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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ وصول مقاله1392/12/27 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/10/10 :

چكيده
برای برآورد ميزان ترکيب پذيری ،نوع عمل ژن ،قابليت توارث و ديگر پارامترهای ژنتيکی گندم نان در شرايط تنن

شکنکی ات تیقنی

نيمهدیآلل استفاده شد 9 .رقم گندم نان و  36نتاج  F1حاصل ات آنها در قالب طرح بلوکهای کامل تصنادیی بنا  3تکنرار ،در مزرعن
پژوهکی دانکگاه باهنر کرمان در سال  1391ارتيابی شدند .بين ژنوتيپهای بررسیشده تنوع معناداری برای تمام صفات مکاهده شند.
قابليت ترکيبپذيری عمومی ( )GCAبرای تمامی صفات و قابليت ترکيبپذيری شصوصی ( )SCAبرای تمام صنفات بنهجنز تاوين
ساقه معنادار شد .اين نتايج نق

آثار ایزايکی و غيرایزايکی را در کنترل ژنتيکی اين صفات نکان میدهد .آتمنون اعتانار مندل هنيمن

نکان داد اپيستاتی بهطور معناداری در کنترل ژنتيکی تمام صفات بهجز تاوي ساقه نق

داشت .اين امر ساب مککلشدن بهنژادی برای

صفات ارتيابیشده میشود .وراثتپذيری شصوصی ات  0/06برای تاوي برگ پرچم تا  0/49برای تاوي ساقه متغير بود .باالبودن نسات
بيکر ،وجودنداشتن اپيستاتی و وراثتپذيری شصوصی باال برای تاوي ساقه نکاندهندۀ پاسخ به گزين
بهنژادی است .در مورد اين صفت گزين

تياد اين صفت در برنامههنای

در شیل نسلهای تفکيک مؤثر شواهد بود .با توجه به اهميت تياد آثار غيرایزايکی (غالايت

و اپيستاتی) در کنترل ژنتيکی ساير صفات ،در برنامههای بهنژادی اين صفات روشهايی نظير بالنک ،بالنک تنکبنذر و دابنلهاپلوئيند
مناسب است.
كلیدواژهها :اپيستاتی ،درج غالايت ،عمل ژن ،قابليت ترکيبپذيری ،وراثتپذيری.

* نويسنده مسئول

Email: abdoshahi@gmail.com
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مقدمه

" ،"ws_82_9به عنوان والدين مناسب برای بهننژادی اينن

در دنيای امروت ،گندم نان محصول عمدۀ غذايی بنه شنمار

صفات پيکن اد شد .ترکينبپنذيری عمنومی و شصوصنی

بارتی در تنممين غنذای منردم ج نان دارد

برای صفات عملکرد ،وتن صددانه ،تعداد پنج بارور ،طول

شککی م مترين ت ديد ج انی برای تممين غذا

ريکک ،طنول پندانکل و ارتفناع بوتنه معننادار اسنت (.)3

به حساب میآيد و ميزان توليد را محدود منیکنند ( .)5بنا

پژوه ها در شصوص وتن ريکه و نسات ريکه بنه انندام

توجه به بارندگی کم در ککور ،و به طور وينژه در کرمنان،

هوايی نکان داد اثر ایزايکنی ژنهنا در کنتنرل وتن ريکنه

شککی را تجربه میکنند و

اهميت بيکتری دارد و در تظناهر وتن شکنک ريکنه ننوع

چکمگير عملکرد اين گياه میشنود.

عمل ژن غالايت نسای و برای نسات ريکه به اندام هنوايی

میرود و نق
( .)18تن

گندم نان طی یرايند رشد تن
ساب کاه

اين تن

هدف اصلی بهنژادگنران گنندم ب انود عملکنرد در شنرايط
تننن

غالايت کامل است (.)1

شکننکی اسننت ( ،)19ولننی پيکننارد ايننن هنندف بننا

هدف پژوه

حاضر ،بررسی پارامترهای ژنتيکی نظينر

مککیتی ات جمله اثر متقابل ژنوتيپ در محيط و متغيربودن

عمل ژنها ،وراثتپذيری ،س م آثار ایزايکی و غيرایزايکی

ميزان بارندگی در سالهای مختلف مواجه شده و پيکریت

ژنهای کنترلکنندۀ صفات بررسیشده و نحوۀ توتيع آنهنا

را در اين تمينه کند کرده است ( .)8مطالع ژنتيک عملکرد

در  9والد بررسی شده اسنت .هندف ديگنر نينز شناسنايی

و صفات وابسته به آن کمک شايانی به برنامههای بهننژادی

والدين بيکترين آللهای مطلوب برای برنامههای بنهننژادی

می کند .روشهای ژنتيکی متعددی برای برآورد پارامترهای

اين صفات است.

ژنتيکی وجود دارد ،روش دیآلل که توسط هيمن ،جينکنز
و گريفيننن

( )15 -10معرینننی شننند يکنننی ات ب تنننرين

مواد و روشها

روشها ست .به دليل اينکه اين روش برای شناسايی والدين

در اين مطالعه 9 ،رقم گندم نان با نامهای ’روشن‘’ ،م دوی‘،

در برنام بهنژادی گياهان سريع و کارآمند اسنت ،در گنندم

’قدس‘’ ،آذر‘’ ،کوير‘’ ،شاهپسند‘’ ،شنيرات‘’ ،کنلحيندری‘ و

نان نيز برای شناسايی والدين ات آن استفاده شده است ( 2و

’اکسکليار‘ ،به عنوان والدين تیقیهای دیآلل انتخاب شند.

 .)7روش نيمهدیآلل (بدون تیقیهنای متقابنل) بنه علنت

اين رقمها در مزرع پژوهکی دانکگاه ش يد باهنر کرمنان در

س ولت در اجرا بيکترين کناربرد را دارد .بررسنی صنفات

پاييز  1390در  3تاريخ مختلف ککنت شند و در ب نار1391

مختلف در شرايط محيطی متفاوت نکان داده است کنه بنا

تیقیهای نيمهدیآلل انجام شد .چنون ارقنام ات نظنر تناريخ

تغيير شرايط تيسنت گيناه ،نحنوۀ عمنل ژنهنا و درنتيجنه

گلدهی با هم تفاوت داشتند ،ککت در  3تاريخ انجنام شند

برآورد پارامترهای ژنتيکی و حتی ترکينبپنذيری ارقنام و

تا امکان اجرای تمام تیقیهای دیآلل ممکن شود .بنذرهای

تیقیها تغيير میکند ( .)6اين مسئله را بيکتر بهدليل وقنوع

 36نتاج  F1و والدين آنها در قالب طرح بلنوکهنای کامنل

اثر متقابل شديدی میدانند که معموالً بين ژنوتيپ و محيط

تصادیی با  3تکرار در مزرع پژوهکی دانکگاه شن يد بناهنر

برای بيکتر صفات پلیژنتيک رخ میدهند .مطالعن صنفات

کرمان در پاييز  1391ککت شد .هر کرت شامل  2شنط بنه

ینولوژيک ،موریولوژيک و عملکرد دان گندم در يک طرح

طول  3متر و یاصل بوتهها ات هم  30سنانتیمتنر بنود .بنرای

دیآلل  7 × 7نکنان داد کنه اثنر ایزايکنی در کنتنرل همن

جلوگيری ات رقابت بين کرتها شطهای کناری کاشت نکد.

صفات نق

در اين پژوه

دارد ( .)2ژنوتيپهنای ’سنرداری‘’ ،کنوير‘ و
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تعداد پنج بارور ،وتن هنزار داننه ،تعنداد داننه در بوتنه و

2
2
2
 2GCAکه سن م
/ (2GCA
 SCA
با استفاده ات رابط )

عملکرد دانه انداتهگيری شد .برای انداتهگيری تاوي سناقه

آثار ایزايکی و غيرایزايکی را بررسی میکنند نسنات بيکنر

با شط قائم بر تمين و تاوي برگ پرچم با ساقه تعندادی ات

محاساه شد .در صورت مساویبودن اين نسات بنا  1یقنط

بوتههای هنر شنط بنهطنور تصنادیی انتخناب و تاوينههنا

اثر ایزايکی در کنترل صفت مورد نظر مؤثر اسنت ،نسنات

يادداشت شد.

مساوی  ،0/5س م آثار ایزايکنی و غيرایزايکنی را مسناوی

تجزي دیآلل با استفاده ات روش دوم گريفين

و مندل

بيان میکند .بزرگتربودن اين نسنات ات  ،0/5سن م بيکنتر

 )11( Iو روش جينکز و هنيمن ( )14انجنام شند .اجنزای

ژنهای ایزايکی و کوچکتربودن اين نسات ات  ،0/5سن م

واريانس شامل  F ،H2 ،H1 ،Dو  Eمحاساه شد .پنارامتر D

بيکتر ژنهای غيرایزايکی را نکان میدهد .در اين پژوه

اثر ایزايکی را برآورد میکنند و  H1و  H2وابسنته بنه غلانه

ات نرمایزار  MINITABبنرای بررسنی آتمنون نرمنالبنودن

هستند E .واريانس محيطنی و ) F  8uvdh(u  vاسنت.

شطاها ،ات نرمایزار آماری  SASبرای تجزي واريانس دادهها

در اين یرمول u ،و  vیراوانی آللهای غالب و مغلوب و d

و ات نرمایزار دیآلل  98برای تجزين دیآلنل و بنه دسنت

و  hاجزای ایزايکی و غالايت هستند .متوسط درج غالايت
با استفاده ات یرمول

H1
D

آوردن منحنی کوواريانس بر روی واريانس استفاده شد.

و ميانگين حاصلضرب آللهای

غالب و مغلوب ( )uvبا استفاده ات یرمول

H2
4H1

محاسناه

نتایج و بحث

شد .با استفاده ات یرمولهنای تينر وراثنتپنذيری عمنومی

نتايج تجزي واريانس نکان داد تننوع ژنتيکنی تينادی بنين

)  (h 2bsو شصوصی )  (h 2bsمحاساه شد (:)14

ژنوتيپهنا بنرای تمنام صنفات ارتينابیشنده وجنود دارد

0.5D  0.5H1  0.25H 2  0.5F
0.5D  0.5H1  0.25H2  0.5F  E

(جدول .)1

h 2bs 

در اين رابطهها H2 ،H1 ،D ،و  Fاجزای ژنتيکی تنوع و
 Eجزء محيطی تنوع است.
جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات زاویۀ ساقه ،زاویۀ برگ پرچم ،تعداد پنجۀ بارور ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد كل و وزن هزاردانه
درج

منابع تغييرات

آتادی

تاوي ساقه

تاوي برگ

تعداد پنج

تعداد دانه در

پرچم

بارور

بوته

عملکرد

وتن
هزاردانه

بلوک

2

**1995/86

**992/97

*122/74

*525076/09

**1577/61

882/24ns

ژنوتيپ

44

**550/72

**153/72

**87/09

**408729/69

**416/16

**15047/97

والدها

8

**

**

ns

ns

*

نتايج

F1

والدها در مقابل

F1

شطا
ضريب تغييرات
()%

952/50

142/54

33/47

135054/23

170/44

ns

6041/93

35

**461/19

**154/65

**100/91

**481320/68

**472/24

**17392/37

1

470/18ns

*210/42

32/24ns

57447/75ns

*418/99

5042/4ns

88

147/45

47/49

33/00

121140/29

61/55

4269/27

38/19

16/48

28/57

35/98

26/31

19/28

 - **, *, nsبهترتيب غيرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد
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جدول  .2تجزیۀ واریانس گریفینگ برای صفات زاویۀ ساقه ،زاویۀ برگ پرچم ،وزن بوته ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد و وزن هزاردانه
منابع تغييرات

درج آتادی

تاوي ساقه

تاوي برگ

تعداد پنج بارور

پرچم

تعداد دانه
در بوته

عملکرد

وتن
هزاردانه

ترکيبپذيری عمومی

8

**10/02

*2/38

**6/44

**9/25

**15/44

**9/96

ترکيبپذيری شصوصی

27

1/56ns

**3/40

**5/04

**3/08

**5/61

**2/08

شطا

70

3/19

3/82

1/35

0/47

6/80

1/18

0/64

0/16

0/45

0/46

0/43

0/57

نسات بيکر

 - **,*, nsبهترتيب غيرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد

بوته ( )0/46و عملکرد ( ،)0/43نکناندهنندۀ نقن

والدهای تیقی برای تمام صفات بنهجنز تعنداد پنجن

بيکنتر

بارور ،وتن هزاردانه و تعداد دانه در بوته تفاوت معنناداری

ژنهای با آثار غيرایزايکی در کنتنرل اينن صنفات اسنت و

داشتند .نتاج  F1برای تمامی صنفات بررسنی شنده تفناوت

نسات باالی بيکر برای صفات تاوين سناقه ( )0/64و وتن

معناداری با هم داشتند .مقايسن گروهنی والندها در مقابنل

هزاردانه ( ،)0/57نکاندهنندۀ ارتش اصنیحی بناالی اينن

نتاج  F1یقط برای تاوي برگ پرچم و عملکرد معنادار شند

صفات است .با توجه به اين نتايج صفات عملکرد و تعداد

که نکاندهنندۀ وجنود هتنروتيس در کنتنرل ژنتيکنی اينن

دانه در بوته که جزء اجنزای عملکنرد اسنت ،تحنت تنمثير

صفات است.

ژنهای دارای آثنار غيرایزايکنی اسنت ،ولنی جنزء ديگنر
نکنان داد

عملکرد (وتن هزار دانه) عمدتاً تحنت تنمثير ژنهنای دارای

نتايج تجزين وارينانس بنه روش گريفينن

ترکيننبپننذيری عمننومی ( )GCAبننرای تمننام صننفات و

آثار ایزايکی است .ات اينرو در برنامههای بنهننژادی بنرای

ترکيبپذيری شصوصی ( )SCAبرای تمام صنفات بنهجنز

ایزاي

عملکرد بايستی در نسلهای تفنر بيکنتر بنه وتن

تاوي ساقه معنادار شد (جندول  .)2در مطالعنات در تمينن

دانه در بوته توجه داشت.

قابليت ترکيبپذيری عمومی و شصوصی صفات عملکنرد

برای بررسی یرضيات دیآلل در روش هنيمن ،برابنری

و اجزای آن ،ترکيبپذيری عمومی و شصوصنی در کنتنرل

شيب شط رگرسيون  Wrبر روی  Vrبا صفر و يک آتمنون

داشنت .ترکينبپنذيری

شد (جدول  .)3در اين آتمنونهنا ،وجودنداشنتن اشنتیف

ژنهنای ایزايکنی و ينا ارتش

غالايت

اين صفات بهطور معناداری نقن
عمومی نکناندهنندۀ نقن

معنادار شيب شط رگرسيون با يک نکاندهندۀ نق

اصیحی و ترکينبپنذيری شصوصنی نکناندهنندۀ نقن

در کنترل صفت بررسیشده است ( .)15با توجه بنه نتنايج

ژنهای غيرایزايکنی (غالاينت و اپيسنتاتی) اسنت ( .)9ات

حاصل ،اين یرضنيات یقنط در منورد صنفت تاوين سناقه

اينرو در کنترل ژنتيکی تاوي ساقه اثر ایزايکی و در منورد

صاد بود و در مورد ديگر صفات ،یرضيهها صناد نانود.

دارند.

م منی

ساير صفات ،هم اثر ایزايکی و هم غيرایزايکی نق

بنابراين ،در کنترل ژنتيکی اين صفت اپيستاتی نق

را ايفا میکند و سناب منیشنود در برنامنههنای اصنیحی

نسات بيکر مکخصکنندۀ آثار ایزايکنی و غيرایزايکنی

پيکریت کند شود.

است (( )4جدول  .)2نسات پايين بيکر بنرای تاوين بنرگ
پرچم ( ،)0/16تعداد پنجن بنارور ( ،)0/45تعنداد داننه در
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جدول  .3نتایج آزمون اعتبار مدل هیمن
منابع تغييرات

وتن هزاردانه

تاوي ساقه

تاوي برگ پرچم

تعداد پنج بارور

تعداد دانه در بوته

عملکرد

ضريب رگرسيون

0/001

1/06

1/1

0/28

0/20

0/29

آتمون  tبرای

b=0

0/0ns

**8/15

**157/14

1/8ns

1/61ns

**2/41

آتمون  tبرای

b=1

0/9ns

0/46ns

**14/28

**4/8

**6/25

**5/9

 - **,*, nsبهترتيب غيرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد .قدر مطلق  tدر جدول آورده شده است.
جدول  .4تجزیۀ واریانس ژنتیکی به اجزای افزایشی ( )aو غالبیت ) (bدر روش هیمن
منابع تغييرات

درج آتادی

تاوي ساقه

تاوي برگ پرچم

تعداد پنج بارور

تعداد دانه در بوته

عملکرد

وتن هزاردانه

a

8

**6/46

**5/07

1/67ns

1/11ns

**2/77

1/42ns

b

36

**3/13

**0/11

**4/54

**3/88

**7/65

**3/99

b1

1

3/19ns

3/82ns

1/35ns

0/47ns

*6/80

1/18ns

b2

8

**3/89

**3/25

*2/24

*2/37

**4/95

**2/86

b3

27

**2/90

-0/96ns

**5/34

**4/45

**8/48

**4/43

شطا

88

147/45

76152/89

20/03

121140/3

61/55

4269/10

 - **,*, nsبهترتيب غيرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد

میایزايد و برنام بهنژادی را مککلتر میکند.

در تجزينن واريننانس ژنتيکننی بننه روش هننيمن جننزء
ایزايکی ( )aبرای صفات تاوي ساقه ،تاوي بنرگ پنرچم و

درج غالايت ) ( H1/ Dبنرای تمنام صنفات بنهجنز

عملکرد معنادار شد ولی برای صفات تعنداد پنجن بنارور،

تاوي ساقه و تاوي برگ بهطنور معنناداری بنزرگتنر ات 1

تعداد دانه در بوته و وتن هزاردانه معنادار ناود (جندول.)4

است (جدول  .)5حاصلضرب آللهنای غالنب و مغلنوب

جزء غالايت  bبرای هم صفات معنادار شد .معنادار شندن

( )uvبرای تمام صفات با  0/25اشتیف داشت (جدول .)5

جزء غالايت نکاندهندۀ اهميت باالی آن در کنترل ژنتيکنی

بنابراين ،در صفات بررسیشده یراوانی آلنلهنای غالنب و

صفات بررسیشده است .اگرچه غالايت برای هم صنفات

مغلوب مساوی نيست .مثاتبودن عیمت  Fبنرای صنفات

معنادار شد ولی  b1یقط برای صفت عملکرد معننادار شند.

تاوي ساقه ،تاوي برگ پرچم نکناندهنندۀ یراواننی بيکنتر

معنادار شدن  b1نکاندهندۀ اين است کنه غالاينت در ينک

آللهای غالب و منفیبنودن آن بنرای تعنداد پنجن بنارور،

ج ت عمل میکند .معنادار نکدن  b1در ساير صفات نکان

تعداد دانه در بوته ،وتن هزاردانه و عملکرد کل نکاندهندۀ

میدهد برشنی مکنانهنای ژننی ایزايننده و برشنی ديگنر

یراوانی بيکتر آللهای مغلوب است.

کاهندهاند و اين امر بر پيچيدگیهای ژنتيکنی اينن صنفات
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جدول  .5پارامترهای برآوردهشده از تالقیهای دیآلل برای صفات زاویۀ ساقه ،زاویۀ برگ پرچم ،تعداد پنجۀ بارور ،تعداد دانه در
بوته ،عملکرد كل و وزن هزاردانه
پارامتر

تاوي برگ پرچم

تاوي ساقه

تعداد پنج بارور

تعداد دانه در بوته

4/87 ± 6/89

7063/9 ± 34677/45

وتن هزاردانه

عملکرد

577/1 ± 1413/2 36/63 ± 26

D

114463 ± 30501/8 271/16 ± 86/12

1H

11520/3 ± 3080/ 441/7 ± 60 368913/4 ± 85922/2 71/39 ± 14/36 90097/7 ± 34758/4 372/50 ± 108/2

H2

228/08 ± 61/7

23057 ± 14729/6

361/3 ± 43 308381/3 ± 61390/09 61/87 ± 10/74

F

212/5 ± 128/1

178788 ± 49581

-2302 ± 2324/7 -0/58 ± 43 -53916/79 ± 60333/8 -10/62 ± 9/95

E

1436/8 ± 154/03 20/1 ± 2/2

46/33 ± 4/92

14111/3 ± 1632/7

6/28 ± 0/67

37954/15 ± 4245/1

UV

8802/6 ± 2058

1/17 ± 0/18

0/88 ± 0/07

3/82 ± 3/23

7/22 ± 3/79

3/47 ± 1/1

4/46 ± 2/5

0/15 ± 0/01

0/06 ± 0/01

0/21 ± 0/01

0/2 ± 0/01

0/2 ± 0/01

0/19 ± 0/01

0/77 ± 0/02

0/33 ± 0/08

0/81 ± 0/02

0/78 ± 0/12

0/8 ± 0/01

0/77 ± 0/02

0/49 ± 0/05

0/06 ± 0/05

0/36 ± 0/04

0/34 ± 0/03

0/3 ± 0/03

0/43 ± 0/04

جدول  .6مقایسۀ میانگین والدین تالقیها به روش دانکن در سطح احتمال  5درصد
والدها

تاوي ساقه†

م دوی
اکسکليار
قدس
آذر

تاوي
برگ پرچم

تعداد پنج بارور

تعداد دانه
در بوته

عملکرد

وتن
هزاردانه

29/92bc

36/66bc

15/16b

1020/7a

23/83bc

343/92ab

c

bc

ab

a

bc

a

15/00

33/91

18/00

33/75bc

36/41bc

18/75ab

bc

c

ab

37/83

29/97

16/50

1110/7

1185/0a
a

699/3

21/24

23/30bc
bc

24/0

394/65

315/14ab
ab

370/67

شيرات

67/82a

42/0abc

17/58ab

1115/4a

29/29b

380/76a

روشن

26/17bc

47/50ab

25/16a

1203/2a

42/46a

395/55a

c

c

ab

ab

a

کوير
کلحيدری
شاهپسند

11/75

44/67ab
ab

52/83

33/75

50/75a
abc

18/33

24/16ab
ab

42/83

18/50

a

838/3

688/7a
a

1214/0

31/79

376/80

16/01c

261/24b

bc

ab

24/60

321/16

رقمهای دارای حروف مکابه در هر ستون تفاوت معنادار ندارند.
† تاوي ساقه بهصورت انحراف ات تاوي  90درجه انداتهگيری شده است.

نکاندهندۀ نق

مطالع صفت تاوين بنرگ پنرچم نکنان داد کنه رقنم

بيکتر اثر غيرایزايکنی اسنت (جندول .)2

’کننلحينندری‘ بيکننترين ( )50/75و رقننم ’آذر‘ کمتننرين

آتمون اعتاار مدل هيمن نق

( )29/97تاوي برگ پرچم را داشنتند (جندول  .)6معننادار

صننفت مکننخص کننرد (جنندول  .)3ايننن صننفت کمتننرين

شدن قابليت ترکيبپذيری عمومی و شصوصی بنرای اينن

وراثتپذيری را بين صفات بررسی شده داشت (جدول .)5

صفت نکان داد که اثرهای ایزايکی و غيرایزايکی در کنترل

در برنامههای بهنژادی

اين صفت نق

اپيسنتاتی را در کنتنرل اينن

با توجه به اين نتايج پاسخ به گزين
کم شواهد بود.

دارنند ،اگرچنه پنايينبنودن نسنات بيکنر
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ایزايکی و غيرایزايکی بهطور همتمان در کنترل اين صنفت

در بررسی صفت تاوي سناقه مکنخص شند کنه رقنم
’شيرات‘ بيکترين ( )76/82و ’کوير‘ کمترين ( )11/75تاوي

نق

دارند؛ اگرچه پايينبودن نسات بيکنر نکنان منیدهند

ساقه را داشتند (جدول  .)6برقراربودن شرايط آتمون هيمن

نق

آثار غيرایزايکی بيکتر است .آتمون اعتاار مدل هيمن

نکاندهندۀ عدم دشالت معننادار اپيسنتاتی در کنتنرل اينن

نيز نق

صفت است (جدول  .)3معنادار بودن قابليت ترکيبپذيری

با توجه به پنايين بنودن وارينانس ایزايکنی ،گنزين

عمومی در روش گريفين

اپيستاتی را در صفت تعداد پنج بارور نکان داد.
طنی

(جدول  )2و اجزای ایزايکی و

نسلهای تفکيک با مککیتی همراه شواهد بنود ،ات ايننرو

غالايت در روش هيمن (جدول  )4نکاندهندۀ حضنور هنر

در اصیح اين صفت روشهايی نظير بالک ،بالک تنکبنذر

دو اثر ایزايکی و غالايت در کنترل ژنتيکی اين صفت است.

و دابل هاپلوئيدی پيکن اد میشود.

باالبودن نسات بيکر نکاندهندۀ س م باالی اثر ایزايکنی در

مطالع وتن هزاردانه نکان داد که رقم ’روشن‘ بيکترين

کنترل ژنتيکی اين صفت اسنت (جندول  .)2بنا توجنه بنه

( )395/50و رقننم ’کننلحينندری‘ کمتننرين ( )261/24وتن

منحنی  Wr/Vrرقم ’شيرات‘ که ميانگين بيکترين تاوي ساقه

هزاردانه را به شود اشتصناص دادنند (جندول  .)6معننادار

را داشننت ،دورتننرين یاصننله را ات مانند مختصننات و رقننم

شدن قابليت ترکيبپذيری عمنومی و شصوصنی در روش

’اکسکليار‘ که کمترين تاوي ساقه را داشت ،کمترين یاصله

گريفين

حضور آثار ایزايکی و غالايت ژنها را در کنتنرل

را ات ماد مختصات دارد (شکل .)1با توجه بنه اينن نتنايج

اين صفت مکخص میکند .باالبودن نسات بيکر نينز ارتش

آللهای مغلوب ایزايندهاند.

اصیحی باالی اين صفت را مکخص میکند .همچننين در

با بررسی تعداد پنج بارور مکاهده شد رقنم ’روشنن‘

صفت تعداد دانه در بوته رقم’شاهپسند‘ بيکترين ( )1214و

بيکترين ( )25/16و رقم ’م دوی‘ کمترين ( )15/16تعنداد

رقم ’کلحيدری‘ ( )688/7کمترين تعنداد داننه در بوتنه را

پنج بارور را داشنتند (جندول  .)6معننادار شندن قابلينت

داشتند.

ترکيبپذيری عمومی و شصوصی نکان منیدهند اثرهنای

شکل .1خط رگرسیون  Wrبر روی  Vrبرای صفت زاویۀ ساقه
*شمارههای  1تا  9بهترتیب ارقام ’مهدوی‘’ ،اكسکلیبر‘’ ،قدس‘’ ،آذر‘’ ،شیراز‘’ ،روشن‘’ ،كویر‘’ ،كلحیدری‘ و ’شاهپسند‘
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قابليت ترکيبپذيری عمومی و شصوصی نينز دت اينن

کنترل اين صفت است .اشتیف تياد وراثتپذيری عمنومی

آثنار

بيکتر واريانس غيرایزايکی را در کنتنرل

صفت معنادار بود ،اگرچه پايينبودن نسات بيکر نق

و شصوصی نق

غيرایزايکی را بيکتر کرده اسنت .اشنتیف وراثنتپنذيری

اين صفت مکخص کرد .آتمون اعتاار مدل هيمن نکان داد

عمننومی و شصوصننی تمييدکنننندۀ تننمثير م ننم واريننانس

اپيستاتی در کنترل ژنتيکی اينن صنفت بنهطنور معنناداری

غيرایزايکی در کنترل ژنتيکی اين صفت است .با توجنه بنه

دارد .اين عوامل نکاندهندۀ پيکریت کم در پاسخ بنه

پايين بودن واريانس ایزايکی ،گزين

نق

طی نسلهای تفکيک

در شیل نسلهای تفکينک اسنت و در بنهننژادی

گزين

با مککیتی همراه است ،ات اينرو در اصنیح اينن صنفت

برای اين صفت ،روشهايی که گزين

روشهايی نظير بالک ،بالنک تنکبنذر و دابنل هاپلوئيندی

شلوص انجام میگيرد توصيه میشود.

پيکن اد میشود.

پس ات رسنيدن بنه

تاوي ساقه صفت م م و شايان تنوج ی در تحمنل بنه
تن

مطالع وتن هزاردانه نکان داد که رقم ’روشن‘ بيکترين

شککی اسنت .رقنمهنايی کنه تاوين بناتتری دارنند

( )395/50و رقننم ’کننلحينندری‘ کمتننرين ( )261/24وتن

بهشوبی بر روی شاک سايهانداتی میکنند و به اين ترتينب

هزاردانه را به شود اشتصناص دادنند (جندول  .)6معننادار

تاخير آب ات سطح شاک را کاه

میدهند و بنهشنوبی بنا

شدن قابليت ترکيبپذيری عمنومی و شصوصنی در روش

علفهای هنرت رقابنت منیکننند .عنیوه بنر اينن ،ات ننور

حضور آثار ایزايکی و غالايت ژنها را در کنتنرل

شورشيد بيکترين استفاده را می کنند .اينن صنفت بنهطنور

اين صفت مکخص میکند .باالبودن نسات بيکر نينز ارتش

عمدۀ تحت تمثير اثر ایزايکی است و اپيستاتی نيز در کنترل

اصیحی باالی اين صفت را مکخص میکند .همچننين در

ژنتيکی آن نق

ندارد .اين عوامنل نکناندهنندۀ پيکنریت

صفت تعداد دانه در بوته رقم’شاهپسند‘ بيکترين ( )1214و

مناسب در پاسخ به گزين

رقم ’کلحيدری‘ ( )688/7کمترين تعنداد داننه در بوتنه را

مطالعات کمی در مورد اين صفت انجام شنده اسنت ولنی

داشتند .قابليت ترکيبپذيری عمنومی و شصوصنی نينز دت

اين پژوه

در شنیل

اين صفت معنادار بود ،اگرچه پايين بودن نسات بيکر نقن

نسلهای تفکيک انجام منیشنود ،نظينر روش شنجرهای و

آثار غيرایزايکی را بيکتر کرده است .اشتیف وراثتپذيری

تیقی برگکتی ،میتواند روش مناسای برای بنهننژادی اينن

عمننومی و شصوصننی تمييدکنننندۀ تننمثير م ننم واريننانس

صفت باشد.

گريفين

غيرایزايکی در کنترل ژنتيکی اين صفت است .با توجنه بنه
پايين بودن واريانس ایزايکی ،گزين

برای اين صفت اسنت .اگرچنه

نکنان داد روشهنايی کنه گنزين

تشكر و قدردانی

طی نسلهای تفکيک

نگارندگان مقاله ات قطب علمی تن های محيطی در غیت

با مککیتی همراه است ،ات اينرو در اصنیح اينن صنفت

بهدليل حمايت مالی اين پروژه سپاسگزاری میکنند.

روشهايی نظير بالک ،بالنک تنکبنذر و دابنل هاپلوئيندی
پيکن اد میشود.

منابع

در بررسی عملکرد رقم ’روشنن‘ بيکنترين ( )42/46و

 .1احمدی ج ،تالی ع يزدی صمدی ب ،طالعی ع ،قنادها

رقننم’کننلحينندری‘ ( )16/01کمتننرين عملکننرد را داشننتند

م و سعيدی ع (« )1382بررسی ترکيبپذيری و عمنل

(جدول  .)6معنادار شدن قابليت ترکيبپنذيری عمنومی و

ژنها در گندم نان در شرايط تن

شصوصی نکاندهنندۀ هنر دو اثنر ایزايکنی و غالاينت در

شککی بنا اسنتفاده

ات تجزي دیآلل» .علوم ککاورتی ايران1 :)1(34 .ن .8
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)1391(  یاضل نجفآبادی م و بیهمتنا م، رامکينی ح.2
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