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  مقدمه
در غالت بذر وسيله تكثير جنسي گياه است كه از 

نژادي خصوصيات مطلوب هاي اصالحي و بهطريق روش
گونه خصوصيات در ژنتيكي به آن انتقال يافته است. اين

- نتيجه تالش متخصصان اصالح نباتات، و سرمايه

هاي مرسوم يا روش مدت و استفاده ازهاي بلندگذاري
نژادي در يك گونه زراعي، معرفي، ارتقاء و يا مدرن به

صوصيات خبا اين وجود تعداد محدودي از  .گرددتثبيت مي
هاي گياهي در شناسايي گونه توانمربوط به بذر را مي
  .),Bezar and Hadfield  1982(مورد استفاده قرار داد 

هاي نوين امروزه در بسياري از كشورها، روش
دنبال توليد بذور با كيفيت باال و يك شكل با كشاورزي به

كيفيت بذر از اهميت . حداقل هزينه صرف شده هستند
هاي قوي برخوردار است زيرا الزمه داشتن گياهچه ايويژه

است كه اين  كيفيت و يكنواختي در رشد داشتن بذور با
پارامتر از اصول مهم براي رسيدن به عملكرد باال و توليد 

  .)Gary, 1983( مناسب است
قابليت اصالح بذور و نيز كاربردهاي بيوتكنولوزيكي آن 

ري بذر افزايش هاي اخير ارزش تجاسبب شده در دهه
هاي محصوالت زراعي خواهان باالترين يابد، لذا توليدكننده

 كنند، هستنددرجه كيفيت در بذوري كه خريداري مي
)ISF, 2007(. هاي رقم حفظ و ارتقاء خلوص اين گونه

برداران و كشاورزان جهت زراعي كمك بزرگي به بهره
توليد بذر  نمايد. در فرايند تكثير وها ميمندي از آنبهره

عوامل مختلفي وجود دارند كه موجب كاهش يا افزايش 
شوند، لذا به اين منظور الزم است خلوص بذر مي

كننده يك رقم را از ساير ارقام تعيين خصوصيات متمايز
هاي نمود. به اين ترتيب امكان شناسايي ارقام و محموله

بذري كه داراي پايداري و ثبات الزم در خصوصيات 
كننده رقم، مندرج در شناسنامه رسمي رقم هستند، متمايز

. براي حصول )Hervey-Murray, 1980(فراهم گردد 
كاهش كيفيت بذر در اثر اختالط عدم اطمينان از 

هاي نامطلوب و ... افشاني با گردهمكانيكي، جهش، گرده
الزم است مراحل مختلف تكثير بذر از طريق بررسي 

از تكثير از نظر  بذرهاي توليدي در هر مرحله
استانداردهاي كيفيت بذر مورد ارزيابي قرار گيرد. لذا به 

كننده يك رقم را اين منظور الزم است خصوصيات متمايز
از ساير ارقام تعيين نمود. به اين ترتيب امكان شناسايي 

هاي بذري كه داراي پايداري و ثبات الزم ارقام و محموله

مندرج در شناسنامه كننده رقم، در خصوصيات متمايز
رسمي رقم هستند، فراهم گردد. اين گونه خصوصيات نه 
تنها در تأييد و شناسايي ارقام بلكه در تعيين خلوص 

اي مزرعه هايبذري رقم نيز كاربرد داشته و در بررسي
استفاده هستند. با اين وجود هاي كنترلي نيز قابلكرت

در  توانميخصوصيات مربوط به بذر را تعداد محدودي از 
هاي گياهي مورد استفاده قرار داد. حفظ شناسايي گونه

خلوص بذري رقم در فرآيند توليد و تكثير بذر، براي 
يابي به استانداردهاي باالي كيفيت بذر از اهميت دست
اطالع از تمامي وقايعي كه اثرات  اي برخوردار است.ويژه

م در منفي بر كيفيت بذر در خالل مراحل رشد و نمو رق
زني بندي، برچسبمزرعه، عمليات برداشت، فرآوري، بسته

گذارد، براي هاي بذري بر جاي ميو توزيع محموله
اي برخوردار است. برنامه توليدكنندگان بذر از اهميت ويژه

هاي كنترلي سازمان توسعه بذر، دستورالعمل اجراي كرت
هاي اقتصادي، آزمون بر روي بذرهاي و همكاري

هاي هاي بذري گياهان در كرتشده از محمولهيريگنمونه
كنترلي را براي بررسي وضعيت بذرهاي ارقام در مراحل 

بيني نموده است. هدف از اجراي مختلف تكثير پيش
هاي كنترلي در اين تحقيق، بررسي و تعيين آزمون كرت

ميزان خلوص بذري ارقام گندم و جو در طبقات بذري 
يابي به اين شده است. دست، مادري و گواهي٣پرورش

هاي آزمايشگاهي و ثبت و برداريهدف با اجراي يادداشت
ها بوتهشده تكگيريبرآورد تنوع صفات مورفولوژيكي اندازه

هاي تصادفي هاي كنترلي كه از كاشت نمونهدركرت
گردد. دست آمده است، عملي ميهاي بذري بهمحموله

بندي ي قدرتمند جهت گروهعنوان ابزاراي بهروش تجزيه خوشه
رابطه با سازگاري و پايداري  هاي مختلف گندم درژنوتيپ

 Ghaderi)هاي متفاوت گزارش شده است محيط عملكرد در

et al, 1980.( اي و در يك بررسي كاربرد تجزيه خوشه
هاي بندي ژنوتيپهاي اصلي جهت گروهتجزيه به مؤلفه

اي هيبريد و هواريتهمنظور انتخاب ارقام بومي، به گندم
 Morphy( جوامع اصالحي در گندم نشان داده شده است

et al, 1986(.  
هاي كنترلي در اين هدف از اجراي آزمون كرت

تحقيق، بررسي و تعيين ميزان خلوص بذري ارقام گندم و 
 شده، مادري و گواهي٣ جو در طبقات بذري پرورش

  .است )٨٨- ٨٩توليدي (سال 
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  هامواد و روش
گيري خصوصيات منظور سهولت در اندازهبتدا بها

هاي بذري آن زراعي و مورفولوژيكي يك رقم، تمام محموله
شده در مناطق و توليدكنندگان مختلف استان (توليد رقم

فارس) در يك گروه قرار گرفته و در كنار يكديگر در 
كشت  ٨٨-٨٩منطقه داراب استان فارس و در سال زراعي 

هاي كنترلي سازمان رالعمل اجراي كرتگرديدند (دستو
مزيت  (OECD, 2012) )هاي اقتصاديتوسعه و همكاري

بندي آن است كه ارقام مشابه در كنار اين نوع گروه
يكديگر قرار گرفته و به سادگي امكان مشاهده اختالفات 

موجود در يك كرت را هاي احتمالي جزئي و آلودگي
  ررسي قرار داد. هاي مجاور مورد بتوان در كرتمي

ي عمليات چنين براي ايجاد سهولت در اجراهم
بوته، نظير برداري از خصوصيات مورفولوژيكي تكيادداشت

 طول خوشه، ريشك، ارتفاع گياه و غيره، از كشت با فاصله
هاي كنترلي متر) در كرتسانتي ٢٠(فاصله خطوط كاشت 

ي هايمنظور تعيين خلوص بذر، نمونهاستفاده شد. به
(چمران،هاي بذري گندم نان تصادفي از بذرهاي محموله

و  )٢بم، الين آ، چمران ،S-83-3شيرودي، پيشتاز، بهار، 
چنين محموله بذري جو و هم (بهرنگ و ياواروس)دوروم 

، مادري و ٣(رقم نيمروز) كه در طبقه بذري پرورش 
هاي اند، در كرتشده، در استان فارس توليد شدهگواهي
 ٢٠خط به فاصله  ٢٤( متر مربع ٢٤به مساحت  كنترلي
متر) كشت شدند. در هر كرت كنترلي  ٦متر و طول سانتي

- بوته انتخاب و عالمت ٢٠صورت تصادفي تعداد ابتدا به

نمو گياه صفاتي  گذاري شدند و در مراحل مختلف رشد و
طول گياه، طول پدانكل، طول سنبله يا ريشك، طول  چون

ه در سنبله و تعداد دانه در سنبله، ريشك، تعداد سنبلچ
اي انجام گيري شدند. طراحي آزمون نيز به گونهاندازه

گيري هاي آماري و تصميمگرفت كه امكان اجراي تجزيه
بر اساس حدود اطمينان آماري فراهم گردد. خلوص بذري 

هاي ها خارج از تيپ به كل بوتهرقم از نسبت تعداد بوته
چنين در زمان شده و همت ذكر(بر اساس صفاكشت شده 

بروز صفت فنولوژيكي مورد نظر) بيان گرديد. اندازه 
متر مربع در نظر گرفته شده  ١٨هاي كنترلي حداقل كرت

تا بتوان بر اساس استانداردهاي موجود تعداد افراد خارج از 
  هاي كنترلي شمارش نمود. تيپ را در كرت

ر مناسب و ام به تهيه بستبراي كاشت بذر ابتدا اقد
 تا از رشد سريع و استقرار يكنواخت ،گرددمي يكنواخت

هاي كنترلي اطمينان حاصل شود. گياهچه در كرت
هاي هاي كنترلي اغلب مانند كشتاحتياجات زراعي كرت

هاي كنترلي الزم تجاري است با اين تفاوت كه در كرت
اي در نظر گرفته شود كه خصوصيات است شرايط به گونه

ها هاي موجود بين ارقام حفظ و شرايط كرتتفاوت گياه و
هاي مختلف را در خالل مراحل رشد امكان اجراي آزمون

 خصوصبههاي كنترلي گياه فراهم نمايد. در كرت
هاي كنترلي غالت بايد از حداقل ميزان كود استفاده كرت

شود تا شرايط خوابيدگي و ورس ساقه براي گياهان فراهم 
- ها و تنظيمكشكارگيري علفبايد از به چنيننگردد. هم

توانند مورفولوژي گياه را تحت هاي رشدي كه ميكننده
 .Murphy et al, 1986)( تأثير قرار دهند پرهيز شود

از روش  ١٦١ تببراي تجزيه آماري در برنامه ميني
مورد استفاده  اي استفاده گرديد، الگوريتمتجزيه خوشه

وارد است و براي  اين بررسياي در براي تجزيه خوشه
بررسي كارايي اين الگوريتم از ضريب همبستگي 

ده ها است استفاكه يكي از متداولترين روش ٢كوفنتيك
هاي از تجزيه به مؤلفه ايگرديد. در كنار تجزيه خوشه
- هاي آماري چندترين روشاصلي نيز كه يكي از متداول

است، با استفاده  هامتغيره در مطالعه روابط ژنتيكي ژنوتيپ
تب استفاده شد. در خصوص صفات كمي از نرم افزار ميني

ترين مقدار تر مواقع دو يا سه مؤلفه اول بيشدر بيش
 نمايندهاي اوليه را توجيه ميتغييرات مربوط به داده

ها براي نمايش درصد) و اين مؤلفه ٨٠تا  ٧٥(حدود 
 واهند شدها استفاده خبندي ژنوتيپگرافيكي جهت گروه

)2007 Mohammadi,.(   
  

  نتايج و بحث
ها و تجزيه و تحليل هاي انجام شده در ميان بررسي

هاي طوركه ذكر گرديد رقمهاي كنترلي (همانكرت
شده در چندين كرت) در اينجا بر اساس طبقات كشت

شده، صورت گرفته است، كه ارقام گندم و جو ذكربذري و 
و ارقام خواهد شد. تجزيه منتهي به مقايسه خلوص طبقات 

- اي و تجزيه به مؤلفهها با استفاده تجزيه خوشهو تحليل

ها (در هاي اصلي صورت گرفت. نتايج در غالب دندروگرام
ها، بندي نمونههاي گروهطبقات مختلف و ارقام) و جدول

 هابندي دادهارائه شده است. در طبقه پرورشي جهت طبقه

                                                           
MINI TAB-1 
Coefficient-2 
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درصد شباهت  ٧٠اي با خوشه هاي باال، تجزيهبا شباهت
 هاي بهرنگگردد كه نمونهانجام (شكل يك) و مشاهده مي

   .ها دارندو شيرودي شباهت ناچيزي با ساير نمونه
- از طرفي پيشتاز پرورشي نيز هر چند شبيه به اس

هاي ياواروس ترين شباهت مربوط به نمونه، اما بيش ٣-٨٣
- است هم ٢كرت  ٣و ياواروس پرورش ١كرت  ٣پرورش 

كرت  ٣و چمران پرورش  ١كرت  ٣چنين چمران پرورش 
ها به جز اين درصد است، ساير نمونه ٤/٩٨، با بيش از ٢

- اند كه نشاندرصد داشته ٦/٩٦سه نمونه شباهتي بيش از 

  ها است.ها نسبت به ساير نمونهدهنده خلوص آن

هاي مختلفي كه از بندي دستهدر جدول يك گروه 
شود. گيرند، مشاهده مير يك گروه قرار مينظر شباهت د

اي كه در طبقه مادري انجام گرفت (شكل در تجزيه خوشه
چنين نمونه جو نيمروز ) سه گروه اصلي ايجاد شد، هم٢
خصوص طول سنبله و بودن كليه صفات بهدليل پايينبه

ها قرار طول گياه در گروهي مجزا نسبت به ساير نمونه
ها گندم و طبيعي است چرا كه بقيه نمونهدارد، كه اين امر 

ترين شباهت مربوط به ارقام اين نمونه جو است. بيش
 ٧٥/٩٩چمران كرت يك و چمران كرت دو، با بيش از 

  درصد است.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  
  
  

  دنمودار دندروگرام گندم در طبقه پرورشي با روش وار- ١ شكل
Figure 1. Dendrogram graph of breeder seeds with ward method  

درصد شباهت دارند كه از  ٧٥سه گروه بيش از 
 ١٤طوركلي از اين شباهت بااليي برخوردار هستند. به

اند، كه درصد داشته ٩٠نزديك به  نمونه شباهتي ٩نمونه، 
اي جهت اين ميزان شباهت بااليي است. از تجزيه خوشه

زيه شود. از روش تجمطالعه تنوع ژنتيكي استفاده مي
اي براي تجزيه الگوي تنوع ژنتيكي در گياهان خوشه

. زراعي مختلف استفاده و نتيجه مناسبي گرفته شده است
اي و تجزيه به در تحقيقي استفاده از روش تجزيه خوشه

هاي اصلي، الگوپذيري نسبي تنوع ژنتيكي از تنوع مؤلفه
 اقليمي را در مورد كلكسيون لوبيا نشان داد است

)(Asghari, 1994 .شده با توجه به مقدار در طبقه گواهي
 ٩٤يابيم كه با چهار گام حدود واريانس تجمعي در مي

توان مشاهده نمود. بر اساس ضرائب درصد تغييرات را مي
- ترين ضريب را دارد درحالياولين مؤلفه طول سنبله بيش

كه با توجه به ضرايب مؤلفه دوم در مي يابيم كه طول 
 باشد. ضرائب مؤلفه سومترين ضريب ميشگياه داراي بي
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باشد. با دهنده برتري تعداد دانه در سنبله مينيز نشان
شود كه طول شده مشخص ميتوجه به نمودار بارگذاري

اند و طول گياه و سنبله و طول ريشك روند مشابهي داشته
باشند (شكل طول پدانكل نيز بسيار نزديك به يكديگر مي

تر شود كه بيشاي مشخص ميمودار نقطه). با توجه به ن٣
- (به 2Mنقاط در يك گروه قرار دارند و تنها رقم پيشتاز 

بودن طول گياه بودن تعداد دانه در سنبله و پايينعلت باال
، ٨ها) و ياواروس كرت و طول پدانكل نسبت به ساير نمونه

Hها تفاوت دارند و نقاط ، با ساير گروهG  ياواروس كرت)
٧ ،(E  ياواروس كرت)٥ ،(F  ياواروس كرت)٦ ، (C 

)، نيز در يك گروه ٤(ياواروس كرت  D)، ٣(ياواروس كرت 
  ).٤نزديك به هم قرار دارند (شكل 

  

  بذري پرورشي بندي يازده رقم در طبقهگروه - ١جدول 
Table 1. Ranking of 11 breeder seeds  

  رقم
cultivar   

  تبهر
Degree 

 Behrang 1 بهرنگ كرت يك

 Behrang 2 بهرنگ كرت دو

 Chamran 2 چمران كرت يك

  Chamran 2 چمران كرت دو

  Yavaroos 2 ياواروس كرت يك

  Yavaroos 2 ياواروس كرت دو

  Shiroodi 2 شيرودي كرت يك

  Shiroodi 3 شيرودي كرت دو

  Pishtaz 4 پيشتاز

  Bahar 4 بهار
S-83-3 4 

  
  
  
  
  
  
  

  نمودار دندروگرام گندم طبقه مادري با روش وارد - ٢ شكل
Figure 2. Dendrogram graph of the parental group with ward method  
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اي شباهت ها در تجزيه خوشهبندي دادهدر طبقه
ها در ها وجود دارد و هيچ يك از نمونهبسياري بين نمونه

دليل حجم بسيار زياد ما بها اندگروه مجزايي قرار نگرفته
 اي،ها در نمودار خوشهها و روي هم افتادگي آننمونه

در جا آورده نشده است. اي در ايننمودار تجزيه خوشه
هاي مختلفي كه در هر رقم وجود دارند، بررسي ارقام، كرت

اند هايي كه بررسي شدهاند. به تفكيك رقمبررسي شده
-، شيرودي، الين آ، اسچمران، بهرنگ، ياواروس شامل

ها در ، جو نيمروز، بهار، پيشتاز، بم، كه برخي از آن٣-٨٣
 گردد. مي هادامه مشاهد

نمونه بررسي شده رقم چمران در تجزيه  ٥٠در 
 ٩٠نمونه بيش از  ٣٢ شود كهاي، مشخص ميخوشه

نمونه بيش  ٣، درصد ٨٠نمونه بيش از  ٨درصد شباهت، 
درصد، شباهت دارند.  ٦٠ش از دو نمونه بي درصد، ٧٠از 

 ٩٠هاي رقم چمران بيش از درصد نمونه ٦٤عبارتي به
اي، به دليل درصد مشابه هستند (نمودار تجزيه خوشه

ها بر روي محور افقي ها و تداخل نمونهحجم باالي نمونه
  آورده نشده است). 

اي انجام گرفت، كه تجزيه خوشه در رابطه با رقم ياواروس
 ٥هاي مختلف در اين رقم در شكل ت كرتدرصد شباه

  مشاهده مي شود.

نمونه داراي درصد شباهت  ٩نمونه اين رقم،  ١٣از 
درصد  ٧٠درصد هستند، در واقع نزديك به  ٩٠بيش از 

درصد دارند و دو نمونه نيز بيش  ٩٠ها شباهت باالي نمونه
اي كه درصد شباهت دارند. با توجه به تجزيه خوشه ٧٠از 

بندي آن با در ين رقم انجام شده است نتايج دستهبراي ا
مشاهده  ٣درصد شباهت در جدول  ٧٠گرفتن حداقل  نظر
  شود.مي

  
  هاي مختلف طبقه مادريشده كرتنمونه بررسي ١٤بندي گروه - ٢جدول 

Table 2. Ranking of 14 variety in foundation seeds  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

در رقم بهرنگ، فقط كرت دو پرورش سه و يك كرت 
شده در يك گروه از نظر آماري قرار گرفته و داراي گواهي

ميزان شباهت بااليي بودند. با توجه به واريانس تجمعي در 
درصد تغييرات  ٩٣يابيم كه به سه گام به اين رقم در مي

در  هاي كنترلي گندم و جويابيم. در بررسي كرتدست مي
مشخص  ،سه طبقه بذري كه در كرمانشاه صورت گرفت

رقام چمران، پيشتاز، افالك، بهار، پارسي اگرديد كه 
داري از خلوص خود را مق وبوده داراي تفرق   DM-82-6و

ديم مورد بررسي از  ارقام آبي و سايرو  انداز دست داده
داري لحاظ كيفيت بذرها قابل قبول بوده و تغيير معني

در ارتباط با رقم  .)Noori et al., 2014( دنداشتن
درصد تغييرات در گام  ٩٢شيرودي در واريانس تجمعي 

شود. بر اساس ضرائب اولين مؤلفه، طول سوم مشخص مي
ترين ضريب را دارا هستند گياه و طول پدانكل بيش

دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم  هايكه در مؤلفهدرحالي
به تعداد سنبلچه در سنبله، ترين ضريب ترتيب بيشبه

 Degreeرتيه  Cultivarرقم 

  Bam 1بم
  Lin A 1الين آ

  Chamran 1چمران كرت دو
  Yavaroos 2ياواروس كرت يك
  Yavaroos 2ياواروس كرت دو

  Bahar 2بهار
  Chamran 2چمران كرت يك
  Chamran 2چمران كرت سه

s-83-3 2  
  Shiroodi 2شيرودي
  Pishtaz 2پيشتاز

  Behrang 3بهرنگ كرت يك
  Behrang 3بهرنگ كرت دو

  Nimrooz 4جو نيمروز
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طول سنبله، طول پدانكل و طول  تعداد دانه در سنبله،
بندي ريشك، و طول گياه، تعلق دارد. با توجه به رتبه

ده است كه دو كرت ها در اين رقم مشخص شنمونه
ها، در يك گروه شدهو سه كرت از گواهي ١پرورش سه 

د در يك گروه گيرند، و تنها نمونه مادري نيز خوقرار مي

گيرد. در الين آ، از سه كرت موجود (مادري، قرار مي
- هاي مادري و گواهي)، كرت٢شده ، گواهي١شده گواهي

ترين شباهت را داشته و در يك گروه قرار شده يك بيش
شده دو با درصد شباهت گيرند، و سپس كرت گواهيمي
   گيرد.تري در اين گروه قرار ميكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شدهشده در طبقه گواهيشده ميزان تشابه صفات بررسينمودار بارگذاري - ٣ شكل
Figure 3. Graph of evaluated attribute similarity in certified seeds  

 )x6، تعداد دانه در سنبله=x5، تعداد سنبلچه=x4، طول ريشك=x3، طول سنبله=x2، طول پدانكل=x1(طول گياه= 

  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 

  شدههاي طبقه گواهيهاي اصلي، كرتبندي ارقام در تجزيه به مؤلفهنمودار رتبه - ٤ شكل
Figure 4. Graph of cultivar ranking in certified seeds plot  
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 )A وB   ،طبقه پرورشيC وD  ،طبقه مادريE  ،F ،G ،H ،I ،J ،K ،L ،M،N (طبقه گواهي شده هستند  

A and B are breeder class, C and D foundation class, E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, certified class)(  

  

  

  
  

  

  

  نمودار دندروگرام رقم ياواروس با روش وارد - ٥شكل 
Figure 5. Dendrogram graph of YAVAROOS with Ward method  

  

  هاي مختلف رقم ياواروسشده در كرتسينمونه برر ١٤بندي گروه - ٣جدول 
Table 3. Ranking of 14 evaluated sample in YAVAROOS plots   

 Degree رتيه Cultivar هانمونه

A 1  
B  1  
M  1  
C  1  
D  1  
N  1  
E  2  
F  2  
G 3  
H  3  
I 3  
J  3  
K  3  
L  3  

از سه كرت موجود (پرورشي،  ٣- ٨٣- اسدر رقم 
شده در هاي پرورشي و گواهيشده)، كرتمادري و گواهي
گيرند، و كرت مادري در گروهي ديگر مييك گروه قرار 

بودن  تركه اين تفاوت به دليل كم طور مجزا قرار داردبه
- طول گياه، نسبت به همين صفت در دو طبقه ديگر مي

شده در باشد. در رقم پيشتاز هر يك از سه كرت بررسي
اند. در رقم بهار نيز هر دو كرت گروهي جداگانه قرار گرفته

شده) در دو گروه مجزا قرار و گواهي ٣موجود (پرورش 

هاي كنترلي استان در كرتكه در تحقيقي  .اندگرفته
نام از كه ارقام همخوزستان صورت گرفت نشان داده شد 

شده در بررسيهاي يكنواختي و از قرابت ژنتيكي در استان
محال خوزستان، كرمانشاه، بوشهر، چهاراين تحقيق (

- برخوردار مي )حمد، لرستاناتياري، كهكيلويه و بويربخ

چنين قرارگرفتن طبقات بذري همنام (طبقه هم باشند و
شده) در طبقه خود نشان از درستي مادري و طبقه گواهي

ساني استانداردهاي بذري ساني طبقه اين ارقام و يكو يك

Observations

S
im

ila
ri
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 ,Sharafizade et al) باشدهاي مربوطه ميدر استان

2014).  
به تفكيك طبقات مختلف  شدهدر مجموع نتايج بررسي

- شده) و ارقام مختلف ميبذري (پرورشي، مادري و گواهي

بندي توان گفت كه در هر سه طبقه بذري از لحاظ گروه
هاي موجود در هر طبقه، هر سه طبقه نيز به نوبه كرت

باشند، كه در اين ميان در طبقه خود داراي چهار طبقه مي
اي شباهت بيش از كرت دار ٨كرت موجود،  ١١پرورشي از 

نمونه  ١٠كرت موجود  ١٤درصد، در طبقه مادري از  ٧٠
- نمونه بررسي ٦٦درصد، و از  ٧٠داراي شباهت بيش از 

نمونه داراي اين ميزان  ٦٠شده شده در طبقه گواهي
هاي طبقه پرورشي باشند. در ميان كرتشباهت مي

باشد. ترين كرت چمران پرورش سه (كرت يك) ميخالص
ترتيب شده نيز بههاي طبقه مادري و گواهين كرتدر ميا
 ٣ها، چمران كرت دو و شيرودي كرت ترين كرتخالص

ترين شده بيشباشد. در ميان ارقام مختلف بررسيمي
ترين ميزان در رقم بهرنگ خلوص در رقم چمران و كم

  شود. مشاهده مي
 
 

 
  گيرينتيجه

برنامه كه شود بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص مي
 ٨٨-٨٩گواهي بذر استان فارس در سال زراعي  كنترل و

شده به سمت طبقات باالتر (مادر ترتيب از طبقه گواهيبه
ها و خلوص طبقات از وضعيت و پرورشي) تشابه گروه

طور كه در ها آنبهتري برخوردار هستند. در ارتباط با رقم
تر در چرخه هاي قديميشود رقماين سال مشاهده مي

- تكثير بذر (مانند چمران و ياواروس) از وضعيت مناسب

 تري نسبت به برخي ارقام جديد چون بهرنگ برخوردارند.
شده اي ديگر كه در رابطه با صفات بررسيچنين نكتههم

هاي رسد اين است كه در تمامي كرتنظر ميقابل توجه به
شده از صفات كيفي هاي انجامبرداريشده، يادداشتبررسي

عدادي بسيار مشابه را، از نظر آماري، نشان داده است، كه ا
دار ها از لحاظ آماري معنيبندي آنتجزيه و تحليل و طبقه

- دهنده تشابه بسيار نزديك رقمباشد، و اين خود نشاننمي

باشد و تنها در ها يا طبقات در رابطه با اين صفات مي
ده هاي آماري مشخص گرديرابطه با صفات كمي تفاوت

  است.
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Abstract 

Control plots are being accomplished to evaluate seed purity and seedborn diseases of seed lots 
produced in the country. To evaluate 498 wheat seed lots in three groups of breeder, basic and 
certified seed, the seed samples were cultivated in control plots (24 m2, 24 row, 20cm space and 6 m, 
5cm space between plants). To avoid spike deformation, weed was controlled by hand (without the 
herbicide application). Statistical analysis on different seed groups (breeder, basic, certified) and 
cereal cultivars (Chamran, Yavaroos, Behrang, Shiroodi, Line A. S-83-3, Nimrooze barelyو Bahar, 

Pishtaz, and Bam) showed that the seed purity in all thre groups followed the same trend. In all three 
seed groups, the highest purity was observed in breeder seeds while a lower purity was observed in the 
basic and certified seeds, respectively. The highest purity was observed in the older varieties of 
CHAMRN and YAVAROUS among the cereal cultivars. This is while a lower purity was measured in 
the new cultivars like BEHRANG.  
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