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چکیده
در وع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی تنارتباطو همچنین مورفولوژیکی - پذیري صفات آگرووراثتمنظور بررسی به

) T. urartuجمعیت از گونه 8و T. boeoticumجمعیت از گونه 33شاملجمعیت 41(هاي گندم وحشی اینکورن جمعیت
نتایج سبر اساتبریز انجام شد. دانشگاهکامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی هايآزمایشی در قالب طرح بلوك

داري وجود هاي بارور اختالف معنیها و پنجهجز تعداد کل پنجهبهها از نظر کلیۀ صفاتنس بین جمعیتتجزیه واریا
جز عرض برگ، بهصفاتتمامین دو گونه مورد بررسی از نظر بیرا داري اختالف معنینیز مقایسه میانگین گروهی . داشت

سطح باالیی از تنوع صفات نیز بیانگرتنوعذیري و ضرایب پوراثتمقادیرها و شاخص برداشت نشان داد.وزن کل سنبله
مشاهده صفات بیشتر داري بین رابطه مثبت و معنیضرایب همبستگیبر اساس . ندها بودمورفولوژیک در این گونه- آگرو
ا مثبت و هطول سنبله و ارتفاع از سطح دریا با تعداد کل پنجهباتنها همبستگی بین عرض جغرافیایی اینوجودبا.شد

و همچنین عوامل را بر اساس کلیه صفات مورد بررسیهاجمعیتايجزیه خوشهحاصل از تهايدندروگرامدار بود.معنی
زیادي منطبق با دها بر اساس هر دو تجزیه تا حبندي جمعیتگروهکه طوريبه.نددو گروه کلی تفکیک کردبهجغرافیایی
در.قرار گرفتندیک گروه در عرض جغرافیایی تقریباً یکسان ارتفاع از سطح دریا و اشتن ددلیل بههامعیتد و جیکدیگر بو

توجه ویژه به بیانگر ه کمشاهده شدو لرستان هاي کرمانشاهدر استاناینکورنهايگندمازاي العادهتنوع فوقمطالعه این 
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مقدمه
هـاي  کـوه نواحی کوهستانی معتـدل در دامنـه رشـته   

غربی ایران نواحی هاي غربی و جنوبزاگرس در استان
هــاي گنــدم وحشــی پیــدایش، پــراکنش و تنــوع گونــه

Pour-Aboughadarehشـوند ( محسـوب مـی   et al.,

عنـوان  بـه نواحیر گذشته نیز این که دطوريبه).2013
یکی از بزرگترین مخازن ژنـی گنـدم و یکـی از مراکـز     

و T. urartuاصلی پیدایش و اهلی شدن گونه وحشـی  
T. boeoticumاند (شناخته شدهKimber & Feldman,

,Tabatabaei & Maassomi؛ 1987 رو از ایـن ).2001
هـاي  سطح باالیی از تنـوع ژنتیکـی بـین و درون گونـه    

از لحـاظ  .خویشاوند موجود در این نواحی وجود دارد
Einkornدیپلوئیـد  در سـه گـروه   ساختار ژنومی گنـدم  

)14=x2=n2 ــد ) و 28=x4=n2(Emmer)، تتراپلوئیــــ
که در بین آنهـا گیرد قرار می) x6 =n2=42هگزاپلوئید (

Triticum boeoticumسـه گونـه   Biosis ،Triticum

urartu Them. ex. Gandiltn وTriticum

monococcum هـاي وحشـی دیپلوئیـد    متعلق به گنـدم
عنوان منابع ژنتیکی ارزشمندي براي اصالح بهوهستند 

Chapmanآینـد ( شـمار مـی  بههاي زراعیگندم et al.,

,Dvorak؛ 1976 Mizumoto؛ 1976 et al., 2002.(
اصـالحی برنامـه هـر اصلیرکندوگزینشوتنوع

ازمطلـوب تنـوع وجـود بـه منوطگزینشانجاموبوده
متعـدد هـاي بررسـی باشد.میبررسیموردهدفلحاظ
درونژنتیکـی تنوعازهنوزکهاستواقعیتاینبیانگر
Maxted).استنشدهاستفادهکاملطوربهگندمايگونه

et al., از تسلط بر فارغرسد نظر میبهبنابراین(2006
در اصالح نباتات متکی بـه  هاي مدرن، موفقیت وريافن

در اي از تنوع ژنتیکـی موجـود   استفاده از طیف گسترده
هـاي وحشـی وابسـته بـه     گیاهان زراعی اهلـی و گونـه  

,De Ponti).ست آنها بررسـی سـاختار و میـزان    (2010
هـاي  گامر توارثی گیاهی، یکی ازئتنوع ژنتیکی در ذخا

- ب مـی ت محسوتاهاي اصالح نبابرنامهبیشتر اولیه در 

و پالسـم ز سـطح تنـوع موجـود در ژرم   اطالع او شود

تشـخیص تکرارهـا در   براي تواند هاي ژنتیکی میخزانه
ژنتیکی از طریق انتقال ذخائر سازي هاي ژنی، غنیبانک

رودکـار بـه هاي مناسبهاي مطلوب و شناسایی ژنژن
)Mohammadi & Prasanna, توان رو میاز این.)2003

طـور  بهخویشاوندان وحشی گیاهان زراعیه کبیان کرد 
عنوان یک منبع مهم براي بهبود تولید گیاهـان  بهفزاینده

شوند.هاي زراعی محسوب میو حفظ پایدار اکوسیستم
ــه   ــن رابط ــاران (Moghaddamدر ای از )2000و همک

موجـود در ژنتیکـی  طریق نشانگرهاي ایزوزیمی تنـوع 
.Tشـی دیپلوئیـد   وحگنـدم هـاي  درون و بین جمعیت

urartu   هـا، کـه از   را بررسی کردنـد. در ایـن جمعیـت
کشورهاي آسیاي غربی (سوریه، لبنان، ترکیه، ارمنسـتان  

- هاي تعداد اللآوري شده بودند، شاخصو ایران) جمع

و متوسـط تنـوع   ، درصد چندشکلی ها در هر مکان ژنی
در مطالعـه آنهـا   محاسـبه و گـزارش شـد. اگرچـه     ژنی

طـور نسـبی پـایین بـود، ولـی      بـه هاین شاخصمقادیر ا
ــاطق     ــین من ــی ب ــاختار ژنتیک ــاوتی از س ــاي متف الگوه

و تنـوع درون جمعیتـی   شـد ارائـه  جغرافیایی گوناگون 
ــت ــاالیی در جمعی ــران (ب ) مشــاهده شــد.%89هــاي ای

100با بررسـی )2009و همکاران (Naghaviهمچنین
.Tاز گونــهجمعیــت boeoticumاز ي شــده آورجمــع

سطح ایران غربی غربی تا نواحی جنوبهاي شمالبخش
شــانگرهاي از نبــا اســتفادهبــاالیی از تنــوع ژنتیکــی را 

هـا درون ایـن گونـه  شناسیهاي گیاهمولکولی و ویژگی
)2015(و همکاران Mousavifardهمچنینند.نشان داد

ــوع ژنتیکــی  ــابی تن ــهموجــود دردر ارزی وحشــی گون
غربی و غـرب  ده از نواحی شمالآوري شمعدیپلوئید ج

سطح بـاالیی از  با استفاده از نشانگرهاي مولکولی ایران 
هـــايدر گونـــهاي را گونـــهدرون بـــین و تنـــوع 

T. boeoticum وT. urartu.گزارش کردند
، دسترسی بـه تنـوع   جدیدنژادي و تولید ارقام در به
اطالع از ساختار ژنتیکی و نحوه توارث صفات ژنتیکی، 

صـحیح از ایـن   بکـارگیري با زیرا.لف ضروریستمخت
هـاي مـورد نظـر را    ارقام جدید با ویژگـی توانمیتنوع 



2289شماره،24جلدایرانجنگلیومرتعیگیاهاناصالحوژنتیکتحقیقاتفصلنامهدو

امکـان تعیـین پارامترهـاي    و از طـرف دیگـر   کرد تولید 
کـرد فـراهم  راصفات مختلـف پذیريژنتیکی و توارث

)Asma et al., ایـن  در ایـن راسـتا، هـدف از    ). 2007
41موجـود در ژنتیکـی تنـوع تعیـین وارزیـابی مطالعه 
و Triticum boeoticumهـاي  وحشی از گونـه جمعیت

Triticum urartuغـرب و  ي شـده از نـواحی  آورجمع
ــمال ــربش ــرانغ ــرازای ــیاتنظ ــروخصوص - آگ

صــفات مــورد پــذیريبررســی وراثــت،مورفولــوژیکی
و بررسی الگوي تنوع ژنتیکی مبتنـی بـر عوامـل    مطالعه

. استجغرافیایی 

هاروشمواد و
صفاتپذیريتنوع ژنتیکی و وراثتمنظور ارزیابی به
هـاي  گنـدم هـایی از  در جمعیـت مورفولـوژیکی - آگرو

در 1390- 1391اینکورن وحشی، آزمایشـی طـی سـال    
ایستگاه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه تبریـز    

3درجـه و  38دقیقـه طـول شـرقی و    17درجه و 46(
)از سـطح دریـا  متر1360ع ارتفابادقیقه عرض شمالی 

مواد گیـاهی مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق      .شدانجام 
جمعیت 8وT. boeoticumجمعیت از گونه 33شامل

.Tاز گونه urartu .مـورد  هـاي  جمعیـت هریک از بود
بود و یران اغرب غرب و شمالمناطق مربوط بهبررسی 

ات مشخصژن غالت دانشگاه ایالم تهیه شدند. از بانک 
هـاي  ي گونهآورجمعمحل جغرافیایی نواحی پراکنش و 

.داده شده استنشان 1در جدول مورد بررسی 
هاي مـورد  جمعیتکلیۀبذرهايزنی منظور جوانهبه

,ISTAاسـتفاده شـد (  ISTA، از دسـتورالعمل  مطالعـه 

حـاوي خـاك   هاي در گلدانزده جوانهبذرهاي ). 2010
سـازي در درون  بهـاره زراعی مرغـوب کشـت و بـراي   

پـس  .شـدند هفته نگهداري 5تا 4مدت بهاطاقک رشد
،ها به مزرعـه گیاهچهو انتقالرشد اولیه،سازياز بهاره
3بـا  هاي کامـل تصـادفی   در قالب طرح بلوكیآزمایش
هـر واحـد آزمایشـی داراي یـک خـط      شد. اجرا تکرار 

متـر بـود و   تینسـا 20طول یک متر و عـرض  بهکاشت
متر در نظر گرفته شد. سانتی10ها ن بوتهفاصله بی

در طول فصل زراعی صـفاتی ماننـد روز تـا ظهـور     
سنبله، ارتفاع بوته، طول برگ دوم (از باال)، عرض برگ 

هـا،  دوم (از باال)، طول سنبله اصـلی، تعـداد کـل پنجـه    
هـا،  هاي بارور در هر بوتـه، وزن کـل سـنبله   تعداد پنجه

تعـداد دانـه در سـنبله    لی،تعداد سنبلچه در سـنبله اصـ  
هاي هـوایی  اصلی، عملکرد دانه در بوته، بیوماس بخش

شاخص برداشت گیري شدند.و شاخص برداشت اندازه
وزن کـل بوتـه محاسـبه    بهبا استفاده از نسبت وزن دانه

هـاي  هـا و برقـراري فـرض   ي دادهآوربعد از جمع. شد
ــفات      ــراي ص ــانس ب ــه واری ــانس، تجزی ــه واری تجزی

هـاي مـورد مطالعـه انجـام     ي شده در جمعیتگیرهانداز
شد. اجزاي واریانس و ضرایب تنوع ژنتیکی و فنـوتیپی  

ارائـه  و روابـط  بر اساس امید ریاضی میانگین مربعـات  
.شـد بـرآورد  )1995(و همکاران Johnsonشده توسط

ايهـا از تجزیـه خوشـه   بنـدي جمعیـت  منظور گـروه به
عنوان بهفاصله اقلیدیسیمربعاستفاده، و 1روش واردبه

معیار شباهت در نظر گرفته شد. کلیه محاسبات آمـاري  
SPSSافزارهـاي  با استفاده از نرم ver.16 وMSTATC

انجام شد. 

نتایج
هاي آماري، صادق بـودن  وتحلیلقبل از انجام تجزیه

هـاي  هاي تجزیه واریانس از نظر نرمال بودن دادهفرض
بلـوك و تیمـار و   متقابل بـین آزمایشی، عدم وجود اثر

نتــایج تجزیــه توزیــع خطاهــاي آزمایشــی تأییــد شــد.
ها از نظر تمام صفات واریانس نشان داد که بین جمعیت

هـاي  ها و تعداد پنجهجز تعداد کل پنجهمورد مطالعه به
داري وجود داشت که بیـانگر تنـوع   بارور اختالف معنی

اي صـفات  هاي مورد بررسی بـر موجود در بین جمعیت
). 2مورد مطالعه بود (جدول 

1- Ward’s
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آوري آنهاهاي دیپلوئید وحشی گندم اینکورن مورد مطالعه و محل جمعنام گونه-1جدول 
طول 

جغرافیایی
عرض 

جغرافیایی
ارتفاع از 
سطح دریا آوريمحل جمع استان گونه کد ردیف

ʹʹ28ʹ45°45 ʹʹ20ʹ39°36 2/1649 جاده مهاباد به سردشت غربیآذربایجان Triticum boeoticum 3 1

ʹʹ43ʹ35°46 ʹʹ41ʹ51°34 6/2267 ابتداي جاده جوانمرد 
کوزوان کردستان Triticum boeoticum 4 2

ʹʹ27ʹ28°46 ʹʹ31ʹ19°36 2/1588 حومه سقز کردستان Triticum boeoticum 10 3
ʹʹ32ʹ32°47 ʹʹ33ʹ19°34 1936 تمرگ- جاده هرسین کرمانشاه Triticum boeoticum 12 4
ʹʹ37ʹ34°46 ʹ29ʹʹ41°35 4/1760 دو راهی جوانمرد کرمانشاه Triticum boeoticum 16 5
ʹʹ35ʹ26°48 ʹ16ʹʹ53°34 8/2431 آبادبین چغلوند و خرم لرستان Triticum boeoticum 18 6
ʹʹ26ʹ57°46 ʹ19ʹʹ32°33 6/1586 جاده کرمانشاه کامیاران کرمانشاه Triticum boeoticum 19 7
ʹʹ18ʹ48°48 ʹ28ʹʹ50°34 4/1679 دشت لرستانسفید لرستان Triticum boeoticum 52 8
ʹʹ28ʹ44°46 ʹ45ʹʹ12°33 8/1291 پاوه-جاده جوانمرد کردستان Triticum boeoticum 102 9

ʹʹ32ʹ40°50 ʹ27ʹʹ23°34 2/1709 روستاي دشت - طالقان
تاگورال قزوین Triticum boeoticum 114 10

ʹʹ9ʹ54°47 ʹ39ʹʹ25°35 6/1573 آبادخرم35کیلومتر لرستان Triticum boeoticum 118 11

ʹʹ30ʹ51°48 ʹ37ʹʹ17°36 2/1367 دشت (گل زرد)سفید لرستان Triticum boeoticum 120 12
ʹʹ28ʹ37°47 ʹ43ʹʹ19°33 3/1153 آبادنور- جاده هرسین کرمانشاه Triticum boeoticum 125 13ʹʹ38ʹ8°48 ʹʹ27ʹ11°33 2/1270 اسدآباد همدان Triticum boeoticum 126 14

ʹʹ31ʹ46°46 ʹʹ31ʹ18°34 2/1851 نورآباد- جاده هرسین کرمانشاه Triticum boeoticum 127 15

ʹʹ36ʹ41°48 ʹʹ27ʹ45°34 6/1613 سپید دشت- آبادجاده خرم لرستان Triticum boeoticum 155 16

ʹʹ40ʹ51°50 ʹʹ26ʹ17°35 2/1988 شهرفرخ چهارمحال 
بختیاري Triticum boeoticum 163 17

ʹʹ32ʹ13°48 ʹʹ25ʹ44°30 4/2249 الشتر- آبادخرم لرستان Triticum boeoticum 171 18
ʹʹ31ʹ41°48 ʹʹ37ʹ23°33 1652 دشتسپید- آبادخرم لرستان Triticum boeoticum 176 19

ʹʹ31ʹ29°48 ʹʹ14ʹ12°32 2105 یددشتسپ- آبادجاده خرم لرستان Triticum boeoticum 177 20

ʹʹ22ʹ37°47 ʹʹ6ʹ13°32 8/2152 سنقر کرمانشاه Triticum boeoticum 181 21

ʹʹ30ʹ54°47 ʹʹ33ʹ22°34 6/1970 هرسین–آباد جاده نور لرستان Triticum boeoticum 207 22

ʹʹ17ʹ33°47 ʹʹ25ʹ40°40 8/1706 کلیبريکیلومتر30 شرقیآذربایجان Triticum boeoticum 216 23
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...هاي دیپلوئید نام گونه-1جدول ادامه 
طول 

جغرافیایی
عرض 

جغرافیایی
ارتفاع از 
سطح دریا

آوريمحل جمع استان گونه کد ردیف

ʹʹ27ʹ10°47 ʹʹ37ʹ17°33 2096 فیروزآباد-جاده الشتر لرستان Triticum boeoticum 230 24

ʹʹ21ʹ33°47 ʹʹ25ʹ24°33 2/1522 تپهقره-آباداسد-سنقر کرمانشاه Triticum boeoticum 257 25
ʹʹ45ʹ32°47 ʹʹ34ʹ52°34 8/2093 جاده سنقر- کرمانشاه کرمانشاه Triticum boeoticum 277 26

ʹʹ31ʹ40°48 ʹʹ29ʹ48°34 8/1967
آباد جاده خرم30کیلومتر 

سپیدشت
لرستان Triticum boeoticum 316 27

ʹʹ24ʹ33°47 ʹʹ31ʹ12°34 6/2044 آباد، قره تپهاسد-سنقر کرمانشاه Triticum boeoticum 320 28
ʹʹ37ʹ31°46 ʹʹ18ʹ47°33 2/1072 دامنه مانشت کوه-سرآبله ایالم Triticum boeoticum 368 29

ʹʹ14ʹ45°48 ʹʹ34ʹ55°33 4/1757
آباد خرم- جاده دورود

آبادخرم35کیلومتر
لرستان Triticum boeoticum 372 30

ʹʹ38ʹ23°46 ʹʹ26ʹ47°34 1895 کرند - آبادجاده اسالم کرمانشاه Triticum boeoticum 407 31
ʹʹ23ʹ28°46 ʹʹ34ʹ39°34 2/1692 سقز کردستان Triticum boeoticum 200 32
ʹʹ18ʹ16°46 ʹʹ22ʹ27°34 1509 مریوانروستاي باشماق کردستان Triticum urartu 15 33ʹʹ24ʹ19°46 ʹʹ52ʹ17°33 4/1971 آبادخسرو-کرند کرمانشاه Triticum urartu 77 34

ʹʹ34ʹ11°51 ʹʹ32ʹ47°34 2/1796
سخت پاتاوه جاده سی

کهکیلویه
کهکیلویه Triticum urartu 154 35

ʹʹ29ʹ51°50 ʹʹ30ʹ53°33 2/1673 شهرفرخ
چهارمحال 

بختیاري Triticum urartu 162 36

ʹʹ25ʹ22°47 ʹʹ28ʹ31°33 8/1961 ورانروستاي نژي کرمانشاه Triticum urartu 165 37

ʹʹ33ʹ52°47 ʹʹ28ʹ16°34 2/1637 آباد، ذوالفاسسنقر به اسد کرمانشاه Triticum urartu 206 38

ʹʹ22ʹ25°47 ʹʹ26ʹ25°36 1551 بیستون-آبادحسین کرمانشاه Triticum urartu 285 39

ʹʹ31ʹ19°42 ʹʹ34ʹ37°35 4/1518 مریوان دستانکر Triticum urartu 300 40

- - - - - Triticum boeoticum 484 41
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میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی-2جدول 
T. urartuوT. boeoticumهاي مختلف در جمعیت

منابع تغییر
خطاجمعیتتکرارصفات

24080درجه آزادي
21/11973/46*94/338ارتفاع بوته
50/547/1**72/20طول برگ
01/0003/0**002/0عرض برگ
40/319/1**80/3طول سنبله

13/1099ns04/4433/33هاتعداد کل پنجه
30/161ns66/1757/12هاي بارورتعداد پنجه

34/1627/6**29/5تعداد سنبلچه در سنبله
65/5619/22**46/66تعداد دانه در سنبله

62/213/1**90/17هاوزن کل سنبله
02/0009/0**03/0عملکرد دانه

54/3828/9**90/214بیوماس
85/4365/4**42/9روز تا ظهور سنبله
04/002/0**21/0شاخص برداشت

ns ،* درصد1درصد و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیترتیب غیر معنیبه:**و

هـا گونـه گروهـی  سـه میـانگین   نتایج حاصل از مقای
نشان داد که از نظر ارتفـاع بوتـه، طـول بـرگ، روز تـا      

عـداد سـنبلچه، تعـداد    ظهور سنبله، طول سنبله اصلی، ت
ه، عملکرد دانه در بوته و بیوماس بین ایـن  دانه در سنبل

.)3(جـدول  شـت داداري وجود دو گونه اختالف معنی
دست آمـده بـراي   هاي بهکه با توجه به میانگینطوريبه

موارد نسـبت  بیشتر در T. boeoticumگونه ،هر صفت
بـود از مقـادیر بـاالتري برخـوردار    T. urartuبه گونـه 
- دست آمـده مـی  بهنتایجبهبا توجهبنابراین ). 1(شکل 

توان عنوان کرد که دو گونه مورد بررسی از نظر صفات 
عالوه بـر . با یکدیگر اختالف دارندمورفولوژیک - آگرو

- این میانگین صفات ارزیابی شده در هریک از جمعیت

نیز محاسبه شد (جدول مقایسه گونه دو بههاي مربوط

میانگین صفات نشان داده نشده است). بیشترین تعـداد  
.216Tb. ،176Tbهـاي  روز تا ظهور سنبله در جمعیت

هــاي و کمتــرین تعــداد روز در جمعیــت  .181Tbو 
118Tb. ،316Tb. ،165Tu.77وTu.مشاهده شد)Tb

T. urartuو T. boeoticumدهنده ترتیب نشانبهTuو 

هـاي  جمعیـت که نتایج نشان داد در مجموع.)باشندمی
.Tهــاي گونــه نســبت بــه جمعیــتT. urartuگونــه 

boeoticumــر هســتندزودرس ــه .ت ــاع بوت از نظــر ارتف
هـا  پابلندترین جمعیتTb.114وTb.320هاي جمعیت

، .Tb ،15Tu.120هـاي  و پـس از آنهـا جمعیـت   بودند
176.Tb 257و.Tb  بـه از ارتفاع بوته بلنـدتري نسـبت

کمترین طول برگ در . ها برخوردار بودنددیگر جمعیت
ــت ــاي جمعیـ و Tb ،368.Tb ،407.Tb ،16.Tb.118هـ
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181.Tb 10هاي جمعیتبیشترین طول برگ در و.Tb و
15.Tu ،206Tb. 200وTb.ــ ــاهده ش ــین دمش . همچن

از بیشـترین و  .320Tbو .176Tb. ،3Tbهاي جمعیت
.368Tbو .154Tu. ،162Tu. ،118Tbهـاي  جمعیت

از کمترین عرض برگ برخوردار بودند. بیشترین اندازه 
هـاي  طول سنبله اصـلی و تعـداد سـنبلچه در جمعیـت    

176Tb. 216وTb.  ــت ــین جمعی ــد. همچن مشــاهده ش
176Tb.د پنجه برخوردار بود. صـفات  از بیشترین تعدا

تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه در بوته، وزن کل سنبله
هاي هوایی هاي بوته، تعداد دانه در بوته، بیوماس بخش

، .316Tbهـاي  ترتیب در جمعیتبهو شاخص برداشت
320Tb. ،200Tb. ،120Tb. ،176Tb. 118وTb.داراي

برداشـت در  شـاخص  در مقابـل بودند. مقادیرباالترین 
هاي هر دو گونه دامنه محدودي از تغییـرات را  جمعیت

هر بههاي مربوططور کلی در بین جمعیتبهنشان داد.
ــت  ــه جمعیـ ــوط  دو گونـ ــاي مربـ ــه هـ ــتانهاي بـ اسـ

) از نظـر  .176Tb) و لرستان (216T.bشرقی (آذربایجان
هـاي هـوایی، طـول سـنبله     صفاتی مانند بیوماس بخـش 

در سـنبله اصـلی، تعـداد روز تـا     اصلی، تعداد سـنبلچه 
هاي مـورد مطالعـه   دیگر جمعیتبهنسبتظهور سنبله

- هاي مربوط به استانمیانگین باالتري داشتند و جمعیت

و .10Tb)، کردســتان (.320Tbهــاي کرمانشــاه ( 
200Tb.) 120)، لرستانTb.3غربی () و آذربایجانTb. (

هـا  یگر جمعیـت دبهاز نظر عملکرد دانه در بوته نسبت
توان اظهار داشت که میدر مجموعبرتر بودند. بنابراین 

.Tگونه  boeoticumمورفولوژیکی - از نظر صفات آگرو
بود.T. urartuداراي نمود بهتري نسبت به گونه 

مورفولوژیک-از نظر صفات آگروT. urartuوT. boeoticumهاي مقایسه گروهی گونه-3جدول 
منابع تغییر

ايدرون گونهايبین گونهفاتص

1244درجه آزادي
39/191965/86**ارتفاع بوته
92/520/3**طول برگ
ns10/0008/0عرض برگ
47/2012/2*طول سنبله

21/5338/46**هاتعداد کل پنجه
03/2357/15**هاي بارورتعداد پنجه

14/14122/10**تعداد سنبلچه در سنبله
99/33686/37**انه در سنبلهتعداد د

07/001/0*هاوزن کل سنبله
ns001/004/0عملکرد دانه

30/004/0**بیوماس
01/0001/0**روز تا ظهور سنبله
ns08/003/0شاخص برداشت

ns ،* درصد1درصد و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیترتیب غیر معنیبه:**و
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ترتیب از چپ به راست بیانگر: صفات به(T. urartuو T. boeoticumهاي مورفولوژیک در گونه-میانگین صفات آگرو-1شکل 
هاي بارور، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، ها، تعداد پنجهارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ، طول سنبله، تعداد کل پنجه

)باشدها، بیوماس، تعداد روز تا ظهور سنبله و شاخص برداشت می، وزن کل سنبلهعملکرد دانه

مورفولوژیکی - یري صفات آگروپذیب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی، اجزاي واریانس و وراثتاضر-4جدول 
T. urartuو T. boeoticumهاي در گونه

Triticum boeoticum Triticum urartu

h2 σ2ph σ2g σ2e/r CVg CVph h2 σ2ph σ2g σ2e/r CVg CVph

60 92/41 27/25 66/16 41/7 54/9 83 67/52 89/43 79/8 80/10 83/11 PH

77 24/2 72/1 52/0 19/13 03/15 81 92/1 55/1 37/0 59/12 01/14 LL

81 01/0 0001/0 0001/0 27/11 50/12 82 01/0 01/0 00/0 53/13 91/14 LW

70 50/1 05/1 44/0 13/13 65/15 73 62/0 45/0 17/0 60/8 10/10 SL

53 97/24 32/13 65/11 14/18 84/24 70 17/12 52/8 66/3 37/14 18/17 NTT

56 01/10 58/5 43/4 66/17 65/23 77 30/4 33/3 97/0 77/13 65/15 NFT

69 93/6 79/4 14/2 75/11 13/14 68 38/4 96/2 42/1 41/9 44/11 NS

66 81/23 73/15 08/8 33/13 40/16 80 03/18 48/14 55/3 06/13 57/14 NSS

69 31/1 91/0 40/0 15/28 78/33 50 46/0 23/0 23/0 12/14 97/19 TSW

67 01/0 01/0 00/0 90/19 25/24 73 01/0 01/0 00/0 94/17 03/21 GW

80 44/16 13/13 31/3 56/44 86/49 54 92/4 65/2 27/2 71/19 86/26 Bio

90 68/16 99/14 69/1 71/5 03/6 83 48/6 38/5 10/1 40/3 73/3 DH

68 02/0 01/0 01/0 67/16 15/20 54 01/0 01/0 01/0 51/12 05/17 HI

CVph ،CVg ،σ2e/r ،σ2g ،σ2ph وh2س ژنتیکی، واریانس فنوتیپی و ترتیب از راست به چپ عبارتند از: ضریب تغییرات فنوتیپی، ضریب تغییرات ژنوتیپی، واریانس خطا، واریانبه
هاي بارور، تعداد سنبلچه در سنبله، ها، تعداد پنجهترتیب از باال به پایین بیانگر: ارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ، طول سنبله، تعداد کل پنجهبهصفات.یري عمومیپذوراثت

روز تا ظهور سنبله و شاخص برداشت.ها، بیوماس، تعداد تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، وزن کل سنبله
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نتایج حاصـل از بـرآورد ضـرایب تغییـرات ژنتیکـی و      
-پذیري براي هریک از صـفات در گونـه  فنوتیپی و وراثت

نشان داده شـده اسـت. بـر    4هاي مورد بررسی در جدول 
ــه   ــوتیپی در گون ــرات فن ــایج ضــریب تغیی ــن نت اســاس ای

T. boeoticum درصد 03/6ا درصد (بیوماس) ت86/49از
متغیر است. بیشترین و کمترین میزان (روز تا ظهور سنبله)

نیـز مربـوط بـه بیومـاس     T. urartuاین ضریب در گونـه  
درصد) و روز تـا ظهـور سـنبله   86/26هاي هوایی (بخش

ــد) 73/3( ــوددرص ــه ب ــفات T. boeoticum. در گون ص
ــاس ( ــنبله 56/44بیوم ــل س ــد)، وزن ک ــا (درص 15/28ه

ترتیـب  بـه درصد)90/19و عملکرد دانه در بوته (درصد) 
از ضریب تغییرات ژنتیکی بـاالیی برخـوردار بودنـد ولـی     

.Tمیــزان ایــن ضــریب در گونــه  urartu دامنــه تغییــرات
71/19کمتري داشت و بیشـترین مقـدار آن بـه بیومـاس (    

درصد) 94/17دنبال آن عملکرد دانه در بوته (بهدرصد) و
ضـریب  کـه  توان عنـوان کـرد   میموعتعلق داشت. در مج

تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی باال بیانگر وجود تنـوع ژنتیکـی   
هاي مورد مطالعه بـراي ایـن صـفات    زیاد در بین جمعیت

گیـري  یري نیز بـراي صـفات انـدازه   پذمیزان وراثتاست.
که ارتفـاع بوتـه و روز تـا ظهـور     طوري، بهشده متغیر بود

یري را در گونـه پـذ یـزان وراثـت  ) بیشترین م83/0(سنبله
T. urartu50/0ها (از خود نشان دادند و وزن کل سنبله (

T. boeoticumاز کمترین میزان برخوردار بـود. در گونـه   

) 90/0(یري در روز تا ظهور سنبلهپذباالترین میزان وراثت
مشـاهده شـد. همچنـین عملکـرد دانـه در بوتـه در گونــه      

T. urartuترین ضــریب تغییــرات فنــوتیپی و داراي بــاال
ــه  ــزان ایــن ضــرایب در گون ــود و بیشــترین می ژنتیکــی ب

T. boeoticumها اختصاص داشت.به وزن کل سنبله

مورفولوژیـک  -آگروصفت 13ضرایب همبستگی بین 
ــه ــاي وحشــیدر گون .Tه boeoticum وT. urartu در

ارائه شده است. همبستگی ارتفاع بوتـه بـا تمـام   5جدول 
دار بـود ولـی   جز شاخص برداشت مثبت و معنیبهصفات

-همبسـتگی معنـی  تعداد پنجه بارور در بوتهاین صفت با 

داري نداشت. بیشترین میزان همبستگی بین ارتفاع بوتـه و  
عرض برگ مشاهده شد. همبسـتگی طـول بـرگ تنهـا بـا      

هـاي بـارور،   صفات عرض برگ، طول سنبله، تعداد پنجـه 
هـا و عملکـرد   له اصلی، وزن کـل سـنبله  تعداد دانه در سنب

دار بود. عـرض بـرگ   دانه در بوته و بیوماس مثبت و معنی
نیز بیشترین همبستگی را با بیوماس نشـان داد. همبسـتگی   

جز شـاخص مثبـت و   بهتعداد پنجه در بوته با تمام صفات
هـا و  دار بود. تعداد پنجه بارور تنها با وزن کل سـنبله معنی

دار نشـان داد. همبسـتگی   ی مثبت و معنیبیوماس همبستگ
جـز شـاخص   بـه بین طول سـنبله اصـلی و تمـام صـفات    

برداشت مثبت بود. کلیه صفات با شاخص برداشـت داراي  
همبستگی منفی بودند. همـانطور کـه در جـدول ضـرایب     

شود تمام صـفات مورفولوژیـک بـا    همبستگی مشاهده می
داري و معنـی عملکرد دانه در بوته داراي همبستگی مثبت 

بودند و در این بین تنها همبستگی ایـن صـفت بـا تعـداد     
رسـد در  نظـر مـی  بـه بنـابراین  دار نشـد. پنجه بارور معنـی 

دهی باالیی دارند سهم بیشـتري از  گیاهانی که قدرت پنجه
شـود و در ایـن راسـتا    گیاه صرف تولیـد پنجـه مـی   ر ئذخا

،نبـر ایـ  عـالوه  قدار عملکرد دانـه کمتـر خواهـد شـد.     م
نظور بررسـی ارتبـاط مهمتـرین معیارهـاي جغرافیـایی      مبه

مانند ارتفاع از سطح دریا، طـول و عـرض جغرافیـایی بـا     
ضـرایب همبسـتگی بـین ایـن     مورفولوژیک -آگروصفات 
هـر چنـد کـه همبسـتگی عـرض      نیز محاسبه شـد. عوامل 

جغرافیایی با طول برگ، عرض برگ، تعداد دانه در سـنبله،  
عداد سنبلچه، عملکرد دانـه در بوتـه و   طول سنبله اصلی، ت

روز تا ظهور سنبله مثبت بـود ولـی تنهـا همبسـتگی بـین      
. ارتفـاع  شددار عرض جغرافیایی و طول سنبله اصلی معنی

-هاي هر بوته، تعـداد پنجـه  از سطح دریا با تعداد کل پنجه

هاي بارور، عملکرد دانه در بوته، بیومـاس، روز تـا ظهـور    
ت و با شـاخص برداشـت همبسـتگی    سنبله همبستگی مثب

منفی داشت ولی از میان آنهـا همبسـتگی ارتفـاع از سـطح     
هـاي بـارور و شـاخص برداشـت     دریا با تعداد کـل پنجـه  

.بوددار معنی
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T. urartuو T. boeoticumهاي هاي وحشی گونهضرایب همبستگی صفات مورد ارزیابی در جمعیت-5جدول 

† PH LL LW SL NTT NFT SN NSS GY TSW Bio DH HI Lon Lat Alt

PH

LL 39/0 *

LW 77/0 ** 56/0 **

SL 68/0 ** 41/0 ** 72/0 **

NTT 51/0 ** 18/0 38/0 * 64/0 **

NFT 14/0 50/0 ** 11/0 05/0 46/0 **

SN 66/0 ** 25/0 63/0 ** 87/0 ** 57/0 ** 11/0 -
NSS 70/0 ** 43/0 ** 55/0 ** 72/0 ** 46/0 ** 04/0 77/0 **

GY 75/0 ** 56/0 ** 72/0 ** 70/0 ** 41/0 ** 20/0 62/0 ** 84/0 **

TSW 61/0 ** 69/0 ** 62/0 ** 56/0 ** 62/0 ** 64/0 ** 43/0 ** 57/0 ** 73/0 **

Bio 73/0 ** 39/0 * 74/0 ** 86/0 ** 81/0 ** 32/0 * 76/0 ** 66/0 ** 70/0 ** 75/0 **

DH 49/0 ** 12/0 - 47/0 ** 73/0 ** 63/0 ** 27/0 - 73/0 ** 46/0 ** 30/0 17/0 69/0 **

HI 46/0 - ** 09/- 49/0 - ** 68/0 - ** 80/0 - ** 29/0 - 59/0 - ** 31/0 - * 24/0 - 48/0 - ** 85/0 - ** 73/0 - **

Lon 20/0 - 18/0 - 26/0 - 03/0 - 13/0 15/0 11/0 - 30/0 - 20/0 - 04/0 01/0 02/0 14/0 -
Lat 01/0 - 15/0 06/0 36/0 * 01/0 - 17/0 - 21/0 16/0 10/0 10/0 - 10/0 18/0 09/0 - 14/0 -
Alt 007/0 03/0 06/0 05/0 33/0 * 17/0 01/0 - 06/0 - 04/0 - 22/0 22/0 20/0 32/0 - * 17/0 18/0 -

درصد.1درصد و 5ح احتمالودار در سطترتیب معنیبه:**و *

ملکرد هاي بارور در هر بوته، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، عها، تعداد پنجهعبارتند از: ارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ، طول سنبله اصلی، تعداد کل پنجهباال به پاییناز ترتیب بهصفات و معیارهاي جغرافیایی
شاخص برداشت، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا.،بیوماس، روز تا ظهور سنبلهها،دانه در بوته، وزن کل سنبله
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فات ارزیابی شدهبر اساس کلیه صT. urartuو T. boeoticumهاي اي جمعیتتجزیه خوشه-2شکل 
)Ward’sبا استفاده از روش وارد (
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بر اساس عرض جغرافیاییT. urartuو T. boeoticumهاي اي جمعیتتجزیه خوشه-3شکل 
)Ward’sبا استفاده از روش وارد (و ارتفاع از سطح دریا
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بحث
، ژنتیکیر ئدر ذخاموجود تنوع ژنتیکی میزان ارزیابی

ت تاهاي اصالح نبابرنامهبیشترهاي اولیه در گامیکی از
اطالع از سطح تنوع موجود در شود و محسوب می

تشخیص برايتواند هاي ژنتیکی میها و خزانهپالسمژرم
ر ژنتیکی از ئسازي ذخاهاي ژنی، غنیتکرارها در بانک
هاي مناسبوب و شناسایی ژنهاي مطلطریق انتقال ژن

Mohammadi(کار رود به & Prasanna, نتایج .)2003
ها از نظر نشان داد که بین جمعیتحاصل از این مطالعه 

جز بهگیري شدهاندازهیمورفولوژیک-آگروتمام صفات 
-هاي بارور اختالف معنیاد پنجهها و تعدتعداد کل پنجه

داري وجود داشت که بیانگر تنوع موجود در بین 
-گیري میهاي مورد بررسی براي صفات اندازهجمعیت

هاي موجود در منظور مقایسه جمعیتبه).2باشد (جدول 
نشان داد انجام و نتایجمقایسه میانگین گروهی،ههر گون

ز تا ظهور سنبله، که از نظر ارتفاع بوته، طول برگ، رو
طول سنبله اصلی، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، 
عملکرد دانه در بوته و بیوماس بین این دو گونه اختالف 

که با توجه به طوريبه. )3داري وجود دارد (جدول معنی
که شدمشخص دست آمده براي هر صفت،بههايمیانگین
بت به گونهموارد نسبیشتردر T. boeoticumگونه 

T. urartu 1از مقادیر باالتري برخوردار است (شکل .(
توان عنوان کرد که دو بنابراین با توجه به این نتایج می

مورفولوژیک با -گونه مورد بررسی از نظر صفات آگرو
و Filatenkoدر این رابطهیکدیگر اختالف دارند.

با توجه به خصوصیات کیفی هم ) 2001همکاران (
هاي رویشی، این دو گونه را در دو گروه مجزا اندام

تفکیک کردند و عنوان نمودند که اگرچه این دو گونه 
ممکن است در بسیاري از صفات مورفولوژیک و رشدي 
بسیار مشابه هم باشند ولی در صفاتی مانند تعداد دانه در 
سنبله، نوع دانه و حتی طول ریشک با یکدیگر متفاوتند.

منظور بررسی به) نیز2005همکاران (وSalimiدر ضمن
هاي دیپلوئید ایران از صفاتی مانند تنوع و تشریح گونه

تعداد دانه، اندازه دانه در سنبلچه براي مقایسه این دو گونه 

منظور مقایسه هریک از به،استفاده کردند. عالوه بر این
ها انجام هاي موجود در هر گونه مقایسه میانگینجمعیت
ختالف بین وجود اتایج حاصل از آن تأییدکننده شد و ن
هايدو گونه و برتري جمعیتهاي جمعیت

T. boeoticum نسبت بهT. urartuعنوان نمونه، به.بود
صفات ارزیابی شده در هریک از با توجه به میانگین

-جمعیتکه شدشخص مدو گونه بههاي مربوطجمعیت

هاي گونهنسبت به جمعیتT. urartuهاي گونه 
T. boeoticumرسد نظر میبهرو از اینتر هستند، زودرس

هاي توان از این گونه در اصالح براي مقابله با تنشمی
موجب آن الزمه فرار از شرایط بهکهکردمحیطی استفاده 

. برخی از محققان بر این زا براي گیاه فراهم گرددتنش
یاه یکی از تر شدن طول دوره رشد گباورند که کوتاه

راهبردهاي فرار از خشکی است، زیرا صفت زودرسی 
سبب ظهور بهتر ژنوتیپ (از نظر عملکرد و ثبات آن) در 

,Blumشود (شرایط تنش می ). محققان متعددي به 1996
تنش ویژهبههاي محیطی،زودرسی براي مقاومت به تنش

و Motzoازجملهاند.خشکی توجه ویژه نشان داده
Giunta)2007 (که ورود زودهنگام ارقام گندمبیان کردند

شود و افشانی و لقاح میمرحله گلدهی سبب بهبود گردهبه
همینطوریابد.در نتیجه عملکرد دانه افزایش می

Poursiahbidi) در آزمایشی که بر 2012و همکاران (
هاي گندم دوروم انجام دادند دریافتند که روي الین

باالیی با صفات زودرسی و دوره عملکرد دانه همبستگی
طول و عرض برگ از طریق پر شدن دانه دارد.

تأثیرگذاري بر میزان سطح برگ ازجمله صفاتی هستند که 
هاي فتوسنتزي مشارکت دارند. تصور بر این در فعالیت

است که برخورداري از شاخص سطح برگ مطلوب
،داشتن طول و عرض بیشتر در مراحل اولیه رشددلیلبه

این ویژگی در نهایت زیراویژگی مناسبی براي گیاه باشد، 
Shahid-Masoodروي عملکرد تأثیرگذار خواهد بود ( et

al., جز یک بهرسدنظر میبهدر این راستا،). 2005
هاي گونه ) جمعیت.T. urartu)15Tuجمعیت از گونه 

T. boeoticum موازات بهوبیشتر ول و عرض برگ طاز
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برخوردار باشند.تريمطلوبسطح برگی آن شاخص
هاي هر دو گونه طور کلی شاخص برداشت در جمعیتبه

دامنه محدودي از تغییرات را نشان داد. پیش از این 
Sakharova)1980 در را پایینی ) نیز شاخص برداشت

وT. boeoticumهاي هاي اینکورن در گونهگندم
T. monococcumن را همبستگی دست آورد و دلیل آبه

پایین این صفت با فعالیت فسفوریالسیون نوري در مرحله 
هاي طور کلی در بین جمعیتبه.کردافشانی عنوان گرده

هاي استانبه هاي مربوط جمعیت،هر دو گونهبهمربوط
) از نظر .176Tb) و لرستان (216T.bشرقی (آذربایجان

له اصلی، هاي هوایی، طول سنبصفاتی مانند بیوماس بخش
تعداد سنبلچه در سنبله اصلی، تعداد روز تا ظهور سنبله

هاي مورد مطالعه میانگین باالتري دیگر جمعیتبهنسبت
هاي کرمانشاه هاي مربوط به استانداشتند و جمعیت

)320Tb.) 10)، کردستانTb. 200وTb. لرستان ،(
)120Tb.3غربی () و آذربایجانTb.نه ) از نظر عملکرد دا

بنابراین در ها برتر بودند.دیگر جمعیتبهدر بوته نسبت
.Tکه گونه کردبیانتوان مجموع می boeoticum از نظر

مورفولوژیکی داراي نمود بهتري نسبت به -صفات آگرو
بود.T. urartuگونه 

موجود در عالوه بر وجود سطح باالیی از تنوع ژنتیکی 
- توارث آگروالگويهاي مورد بررسی وجود جمعیت

هاي مورد مطالعه از دیگر متفاوت بین گونهمورفولوژیکی 
رتفاع بوته و روز که اطوريبهنتایج مهم این تحقیق بود.

یري را در گونهپذبیشترین میزان وراثتتا ظهور سنبله
T. urartuدر گونهکهدر حالی،از خود نشان دادند

T. boeoticumروز تا یري برايپذاثتباالترین میزان ور
مشاهده شد. همچنین عملکرد دانه در گونه ظهور سنبله
T. urartu داراي باالترین ضریب تغییرات فنوتیپی و

ژنتیکی بود و بیشترین میزان این ضرایب در گونه
T. boeoticumها اختصاص داشت. در وزن کل سنبلهبه

و همکارانManiee) و 2006و همکاران (Paulمطالعه 
یري براي ارتفاع بوته در پذدرصد باالیی از وراثت) 2009(

در بررسی گزارش شده بود.هایی از گندم دورمژنوتیپ

ي شده از آورتنوع ژنتیکی در ارقام بومی گندم جمع
و همکاران Moghaddamغربی ایراننواحی جنوب

براي روز تا را یري پذ) نیز میزان باالیی از وراثت1997(
) گزارش کردند. 59/0) و عملکرد دانه (99/0ه (ظهور سنبل

تعداد پنجه، تعداد سنبله، بیوماس نانآهمچنین در مطالعه 
ضریب تغییرات دانه در سنبله از باالترین مقدار و تعداد 

ذکر است بهفنوتیپی و ژنتیکی برخوردار بودند. الزم
یري باالیی براي برخی از پذاگرچه در این مطالعه وراثت

دست آمد ولی با توجه به اینکه نتایج حاصل بهصفات
یکسال آزمایش است، این مقادیر ممکن استبهمربوط

ژنوتیپ و اختالط با واریانس ×علت اثر متقابل سال به
طرف باال باشد و در صورت بهژنتیکی داراي اریب

ها در چند سال مختلف، ممکن است ارزیابی جمعیت
شود.تر فراهم برآوردهاي واقعی

در یمورفولوژیک-ت آگرواضرایب همبستگی بین صف
نشان دادT. urartuو T. boeoticumهاي وحشی گونه
با عملکرد دانه در بوته داراي مورد بررسیتمام صفات که 

و در این بین تنها بودندداري همبستگی مثبت و معنی
از . نبوددار همبستگی این صفت با تعداد پنجه بارور معنی

دهی رسد در گیاهانی که قدرت پنجهنظر میبهرواین
ر گیاه صرف تولید پنجه ئباالیی دارند سهم بیشتري از ذخا

د دانه کمتر خواهد شود و در این راستا مقدار عملکرمی
) و Sharma)1979و Sinhaاي که توسط شد. در مطالعه

Belay) منظور ارزیابی روابط بین به)1993و همکاران
بین عملکرد دانه شدانجامهاي بومی گندم تودهصفات در 

و سه مؤلفه اصلی عملکرد (تعداد دانه در سنبله، تعداد 
در سنبلچه و وزن دانه) همبستگی مثبتی گزارش شد. 

هاي بومی بررسی تنوع فنوتیپی و ارزیابی تنوع بین توده
-Shahidن نواحی بلوچستان و پاکستابهگندم مربوط

Masoodنیز رابطه مثبتی بین عملکرد 2005(و همکاران (
دانه با تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه مشاهده کردند. 

در در ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی
نواحی جنوب ایرانبههاي بومی گندم مربوطتوده

Moghaddam) نیز همبستگی مثبتی 1997و همکاران (
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دانه در سنبله، تعداد روز تا بین عملکرد دانه با تعداد
مطالعهظهور سنبله و عملکرد بیولوژیک گزارش کردند.

جغرافیایی و اکولوژیکی یکی از عواملارتباط بین 
-ساختار جمعیت و تمایز گونههاي بررسی روشمهمترین 

Hegazyباشد (میمناطق مختلف موجود در هاي  et al.,

ط مهمترین بررسی ارتبا. در این تحقیق نیز )1998
معیارهاي جغرافیایی مانند ارتفاع از سطح دریا، طول و 

نشان دادمورفولوژیک -عرض جغرافیایی با صفات آگرو
و ارتفاع طول سنبله اصلی باتنها بین عرض جغرافیایی که 

هاي بارور و شاخص تعداد کل پنجهاز سطح دریا با
پیش از این .شتي وجود دادارمعنیهمبستگی برداشت 

Ruiz) بین را داري ) همبستگی معنی1997و همکاران
عوامل جغرافیایی و صفات مورفولوژیکی مانند ارتفاع و 

هاي مراحل رشد رویشی گیاه در رابطه با تنوع گونه
و Ruiz،وحشی جو گزارش کردند. افزون بر این

که ارتفاع از سطح دریا تنها بیان کردند) 1997همکاران (
هاي رویشی (مانند خصوصیات ژگیبا ارتفاع بوته و وی

مطالعه تنها در این مربوط به برگ) همبستگی دارد. اگرچه 
دست بهنتایجاما،استشدهیکسال و یک مکان انجام 

آمده براي نخستین بار نشان داد که عالوه بر ارتفاع از 
در تنوع تا حدوديسطح دریا، عرض جغرافیایی نیز 

ظر طول سنبله مؤثر بوده پالسم حداقل از نژنتیکی ژرم
هاي قبلی تنها به ارتفاع از در حالی که در گزارش،است

اي و تنوع در غناي گونهثر ؤمعنوان عامل بهسطح دریا
Hegazyزیستی آنها اشاره شده است ( et al., ؛ 1998

Grytnes & Vetaas, ,Fisher & Fuel؛ 2002 2004.(
اس صفات بر اساي دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه

هاي مورد مطالعه را در دو گروه جمعیت،گیري شدهاندازه
بندي با الگوي نحوي که این گروهبه،تفکیک کردکلی

جغرافیایی و عرضآمده بر اساس دست بهتنوع ژنتیکی
بنابراین با .بیشترین تطابق را نشان دادارتفاع از سطح دریا 

عرض ع از ارتفاکه رسدنظر میبهبه این نتایجهتوج
بندي عوامل مهمی در گروهسطح دریا جغرافیایی و 

هاي مندرج در بر اساس دادهزیرا،هستندها جمعیت

حاصل از 2هاي موجود در گروه تمام جمعیت1جدول 
اي داراي ارتفاع از سطح دریاي تقریباً تجزیه خوشه

با بررسی تنوع ژنتیکیبنابراین .یکسان و مشابه بودند
،نواحی غربی ایرانیپلوئید گندم وحشی درهاي دگونه

Maleki) ها تنوع باالیی را در این گونه)2006و همکاران
) در 2010و همکاران (Shiriهمینطورمشاهده کردند.

هاي اینکورن دیپلوئید سطح ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم
هاي غربی در مقایسه با باالیی از تنوع را در استان

غربی گزارش دادند.نواحی شمالبههاي مربوطجمعیت
-Pourو ) 2015همکاران (وMousavifardهمچنین

Aboughadareh) نیز در ارزیابی تنوع ) 2016و همکاران
آوري شده ژنتیکی موجود در گونه وحشی دیپلوئید جمع

غربی و غرب ایران سطح باالیی از تنوع از نواحی شمال
د.اي را گزارش کردنبین و درون گونه

هایی مانند هاي وحشی منابع غنی از ویژگیگونهالبته 
روند. در شمار میبههاي زنده و غیر زندهمقاومت به تنش

عنوان یکی از بهT. boeoticumگونه بهبرخی از مطالعات
هاي مطلوب کیفیت پروتئین، میزان اسید منابع بخشنده ژن

تعداد بط با عملکرد مانند تآمینه و همچنین صفات مر
Baldocchiشده است (اشارهسنبلچه  et al., 1984;

Ahmadi & Pour-Aboughadareh, بسیاري از ).2015
مانند سفیدك پودري ،هاهاي اصلی مقاومت به بیماريژن

T. boeoticumهاي و زنگ برگ در گندم نان در گونه

Hovhannisyanاست (گزارش شده et al., 2011 .(
حاصل از این بررسی نشان داد که طور کلی نتایج به

از Aهاي خویشاوند وحشی گندم داراي ژنوم جمعیت
- مورفولوژیکی داراي تنوع قابل مالحظه-نظر صفات آگرو

اي هستند. همچنین با توجه به تنوع وسیع و پراکنش 
غربی و غرب ها در نواحی شمالجغرافیایی این گونه

هاي اصالحینامهایران، شناسایی و استفاده از آنها در بر
تواند هاي زراعی میهاي مفید به گونهمنظور انتقال ژنبه

هاي مطلوب را فراهم موجبات تولید ارقام جدید با ویژگی
العاده در وجود تنوع ژنتیکی فوق،. افزون بر اینکند

هاي کرمانشاه و آوري شده از استانهاي جمعجمعیت
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م موجود در این پالسلرستان، بیانگر توجه ویژه به ژرم
باشد.مناطق می
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Abstract
In order to evaluate heritability of agro-morphological characters as well as study of

relationship between genetic diversity with geographical factors in Einkorn wild wheat
populations (41 accessions consisted of 33 accessions of T. boeoticum and 8 accessions of T.
urartu species), an experiment was conducted based on a randomized complete block design
with three replications in research station of University of Tabriz, Iran during 2011-2012
growing seasons. Analysis of variance showed significant differences among the accessions for
all of studied characters except numbers of total tiller and fertile tiller. Mean comparison also
revealed significant differences between the two species in terms of all characters except leaf
width as well as weight of total spikes and harvest index. For both of the species, heritability
and variation coefficients indicated high level of genetic variation for agro-morphological
characters. According to correlation coefficients, a positive and significant relation was found
among the studied characters. However, only correlation between latitude and spike length as
well as altitude and number of total tillers were positive and significant. Clustering of the
accessions on the basis of all characters and geographical factors produced two main groups, so
that in both dendrograms grouping of accessions were greatly consistent with each other.
Accessions with closer altitude and latitude were allocated to similar groups. On the whole,
remarkable level of genetic diversity among Einkorn wheat, especially accessions collected
from Kermanshah and Lorestan provinces was revealed, implying special attention to
germplasm of the areas is required.

Keywords: Cluster analysis, Einkorn wheat, germplasm, morphological diversity, traits
relationships.


