرفته بود، نتايج 

وت عملكرد و شاخص نشان داد اگرچه تفا

دار  در شرايط نرمال معني F1برداشت بين نتايج 

و كمتر از گندم و تريتيكاله است ولي در شرايط 

  . تنش مانند گندم بود

ي باال بايستي  براي دستيابي به عملكرد دانه

  دهي و  بين ميزان رشد قبل و بعد از سنبله

رشد كمتر، . گرده افشاني توازن وجود داشته باشد

دهي، باعث كاهش عملكرد  از شروع سنبله قبل

بيولوژيك شده ولي باعث به حداكثر رساندن 

شود، در حالي كه رشد بيشتر  شاخص برداشت مي

دهي، بيوماس را به حداكثر  قبل از وقوع سنبله

رسانده ولي باعث كاهش شاخص برداشت خواهد 

توان يكي از داليل پاييني شاخص  لذا مي. شد

وئيد را باال بودن طول برداشت گندم ديپل

ي رشد رويشي اين گونه دانست  كه منجر  دوره

به افزايش عملكرد بيولوژيك و در نتيجه كاهش 

شاخص برداشت شده است، البته در كشت 

بهاره احتماالً ناسازگاري آن به كشت در فصل 

بهار موجب كاهش عملكرد دانه، عملكرد 

  .  بيولوژيك و شاخص برداشت شده است
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همبستگی عملکرد دانه و صفات مورد 
:بررسی

همبستگی بیانگر ارتباط برآورد ضرایب 
مثبت بین صفات مورد بررسی و عملکرد دانه 

داراي که (در گندم هاي تترا و هگزاپلوئید 
ضرایب براي برآورد تعداد کافی ژنوتیپ

میباشد،  هرچند برخی از ) بودندهمبستگی
).5جدول (ضرایب معنی دار نبودند 

بطور کلی تعداد دانه در سنبله در هر دو 
اییزه و بهاره و دو گونه تتراپلوئید و کشت پ

هگزاپلوئید نسبت به سایر صفات همبستگی 
از طرفی با . باالتري را با عملکرد دانه نشان داد

بنظر می رسد وزن توجه به ضریب همبستگی
هزار دانه نقش مهمتري در عملکرد دانه در 
گندم هگزاپلوئید در مقایسه با گندم تتراپلوئید 

هاي ر دو فصل کشت در گونهدر هچون . دارد
و هگزاپلوئید وزن هزار دانه با عملکرد دیپلوئید 

دانه همبستگی داشت این در حالیست که در 
ویژگی با عملکرد ارتباط این ي تتراپلوئید گونه

هاي براساس گزارش. نداشتقوییداريمعنی
، در گندم بین عملکرد )31و 23، 19(متعدد 

دانه، تعداد سنبله در دانه و صفات وزن هزار 

بوته، تراکم سنبله و تعداد دانه در سنبله 
.داري مشاهده شده استهمبستگی معنی

توان گفت در هر دو سطح پلوئیدي می
گندم و در هر دو فصل کشت تعداد سنبله در 
واحد سطح، عملکرد بیولوژیک و شاخص 
برداشت با عملکرد دانه همبستگی مثبت داشته 

اکثر موارد نیز این ارتباط از نظر آماري که در 
نتایج مطالعه فراهانی و ارزانی . دار استمعنی

نشان داد در گندم دوروم ارتباط قوي بین ) 10(
صفات عملکرد دانه با شاخص برداشت، عملکرد
بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در 

روي ) 6(مطالعه چالیش . سنبله وجود داشت
هاي گندم دوروم نشان داد بین ز الینتعدادي ا

عملکرد دانه و  تعداد پنجه در بوته و طول 

ژیک در سطوح پلوئیدي گندمو صفات مورفولوهمبستگی عملکرد دانه - 5جدول 
ضرایب همبستگی

فصل سطح پلوئیدي
کشت

تعداد دانه در 
سنبله

وزن هزار 
)gr(دانه

تعداد سنبله 
در مترمربع

عملکرد 
بیولوژیک

شاخص 
برداشت

97/0**88/061/068/0*79/0پاییزهدیپلوئید
96/0**96/0**86/0*91/0*- 42/0بهاره

42/0*63/0**70/0**40/018/0*پاییزهتتراپلوئید
88/0**75/024/0**14/011/0بهاره

48/0*53/0**75/0**60/0**- 24/0پاییزههگزاپلوئید
53/0**60/0**63/0**50/0**40/0*بهاره

.دهندنشان میرا دار درصد اختالف معنی1و 5در سطح دار و غیرمعنیبه ترتیب : **و *
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ارتباط . سنبله همبستگی مثبت وجود داشت
ملکرد دانه دار شاخص برداشت با عقوي و معنی

) 8(و در گندم نان ) 30(در گندم دوروم 
ي چوپرا و در مطالعه. گزارش شده است

که سطوح پلوئیدي گندم را ) 7(ویساواناتان 
تحت دو شرایط تنش و بدون تنش گرمایی 
مقایسه کرده بودند، نتایج ضرایب همبستگی
صفات زراعی حاکی از ارتباط متفاوت صفات 

توان گفت می. ها در هر محیط بوداین گونه
عملکرد در هر گونه و در هر فصل کشت تحت 

باشد و بنابراین به نظر تأثیر صفات متفاوتی می
ها در ایجاد تفاوت رسد عالوه بر نقش ژنوممی

بین سطوح پلوئیدي گندم از نظر عملکرد دانه، 
ور صفات متفاوتی که با عملکرد باید به حض

. همبستگی دارند نیز توجه داشت

تشکر و قدردانی
از آقاي دکتر شاهسوند حسنی عضو هیئت 
علمی دانشگاه باهنر کرمان به خاطر تأمین بذر 

.شودپایرم قدردانی میهاي تریتیژنوتیپ
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Comparison of What Ploidy Levels and Amphyploidy on Grain Yield
and Its Components

S.S. Bilgrami1, S.A. Houshmand2 and M. Khodambashi3

Abstract:
In order to investigate the role of wheat ploidy levels and comparison them with

Triticale and Tritipyrum amphyploids for grain yield and it's components, genotypes of
diploid, tetraploid, hexaploid wheat, Triticale and Tritipyrum were evaluated under field
condition in a completely randomized block design with three replications in autumn
and spring planting seasons.  The results indicated that sufficient genetic variation exist
within and between species for all the traits.  Effect of planting season and genotype ×
season interaction were significant and the traits have decreased in spring in comparison
with autumn cultivation. Orthogonal comparison of species revealed that diploid wheat
showed higher  number  spikes per m-2 and biological yield, but it produced lower level
of number grain per spike, 1000 grains weight and grain yield and harvest index.
Triticale produced the highest grain yield, with showing high number grain per spike
and 1000 grains weight. Overall these differences could be resu-lt of genome role and
planting season in preferment of the traits.  The correlation coefficients between grain
yield and traits indicated that, grain number per spike has higher correlation with grain
yield in comparison with other traits in tetra and hexaploid wheat. One thousand grain
weight showed more important role in grain yield in hexaploid wheat compare to
tetrapolid wheat.

Keywords: Wheat, Ploidy levels, Triticale, Tritipyrum, Grain yield and
its components

1 and 3- Former M.Sc. Student and Associate Professor, University of Shahrekord
2- Associate Professor, University of Shahrekord (Corresponding author: s_hoshmand@yahoo.com)

Received: 2, January, 2012 Accepted: 26, November, 2012

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
91

.4
.1

0.
4.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            17 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1391.4.10.4.3
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-84-fa.html
http://www.tcpdf.org

