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اين پژوهش به منظور برآورد پارامترهای ژنتيکی و بررسی وراثتپذيری برخی از صفات
مورفولوژيک و اجزای عملکرد گندم با استفاده از طرح تالقیهای دایآلل يکطرفه پنج رقم
والدينی (کراس عدل ،چمران ،مرودشت ،شيراز ،داراب  )2انجام شد .پس از توليد نسلهای  F1و

واژههای کلیدی

جینکز -هیمن

 ،F2نتاج  F3تالقیها به همراه والدين آنها در سال زراعی  11-12مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج
نشان داد که بيشترين مقدار وراثتپذيری عمومی به تعداد روز تا سنبلهدهی ( )1/19و کمترين
آن به وزن هزار دانه ( )1/96تعلق داشت .بر اساس نتايج مدل جينکز -هيمن و نتايج تجزيه و
تحليل نموداری ،نوع عمل ژن برای ارتفاع بوته ،تعداد روز تا گلدهی و عملکرد دانه بهصورت

دایآلل

غالبيت نسبی و برای درصد شاخص برداشت ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه از نوع فوق

عملکرد دانه

غالبيت بود .در تجزيۀ گريفينگ ،اثرات  GCAو  SCAبرای همه صفات معنیدار شد .نسبت ميانگين

گریفینگ

مربعات  GCAبه  SCAبرای روز تا گلدهی معنیدار بود که بيانگر سهم باالی اثر افزايشی ژنها در

گندم
F3

کنترل ژنتيکی اين صفت و کارايی باالی انتخاب در بهنژادی زودرسی است .رقم کراس عدل
برای وزن هزار دانه (** )2/48و عملکرد دانه (** )4/55باالترين قابليت ترکيبپذيری عمومی را
داشت .بر اساس اثر  ،SCAکراسعدل × مرودشت برای صفات تعداد دانه در سنبله و وزن هزار
دانه و شيراز × مرودشت برای وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و درصد شاخص برداشت باالترين
قابليت ترکيبپذيری خصوصی را نشان دادند .بنابراين با استفاده از رقم کراس عدل و نتاج حاصل
از تالقیهای با  SCAمناسب میتوان کارايی انتخاب در برنامههای بهنژادی گندم برای عملکرد

دانه را افزايش داد .همچنين ،میتوان از ارقام داراب  2و چمران با داشتن اثر  GCAمنفی در به-
نژادی برای زودرسی و نيمه پاکوتاهی استفاده کرد.
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مقدمه

بوته ،طول سنبله و تعداد دانه در سنبله در هر دو شرایط آبیاری

جهت بهکارگیری ارقام یا تالقیهای مناسب در برنامههای بهنژادی
عملکرد دانه و سایر صفات اقتصادی در گیاهان ،برآورد قابلیت

مطلوب و تنش خشکی و صفت تعداد سنبلچه در سنبله در

شرایط تنش خشکی ،تحت کنترل اثر افزایشی ژنها میباشد .هم-

ترکیبپذیری عمومی و خصوصی ارقام و تالقیها ضروری به

چنین صفات تعداد پنجه بارور و عملکرد بوته در هر دو آزمایش

نظر میرسد .عالوه بر قابلیتهای ترکیبپذیری ،آگاهی از نوع

آبیاری و تنش خشکی تحت کنترل اثر فوق غالبیت بودند .در یک

عمل ژنهای کنترل کننده صفات ،فراوانی آللها در ارقام مورد

مطالعه بهمنظور برآورد خصوصیات ژنتیکی عملکرد دانه و صفات

بررسی ،تعداد تقریبی ژنها و وراثتپذیری نقش زیادی در تعیین،

مرتبط در گندم دوروم از تالقی دایآلل کامل هفت ژنوتیپ

طراحی و انتخاب روشهای بهنژادی مناسب در گیاهان زراعی

استفاده شد و نتایج نشان داد که رقم  Prion-1دارای بیشترین

دارد .برای دستیابی به این اهداف طرحهای ژنتیکی متنوعی نظیر

قابلیت ترکیبپذیری عمومی برای صفات وزن دانه در سنبله،

طرحهای کارولینای شمالی ،تجزیه میانگین نسلها و طرح تالقی-

تعداد پنجه بارور ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد

های دای آلل پیشنهاد شدهاست .طرح تالقیهای دایآلل یکی از

دانه تک بوته و شاخص برداشت و دارای کمترین قابلیت ترکیب-

طرحهای ژنتیک بیومتری است که در کوتاهترین زمان امکان

پذیری عمومی برای ارتفاع بوته و روز تا گلدهی بود (

برآورد و مطالعه بیشترین پارامترهای ژنتیکی کنترلکننده صفات

.)and Houshmand 2011

Vanda

Hayman 1954 a, b; Jiang et al.

در بررسی برخی از صفات کمی در ارقام گندم نان مشخص شد

 .)1994در تجزیه دایآلل عالوه بر امکان برآورد قابلیتهای

که در محیطهای واجد تنش و بدون تنش خشکی نحوه عمل ژن

ترکیب پذیری ،اطالعاتی نظیر نوع عمل ژنهای کنترل کننده

و برآورد پارامترهای ژنتیکی بسیار متفاوت است و بههمین دلیل

در گیاهان را فراهم مینماید (

صفات ،توزیع آللهای غالب و مغلوب ،وراثتپذیری و واریانس-

برای بهبود هر یک از صفات مورد بررسی در دو محیط مختلف

های افزایشی و غالبیت به دست میآید .تئوری و نحوه تجزیه

راهبردهای اصالحی متفاوتی باید ارایه شود (

تالقیهای دایآلل عمدتا توسط (،Hayman )1954 a, b

 Javaid et al. )2001( .)1992با بررسی چهار رقم گندم در تالقی

(Hallauer et )2011(, Jinks )1954(, Jinks and Hayman )1953

نیم دایآلل دریافتند که تنوع ژنتیکی معنیداری برای صفات شمار

 al.و ( Griffing )1956 a, bتشریح شدهاست .در مطالعه ()2006

روز تا گلدهی ،شمار روز تا رسیدگی ،ارتفاع بوته ،تعداد دانه در

 Heidari et al.بهمنظور برآورد میزان قابلیت ترکیبپذیری ،نوع

سنبله ،تعداد سنبله در بوته ،عملکرد دانه در بوته و وزن هزار دانه

Chowdhry et al.

عمل ژن ،قابلیتهای توارث و دیگر پارامترهای ژنتیکی از تالقی-

وجود داشت .لذا ،با توجه به اهمیت برآورد پارامترهای ژنتیکی

های دایآلل  9ژنوتیپ گندم استفاده کردند .در مطالعه آنها

کنترل کننده صفات درتعیین راهبردها و برنامههای بهنژادی گندم،

میانگین درجه غالبیت برای تعداد دانه در سنبله اصلی و تعداد

این مطالعه به منظور برآورد قابلیتهای ترکیبپذیری عمومی

سنبلچه در سنبله اصلی از نوع غالبیت نسبی و برای عملکرد دانه

ارقام و خصوصی تالقیها ،وراثتپذیری و تعیین نوع عمل ژن-

در بوته ،عملکرد بیولوژیک ،ارتفاع بوته ،شاخص برداشت و وزن

های کنترل کننده صفات در تالقیهای نسل  F3دایآلل انجام شد.

هزار دانه از نوع فوق غالبیت گزارش شد (.)Heidari et al. 2006
در یک مطالعه Gill et al. )1984( ،گزارش کردند که آثار

GCA

والدین در تجزیه تالقیهای دایآلل در نسلهای  F1تا  F5از

مواد و روشها
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیراز در

تطابق مناسبی برخوردار بودند و نتایج تجزیه گریفینگ از نظر

فصل زراعی  1991-91انجام شد .آزمایش بهصورت طرح بلوک-

تطابق در نسلهای مختلف بهتر از نتایج تجزیه گرافیکی جینکز-

های کامل تصادفی در شرایط آبیاری مطلوب با سه تکرار صورت

هیمن بود Tahmasebi et al. )2007( .با بررسی تالقیهای دای

گرفت .هر ژنوتیپ در چهار خط دو متری کشت شد .در هر خط

آلل یکطرفه در هشت رقم گندم نشان دادند که صفات ارتفاع

 12عدد بذر کاشته شد .مقدار  55کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن
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و  122کیلوگرم در هکتار فسفر در زمان کاشت به خاک مزرعه

موجود در مساحت برداشت شده و توزین آنها اندازهگیری شد.

افزوده شد .علفهای هرز از طریق وجین دستی در همه مراحل

تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله (گرم) ،در  12سنبله در

رشد گیاه و مبارزه شیمیایی کنترل شد و در اوایل رشد ساقه

هر کرت از هر ژنوتیپ بهدست آمد .برای محاسبه شاخص

مقدار  55کیلوگرم نیتروژن بهصورت سرک در مزرعه استفاده شد.

برداشت در گندم ،عملکرد بیولوژیک (گرم در مترمربع) با کف بر
کردن بوتهها از سطح خاک و توزین نمونه صورت گرفت.

جدول  -1ارقام والدینی و تالقیهای دایآلل تولید کنندۀ نسل  F3در ارقام

شاخص برداشت بهصورت نسبت عملکرد دانه به عملکرد

گندم

بیولوژیک محاسبه شد .وزن هزار دانه برای هر رقم و تالقیهای

رقم
کراس عدل ()1
مرودشت ()1

کراس عدل

مرودشت

چمران

شیراز

داراب1

()1

()1

()9

()4

()5

کراس عدل

1×1

1×9

1×4

1×5

مرودشت

1×9

1×4

1×5

چمران

9×4

9×5

شیراز

4×5

چمران ()9
شیراز ()4
داراب )5( 1

داراب 1

از پنج رقم گندم  12تالقی دایآلل یک طرفه بهدست آمد و از
بوتههای نسل  F3برای تجزیه و تحلیل دایآلل استفاده شد
(جدول .)1ارقام والدینی شامل شیراز ،چمران ،داراب  ،1کراس
عدل و مرودشت بودند .رقم شیراز از تالقی رقم آزادی با یک
الین خارجی در سال  1962بهدست آمد و دارای تیپ رشد بهاره
بوده و اغلب در مناطق معتدل کشور سازگاری دارد .کشت این

رقم در استانهای اصفهان ،فارس ،خراسان و بخشهایی از استان-
های کرمان ،سیستان و بلوچستان و یزد توصیه می شود

( Saeidi

 .)2005رقم داراب  ،1رقمی زودرس و بهاره که مبدا آن مکزیک

دایآلل با شمارش و توزین دانهها محاسبه شد.
تجزیه واریانس هر صفت بر اساس طرح بلوکهای کامل تصادفی
با  15ژنوتیپ و سه تکرار انجام شد .در صورت معنیدار بودن
میانگین مربعات ژنوتیپها از روش دوم مدل ثابت ( )Iگریفینگ
( )Griffing 1956bبرای برآورد قابلیتهای ترکیبپذیری عمومی
والدها و خصوصی تالقیهای نسل  F3استفاده شد .تجزیۀ
واریانس تالقیهای دایآلل برای برآورد واریانسهای افزایشی و
غالبیت انجام شد .آزمون آثار قابلیت ترکیب عمومی ( ) و
خصوصی ( ) با استفاده از آزمون  tانجام شد (

Sharma and

 .)Singh 1982; Sharma 2006بهمنظور بررسی اهمیت نسبی
میانگین مربعات قابلیتهای ترکیبپذیری عمومی و خصوصی از
نسبت قابلیت ترکیب بر اساس پیشنهاد بیکر ( )Baker 1987و به-

صورت فرمول زیر استفاده شد.
2M SGCA
= Baker ratio
2M SGCA  M SSCA

(مرکز بین المللی سیمیت) است و تا حدودی مقاوم به زنگ زرد

بهمنظور بررسی توزیع پراکنش آللهای غالب و مغلوب در ارقام

و قهوهای است و بیشتر در استانهای فارس ،کرمانشاه ،ایالم،

والدینی و تعیین نوع عمل ژنهای کنترل کننده صفات از مدل

خوزستان و بوشهر کشت میشود ( .)Saeidi 2005رقم مرودشت

جینکز -هیمن ()Jinks and Hayman 1953; Hayman 1954 a, b

رقمی زودرس بهاره و متحمل به شوری و خشکی است و بیشتر

استفاده شد .بدینترتیب که ابتدا واریانس هر والد ( )Vrو

در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری کشت میشود (.)Saeidi 2005

کواریانس آن با والد غیر مشترک ( )Wrمحاسبه شد .در تجزیه

رقم چمران رقمی زودرس ،دارای تیپ رشد بهاره و مخصوص

نموداری ،با ترسیم خط رگرسیون  Wrروی  Vrعالوه بر بررسی

مناطق گرم است که بیشتر در جنوب ،غرب و جنوب شرق ایران

صادق بودن فرضیات مدل دایآلل ،فراوانی آللهای غالب و

کشت میشود (.)Samei 2004

مغلوب در ارقام و نوع عمل ژن برای صفات بر اساس موقعیت

تاریخ گلدهی با شمارش تعداد روز از زمان آبیاری اول در زمان

ارقام والدینی در سهمی محدود کننده و نوع عمل ژن بر اساس

کاشت تا زمان  52درصد گلدهی در هر کرت محاسبه شد .ارتفاع

محل قطع محور  Wrتوسط خط رگرسیون تعیین شد (

بوته (سانتیمتر) در مزرعه و در مراحل پس از گردهافشانی اندازه-
گیری شد .عملکرد دانه (گرم در مترمربع) با جدا کردن بذرهای

 .)1954aوراثتپذیری عمومی ( ) و خصوصی (
روش ( Mather and Jinks )1971و

Hayman

) بر اساس

(Mather and Poysa )1983
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با استفاده از پارامترهای ژنتیکی بهدست آمده از نتایج تجزیه

استفاده در برنامههای بهنژادی برای تولید ارقام نیمه پاکوتاه است.

جینکز -هیمن بهصورت زیر برآورد شد.

باالترین قدرت قابلیت ترکیب خصوصی در تالقی کراسعدل ×

1
1
1
1
D  H1 
H2  F
2
8
16
4

1
1
1
1
D  H1 
H2  F  E
2
8
16
4
1
D
4

b

2

h

hn 
2

1
1
1
D  H1  F  E
4
4
4

مرودشت مشاهده شد .کمترین میزان قابلیت ترکیبپذیری
خصوصی نیز در تالقی مرودشت × چمران بهدست آمد .بنابراین،
میتوان در نتاج حاصل از این تالقی گیاهان نیمه پاکوتاه را جهت
استفاده در ادامه برنامههای بهنژادی گندم انتخاب نمود .نتایج
تجزیه مقدماتی جینکز-هیمن و آزمون معنیداری (آزمون )t
ضرایب رگرسیون  Wrروی  Vrبرای همه صفات با صفر تفاوت

در فرمولهای فوق  ،Dاثر افزایشی H1 ،و  H2آثار غالبیت ژنها و

معنیدار و با یک تفاوت غیر معنیدار داشت .بنابراین فرضیات

 Fکوواریانس آثار افزایشی و غالبیت و مرتبط با فراوانی نسبی

مدل جینکز-هیمن برای همه صفات صادق بود و به حذف والد یا

آللهای غالب و مغلوب است .همچنان که نسلهای پیشرفته

تولید میشود مقدار  H1یا بهعبارتی جز غالبیت کاهش مییابد به-
نحوی که در نسل  F2مقدار آن

تبدیل دادهها برای تصدیق و برآورده شدن فرضیات نیاز نبود .به-
ترتیب توزیع والدین اطراف خط رگرسیون در محور  Wrو

Vr

مقدار  H1در نسل  F1است و

(شکل  )1و سهمی محدود کننده برای ارتفاع بوته نشان میدهد

در  ،H=0.0تنوع ژنتیکی فقط با جز افزایشی ژنها مرتبط است

که والدینی که فاصله بیشتری از مبدا مختصات دارند ،آللهای

( .)Gill et al. 1984تجزیه و تحلیل آماری و ژنتیکی دادهها در

مغلوب بیشتر و والدینی که نزدیک مبدا مختصات قرار میگیرند،

نرمافزارهای  Diallel )D2( ،SASو  Excelانجام شد.

آللهای غالب بیشتری دارند .در شکل  ،1بیشترین فاصله از مبدأ
مربوط به والد رقم مرودشت و کمترین فاصله مربوط به والد رقم
چمران داراب  1و شیراز است .بنابراین ،استنباط میشود رقم

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس ارتفاع بوته به روش گریفینگ نشان داد که

میانگین مربعات  GCAو  SCAدر سطح احتمال یکدرصد معنی-
دار بودند (جدول  .)1بنابراین ،استنباط میشود هر دو آثار
افزایشی و غیر افزایشی ژنها در کنترل ژنتیکی این صفت نقش
داشتند .چنین نتیجهای در تحقیقات دیگران نیز گزارش شدهاست
(

;Singh et al. 1986; Heidari et al. 2006; Iqbal et al. 2006

 .)Zare-kohan and Heidari 2014معنیدار نبودن نسبت میانگین
مربعات  GCAبه میانگین مربعات  SCAنشان داد که تفاوت
معنیداری در سهم اثر افزایشی و غیر افزایشی ژنها در کنترل
ژنتیکی این صفت وجود نداشت .قابلیت ترکیبپذیری عمومی

مرودشت بیشترین آلل مغلوب برای ارتفاع بوته را داشت .ارقام
چمران و داراب  1نیز دارای بیشترین آلل غالب برای ارتفاع
بوته بودند .با توجه به اثر  GCAمنفی این دو رقم در تجزیۀ
گریفینگ و موقعیت آنها در تجزیه نموداری هیمن (شکل )1
استنباط میشود ،در این صفت پاکوتاهی ارقام توسط ژنهای
غالب کنترل میشود .با توجه به محل تقاطع خط رگرسیون در
قسمت مثبت محور  Wrدرجه غالبیت برای این صفت غالبیت
نسبی برآورد شد .نتایج مشابهی در تحقیقات دیگر نیز گزارش
شدهاست (

;Lonc and Zalewski 1991; Hassani et al. 2005

.)Mohammadi et al. 2008; Zare-kohan and Heidari 2012
(0.25H 1 D)  F

ارقام و خصوصی تالقیهای دایآلل برای ارتفاع بوته در جدول-

مقایسۀ آمارۀ  Fو آمارۀ

های  9و  4آمده است .بیشترین میزان قابلیت ترکیبپذیری

آللهای مغلوب در کنترل ژنتیکی ارتفاع بوته بیشتر از آللهای

عمومی مربوط به رقم کراس عدل بود که نشان دهنده پتانسیل

غالب است (جدول .)5

باالی آن در تالقی با سایر ژنوتیپها برای افزایش ارتفاع بوته در

معنیدار بودن نسبت میانگین مربعات  GCAبه میاانگین مربعاات

این آزمایش بود .بزرگترین  GCAو منفی در رقم داراب  1و

 SCAبیانگر سهم بیشتر اثر افزایشای ژنهاا در کنتارل تناوع ایان

چمران مشاهده شد که بیانگر پتانسیل باالی این ارقام برای

صفت است (جدول .)1
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(0.25H 1 D)  F

نشان داد که فراوانی
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جدول -1میانگین مربعات ژنوتیپ ،قابلیتهای ترکیبپذیری عمومی ( )GCAو خصوصی ( )SCAو وراثتپذیری صفات در نسل  F3تالقیهای
دایآلل ارقام گندم
میانگین مربعات ()MS
ژنوتیپ

GCA

SCA

GCA/SCA

**161/96

**911/12

*121/41

9/25

2/11

روز تا گلدهی

**

**

**

*

4/42

2/42

2/99

تعداد دانه در سنبله

**116/99

**165/19

**111/51

1/15

2/52

2/92

وزن هزار دانه

**42/14

**52/19

**99/24

1/56

2/12

2/92

صفت
ارتفاع بوته

**

عملکرد دانه

112/15

**

1229/14

**2/2214

شاخص برداشت

125/65

**

1962/11

**2/2211

64/91

وراثت پذیری عمومی

وراثت پذیری خصوصی

2/95

615/15

9/19

2/41

2/99

**2/2215

2/22

2/11

2/99

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطح پنج و یک درصد.

شکل  -1تجزیه نموداری ،پراکنش ارقام والدینی تالقیهای دایآلل  F3ارقام گندم در طول خط رگرسیون و سهمی محدودکننده برای ارتفاع بوته.
جدول -9قابلیت ترکیبپذیری عمومی در والدین تالقیهای دایآلل تولید کنندۀ نسل  F3ارقام گندم.
والد

تعداد دانه در

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت

ارتفاع بوته

روز تا گلدهی

**1/24

**2/55

2/224

**6/14

*4/92

*-1/21

*

5/29

*

2 /44

1/29

-2/21

-2/21

*

**

**

**

*

5/12

سنبله
کراس عدل
مرودشت
چمران
شیراز
داراب1

-1/62

-4/26

-9/61

-2/54

2/229

**

-2/214

-2/92

*1/19

**5/92

**-1/41

-9/99

*2/222

**-9/61

*-1/92

1/12

*-2/65

**-15/44

*-2/225

* و ** :معنیدار در سطح پنج و یک درصد.
جدول  -4قابلیتهای ترکیبپذیری خصوصی در نسلهای پیشرفته تالقیهای دایآلل  F3ارقام گندم
کراس
صفت/تالقی

عدل×

کراس عدل

کراس

× چمران

عدل

مرودشت

کراس عدل

مرودشت×

مرودشت×

مرودشت×

چمران×

چمران×

شیراز×

×داراب

چمران

شیراز

داراب

شیراز

داراب

داراب

× شیراز

ارتفاع بوته

**14/65

*-9/14

*1/15

-2/46

**-5/14

-2/92

*-1/65

2/99

روز تا گلدهی

**-6/15

**

2/29

*

*

*

**

-2/54

1/95

تعداد دانه در سنبله

**12/59

2/55

*-4/54

*4/64

1/59

-1/95

**16/41

**-9/91

1/65

-1/59

وزن هزار دانه

**

*

*

**

*

*

**

*

4/12

-4/69

1/92

9/25

-9/95
1/19

-9/16
4/91

5/95

1/19

1/21

-2/24

-1/61

**9/55
**

-5/16

-1/12

2/15

2/45

عملکرد دانه

5/21

1/66

-4/96

*-9/21

**-19/11

**14/26

-5/2

-5/56

**14/49

-5/5

شاخص برداشت

-2/219

2/221

**-2/24

**-2/24

*2/215

**2/215

*2/21

*-2/21

*-2/21

**2/299

* و ** :معنیدار در سطح پنج و یک درصد
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جدول  -5آمارههای حاصل از تجزیه جینکز-هیمن در تالقیهای دایآلل نسل  F3ارقام گندم.
صفت
ارتفاع بوته

روز تا گلدهی

تعداد دانه در سنبله

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت

E

2/49

2/25

2/56

2/14

2/95

2/222224

آماره
D

15/259

56/23

138/13

12/18

421/70

0/0007

F

-16/081

18/52

178/46

-18/37

152/64

-0/0016

H1
H2
h2
H1-H2

105/57
87/21
15/79
18/35

77/84
67/91
50/59
9/93

275/10
220/46
30/42
54/63

33/46
21/69
16/42
11/78

739/53
715/30
35/00
24/24

0/0033
0/0023
0/0003
0/001

H2/4H1

2/12

2/11

2/12

2/16

2/14

2/15

2/65

2/19

2/95

2/41

2/99

2/54

2/51

1/95

2/55

9/21

2/19

2/51

2/14

9/5

9/4

-2/19

9/4

-2/95

H1
D

0.25

4h2/H2

(0.25H 1D)  F
(0.25H 1D)  F

( Zhang et al. )1985و )2006( Iqbal et al.نیز چنین نتایجی را

شود .همچنین با توجه به مثبت بودن عرض از مبدأ ،استنباط شد

گزارش نمودهاند .همچنین (،Zare-kohan and Heidari )2012

که این صفت در نسل  F3تالقیهای دایآلل بیشتر تحت تاثیر

( )1983(Nanda et al. ،Heidari et al. )2006و ()1993

Rezai

غالبیت نسبی ژنها قرار دارد .در مطالعه ()2012

Zare-kohan

 and Monzavi karbasiبه اهمیت بیشتر اثرات افزایشی در مقایسه

 and Heidariنیز چنین نتایجی بهدست آمد .اطالعات حاصل از

با غالبیت در کنترل ژنتیکی شمار روز تا گلدهی اشاره کردهاند.

تجزیه هیمن (جدول  )5نشان داد که حداقل سه ژن یا گروه ژنی

بیشترین میزان قابلیت ترکیبپذیری عمومی برای شمار روز تا

( )4h2/H2 =1/95در کنترل ژنتیکی رسیدگی نقش دارد و فراوانی

گلدهی مربوط به رقم والدینی کراس عدل (* )4/92و کمترین آن

آللهای غالب بیشتر از آللهای مغلوب میباشد.

در رقم چمران (** )-4/25و داراب  )-1/9*( 1بدست آمد

میانگین مربعات ژنوتیپ ،قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی برای

(جدول  .)9بنابراین ،میتوان از ارقام داراب  1و چمران برای به-

تعداد دانه در سنبله معنیدار بود (جدول  .)1بنابراین این صفت از

نژادی زودرسی استفاده کرد .باالترین ترکیبپذیری خصوصی در

نظر ژنتیکی توسط هر دو آثار افزایشی و غیر افزایشی ژنها در

تالقی مرودشت × داراب ( )5/96به-دست آمد (جدول  )4ولی،

نسل  F3کنترل میشود .مشابه این نتیجه در مطالعات دیگری نیز

کمترین آن در تالقی کراسعدل × مرودشت ( )-6/15مشاهده

گزارش شدهاست (

شد .بنابراین ،میتوان از بین نتاج حاصل از این تالقی برای

 .)Tahmasebi et al. 2007; Zare-kohan and Heidari 2014در

گزینش گیاهان زودرس اقدام نمود .توزیع والدین در سهمی

شکل  ،9بیشترین فاصله از مبدا مربوط به رقم شیراز و کمترین

محدود کننده نشان داد که بیشترین فاصله از مبدا مربوط به رقم

مربوط به رقم چمران بود .بنابراین ،چمران دارای بیشترین آلل

کراسعدل و کمترین مربوط به رقم چمران است (شکل .)1

غالب و شیراز دارای بیشترین آلل مغلوب برای تعداد دانه در

بنابراین ،چمران دارای بیشترین آلل غالب و کراسعدل دارای

سنبله بود .با توجه به منفی بودن عالمت عرض از مبدأ در شکل

بیشترین آلل مغلوب برای تنوع در تعداد روز تا گلدهی است.

 ،9این صفت احتماال با اثر فوقغالبیت ژنها کنترل میشود.

با توجه به ضریب  GCAمنفی رقم چمران در تجزیه گریفینگ و

میانگین مربعات ژنوتیپ GCA ،و  SCAبرای وزن هزار دانه در

 GCAمثبت و معنیدار رقم کراس عدل و موقعیت این ارقام در

تالقیهای دایآلل معنیدار بود (جدول  .)1این نتایج با یافتههای

سهمی محدود کننده در تجزیه نموداری هیمن (شکل  )1استنباط

 Heidari )2014( Zare-kohan andو ()2008

میشود که زودرسی در رقم چمران بیشتر با ژنهای غالب و

 al.همسو است .بیشترین قابلیت ترکیبپذیری عمومی برای وزن

دیررسی در رقم کراس عدل بیشتر با ژنهای مغلوب کنترل می-
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مربوط بهرقم شیراز بود (جدول  .)9باالترین قابلیت ترکیبپذیری

نمود .کمترین قابلیت ترکیب خصوصی برای تالقی چمران ×

خصوصی مربوط به تالقی مرودشت × شیراز ( )4/91بهدست آمد.

مرودشت ( )-19/11مشاهده شد (جدول  .)4بر اساس نتایج

بنابراین ،میتوان از بین نتایج حاصل از این تالقی به گزینش

تجزیه نموداری در شکل  ،5رقم چمران دارای بیشترین آلل

گیاهان با وزن باالی هزاردانه اقدام نمود .کمترین قابلیت ترکیب-

غالب و کراس عدل دارای بیشترین آلل مغلوب برای عملکرد

پذیری خصوصی در تالقی داراب × چمران ( )-1/61مشاهده شد

دانه است .با توجه به موقعیت عرض از مبدا در خط رگرسیون

(جدول  .)4با توجه به شکل  ،4بیشترین فاصله از مبدا مختصات

نوع عمل ژن برای این صفت غالبیت ناقص بود.

(Heidari )2014

مربوط به والد رقم مرودشت و کمترین مربوط بهرقم کراسعدل

 and Zare-kohanو ( Mohammadi et al. )2008نیز نتایج

است .بنابراین ،کراسعدل دارای بیشترین آلل غالب و مرودشت

مشابهی گزارش کردند .نتایج تجزیه هیمن (جدول  )5حاکی از

دارای بیشترین آلل مغلوب در ارتباط با وزن هزار دانه بود .هم-

فراوانی بیشتر آللهای غالب در کنترل ژنتیکی تنوع عملکرد دانه

چنین ،با توجه به محل قطع خط رگرسیون در قسمت منفی محور

بود.

 Wrاستنباط شد که این صفت احتماال بیشتر تحت تاثیر اثر
فوقغالبیت ژنها باشد .در مطالعه ( ،Gill et al. )1984نتایج
تجزیه نموداری نشان داد که نوع عمل ژن برای تعداد دانه در
سنبله در نسل  F1از نوع فوق غالبیت ولی در نسلهای  F2تا
از نوع غالبیت نسبی بود .بر این اساس

F5

(Gill et al. )1984

گزارش کردند که نتایج تجزیه نموداری در نسلهای  F2وپیشرفته
از تطابق بیشتری در مقایسه با نتایج از حاصل تجزیه نسل

F1

برخوردار میباشد .نتایج نشان داد که در ارتباط با صفت عملکرد
دانه ،میانگین مربعات ژنوتیپ و قابلیتهای ترکیبپذیری عمومی
و خصوصی معنیدار میباشد (جدول  .)1بنابراین ،این صفت از
نظر ژنتیکی توسط هر دو آثار افزایشی و غیر افزایشی ژنها کنترل
میشود .نتایج مشابهی در تحقیقات گذشته گزارش شدهاست

شکل  -1تجزیه نموداری ،پراکنش ارقام والدینی تالقیهای دایآلل  F3ارقام
گندم در طول خط رگرسیون و سهمی محدود کننده شمار روز تا گلدهی.

( ;Prodanovic 1993; Hassani et al. 2005; Heidari et al. 2006

 .)Zare-kohan and Heidari 2014معنیدار نبودن نسبت میانگین

مربعات  GCAبه میانگین مربعات  SCAبیانگر عدم تفاوت معنی-

دار در سهم آثار افزایشی و غیر افزایشی ژنها در کنترل ژنتیکی
این صفت است.

(Nanda et al. )1983( ،Heidari et al. )2006

و  Monzavi Karbasi )1993(Rezai andبه نتایج مشابهی دست
یافتند .بیشترین قابلیت ترکیبپذیری عمومی در ارتباط با صفت
عملکرد دانه ( )2/55مربوط به والد رقم کراس عدل و کمترین
میزان ( )-15/44آن مربوط به رقم داراب  1بهدست آمد (جدول
 .)9همچنین باالترین قابلیت ترکیبپذیری خصوصی در تالقی

شکل  -9تجزیه نموداری ،پراکنش ارقام والدینی تالقیهای دایآلل  F3ارقام

مرودشت × شیراز ( )14/25بهدست آمد .بنابراین ،میتوان از بین

گندم در طول خط رگرسیون و سهمی محدود کننده برای تعداد دانه در سنبله.

نتاج حاصل از این تالقی به گزینش گیاهان با عملکرد باال اقدام
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316
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بیشترین قابلیت ترکیبپذیری خصوصی برای تالقی شیراز ×
داراب  )2/299( 1بهدست آمد و کمترین آن در تالقی شیراز ×
کراس عدل ( )-2/24مشاهده شد (جدول  .)4رقم چمران دارای
بیشترین آلل غالب و کراسعدل دارای بیشترین آلل مغلوب در
ارتباط با صفت شاخص برداشت بود (شکل  .)6همچنین ،با توجه
به تقاطع خط رگرسیون و محور  Wrدر قسمت منفی محور

Wr

استنباط شد که نوع عمل ژن در این صفت فوق غالبیت میباشد.
شکل  -4تجزیه نموداری ،پراکنش ارقام والدینی تالقیهای دای آلل  F3ارقام
گندم در طول خط رگرسیون و سهمی محدود کننده برای وزن هزار دانه.

( Gill et al. )1984و ( Tandon et al. )1970در بررسی تالقی-
های دایآلل نسلهای مختلف نتیجه گرفتند که نتایج تجزیه
گریفینگ از دقت و تطابق بیشتری در نسلهای متوالی برخوردار

است .همچنین نتایج مطالعه ( Baker )1978نشان داد که برآورده
شدن تمام فرضیات مدل دایآلل در تجزیه جینکز-هیمن دشوار
است لذا ،تجزیه قابلیتهای ترکیبپذیری والدین در تالقیهای
دایآلل به روش گریفینگ ارجحیت دارد.

شکل  -5تجزیه نموداری ،پراکنش ارقام والدینی تالقیهای دایآلل  F3ارقام
گندم در طول خط رگرسیون و سهمی محدود کننده برای عملکرد دانه.

همچنین پارامتر  H2/4H1نشان داد که ژنهای غالب که بر عملکرد
اثر افزایشی یا کاهشی دارند در والدین بهصورت نامنظم توزیع
شدهاند.

شکل  -6تجزیه نموداری ،پراکنش ارقام والدینی تالقیهای دایآلل  F3ارقام

در صفت شاخص برداشت میانگین مربعات ژنوتیپ و قابلیتهای

گندم در طول خط رگرسیون و سهمی محدود کننده برای شاخص برداشت.

ترکیبپذیری عمومی و خصوصی معنیدار بودند (جدول .)1
بنابراین این صفت از نظر ژنتیکی توسط هر دو اثر افزایشی و غیر

نتیجهگیری کلی

افزایشی ژنها کنترل میشود)2006( ،Hassani et al. )2005( .

در این آزمایش بهمنظور برآورد پارامترهای ژنتیکی کنترل کننده

 Heidari et al.و ( Prodanovic )1993به نتایج مشابهی دست

صفات و وراثتپذیری در گندم ،تالقیهای دایآلل به دو روش

یافتند .معنیدار نبودن نسبت میانگین مربعات  GCAبه میانگین

پیشنهادی جینکز-هیمن و گریفینگ تجزیه و تحلیل شدند .در

مربعات  SCAبیانگر عدم تفاوت معنیدار در سهم اثر افزایشی و

مدل جینکز -هیمن ،برآورد میانگین درجه غالبیت و نتایج تجزیه

غیر افزایشی ژنها در کنترل این صفت بود .بیشترین میزان قابلیت

و تحلیل نموداری نشان داد که نوع عمل ژن در صفات ارتفاع

ترکیبپذیری عمومی برای شاخص برداشت ( )2/229در رقم

بوته ،تعداد روز تا گلدهی ،عملکرد دانه ،غالبیت نسبی و در

مرودشت و کمترین ( )-2/214در رقم چمران محاسبه شد.

صفات شاخص برداشت ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه از
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عملکرد دانه دارای بهترین قابلیت ترکیبپذیری عمومی بوده و

) در تمام صفاتHb(  وراثتپذیری عمومی.نوع فوق غالبیت بود

میتوان از این رقم در بهنژادی صفات ذکر شده بهطور مؤثر

) صفات متوسطHn(  اما وراثتپذیری خصوصی،مقدار باالیی بود

 تالقیها نشان داد که تالقیSCA  محاسبه اثر.استفاده کرد

 کمتر بودن وراثتپذیری خصوصی ممکن.یا نسبتا کم برآورد شد

 تعداد دانه در سنبله و،کراسعدل × مرودشت برای ارتفاع بوته

است بهدلیل نقش اثر غیر افزایشی ژنها یا آثار محیطی در تنوع

،وزن هزار دانه و تالقی شیراز × مرودشت برای وزن هزار دانه

.صفات باشد

وزن سنبله و عملکرد دانه بهترین قابلیت ترکیب خصوصی را

 بهGCA  معنیدار نبودن نسبت میانگین مربعات،بهطورکلی

 در گیاهان خودگشن میتوان در بین نتاج تالقیهای با.داشتند

 در کلیه صفات بهجز تعداد روز تا گلدهیSCA میانگین مربعات

 باال بهترین ژنوتیپها را انتخاب و در ادامه برنامه بهنژادیSCA

بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سهم آثار افزایشی و غیر افزایشی

GCA

 دارای آثار1  ارقام چمران و داراب.مورد استفاده قرار داد

GCA

 ارقام با اثر.ژنها در کنترل ژنتیکی صفات مورد مطالعه بود

 از این، بنابراین.منفی برای روز تا گلدهی و ارتفاع بوته بودند

زیاد در تجزیه دایآلل دارای حداکثر آللهای با اثر افزایشی برای

ارقام میتوان در برنامههای بهنژادی زودرسی و نیمه پاکوتاهی

 والدین تالقیها نشانGCA  محاسبه اثر.بهنژادی صفات هستند

.گندم استفاده کرد

 وزن هزار دانه و،داد که رقم کراس عدل برای تعداد دانه در سنبله
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