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 چكيده

های اصالحی است. عملکرد دانه در شرای  تنش خشکی به بسیاری از  های گندم سازگار به خشکی یکی از اهداف برنامه اصالح واریته

پذیری عمهومی و خصوصهی و چگهونگی     منظور بررسی ترکیب ارد. بهخصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بستگی د

آلهل در ایسهتگاه تحقیقهات     صهورت دی  طرفهه بهه   ههای یه    خشکی در سه الین و دو رقم گندم نان، تالقی ها در شرای  تنش  عمل ژن

های کامل تصادفی  قالب طرح بلوکدر  1390( در پاییز F1ها ) کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گرفت. بذور والدین و دورگ

های عقیم در سنبله، عملکرد دانه در بوته، تعداد روز تا گلهدهی و وزن   با سه تکرار کشت شد. صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد گلچه

آلل براسهاس روش دو   دی ها نشان داد. نتایج تجزیۀ داری بین ژنوتیپ ها اختالف معنا ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس داده هزاردانه 

( برای همۀ صهفات  SCAپذیری خصوصی ) برای کلیۀ صفات و ترکیب GCA))پذیری عمومی  گریفین  نشان داد که اثر ترکیب Bمدل 

دار بود. همچنین نسبت میهانگین مربعهات    درصد معنا 1های عقیم در سنبله، در سطح احتمال  صفت تعداد گلچه  جز گیری شده به اندازه

GCA بر SCA دار بود. تأثیر زیاد واریانس ژنتیکی افزایشی در صفات یادشهده   صفت تعداد روز تا گلدهی معنا  جز دربارۀ کلیۀ صفات به

 سازد. های اولیه برای این صفات را فراهم می پذیری در این صفات است و امکان گزینش در نسل بودن میزان وراثت بیانگر زیاد

 گیری، گندم، واریانس ژنتیکی. تنش خشکی، دورگ آلل، تالقی دی ها: واژه كلید
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 مقدمه

های محیطی عامل اصلی محدودکنندۀ کشهت و تولیهد    تنش

های اخیهر،   رود. با وجود پژوهش شمار می گندم در جهان به

های غیرزنده همچنان چالشی بزرگ برای پژوهشگران  تنش

هایی نظیر خشکی، گرمها و   کشاورزی است. تحمل به تنش

های جدیهد،   عنوان عامل اصلی در انتخاب ژنوتیپ ی بهشور

های گندم سهازگار بهه شهرای      مد نظر است. اصالح واریته

های اصالحی است. عملکهرد دانهه    خشکی از اهداف برنامه

در شههرای  تههنش خشههکی بههه بسههیاری از خصوصههیات    

. ]5[فنولوژیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بستگی دارد 

دانستن نوع عمل ژن درگیر در بیان ی  مطالعات ژنتیکی و 

ههای اصهالحی    پهذیری آن در روش  صفت و قدرت ترکیب

خصههو  آنکههه  دارد، بههه ای  جوامههع گیههاهی اهمیههت ویههژه

توانهد درزمینهۀ    پذیری می اطالعات و مطالعات دقیق ترکیب

ها بهرای ایجهاد    های اصالحی و انتخاب الین انتخاب روش

 .]11و  8[بذور هیبرید مؤثر واقع شود 

آلل برای ارزیابی قابلیهت   در اصالح گندم از تجزیۀ دی

شهود کهه نتهایج     ی صهفات کمهی اسهتفاده مهی    ریپهذ  بیترک

 منظهور  بهه  دهد. در پژوهشی سودمندی را در اختیار قرار می

 مهرتب   صهفات  و دانه عملکرد ژنتیکی خصوصیات برآورد

 ژنوتیههپ هفههت کامههل آلههل دی تالقههی از دوروم گنههدم در

 تها  روزتعداد  صفات برای حاصل، ژنوتیپ 49 .شد  استفاده

 در دانهه  تعهداد  بوته، ارتفاع بارور، های پنجه تعداد گلدهی،

ۀ دانه  عملکهرد  ،هزاردانهه  وزن بوتهه،  دانهه در  تعهداد  سنبله،

ۀ تجزیه  نتهایج  ند.شهد  ارزیهابی  برداشت شاخص و بوته ت 

ۀ کلیه  بهرای  هها  ژنوتیپ بین دار امعن تفاوت ، بیانگرواریانس

 .]1[ بودشده  مطالعه صفات

 در استفاده از تجزیۀ گرافیکی هیمنبا نتایج تحقیقی که 

بوتهه و وزن   که تعداد پنجه در ، نشان داد انجام گرفت گندم

و وزن  ؛اثهر فهوق غالبیهت ژن     کنتهرل ه، تحهت  سنبل دانه در

اثر افزایشی   کنترله تحت طول سنبل ارتفاع بوته و هزاردانه،

 بها اسهتفاده از  پژوهشگران  .]10[ است غالبیت ناقص ژن و

 روز تها تعداد آلل و ارزیابی ژنتیکی صفات  دی تالقی طرح

 تعداد پنجه در ارتفاع بوته، شدن دانه، پر ۀطول دور گلدهی،

 وزن هزاردانهه،  سهنبله،  عملکهرد دانهه در   سطح برگ، بوته،

ههای   ژنوتیهپ  بوته در ت  ۀعملکرد دان شاخص برداشت و

روز تعهداد  از  غیر  صفات، کلیۀ دادند که درنشان گندم نان 

در  .]12[ تهری دارد  اثر غیرافزایشی ژن نقش مهم گلدهی، تا

گندم دوروم  4 × 4با استفاده از تالقی کامل پژوهشی دیگر 

ه، سهختی دانه   وزن هزاردانهه و  که طول دانه، شد ه نشان داد

 .]14[ اثر غالبیت ژن است تحت کنترل

 آلهل،  ههای دی  تالقهی  از ستفادها باگزارش پژوهشی که 

ۀ سهنبل  اصهلی، تعهداد  ۀ سهنبل  طول خصوصی پذیری وراثت

اصلی، وزن هزاردانه و  ۀنابارور، تعداد دانه در سنبلو  بارور

 طهول بررسی شد، نشان داد که  در گندم وزن دانه در سنبله

 در دانهه  تعهداد  نابهارور، و  بهارور ۀ سنبل تعداد اصلی،ۀ سنبل

 یزیهاد  نسهبتا   پهذیری  وراثهت  هزاردانهه  وزن و اصلیۀ سنبل

 پهذیری  وراثت قابلیت وزن دانه در سنبله که درحالی، داشتند

 تها  روز تعهداد  ژنتیکهی  ارزیابی منظور به. ]15[ داشت یکم

 یهه  طههرح در دوروم گنههدم در دانههه عملکههرد و گلههدهی

 گهزارش  خ  رگرسهیون  رسم و گرافیکیۀ تجزی با، آلل دی

 فهوق  اثهر  تحت کنتهرل  گلدهی تا روزتعداد  صفت که دش

 کامهل  غالبیهت تحهت کنتهرل    ۀدانه  عملکرد و ها ژن غالبیت

 .]3[بود  ها ژن

 گنهدم  والهد  10 کیفی و کمی صفات ژنتیکی بررسی در

 اجزایکه  کردند گزارش آلل دی تالقی روش به هگزاپلوئید

 بهرای  خصوصهی  و عمهومی  پذیری قابلیت ترکیب واریانس

 صهفات  بیشهتر  در نیهز  ژن لعمه . بهود  دار امعن صفات ۀهم

 . در پژوهشهی در ]6[ شهد  گهزارش  افزایشهی اثر  صورت به

 بهه  نهان  گندم کیفی صفاتبا هدف بررسی  جنوبی آفریقای

 قهدرت  و پهذیری  تهوارث  تعیهین برای  آلل دی تالقی روش

 صهفات  پهذیری  تهوارث آن، مشخص شد که  پذیری ترکیب
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دیگهر   ۀمطالع در .]2[است  ژنتی  پلی صورت به گندم کیفی

، آلل دی تحلیل و تجزیه از استفاده با نان و گندم ارقام روی

 عملکرد توارث در ها ژن افزایشی راتیثتأنقش  که دریافتند

آن است  غیرافزایشی راتیثتأ از مراتب بیش به سنبلهدر  دانه

 آن اجهزای  و دانه توارث عملکردۀ چگونگی مطالع با .]11[

 ههای  تالقهی  تحلیل و تجزیه از استفاده با نان گندم ارقام در

 ثریؤمه  نقش ها ژن غیرافزایشی اثر کهمشخص شد  آلل دی

 عملکرد که درصورتی، دانه داشت عملکرد ژنتیکی کنترل در

 بیشهتر  هزاردانهه  وزن سهنبله و  در دانه تعداد سنبله،در  دانه

 .]8[است  افزایشی اثر کنترل تحت

 در تعهداد سهنبلچه  در صهفات   مهادری  اثردر پژوهشی 

 دانهه  عملکهرد  و زاردانهه وزنه و سنبل در دانه تعداد سنبله،

. در بررسی چگهونگی  ]4[بود  دارامعن نان گندم در بوته در

 شهدن  پهر  سرعت و طول فیزیولوژی  صفاتپذیری  توارث

 کهه  دریافتندآلل  دى روش کم  به، نان گندم ارقام در دانه

 راتیثتهأ بها   رابطهه  رد بیشهترى  اهمیهت  هها  نژ افزایشى اثر

ه اسهتفاد بنابراین،  ودارد  صفات این توارث دری غیرافزایش

صهفات   ایهن ی ژنتیکه  بهبهود  منظور به نتخابا هاى روش زا

 هههها و عمهههل ژن چگهههونگیبررسهههی . ]8[شهههد  توصهههیه

کهه   نشهان داد ههای گنهدم نهان     الیهن  پذیری ارقام و ترکیب

طهول   و سهرعت  فیزیولوژی  سطح بهرگ پهرچم و   صفات

 وی اثرافزایشهه دو هههر تههأثیر تحههت دانههه شههدن پههرۀ دور

 سههم ی غیرافزایش اثر میان این در کهبود ها  ژنی غیرافزایش

 .]6[داشت  بیشترى

 دادند بهاره نشان و پاییزه های گندم تالقی جینتا بررسی

 کنتهرل  تحت بوته، ارتفاع و گلدهی تا روزتعداد  صفات که

، بنههابراین ایجههاد مقاومههت بههه ]9[اسههت  ژن افزایشههی اثههر

شکی در گندم و حصول بیشترین عملکرد آن هدفی مهم خ

کهه   آنجها  ازالمللی اسهت.   های اصالحی ملی و بین در برنامه

آمیهز ههر برنامهۀ اصهالحی در گیاههان،       برای انجام موفقیت

ضهرورت دارد،   شهده  اطالع از ساختار ژنتیکی گیاه مطالعهه 

پهذیری و   هدف پژوهش حاضهر، بررسهی قابلیهت ترکیهب    

ل ژنتیکهی صههفات بهرای انتخهاب صههحیح    چگهونگی کنتهر  

 های اصالحی است. ها و ارقام در برنامه الین

 

 ها مواد و روش

پژوهش حاضر در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

انجام شد. در این  1392ه  1390های  استان تهران، طی سال

-M-86 و WS-82-9، D-N-11آزمایش، سه الین امیدبخش 

صهورت طهرح    گاسپارد و چمهران بهه   و دو رقم گندم نان 4

طرفه با یکهدیگر تالقهی داده شهدند. چگهونگی      آلل ی  دی

ها براساس میزان مقاومت و حساسهیت   انتخاب این ژنوتیپ

 D-N-11و  WS-82-9ههای   ها به تنش خشکی بود. الین آن

متحمهل( و   و رقهم چمهران )نیمهه    M-86-4)متحمل(، الین 

هها   بودند. نتهایج آن رقم گاسپارد )حساس( به تنش خشکی 

های کامل تصادفی در  به همراه والدین در قالب طرح بلوک

متهر در سهه    سهانتی  60متهر و عهرض    2هایی به طول  کرت

 تکرار کشت شد. 

درصد گلدهی  50آبیاری مزرعه پس از کشت تا مرحلۀ 

ادامه یافت و برای ایجاد تنش خشکی بعد از ایهن مرحلهه،   

ی مزبهور پهنج صهفت    ها پیژنوتآبیاری صورت نگرفت. از 

ی عمومی و خصوصهی و نهوع   ریپذ بیترکمنظور برآورد  به

نمونه برای هر صهفت   10، با استفاده از میانگین ها ژنعمل 

ارزیههابی شههد. ایههن صههفات تعههداد دانههه در سههنبله، تعههداد 

دانهه و تعهداد روز    ی عقیم، عملکرد دانه، وزن هزارها هلچگ

براساس مدل  ها دادهولیۀ تا گلدهی بودند. تجزیۀ واریانس ا

  های کامل تصهادفی انجهام شهد. مقایسهۀ     آماری طرح بلوک

شده، با اسهتفاده   ها و ارقام روی صفات بررسی میانگین الین

از آزمون دانکن انجام پهذیرفت. تجزیهه و تحلیهل ژنتیکهی     

(، 1956مخههتل  گریفینهه  ) Bاسههاس روش دو مههدل  بههر

-Diallel]زار آمهاری  افه  هها بها اسهتفاده از نهرم     یۀ دادهتجزو

SAS[05   انجام گرفهت]پهذیری عمهومی    . اثهر ترکیهب  ]16
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 (Sij)ها  رگی خصوصی برای دوریپذ بیترکو  (giوالدین )

 tها با استفاده از توزیع  بودن آن دار محاسبه شد و آزمون معنا

اسههتیودنت انجههام گرفههت. همچنههین از تقسههیم واریههانس   

 Fوصی و تست آن با آزمهون  ی عمومی به خصریپذ بیترک

ها مشخص شد. مقادیر واریانس  طور تقریبی نوع تأثیر ژن به

ی عمومی و خصوصهی  ریپذ وراثتافزایشی و غالبیت و نیز 

 برای صفات مختلف برآورد شد.

 

 نتایج و بحث

اساس گزینش والدین در اصالح نباتات بر شناخت میزان و 

تنهوع ژنتیکهی   ارزش ژنوتیپی صفات استوار است. ارزیابی 

موجود در ی  جمعیت و همچنین انتخاب مؤثر والهدین و  

ی آماری انجام ها  یتکنی از ریگ بهرهی اصالحی با ها روش

. بههرای بههرآورد تنههوع ژنتیکههی از تکنیهه  تجزیههۀ شههود یمه 

واریههانس و بههرای تخمههین اجههزای واریههانس ژنتیکههی از   

 . در تحقیهق حاضهر،  شود یمآلل استفاده  هایی نظیر دی طرح

براساس نتایج تجزیۀ واریانس، صفات تعداد دانه در سنبله، 

تعداد روز تا گلدهی، عملکرد دانه، وزن هزاردانه در سهطح  

شهدن صهفات بهر     دار دار بودنهد. معنها   درصد معنا 1احتمال 

و امکهان   شهده  های بررسهی  وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ

هههای  تجزیههه و تحلیههل ژنتیکههی صههفات از طریههق روش  

رو تجزیهه و تحلیهل ژنتیکهی     ری  داللت دارد. از ایهن بیومت

صرفا  روی صفاتی انجام پذیرفت کهه در تجزیهۀ واریهانس    

 (.1دار شدند )جدول  معنا

آلل اطالعات مفیهدی در خصهو  رفتهار و     تجزیۀ دی

چگونگی کنترل ژنتیکی صفات کمی، تعیین تأثیرات قابلیت 

بود صهفت و  نژادی در به پذیری و تعیین کارآمدی به ترکیب

هها   ههای برتهر و نگههداری آن    همچنین شناسهایی ژنوتیهپ  

سهازد. براسهاس    عنوان والد در برنامۀ اصالحی فراهم مهی  به

عمهومی    پهذیری  آمده، میانگین مربعات ترکیب دست نتایج به

دار شهد   درصد معنها  1برای تمامی صفات در سطح احتمال 

ذیری په  که بیانگر اختالف والدین مختلهف از نظهر ترکیهب   

شوندۀ مناسب  عمومی و همچنین امکان انتخاب ی  ترکیب

ۀ تأثیر عمل اثر افزایشی دهند نشانبرای شرکت در تالقی و 

ژن در کنتههرل ایههن صههفات اسههت. میههانگین مربعههات      

های عقیم  جز صفت تعداد گلچه ی خصوصی بهریپذ بیترک

 دار امعنه درصد  1صفات در سطح احتمال   در سنبله در باقی

در کنترل صفات  ها ژنبیانگر تأثیر عمل غیرافزایشی  بود که

 یادشده است.

 

 ها در شرایط تنش خشکی در والدین و دورگ شده ارزیابی آلل برای صفات واریانس ساده و دی ۀتجزی .1 جدول

 وزن هزاردانه
(g) 

 دانه عملکرد 
(g) 

 تعداد روز

 تا گلدهی

 های تعداد گلچه

 عقیم در سنبله

 تعداد دانه

 نبلهدر س

 درجۀ

 آزادی
 اتمنابع تغییر

**74/32 
**31/147 

 ژنوتیپ 15 28/36** 54/5** 31/8**

**9/579 
**34/23 

**35/5 **86/35 
 پذیری عمومی قدرت ترکیب 4 91/45**

**92/496 
 پذیری خصوصی قدرت ترکیب 14 78/8** 42/20 49/4** 44/4**

 اشتباه آزمایشی 33 75/9 57/21 101/2 7/2 29/11

 یبه خصوص یعموم پذیری نسبت قدرت ترکیب - 22/5** 66/1** 68/0 57/5** 203/1**
 (%) ضریب تغییرات - 71/10 82/14 82/12 124/15 14/13

ns،  ** درصد 1و  5داری در سطوح احتمال  دارنبودن و معنا معنا ترتیب  به * و 
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 مون دانکنزبا استفاده از آ در شرایط تنش خشکین سه الین و دو رقم گندم نا در شده بررسی میانگین صفات .2جدول 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 عملکرد دانه
(gr) 

 تعداد روز

 تا گلدهی

های  تعداد گلچه

 در سنبله عقیم

 تعداد دانه

 در سنبله
 والدین

37c 7/8 ab 164ab 20a 40ab گاسپارد 

54a 2/11 a 167a 14c 42a WS-82-9 

46ab 47/10 a 166ab 17ab 41ab D-N-11 

39ab 75/9 ab 163ab 16ab 39ab چمران 

38ab 10ab 160b 18ab 44a M-86-4 

 (.>P 05/0دار دارند ) در هر ستون، اعدادی که حروف مشابه ندارند، اختالف معنا   

 

ی عمهومی رقهم   ریپهذ  بیه ترکبراساس نتهایج تهأثیرات   

و چمهران مثبهت    WS-82-9، D-N-11های  گاسپارد و الین

است، بنابراین از رقهم   ها ژنثیرات افزایشی بود که بیانگر تأ

که عملکهرد   WS-82-9 ،D-N-11ی ها نیالگندم گاسپارد و 

دار دارنهد،   ی عمومی مثبت و معنها ریپذ بیترکدانۀ بیشتر و 

ههای اصهالحی مبتنهی بهر انتخهاب بهرای        توان در برنامه می

(. دامنۀ تغییرات 1افزایش عملکرد دانه استفاده کرد )جدول 

گهرم در بوتهه    2/11تها   75/8دانه برای والهدها از   عملکرد

بهود.   WS-82-9ههای گاسهپارد و الیهن     ترتیب برای رقهم  به

 -35/8ی عمومی عملکرد دانه از ریپذ بیترکدامنۀ تغییرات 

متغیهر   WS-82-9و  M86-4ترتیب بهرای والهد    به 496/2تا 

 (.2بود )جدول 

یهن  ی عمومی گنهدم رقهم گاسهپارد و ال   ریپذ بیترکاثر 

WS-82-9  واریهانس   دههد  یمه بود که نشان  دار امعنمثبت و

ژنتیکی افزایشی، جزء مهمی از واریانس قابل توارث است. 

کههه  WS-82-9بنههابراین، از رقههم گنههدم گاسههپارد و الیههن  

 دارامعنه ی عمومی مثبهت و  ریپذ بیترکعملکرد دانۀ زیاد و 

هههای اصههالحی بههرای افههزایش  تههوان در برنامههه دارنههد، مههی

لکههرد دانههه اسههتفاده کههرد. دامنههۀ تغییههرات تههأثیرات     عم

هها از نظهر عملکهرد دانهه      پهذیری خصوصهی دورگ   ترکیب

( 4 × 5بهرای دورگ )  54/3( تا 2 × 5برای تالقی ) -59/2

 × 3(، )1 × 5(، )1 × 3(، )1 × 2هههای ) متغیههر بههود. دورگ

ی خصوصهی مثبهت و   ریپهذ  بیترک ( 4 × 5( و )3 × 4(، )2

ی هها  برنامهه برای افهزایش عملکهرد دانهه در     دارند، دار امعن

 ی مفید خواهد بود.ریگ دورگاصالحی 

 

 تعداد دانه در سنبله

( برای صفت تعداد دانه در سهنبله کهه یکهی از    (giتأثیرات 

مقدار مثبهت و   D-N-11اجزای عملکرد دانه است در الین 

در کنترل  ها ژندهندۀ نقش مؤثر اثر افزایشی  و نشان دار امعن

و رقهم   WS-82-9تعداد دانهه در سهنبله و در الیهن     صفت

دار بود، بنابراین برای افهزایش و   گندم گاسپارد منفی و معنا

ی ها برنامهتوان، از این الین و رقم در  یا کاهش عملکرد می

ی استفاده کرد. دامنۀ تغییرات تعداد دانه در سنبله ریگ گردو

ی رقم چمهران  ترتیب برا درصد به 44تا  39برای والدها از 

در این صفت  SCA و GCAبود. واریانس  M-86-4و الین 

دههد در کنتهرل صهفت     است و این نتیجه نشان مهی  دار امعن

تعداد دانه در سنبله هر دو اثر افزایشی و غیرافزایشی نقهش  

شدن نسبت میانگین مربعهات   دار امعنداشت، اما با توجه به 

GCA  بهSCA  بیهان    است. بهه سهم تأثیرات افزایشی بیشتر

دیگر، این صفت از والدین به نتاج قابل انتقال است و عمل 

ههای اولیهه بعهد از تالقهی      انتخاب براساس آن را در نسهل 
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تهوان انجهام داد. ایهن نتهایج بها نتهایج دیگهر تحقیقهات          می

(. دامنهۀ تغییهرات تهأثیرات    1)جدول  ]4و  3[مطابقت دارد 

ت تعداد دانهه  ها از نظر صف پذیری خصوصی دورگ ترکیب

بههرای  037/2( تهها 3 × 4بههرای تالقههی ) -674/2در سههنبله 

پهذیری   (، ترکیهب 2 × 5( متغیر بود. دورگ )2 × 5دورگ )

دار داشت؛ بنهابراین، بهرای افهزایش     خصوصی مثبت و معنا

ی اصههالحی ههها برنامهههصههفت تعههداد دانههه در سههنبله در  

در  ((giدار بودن  ی مفید خواهد بود. براساس معناریگ رگدو

دو جهت مثبت و منفهی در صهفت تعهداد دانهه در سهنبله،      

توان اظهار داشت که والدین قابلیت انتقال میهزان بهاال و    می

صورت در مواردی کهه افهزایش    پایین صفت را دارند، بدین

( giاندازۀ ی  صفت مد نظر است باید بهه مقهادیر مثبهت )   

 (.3توجه شود )جدول 

 

 در شرایط تنش خشکی شده ارزیابی برای صفاتالدین و (giپذیری عمومی ) بمقادیر قابلیت تركی .3 جدول

 دانه وزن هزار
(g) 

 عملکرد دانه
(g) 

 تعداد روز

 تا گلدهی

 های عقیم تعداد گلچه

 در سنبله

 تعداد دانه

 در سنبله
 والدین

079/1 ns 75/1 ** 063/2 ** 
**82/2  

**84/1-  گاسپارد 

27/2 ** 469/2 ** 158/- ns 029/0 ns 
**172/2-  WS-82-9 

153/0- ns 719/0 ns 233/0- ns 106/0 ns 
**65/2  D-N-11 

550/1 ns 
**79/1-  777/0- ** 208/0 ns 05/2  چمران **

**338/4-  35/8- ** 232/- ns 402/0- ns 55/0 ns M-86-4 

62/1  79/0  7/0  58/2  17/1  LSD5% 

14/2  40/1  92/0  4/3  53/1  LSD1% 

83/0  40/0  35/0  14/1  77/  S.E(gi) 

ns ** درصد 1و  5داری در سطوح احتمال  دارنبودن و معنا معنا ترتیب  به ، * و 

 

 های عقيم در سنبله  تعداد گلچه

و بیشهترین اثهر    M-86-4دربارۀ الین  ((giکمترین تأثیرات 

gi)     در گندم رقم گاسپارد بود و با توجهه بهه تهأثیر مثبهت )

ی ههای عقهیم در شهرای  تهنش خشهک      بودن تعداد گلچه کم

ترتیب برای کاهش و افهزایش   توان از این الین و رقم به می

تبع آن میزان عملکرد زیهاد بههره    های عقیم و به تعداد گلچه

پههذیری خصوصههی  جسههت. دامنههۀ تغییههر تههأثیرات ترکیههب

ههای عقهیم در سهنبله     ها از نظر صفت تعهداد گلچهه   دورگ

و بهرای گنهدم رقهم     07/1( تها  3 × 5برای تالقی ) -746/6

 × 5( و )2 × 4ههای )  (. دورگ3ارد متغیر بود )جدول گاسپ

را داشهتند.   Sij)کمتهرین مقهدار )   ( برای صهفت یادشهده   3

ی عقهیم در سهنبله در   هها  هلچگبنابراین، برای کاهش تعداد 

. ندشههو ی توصههیه مههیریههگ دورگی اصههالحی و ههها برنامههه

، در صههفت MS(GCA)/MS(SCA)بههودن نسههبت  دار امعنهه
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هها را   های عقیم، سههم بیشهتر اثهر افزایشهی ژن     گلچهتعداد 

کند. به بیان دیگر، این صفت از والدین به نتاج  مشخص می

قابل انتقال است و پاسخ به گزینش و عمهل انتخهاب را در   

(. 1سهازد )جهدول    های اولیۀ بعد از تالقی ممکهن مهی   نسل

، 3[نتایج این پژوهش با گزارش سایر محققان مطابق اسهت  

پهذیری عمهومی و خصوصهی ایهن      . میزان وراثهت ]12و  4

درصهد   44و  23ترتیهب   صفت در شرای  تنش خشکی بهه 

 بود.  

 

 تعداد روز تا گلدهی

براساس نتایج تجزیۀ واریانس صفت تعداد روز تا گلهدهی  

( و این بهر  1دار بود )جدول  درصد معنا 1در سطح احتمال 

امکهان   و شهده  بررسهی  های  وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ

هههای بیومتریهه   تجزیههه و تحلیههل ژنتیکههی از طریههق روش

ها امکهان بهبهود    داللت دارد. تنوع ژنتیکی زیاد بین ژنوتیپ

طهور خها  میهزان     آورد و به صفات در آینده را فراهم می

(. 13تنوع ژنتیکی در تعیین سودمندی انتخاب مؤثر اسهت ) 

روز  167تا  160دامنۀ تغییرات این صفت برای والدین بین 

 بود. WS-82-9 و M-86-4ترتیب برای الین  به

پهذیری عمهومی بهین منفهی      دامنۀ تغییر تأثیرات ترکیب

بهرای دو رقهم چمهران و گاسهپارد      063/0تا مثبهت   777/0

که هدف از اصالح زودرسی و فرار از  متغیر بود، درصورتی

خشکی باشد، استفاده از ارقام با تعداد روز تا گلدهی کمتهر  

( 1 × 5( و )1 × 2ههههای ) واههههد بهههود. دورگمناسهههب خ

ترتیب کمترین و بیشهترین طهول روز تها گلهدهی بودنهد       به

های اصالحی مبتنی  تواند در برنامه ( و این امر می3)جدول 

در ایهن   SCA و GCAگیری مفید باشد. واریانس  بر دورگ

دهد در کنترل صفت تعهداد   دار است و نشان می صفت معنا

دو اثر افزایشی و غیرافزایشی نقش داشته روز تا گلدهی هر 

 GCAنشهدن نسهبت میهانگین مربعهات      دار است، امها معنها  

دهندۀ نقش برابر و توأم هر دو اثر افزایشهی و   نشان SCAبه

غیرافزایشی در کنترل این صفت در شهرای  تهنش خشهکی    

های تحقیقات دیگهر مطابقهت دارد    است. این نتیجه با یافته

 .]9و  8[

 

 دانهوزن هزار

گهرم   54تا  36دامنۀ تغییرات وزن هزاردانه برای والدین از 

بهود. دامنهۀ    WS-82-9ترتیب برای والد گاسپارد و الیهن   به

پههذیری عمههومی از نظههر وزن هزاردانههه   تغییههرات ترکیههب

 WS-82-9و  M-86-4ترتیب برای الین  به 54/2تا  -328/4

ین پهذیری عمهومی والهد    (. اثر ترکیهب 3متغیر بود )جدول 

WS-82-9     و چمران برای صفت وزن هزاردانهه مثبهت بهود

ها در این الین و رقهم   که بیانگر نقش بیشتر اثر افزایشی ژن

و رقهم چمهران کهه وزن     WS-82-9است. بنابراین، از الین 

دار داشههتند  پهذیری مثبهت و معنها    ترکیهب  هزاردانهۀ زیهاد و   

ی ههای اصهالحی مبتنهی بهر انتخهاب بهرا       توان در برنامه می

افههزایش عملکههرد دانههه اسههتفاده کههرد. دامنههۀ تغییههرات     

هها از نظهر وزن هزاردانهه     خصوصهی دورگ  پهذیری   ترکیب

 2 × 3و  3 × 5های  ترتیب الین به 55/6تا  1و  7تا  -27/6

کههه  1 × 5و  2 × 4، 4 × 5، 3 × 5هههای  متغیههر بههود. دورگ

(، 4دار دارنهد )جهدول    خصوصی مثبت و معنها   پذیری ترکیب 

لت بر سهم زیاد اثر غیرافزایشی در کنترل آن دارد. استفاده دال

گیهری   های اصالحی مبتنی بهر دورگ  ها در برنامه از این الین

پهذیری   برای افزایش عملکرد دانه مفید خواهد بود و وراثهت 

(. با توجهه  5درصد بود )جدول  24و خصوصی  39عمومی 

نهه،  بهه سههم اثهر غیرافزایشهی در کنتهرل صهفت وزن هزاردا      

پتانسیل انتخاب برای این صفت کم خواهد بود، این نتیجه با 

 .]15و  14[مطابقت دارد  ها دیگر گزارش
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 در شرایط تنش خشکی شده ارزیابی ها برای صفات ( دورگSijپذیری خصوصی ) . مقادیر قابلیت تركیب4 جدول

 وزن هزاردانه
(g) 

 عملکرد دانه
(g) 

 تعداد روز

 تا گلدهی

 ای عقیمه تعداد گلچه

 در سنبله

 تعداد دانه

 در سنبله
 ها دورگ

07/0 ns 61/2 ** 33/2- ** 70/1 ns 315/2- ns 2 × 1 

47/0 ns 45/3 ** 076/1 ns 120/0 ns 07/1 ns 3 × 1 

07/4- * 22/0- ns 4812/0- ns 1ns 39/0 ns 4 × 1 

21/6 ** 74/2 ** 740/1 ns 075/0 ns 169/1 ns 5 × 1 

27/6- ** 08/0 ns 037/1- ns 057/0 ns 270/1- ns 3 × 2 

47/4 * 98/1 * 962/0 ns 707/5- * 009/1- ns 4 × 2 

05/0 ns 59/2- * 529/0 ns 317/0 ns 037/2 * 5 × 2 

14/0 ns 41/3 ** 518/0- ns 45/0- ns ns 674/2-  4 × 3 

55/6 ** 24/0- ns 703/0 ns 746/6- ** 265/0 ns 5 × 3 

36/4 * 54/3 ** 148/0 ns 457/0 ns 386/0 ns 5 × 4 

04/4  96/1  74/1  06/5  74/3  LSD5% 

36/5  58/2  3/2  65/6  92/4  LSD1% 

6/2  02/1  89/0  58/2  91/1  SE.gij 

 ns ** 2. گاسهپارد؛  1مشخصهات والهدین:    درصهد  1و  5دار در سطوح احتمال  ترتیب معنا به ، * و .Ws-82-93 ؛ .D-N-114 ؛. Chamran5 ؛ .M-86-4؛ 

6 . M-86-6  7 و. M-86-12. 

 

 در شرایط تنش خشکی شده بررسی ژنتیکی صفات. پارامترهای 5 جدول

 دانه وزن هزار
(g) 

 عملکرد دانه
(g) 

 تعداد روز

 تا گلدهی

 های عقیم تعداد گلچه

 در سنبله

 تعداد دانه

 در سنبله
 پارامترهای ژنتیکی

*39/4 *92/0 57/1 ns *73/2 *47/7 واریانس افزایشی 

53/14 ns 
*55/18 

*34/4 *51/5 65/10 ns یتواریانس غالب 

 h2bپذیری عمومی  وراثت 52/0 23/0 80/0 58/0 39/0

 h2nپذیری خصوصی  وراثت 32/0 44/0 52/0 20/0 24/0

 درصد 1و  5دار در سطوح احتمال  ترتیب معنا به * و ** 

 

پهذیری عمهومی و    با توجه بهه مقایسهۀ مقهادیر وراثهت    

دههد کهه سهه صهفت      خصوصی برای این صفات نشان می

نبله، تعداد روز تها گلهدهی )روز( و تعهداد    تعداد دانه در س

هههای عقههیم در سههنبله نسههبت بههه دو صههفت دیگههر   گلچههه



 آلل پذیری و نحوۀ توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیۀ دی بررسی ترکيب

 

 1394پاییز و زمستان   2 شماره  3دوره 
265 

که دو صفت عملکرد  پذیری بیشتری داشت، درحالی وراثت

 شهده  دانه و وزن هزاردانه در مقایسه با تمام صفات مطالعهه 

پذیری خصوصی کمتری دارند. این امر بیانگر بهازده   وراثت

ی اولیهه بهرای ایهن صهفات اسهت      هها  کم انتخاب در نسهل 

 MS(GCA)/MS(SCA)دار بهودن نسهبت    (. معنها 5)جدول 

هها را دربهارۀ کلیهۀ     بیشتر بودن سهم تهأثیرات افزایشهی ژن  

کنهد. بهه    جز تعداد روز تا گلدهی را مشخص مهی  صفات به

توان گفت که این صفات از والدین بهه نتهاج    بیان دیگر، می

مههل انتخههاب براسههاس آن را در  قابههل انتقههال اسههت و ع 

(. 1توان انجام داد )جهدول   های اولیۀ بعد از تالقی می نسل

نتایج پژوهش حاضر با گزارش سایر محققان مشابهت دارد 

 .]13و  12، 4، 3[

 

 گيری نتيجه

و گاسهپارد بهرای    WS-82-9 ،D-N-11در بین والدین الین 

بله، بهرای تعهداد دانهه در سهن     D-N-11عملکرد دانه، الیهن  

و رقم چمران برای  WS-82-9تعداد روز تا گلدهی و الین 

ی عمومی را نشان دادنهد  ریپذ بیترکوزن هزاردانه بیشترین 

شوندۀ عمومی برای اصالح صفات یادشده  و بهترین ترکیب

بههرای  2 × 3و 3 × 4، 2 × 3هههای  بودنههد همچنههین دورگ

 2 × 4و  3 × 5، 3 × 4ی ههها دورگصههفت عملکههرد دانههه، 

بهرای   2 × 4و  3 × 5های  ی تعداد دانه در سنبله، دورگبرا

 × 4و  1 × 5، 4 × 5ههای   ی عقیم در سنبله، دورگها هلچگ

پههذیری  بههرای صههفت وزن هزاردانههه بهتههرین ترکیههب    2

و  GCAخصوصی بودند. براساس نتهایج تجزیهه و تحلیهل    

SCA    برای طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعهداد روز تها

کرد دانه و وزن هزاردانه هر دو جزء افزایشهی  گلدهی، عمل

هههههها نقهههههش دارنهههههد. نسهههههبت  و غیرافزایشهههههی ژن

MS(SCA)/MS(SCA) بودن ههر یه  از    در خصو  مؤثر

ههای درگیهر بها صهفات      تأثیرات افزایشی و یها غالبیهت ژن  

 کند. بنابراین، بهرای صهفاتی کهه تحهت     یادشده را تأیید می

گیری و تولید ارقام  تأثیر اثر غیرافزایشی ژن هستند، دورگ

پهذیری   هیبرید مناسب خواهد بود. میزان قابلیهت تهوارث  

های عقهیم   شده برای صفات تعداد گلچه خصوصی برآورد

در سنبله و تعداد روز تا گلدهی، بر سهم تأثیرات افزایشی 

گیری این صفات داللت دارد؛ بنابراین چنهین   ژن در شکل

شوند  راحتی از ی  نسل به نسل دیگر منتقل می صفاتی به

پهذیری   دهنهد. تهوارث   و پاسخ بهتری به گزینش نشان می

درصد برآورد شد  20خصوصی برای صفت عملکرد دانه 

افزایشی ژن داللهت دارد؛ بنهابراین    که بر سهم زیاد اثر غیر

واکنش این صفت به گهزینش در مقایسهه بها صهفاتی کهه      

ر افزایشهی ژن قهرار دارنهد، کمتهر اسهت      تحت کنتهرل اثه  

 (.5)جدول 
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