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  تحت تنش خشكي) .Triticum aestivum L(گندم نان  كمي صفات برخي توارث 
  

  3حسن زينالي خانقاه و 2، عبدالهادي حسين زاده*1مجاهد كمالي زاده
  ، دانشياران پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران، كرج3و 2، دانش آموخته كارشناسي ارشد،  1

  ) 18/4/92: تاريخ تصويب - 18/2/91: تاريخ دريافت( 
  

  چكيده

 جهت بهبود در اصالحي مؤثر استراتژي تعيين و هاژن عمل نوع توارث، نحوه بررسي  

 ايويژه اهميت از تنش خشكي شرايط خصوص درفيزيولوژيك بهمورفو صفات فيزيولوژيك و

كننده برخي به منظور تعيين نحوه توارث و برآورد اجزاي ژنتيكي كنترل. است برخوردار
، F1 ،F2هاي و نسل P2و  P1نان در شرايط معمول و محدود آبي، والدين  مي گندمصفات ك

BC1  و BC2در قالب طرح ) 518الين  × بزوستايا الني وبو×  بزوستايا( هايپالسماز ژرم
مورد ارزيابي ) معمول و محدود(هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در دو شرايط آبي بلوك

دانه، شاخص برداشت د نه، طول پدانكل، طول خوشه، وزن صكرد داصفات عمل. قرار گرفتند
ميانگين  .مورد بررسي قرار گرفتند ،هاي مختلفپذيري عمومي و خصوصي در نسلو وارثت
در  19/0 -95/0در شرايط معمول آبي و بين  22/0 - 83/0پذيري عمومي صفات بين وراثت

در شرايط معمول آبياري و  17/0 -71/0 پذيري خصوصي بينشرايط محدود آبي و وراثت
 كه داد نشان واريانس تجزيه از حاصل نتايج. در شرايط محدود آبي متغير بود 07/0 -71/0بين 

اين  براي هانسل ميانگين تجزيه لذا .است دارصفات معني اكثر براي هانسل مربعات ميانگين
صورت به) بوالني× وستايا بز(كنترل ژنتيكي اكثر صفات در تالقي اول . گرفت صورت صفات

هاي بعدي به تأخير انداخت و يا شود گزينش را تا نسلغالبيت بود، در اين مورد پيشنهاد مي
در صورتي كه در . استفاده نمود) ريداسيونهيب(گيري از راهبردهاي اصالحي ديگر نظير دورگ

بارزي اعمال كردند  نقشاجزاي افزايشي در كنترل صفات ) 518الين × بزوستايا (تالقي دوم 
 كنترل ژنتيكي. باشدهاي اوليه مؤثرتر ميند كه در اين تالقي، گزينش در نسلكو مشخص مي

 .نداد رييصفات را تغ يكيكنترل ژنت يآبتنش كم و بود مشابه محيطي شرايط دو هر در صفات

  
  ها، عملكردگندم نان، تنش خشكي، تجزيه ميانگين نسل :يكليد يهاواژه

  
  همقدم

 ترينمهم عنوانبه دنيا نقاط از بسياري در آب كمبود

 ارقام از و استفاده ايجاد بنابراين است، كنندهمحدود عامل

 است برخوردار زيادي اهميت از خشكي شرايط به متحمل

)Gol-Abadi et al., 2008 .(اهش بارندگيـبا توجه به ك-

 هاي ساالنه و افزايش خشكي و دماي محيط، ايجاد ارقام
-نسيل عملكرد باال، از طريق اصالحمتحمل و داراي پتا

در اين راستا شاخص برداشت و . پذير استنباتات امكان
عنوان مهمترين صفات در اين زمينه معرفي عملكرد به

  ).Ahmadi et al., 2007( اندشده
ترين شاخصي  مهم يهاي اصالح عالوه در برنامهبه 

ارزيابي  ،شود ميكه براي مقاومت به خشكي استفاده 
عملكرد دانه است، ولي عملكرد دانه معيار مناسبي براي 

باشد زيرا عملكرد يك خصوصيت بسيار  انتخاب نمي
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پيچيده است و به وسيله چندين فرايند متابوليكي، 
شود كه ژنتيك و  بيوشيميايي و فيزيولوژيكي تعيين مي

 & Ehdaei( ها با يكديگر بسيار پيچيده استارتباط آن

Ghaderi, 1972 .(با  مرتبط صفات منظور شناسايي بدين
-مي صفات اين ژنتيكي كنترل و نحوه خشكي به تحمل

 از. شود گرفته كاربه سازگار هايژنوتيپ در گزينش تواند

 قامت با صفات مرتبط مورفولوژيكي، مختلف صفات بين

 طول پدانكل و طول خوشه بوته، ارتفاع از جمله گياه

 خشكي تنش در شرايط دانه عملكرد با نزديكي ارتباط

-هب كه شرايطي در). Singh et al., 1998(دادند  نشان
 اصالح طور همزمان به را صفت چند دارد تصميم نژادگر

 يك هر در مورد گيريتصميم براي كه است ضروري كند،

 ها راآن به مربوط پارامترهاي ابتدا اصالحي صفات از

 روش موجود، طالعاتا اساس بر سپس و بزند تخمين

كه  هاييروش بهترين از يكي .برگزيند را مناسب اصالحي
 تجزيه روش دارد، وجود ژنتيكي پارامترهاي تعيين براي

در اين روش  ).Kang, 1994( باشدمي هاميانگين نسل
توان عالوه بر اثرات افزايشي و غالبيت، اثرات  مي

ايسه با اين روش در مق. اپيستازي را نيز برآورد نمود
تري از  هاي كوچك هاي ژنتيكي نياز به آزمايش ساير طرح

 & Ehdaei( لحاظ مواد ژنتيكي و سطح زير كشت دارد

Wains, 1997.( Gol-Abadi et al. )2008( مطالعات در 

 تجزيه از استفاده با گندم هاي تالقي روي بر خود
 صفات براي رسيدندكه نتيجه اين به ها نسل ميانگين

 شرايط در پارامتري چهار مدل پدانكل طول ته،بو ارتقاع

 Khan et .دهد مي نشان را برازش بهترين رطوبتي تنش

al. )1992( ژني افزايشي اثر نان گندم ژنتيكي در تجزيه 

طول  صفت براي جزئي غالبيت از به همراه درجاتي را
 ميانگين تجزيه از با استفاده .آوردند دست سنبله به

توارث  كه شد مشترك مشخص اسمقي آزمون و هانسل
 شاخص برداشت، بوته، ارتفاع سنبله، ظهور صفات

 تعداد سنبلچه و دانه هزار وزن سنبله، طول دانه، عملكرد

اثرات  كنترل تحت غالبيت و افزايشي اثرات بر عالوه
 كه صفات گرديد مشخص همچنين .دارد قرار اپيستازي

بااليي  سبتان عمومي پذيريوراثت داراي سنبله به مربوط
 تجزيه از استفاده با) Ahmadi et al  )2007. هستند
 از صفات زراعي مشترك مقياس آزمون و هانسل ميانگين

 و سنبله طول وزن بوته، بوته، ارتفاع دانه، عملكرد قبيل

غالبيت  اثر كه گرفتند نتيجه ،گياه گندم در دانه هزار وزن
با توجه . بودصفات  اكثر پذيريوراثت در عامل ترينمهم

يك  در نحوه عمل ژن از استفاده و به اين كه شناخت
 در دقت و موجب افزايش مهم بوده نژاديبه برنامه

شود، لذا هدف مي و زمان هزينه در جوييو صرفه گزينش
بررسي پارامترهاي ژنتيكي عملكرد  اين تحقيق از اجراي

- ثراتو ژن و عمل و صفات مذكور و نيز بررسي نحوه
دو  در محدود، و معمول در شرايط آبي اين صفات پذيري

نسل ميانگين تجزيه از استفاده تالقي گندم نان پاييزه با
اطالعاتي  چنين باشد، كه در نهايت دستيابي بهمي ها
در  مناسب اصالحي روش انتخاب اي براي تواند زمينهمي
ذكر است كه منطقه كرج  الزم به .باشد شرايط دو هر

اي و به تبع آن داراي الگوي هواي مديترانهداراي آب و 
افشاني تا بعد از مرحله گرده(تنش آبي آخر فصل 

تنش خشكي توان ميهمين دليل  به. باشدمي) رسيدگي
  . ، اعمال نموداز مرحله ساقه رفتنرا 

  
  هامواد و روش

هاي مورد نياز براي انجام آزمايش مواد گياهي نسل
 هايو نسل P2و  P1 مل والدينها شانسليه ميانگين تجز

F1 ،F2 ،BC1  و BC2بوالني× هاي بزوستايا كه در تالقي 
-به )تالقي دوم( 518الين × و بزوستايا ) تالقي اول(

عنوان به) P1( در هر دو تالقي والد بزوستايا. آمدنددست
در اثر  F2نسل . استفاده قرارگرفتد والد مادري مور

با والد  F1اثر تالقي در  F1 ،BC1خودگشني نسل  
-والد ديگر بهبا F1  در اثر تالقي BC2و ) P1( بزوستايا

عنوان والد گفتني است رقم بزوستايا به. دست آمدند
عنوان والد به) P2( مقاوم در هر دو تالقي، والد بوالني

عنوان والد به) P2( 518حساس در تالقي اول و الين 
د استفاده خيلي حساس به خشكي در تالقي دوم مور

هاي والدين و نسل). Fower et al., 1981( گرفتندقرار 
مربوط به هر تالقي در يك طرح آزمايشي جداگانه در هر 

، در مزرعه آموزشي و )معمول و محدود( دو شرايط آبي
پژوهشي دانشكده علوم زراعي و دامي پرديس كشاورزي 
و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در دولت آباد كرج 

آزمايش به . كشت گرديد 1386 - 87طي سال زراعي
. تكرار اجرا گرديد 4صورت طرح بلوك كامل تصادفي با 

متر و  2هر واحد آزمايشي شامل يك رديف به طول 
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 10ها از هم متر بوده و فاصله بوتهسانتي 50عرض 
در هر . متر بودسانتي 4متر و عمق تقريبي كاشت سانتي
، والدهر رديف مربوط به  2ل رديف كاشت شام 11تكرار 

رديف  2و  F2رديف مربوط به  F1 ،4يك رديف مربوط به 
ها ابتدا رديف .وجود داشت BC2و  BC1مربوط به 

 .بذر كشت گرديد 20در هر رديف تصادفي شدند سپس 
بذرها قبل از . متر لحاظ گرديد 2فاصله بين هر تكرار 

پنج  )ويتاواكس(كش كاربوكسين تيرام كشت با قارچ
 در هاي هواشناسيطبق داده .ضدعفوني شدنددرصد، 

برابر با ساليانه مجموع نزوالت جوي  ،پژوهش محل
. ددرصد بو 47ميزان رطوبت نسبي  متر وميلي 7/243

هاي الزم در طول مراحل كاشت و داشت  كليه مراقبت
هاي هرز و  هر آزمايش مانند آبياري، مبارزه با علف

. اردهاي موجود صورت پذيرفتكوددهي بر طبق استاند
هاي مربوط به شرايط در بهار و تا مرحله رسيدگي، كرت

تنش . بار آبياري شدندروز يك 7آبياري طبيعي به فاصله 
اساس محاسبه درصد  خشكي از مرحله ساقه رفتن بر

بعد از  .وزني و پتانسيل آب خاك اعمال شدرطوبت 
جهت (بان توقف كامل آبياري، حفر كانال و ايجاد ساي

، به صورت هفتگي )آب و نزوالت جويجلوگيري از روان
درصد وزني نمونه خاك قسمت تنش محاسبه شد تا در 

درصد  50رسيدن پتانسيل آب خاك به (صورت لزوم 
آبياري صورت بگيرد كه با توجه به ) ايظرفيت مزرعه

هاي مربوط به آخرين آبياري كرتذخيره آبي زمستانه، 
ها و شروع يك هفته قبل از ظهور گلشرايط تنش آبي 

جهت دقت در كار همه  .مرحله گلدهي انجام گرفت
از بعد و  شدند كامل برداشت گياز رسيد پسها بوته

طول پدانكل، عملكرد دانه، صفات آزمايشگاه، انتقال به 
و سپس   گيري شدنداندازهدانه طول خوشه و وزن صد

  .شد محاسبه ،شاخص برداشت
 از هاداده بودن ابتدا آزمون نرمال شيآزما نيا در

. گرفتصورت) 9.01نسخه ( تبآماري ميني برنامه طريق
دليل تفاوت در تعداد  به(ي وزن انسيوار هيسپس تجز

به  دو آزمايشحاصل از هر  يهابراي داده )افراد هرنسل
طور جداگانه براي هر يك از صفات، با كمك نرم افزار 

SAS ) پذيرفتانجام  ) 8.7نسخه.   
اتي كه تفاوت ــها براي صفتجزيه ميانگين نسل

آماري افزار با كمك نرمبود، دار شدهها معنيهاي آننسل

 ميانگين تجزيه براي. گرفتانجام )9.01نسخه ( تبميني

. شد استفاده) Mather & Jinks )1982روش  از هانسل
 هاسواريان تفاوت دليلبه ژنتيكي پارامترهاي برآورد براي

 Weighted( روش حداقل مربعات وزني از نسل، هر در

least squares( از تقسيم وزن ترينمناسب .شد استفاده 

 .شد خانواده محاسبه واريانس به آن خانواده افراد تعداد
 مقياس آزمون از طريق غالبيت -افزايشي مدل كفايت

آزمون  از با استفاده )Joint scaling test( وزني مشترك
سپس در صورت . قرارگرفت بررسي مورد اسكوئر كاي

مدل شش ، غالبيت -عدم كفايت مدل ساده افزايشي
پارامتري انتخاب و به منظور داشتن درجه آزادي كافي 

با حذف . از رگرسيون وزني به روش نزولي استفاده شد
درجه آزادي غير  ،دار از مدلمتقابل غير معني اتاثر

 توأم وزني آزمون ).Mather & Jinks, 1982(شد صفر 

 و پارامترهاي ژنتيكي برآورد براي آزمون ترينقوي

 از با استفاده زيرا است، اپيستازي اثرات وجود تشخيص

 را غالبيت- افزايشي مدل توان مي هانسل كليه اطالعات

 چهار، هاي دو، سه،بنابراين همة مدل. داد برازش آن بر

 هاژن عملكرد شناسايي نحوة براي پارامتري شش و پنج

 انتخاب مدلي و شدندداده برازش صفات تمام توارث در

باشد شده دارمعني مدل آن در تمامي پارامترها كه شد
 نيز و) باشدداشته دارمعني پارامتر بيشترين تعداد يا(

 تاييد اسكوئر كاي آزمون شدنداربا غيرمعني مدل كفايت

و  يو خصوص يعموم يريپذوراثت زانيم تيدر نها. شود
  .ديمحاسبه گرد هاي زيرطبق رابطه مختلف تنوع ياجزا

 صورت زيربه روش اين در صفت هر كلي ميانگين

  :شد محاسبه
  

Y = m + αd + βh + α2i + 2αβj + β2l  
Y : ،ميانگين يك نسلm  :ها در ميانگين تمام نسل

مجموع اثر :  [h]،يمجموع اثر افزايش: [d] ،يك تالقي
:  [j]مجموع اثر متقابل بين اثرات افزايشي،: [i]غالبيت، 

:  [l]و غالبيت، يمجموع اثر متقابل بين اثرات افزايش
و  α، β، α2، 2αβ مجموع اثر متقابل بين اثرات غالبيت،

β2 ي ژنتيكيهاپارامترهاي ضربحاصل.  
طبق  ي و خصوصيــعموم پذيريوراثت زانـمي
  .برآورد گرديد زير هايفرمول

h2
bs = VF2 – (Vp1× V P2 ) / VF2     (Kearsey & Pooni, 

1996) 
h2

ns = 2VF2 - (VBC1 + VBC2) / VF2    (Warner, 1952) 
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 & Matherروش  براساس واريانس اجزاي همچنين

Jinks )1982  (گرديدند برآورد زير صورتبه:  

 
 A، )محيطي(توارث  قابل جزءغير E فوق روابط در
 بخشF و واريانس لبيتغا جزء Dواريانس،  افزايشي جزء

 ژني هايمكان تمام برآيند در h و dهمبستگي  از ناشي

 كه است اين دهندهنشانF پارامتر مثبت مقدار. دباشمي

 از بيشتري مقدار كه والدي هستند در اكثراً غالب هايژن

 و دارد را) ديگر والد به نسبت(شده گيرياندازه صفت
 هاي غالبژن كه است ناي پارامتر بيانگر اين منفي مقدار

 نظر، مورد صفت براي كمتر، داراي ارزش والد در بيشتر

 .دارند قرار

متوسط  پارامتر فوق، اجزائ از با استفاده سپس 
پارامتر انحراف  همچنين و شدمحاسبه) D/A√(غالبيت 
 در تفاوت وجود دادن  نشان براي) F/√DA( غالبيت

 محاسبه تكننده صفاهاي كنترلژن بزرگي و عالمت

  .گرديد
  

  نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس وزني براي تمامي صفات در 

داري بين هاي مختلف نشان داد كه تفاوت معنينسل
تجزيه  بنابراين، هاي مختلف وجود داردا در تالقيهنسل

صفت طول خوشه تنها  .باشدمي مانعبال هانسل ميانگين
گيرياندازه فاتص از يك هر ميانگين مقايسات در تالقي

 شرايط دو هر در و تالقي دو هر هاي مختلفنسل در شده

 در گرفتن نتايج قرار .استآمده )2( جدول در آبي

 نشانه تواندمي صفات از بعضي براي والد دو حدواسط

 طرف از .باشد اين صفات كنترل در آثار افزايشي وجود

 رد والد دو تالقي از حاصل F1 در صفات ميانگين ديگر
 اين كه بود ترنزديك والدين از به يكي صفات از بعضي

 در كامل غالبيت يا و نسبي غالبيت وجود بيانگر وضعيت

 از ناشي سوء آثار به توان مي  را آن دليل كه گونه بود اين

   .داد ربط آميزي خويش
   

  يگندم نان در دو شرايط محيطتالقيدودرصفات مختلفتجزيه واريانس وزني-1جدول
  منابع  تالقي

 تغييرات
شرايط
 آبي آزمايش

درجه
 آزادي

 دانهعملكرد
 

  پدانكلطول
 

  طول خوشه
 

وزن صد 
 دانه

  شاخص
 برداشت

ايا 
ست

بزو
 

الني
بو

  
ول

ش ا
زماي

آ
  

  007/0  58/0  92/1  07/30 53/114 3 معمول  تكرار
  0176/0  81/0  52/2  76/32 28/54 3 محدود

  014/0**  67/1**  94/9*  87/77* 53/702** 5 معمول  )نسل(تيمار
  0338/0**  87/1**  41/18**  1/100* 28/64** 5 محدود

  005/0  37/0  61/2  51/27 25/94 15 معمول  آزمايش خطاي
  006/0  4/0  93/1  89/19 4/22 15 محدود

ايا 
ست

بزو
 

ن 
الي

51
8

دوم  
ش 

زماي
آ

  

  0021/0  57/1 81/1  09/75 43/31 3 معمول  تكرار
  022/0  56/1 69/0  4/36 44/0 3 ودمحد

  /0071**  01/2**  14/5*  75/154** 73/251** 5 معمول  )نسل(تيمار
  ns 38/3  **92/1  *017/0  38/52* 5/0** 5 محدود

  0024/0  22/0  31/2  68/32 52/22 15 معمول  آزمايش خطاي
  007/0  219/00  8/3  86/23 079/0 15 محدود

ns،* درصديكول پنجدار در سطح احتمامعني،داريغير معنب به ترتي: **و 
 

 آزمون مقياس اساس بر هانسل ميانگين تجزيه نتايج

 ارائه  3و  2هاي جدول هر دو آزمايش در براي مشترك

در  تالقي در هر دو صفات كليه براي mپارامتر . استشده
تالقي (در آزمايش اول  .بود دارسطح يك درصد معني

 براي اسكوئر كاي شدن دارمعني عدم) بوالني× تايا بزوس

و  m ،[d](غالبيت  -افزايشي  پارامتري ساده سه مدل
[h](، صفت توارث توجيه در مدل اين كفايت دهندهنشان 

 .)3جدول(باشد دانه در شرايط محدود آبي ميوزن صد
 داد مشترك نشان اما در بقيه موارد، نتايج آزمون مقياس

 توجيه به غالبيت قادر  -افزايشي  ساده دلم برازش كه

 و ودهـــده نبـــشبررسي صفات ژنتيكي اثرهاي تمامي
 افزودن اثر لزوم و مدل كفايت عدم بيانگر عبارتيبه

 مدل كفايت هايآزمون كهآن وجودبا. بود اپيستازي

 براي بود، دارمعني صفات بقيه غالبيت براي -افزايشي

 از كدام هيچ) شاخص برداشتمانند (صفات  از برخي

 Kearseyنشدند،در اين رابطه  داراپيستازي معني اثرات

& Pooni )1996 (بودن داراند عدم معنياظهار داشته 

 بررسي از عدم ناشي تواندمي ژني دو اپيستازي اثرهاي
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 بيشتر، هاي ژنيمكان تعداد در غيرآللي متقابل اثرات

در آزمايش اول . شدبا جنسي و يا لينكاژ مادري اثرات
، براي )3( جدولمطابق با ) بوالني× تالقي بزوستايا (

مدل چهار پارامتري با دو درجه   در بوته  عملكرد دانه
دار اسكوئر مربوطه معني زيرا كاي، شدآزادي برازش داده

بر اثرات افزايشي و غالبيت اثرات اپيستازي عالوه. نگرديد
مول آبي و غالبيت در غالبيت در غالبيت در شرايط مع

. استافزايشي در شرايط محدود آبي وارد مدل شده
ترتيب در شرايط معمول و محدود آبي درجه غالبيت  به

  ). 5جدول( شدحاصل 7/19و  7/22
  

  گندم نان در دو شرايط محيطيتالقي دوصفات مختلف گندم نان  درمقايسات ميانگين – 2جدول 
شرايط آبي صفت  تالقي

 مايشآز
P1P2F1 F2 BC1 BC2 

ايا 
ست

بزو
 

الني
بو

  
ول

ش ا
زماي

آ
  

 عملكرد دانه
 )گرم( دربوته

  a1/12 b2/9 ab1/11  ab8/10  ab3/11  b10 معمول
  a4/10 b71/7 a3/10  a9/9  a28/10  a5/9 محدود

 پدانكلطول
 )مترسانتي(

  ab6/33 a8/35 ab34  a8/35  b1/32  a2/35 معمول
  a29 b8/25 a7/28  a2/28  ab2/26  ab6/26 محدود

 طول خوشه
 )مترسانتي(

  a2/12 b8/9 a9/11  ab2/11  a7/11  b10 معمول
  a3/10 b4/8 a95/9  ab9/8  a4/10  ab8/8 محدود

وزن صد دانه
 )گرم(

  a03/4 b05/3 a7/3  ab3/3  a8/3  a4 معمول
  ab64/2 b3/2 a1/3  ab8/2  a3  ab7/2 محدود

 شاخص
 برداشت

  ab38/0 ab39/0 a45/0  a4/0  a42/0  a45/0 معمول
  a37/0 b29/0 ab33/0  a35/0  ab33/0  a38/0 محدود

ايا 
ست

بزو
 

ن 
الي

51
8

  
دوم

ش 
زماي

آ
  

 عملكرد دانه
 )گرم( دربوته

  a5/11 b9/8 a1/11  ab1/10  a8/11  ab5/10 معمول
  a71/9 b9/4 a26/9  ab34/8  ab5/8  ab8/7 محدود

 پدانكلطول
 )مترسانتي(

  a3/38 b7/27 a6/34 a36  a1/35  a34 معمول
  a5/26 b3/22 a4/27 a1/27  a28  a6/27 محدود

 طول خوشه
 )مترسانتي(

  a6/10 b8/8 ab5/9 ab7/9  ab10  b71/8 معمول
  a3/9 a9/8 a16/9 a34/9  a1/9  a8/8 محدود

وزن صد دانه
 )گرم(

  a07/4 b5/2 ab63/3 ab28/3  ab74/3  ab11/3 معمول
  a56/1 b73/0 a4/1 ab95/0  ab06/1  ab91/0 محدود

 شاخص
 برداشت

  a37/0 b34/0 a39/0 a39/0  a4/0  b35/0 معمول
  a39/0 b3/0 b31/0 ab33/0  ab36/0  b31/0 محدود

  
  )بوالني  بزوستاياتالقي (آزمايش اول در  گيرياندازه مورد صفات براي )آن ژنتيكي اجزاء و ميانگين( ژنتيكي مدل برآورد  -3جدول 

  اجزاء
  

  صفات
 m نسل ميانگين  شرايط آزمايش

  افزايشي اثر
 [d] 

  غالبيت اثر
 [h] 

  اپيستازي
  افزايشي درافزايشي 

][i 

  اپيستازي
  افزايشي در غالبيت

[j] 

  اپيستازي
  غالبيت در غالبيت

[l] 

χ2 

درجه 
  غالبيت

[h]/[d]  
   عملكرد دانه

  )گرم(  دربوته
 7/22 15/0  65/66±26/6** - -  -99/40±23/15** -81/1±21/3 *  85/24±24/4**  معمول آبي

 7/19 7/0  - 9/4±87/0 * - 26/11±94/1** 57/0±39/0* 11/5±57/0**  محدود آبي

  پدانكلطول
 )متر سانتي(

 ns 95/0±82/12-  - *99/3±83/9 - 0 6/11 -17/1±09/0* 37/37±03/5**  معمول آبي

 - 8 05/1 -82/9±45/4* - -  15/16±49/4 ** -97/1±93/0* 55/22±23/1**  محدود آبي

  طول خوشه
 )متر سانتي(

 ¼ 0 85/4±36/2* -  -46/1±32/1*  -99/4±57/3* -21/1±42/0**  48/12±39/1**  معمول آبي

 -2/3 74/0 - 83/4±79/1** - - 24/5±8/1** -66/1±33/0** 54/9±51/0**  محدود آبي

 وزن صد دانه

  )گرم(
 -40 73/0  -08/4±11/1** - 13/2±57/0** 82/6±57/1** -17/0±13/0* 95/1±61/0**  معمول آبي

 4/3 3/0  - - - 73/0±29/0* 21/0±03/0* 45/2±16/0**  محدود آبي

  شاخص
  برداشت

 - ns21/3±04/0- *2/0±36/0 *07/0±1144/0 - **15/0±18/0-  0 9 27/0±08/0**  معمول آبي

 ns 25/0±23/0 -  31/0 8/4 - 24/0±16/0* 05/0±037/0* 34/0±04/0**  محدود آبي
  غير معني دار:ns درصد ،1درصد و5دار در سطح احتمالترتيب معنيبه: **و *

  
براي صفت طول پدانكل نيز مدل چهار پارامتري 

تيودنت براي اثر اس -t آزمون. بهترين برازش را داشت
درصد و براي اثر افزايشي و اثر  ميانگين در سطح يك

درصد  ي افزايشي در غالبيت در سطح پنچيستازاپ
. دار نگرديددار گرديد و براي اثر غالبيت، معنيمعني
بر اثرات افزايشي و غالبيت اثر غالبيت در غالبيت، عالوه

 ).3جدول( استدر شرايط محدود آبي وارد مدل شده
 Dashti et  و) Yavav et al)1997 . هايآزمايش نتايج

al.)2010(اين كنترل در را ژني اپيستازي نقش ، نيز 

در شرايط معمول آبي با وجودي كه اثر . داد صفت نشان
 مشاهده. دار نيستاست اما معنيغالبيت وارد مدل شده

 واسطه حضوربه است ممكن دارغيرمعني غالبيت اثر
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 Kearsey( باشد نامتقارن ژني اثرات با جهته دو غالبيت

& Pooni, 1996.( براي غالبيت - يافزايش ساده مدل 

 و اشدــبنمي كافي ژنتيكي طول خوشه كنترل توجيه
ويژه غالبيت در ها بهژن اپيستازي اثرات بايستمي

در شرايط  .دادقرار مدنظر صفت اين كنترل در را غالبيت
معمول آبي براي اين صفت، مدل پنج پارامتري و در 
ا شرايط محدود آبي مدل چهار پارامتري بهترين برازش ر

  ). 3جدول( داشتند
دانه، در شرايط معمول آبي و در مورد صفت وزن صد

آزمون دار نشداسكوئر براي مدل پنج پارامتري معني كاي
t  استيودنت براي اثرات غالبيت، افزايشي در افزايشي و

. دار گرديددرصد معني يكغالبيت در غالبيت در سطح 
برآورد  -40درجه غاليبت براي اين صفت در اين تالقي 

غالبيت را  نيز اثر فوق )Chowdhry et al)2002 .. گرديد
در شرايط محدود . براي كنترل اين صفت گزارش كردند

  .داشتداده را برازش بهترين آبي مدل سه پارامتري 
 توجيه براي غالبيت -افزايشي  در نهايت مدل ساده

 متقابل اثر و نكرده شاخص برداشت كفايت صفت ژنتيكي

كه  گونههمان. است دخيل آن ژني در تظاهر ياپيستاز
نوع افزايشي در  هايشود اپيستازيميديده 3 جدولدر 

افزايشي و غالبيت در غالبيت در شرايط معمول آبي و 
اپيستازي نوع افزايشي در غالبيت در شرايط محدود آبي، 

در . باشندمي صفت كنترل اين در متقابل اثرات مهمترين
كه اثر اپيستازي غالبيت در وجودي، باشرايط محدود آبي

دار نيست است اما اين اثر معنيافزايشي وارد مدل شده
  . كه دليل احتمالي آن ذكرشد

  
الين  بزوستايا تالقي (آزمايش دوم در  گيرياندازه مورد صفات براي )آن ژنتيكي اجزاء و ميانگين( ژنتيكي مدل برآورد  -4جدول 

518(  
 اجزاء
  

  صفات
 m نسل ميانگين  رايط آزمايشش

  افزايشي اثر
[d] 

  غالبيت اثر
[h] 

  اپيستازي
  افزايشي درافزايشي

][i 

  اپيستازي
  افزايشي در غالبيت

[j] 

  اپيستازي
  غالبيت در غالبيت

[l] 

χ2  
درجه 
  غالبيت

[h]/[d] 

 عملكرد دانه
  )گرم(  دربوته

 - 61/0  - - -21/1±15/0 *  - 38/1±96/0 *  39/11±5/0**  معمول آبي

 ns89/1±13/2 - * 2/3±66/3- -  303/0 9/0 47/2±16/1* 55/7±98/0**  محدود آبي

 پدانكلطول
 )متر سانتي(

 - 2 56/1 - 04/3±7/4 * -  54/7±55/2 ** -67/3±5/1* 11/31±32/1**  معمول آبي

 ns 13/1±05/2 ** 42/5±58/19  - - ** 34/5±29/16- 56/1 6/9 18/24±34/1**  محدود آبي

 ول خوشهط
 )متر سانتي(

 ns 69/0±79/1  -  - - 09/1 6/1 -14/1±32/0**  67/9±46/0**  معمول آبي

 - - - - - - - -  محدود آبي

  9/0  63/0  - - 28/0±26/0* 66/0±23/0** 74/0±2/0** 97/2±2/0**  معمول آبي  )گرم( وزن صد دانه
  -  42/1  - - 15/0±12/0* - 74/0±1/0** 6/2±05/0**  محدود آبي

 شاخص
  برداشت

 - ns014/0±03/0- - -  31/3 - -025/0±01/0* 39/0±007/0**  معمول آبي

 8/3 0  -17/0±12/0 * -06/0±04/0* - 19/0±06/0* 05/0±02/0** 28/0±06/0**  محدود آبي
  غير معني دار:ns درصد ،1درصد و5دار در سطح احتمالترتيب معنيبه: **و*
  

غير از همه صفات به مورد در كهنتوجه اي قابل نكته
غالبيت در  متقابل اثرات و [l] غالبيت  عملكرد، اثرات

 از ،)3جدول(بودند  مخالف هايعالمت داراي [h]غالبيت 

 Duplicate( دوگانه نوع از وجود اپيستازي رو احتمال اين

interaction( با كاهش اپيستازي از شكل دارد اين وجود 

 در سبب اختالل آن از بعد هايسلن و F2نسل  در تنوع

 براي كه دهدمينشان 3 جدول  .گرددمي انتخاب فرايند

 كنترل در را عمده نقش غالبيت اثرات عمدتا صفات همه

درجه  پارامتر بودن بزرگ همچنين. كنندمي ايفاء توارث
 اثرات به را نسبت  غالبيت ژني نقش بيشتر، غالبيت

 [h]غالبيت  ديگر پارامتر از طرف. دهدمي نشان افزايشي

غير از عملكرد دانه، به(براي اكثر صفات  آزمايش اول در
 )طول خوشه و طول پدانكل در شرايط معمول آبي

 پارامتر اين كه عالمت اين به توجه با و بود دارمعني

اين  كه هاييكه آلل داشت اظهار توانمي بود مثبت
- آن كه هاييللآ به نسبت بايد دهند،مي افزايش را صفات

 ,Mather & Jinks(باشند  غالب دهند،مي ها را كاهش

كه در اين  نتيجه گرفت توانمي بنابراين  ).1982
 ساده اثرات برعالوه )بوالني × تالقي بزوستايا (آزمايش 

 در [l]نوع  خصوص به ژني غالبيت، اپيستازي و افزايشي

 براي كهناي ثانويه نتيجه. اندصفات مهم بوده كنترل اين

 قابل خودگشني تحت شرايط گزينش بررسي مورد صفات
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 Novoselovic et al . آزمايشات نتايج .باشدنمي تثبيت
)2004(، . Chowdhry et al )2002(،Lonc & zalewski  
بر روي صفات فوق در  )1997(zalewski et al . و )1991(

گندم نان در هر دو شرايط تنش و غير تنش رطوبتي، 
تر اثرات غالبيت در كنترل اين حاكي از نقش مهمنيز 

 در) Mann and Sharma  )1995 كه حالي در .صفات بود

 دانه عملكرد براي را ژن عمل افزايشي دوروم گندم

 مورد صفات براي تنوع اجزاي برآورد .كردند گزارش

در ) يبوالن×  ايبزوستاتالقي اول (آزمايش اول  در مطالعه
 در صفات و اكثر براي افزايشي جزء. استآمده 5 جدول

در مورد  .غالبيت بود از جزء بيش شرايط محيطي دو هر
و شاخص برداشت در شرايط محدود  صفات عملكرد دانه

افزايشي  تر از واريانسآبي، واريانس غالبيت بسيار بزرگ
 Fمقدار پارامتر  .است غالبيت جزء اهميت نشانگر كه بود

،  براي )ئ افزايشي و غلبهميزان اثرات متقابل اجزا(
دهد مثبت بود كه نشان مي) 5 جدول(بيشتر صفات 

 مطلق قدر .ها در جهت افزايش صفات، برتري دارندژن

يك بود كه  از صفات مختلف كمتربراي  F/√DAپارامتر 
 هايژن بزرگي و عالمت در تفاوت وجود دهندهنشان

 يزن ژني غالبيت متوسط. است  صفاتاين كننده كنترل

 جزء اهميت بيانگر كه بود از يك تركوچك اكثر صفات در

از  آمده دستبه نتايج از بخشي با نتايج اين. است افزايشي
 االـــكه احتم نداشت مطابقت هانسل ميانگين تجزيه

 منفي ژني مثبت و اثر شدن خنثي از ناشي تواندمي

 Dhanda. باشد ژني هايبيشتر مكان در غالبيت مسئول

& Sethi  )1996 (تناقض همين به مطالعه خود در نيز 

 صادق با ژني مختلف تخمين اثرهاي اصوال. يافتند دست

 هموزيگوت ديپلوئيدي، تفرق از قبيل فرضياتي بودن

 عدم وجود چندگانه، هايآلل وجود عدم بودن والدين،

 ژنوتيپ و متقابل محيط اثر وجود عدم و ژني پيوستگي

 گندم هايجمعيت در رض اولف دو .است دستيابي قابل

 از انحرافي هرگونه فرضيات، ساير در مورد اما است صادق

 شودژني مي اثرهاي از ناصحيح برآوردهاي به ها منجرآن
)Kearsey & Pooni, 1996.(پذيريوراثت برآوردهاي 

 قابليت. استشدهآورده  5عمومي و خصوصي در جدول 

 طول ر بوته وعملكرد دانه د صفات براي توارث عمومي

 داد نشان مقدار را بيشترين صفات ساير به نسبت پدانكل

بين  ايدامنه در تنش رطوبتي شرايط در كه طوريبه

 ايدامنه در رطوبتي تنش عدم و در شرايط 95/0تا 19/0

 زيادتر معرف احتماال كه داشتند قرار 71/0تا  22/0بين 

 نو همچني محيطي تنوع به نسبت ژنتيكي تنوع بودن
 نظر مورد در جامعه محيط در ژنوتيپ متقابل اثر ادغام

 عدم علت به اين برآوردها كه است ذكر به الزم .است

 كافي اعتبار از مكان و چند سال در آزمايش تكرار

 برآورد واقعي حد از بيش هاآن و مقدار نبوده برخوردار

رطوبتي  تنش شرايط در پذيريوراثت ميزان. شود مي
-مي رادليل آن شد كهزده تخمين نرمال شرايط از بيش

 مورد هاي نسل ژنتيكي در تنوع بودن زيادتر به توان

 نسبت رطوبتي تنش ، شرايطF2نسل  ويژهبه و مطالعه

پذيري وراثت خوبي به عمومي پذيرياگرچه وراثت .داد
 نمايد را مشخص تنوع ژنتيكي سهم تواندنمي خصوصي

 به والدين از صفات نتقالمعرف ا آن ميزان بودن باال اما

 دو تالقي متعاقب گزينش تحت سرعت پيشرفت و نتاج

 پذيري تحتوراثت مقدار كه داشت توجه بايد. الين است

 محيطي و شرايط مطالعه مورد جمعيت صفت، نوع تاثير

 فنوتيپ گيرياندازه و نحوه بررسي تحت افراد دربرگيرنده

شرايط  تحت و معين جمعيت در يك و بوده موردنظر
 هايجمعيت و شرايطبه تعميم قابل و آمدهدستبه معين

در مورد توارث ). Kearsey & Pooni, 1996(نيست  ديگر
بين  ايدامنه در تنش رطوبتي شرايط خصوصي كه در

 ايدامنه در رطوبتي تنش عدم و در شرايط 66/0تا 07/0

 ، نيز ميزان)4جدول(دارند قرار 46/0تا  17/0بين 

 شرايط از رطوبتي بيش تنش شرايط در ذيريپوراثت

 توارث خصوصي براي شد و قابليتزده تخمين نرمال

 دانهپدانكل و وزن صد طول عملكرد دانه در بوته، صفات

  .داد نشان مقدار را بيشترين صفات ساير به نسبت
، نتايج )518الين × تالقي بزوستايا (در آزمايش دوم 
در . استشدهآورده 3لها، در جدوتجزيه ميانگين نسل

مراتب بيشتر و آزمايش دوم، اجزاي افزايشي نقش به
كه در طوريتري نسبت به اجزاي غالبيت دارند بهمهم

صفات عملكرد دانه، طول خوشه و شاخص برداشت جزء 
  . دار نيستنداند يا معنيغالبيت وارد مدل نشده

براي صفت عملكرد دانه مدل سه پارامتري بهترين 
بر ش را در شرايط معمول آبي داشت كه عالوهبراز

ميانگين، اثر افزايشي و اثر اپيستازي افزايشي در افزايشي 
درصد  5اثر افزايشي در سطح . نيز وارد مدل شدند
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دار گرديد كه مبين اهميت بيشتر اين جزء در معني
باشد در شرايط محدود آبي با كنترل اين صفت مي

ي بهترين برازش را داشت كه مدل چهار پارامتروجودي
كه با نتايج ). 3جدول(دار نشد اما جزء غالبيت معني

، كه گزارش كردند )Chowdhry et al )2002تحقيقات 
در شرايط محدود و معمول آبي اثرات غير افزايشي در 
كنترل صفت عملكرد دانه اهميت بيشتري دارند، 

در مورد صفت طول پدانكل نيز مدل  .مطابقت نداشت
بر ميانگين عالوه. ر پارامتري بهترين برازش را داشتچها

 در و اثرات افزايشي و غالبيت، اثر اپيستازي غالبيت

مدل   .افزايشي وارد مدل شدند در غالبيت و يا غالبيت
دار نشدن كاي اسكوئر دليل معنيساده سه پارامتري به

در مورد صفت  .شدبراي صفت طول خوشه برازش داده
در شرايط غيرتنش رطوبتي، مدل دانه وزن صد

چهارپارامتري شامل ميانگين و اثرات افزايشي و غالبيت 
و اثر اپيستازي افزايشي در افزايشي و در شرايط تنش 
رطوبتي، مدل سه پارامتري شامل اجزاي ميانگين و اثر 

شي بهترين افزاي در افزايشي و اثر اپيستازي افزايشي
صفت شاخص  سرانجام در مورد. برازش را داشت

برداشت در شرايط معمول آبي مدل سه پارامتري شامل 
افزايشي  در ميانگين، اثر افزايشي و اثر اپيستازي افزايشي
غير از اثر و مدل پنج پارامتري شامل همه اجزاء به

اپيستازي افزايشي در افزايشي در شرايط تنش رطوبتي 
  ).3جدول(شد برازش داده

 در )518الين × تايا تالقي بزوس(در اين آزمايش 

 طول پدانكل و شاخص برداشت اثراتصفات  مورد

 يت دارايـغالبيت در غالب متقابل اثرات غالبيت  و

وجود  رو احتمال اين از ،بودند مخالف هايعالمت
 ,Mather & Jinks(دارد  وجود دوگانه نوع از اپيستازي

طول  صفت براي كه دهدمينشان 3 جدول ).1982
شاخص برداشت در  ور دو شرايط آبي پدانكل در ه

 در را عمده نقش غالبيت اثرات شرايط محدود آبي، عمدتا

 پارامتر بودن بزرگ همچنين. كنندميايفاء توارث كنترل

 اثرات به غالبيت ژني را نسبت درجه غالبيت، نقش بيشتر

اما در مورد بقيه صفات اثرات  .دهدميافزايشي نشان
 & Singh. ر كنترل صفات دارندتري دافزايشي نقش مهم

Singh )1992 (اپيستازي اثر هاتجزيه ميانگين نسل با 

كردند و  تلقي مهم دانه عملكرد صفت براي را هاژن

.Chowdhry et al )2002( ميانگين تجزيه از با استفاده 

 خشكي تنش تحت شرايط گندم نان تالقي سه در هانسل

 و عملكرد جمله زكمي ا صفات از تعدادي ژنتيكي تجزيه
 و وزني آزمون كه هم دادندقرار بررسي مورد را آن اجزاء
 در را ژن عمل اپيستازي نقش مشترك مقياس آزمون هم

  .آشكار نمود تالقي سه هر در صفات اكثر
 در مطالعه مورد صفات براي تنوع اجزاي برآورد

 5 در جدول) 518الين ×  ايبزوستاتالقي (آزمايش دوم 
محيطي  اثرات واريانس جزائ واريانس شاملا .استآمده

)Ew(، غالبيت  اثر واريانس)H(، افزايشي  اثرات واريانس
)D(، مقدارF متوسط غالبيت ،)√D/A ( و انحراف غالبيت
)F/√DA  (پذيري عمومي و خصوصي و همچنين وراثت

 پذيريوراثت برآوردهاي .استشده، آورده4در جدول

 قابليت. استشدهردهآو 4عمومي و خصوصي در جدول 

عملكرد دانه  تصف باال بود و براي توارث عمومي نسبتا 
 داد نشان مقدار را بيشترين صفات ساير به نسبت در بوته 

بين  ايدامنه در تنش رطوبتي شرايط در كه طوريبه
 ايدامنه در رطوبتي تنش عدم و در شرايط 89/0تا 35/0

 زيادتر معرف ماالاحت كه داشتند قرار 83/0تا  48/0بين 

 و همچنين محيطي تنوع به نسبت ژنتيكي تنوع بودن

 نظر مورد در جامعه محيط در ژنوتيپ متقابل اثر ادغام

  .است
 محيط دو هر در صفات و اكثر براي افزايشي جزء

در مورد  .غالبيت بود از جزء بيش خشكي تنش و معمول
صفات عملكرد دانه و شاخص برداشت در شرايط محدود 

 كه افزايشي بود تر از جزءي، جزء غالبيت بسيار بزرگآب

 نيز ژني غالبيت متوسط .است غالبيت جزء اهميت نشانگر

 جزء اهميت بيانگر كه بود از يك تركوچك اكثر صفات در

 اثر) 518الين × بزوستايا ( در اين تالقي .است افزايشي

 اثر مشاهده دار بود،معنيبراي چند صفت غير غالبيت 

 غالبيت بواسطه حضور است ممكن دارغيرمعني بيتغال

 فقدان آن باشد كه نتيجه نامتقارن ژني اثرات با جهته دو

 در مورد توارث خصوصي كه در .است دارمعني هتروزيس

و در  67/0تا 18/0بين  ايدامنه در تنش رطوبتي شرايط
 71/0تا  29/0بين  ايدامنه در رطوبتي تنش عدم شرايط

 اين در آمده دستبه پذيريوراثت). 4جدول(دارند قرار

 براي بود، متفاوت مطالعات ساير با در مقايسه تحقيق

طول  صفت براي خصوصي پذيريوراثت مثال ميزان



 325  ...گندم نان كمي صفات برخي توارث: و همكاران كمالي زاده  

 اختالف اين گرديد، نتايج كمتر برآورد با درمقايسه خوشه

 آزمايشات در والدين انتخابي در تفاوت به تواندمي

 روي بر متفاوت مل محيطيعوا تأثير همچنين و مختلف

 وجود البته .شودنسبت داده مختلف شرايط در صفات

 بيانگر خصوصي و پذيري عموميوراثت بين زياد تفاوت

 تفاوت بنابراين .باشدمي كنترل صفات در غالبيت اهميت

 پذيريوراثت ميزان نظر از تحقيقات مختلف نتايج بين

 و البيتغ افزايشي، اثرهاي به نوع تواندمي خصوصي

) Ikram & Tanach )1991 .شودداده نسبت نيز اپيستازي
ارتفاع بوته  براي را عمومي توارث دوروم قابليت گندم در
 گزارش66/0و طول خوشه  55/0پدانكل  ، طول85/0

  .كردند
  

  دو  تالقي گندم نان در مطالعه مورد صفات براي تنوع اجزاي برآورد -4جدول
 شرايط  صفت  تالقي

آبي 
 زمايشآ

واريانس
  افزايشي

D 

واريانس
  غالبيت

H 

واريانس
  محيطي

E 

  اثر متقابل
F  
 

متوسط 
  غالبيت

  

انحرافات 
  غالبيت

  

توراث 
  عمومي

توراث 
  خصوصي

ايا 
ست

بزو
 

الني
بو

  
ول

ش ا
زماي

آ
  

  

   عملكرد دانه
  )گرم(

 23/0 71/0  -29/0  55/0  -52/5 86/132 52/10 54/34 معمول
 61/0 88/0  -99/0  08/2  -82/96 54/14 13/203 82/46 محدود

  پدانكل طول
 )متر سانتي(

 46/0 66/0  67/0  9/0  95/18 91/11 22/25 32/31 معمول
 53/0 57/0  12/0  44/0  43/1 62/9 12/5 8/26 محدود

  طول خوشه
 )متر سانتي(

 39/0 53/0  25/0  98/0  47/0 01/1 85/1 92/1 معمول
 13/0 19/0  48/0  33/0  17/0 67/1 12/0 04/1 محدود

 وزن صد دانه
  )گرم(

 38/0 41/0  -36/0  26/0  -036/0 26/0 026/0 38/0 معمول
 58/0 67/0  91/0  25/0  22/0 23/0 06/0 96/0 محدود

  شاخص
  برداشت

 26/0 32/0  -54/0  6/0  - 012/0 048/0 014/0 038/0 معمول
 66/0 95/0  -85/0  14/3  -16/0 08/0 59/0 06/0 محدود

ايا 
ست

بزو
 

ن 
الي

51
8

  
دوم

ش 
زماي

آ
  

   عملكرد دانه
  )گرم(

 29/0 79/0  5/0  93/1  04/24 00/7 8/92 87/24 معمول
 34/0 45/0  17/0  19/0  53/0 04/10 59/0 27/16 محدود

  پدانكل طول
 )متر سانتي(

 56/0 62/0  - 5/0  46/0  -26/11 01/16 2/10 69/48 معمول
 67/0 82/0  -09/0  4/0  -99/3 12/12 84/17 66/110 محدود

  طول خوشه
 )متر سانتي(

 34/0 48/0  -  -  -33/0 69/1 -75/4 4/5 معمول
 48/0 71/0  -31/0  93/0  -24/1 35/1 7/3 27/4 محدود

 وزن صد دانه
  )گرم(

 42/0 66/0  -35/0  23/1  -15/0 11/0 52/0 34/0 معمول
 38/0 68/0  24/0  32/1  08/0 103/0 46/0 26/0 محدود

  شاخص
  برداشت

 44/0 66/0  -19/0  94/0  -006/0 013/0 029/0 033/0 معمول
 65/0 89/0  34/0  88/0  048/0 012/0 12/0 16/0 محدود

  
طول براي صفات طوركلي در شرايط معمول آبي، به

خوشه، وزن صددانه و شاخص برداشت در تالقي دوم 
 عمده نقش يشي،افزا اثرات عمدتا) 518الين × بزوستايا (

كنند و بيانگر اين ميايفاء توارث اين صفات كنترل در را
تواند براي اصالح هاي اوليه مياست كه گزينش در نسل

 در تجزيه  )Khan et al. )1992. اين صفات مؤثر باشد

 از به همراه درجاتي را ژني افزايشي اثر نان گندم ژنتيكي

در مورد . وردندآ دستبراي طول سنبله به جزئي غالبيت
دار ديگر صفات، اثر غالبيت و اثرات اپيستازي معني

كه در مورد اين صفات بايستي گزينش را به  ،بودند
اصوالً با توجه به اثرات اپيستازي و نيز . تأخير انداخت

توان بيان كرد غالبيت مي -ناكافي بودن مدل افزايشي
كننده صفات افزايش كه هرچه عوامل ژنتيكي كنترل

. ها نيز افزايش خواهند يافتاثرات متقابل بين آن ،يابند
Joshi & Paroda )1970( ،Fazel-Najafabadi et al 

نيز مدل ساده افزايشي  )1997( .Yavav et alو )  2004(

و غالبيت را براي صفات فوق، كافي ندانسته و حداقل 
يك نوع اثر متقابل از جمله اثر متقابل غالبيت در 

 Singhاما . دار يافتند در كنترل صفات معنيغالبيت را 

et al. )1998(، افزايشي مدل ساده كه نتيجه گرفتند-  
 شرايط تحت و بيوماس دانه عملكرد براي غالبيت

مثبت بودن درجه غالبيت در  .باشدمي كافي غيرتنش
صفات طول پدانكل، طول خوشه و عملكرد دانه در 

وزن صددانه و تالقي اول و در صفات عملكرد دانه، 
دهد كه غالبيت شاخص برداشت در تالقي دوم نشان مي

است و منفي افتاده) والد بزوستايا(به طرف والد برتر 
دهد بودن درجه غالبيت براي صفات ديگر نشان مي

  . باشدتر ميغالبيت به طرف والد داراي ميانگين كوچك
در شرايط محدود آبي، اثر افزايشي فقط براي صفات  
دار شد كه دانه  تالقي دوم معنيكرد دانه و وزن صدعمل

 Bhatia et alو ) Sharma et al )1991. با تحقيقات
نيز  )2002( Chowdhry et al.. مطابقت داشت) 1978(
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 مورد را اجزائ آن و عملكرد جمله كمي از صفات چند

 مقياس آزمون هم و وزني آزمون كه هم دادند قرار بررسي

 صفات اكثر در را ژن اپيستازيعمل  نقش مشترك،

گونه در نهايت با توجه به اين نتايج، اين .آشكار نموند

طور ها بهشود كه در هر دو تالقي ژنوتيپاستنباط مي
جداگانه داراي رفتار ژني مشابهي در هر دو شرايط آبي 

  .اندبوده
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