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 چكيده

آلل، آتمايکی در قالب طنرح   های گندم نان به روش تیقی دی منظور برآورد اجزای ژنتيکی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتيپ به

والند شنامل    7اجنرا شند.    1391ر پاييز تکرار در مرکز تحقيقات ککاورتی و منابع طايعی استان ت ران، د 3های کامل تصادیی با  بلوک

هياريد حاصل، بررسی شد. صفات ارتفاع بوتنه، تعنداد    21به همراه  M86-12 و WS-82-9, DN-11, M86-4, M86-6 ،گاسپارد، چمران

بی شندند. نتنايج   دهنی ارتينا   های عقيم و تعداد روت تا گل دانه در سناله، وتن هزاردانه، عملکرد دانه در بوته، طول پدانکل، تعداد گلچه

بودن مدل را تن ا برای صفات وتن هزارداننه و   هيمن صاد ن  ها نکان داد. مدل جينکز داری را بين ژنوتيپ یتجزي  واريانس اشتیف معن

داننه  عملکرد دانه در بوته نکان داد. با تجزي  گرایيکی صفات معلوم شد که طول پدانکل، ارتفاع بوته، تعداد داننه در سنناله و وتن هزار  

پذيری عمنومی در   ها قرار گریت. تجزي  ترکيب و ساير صفات تحت کنترل اثر یو  غالايت ژن  ها بود تحت کنترل اثر غالايت ناقص ژن

( برای صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه در بوته، وتن هزاردانه، طول پدانکل و صفت تعداد دانه در giبيانگر مقدار تياد ) WS-82-9الين 

توان ات اينن والندها در    ( داشتند. بنابراين، میgi)  و رقم چمران برای صفت وتن هزاردانه مقدار تيادی DN-11د. همچنين الين سناله بو

بنرای   (sijبينانگر مقنادير تيناد )    5 × 3و  1 × 2هنای   های اصیحی برای توليد ارقام پرمحصول در گندم نان استفاده کنرد. دورگ  برنامه

 صفات تعداد دانه در سناله و وتن هزاردانه بودند.

 پذیری. پذیری، گندم نان، وراثت اثر ژن، ترکیب ها: واژه كلید
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 مقدمه

تنرين   م نم  (.Triticum aestivum Lگنندم )بنا ننام علمنی     

توليند در   محصول تراعی ات نظر سطح تيرککنت و مينزان  

جوامنع  ج ان است و نق  م منی در تنممين نينات غنذايی     

درنتيجه ایزاي  عملکرد در واحد سطح همراه  بکری دارد.

ای در ج نان   با حفظ کيفيت غذايی آن چال  م نم تغذينه  

بننابراين، اینزاي  عملکنرد گنندم      (.19شود ) محسوب می

 المللی است. های اصیحی ملی و بين هدیی م م در برنامه

مطالعات ژنتيکی و دانستن نوع عمل ژن درگير در بيان 

های اصنیحی   پذيری، در روش صفت و قدرت ترکيب يک

تواند در رابطنه بنا    ای دارد و می اهميت ويژه جوامع گياهی 

هننا بننرای  هننای اصننیحی و گننزين  اليننن انتخنناب روش

(. در اينن تميننه، ات   1ترکياات دورگی مفيند واقنع شنود )   

جملنه   طور وسنيعی در گياهنان مختلنف ات    آلل به روش دی

صوصيات ژنتيکی اسنتفاده شنده اسنت    گندم برای تعيين ش

آلنل روش   های تجزيه و تحليل ژنتيکنی دی  (. ات روش11)

تواند مينانگين درجن  غالاينت،     جينکز و هيمن است که می

ها در والدين و اثر متقابل غيرآللی  پذيری، توتيع آلل وراثت

 (.10)آثار اپيستاتی( را برآورد کند )

 عملکنرد  و دهنی  لگ تا روتتعداد  صفات ارتيابی ژنتيکی

 صنفت  کنه آلنل نکنان داد    ی بنه روش د  دوروم گندم در دانه

 هنا  ژن غالايت یو  راتيثتم تحت کنترل دهی گل تا روت تعداد

(. در 3) سنت  ها ژن ناقص غالايت تحت کنترل دانه عملکرد و

رقنم   5در  آن اجنزای  سناير  و داننه  عملکرد پژوهکی صفات

و نتايج نکنان داد   شد آلل بررسی ی گندم نان به روش نيمه د

 بوتنه  در داننه  تعنداد  طول سنناله،  بوته، در پنجه تعداد صفات

 وتن و صنفت  نسنای  غالاينت  و تنمثيرات ایزايکنی   وسنيل   به

 .(2شود ) می کنترل یو  غالايت های وسيل  ژن به هزاردانه

والند گنندم    10در بررسی ژنتيکی صفات کمتی و کيفی 

گزارش شد کنه قابلينت   آلل  هگزاپلوئيد به روش تیقی دی

پنذيری عمنومی و شصوصنی بنرای صنفات طنول        ترکيب

و   دار بنود  پدانکل، شاشص برداشت و وتن هزارداننه معننا  

صورت  عمل ژن نيز در تعداد دانه در سناله و ارتفاع بوته به

(. اثنر غيرایزايکنی و اثنر ینو      12ایزايکی گنزارش شند )  

سنناله و   غالايت در کنترل طول سنناله، تعنداد سننالچه در   

(. بررسنی ژنتيکنی   10و  9، 6وتن هزاردانه دشالت دارند )

آلنل   عملکرد و اجزای آن در گندم نان ات طريق تجزين  دی 

نکان داد که نوع عمل ژن در منورد تعنداد داننه در سننال      

اصلی اثر ژنتيکی با غالايت ناقص دارد ولی عملکرد دانه در 

شاشص برداشت بوته، عملکرد بيولوژيک، ارتفاع بوته،  تک

 4صورت یو  غالايت اسنت )  و وتن هزاردانه، عمل ژن به

آلننل و ارتيننابی ژنتيکننی   (. بننا اسننتفاده ات طننرح دی 12و 

دهنی،   مکخص شد که در کنترل صفات تعداد روت تنا گنل  

شدن دانه، ارتفاع بوته، تعنداد پنجنه در بوتنه،     طول دورۀ پر

شناشص  سطح برگ، عملکرد دانه در سناله، وتن هزاردانه، 

بوته در گندم اثنر غيرایزايکنی    برداشت و عملکرد دان  تک

آلنل،   هنای دی  (. با استفاده ات تیقی14تری دارد ) نق  م م

پذيری شصوصی طول سننال  اصنلی، تعنداد سننال       وراثت

بارور، تعداد سنال  نابارور، تعنداد داننه در سننال  اصنلی و     

س نتنايج  وتن هزاردانه را در گنندم مطالعنه کردنند. براسنا    

پژوه  حاضر، طول سننال  اصنلی، تعنداد سننال  بنارور،      

تعننداد سنننالچ  نابننارور و تعننداد داننن  در سنننال  اصننلی   

که وتن هزارداننه   پذيری نساتاً بااليی داشتند، درحالی وراثت

(. گنزين   21پذيری پايينی داشت ) در سناله قابليت وراثت

کور به و معریی ارقام پرمحصول گندم نان در شودکفايی ک

 اين محصول راهاردی امری واضح و مسلم است. 

ۀ کنتنرل   هدف ات پژوه  حاضنر، بنرای بررسنی نحنو    

ژنتيکی و ماهيت عمنل ژن در اینزاي  عملکنرد و اجنزای     

گينری پارامترهنای مختلنف ژنتيکنی      عملکرد دانه و اننداته 

 است.
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 ها مواد و روش
والندين   منزلن   ژنوتينپ گنندم ننان بنه     7 در اين پنژوه ، 

منابع طايعی استان  در مرکز تحقيقات ککاورتی و، تخابان

 و دشن ککت  1390ن  1389تراعی ت ران )ورامين( در سال 

هنا انجنام شند. مکخصنات      آلل بنين آن  های نيمه دی تیقی

ذکنر شنده اسنت. در سنال      1 در جندول  شنده  ارقام استفاده

حاصننل ات  f1 هيارينند  21والنندين و  1391ن  1390تراعننی 

تکنرار   3های کامنل تصنادیی بنا     لب طرح بلوکها در قا آن
عندد بنذر ضند     20روی هنر شنط، تعنداد     .بررسی شدند 

 10رديف، با یاصل  ردينف   2ات هر ژنوتيپ در  شده عفونی

 متر ککت شد. سانتی 20شط  2و یاصل  بين 

صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سناله، وتن هزارداننه،  
های عقيم و تعداد روت تا  عملکرد دانه در بوته، تعداد گلچه

گيری شدند. تجزي   بوته انداته 10مانای ميانگين  دهی بر گل

های کامل تصنادیی در   ها براساس طرح بلوک واريانس داده
هنا در تجزين     تکرار انجام شد. ميانگين مربعات ژنوتينپ  3

ن  دار شد. بنابراين، تجزي  واريانس جينکز واريانس ساده معنا

 هيمن انجام شد.

 (bی )غيرایزايکن  و (aی )یزايکن در اين روش، اجزای ا 
 b1 .بود که واريانس غيرایزايکی شامل سه جزء شدمحاساه 

 b3 جنزء  هنا و  توتيع نامتقارن ژن b2 جزء ج ته، غالايت يک

قابلينت   b2و  b1ی کنه اجنزا   مانده را واريانس غالايت باقی

دار  امعنن  b3 اگر جنزء  کند. آتمون می توصيف آن را ندارند،
. دار شود اغيرایزايکی نيز معن آثاربايد پارامتر ژنتيکی  باشد،

ت يواريانس ایزايکی و غال دار باشند، اهر دو معن bو  aاگر 

دار شندن   ادر صورت معنن  .ندا هر دو در کنترل صفت س يم
بنرای   امکان برآورد پارامترهای ژنتيکی وجنود دارد.  b جزء

گرایيکنی    تجزين  ،شند  دار اها معنن  در آن bصفاتی که جزء 

هيمن ن  جينکز ۀشد انجام گریت. پارامترهای ژنتيکی محاساه

(، H1ت )واريننانس غالاينن(، Dی )شننامل واريننانس ایزايکنن
و غيرایزايکنی کلين     رات ایزايکنی يثتنم ميانگين کواريانس 

های با تنمثيرات مثانت و منفنی در     (، نسات ژنFها ) رديف

(، H2b)پنننذيری عمنننومی  وراثنننت (H2/4H1والننندين )
 مينانگين درجن  غالاينت    ( وH2n) پذيری شصوصی وراثت

(1H

D
 (.11( است )

ات مدل دوم گريفين  برای برآورد پارامترهنای ژنتيکنی   

پذيری عمومی و شصوصی  جمله ميانگين مربعات ترکيب ات
و   استفاده شد. آتمنون کلين  پارامترهنای ژنتيکنی محاسناه     

پذيری عمومی و شصوصی ات طريق آتمنون   تمثيرات ترکيب

t ( انجام شد )(. تجزين   18)تقسيم هر کمتيت بر انحراف آن

هنيمن   ها نينز براسناس روش مناتروجينکز و    گرایيکی داده
اینزار   هنا ات ننرم   (. برای انجام تجزينه 15و  8، 7انجام شد )

 (.22استفاده شد ) SAS05 Diallel -آماری 

 

 شده فادهاست . مشخصات ارقام1 دولج

 ها شجرۀ ارقام و الين ميزان تحمل ها يپتژنو

 رقم حساس گاسپارد

M-86-4 حساس نيمه Ombul/A/amo/M.73-18 

 رقم حساس نيمه چمران

M-86-6 حساس نيمه Alvd/A/dan/Las/3/Druchamps/4/Kauz/stm 

M-86-12 حساس نيمه CROC-

1/AE.SQUARROSA(224)//OPATA/3/KAUZ*2/Bow 
WS-82-9 متحمل Ww33G/Vee"s"//Mrn/4/HD2172/Bloudan//Azd 

DN-11 متحمل Azd/HD2172//Kayson/Glenson/3/1-70-28/Ning8201 
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 نتایج و بحث  

ها برای تمنامی صنفات    دار بودن اثر ژنوتيپ با توجه به معنا

(، امکنان تجزين    2 در تجزي  وارينانس )جندول   شده مطالعه

ی براسنناس روش ژنتيکننی و بننرآورد شصوصننيات ژنتيکنن 

ن  آلل یراهم شد. نتنايج آتمنون مقندماتی روش جينکنز     دی

بنرای   vrروی  wrهيمن نکنان داد کنه ضنريب رگرسنيون     

داری بنا   بوته و وتن هزاردانه اشتیف معنا عملکرد دان  تک

 دار بود.  يک نداشتند و در مقابل، اشتیف آن با صفر معنا

دار نانود.   نابرای اين صفات مع wr vrعیوه بر آن آتمون

ها در کنترل اين صفات بعيد  به اين ترتيب، اثر اپيستاتی ژن

غالاينت  ن  رسد. به عاارت ديگنر، مندل ایزايکنی    به نظر می

(، امنا تفناوت   3 محرت و یرضيات مدل صاد  بود )جندول 

برای بقين  صنفات    vrروی  wrدار شيب شط رگرسيون  معنا

يسنتاتی  ، نکان داد کنه ینرض وجودنداشنتن اپ   شده بررسی

صاد  نيست و نيات به حذف برشی والدها و آتمون مجندد  

است. در اين رابطه، بنرای   vrروی  wrشيب شط رگرسيون 

، بنرای  M86-6های عقيم با حذف والند   صفت تعداد گلچه

بننرای  M86-6و  M86-12طننول پنندانکل، حننذف والنندين 

، برای تعنداد  M86-6و  M86-4ارتفاع بوته، حذف والدين 

اله حذف والند چمنران و بنرای تعنداد روت تنا      دانه در سن

انجنام و درنتيجنه یرضنيات     M86-4دهی، حذف والند   گل

 مدل صاد  شد.

نکنان   bو  aدار شندن اجنزای    در صفت ارتفاع بوته معنا

ات ایزايکی و غالاينت هنر دو در کنتنرل اينن     اثردهد که  می

(. پارامترهنای ژنتيکنی وارينانس    4 نند )جندول  ا صفت س يم

دار شدند که بينانگر وجنود    ( معناH1( و غالايت )Dی )ایزايک

هنا در کنتنرل اينن     تمان ایزايکی و غيرایزايکنی ژن  ات هماثر

(. همچنين مقدار واريانس ایزايکی بيکنتر  3 ند )جدولا صفت

ات مقدار واريانس غالايت است و مانيتن اينن اسنت کنه اثنر      

بوت   ایزايکی در کنترل اين صفت دشالت دارد. صفت ارتفاع

(. 12و  4شنود )  های با اثر ایزايکی کنترل می گندم توسط ژن

بنود   1ميانگين درج  غالايت برای صفت ارتفاع بوته کمترات 

کننندۀ اينن    های کنترل که مايتن حالت غالايت ناقص برای ژن

هنای مثانت و منفنی در والندين      صفت است. تعادل بين آلل

های با اثر مثانت   لدهندۀ توتيع متقارن آل است که نکان 25/0

در اينن   bدار شدن جزء  دليل معنا و منفی در والدين است. به

توسط شنط   wrصفت تجزي  گرایيکی انجام شد. قطع محور 

رگرسيون در بخ  مثات بيانگر وجنود اثنر غالاينت نناقص     

 (.1 ها در کنترل اين صفت است )شکل ژن

 

 ها  های آن در والدین و دورگ شده زیابیار آلل برای صفات واریانس ساده و دی ۀ. تجزی2 جدول

وتن 

 هزاردانه
(g) 

عملکرد دانه 

 در بوته
(g) 

تعداد روت 

 دهی تا گل

تعداد 

های  گلچه

 عقيم

تعداد دانه 

 در سناله

طول 

 پدانکل
(cm) 

ارتفاع 

 بوته
(cm) 

  درج 

 آتادی
 منابع تغييرات

44/47 ** 54/46 ** 33/5 ** 93/3 ** 48/46 ** 83/18 ** 410/76  ها ژنوتيپ 27 **

16/133 ** 02/133 ** 15/12 ** ** 88/10  411/21 ** 608/50 ** 276/69 ** 6 
پذيری  ترکيب

 (GCAعمومی )

**94/11  ** 63/143  ** 39/3  84/1 ** 074/51 ** **059/11  306/38 ** 21 
پذيری  ترکيب

 (SCAشصوصی )

39/17  56/12  53/1  88/1  266/15  827/7  839/23  شطا آتماي  54 
 درصد 5و  1دار در سطوح احتمال  ترتيب معنا به  **و  *
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 رقم گندم نان به روش هیمن 2الین و  5 ۀطرف آلل یک . برآورد پارامترهای ژنتیکی در تالقی دی3 جدول

 وتن هزاردانه
(g) 

 عملکرد دانه

 در بوته

(g) 

 تعداد روت

 دهی تا گل

 تعداد

 های عقيم گلچه

 تعداد دانه

 در سناله
 طول پدانکل

(cm) 
 اع بوتهارتف

(cm) 
 شصوصيات ژنتيکی

*63/24 26/53 *57/4 *01/2 31/1 68/6 **57/31 D 

7/15  **49/92 43/3 71/1 **97/50 **61/6 7/30 H1 

9/17  *32/76 **77/4 58/1 **69/49 **60/9 **04/31 H2 

81/7 90/21 92/0 86/0 82/0 14/0 79/11 F2 

27/ 206/0 201/0 23/0 24/0 23/0 25/0 H2/4H1 

79/0 31/1 56/1 92/0 20/6 19/1 98/0  

66/0 51/0 76/0 73/0 72/0 70/0 68/0 H2b 

42/0 28/0 42/0 46/0 48/0 48/0 37/0 H2n 

34/1 29/31 75/41 018/0 07/0 02/0 45/7 MSOF wr-vr 
 درصد 5و  1دار در سطح احتمال  ترتيب معنا به  **و  *

D -  واريانس ایزايکی؛H1 -  واريانس غالايت؛H2 -  شنده؛   واريانس غالايت تصنحيحF -         مينانگين کوارينانس تنمثيرات ایزايکنی و غيرایزايکنی کلين

 - h2nپنذيری عمنومی؛    وراثنت  - h2bمينانگين درجن  غالاينت؛     - (H1/D)1/2های با تمثيرات مثات و منفنی در والندين؛    نسات ژن - H2/4H1ها؛  رديف

 اشتیف واريانس و کواريانس. - Wr-Vrپذيری شصوصی و  وراثت

 

 رقم گندم نان 2الین و  5 ۀطرف آلل یک واریانس ژنتیکی صفات مختلف زراعی در تالقی دی ۀتجزی .4 جدول

 ميانگين مربعات

 منابع تغييرات درج  آتادی
 وتن هزاردانه

(g) 

 عملکرد دانه

 در بوته
(g) 

 تعداد روت

 دهی تا گل

 تعداد

 های عقيم گلچه

 د دانهتعدا

 در سناله
 طول پدانکل

(cm) 

ارتفاع 

 بوته
(cm) 

8/330 ns53/498 ns 98/294 **67/5 ns14/9 ns58/2 ns44/1 2 تکرار 

*37/280 *94/915 **11/211 **39/7 88/18 **10/27 **5/8 6 a 
**65/168 *44/411  *7/326 **95/2 *58/51 **78/17 **6/1 21 b 

64 89/522 10/582 66/2 67/235 24/1 22/0 1 b1 

23/152 79/359 69/611 36/1 45/16 57/7 25/1 6 b2 

2/183 61/645 32/156 **65/3 **81/53 **33/23 85/1 14 b3 

 شطای آتماي  54 2/1 83/7 27/15 19/1 03/275 92/645 62/143

ns ،*  درصد 5و  1دار در سطح احتمال  دار و معنا ترتيب غيرمعنا به  **و 
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 اطراف خط رگرسیون برای ارتفاع بوته در شرایط نرمال و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در Wr-Vr. خط رگرسیون 1 شکل

 

دهد  پراکن  والدين در اطراف شط رگرسيون نکان می

بنودن بنه محنور     دلينل نزدينک   بنه  4و  1که والدين شمارۀ 

 های و يا بيکترين ژن wrو  v rترين مقادير  مختصات کوچک

دلينل دوری ات   بنه  3که والد شنمارۀ   غالب را دارند، درحالی

 6های مغلوب و والدين شنمارۀ   محور مختصات دارای ژن

هنای   در ميان  شط رگرسيون قرار داشنتند و حامنل ژن   2و 

 غالب و مغلوب بودند.

نکان  bو  aدار شدن اجزای  در صفت طول پدانکل معنا

هر دو در کنترل اينن  دهد که تمثيرات ایزايکی و غالايت  می

(. پارامترهنای ژنتيکنی وارينانس    4 ند )جندول ا صفت س يم

دار شد که بينانگر وجنود    ( معنا(H1( و غالايت Dایزايکی )

ها در کنترل اين  تمان ایزايکی و غيرایزايکی ژن تمثيرات هم

(. همچنين مقدار واريانس ایزايکنی  3 صفت هستند )جدول

ست که مايتن اثر غالايت ينا  کمتر ات مقدار واريانس غالايت ا

یو  غالايت در کنترل اين صفت است. صفت طول پدانکل 

(. مينانگين  12و  3شنود )  های غالايت کنترل منی  توسط ژن

بنود کنه    1درج  غالايت برای صفت طول پدانکل بيکتر ات 

کننندۀ اينن    هنای کنتنرل   بيانگر حالت یو  غالايت برای ژن

 صفت است. 

ت و منفی در والندين بنه مقندار    های مثا تعادل بين آلل

دهنندۀ توتينع متقنارن     است که نکنان  25/0و حدود  23/0

دار  دليل معنا های با اثر مثات و منفی در والدين است. به آلل

در اين صفت تجزي  گرایيکی انجام شد. قطنع   bشدن جزء 

توسط شنط رگرسنيون در بخن  مثانت بينانگر       wrمحور 

کنترل اينن صنفت اسنت     ها در وجود اثر غالايت ناقص ژن

(. پراکن  والدين در اطراف شط رگرسنيون نکنان   2 )شکل

دهد تجزي  ژنتيکی عملکرد دانه و اجزای آن با اسنتفاده   می

والدين شمارۀ  های گندم نان که در ژنوتيپ آلل ات روش دی

تنرين   بودن به محور مختصات کوچک دليل نزديک به 4و  1

ای غالننب را دارننند، هنن و يننا بيکننترين ژن wrو  vrمقننادير 

دليل دوری ات محنور مختصنات    به 5که والد شمارۀ  درحالی

در ميان  شط  2و  3های مغلوب و والدين شمارۀ  دارای ژن

هنای غالنب و مغلنوب     رگرسيون قرار داشتند و حامنل ژن 

 بودند. 
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 ن برای طول پدانکل در شرایط نرمالاطراف خط رگرسیو و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در Wr-Vr . خط رگرسیون2 شکل

 M-86-6      M-86-12    ؛M-86-4ه   ؛Chamran د( ؛DN-11    ؛Ws-82-9 ؛  گ سپ      ف  شخ  ت       :  

 

دار شندن   های عقيم در سناله معنا در صفت تعداد گلچه

دهد که تمثيرات ایزايکنی و غالاينت    نکان می bو  aاجزای 

(. پنارامتر  4 نند )جندول  ا سن يم هر دو در کنترل اين صنفت  

دار شد که بيانگر وجنود   ( معناDژنتيکی واريانس ایزايکی )

(. 3 نند )جندول  ا هنا در کنتنرل اينن صنفت     اثر ایزايکنی ژن 

همچنين مقدار واريانس ایزايکی بيکتر ات مقندار وارينانس   

غالايت است که مايتن اثر ایزايکی ژن در کنترل اين صنفت  

پننژوه  بننا گننزارش سنناير  اسننت. نتننايج حاصننل ات ايننن

(. ميننانگين درجنن   14و  13پژوهکننگران مکنناب ت دارد ) 

 1های عقنيم در سنناله بيکنتر ات     غالايت برای صفت گلچه

کننندۀ   های کنتنرل  بود که مايتن حالت یو  غالايت برای ژن

هنای مثانت و منفنی در     اين صفت است. تعنادل بنين آلنل   

دهنندۀ   ناسنت کنه نکنا    25/0و حدود  23/0والدين مقدار 

های با اثر مثات و منفی در والدين اسنت.   توتيع متقارن آلل

در اين صفت تجزين  گرایيکنی    bدار شدن جزء  دليل معنا به

توسط شط رگرسنيون در بخن     wrانجام شد. قطع محور 

هنا در کنتنرل اينن     منفی بيانگر وجود اثر ینو  غالاينت ژن  

(. پنراکن  والندين در اطنراف شنط     3 صفت است )شنکل 

دلينل   به 7و  3، 1دهد که والدين شمارۀ  رسيون نکان میرگ

 wr و v rترين مقادير  کوچک بودن به محور مختصات  نزديک

که والد شمارۀ  های غالب را دارند، درحالی يا بيکترين ژن و

های مغلوب و  دليل دوری ات محور مختصات دارای ژن به 5

اشتند و در ميان  شط رگرسيون قرار د 4و  2والدين شمارۀ 

 های غالب و مغلوب بودند. حامل ژن

 bدار شندن جنزء    در صفت تعداد داننه در سنناله معننا   

دهد که اثر غالايت در کنترل اين صفت نق  دارد  نکان می

دار شد کنه   ( نيز معنا(H1(. پارامتر ژنتيکی غالايت 4 )جدول

نند  ا ها در کنترل اين صنفت  بيانگر وجود اثر غيرایزايکی ژن

. همچنين مقدار واريانس غالايت بيکتر ات مقندار  (3 )جدول

واريانس ایزايکی است که بيانگر اثر غيرایزايکی در کنتنرل  

اين صفت است. بررسی مطالعات بر روی گنندم نکنان داد   

هننای بننا اثننر  کننه صننفت تعننداد دانننه در سننناله توسننط ژن

(. مينانگين درجن    17و  14، 5شنود )  غيرایزايکی کنترل می

بود کنه   1صفت تعداد دانه در سناله بيکتر ات غالايت برای 
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کنندۀ اينن صنفت    های کنترل مايتن حالت غالايت ناقص ژن

و  201/0های مثات و منفی در والدين  است، تعادل بين آلل

هنای بنا    دهندۀ توتيع متقارن آلل است که نکان 25/0 حدود

دار شدن جزء  دليل معنا اثر مثات و منفی در والدين است. به

b ر اين صفت تجزي  گرایيکی انجام شد. قطع محنور  دwr 

توسط شط رگرسيون در بخن  مثانت بينانگر وجنود اثنر      

 (. 4 ها در کنترل اين صفت است )شکل غالايت نسای ژن

 

 
 اطراف خط رگرسیون  و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در Wr-Vr. خط رگرسیون 3 شکل

 شرایط نرمالعقیم در سنبله در  ۀبرای تعداد گلچ

 

 
 و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در اطراف خط رگرسیون برای تعداد دانه در سنبله در شرایط نرمال Wr-Vr. خط رگرسیون 4 شکل

 M-86-12( ز و M-86-6 (؛ وM-86-4(؛ هChamran( ؛ دDN-11(؛ جWs-82-9مشخصات والدین: الف( گاسپارد؛ ب(
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دهد  گرسيون نکان میپراکن  والدين در اطراف شط ر

بودن بنه محنور مختصنات     دليل نزديک به 1که والد شمارۀ 

بيکنترين   و به عانارت ديگنر،    wr و vr ترين مقادير کوچک

دلينل   بنه  5که والند شنمارۀ    های غالب را دارند، درحالی ژن

های مغلوب و والندين   دوری ات محور مختصات دارای ژن

ون قنرار داشنتند و   در ميان  شط رگرسي 7و  3، 2، 6شمارۀ 

 های غالب و مغلوب بودند. حامل ژن

 bو  aدار شدن اجزای  دهی معنا در صفت تعداد روت تا گل 

دهد که تمثيرات ایزايکی و غالايت هنر دو در کنتنرل    نکان می

رود اينن   انتظار می aدار شدن جزء  ند، با معناا اين صفت س يم

(. پارامترهای 4 پذيری بااليی داشته باشد )جدول صفت وراثت

دار شد کنه   ( معناH1( و غالايت )Dژنتيکی واريانس ایزايکی )

ها در  تمان ایزايکی و غيرایزايکی ژن بيانگر وجود تمثيرات هم

(. همچننين مقندار وارينانس    3 کنترل اين صفت بود )جندول 

ایزايکی کمتر ات مقدار واريانس غالايت است که ات اثر غالايت 

کند. صفت تعنداد   ل اين صفت بيان میکنتر يا یو  غالايت در

هنای بنا اثنر غالاينت      دهی در گياه گندم توسط ژن روت تا گل

(. مينانگين درجن  غالاينت بنرای     17و  14، 5شود ) کنترل می

بود کنه مانيتن حالنت     1دهی بيکتر ات  صفت تعداد روت تا گل

کنندۀ اين صفت است. تعنادل   های کنترل یو  غالايت برای ژن

 25/0و کمتنر ات   201/0مثات و منفی در والدين  های بين آلل

هنای بنا اثنر مثانت و      دهندۀ توتيع نامتقارن آلل است که نکان

در اينن   bدار شندن جنزء    دليل معننا  منفی در والدين است. به

توسنط شنط    wrصفت تجزي  گرایيکی انجام شد. قطع محور 

ها  رگرسيون در بخ  مثات بيانگر وجود اثر غالايت ناقص ژن

(. پنراکن  والندين در   5 ر کنترل اينن صنفت اسنت )شنکل    د

و  2، 1دهد که والدين شنمارۀ   اطراف شط رگرسيون نکان می

ترين مقنادير   بودن به محور مختصات کوچک دليل نزديک به 3

vr و wr کنه والند    درحالی های غالب را دارند، و يا بيکترين ژن

ی هنا  دلينل دوری ات محنور مختصنات دارای ژن    بنه  4شمارۀ 

در ميان  شط رگرسنيون قنرار    7و  6مغلوب و والدين شمارۀ 

 های غالب و مغلوب بودند. داشتند و حامل ژن

 
 و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در اطراف خط رگرسیون برای تعداد  Wr-Vr. خط رگرسیون 5 شکل

 دهی در شرایط نرمال روز تا گل
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و  aشدن اجزای دار  در صفت عملکرد دانه در بوته معنا 

b دهد که تمثيرات ایزايکنی و غالاينت هنر دو در     نکان می

انتظنار   aدار شندن جنزء    ند، با معناا کنترل اين صفت س يم

پننذيری بننااليی داشننته باشنند  رود ايننن صننفت وراثننت مننی

( و D(. پارامترهنای ژنتيکنی وارينانس ایزايکنی )    4 )جدول

تمنان   رات همدار شد که بيانگر وجود تمثي ( معناH1غالايت )

ها در کنتنرل اينن صنفت اسنت      ایزايکی و غيرایزايکی ژن

(. همچنين مقدار واريانس ایزايکی کمتر ات مقندار  3 )جدول

واريانس غالايت است که ات اثر غالايت يا یو  غالاينت در  

هنای مثانت و    کند. تعادل بين آلل کنترل اين صفت بيان می

هنندۀ توتينع   د است که نکنان  20/0منفی در والدين حدود 

های بنا اثنر مثانت و منفنی در والندين اسنت.        نامتقارن آلل

در اين صفت تجزين  گرایيکنی    bدار شدن جزء  دليل معنا به

توسط شط رگرسنيون در بخن     wrانجام شد. قطع محور 

هنا در کنتنرل اينن     منفی بيانگر وجود اثر ینو  غالاينت ژن  

(. پنراکن  والندين در اطنراف شنط     6 صفت است )شنکل 

دلينل   به 3و  2، 1دهد که والدين شمارۀ  سيون نکان میرگر

 wrو  vrترين مقادير  بودن به محور مختصات کوچک نزديک

که والد شمارۀ  های غالب را دارند، درحالی يا بيکترين ژن و

هننای  دليننل دوری ات محننور مختصننات دارای ژن بننه 4و  6

در ميان  شط رگرسيون قرار  3و  7مغلوب و والدين شمارۀ 

 های غالب و مغلوب بودند. داشتند و حامل ژن

های با اثنر   صفت وتن هزاردانه در گياه گندم توسط ژن

شود. ميانگين درج  غالايت بنرای صنفت    غالايت کنترل می

تنوان   بود، برای اين صفت می 1تر ات  وتن هزاردانه کوچک

(. تعادل بنين  21و  16، 14غالايت نسای را در نظر گریت )

و حندود   27/0و منفی در والندين بيکنتر ات    های مثات آلل

هنای بنا اثنر     دهندۀ توتيع متقنارن آلنل   است که نکان 25/0

 bدار شدن جنزء   دليل معنا مثات و منفی در والدين است. به

 wrدر اين صفت تجزي  گرایيکی انجنام شند. قطنع محنور     

توسط شط رگرسيون در بخن  مثانت بينانگر وجنود اثنر      

 (.7 کنترل اين صفت است )شکلها در  غالايت ناقص ژن
 

 
 و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در اطراف خط رگرسیون برای عملکرد دانه در شرایط نرمال Wr-Vr . خط رگرسیون6 شکل
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 و سهمی محدودكننده با پراكنش والدین در اطراف خط رگرسیون برای وزن هزاردانه در شرایط نرمال Wr-Vr . خط رگرسیون7 شکل

 M-86-12( ز و M-86-6 (؛ وM-86-4(؛ هChamran( ؛ دDN-11(؛ جWs-82-9مشخصات والدین: الف( گاسپارد؛ ب(
 

دهد  پراکن  والدين در اطراف شط رگرسيون نکان می

بنودن بنه محنور     دلينل نزدينک   بنه  3و  1که والدين شمارۀ 

های  يا بيکترين ژن و wrو  vrترين مقادير  مختصات کوچک

دليل دوری ات  به 5و  4که والد شمارۀ  غالب هستند، درحالی

، 2های مغلوب و والدين شنمارۀ   محور مختصات دارای ژن

هنای   در ميان  شط رگرسيون قرار داشتند و حامل ژن 7و  6

 غالب و مغلوب بودند.

پذيری عمنومی   نتايج حاصل ات تجزي  واريانس ترکيب 

و  GCAدهند کنه مينانگين مربعنات      و شصوصی نکان می

SCA دهندۀ وجود تمثيرات ایزايکنی و   دار شده و نکان معنا

(. بنا  2 ها در کنترل اين صفات است )جدول غيرایزايکی ژن

توجه به مينانگين مربعنات در جندول يادشنده در صنفات      

های عقيم، تعداد روت  طول پدانکل، تعداد گلچهارتفاع بوته، 

پذيری عمومی بيکنتر ات   دهی و وتن هزاردانه، ترکيب تا گل

هنا در   شصوصی بود که بيانگر وجنود اثنر غيرایزايکنی ژن   

ها نيز بنه اثنر ایزايکنی     کنترل اين صفات است، در پژوه 

و  19، 6ها در کنترل صفات يادشده اشاره شنده اسنت )   ژن

در دو ج ت مثات و منفی در بيکتر  (giدار بودن ) (. معنا20

توان گفت که والدين ات قابليت انتقال ميزان باال  صفات، می

(. بندين ترتينب در   5 ند )جدول و يا پايين صفات برشوردار

مواردی که ایزاي  اننداتۀ ينک صنفت منورد نظنر اسنت       

 5توجه شود. در نتايج حاصل،  (giبايستی به مقادير مثات )

( بنرای صنفات   giدارای بناالترين مقندار )   WS-82-9والد 

ارتفاع بوته، طول پدانکل، وتن هزاردانه و عملکرد داننه در  

نننژادی  هننای بننه تننوان در برنامننه بوتننه بننود، بنننابراين مننی

 (. 5 گيری( ات اين والد استفاده کرد )جدول )دورگ

هنای غيربنارور در سنناله و     برای کاه  تعنداد گلچنه  

و رقنم   WS-82-9والندين    توان ات دهی می تعداد روت تا گل

هنای   برنامنه  ( درgiدليل داشنتن کمتنرين مقندار )    چمران به

، رقنم چمنران و   DN-11توليد دورگ ب ره جست. والدين 

M-86-6 ( بيکترين مقدارgi را داشتند، بنابراين، منی )   تنوان

گيری برای ب اود صفات تعداد دانه در  های دورگ در برنامه
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هننا اسننتفاده کننرد.  ترتيننب ات آن ن هزاردانننه بننهسننناله و وت

برای تعنداد داننه    5×7و  4×5، 3×5، 1×6، 1×2های  دورگ

برای صنفت وتن   3×6و  3×5، 1×2های  در سناله و دورگ

، 3×6، 3×5، 2×6، 1×2هننای  هزاردانننه و همچنننين دورگ 

برای صنفت عملکنرد داننه در بوتنه بناالترين       4×7و  4×5

هنا   دهندۀ اثر غيرایزايکنی ژن  که نکان ( را داشتندSijمقدار )

 (.6 هاست )جدول در اين تیقی

های عقنيم، تعنداد روت    صفات ارتفاع بوته، تعداد گلچه

دهی و وتن هزارداننه تحنت کنتنرل اثنر ایزايکنی و       تا گل

صفات طول پدانکل، تعداد دانه در سناله و عملکرد دانه در 

(. 3 د )جندول ها هسنتن  بوته تحت کنترل اثر غيرایزايکی ژن

بنابراين، برای اصیح صفاتی که تحت کنترل اثنر ایزايکنی   

دلينل سن م بيکنتر اثنر ایزايکنی گنزين         ها هستند، بنه  ژن

شنود و   ای )پديگری و بالک( توصيه منی  انفرادی و يا توده

در صفاتی که وارينانس ژنتيکنی غيرایزايکنی بنه ایزايکنی      

های پيکریته  برتری دارد، توليد هياريد و سلکسيون در نسل

های  اهميت دارد. نتايج پژوه  حاضر نکان داد اگرچه ژن

بنا هننر دو اثننر ایزايکننی و غيرایزايکننی در کنتننرل صننفات  

نق  داشتند، سن م هنر ينک ات اينن اثرهنا در       شده مطالعه 

 ها متفاوت بود.  کنترل هر يک ات آن

 DN-11و  WS-82-9براساس نتنايج حاصنل، والندين    

( بنرای صنفت عملکنرد و    giين مقدار )دليل داشتن بيکتر به

( بننرای صننفات تعننداد  giاجننزای آن و کمتننرين مقنندار ) 

تنوان   دهی، می های عقيم در سناله و تعداد روت تا گل گلچه

نژادی، نسات بنه اینزاي  عملکنرد داننه و      های به در برنامه

هنای عقنيم در سنناله و تعنداد روت تنا       کاه  تعداد گلچه

برای تعداد داننه در سنناله و    دهی ب ره جست. همچنين گل

( و WS82-9  ×Gasspard) 1×  2های  وتن هزاردانه تیقی

5  ×3 (M86-4  ×WS82-9( بيکننننترين مقنننندار )Sij را )

داشننتند. بنننابراين، گننزين  در بننين نتننايج حاصننل ات ايننن 

برد و بناتده   ها را باال می ها س م تمثيرات ایزايکی ژن تیقی

 اهد بخکيد.ژنتيکی گزين  را ب اود شو
 

  شده بررسی برای صفات( والدین giپذیری عمومی ) . مقادیر قابلیت تركیب5 جدول

 والدها
ارتفاع 
 بوته
(cm) 

طول 
 پدانکل
(cm) 

تعداد سنال  
 بارور

 در سناله

 تعداد سنالچ 
غيربارور در 

 سناله

تعداد روت تا 
 دهی گل

(d) 

عملکرد 
 دانه
(g) 

وتن 
 هزاردانه

(g) 

Gasspard 52/3 -  ** 84/1- ** 800/-  ns 300/0  ns 19/1 ** 029/0 ns 06/1-  ns 

Ws-82-9 313/4  ** 52/2 ** 098/1  ns 482/0- ** 402/0- * 049/2 ** 67/225 ** 

DN-11 59/1  ns 165/0-  ns **308/3  370/0- * 068/0-  ns 342/0  98/147-  ** 

Chamran 68/-  ns 186/0  ns 317/2-  ** 394/-0 * 409/0- * 045/0 ns 98/223 ** 

M-86-4 73/0  ns 14/0-  ns 397/0  ns 770/0 ** 698/0- ** 01/0  ns 54/38-  ** 

M-86-6 074/1-  ns 522/0  ns 039/0-  ns 059/1- ** 634/0 ** 005/0  ns 45/34  ** 

M- 86-12 358/1-  ns 035/1- * 966/0  ns 295/0-  ** 253/0-  ns 01/0-  ns 100/118- ** 

LSD 0/05 68/1  96/0  35/1  47/0  43/0  23/1  45/1  

LSD 0/01 21/2  26/1  78/1  62/0  56/0  62/1  90/1  

S.E(gi) 86/0  49/0  69/0  24/0  22/0  63/0  74/0  

nsدرصد 5و  1دار در سطح احتمال  دار و معنا ترتيب غيرمعنا ، * و **. به 
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  شده ارزیابی ها برای صفات ( دورگSijپذیری خصوصی ) . مقادیر قابلیت تركیب6 جدول

 ارتفاع بوته ها دورگ
(cm) 

 طول پدانکل
(cm) 

 تعداد دانه

 در سناله

 تعداد سنالچ  

 های در سناله گلچه

 دهی تعداد روت تا گل

)d( 
 عملکرد دانه

(g) 
 وتن هزاردانه

(g) 

1  2 391/3 ** 404/1  ns 74/10 ** 268/1- ** 095/1  ** 07/0  ns 73/3 * 

1  3 54/2-  ns 143/1  ns 92/2-  ns 866/0-  ns 425/0  ns 73/0 ** 712/2- ns 

1  4 097/2 ns 704/2- * 027/0  ns 961/0-  ns 759/0  * 14/0  ns 175/0  ns 

1  5 137/2-  ns 274/0  ns 699/0  ns 181/0  ns 611/0-  * 17/0  ns 287/0  ns 

1  6 090/0  ns 628/0-  ns 656/3 * 800/0  ns 944/0-  * 74/0 ** 52/2-  ns 

1  7 77/4 ** 471/3- ** 991/1-  ns 716/0  ns 648/0-  * 25/0 * 089/5- ** 

2  3 63/1  ns **576/3  724/1  ns 249/0  ns 351/0  ns 66/0 ** 194/0  ns 

2  4 57/6- ** 688/2- * 824/1  ns 086/0  ns 981/0  ns 05/0  ns 416/3-  * 

2  5 700/1  ns 57/1-  ns 688/0  ns 636/1  ** 351/0- ns 42/0 ** 898/2  ns 

2  6 047/5 ** 362/0  ns 951/2  ns 893/0  ns 792/0  ns 7/1 ** 138/3  ns 

2  7 482/0  ns 72/1  ns 643/0-  ns 528/0  ns 0185/1  ** 34/0 ** 694/0  ns 

3  4 488/0  ns 768/0-  ns 825/1  ns 240/0-  ns 0185/0-  ns 38/0- * 138/2  ns 

3  5 55/2  ns 272/2  ns 085/6 ** 513/0  ns 0188/0-  ns 9/0 * 659/3 * 

3  6 066/4  ** 346/0  ns 541/0  ns 483/0  ns 537/1  ** 39/0 ** 027/3  * 

3  7 54/3  ns 985/1  ns 85/1  ns 181/0  ns 351/1-  * 15/0  ns 027/1  ns 

4  5 971/0  ns 136/1-  ns 425/6 ** 045/0  ns 314/0  ns 8/0 ** 212/1  ns 

4  6 064/4- ** 694/0  ns 726/1-  ns 241/0-  ns 203/0  ns 32/0  ns 700/4- ** 

4  7 702/3  ** 56/1  ns 55/3- * 193/0-  ns 722/0  ns 49/0 ** 334/1  ns 

5  6 127/0  ns 618/0  ns 597/0-  ns 433/0-  ns 166/2- ** 07/0  ns 694/1  ns 

5  7 061/4  ** 708/0  ns 179/5 ** 822/0  ns 833/0  ns 34/0  ns 453/2-  ns 

6  7 230/2  ns 165/1  ns 326/1  ns 265/1  ** 374/1  ** 03/0  ns 123/1-  ns 

ns ،** درصد 1و  5داری در سطوح احتمال  دار و معنا ترتيب غيرمعنا به. * و 
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