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  دهیچک
 ثبت و گواهی بذر ندیدرفرا گریکدی از دوروم گندم مختلف ارقامیی شناساي برا مناسب صفاتی ومعرف ش به منظور انتخابین آزمایا
 يها ک مندرج در دستورالعمل آزمونیران با استفاده از صفات مورفولوژیج در ایمنظور هشت رقم گندم دوروم را نیشد. بد انجام

 گندم رقم قرارگرفت. هشت مطالعه ) موردUPOV(2 یاهیدگیجد ارقام از تیحمای المللنیه بیاتحاد (DUS)1يداریوپای کنواختیز،یتما
تکرار در سال  3با  یکامل تصادف يها طرح بلوك اواروس درقالبی مره،کرخه،ی، سیا، بهرنگ، دنا، دهدشت، ساجیآر يهانام به دوروم

و  یصفت کم 29قرار گرفتند. تعداد  یابیمطالعه و ارز بذر و نهال کرج مورد یقات ثبت و گواهیدر مزرعه موسسه تحق 90-91 یزراع
ز ارقام با یشتر تمایب یور بررسمنظ دند. بهیگرد و ثبت يریدر گندم دوروم مشاهده، اندازه گ يداریو پا یکنواختی ز،یتما يها آزمون یفیک

ها انجام شد. ه کالستر دادهیو تجز (LSD)دار  ین با آزمون حداقل تفاوت معنیانگیسه میانس و مقایه واری، تجزیاستفاده از صفات کم
شک در نوك یسنبله، طول ر ارتفاع بوته، طول یاز نظر پنج صفت کم یانس نشان داد که ارقام مورد بررسیه واریج حاصل از تجزینتا

سه دو به دوي یج به دست آمده از مقاینتا. بودند درصد1در سطح احتمال  يدار یتفاوت معن يساقه و تراکم سنبله دارا یسنبله، مقطع عرض
شک در نوك سنبله ، تراکم سنبله ینشان داد که صفات ارتفاع بوته، طول ر درصد1دار  سه) در سطح معنییجفت مقا 28رقم ( 8موجود بین 

 به درصد5دار  صفات در سطح معنی نیکه ا یک نمودند. در حالیگر تفکیکدیجفت) را از  25جفت رقم (در مجموع  کی سنبله طولو 

نیز ارقام را در خوشه هاي  تجزیه کالستر صفات کمیک نمودند. یگر تفکیکدیک جفت رقم (تمام ارقام) را از یست، پنج، دو و یب بیترت
بوته و طول  ارتفاع صفاتی طور کل ش بهین آزمایآمده در ا دست به ز نمودند. با توجه به نتایجیکدیگر متمایا ازها ر مختلف قرار داده و آن

  بودند.   وتمایزارقام دوروم ازیکدیگر شناسایی براي صفات ترین مهم از شک در نوك سنبلهیر
  

  زیک، تمایگندم دوروم، صفات مورفولوژ :يدیکل کلمات
  

  مقدمه
ــ ــدم دوروم ب ــام علمــیگن  Triticum durum) ا ن

Desf.)     28از گــروه گنــدم هــاي تتراپلوئیــد، داراي 
ــوزوم ــه    )2n=4x=28( کروم ــاي دو دان ــدم ه ــه گن و ب

ــد. ــگ نیااي معروفن ــدمیان اه ازی ،  Poaceaeتیــره گن
سـاله، روز بلنـد، سـخت،     تک لپـه، خودگشـن، یـک   

 يدراز، زرد رنـــگ، بـــراق (شیشـــه اي) بـــوده و دارا
هــاي وتئین، گلــوتن و کربوهیــدراتشــتر پــریمقــدار ب

ــ ـــس ـــسه بیاـاده در مق ـــایــــا ســ ـــامر ـ ـــگن ارقـ دم ـ

ــی ــدم ــی ).Matsuo,1996(باش ــراورده از یک ــا ف  يه
ــم ــرف مهــــ ــدم وپرمصــــ Triticum( دوروم گنــــ  

turghidum L. var. Durum Desf.( و  یماکـــارون
ــپاگت ــ  یاس ــه ط ــت ک ــالها یاس ــاخ يس ــوان  ی ــه عن ر ب

ــ ــاز رژ یبخش ج شــده یــران رایــم امــرد ییم غــذای
 اولـــین دوروم گنــدم  نـــژادي اســت. تحقیقـــات بــه  

  .شد آغاز در کشورمکزیک1950باردردهه
  

1.Distinctness, Uniformity and Stability 
2.International  Union For The Protection Of New Varieties 
Of Plants 
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 المللی بین مرکز تأسیس با 1960دهه اواسط در
  (CIMMYT)ذرت و تحقیقات مگند تحقیقات

 منظورافزایش به دوروم گندم به درمکزیک مربوط
 اصلی مناطق پالسم وژرم یافت ادامه عملکرد دانه
 این نژادي در به هاي برنامه براي دنیا در کشت دوروم

  .شد ارزیابی مرکز
ــا ــوان  ی ــه عن ــیران ب ــا  یک ــتگاه ه ــدم  ياز خاس گن

 یطلــوب نســبتاً م  ییط آب و هــوا یشــرا  يدوروم دارا
ــرا ــرشــد ا يب ــن  گی ــانی ــوده و امک ــتول اه ب ــق دی  موف

 سرســــاختهیم عیوســــ درســــطح را ولصــــمح نیــــا
ــابرا .)Irani, 1993(اســـت ــایبنـ ــد ن بـ ــعه و رشـ  توسـ

ضــمن   تــوان مــی  در ایــران  دوروم گنــدم  زراعــت
ــام ــادهیت ــه ن م ــارونی اولی ــنایع ماک ــازي ص ــه ،س  زمین

ــاعدي ــادرات  مس ــراي ص ــارونی ب ــمولینا و ماک ــه س  ب
 کــه ایــن بــه باتوجــه .کــرد را فــراهم شــورازک خــارج

ــاز میـــــزان ــارونی نیـــ ــنایع ماکـــ ــازي صـــ  در ســـ
 امکـان  و اسـت  تـن سـمولینا   میلیـون  نیم کشورحدود

ــدآن ــود تولی ــور وج ــدم دارد، درکش  دوروم تولیدگن
 اســت  اهمیــت  داراي مــذکور  نیــاز صــنایع   رفــع و

.(Golabadi  and Arzani, 2002)  
اخیر بههاي ازطرف دیگر، ماکارونی درسال 

برنامه غذایی مردم ایران وارد شده  طورگسترده اي در
تر  اي تر وشیشه است. هرقدر دانه گندم دوروم درشت

باشد میزان سمولیناي حاصل از آن، بیشتر از ارقام دانه 
 يبود. دانه گندم دوروم دارا ریز و شیشه اي خواهد

ت ینا و در نهایه سمولیته يمنحصر به فرد برا یژگیو
 یاسپاگت ،یماکاران انواع ت پاستا، شاملمحصوال

 وهمکاران الخنجري .)Matsuo, 1996(ستا ها ورشته

(Alkhanjari et al., 2008)   صفت کیفی  15با بررسی
صفت کمی روي ارقام محلی گندم عمانی نشان  17و 

دادند که اطالعات حاصل از صفات مورفولوژیک 
  نشان دهند.توانند تنوع موجود بین ارقام را  ساده می

با مطالعه  )Boningen et al., 2006( همکاران و بونینگن
رقم گندم نان  289صفت کمی و مورفولوژیک،  56

بهاره مربوط به آمریکا، کانادا و مکزیک را در سه 
 16محیط مختلف با استفاده از تجزیه کالستر در 

  .بندي نمودند گروه اصلی طبقه
ــاروئیراد ــاران و ن ) Naroirad et al., 2006( همک

ــا ــی ب ــفات بررس ــک ص ــول مرفولوژی ــنبله ط  وزن ،س
ــه، صـــد ــه، دانـ ــه، ارتفـــاع تعدادپنجـ ــاقه، بوتـ  قطرسـ

ــنبل ــنبله در چـــه تعدادسـ ــا ، سـ ــنبله ظهـــور روزتـ  سـ
 بـــومی گنــدم  تــوده  103،  ســـنبله در دانــه  وتعــداد 
ــتان ــتان اسـ ــتان و سیسـ ــه را بلوچسـ ــروه هفـــت بـ  گـ
ــد تقســیم ــفات مورفولوژ .نمودن ــص ــدهیک متمای  زکنن

ــوان   ــا تحــت عن ــامبرده شناســهکــه ازآنه ــ ن ــود، یم  ش
ــرا هســتندکه یصــفات ــام صیوتشــخ ییشناســا يب  ارق

ــدی از ــورد گریک ــتفاده م ــ اس ــایگ یقرارم ــد. ب ــا رن  نی
ــال ــفانه، ح ــام متاس ــار ارق ــدم يتج ــا دوروم گن  رانی
ــد ــنامه فاق ــخص شناس ــه مش ــه باتوج ــتانداردها ب  ياس

 ازطــرف .)Lersten, 1987(باشــندیمــ یالمللــ نیبــ
ــ ید ارقــام  یگــر  بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد معرف

ــدم دوروم  و ضــرورت شناســایــجد  زیو تمــا یید گن
ــا ــام از  نی ــدیارق ــدادیک ــت، تع ــاز ا يگر الزم اس  نی

بـه عنـوان صـفات     شـده و  هیـ هـر رقـم ته   يصفات برا
   .گردد ثبت گرید ارقام از ز کننده یمتما

 در يتجــار دوروم گنــدم ارقــام کــه ییاز آنجــا
 یکیمورفولــــوژ شناســــنامه يدارا نونتــــاک رانیــــا
   .ل انجام شدیق با اهداف ذین تحقیلذا ا ،ستندین

 ارقـام  تمـایز کننـده بـین   مصـفات   یمطالعه و معرفـ . 1
  دوروم گندم

 ارقـــام )  بــراي یفـــیوک یشناســـنامه (کمــ  .  تهیــه 2
 دســتورالعمل در منــدرج صــفات براســاس موجــود

ــاتحاد ــ هی ــ نیب ــحما یالملل ــام از تی ــجد ارق  یاهیدگی
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)UPOV( ــق ــون طبــ ــا آزمــ ــا يهــ  یکنواختیز،یتمــ
  يداریوپا

ــادی. ا3 ــیون جـ ــک  کلکسـ ــع  (بانـ  یاطالعـــات مرجـ
ــت  ــام) جه ــهیمقا ارق ــام س ــورد دیــجد ارق  تقاضــا م

 نژادگــــر بــــه حقــــوق از تیــــوحما ثبــــت يبـــرا 
 کننــده کنتــرل کارشناســان بــه کمــک نیوهمچنــ

  .پیازت خارج ارقام صیتشخ در يبذر مزارع
  

  ها روش و مواد
ــدر ا ــژنوت 8پــژوهش، ن ی دوروم شــامل  گنــدم پی

ــآر ــاج  ی ــت، ، س ــا، دهدش ــگ، دن ــیا، بهرن مره، ی، س
ون بانـــک یاواروس موجـــود در کلکســ یــ  و کرخــه 

ــ یاهیــژن گ ــا یمل ــارز رانی ــشــدند. ا یابی ــن تحقی  قی
ــال ــه یپژوهشــ درمزرعــه 1390 یزراعــ درس  موسس

 35کــرج (  هــال نو بــذر  یوگــواه  ثبــت  قــاتیتحق
ــه ــهیدق 48و  درج ــمال ق ــهدر 50و  یش ــهیدق 58و  ج  ق

آزمایش بــه صــورت طــرح   د.یــ) اجــرا گردیشــرق
اجـرا شـد.    تکـرار  سـه بـا   یکامـل تصـادف   يبلوك ها

ــامل   ــرت ش ــر ک ــول   4ه ــه ط ــط ب ــر 5خ ــرض مت  وع
ــود.تراکم بوتــه حــدود  متــر یــک ــر  400ب بوتــه در مت

ــاس    ــد. براس ــه ش ــر گرفت ــع  در نظ ــتورالعمل، مرب  دس
 در کمــی مورفولوژیــک صــفت 5رقــم  هــر بــراي
ــل طـــی ــف مراحـ ــدي مختلـ ــاه رشـ ــاس و گیـ  براسـ

 وکــس زاد درجــدول ذکرشــده اعشــاري کــدهاي
از   جـدول  اعشـاري  گردیـد. کـدهاي   وثبـت  مشـاهده 

 ادامــه  99کــد  وتــا شــده  شــروع (بذرخشــک) 00
 تــا زنــی جوانــه مرحلــه از صــفات کنــد. ایــن پیــدامی
ــ ــراي یـرسیدگ ـــررقــه ب ـــق مـ ــ ابلـ ــت ررسیـب  وثب

  باشد . می
 بــــا مطــــابق کمــــی صــــفت 5پــــژوهش  ایــــن در

ــتورالعململی ــون دسـ ــاي آزمـ ــایز،یکنواختی هـ  و تمـ

 گیــري انــدازه مشــاهده، دوروم درگنــدم پایــداري
  گردیدند. وثبت

 هــاي ذیــل گیــري صــفات بــا اســتفاده ازروش انــدازه
  شد:  انجام

ــدازه ــري الــف ) ان  درجــدول کــه واقعــی و دقیــق گی
  است. شده مشخص M1 با صفات

ــابی ــ يمشــاهده ا ب) ارزی  کــه گیاهــاناز گــروه کی
  است.  شده مشخص VG2با صفات درجدول

ــابی ــمی  ج) ارزی ــه 20چش ــمت بوت ــایی یاقس  20از  ه
ــه بوتــه  صــفات درجــدول کــه تــک تــک صــورت ب

  است .  شده مشخص 3VS با
ــدازه گ  ــفات ان ــمجموعــه ص ــو  يری ــا ارزی ــده  یابی ش

  ربود:یبراساس دستورالعمل شامل صفات ز
  

  ا)ه شکیور اه (شامل ساقه،سنبلهیگ ارتفاع
ــا ــ ن صــفت دری ــان يمراحــل رشــد یط کــه  یاز زم

ــه دارا ــ  يدان ــط ش ــت متوس ــان   يریحال ــا زم ــت ت اس
ــه ( مراحــــل   ــدول  92-75ســــخت شــــدن دانــ جــ

ن یبودنــایت بـه کم یـ د. بــا عنایـ گرد زادوکـس ) ثبـت  
 قیـ بصـورت دق  یسـت یز بایـ آن ن يریـ صفت، انـدازه گ 

 صــفت نیــا مطالعـه  در لــذا  رد.یـ صــورت بگ یو کمـ 
ــ هرکــرت از ابتــدا  بوتــه پــنج ارتفــاع ،یورتصــادفط هب

ــدازه قیــبطوردق ــگ ان ــس و شــده يری  نیانگیــم از پ
 5ارقـــام صـــورت گرفـــت.  يم بنـــدی، تقســـيریـــگ

 ارتفـــاع -1ن صـــفت عبـــارت بودنـــداز : یـــدســـته ا
ــاه  یلــیخ ــاه   ارتفــاع -3کوت متوســط   ارتفــاع -5کوت
  بلند یلیخ ارتفاع -9بلند    ارتفاع -7

  

                                                                              

1.Actual measurement 
2.Visual assessment by a single observation of a group of 
plants or parts of plants 
3. Visual assessment by observations on a number of 
individual ear-rows, plants or plant parts 
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ــوك ســنبله (در مقایطــول ر ــک در ن ــا ســیش ه ب
  سنبله)

ـ ا يریـ گ اندازه  يرشـد  مراحـل  یطـ  در صـفت  نی
 يریشـــ متوســط  حالــت  يدارا دانـــه کــه  یزمــان  از

ــا اســت ــان ت ــه ( مراحــل  شــدن ســخت زم  75-92دان
ــدول ــس ) بــ  ج ــورت هزادوک ــدق ص ــ قی  )M( یوکم
ــ گرفــت. ابتــدا صــورت  هرکــرت از یتصــادف طــور هب

ـ  ایـ  شـک یر وطـول  انتخاب اهیگ پنج  هـر  شـک یر مین
ــم ــدازه رق ــده، يریــگ ان ــپس ش ــد س ــم از بع  نیانگی

  است. شده مشخص ارقام کالس يریگ
ــا  ــته ه ــا يدس ــد از :  ی ــفت عبارتن ــاه -1ن ص ــر     کوت ت

 بلندتر -3   يمساو -2

ســاقه در حــد واســط    یضــخامت مقطــع عرضــ   -3
  ن قاعده سنبله تا گره برگ پرچم یفاصله ب

ــا یمطالعــه و بررســ   مراحــل  ین صــفت در طــ ی
شـــدن دانـــه (  بـــودن تـــا ســـخت يریـــخم يرشـــد

ــل  ــر رو   90-92مراح ــس ) ب ــاقه  يجــدول زادوک س
ــل ــد  صــورت یاص ــت. ب ــد نیگرف را  بــذر منظورچن

ــد  یمــورد بررســ ــرارداده و ســپس دســته بن ــام  يق ارق
ن یــا گــروهن دســتوالعمل ســه  یــشــد . در ا انجــام

مقطــع ســاقه نــازك     -3صــفت عبــارت بودنــد از :   
  میمقطع  ساقه ضخ -7مقطع ساقه متوسط    -5

  

  شک)یر بله ( بدونسن طول
 هـا  شـک یجزر بـه  سـنبله  طـول  يبـردار  داشـت  ادی

دانـه (مراحــل   شـدن  تاســخت بـودن  يریـ خم زمـان  از
ــدول 80-92 ــام  ج ــس ) انج ــه  زادوک ــد. باتوج ــه ش  ب
ـ  آني ریـ گ انـدازه  صـفت،  نیـ ا بودن یکم  صـورت  هب
ــدق ــورت قی ــد  ص ــت. ب ــور نیگرف ــول منظ ــنبله ط  س

ــگ پــنج ــهی ــها شــکیر جزطــول اه ( ب ــ ای  شــکیر مین
ــا ــدازهه ــگ ) ان ــده رهی ــس و ش ــم از پ ــگ نیانگی  ،يری

ن یـــگرفـــت. در ا صـــورت ارقـــام يبنـــد دســـته

ــتوالعمل  ــروهدس ــنج گ ــا پ ــد   ی ــارت بودن ــفت عب ن ص
ــیخ -1از :  ـــوتـک یلـ ـــک -3اه ــ ــط -5اه  ـوتـ   متوسـ

 بلند .   یلیخ -9بلند  -7
  

  تراکم سنبله 
ــرداری ــت اطالعــات ا يادداشــت ب ــو ثب ــفت ی ن ص

ـ از زمان خم سـخت شـده دانـه (مراحـل     بـودن تـا    يری
ارقـام   يجدول زادوکـس) انجـام شـد. گـروه بنـد     92

ــتاندارد    ــابق اس ــنبله مط ــراکم س ــاس ت   UPOV براس
ــ ــ یهــم م ــد ب ــورت ع هتوان ــیص ــ ین ــام یا چشــمی  انج

ــگ ــ رد. ی ــ نیهمچن  ســنبلچه تعــداد نســبت از تــوان یم
ــه ــول ب ــنبله ط ــخص را آن س ــد مش ــود. ب ــور نینم  منظ

ــنج ــرار از خوشــه پ ــمارش پــس و انتخــاب هرتک  ازش
طـول سـنبله در هـر     يریـ هـا، انـدازه گ   سـنبلچه  تعداد

داده  يریـ گ نیانگیـ م هـا انجـام شـد. سـپس     ک از آنی
هـر رقـم مشـخص     ين صـفت بـرا  یـ ا مربـوط بـه   یینها

ــد از :  صــفت نیــا يهــا د. گــروهیــگرد ــارت بودن عب
ــنبله خ -3 ــراکم سـ ــیتـ ــت)  یلـ ــراکم - 5کم(سسـ تـ

ــراکم ســنبله ز -7ســنبله متوســط   ــت ــدرپا ادی  داده انی
واریـــانس شـــده و  تجزیـــه آمـــده دســـت بـــه يهـــا
شـد. کلیـه    سه میـانگین بـین صـفات کمـی انجـام     یمقا

 هشــتجفــت مقایســات دو بــه دوي موجــود بــین     
دار  صــفات کمــی در دو ســطح معنــی    يرقــم  بــرا 

ــد5و درصــد1 ــاروش درص ــانگین( ب ــداقل می  )LSDح
 يبـرا  DUST ه شـده یو با اسـتفاده از نـرم افـزار  توصـ    

  شد. انجام مارقا ییشناسا
  

  نتایج و بحث
  تجزیه صفات کمی 

 یانس صفات کمیه واریج تجزینتا 1در جدول  
صفت  پنجه شده یج ارایه شده است.  با توجه به نتایارا

شک در نوك سنبله، طول یکمی ارتفاع بوته، طول ر
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ساقه و تراکم سنبله تفاوت  یسنبله، مقطع عرض
ـن یانگیسـه میمقانشان داند.  %1داري را در سطح  معنی
حــداقل تفــاوت   بـه روش یصفـات کمـ يهـاداده

به شرح  2انجـام شـد، طبـق جـدول ) LSD( داریمعنـ
  .ر بودیز

  

  یصفات کم )انگین مربعاتیم(انسیه واریتجز -1جدول شماره 
Table 1. Analysis of variance (mean square)) of quantitative traits  

 (MS)میانگین مربعات  
 تغییرات منبع

SOV  
 آزادي درجه

df  
 بوته ارتفاع

Shoot length  
 سنبله درنوك ریشک طول

Awn length  
 سنبله (به جزریشک) طول

Spike length  
 ساقه  یمقطع عرض

Stem cross section  
 سنبله تراکم

Spike density  
 تکرار

Replication  2  0/94 ns  14/82 ns ns11/01  0/0004 ns  **0/038  
 مرق

Variety  7 **142/28  **275/42 **152/93  0/0572** **0/0604  
 خطا

Error  14  1/25  12  12/08  0/046  0/0055  
  ضریب تغییرات

%CV    1/23  5/07  5/35  8/16  2/8  
Ns،   :**درصد1احتمال درسطحو معنی دار  دار یمعنبه ترتیب غیر  

ns:, *and **: not significant significant at 1% level, respectively 
  

 ارقام کمی صفات میانگین سهیمقا -2جدول
Table 2. Mean comparison of vraiety traits  

 رقم
Variety 

 بوته ارتفاع
Shoot length  

 سنبله درنوك ریشک طول
Awn length  

 سنبله طول
Spike length  

 ساقه عرضی مقطع
Stem cross section  

 سنبله تراکم
Spike density  

 آریا
Aria   95/9a 73/667b 61/2bc 0/735cd 2/589cd  

 بهرنگ
Behrang   94/78 ab 81/2a 66/06b 0/736cd 2/467d  

 دنا
Dena   93/3b 66/4 c 58/73c 0/93b 2/773ab  

 دهدشت
Dehdasht   75/8e 72/733 b 76 a 0/736cd 2/65bc  

 کرخه
Karkhe   87d 51/8 d 57/4 c 0/811c 2/529cd  

 ساجی
Saji   96/39a 74/267 b 74/4 a 0/68d 2/533cd  
 سیمره

Saymare   94/83ab 68/933 bc 67/06 b 0/931b 2/774ab  
 اواروسی

Yavarus   91/04c 57/533 d 59/46 c 1/083 a 2/862a  

L.S.D. 5%  1/965        6/08        6/066 0/119  0/13  
                     Numbers with the same letter are not significantدارندارندی معن اختالف مشترك حروفي دارا اعداد

 يهـا داده نیانگیم سهیمقا جینتا: بوته ارتفاع صفت
 39/96 بـا  یسـاج  رقـم  داد نشـان  بوته ارتفاع به مربوط

ــانت ــریس ــتریب مت ــاع نیش ــت را ارتف ــروه و داش  aدرگ
 نیمترکمتـر یسـانت  8/75 بـا  دهدشـت  رقم. قرارگرفت

 شـک یر طول .گرفتقرار e ودرگروه داشت را ارتفاع
 مربـوط  يهـا داده نیانگیم سهیمقا جینتا: سنبله درنوك

 رقـم  داد نشـان  بوتـه  سـنبله  نـوك  در شـک یر طول به
 را شـک یر طـول  نیشـتر یب متـر یسـانت  2/81 بـا  بهرنگ
 8/51 بـا  کرخـه  رقـم . قرارگرفـت  a ودرگـروه  داشت

-قــرار dودرگـروه  داشــت را طـول  نیمترکمتــر یسـانت 

 يهـا داده نیانگیـ م سـه یمقا جینتـا  : سنبله طول .گرفت
 76 با دهدشت رقم داد نشان بوته سنبله طول به مربوط

 aودرگـروه  داشـت  را سـنبله  طـول  نیشـتر یب متریسانت
 طول نیمترکمتر یسانت 4/57 با کرخه رقم. قرارگرفت

   .گرفتقرار c ودرگروه داشت را
دهدا نیانگیم سهیمقا جینتا: ساقه یعرض مقطع طول

ـ  مـرقـ  داد انـنشـ  ساقه یعرض مقطع به مربوط يها  اـی
 داشـت  را عـرض  نیشـتر یب متریسانت 083/1 با واروس

 نیکمتـر   46/2 بـا  بهرنگ رقم. قرارگرفت aودرگروه
: سنبله تراکم .گرفتقرار dدرگروه و داشت را تراکم
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 سـنبله  تـراکم  به مربوط يهاداده نیانگیم سهیمقا جینتا
 نیشـتر یب  86/2 بـا  واروس ایـ  رقـم  بودکـه  نیـ ا انگریب

 رقـم . قرارگرفـت  aودرگـروه  داشـت  را سـنبله  تراکم
ــاج ــا یس ــانت 68/0 ب ــر یس ــول نیمترکمت ــت را ط  داش

 بررسـی  بـا ي گـر ید نیمحققـ  .قرارگرفـت  d ودرگروه
 دوروم مختلـف  ارقـام  در صـفات  بین همبستگی نتایج
 دانـه  سـنبله،تعداد  وزن و عملکـرد  بـین  که دادند نشان

 همبستگی دانه هزار وزن و درسنبله دانه وزن درسنبله،
 اسـتفاده  بـا  شیآزمـا  نیا در. داشت وجود داري معنی

 در مطالعـه  مـورد  صـفت  چهارده ها، عامل به ازتجزیه
 درصدازتغییرات 77) عامل پنج( متغیرجدید پنج قالب
ــه کــل ــا گــروه ودر کــرده راتوجی ــرار مختلــفي ه  ق

 جینتـا  بـه  باتوجـه  لـذا   .(Kaviani et al., 2013)گرفتند
ـ ا در یکمـــ ازصــفات  آمـــده تســ بد  شیآزمـــا نیـ

 ســـتیبا زیـــن یکمـــ گرصـــفاتیدي اهـــ شیوآزمـــا
 .رندیقرارگ مدنظر دیجد ارقام ییدرشناسا

  یکم صفات از استفاده با ارقام نیب زیتما
   درصد1دار  معنی سطح صفات در یبرخ زیتما –الف

شک در نوك سنبله، طول یصفات ارتفاع بوته، طول ر
 یشک)، تراکم سنبله و مقطع عرضیه (به جز رسنبل

جفت رقم را در  14و  13، 12، 15، 18ب یساقه به ترت
ک نمودند یگر تفکیکدیاز  درصد1دار  سطح معنی

که امکان دارد دو رقم با  با توجه به این). 3 (جدول
استفاده از هر کدام از صفات کمی متمایز شوند، نتایج 

انی داشت. به عنوان تمایز جفت ارقام با هم همپوش
جفت رقم را در سطح  18 بوته ارتفاعمثال صفت 

از هم متمایز نمود. در حالی که طول  درصد1احتمال 
جفت رقم  15سنبله باعث تمایز  شک در نوكیر

نیز از  بوته ارتفاعجفت آن توسط  10گردید که 
 جدید رقم جفت 5فقط  بودند. لذا یکدیگر جدا شده

 هاي د (جدولـدنـگردی کـیتفک تـصف نـای طـوسـت
  ).4و  3

  

 به طور مستقل یاز هر صفت کم استفاده با درصد1سطح  در متمایز ارقام جفت تعداد  -3جدول 
Table 3. Number of distinctness paired varities by each trait (alpha=1%)  

 صفات
Trait  

 متمایزشده ارقام جفت تعداد
Distinctness of paired variety  

  )12بوته ( ارتفاع
Shoot length 

18 

 )14سنبله ( نوك در شکیر طول
Awn length 

15  

 )23شک) (یسنبله (به جزر طول
Spike length  12  

 )27سنبله ( تراکم
Spike density 

13  
 )21ساقه ( یعرض مقطع

Stem cross section 
14  

  
 اند) شده حذف يتکرار زشدهیمتما ارقام صفات(جفت همپوشانی % باحذف1متمایزدرسطح  ارقام تعدادجفت  -4جدول 

Table 4. Number of paired varities by omiting overlaped traits (alpha=1%)  
 ییهوا اندام صفات

Shoot traits  
 باهرصفت متمایزشده ارقام جفت تعداد

Distinctness of paired varity  
 متمایزشده ارقام تعدادجفت جمع

Non disticness of paired variety  
 بوته ارتفاع

Shoot lenght  18  18  
 سنبله تراکم

Spike density 
5  23  

 سنبله درنوك شکیر طول
Ear length 1  24  

 )شکیر جز به( سنبله طول
Spike length  1  25  

 ساقه یعرض مقطع
Stem cross section  0  25  
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ها از  بر این اساس با در نظر گرفتن این همپوشانی
صفت کافی بود  4صفت کمی مورد مطالعه  5موع مج
دار  جفت) را در سطح معنی 28جفت رقم (از  25تا 
). سه 4یکدیگر متمایز نمایند (جدول  از درصد1

ک یتفک گریکدی از یکم صفات گر باید جفت رقم
، 4ج جدول یدر مجموع با توجه به نتادند. ینگرد

ل جفت رقم را در سطح احتما 18صفت ارتفاع بوته 
   :زنمودیر از هم متمایبه شرح ز درصد1

ا) (دهدشت، بهرنگ) (دهدشت،   ی(دهدشت، آر
 دنا  (کرخه، بهرنگ) ا) (کرخه،یدنا)(کرخه، آر

 دهدشت)(، ی، دنا)(ساجی(کرخه، دهدشت)(ساج

مره، کرخه) یمره، دهدشت) (سی، کرخه)(سیساج
اواروس، یاواروس، بهرنگ)( یا) (یاواروس، آری(

)( یساج اواروس،ی( کرخه) ،اواروسیدهدشت)(
  .مره )یاواروس، سی

احتمال  درسطح را ریز ارقام جفت سنبله تراکم صفت
 زنمود:یمتما ازهم درصد1

مره،  یا)  (سیمره، آریا) ( دنا، بهرنگ) (سی(دنا،  آر 
  )یمره، ساجیبهرنگ)  (س

 ارقام سنبله درنوك شکیر طول صفت نیهمچن
 هم ازصد در1احتمال  درسطح را اواروسیو دنا

 ایآر ارقام زین) شکیر جز به( سنبله طول .زنمودیمتما
  .نمود جدا هم از درصد1در سطح احتمال  را مرهیس و
 گرجدایکدیازي آمار سطح نیدرا کهی رقم جفت 3

مره، بهرنگ) ( یا) (سی(بهرنگ،آر شامل: نشدند
نشان  DUST نتایج خروجی برنامه کرخه، دنا) بودند.

که توسط صفت  یجفت رقم 14ه نکیداد با توجه به ا
گردند (جدول  یک میساقه از هم تفک یمقطع عرض

گر جدا یکدیز از ین ی) توسط چهار صفت  قبل3
 صفت نیا بهي ازیني بند درجمع نیاند. بنا برا شده

ی اضاف صفت عنوان به را صفت نیا افزار ونرم ستین

ن ارقام یز بیتما يگر برایکرد.  به عبارت دی معرف
 ).4د (جدول ینمای ت میکفا یت قبلچهار صف

  

 احتمال صفات در یبعض معنی درا زیتما –ب
   درصد5سطح 

 8بین  موجود دوي به دو مقایسات جفت کلیه
 درسطح کمی صفات میانگین حالت) بین 28رقم (
درنظرگرفتن صفات ارتفاع بوته،  با درصد5دار  معنی

 جز به( سنبله طول شک در نوك سنبله،یطول ر
ب یساقه به ترت یتراکم سنبله و مقطع عرض ،)شکیر

 احتمال جفت رقم را در سطح 14و 18، 18، 20، 20
د ـک نمودنـیر تفکـگیکدیاز  دـدرص5دار  یـمعن

صفات، از  ا در نظر گرفتن این همپوشانیب). 5(جدول 
صفت کافی بود  4صفت کمی مورد مطالعه  5مجموع 
 درصد5دار  جفت رقم را در سطح معنی 28 یکه تمام

  ).  6ند(جدول یاز یکدیگر متمایز نما
بوته  ارتفاع ج به دست آمده صفتیبا توجه به نتا

 ریز شرح به درصد5احتمال  درسطح را رقم جفت 20
ا)  یا)  (دهدشت، آری(دنا، آر :نمود زیمتما ازهم

ا)  ی(دهدشت،  بهرنگ )  (دهدشت، دنا ) (کرخه، آر
دهدشت )   (کرخه، بهرنگ ) (کرخه، دنا )  (کرخه،

، کرخه )  ی، دهدشت )  (ساجی، دنا ) (ساجی(ساج
اواروس ، یمره، کرخه )  (یمره،  دهدشت )  (سی(س
اواروس یدنا) (  اواروس،یاواروس، بهرنگ ) (یا) (یآر

 یاواروس، ساجیاواروس، کرخه ) ( ی،  دهدشت )  (
  .مره )یاواروس،  سی)  (

 نا،بهرنگود رقم جفت 5 )شکیر جز به( سنبله طول
 مرهیس دناوکرخه، مره،یوس بهرنگ مره،یوس ایآر

 هم رازیز شرح به درصد5احتمال  درسطح را وکرخه
 ارقام سنبله درنوك شکیر طول صفت زنمود.یمتما

احتمال  درسطح را بهرنگ با وکرخه بابهرنگ، ایآر
 جفت سنبله تراکم صفت زنمود.یمتما ازهم درصد5
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 ازهم درصد5 احتمال سطح در را ایباآر کرخه ارقام
که  یجفت رقم 14نکه یبا توجه به ا زنمود.یمتما

ک یساقه از هم تفک یتوسط صفت مقطع عرض

گر جدا یکدیز از یگر نیگردند توسط صفات د یم
 ارقام زیدرتما صفت نیای بررس از توانیم لذا شدند

  ).6نظرکرد (جدول  صرف دوروم
  

  

 به طور مستقل یاز هر صفت کم فاده% بااست5متمایزدرسطح  ارقام جفت تعداد  -5جدول 
Table 5. Number of paired varities by traits indepently (alpha=5%)  

 صفات
Trait  

 متمایزشده ارقام جفت تعداد
Number of distinct varities  

 بوته ارتفاع
 Plant  length  20  

 سنبله درنوك شکیر طول
Awn length  20  

 )شکیر جز به( سنبله طول
Spike length  18  

 تراکم سنبله
Spike denstiy  18  

 ساقه یعرض مقطع
Stem cross section  14  

 یصفات همپوشان % باحذف5درسطح  متمایز ارقام جفت تعداد -6جدول 
Table 6. Number of paired varities by omiting of overlaped traits (alpha=5%)  

 ییهوا اندام صفات
Shoot trait  

 هرصفت با  متمایزشده ارقام جفت دتعدا
Distinctness of paired varity  

 جمع تعداد جفت ارقام متمایزشده
Non distinctness of paired varity  

 بوته ارتفاع
Shoot length  

20  20  
 )شکیر جز به( سنبله طول

Spike length  
5  25  

 سنبله نوك در شکیر طول
Awn length 

2  27  

 سنبله تراکم
Spike denstiy 

1  28  

  

بررسی تمایز هشت رقم  8و  7شماره  هاي لوجد
جفت) و بر  28مورد مطالعه را به صورت دو به دو (

و در سطوح  LSD اساس پنج صفت کمی با روش
  دهند. یم شیرا نما درصد5و  درصد1احتمال 

  

 %1حتمال و در سطح ا LSDارقام گندم دوروم با روش  ين دو به دویانگیسه میمقا -7جدول
Table 8. Mean comparison of evry two varities by LSD (alpha=1%)  

 بهرنگ
Behrang  2  ND       

 دنا
Dena  3  D27 D27      

 دهدشت
Dehdasht  4  D12 D12 D12     

 کرخه
Karkhe  5  D12 D12 D12 D12    

 یساج
Saji  6  ND23 ND D12 D12 D12   

 مرهیس
Saymare  7  D27 D27 ND D12 D12 D27  

 اواروسی
Yavarus  8 D12  D12 D14 D12 D12 D12 D12 

 نامرقم
Varity name  

1  2  3  4  5  6  7  

 ایآر
Aria  

 بهرنگ
Behrang  

 دنا
Dena  

 دهدشت
Dehdasht  

 کرخه
Karkhe  

 یساج
Saji  

 مرهیس
Saymare  
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 %.5 و در سطح احتمال LSDارقام گندم دوروم با روش  ين دو به دویانگیسه میمقا -8جدول
Table 8. Mean comparison of every two varities by LSD (alpha=5%)  

 بهرنگ
Behrang  2  D14       

 دنا
Dena  3  D12 D23      

 دهدشت
Dehdasht  4  D12 D12 D12     

 کرخه
Karkhe  5  D12 D12 D12 D12    

 یساج
Saji  6  D23 D23 D12 D12 D12   

 مرهیس
Saymare  7  D27 D14 D23 D12 D12 D23  

 اواروسی
Yavarus  8 D12 D12 D12 D12 D12 D12 D12 

 نامرقم
Variety name  

1  2  3  4  5  6  7  
 ایآر

Aria  
 بهرنگ

Behrang 
 دنا

Dena 
 دهدشت

Dehdasht 
 کرخه

Karkhe 
 یساج

Saji 
 مرهیس

Saymare 

 

  
محاسبه  Diceو بر اساس ضرایب تشابه  UPGMAتم رقم گندم دوروم با استفاده از الگوری 8دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر  -1شکل

 شده از صفت ارتفاع بوته
Figure 1- Clustring dendrogram of 8 varities using UPGMA algoritm and Dice coefficient obtained from 

shoot length  
  
کلیه ارقام بر اساس پنج صفت مذکوردر سطح  

در  ییدند ولاز یکدیگر متمایز نگرد درصد1احتمال 
گر جدا شدند. یکدیکامال از  درصد5 سطح احتمال

  ب بیانگر تمایزیبه ترت ها در این جدول NDو  D حرف
Distinctnessزیتما و عدمNon Distinctness باشند. می
 بیان را متمایزکننده صفت نیزشماره عددکنارآن

  زیراست: شرح به کندکه می

D12 بوته  : متمایز شده بر اساس صفت ارتفاع  
D14 شک در نوك سنبلهی: متمایز شده بر اساس طول ر  
D23 : متمایز شده بر اساس طول سنبله  
D27 :  سنبله تراکممتمایز شده بر اساس  

 طول براساس ودنا اواروسی رقم دو مثال عنوان به
% 1احتمال  یکدیگردرسطح از سنبله درنوك شکیر

  .)D14( اند متمایزگردیده
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  یکم صفات کالستر هیتجز
  ارتفاع بوته 

 بوته 20 حداقل رقم هر از صفت نیاي ریگ اندازهي برا
 تا ها آن ارتفاع و انتخاب یتصادف طور به تکرار 3 از

 را ارقام کالستر، هیتجز. شدي ریگ اندازه سنبلهي انتها
. نمود میتقس یاصل خوشه دو به ها آن ارتفاع اساس بر

 به) متر یسانت 87/75( ارتفاع نیکمتر با دهدشت رقم
 به زین دوم خوشه. گرفت قرار خوشه کی در ییتنها
 ارقام اول خوشه ریز در. دیگرد میتقس خوشه ریز دو

 مره،یس ا،یآر ارقام. گرفتند قرار اواروسی وی ساج
 . گرفتند يجا گروه ریز نیا در دنا و کرخه بهرنگ،

 هیتجز با) Najafian et al., 2007 (همکاران و انینجف
 ارتفاع، صفت از استفاده با گندم پیژنوت 86 کالستر

 اول یاصل خوشه. نمودند میتقس خوشه سه به را ارقام
 و بلند ارقام دوم یاصل خوشه بلند،ی لیخ ارقام را

 جینتا. کردند يگذار نام کوتاه پا ارقام را سوم خوشه
 رقم و اول خوشه در ایآر رقم که داد نشان ها آن

 و یفراهان.  تگرف قرار سوم خوشه در اواروسی
 تنوع یبررس در )(Farahani and Arzani,  2006 یارزان

  صفاتی ابیارز با دوروم گندم پیژنوت 42ی کیژنت
 لحاظ از ها پیؤنوت نیب يدار  یمعن تفاوت یزراع

 ییباال یهمبستگ نیهمچن. کردند گزارش بوته ارتفاع
 گرده ،سنبله روي تا روز تعداد با صفت نیا نیب

 وي نقو مقابل در. دیگرد مشاهده یده گل و یافشان
,.Naghvi et al  همکاران  تنوعی بررس با  )(2007 

 يکشورها از دوروم گندم پیژنوت 108ی کیژنت
 نیب يدار یمعن تفاوت چیه هیترک و ایتالیا ک،یمکز
 بوته ارتفاع لحاظ از مختلف يکشورهاي ها پیژنوت

  .  نکردند مشاهده
  

  
 سنبله درنوك شکیر طول ازصفت شده محاسبه دوروم گندم رقم 8کالستر  تجزیه زا حاصل دندروگرام -2شکل

Figure 2- Clusting denrogram of 8 varities obtained from awn length 
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  سنبله درنوك شکیر طول

 نوك در شکیر طول اساس بر کالستر هیتجز
 وی ساج ارقام. نمود میتقس خوشه سه به را ارقام سنبله

 با بهرنگ رقم .گرفتند قرار گروه کی در واروسای
 دریی تنها به) متریسانت 2/81( شکیر طول نیتر لیطو

ي دارا خود سوم خوشه. شدي بند میتقس خوشه کی
 و دنا ارقام شامل اول خوشه ریز. بود خوشه ریز دو

 و ایآر دهدشت، ارقام شامل دوم خوشه ریز و کرخه،
 جینتا اساس بر. بود) اختالف نیکمتر با( مرهیس

 به ارقام )Najafian et al., 2007 ( همکاران و انینجف
 خوشه در اواروسی رقم. شدند میتقس یاصل خوشه سه
ی رخوشهاصلیز در کرخه و ایآر ارقام و اولی اصل
 قرار اواروسی به نسبتي کمتر شکیر طول با اول

,.Naghvi et al(همکاران وي نقو اما. گرفتند  2007( 
 تفاوت ها آنی بررس موردي ها پیژنوت دنمودن گزارش

  .ندارند شکیر طول دري دار یمعن
  

  
 سنبله طول ازصفت شده محاسبه دوروم گندم رقم 8کالستر  ازتجزیه حاصل دندروگرام -3شکل

Figure 3- Clustering dendrogram of 8 varities obtained from ear length 
 
  

  سنبله طول
ــتجز ــر   ی ــام ب ــتر ارق ــاس اه کالس ــاس ن صــفت، ی

قــرار داد. در خوشـــه   یارقــام را در دوخوشــه اصــل   
ــل ــ  یاص ــت و س ــم دهدش ــا بیاول دو رق ــتریمره ب ن یش

دوم خــود  یگرفتنــد. خوشــه اصــل يطــول ســنبله جــا
ارقـام بهرنـگ و   . دیـ ک گردیـ ر خوشـه تفک یـ به دو ز

ــکرخــه در  ــام آریــک زی ــر خوشــه و ارق ، یا، ســاجی
ــا و  ــدن ــاواروس در زی ــرار گر ی ــه دوم ق ــد. ر خوش فتن

ــمن ا ــاج  یض ــا و س ــم دن ــه دو رق ــاظ ا ینک ــاز لح ن ی
ــفت تقر ــد  یص ــابه بودن ــا مش ــا .ب ــای ج یج بــا نتــا ین نت

ــنجف ــاران یــ  )Najafian et al., 2007 (ان و همکــ
ــت ــتجز .دارد مطابق ــام آن ی ــتر ارق ــ ه کالس  ن،یمحقق

 نمودکــه میتقســی اصــل خوشــه ســه بــه را هــا پیــژنوت
ــام ــآر ارقـ ــه ا،یـ ــبیو کرخـ ــول اواروسـ ــنبله اطـ  سـ

ــط مت ــهیسانت 16/6-33/8وسـ ــل متردرخوشـ  دوم یاصـ
 Farahani and(یوارزانــــ یقرارگرفتنـــد. فراهـــان  

Arzani, 2006( ــو و ــاران  ينقـ  Naghvi et(وهمکـ

al., 2007( ن ین صـــفت بـــیـــرا در ا يادیـــز زتنــوع ین
  گزارش نمودند. یمورد بررس يها پیژنوت
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  سنبله تراکم
ــس از   ــام مختلــف پ ــراکم ســنبله، ارق در مطالعــه ت

ــد.  يجــا یه کالســتر در دو خوشــه اصــلیــتجز گرفتن
ــم  ــتر اول رق ــدر کالس ــا بی ــتریاواروس ب ــراکم یش ن ت

ــا   )08/1( ــه تنه ــدر  ییب ــک زی ــم  ی ــه و دورق ر خوش
اواروس در یـ از رقـم   يدنا و کرخـه بـا تـراکم کمتـر    

ــز ــدی ــه بع ــد ير خوش ــرار گرفتن ــل .ق ــه اص  یدر خوش
 ییمره هـر کـدام بـه تنهـا    یو سـ  یز ارقـام سـاج  یدوم ن

ر خوشــه داده و ارقــام بهرنــگ،   یــ ک زیــ  لیتشــک
ک یــ) 74/0کســان (یا بــا تــراکم  یــدهدشــت و آر

ــک یــز ــه را تش ــدیر خوش ــم  .ل دادن اواروس در یــرق
ــ ــه نجف  یبـ ــورد مطالعـ ــام مـ ــن ارقـ ان و همکـــاران یـ

) 58/2ن ســـنبله (یمتـــراکم تـــر  يدارا زیـــ) ن1386(
ــه تنهــا ــوده و ب ــدر ز ییب  يدوم جــا یر خوشــه اصــلی

ــام در تجز ــت. ارق ــگرف ــالســتر اه کی ــی ــ نین محقق ه ی
ــل  ــار کالســتر اص ــ یچه ــام آریتقس ــدند. ارق ــم ش ا و ی

ر یــدر ز 24/2-3/2ز بــا تــراکم متوســط   یــکرخــه ن
  کالستر اول قرار گرفتند.

 

  ساقه یعرض مقطع
ن صـــفت را از یـــگـــر دنـــدروگرام حاصـــل از اا

م ارقــام بــه دو خوشــه یبــرش دهــ 51/0بیمحــل ضــر
قـم  اول ر یگردنـد. در خوشـه اصـل    یم مـ یتقسـ  یاصل

ــراد یســاج ــه صــورت انف ــدر  يب ر خوشــه و یــک زی
ــ ــام سـ ــت در زیارقـ ــا و دهدشـ ــمره و دنـ ــه یـ ر خوشـ

 یدر خوشــه اصــل  .گردنــد یمــ يم بنــدیگرتقســید
ــوان بار  ــه عن ــگ ب ــم بهرن ــدوم  رق ــری ــم از یک ت ن رق

ــه تنهــا یلحــاظ مقطــع عرضــ ر یــک زیــدر  ییســاقه ب
ــام ــه و ارقـ ــ خوشـ ــه،اواروسیـ ــوآر کرخـ ــن ایـ  زدریـ

بـا توجـه بـه نتـایج بــه      .تنـد گرف يگرجـا ید رخوشـه یز
دســت آمــده بــه نظــر میرســد ایــن صــفت میتوانــد بــه  

هـــاي مکمـــل در تمـــایز  عنـــوان یکـــی از شـــاخص
  ارقام مورد استفاده قرار گیرد. 

  

 سنبله تراکم ازصفت شده محاسبه دوروم گندم رقم 8کالستر  ازتجزیه حاصل دندروگرام -4شکل
Figure 4-Clustering dendrogram of 8 varities obtained from ear density  
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Figure 5- Clustering dendrogram of 8 varities obtained from stem cross section  
 

  نتیجه گیري
 رقم مورد 8در این تحقیق صفات کمی توانستند 

نتایج  توجه به با از یکدیگر متمایز کنند. بررسی را
بدست آمده ارتفاع بوته توانست ارقام را به دو خوشه 

طول  صفت اساس نماید. همچنین بر تقسیم اصلی
مختلف قرار  خوشه سه سنبله، ارقام  در نوك ریشک در

اساس طول سنبله ،ارقام  گرفتند. تجزیه کالستر ارقام بر

داد. ارقام پس از تجزیه  ی قراردوخوشه اصل را در
 جاي دو خوشه اصلی تراکم سنبله درکالستر بر اساس 

براین پیشنهاد میگردد براي تمایز و  گرفتند. بنا
تشخیص ارقام جدید دوروم در فرایند ثبت و گواهی 

کمی مورفولوژیکی مااند ارتفاع  ارقام جدید، صفات
  ند.بوته، طول ریشک و طول سنبله مد نظر قرار گیر
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