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چکیده
سویه آلل یکاي (گرافیکی) و برآورد فراسنجه (پارامتر)هاي ژنتیکی عملکرد دانه و اجزاي آن از تالقی ديوتحلیل نگارهمنظور تجزیهبه

هاي ها در قالب طرح بلوكدورگ (هیبرید) آن21ین به همراه و هفت نژادگان (ژنوتیپ) گندم نان استفاده شد. در این بررسی والد
ها براي ارتفاع بوته، طول دار بین نژادگانکامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس گویاي وجود تفاوت معنی

نه بود. نتایج آزمون مقدماتی جینکز و هیمن نشان ساق گل (پدانکل)، طول سنبله، شمار دانه در بوته، عملکرد دانه در بوته و وزن هزاردا
هاي مدل براي شمار دانه در بوته و عملکرد دانه در بوته صادق بود اما براي طول سنبله، طول ساق گل و وزن هزاردانه با داد، فرضیه

غیرافزایشیوافزایشیاثر،دادشاننهیمنۀتجزیازآمدهدستبهنتایجحذف یک والد و براي ارتفاع بوته با حذف دو والد صادق شد.
آن در شمار دانه در بوته کمترین/.) و47ارتفاع بوته (در خصوصیپذیريوراثتمیزانبیشتریندارند.نقشصفاتکنترلدرها ژن

از دانه و ارتفاع بوته در عملکرد اي، عمل ژن وتحلیل نگارهبا توجه به برآورد میانگین درجۀ غالبیت و نتایج تجزیهمشاهده شد. /.) 21(
نوع اثر افزایشی و در طول ساق گل، شمار دانه در بوته، طول سنبله و وزن هزاردانۀ فوق غالبیت بود.

هاي ژنتیکی، عمل ژن.اثر افزایشی و فوق غالبیت ژن، فراسنجه: کلیديهايواژه
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ABSTRACT
In order to graphical analysis and estimation of genetic parameters for yield and its components, a one-
way diallel cross was applied with seven bread wheat genotypes. In this study, 21 hybrids along with their
parents were evaluated in a randomized complete block design with three replications. The results of
variance analysis showed significant difference among genotypes for plant height, peduncle length, spike
length, the number of seeds per plant, plant grain yield, and 1000-grain weight. The results of Jinks and
Hayman primary test showed that assumptions for the number of seed per plants and plan grain yield
were authentic, but it was true for spike length, peduncle length, and 1000-grain weight after eliminating
one parent and for plant height by eliminating two parents. The results of Hayman analysis showed the
role of additive and non-additive effects of genes on the control of traits. Maximum and minimum of
narrow-sense heritability were obtained for plant height (0.47) and the number of seeds per plant (0.21),
respectively. According to the average degree of dominance and the results of the graphical analysis, the
gene action for grain yield and plant height was additive effects, while it was over-dominance for
peduncle length, the number of seeds per plant, spike length and 1000-grain weight.

Keywords: Additive and over-dominance effects of genes, Genetic parameters, gene action.
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مقدمه
Triticum aestivum(نانگندم L. (والتمحصازیکی

کالريوپروتئینتأمیناصلیمنبعوکشورراهبردي
ازدرصد55وپروتئیندرصد45میزانبهوبوده

کند میتأمینراکشورمردمنیازموردکالري
)Bushuk, et al., 1994 .(مصرفینانگندممیزان

باکهاستکیلوگرم160بربالغسالدرنفرهربراي
میلیون تن 11نه نیاز به ساالکشورجمعیتبهتوجه

تنمیلیون5تا3کهاستحالیدراینگندم است. 
برابرحقیقتدرکهشودمیکشورواردسالدرگندم

متحملبخشایندرکهاستضایعاتیمیزانبا
وتولید). Iran-Nejad and Shabazi, 2005(شویممی

موردهموارهگندمجدیدهاي)واریته(رقمگسترش
بودخواهدوبودهجهاندرنانگندمهنژادگرانبتوجه

Edwards, 2001)هاي ). براي افزایش عملکرد در روش
اصالحی، انتخاب بر مبناي اجزاي عملکرد اهمیت 

هاي ژنتیکی اي دارد. آگاهی از فراسنجه (پارامتر)ویژه
پذیري، میانگین کنندة صفات از جمله وراثتکنترل

در انتخاب روش اصالحی درجۀ غالبیت و نوع عمل ژن
ترین و مدیریت آن بسیار مهم است. یکی از معمول

آلل هاي برآورد موارد یادشده طرح تالقی ديروش
1982Mather(است and Jinks, جینکز و هیمن با .(

و )H) اثر غالبیت (Dاستفاده از مفاهیم اثر افزایشی (
روشی را براي)F(کوواریانس اثر افزایشی و غالبیت 

Jinksآلل مطرح کردند (هاي ديوتحلیل تالقیتجزیه

& Hayman, 1953 اطالعات ژنتیکی درزمینۀ توزیع .(
ها، میانگین درجۀ غالبیت، نوع عمل ژن، شمار آلل

پذیري عمومی و خصوصی از هاي ژنی مؤثر، وراثتگروه
است. ترسیم خط رگرسیون این روش قابل برآورد

اریانس نتاج با والد کوو:Wrها (کوواریانس ردیف
: واریانس Vr(هاها) روي واریانس ردیفمشترك آن

اي نتایج هر والد) و سهمی محدودکننده و تجزیۀ نگاره
(گرافیکی) آن اطالعات سودمندي را در اختیار 

گران قرار خواهد داد. پیش از استفاده از مدل بهنژاد
در مورد مواد هاي مدلجینکز و هیمن بایستی فرضیه

ژنتیکی و صفات مورد بررسی برقرار باشد. بر پایۀ این 
طورها بهفرضیه هر مکان ژنی داراي دو آلل است، ژن

اند و اثر متقابل غیرآللی ها توزیع شدهمستقل در والد

Farshadfar(وجود ندارد et al., 2008.( در پژوهشی
آلل گندم، یک تالقی ديF2و F1هاي روي نسل

براي شمار پنجه و F1ر نسل مشخص شد که د
براي طول سنبله و شمار F2عملکرد دانه و در نسل 

صورت فوق غالبیت است. دانه در سنبله عمل ژن به
جز شمار پنجه و عملکرد همچنین براي همۀ صفات به

پذیري عمومی متوسط به باال گزارش شد دانه وراثت
)Singh et al., 2004.(ز بررسی که با استفاده ادر

هاي مختلف ها روي تالقینسللیوتحلهیتجزروش 
گندم در دو محیط عادي و تنش خشکی انجام گرفته 

طوربهاست، مشخص شد که صفات در محیط عادي 
ها کنترل عمده توسط اثر افزایشی و غالبیت نسبی ژِن

شوند و در محیط تنش به دالیل اثر محیطی و اثر می
یط سهم اثر مح×متقابل نژادگان (ژنوتیپ) 

ها بیشتر بوده و عمل ژن بیشتر از نوع غیرافزایشی ژن
.)Dhanda & Sethi, 1998فوق غالبیت بود (

)Barnlard et al., ((2001)تجزیۀ با استفاده از
آلل به روش هیمن شماري از صفات دي

شناختی (مورفولوژیک) را بررسی و نقش عمل ریخت
تی مانند عملکرد افزایشی و غالبیت را در کنترل صفا

ها دانه، طول خوشه و وزن صددانه گزارش کردند. آن
براي Wr/Vrبه این نتیجه رسیدند که تجزیۀ رگرسیون 

طول روز تا گلدهی، شمار پنچه و شمار سنبله در بوته 
تحت اثر افزایشی ژن با غلبه ناقص بوده و اعالم کردند 

شد و از تواند مؤثر باهاي اولیه میکه انتخاب در نسل
براي ارتفاع گیاه، Wr/Vrسوي دیگر نتایج رگرسیون 

وزن گیاه و عملکرد دانه در بوته نشان داد که عمل 
هاي اولیه ها فوق غالبیت بوده و انتخاب در نسلژن

ممکن است براي این صفات سودمند نباشد. 
Budak)2001منظور ارزیابی ژنتیکی شمار روز ) به

نه در گندم دوروم در یک طرح تا گلدهی و عملکرد دا
اي و رسم خط رگرسیون آلل با انجام تجزیۀ نگارهدي

گزارش کرد که شمار روز تا گلدهی تحت کنترل اثر 
ها و عملکرد دانه تحت کنترل غالبیت فوق غالبیت ژن

) در نتایج Arshad & Chowdhry (2003ها است. ژن
رایط ها را در شپژوهشی، وجود اثر فوق غالبیت ژن

تنش خشکی براي ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، عملکرد 
دانه و اثر افزایشی را براي شمار دانه در سنبله در 
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Riazگندم نان گزارش کردند.  et al.,(2003) در
نتایج بررسی صفات کمی گندم نان در شرایط خشکی 
گزارش کردند، عملکرد و اجزاي آن تحت کنترل هر 

ها قرار دارند. همچنین در یت ژندو اثر افزایشی و غالب
این بررسی ثابت شد که شمار دانه در سنبله توسط اثر 

پذیري باالیی دارد. ها کنترل شده و وراثتافزایشی ژن
در پژوهشی دیگر با بررسی ژنتیکی عملکرد و اجزاي 

آلل گزارش آن در گندم نان با استفاده از تجزیۀ داي
ر دانه در سنبلۀ شد که نوع عمل ژن در مورد شما

اصلی غالبیت ناقص بوده ولی در ارتباط با عملکرد دانۀ 
توده (بیوماس)، ارتفاع بوته، تک بوته، عملکرد زیست

صورت شاخص برداشت و وزن هزاردانه، عمل ژن به
,Heidari)فوق غالبیت است  et al. 2006) .(2012)

Zare-kohanand Heidari,آلليدروشازاستفادهبا
وان و براي عملکرد نندمگرقمپنجدر سویهکی

نشان دادند، افزون بر اثر افزایشی و عملکرداجزاي
آللی نیز در کنترل صفات نقش غالبیت اثر متقابل بین

ۀ درجمتوسطوهیمنروشبهاينگارهۀ تجزیدارند و 
صورت بهصفاتهمۀ درژنعمل، دادنشانغالبیت
(2012). استجزئی غالبیت Abdul Rehman Rashid

et al.آلليادروشونانگندمرقمپنجازاستفادهبا
. کردندبررسیراآناجزايدیگرودانهعملکردصفات
شمارصفات، دادنشانهیمناينگارهمودارننتایج
اثرا ببوتهدردانهشمارسنبله،طولبوته،درپنجه

همچنین . شوندمیکنترلنسبیغالبیتوافزایشی
هايژنو غالبیتفوقوسیلۀ بههزاردانهوزنصفت

) Ojaghi & Akhundi (2010. شودمیکنترلمغلوب
د دانه و عملکرژنیاثروپذیريتوارثبررسیمنظور به

شماربوته،درپنجهشمارسنبله،درسنبلچهشمار 
نانگندموالدهشتدربوتهارتفاعوسنبلهدردانه

کنترلدرغیرافزایشیوافزایشیاثرد، گزارش کردن
سنبلهدردانهشمار بررسیایندرد. دارننقشصفات

سنبلچهشماروافزایشیاثرتوسطبیشتربوتهارتفاعو 
فوقاثراز راه بیشتربوتهدرپنجهشماروسنبلهدر

از انجام این تحقیق هدفشوند. میکنترلغالبیت
صفاتکنترلة نحووذیريپوراثتها،ژنعملبرآورد

منظور وابسته به عملکرد دانه و اجزاي آن در گندم به
تعیین روش اصالحی مناسب بود.

هامواد و روش
بررسیمنظور بهونیازموردژنتیکیموادۀ تهیبراي

تجاريگندمرقمدو عملکرد،اجزايوعملکردصفات
-WSهاي گاسپارد، چمران، و پنج رگۀ (الین) به نام

82-9, DN-11, M86-4, M-86-6, M-86-12 انتخاب
در مرکز 1393-94) و در سال زراعی 1(جدول 

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران کشت 
شدند.

هاي والدینی. شجرة گندم1جدول 
Table 1.Pedigree of Parental wheat genotypes.

Genotypes* Pedigree

Gaspard Cultivar

Chamran Cultivar

Ws-82-9 Ww33G/Vee"s"//Mrn/4/HD2172/Bloudan//Azd/3/san/A/

DN-11 Azd/HD2172//Kayson/Glenson/3/1-70-28/Ning8201

M-86-4 Ombul/A/amo/M.73-18

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

M-86-12 CROC-1/AE.SQUARROSA(224)//OPATA/3/KAUZ*2/Bow

ها متحمل هستند.نژادگاندیگرگاسپارد نسبت به تنش خشکی حساس و نژادگان: *
* Gaspard is sensitive to drought stress and others are tolerant.

تولیدمنظور بهوالدهفت بینسویه یکهايتالقی
21باهمراهیادشده والد. هفت شدانجامF1نسل
طرحقالب در) تیمار28مجموعدرها (آنF1نتاج

هاي به در کرتبا سه تکرارتصادفیکاملهايبلوك
متر و با دو ردیف روي سانتی60متر و عرض 2طول 

متر و فاصلۀ هر بوته روي سانتی20هر پشته با فاصلۀ
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متر کشت شدند. پس از کشت، آبیاري سانتی5ردیف 
درصد گلدهی ادامه و براي ایجاد 50مزرعه تا مرحلۀ 

نش خشکی پس از این مرحله، آبیاري صورت نگرفت.ت
عملکرد دانه و صفات مرتبط به آن شامل طول سنبله 

متر)، شمار دانه در بوته، طول ساق گل یا (سانتی
متر) و وزن متر)، ارتفاع بوته (سانتیپدانکل (سانتی

هاي والدي و هزاردانه (گرم) در ده بوته در جمعیت
در مرحلۀ رسیدگی F1سل هاي نسی بوته در جمعیت

فیزیولوژیکی و وزن هزاردانه پس از برداشت 
وتحلیل گیري و از میانگین داده براي تجزیهاندازه

ژنتیکی بر پایۀ روش لیوتحلهیتجزآماري استفاده شد. 
انجام (Griffing, 1956)مختلط گریفینک Bدو مدل

نسخۀ SASافزار شد. براي تجزیۀ واریانس ساده از نرم
ها از یۀ ژنتیکی و تعیین فراسنجهتجزو براي انجام 9

براي استفاده شد. Diallel-SAS[05[افزار آماري نرم
دار بود، تجزیۀ ها معنیصفاتی که تفاوت بین نژادگان

انجام شد. ) Hayman, 1954(آلل به روش هیمندي
براي انجام تجزیۀ هیمن، در آغاز آزمون درستی 

جام گرفت. براي این کار، آزمون هاي هیمن انمفروض
خط رگرسیون کواریانس نتاج با والد مشترك شیب

) انجام شد. در Vrها (ردیف) روي واریانسWrها (آن
همین ارتباط، آزمون اثر متقابل غیرآللی (اپیستازي) 

صورت طرح کامل تصادفی نیز بهWr-Vrبا استفاده از 
هاي سنجهانجام شد و در صورت تأیید مفروضات، فرا

)، واریانس Dژنتیکی شامل واریانس افزایشی (
) و میانگین و کواریانس اثر H1, H2غیرافزایشی (

)، میانگین درجۀ غالبیت Fافزایشی و غالبیت (
(H1/D)1/2 ،درمنفیومثبتاثرباهاییژننسبت

پذیري خصوصی و عمومی برآورد شدند، وراثتوالدین
)Hayman,1954( .

حثنتایج و ب
شده نشان داد، گیرية صفات اندازهسادواریانسۀ تجزی

درصد1احتمالسطحرها دتفاوت بین نژادگان
ها و برآورد بود، در نتیجۀ انجام تجزیهدارمعنی

آلل (هیمن) را هاي ژنتیکی به روش تجزیۀ ديویژگی
).2جدولپذیر ساخت (امکان

) 3آزمون مقدماتی روش جینکز و هیمن (جدول 

براي Vrروي  Wrخط رگرسیون نشان داد، شیب
صفات شمار دانه در بوته و عملکرد دانه در بوته 

هاي داري با یک نداشت. لذا فرضیهاختالف معنی
مستقل طورها بههیمن (هر مکان ژنی دو آلل دارد، ژن

اند و اثر متقابل غیرآللی وجود ها توزیع شدهدر والد
آلل به روش اي ديتحلیل نگارهوندارد) صادق، و تجزیه

خط شیبدارتفاوت معنیهیمن انجام شد. اما
یک براي صفات ارتفاع بوته، ازVrروي Wrرگرسیون 

طول سنبله، وزن هزاردانه و طول ساق گل نشان داد 
کنندة هاي کنترلکه نبود اپیستازي یا اثر متقابل ژن

.این صفات صادق نبود

هاي دق شدن فرضیهبراي رفع این مشکل و صا
-Mو M-86-6مدل، براي صفات ارتفاع بوته دو والد (

)، طول ساق گل یک والد (رقم چمران)، وزن 86-12
) و طول سنبله نیز یک M-86-6هزاردانۀ یک والد (

آلل و ) حذف شد و دوباره تجزیۀ ديM-86-6والد (
انجام شد. Vrروي Wrخط رگرسیون آزمون شیب

دار شدن معنیبراي این صفات، غیرحذف والدین باال، 
ها و خط رگرسیون از یک و نبود اپیستازي ژنشیب

هاي مدل را به همراه داشت. صادق شدن فرضیه
تا 1هاي پراکنش والدین براي صفات مختلف در شکل

ارائه شده است. براي صفات ارتفاع بوته و عملکرد 6
در قسمت Vrروي Wrدانه در بوته خط رگرسیون 

که (D>H1)را قطع کرده استWrثبت محور م
دهندة وجود اثر غالبیت جزئی در کنترل ژنتیکی نشان

این صفات است که در این حالت سهم اثر افزایشی 
).3و 1هاي بیش از اثر غیرافزایشی است (شکل

هاي اصالحی آمده روشدستبا توجه به نتایج به
و دورگیري ايمبتنی بر گزینش از جمله گزینش توده

- مقدماتی براي این صفات میهاينسلو انتخاب از

آمیز باشد. پراکنش والدها در طول خط تواند موفقیت
و رقم 4دهد که رگۀ شمارة رگرسیون نشان می

ها به مبدأ ترین والدگاسپارد براي ارتفاع بوته نزدیک
هستند، بنابراین رقم و رگۀ یادشده Wrمحور مختصات 

3هاي غالب را دارند. رگۀ شمارة ار ژنبیشترین شم
بیشترین فاصله را با محل یادشده داشته و در نتیجه 
بیشترین شمار ژن مغلوب براي این صفت را دارد 

).1(شکل 
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آلليادتالقیطرحدرنانگندمهاينژادگاندرعملکرداجزايو دانهعملکردصفاتواریانسۀ تجزی. 2جدول
Table2. Analysis of variance of grain yield and its components of bread wheat genotypes in a diallel

cross design.
Mean square

d
f

Source of
variation1000-grain

weight
Plant
grain yield

Number of seeds
per plant

Panicle
length

Peduncle
length

Plant
height

3.28** 56.45** 45.50** 49.19** 19.52** 79.37* 2
7

Genotype

18.03 13.02 15.87 1.05 8.16 25.62 5
4

Error

13.58 12.54 12.76 10.87 11.78 10.51  - CV (%)

درصد.1و 5دار در سطح احتمال *و**: به ترتیب معنی
*, **: significant at the level of probability 5%and1%, respectively.

).Wr-Vrآزمون اثر اپیستازي (وVrروي Wr. آزمون ضریب رگرسیون 3جدول 
Table 3.Wr on Vr regression coefficient test and the test of epistasis effect (Wr-Vr).

Parameters traits
1000-grain

weight
Plant grain

yield
Number of
seeds per plant

Spike
length

Peduncle
length

Plant
height

Regression
coeff.

1.02 1.24 0.39 0.5 .69 0.79

H0: β =1 1.22ns 0.72ns 0.68ns 0.78ns 0.82ns 1.31ns

H0: β =0 3.20* 3.25ns 2.65ns 2.87** 5.58** 4.53**

H0: a=0 0.32ns 1.26 ns 0.42 ns 2.24 ns 1.67 ns 2.13 ns

MS of Wr-Vr 236.7ns 246.11 ns 18.2ns 257.45ns 8.98ns 14.25ns

ns**درصد1و5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب بدون معنی:،* و.

ns, *and**:Non-significant and significant at the probability level of 5% and 1%, respectively.

شود که براي صفت طول ساق گل مشاهده می
هاي غالب و رگۀ بیشترین ژن3و 1والدین شمارة 

هاي هاي مغلوب را داشته و رگهبیشترین ژن5شمارة 
). پراکنش 2وضعیت حدواسط دارند (شکل 7و 6، 2

طراف خط رگرسیون  براي عملکرد دانه دروالدها در ا
بیشترین 7و 5هاي شمارة دهد که رگهبوته نشان می

هاي مغلوب بیشترین ژن4هاي غالب و رگۀ شمارة ژن
هاي غالب و مغلوب دو رقم دیگر را در بوته داشته و ژن

). پراکنش 3در وضعیت حدواسط قرار دارند (شکل 
در امتداد خط والدین براي شمار دانه در بوته 

هاي هاي غالب براي رگهرگرسیون نشانگر بیشترین ژن
بوده و 4هاي مغلوب براي شمارة و بیشترین ژن7و5

هاي دیگر در وضعیت حدواسط قرار داشتند (شکل رگه
). پراکنش والدها در اطراف خط رگرسیون براي وزن 4

- دهد که رقم گاسپارد بیشترین ژنهزاردانه نشان می

هاي مغلوب را بیشترین ژن5ب و رگۀ شمارة هاي غال
هاي دیگر وضعیت به خود اختصاص داده و رگه

). پراکنش والدها در 5حدواسطی را نشان دادند (شکل 
اي است که گونهطول خط رگرسیون در طول سنبله به

به مبدأ محور مختصات ترین والدرقم گاسپارد نزدیک
Wrترین شمار ژناست، بنابراین این نژادگان بیش

بیشترین فاصله را با محل 5غالب و رگۀ شمارة 
هاي مغلوب یادشده داشته و در نتیجه شمار ژن

4و 7، 2، 1هاي بیشتري را براي این صفت دارد. رگه
در نقطۀ وسط خط رگرسیون قرارگرفته و لذا براي 

هاي غالب و مغلوب طول سنبله نسبت برابري از ژن
). 6دارند (شکل 

در قسمت Vrروي Wrورد خط رگرسیون برخ
براي طول ساق گل، شمار دانه در Wrمنفی محور 

و 6، 4، 2هاي بوته، طول سنبله و وزن هزاردانه (شکل
عمل ژن و (D<H1)) نشان از اثر فوق غالبیت 5

ها در این صفات است بنابراین غیرافزایشی بودن اثر ژن
دورگیري و براي بهبود و یا اصالح ژنتیکی این صفات 

هاي پیشرفته مؤثر است.انتخاب در نسل
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و سهمی محدودکننده با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون براي ارتفاع بوته.Wr-Vr. خط رگرسیون 1شکل 
Figure 1. Regression line of Wr-Vr and restricted stock of parent distribution around the regression

line for plant height.

و سهمی محدودکننده با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون براي طول ساق گل.Wr-Vr. خط رگرسیون 2شکل 
Figure 2. Regression line of Wr-Vr and restricted stock of parent distribution around the regression

line for peduncle length.

و سهمی محدودکننده با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون براي عملکرد دانه در بوته.Wr-Vrگرسیون . خط ر3شکل 
Figure 3. Regression line of Wr-Vr and restricted stock of parent distribution around the regression

line for grain yield.
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کننده با پراکنش والدین در اطراف خط رگرسیون براي شمار دانه بوته.و سهمی محدودWr-Vr. خط رگرسیون 4شکل 
Figure 4. Regression line of Wr-Vr and restricted stock of parent distribution around the regression

line for the Number of seeds per plant.

کنش والدین در اطراف خط رگرسیون براي وزن هزاردانه.و سهمی محدودکننده با پراWr-Vr. خط رگرسیون 5شکل 
Figure 5. Regression line of Wr-Vr and restricted stock of parent distribution around the regression

line for 1000-grain weight.

سیون براي طول سنبله.و سهمی محدودکننده با پراکنش والدین در اطراف خط رگرWr-Vr. خط رگرسیون 6شکل 
Figure 6. Regression line ofWr-Vr andrestricted stockofparent distributionaround the regression

lineforthespike.

شده به ترتیب اعداد درج6تا 1هاي در شکل
-WS-82-9 ،3رگۀ - 2رقم گاسپارد، -1اند از عبارت

رگۀ - M83-4 ،6رگۀ -5رقم چمران، -DN-11 ،4رگۀ 
M83-6 رگۀ -7وM83-12.هايشاخصبرآورداست
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دربررسیموردتافبراي صژنتیکیاجزاءوآماري
واریانسۀ تجزینتایج.استشدهارائه 4جدول
واریانسة آمار، دادنشانژنتیکیاجزاءهايترکیب

(واریانس غیرافزایشی) H2وH1هايآمارهو)D(افزایشی
دانهعملکرداجزايوعملکردصفاتتربیشرايب

بوته و ارتفاع بوتهدردانه. در عملکرد بودنددارمعنی
کنترلدرهاژنغیرافزایشیوافزایشیر اثدوهر

از بیشژنافزایشیاثرنقشند ولی داشتنقشصفات
بود و در صفات وزن هزاردانه، شمار دانه در غالبیتاثر 

تر بودن ل ساق گل، بزرگبوته، طول سنبله و طو
) D) نسبت به واریانس افزایشی (H1واریانس غالبیت (

دهد، سهم اثر غیرافزایشی در این صفات نشان می
باالتر از اثر افزایشی است.

بر پایۀ روش هیمن برآورد اجزاي ژنتیکی براي صفات مورد بررسی . 4جدول
Table 4. Estimation of genetic components for traits based on Heyman method.

CharactersParameter
s

1000-grain
weight

Plant grain
yield

Number of seeds per
plant

Spike
length

Peduncle
length

Plant
height

24.63*53.26*13.85*1.516. 6831.5*D

88*21.910*31.1*3.65*7.41*11. 9*H1

15. 0*92.49ns0.82ns1.23*9.61*30*H2

1.19ns6.22ns50.9*1.16*9.06*31.04*F

1.890.641.491.541.050.61

0.660.510. 20.660. 490.68h2b
0.280.420.210.240.27047h2n

.درصد1و 5دار در سطح احتمال *و** به ترتیب معنی

*and **: significant at the level of probability 5% and 1%, respectively.

مانند پژوهشگراندیگر هايدستاوردبانتایجینا
(2009) Cemal et al.(2001)و Barnlard et al.نیز

براي صفات ارتفاع بوته، طول Fدارد. آمارة همخوانی
دار بود که شمار دانه در بوته معنیسنبله و

اي با اثر کاهشی در هدهندة حضور بیشتر ژننشان
آمارهاینصفاتدیگردروکنترل صفات باال است

اثرباهايژنبیشترحضورازنشانونبوددارمعنی
. میانگین درجۀ استصفاتاینکنترلدرافزایشی
براي عملکرد دانه و ارتفاع بوته در غالبیت 

شتر سنبله به ترتیب کمتر از یک و در دیگر صفات بی
هاي سهمی به روش هیمن تأییدي و نموداراز یک بود 

صورتورت اثر افزایشی و غیرافزایشی در بهبر رفتار ژن 
کمترینوبیشترین. بودی سصفات مورد بررکنترل
به ترتیب در صفت ارتفاع خصوصیپذیريوراثتمیزان
دست آمد که /. به21/. و شمار دانه در بوته 47بوته 

Dhanda & Sethiهاير همخوانی با یافتهاین نتایج د

.) هستندZare-kohan1 & Heidari (2012و 1998)(

صفات ارتفاع بوته و عملکرد دانه در بوته با داشتن 
پذیري خصوصی باال، تحت کنترل اثر میزان وراثت

-افزایشی ژن، و دیگر صفات مورد بررسی که وراثت

ثر غیر پذیري خصوصی پایینی داشتند تحت کنترل ا
صفاتی که اثر بهبودبرايبنابراینها بودند. افزایشی ژن

تالقیبرمبتنیاصالحیروشازژن افزایشی است 
زودهنگام و در صفاتی که گزینشومنتخبوالدین

درگزینشوصفاتتثبیتبااثر ژن غیرافزایشی است 
بانتایجین. اکرداستفادهپیشرفته هاينسل

Dağüstü(جملهازوهشگرانپژدیگر دستاوردهاي

EL-Khayatو (2008) et al.(2006) داردهمخوانی .

کلیگیرينتیجه
هاي با هر دو اثر نتایج این تحقیق نشان داد، اگرچه ژن

افزایشی و غیرافزایشی در کنترل عملکرد دانه و صفات 
وابسته به آن نقش داشتند، اما سهم هر یک از این 

یک از صفات متفاوت بود. برآورد اثرها در کنترل هر 
هاي سهمی و نمودار4هاي آماري جدول شاخص

ها کند که رفتار ژناستفاده از روش هیمن تأیید می
صورت اثر افزایشی و غیرافزایشی در کنترل صفات به

هاي گندم نان است. بخشی از مورد بررسی در نژادگان
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وته و شده در صفات ارتفاع بکل تنوع ژنتیکی مشاهده
ها کنترل عملکرد دانه در بوته توسط اثر افزایشی ژن

صفاتکنترلدرغیرافزایشیاثرچنینشوند. هممی
طول ساق گل، شمار دانه در سنبله، وزن هزاردانه و 

هايدستاوردبانتایجین. اداشتنددخالتطول سنبله 
نتایج. ازداردهمخوانی )9و 3،6(پژوهشگراندیگر 

دردیگر پژوهشگرانهايیافتهبررسیوپژوهشاین
هايدر نژادگانآناجزايودانهعملکردتوارثمورد

ژنتیکی صفات بهبودکهدریافتتوانمینانگندم
مقدماتیهاينسلارتفاع بوته و عملکرد دانه در بوته از

انجامبایستیصفاتدیگرموردولی دربودهپذیرامکان
سهمافزایشواصالحیههاي پیشرفتنسلبهگزینش

موکول شود. پراکنش والدین در هاژنافزایشیاثر
اطراف خط رگرسیون نشان داد، براي بیشتر صفات 

ژن غالب بیشتري نسبت به دیگر 1والد شمارة 
ها داشت.نژادگان
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