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 چکیده
های مناسب برای پالت یکی از روشبای GGEروش  .شودمی استفاده دارویی صنایع در که است گیاهانی ترینمهم از یکی گشنیز،

 س با استفادهاسان عملکرد پذیریترکیب بررسی منظور به تحقیق، این در هایی است که ساختار دو طرفه دارند.تجزیه و تحلیل داده
 البرز و مرکزی مازندران، بوشهر، همدان، اصفهان، شامل: گشنیز ژنوتیپ 6 آللدی تالقی از حاصل پالت، ، نتاجبای GGE روش از
 ، درآزمایش هر در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در جداگانه، طور به آبیاری متفاوت شرایط سه در 1F نسل در

یری عمومی پذدار بودن اثر ترکیبنتایج تجزیه واریانس ژنتیکی، حاکی از معنی. گرفتند قرار ارزیابی ، مورد۱۳51-59 زراعی سال
ن ها در کنترل این صفت بود. در ایدهنده اهمیت اثرات افزایشی و غیر افزایشی ژنو خصوصی برای عملکرد اسانس بود که نشان

 استفاده با برتر هایدورگ تهیه بنابراین. بود افزایشی اثرات از بیشتر عملکرد اسانس کنترل در ژنی غیرافزایشی اثرات تحقیق، نقش
پالت ایهای گرافیکی بهمچنین نتایج تجزیه .بود خواهد مؤثر صفت این بهبود جهت در نتاج، آزمون بر مبتنی نژادیبه هایروش از

خوب  خصوصی و عمومی پذیریترکیب هایقابلیت با داشتن (6P) بوشهر و( 4P) مازندران والدی هاینشان داد که ژنوتیپ
 .گردند استفاده هایی با عملکرد اسانس باالتوسعه ژنوتیپجهت  هامناسب برای تالقی ینوالد عنوان به توانندمی
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ABSTRACT 
Coriander is one of the most important medicinal plants which has been used in the pharmaceutical 
industry. GGE Biplot method is one of the suitable methods for analyzing data with bilateral structure. In 
this research, the GGE Biplot model was used to evaluate the combinability of coriander essential oil yield 
in Diallel cross progenies of six parental coriander genotypes including Isfahan, Hamedan, Bushehr, 
Mazandaran, Markazi, and Alborz in the F1 generation in different irrigation regimes and three experiments 
separately through randomized complete blocks design with three replications in each experiment during 
the growing season of 2016. The results of genetic variance analysis showed that the effect of general and 
specific compatibility for essential oil yield was significant, indicating the importance of additive and non-
additive genetic effects for this trait. In this study, the role of non-additive gene was more conspicuous than 
those of additive gene in controlling the essential oil yield. Therefore, providing superior hybrids by 
utilizing breeding methods based on the test progeny will be effective to improve these traits. Also, the 
results of the Biplot graphic analysis indicated that parental genotypes of Mazandaran (P4) and Bushehr 
(P6) had large specific and general compatibility and can be used as suitable parents for crosses to develop 
high-yielding varieties in coriander. 
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 مقدمه

گیاهی علفی  .Coriandrum sativum L علمی نام با گشنیز

 روییدا باشد. خواصو یکساله متعلق به خانواده چتریان می

 زا یکی است گشنیز شده سبب معطر تركیبات وجود و

س عملکرد اسانباشد. افزایش  دنیا سراسر در مشهور گیاهان

باشد. از ترین اهداف اصالحی آن میدر گشنیز، از مهم

 محیطی هايتنش با خود رشد دوره طول در طرفی گیاهان

 هاتنش این از یک هر كه شوندمی رو به رو متعددي

 گونه رشد مرحله و حساسیت میزان به توجه با توانندمی

 داشته هاعملکرد آن و نمو رشد، بر متفاوتی آثار گیاهی،

 مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، تغییرات سبب و باشد

 شود هاآن در متعددي مولکولی و بیوشیمیایی متابولیکی،

 در و گیاه رشد در بازدارندگی شدیدي موجب امر این كه

 ,.Moghaddam et al)شود محصول می كاهش نتیجه

نتایج تحقیقات موجود، حاكی از این است كه  .(2015

عملکرد اسانس بسیاري از گیاهان دارویی از جمله گشنیز 

 Bannayan et)یابدكاهش می خشکی تنش شرایط تحت

al., 2008; Laribi et al., 2009; Khalid et al., 2010; 

Ekren et al., 2012; Alinian & Razmjoo, 2014; 

Alinian et al., 2016; Khodadadi et al., 2016 بنابراین .)

هایی كه تحت شرایط تنش خشکی دستیابی به ژنوتیپ

عملکرد اسانس مطلوب داشته باشند، از اهداف اصالحی در 

باشد. مشخص شده است كه با گیاهان دارویی می

 و هدان شامل) عملکرد افزایش روش ارزانترین و ترینثبات

رد گیمی صورت آنها نژاديبه توسط گیاهان، در( موثره مواد

 یقدق انتخاب به وابسته كامالً اصالحی برنامه موفقیت و

 (.Blank et al., 2012) است تالقی براي والدین

لف هاي مختبراي دستیابی به این اهداف، ابتدا باید توده
 پذیريپذیري و تركیباز نظر وجود تنوع ژنتیکی، وراثت

 هايگیرند تا روشمورد بررسی قرار  خصوصی و عمومی
هایی با اصالحی مناسب براي دستیابی به ژنوتیپ

 عملکرد اسانس مطلوب مشخص شود. تعیین
 كمک بر عالوه والدین، خصوصی و عمومی پذیريتركیب

 شناسایی در صفات، ژنتیکی كنترل نحوه شناسایی در
 گیريدورگ هايبرنامه در استفاده جهت مناسب والدین
 میان از. باشدمی مهم نیز اتنب گراناصالح توسط

در  آللدي هايتالقی مختلف، اصالحی هايروش
 ومیعم پذیريتخمین تركیب منظور به گیاهان مختلف

 بررسی مورد هايژنوتیپ از مجموعه یک در خصوصی و
 Khan et al., 2009; Blank)است  شده گرفته كار به

et al., 2012; Townsend et al., 2013; Khodadadi et 

al., 2016; Khodadadi et al., 2017.) جمله از 
 دي آلل، هايداده تحلیل و هاي تجزیهروش ترینرایج

 تنوع هاروش این در كه باشدگریفینگ می هايروش
 در تفاوت از ناشی شامل: جزء بخش دو به هاداده كل

 رد تفاوت از ناشی جزء و عمومی والدین پذیريتركیب
شوند می تقسیم هاتالقی پذیري خصوصیتركیب

Griffing, 1956)).  تحلیل و استنباط نتایج حاصل از

آلل با استفاده از روش گریفینگ بدون كمک تجزیه دي
گرفتن از نمودار بسیار پیچیده و مشکل است 

(Dehghani et al., 2012 اخیراً یان و هانت .) 

(Yan & Hunt, 2002با استفاده از ویژگی ،) هاي نمودار
، هاي اصلیپالت و روش چندمتغیره تجزیه به مؤلفهباي

پالت را براي تجزیه و تحلیل باي GGEروش نوین 
آلل معرفی كردند. این روش، توانایی هاي ديداده

تحلیل و تجزیه واریانس فنوتیپی، به منظور برآورد و 
ها و ارتباط بین والدین را براساس پذیريتشریح تركیب

 خالف داده است. همچنین بر نمایش گرافیکی توسعه
 از با استفاده آلل،دي هايتالقی تجزیه رایج هايروش
 یپذیري خصوصتركیب قابلیت توانمی پالتباي روش

 .برآورد نمود والدین از یک هر براي ها،تالقی جاي به را
 GGEروش  خصوصی در پذیريتركیب قابلیت

 از ژنوتیپ هر عمودي فاصله از پالت، عبارت استباي
. این (Yan & Hunt, 2002)افقی )محور قرمز(  محور

را به تولید هیبرید با شاخص، تمایل هر ژنوتیپ 
 .هددها را نشان میهاي دیگر و آثار غیرافزایشی ژنژنوتیپ

افقی )محور  محور از ژنوتیپ هر هر چه فاصله عمودي

وصی خص پذیريدهنده تركیبقرمز( بیشتر باشد نشان
بیشتر و تمایل بیشتر آن ژنوتیپ براي تولید هیبرید 

 GGEروش باشد. از نمودار چند وجهی بهتر می
پالت، به منظور شناسایی بهترین دورگ استفاده باي
هایی كه در (. ژنوتیپYan & Hunt, 2002) شودمی

اند، بهترین تركیب هاي چندضلعی قرار گرفتهرأس
ترین گرهاي بخش خودشان و ضعیفآزمونها با شونده
ها هستند. گرهاي سایر بخشها با آزمونشوندهتركیب
گیرند، هایی كه در نزدیک مبدا قرار میژنوتیپ
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 گرهاپذیري خصوصی ضعیفی با تمام آزمونتركیب
گرهاي هر بخش، بهترین دارند. ژنوتیپ و آزمون

تركیبات هیبریدي و گروهاي هتروتیک را تشکیل 
دهند و در هر بخش، بهترین تالقی هیبریدي بین می

گري است كه در فاصله دورتري ژنوتیپ رأس و آزمون
  .(Yan, 2001; Yan & Hunt, 2002از مبدا قرار دارد )

پالت باي GGEهاي متعددي مبنی بر كاربرد روش گزارش

آلل در گیاهان مختلف وجود دارد هاي ديبراي تجزیه داده

 گرد هم به عنوان ژنوتیپ و هم به عنوان آزمونكه از هر وال

پذیري عمومی و خصوصی استفاده جهت بررسی تركیب

 ,.Bertoia et al., 2006; Badu-Apraku et alشده است )

2011; Sharifi, 2012; Dehghani et al., 2013آن (. حال 

 حلیلت و تجزیه در پالتباي روش از استفاده رابطه با در كه

گزارشی وجود ندارد. بنابراین  گشنیز، آللدي هايتالقی

پذیري عمومی و مطالعه حاضر با هدف برآورد تركیب

یبات ترك و گرآزمون بهترین خصوصی و همچنین شناسایی

شرایط مختلف  در اسانس باال عملکرد براي هتروتیک

باي پالت انجام گرفته  GGEآبیاري با استفاده از روش 

 است. 
 

 هامواد و روش
 Coriandrumتوده بومی گشنیز ) 6در این پژوهش از 

L. sativum1( توده تجاري كرج ( شاملP مركزي ،)

(2P ،)( 3اصفهانP،) ( 4مازندرانP،) همدان (5P) بوشهر و 

(6Pبه عنوان والدین تالقی )آلل یکطرفه هاي دي

استفاده شد. در انتخاب والدین، ضمن توجه به وجود 

تنوع ژنتیکی از نظر صفات ظاهري و زراعی، سعی گردید 

ها از نواحی جغرافیایی مختلف انتخاب گردند. كه توده

به منظور همزمانی در گلدهی و امکان افزایش تعداد 

تاریخ كشت با  9، آزمایش در 1Fتالقی و تولید بذور 

اي در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی فواصل دو هفته

دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.  كشاورزي دانشکده

ژنوتیپ شامل  18ها به صورت دستی انجام و بذور تالقی

در سه  8930ماه  ( در فروردین1Fهیبرید  80والد و  6)

ل تصادفی هاي كامآزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک

 مین،ز تهیه عملیات از با سه تکرار كشت گردیدند. پس

 روي فاصله و مترسانتی 95 ردیف فاصله با بذور كشت

 آبیاري نحوه. شد انجام كرت هر در مترسانتی 80 ردیف

 هب مختلف هايآزمایش در هاژنوتیپ براي تنش اعمال و

 ،نرمال آبیاري به مربوط اول آزمایش در كه بود صورتی

 در آب %05 به خاک رطوبت رسیدن زمان در آبیاري

 شرایط گیاه در كه طوري شد؛ به انجام گیاه دسترس

 در. باشد داشته قرار خاک رطوبت نظر از مطلوب

 دهیساقه زمان تا مالیم، تنش به مربوط دوم آزمایش

در بازه  سپس شد، انجام نرمال آزمایش مانند آبیاري

 %05) میوه تشکیل شروع دهی تازمانی بین ساقه

حله مر پس از رسیدن به و انجام نگردید آبیاري( گلدهی

 سپس و انجام بازیابی آبیاري شروع تشکیل میوه یکبار

 تنش به مربوط سوم آزمایش در .گردید قطع آبیاري

 مانند آزمایش اول گلدهی شروع زمان تا آبیاري شدید،

در طول . شد قطع آبیاري مرحله این از پس و انجام

 هاضاف مزرعه خاک به نیاز مورد عناصر صل رشد، میزانف

 در خاص فسفر كیلوگرم 880) فسفره كود تمامی. شد

 ،(هکتار در خالص پتاس كیلوگرم 15) پتاسه و ،(هکتار

 تاسیمپ سولفات و تریپل سوپرفسفات منبع از ترتیب به

. گردید اضافه خاک به زمین تکمیلی عملیات با همراه

 هکتار در خالص نیتروژن كیلوگرم 845) نیتروژن كود

 هايزمان در مساوي قسمت سه در نیز( اوره منبع از

ین همچن. گردید اضافه میوه تشکیل و رويساقه كاشت،

هاي هرز به صورت دستی انجام شد. صفت وجین علف

مورد ارزیابی در این آزمایش عملکرد اسانس میوه بود 

اسانس و عملکرد كه از حاصلضرب دو صفت محتواي 

 تگاهدس از استفاده با اسانس میوه به دست آمد. استخراج

 هك طوري به شد. انجام بخار تقطیر روش به و كلونجر

30 g آسیاب كامالً هاون از استفاده با گشنیز میوه از 

 مدت به كلونجر مخزن در آب ml 250 همراه به و شده

120 m شد انجام استخراج عمل (Msaada et al., 

2009 .) 

 آماری تحلیل و تجزیه
 آزمون طریق از آزمایشی توزیع خطاهاي بودن نرمال ابتدا

 ,Kolmogorov, 1933; Smirnov)سیمروف-كولموگروف

 با تیماري درون هايواریانس همچنین همگنی و  (1948

 .شد انجام  SPSS v20 (SPSS, 2010)افزار نرم از استفاده

مركب بر روي صفات انجام تجزیه واریانس در مرحله بعد 

ها، دار بین ژنوتیپپذیرفت. با توجه به وجود تفاوت معنی

 آلل به روش گریفینگ انجام شد تجزیه دي
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(Griffing, 1956.)  سپس تجزیه واریانس براي

پذیري خصوصی ( و تركیبGCAپذیري عمومی )تركیب

SCA) با استفاده از روش دوم، مدل اول گریفینگ با )

 Zhang et) انجام شد DIALLEL-SASز برنامه استفاده ا

al., 2005). عمومی پذیريتركیب واریانس برآوردهاي 

(𝜎𝑔
𝜎𝑠) خصوصی پذیريتركیب و واریانس (2

 ، جهت(2

𝜎𝐴) افزایشی واریانس تخمین
𝜎𝐷)غالبیت  و واریانس (2

 با (2

 ,.Zhang et al).انجام گرفتاستفاده از مدل تصادفی 

براي محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت از  (2005

  (Griffing, 1956).هاي زیر استفاده شدفرمول

2 2

A GCA

1 F

4


 

 
2

2 2

D GCA

1 F

2

 
  
 

 
 

𝜎𝐺𝐶𝐴 آن در كه
𝜎𝑆𝐶𝐴 و 2

 ريپذیتركیب واریانس ترتیب به ،2

. است آمیزيخویش ضریب F و خصوصی و عمومی

 مقایسه جهت نسبت بیکر در از مطالعه این در همچنین

𝜎𝑔) عمومی پذیريتركیب واریانس نسبی اهمیت
 و (2

𝜎𝑠) خصوصی پذیريتركیب واریانس
 به شد كه استفاده (2

 (Baker, 1978). شود می محاسبه ذیل طریق
2
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پذیري عمومی و خصوصی، روش براي بررسی تركیب

 ,.Yan et alباي پالت ) GGEتجزیه رگرسیون مکانی 

2001; Yan & Kang, 2003 با استفاده از نرم افزار )GGE 

Biplot (Yan, 2001 انجام شد. در روش )GGE Biplot  از

 رابطه زیر بر اساس تجزیه به مقادیر منفرد 

(Singular value decomposition :استفاده شد ) 

ij j i1 1j i2 2 j ijY g e g g  


    
  

ام با iارزش مورد انتظار براي تالقی  �̂�𝑖𝑗 به طوریکه

ام jگر اثر اصلی آزمون 𝛽𝑗 میانگین كل و 𝜇ام، jگر آزمون

ام و iهاي اولیه براي ژنوتیپ اثرگذاري 𝑒1𝑗 و .𝑔𝑖1است

هاي اثرگذاري𝑒2𝑖  و 𝑔𝑖2 ام است. همچنینjگر آزمون

 𝜀𝑖𝑗 ام است وjگر ام و آزمونiثانویه براي ژنوتیپ 

ود. شباقیمانده است كه توسط دو مؤلفه اول توجیه نمی

 و عمومی پذیريتركیب مقادیر برآورد منظور به

 استفاده متوسط گرآزمون مختصات نمودار از خصوصی،

 مختصات اساس بر(. (Yan & Hunt, 2002 گردید

 هايژنوتیپ) ژنوتیپ هر افقی فاصله وسط،مت گرآزمون

 محور) متوسط گرآزمون مختصات محور از(  آبی رنگ با

 بیانگر ،(قرمز محور) افقی محور فلش جهت در و( آبی

  است عمومی پذیريتركیب قابلیت مثبت مقدار

(Yan & Hunt, 2002.) 

 تجزیه واریانس مرکب صفات
نشان داد كه اثر  (8نتایج تجزیه واریانس مركب )جدول 

دار بود، به این بسیار معنیعملکرد اسانس محیط براي 

و تنش خشکی اثر یکسانی بر روي  مفهوم كه محیط نرمال

عملکرد اسانس نداشته، كه یکی از دالیل آن این است كه 

ي از دوره تداوم این عملکرد اسانس در مراحل اعمدهبخش 

یر ثتأاري تحت دانتهایی رشد گیاه است كه به طور معنی

گیرد. همچنین بین تغییرات شرایط تنش قرار می

ي در هر سه امالحظهتنوع قابل  1F نسلها در ژنوتیپ

هاي دار بودن والدین و تالقیمحیط وجود داشت. معنی

ها حاصل از آنها، بیانگر وجود تنوع ژنتیکی الزم بین آن

 آلل براي صفتباشد و بدین ترتیب انجام تجزیه ديمی

پذیر و امکان تفکیک واریانس عملکرد اسانس امکان

پذیري هاي تركیبژنتیکی به اجزاي آن شامل واریانس

ط محی× عمومی و خصوصی فراهم شد. اثر متقابل ژنوتیپ 

دار بود؛ معنی 1Fارزیابی  نیز براي عملکرد اسانس در نسل

هاي مختلف در شرایط به این مفهوم كه واكنش ژنوتیپ

متفاوت بدون تنش و تنش یکسان نبوده است. به عبارت 

هاي مختلف، پاسخ متفاوتی به شرایط دیگر ژنوتیپ

ا از هاند و اختالف بین ژنوتیپنشان داده محیطی مختلف

 اوتمتف پاسخ آزمایشی به آزمایش دیگر یکسان نیست.

 محیط و ژنوتیپ متقابل اثر عبارتی به یا محیط در ژنوتیپ

 با یخشک تنش شرایط تطابق عدم دالیل از یکی تواندمی

پذیري میانگین مربعات تركیب .باشد تنش بدون شرایط

( براي SCAپذیري خصوصی )یبو ترك (GCAعمومی )

(، كه بیانگر اهمیت توأم 8دار بود )جدول كلیه صفات معنی

اثرات افزایشی و غیرافزایشی در كنترل ژنتیکی عملکرد 

 GCAبود. همچنین اثر متقابل  1Fارزیابی  نسلدر اسانس، 

در محیط براي عملکرد اسانس، در نسل  SCAدر محیط و 

 اثر شدن دارمعنی كلی طور دار بود. بهمعنی 1Fارزیابی 

 ثرا حساسیت عملکرد اسانس، براي محیط با GCA متقابل

.شانن محیط به را صفت این كنندهكنترل هايژن افزایشی
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 آبیاري متفاوت هايرژیم تحت( .Coriandrum sativum L) گشنیز F1 نسل در اسانس عملکرد مركب واریانس تجزیه -8 جدول

 (شدید تنش و مالیم تنش نرمال، آبیاري)

Table 1- Combined analysis of variance for essential oil yield in the F1 generation under different irrigation regimes 

(well-watered, moderate stress and Sever Stress) in coriander (Coriandrum sativum L.) 

Source Df Mean Squares 
Environment (E) 2 **0.008 
Replication /(E) 6 0.00042 
Genotype (G) 20 **0.003 
GCA 5 **0.007 
SCA 15 **0.002 

E G  40 **0.0006 
E GCA  10 **0.001 
E SCA  30 **0.0004 

Error 120 0.0000387 

 خصوصی پذیريتركیب: SCA عمومی، پذیريتركیب: GCA. درصد 8 احتمال سطح در دارمعنی ،**

** , Is significant at 1% level of probability. General combining ability (GCA), specific combining ability (SCA). 

 

 نیوالدی كه است موضوع این بیانگر دیگر طرف از و دهدمی

 از( خشکی تنش نرمال یا) محیطی شرایط یک در كه

GCA محیط همان در فقط هستند، برخوردار مناسبی 

 رارق مدنظر مناسب شوندهتركیب یک عنوان به توانندمی

 نای و همچنین دهند انتقال را خود صفت نتاج در و گیرند

 دیگري والد دیگر محیطی شرایط در كه دارد وجود امکان

 طور به. گردد انتخاب مناسب شوندهتركیب عنوان به

 براي محیط با SCA بین متقابل اثر شدن دارمعنی مشابه،

 شرایط هر در كه است موضوع این بیانگر صفات همه

 آن هب مختص هیبریدي تركیبات( خشکی تنش و نرمال)

 لذا گیرد، قرار مدنظر اصالحی هايبرنامه در باید محیط

 خصوصیات از محیط قراردارند یک در كه هیبریدهایی

 ردیگ هايمحیط در توانندنمی هستند برخوردار مناسبی

 حساسیت آن عمده دلیل كه باشند، داشته را بازدهی همان

 اردمعنی بنابراین. است محیط به هاژن غیرافزایشی اثر

 بیانگر محیط با SCA و محیط با GCA متقابل اثر شدن

 محیط به غیرافزایشی و افزایشی اثرات دو هر حساسیت

 ژنی، اثرات برآورد باید نیز صفات این در لذا. است

 رطو به محیط هر در ژنتیکی تجزیه و هاپذیريتركیب

 كه است داده نشان مطالعات. گیرد صورت جداگانه

 براي( SCA) خصوصی و( GCA) عمومی پذیريتركیب

 قابلمت اثرات محیطی تغییرات با گشنیز در صفات اكثر

 Khodadadi et al., 2016; Khodadadi et) دهدمی نشان

al., 2017.) 

 

 نحوه عمل ژن 
و در هر سه شرایط  1F نتایج نشان داد كه در نسل ارزیابی

 براي( GCA) عمومی پذیريآبیاري مختلف، تركیب

كه بیانگر این  (،1)جدول  دار شدمعنی عملکرد اسانس

 صالحا براي خوبی پتانسیل ژنتیکی، مواد است كه در این

 تنوع عملکرد اسانس نظر از هاژنوتیپ و داشته وجود

 وصیخص پذیريتركیب. دهندمی نشان مناسبی ژنتیکی

(SCAهم براي ) (1)جدول  دار شدمعنی عملکرد اسانس .

 ولیدت و است هتروزیس به مربوط اثر این اینکه به توجه با

 ریز هايگل داشتن دلیل به تالقی طریق از هیبرید گشنیز

 بنابراین نیست، پذیر امکان آن تکنیکی مشکالت و

 . استفاده كرد آن از مستقیم طور به تواننمی

 عنوان ( بهGCA/SCA) در این مطالعه از نسبت بیکر

 واریانس نسبی اهمیت مقایسه جهت در معیاري

𝜎𝑔)عمومی پذیريتركیب
 پذیريتركیب واریانس و (2

𝜎𝑠) خصوصی
 هرچقدر كه طوري به است، شده استفاده (2

 بیشتر تاهمی بیانگر باشد، ترنزدیک یک عدد به این نسبت

 مطالعه مورد صفت ژنتیکی كنترل در افزایشی اثرات

 انگربی یک عدد از تشخیص فاكتور انحراف میزان. باشدمی

 مورد فتص ژنتیکی كنترل در غالبیت، اثرات بیشتر نقش

مقادیر نسبت  (.Banerjee & Kole, 2009) باشدمی نظر

 آورده شده است. 1در جدول  1F ارزیابی بیکر در نسل

در هر سه رژیم آبیاري مورد مطالعه، مقادیر نسبت بیکر 

پایین بود )جدول  1Fنسل  ارزیابی عملکرد اسانس دربراي 

 یانگرب عملکرد اسانس، براي پایین (. مقادیر نسبت بیکر1
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 رد( غالبیت جمله از) غیرافزایشی اثرات بیشتر نقش

د گویاي تواناین نتیجه می .است صفت این ژنتیکی اریانسو

وجود اپیستازي تکمیلی و یا لینکاژ از نوع جذب بین 

 Ramachandram)كننده این صفت باشد نترلهاي كژن

& Goud, 1981) .رسد كه استفاده از لذا به نظر می

هاي پیشرفته تالقی سبب افزایش احتمال شکستن نسل

 لینکاژهاي ژنی شود. 

 

 آبیاري متفاوت هايرژیم در( Coriandrum sativum L.) گشنیز اسانس عملکرد ژنتیکی برآوردهاي و پذیريتركیب تجزیه -1 جدول

 (شدید تنش و مالیم تنش نرمال، آبیاري)

Table 2- Analysis of synthesis ability and genetic estimates of essential oil yield in different irrigation regimes (well-

watered, moderate stress and Sever Stress) in coriander (Coriandrum sativum L.) 

Estimate 
Water treatment 

Well-Watered Moderate Water Stress Severe Water Stress 

GCA 0.002** 0.006** 0.00064** 

SCA 0.001** 0.001** 0.00023** 

Error 0.000034 0.000053 0.000029 

 
0.000045ns 0.00018* 0.000017* 

 
0.0004** 0.00046** 0.000066** 

GCA/SCA 0.18 0.44 0.35 

*,ns 58/5و  50/5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و . (𝜎𝑔
𝜎𝑠)پذیري عمومی،واریانس تركیب :(2

 پذیري خصوصی: واریانس تركیب(2
ns, * and ** non-significant and significant at the 0.05 & 0.01 level of probability, respectively. Variance of general 
combining ability (𝜎𝑔

2), variance of specific combining ability (𝜎𝑠
2) 

 

 
( .Coriandrum sativum L) گشنیز اسانس عملکرد جهت آللدي تالقی از حاصل هايژنوتیپ براي متوسط گرآزمون مؤلفه نمودار -8 شکل

 معمولی آبیاري شرایط در

Figure 1- Average tester coordinate (ATC) view of Biplot for genotypes derived from Diallel crosses for essential oil yield 

coriander (Coriandrum sativum L.) in well-watered conditions. 
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( .Coriandrum sativum L) گشنیز اسانس عملکرد براي آللدي تالقی از حاصل هايژنوتیپ براي متوسط گرآزمون مؤلفه نمودار -1 شکل

 مالیم خشکی تنش شرایط در

Figure 2- Average tester coordinate (ATC) view of Biplot for genotypes derived from Diallel crosses for essential oil yield 

coriander (Coriandrum sativum L.) in moderate drought stress conditions. 

 

 
( .Coriandrum sativum L)گشنیز اسانس عملکرد براي آللدي تالقی از حاصل هايژنوتیپ براي متوسط گرآزمون مؤلفه نمودار. 9 شکل

 شدید خشکی تنش شرایط در

Figure 3- Average tester coordinate (ATC) view of Biplot for genotypes derived from Diallel crosses for essential oil yield 

coriander (Coriandrum sativum L.) in severe drought stress conditions. 
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 پذیری عمومی و خصوصیترکیب
 بیشترین )مازندران(، داراي 4P، والد 8 به شکل توجه با

در هر سه  مثبت و عمومی پذیريتركیب قابلیت مقدار

یم تنش مال شرایط در شرایط آبیاري مختلف بود. همچنین

)مازندران(،  4P)بوشهر( بعد از والد  6Pو تنش شدید والد 

عمومی بود  پذیريتركیب مقدار بیشترینداراي 

 )مازندران(، كه 4P )بوشهر( و 6P(. والدهاي 1و 8هاي)شکل

 مثبت عمومی پذیريمقدار تركیب بیشترین داراي

ده بیشتر و ارتقاءدهن افزایشی اثر با يهاژن داراي باشند،می

به عنوان یک صفت اصالحی مهم در  عملکرد اسانس

  .گشنیز هستند

هاي والدي مازندران ژنوتیپ 9و  1، 8هاي شکل به توجه با

(4P) بوشهر و (6Pداراي ،) قابلیت مقدار بیشترین 

در هر سه رژیم آبیاري بودند.  خصوصی پذیريتركیب

با  (6P) بوشهر و( 4P) مازندران والدي هايبنابراین ژنوتیپ

 خصوصی و عمومی پذیريتركیب هايقابلیت داشتن

در شرایط  هاتالقی مناسب والد عنوان به توانندخوب، می

  .گردند منظور آبی كم تنش و آبیاري معمولی

آبیاري معمولی و تنش خشکی شدید،  شرایط در

 و (5P) همدان (،4P(، مازندران )2Pهاي مركزي )ژنوتیپ

 چند نمودار يهاضلع رأس در با قرار گرفتن (6P) بوشهر

هاي آوردند )شکل به وجود را بخش مختلف چهار ضلعی،

 هاي كرجدر شرایط تنش خشکی مالیم، ژنوتیپ .(6و  4

(1P)، مازندران (4P)، همدان (5P )بوشهر و (6P)چهار ، 

در شرایط  .(0آوردند )شکل  وجود به را مختلف بخش

والدي  آبیاري معمولی و تنش خشکی مالیم، ژنوتیپ

 ناحیه در گرآزمون تعداد بیشترین داراي (4P) مازندران

 صفت براي بنابراین ( و0 و 4هاي )شکل بود خودش

 والد تواندمی (4P) والدي مازندران عملکرد اسانس، ژنوتیپ

 هك باشد، گرهاسایر آزمون با تركیب در مناسبی مادري

 شتن و معمولی آبیاري شرایط در هتروزیس بروز به منجر

 مالیم شود.  خشکی

 موردهاي در شرایط تنش خشکی شدید، تمامی آزمون گر

 مازندرانهاي والدي مطالعه در دو بخش مربوط به ژنوتیپ

(4P )بوشهر و (6P)  قرار دارند؛ به طوري كه آزمون گرهاي

(، در بخش مربوط 6P) بوشهر و (5P) (، همدان2Pمركزي )

(، 1P( گرهاي كرجو آزمون (4P) به ژنوتیپ والدي مازندران

ژنوتیپ (، در بخش مربوط 4Pمازندران ) ( و3Pاصفهان )

  (6P) والدي بوشهر

 

 
 در (.Coriandrum sativum L) گشنیز اسانس عملکرد براي آللدي تالقی از حاصل هايژنوتیپ براي چندضلعی نمودار -4 شکل

 معمولی آبیاري شرایط
Figure 4- Polygon view of Biplot for genotypes derived from Diallel crosses for essential oil yield coriander 

(Coriandrum sativum L.) in well-watered conditions. 
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 در.( Coriandrum sativum L) گشنیز اسانس عملکرد براي آللدي تالقی از حاصل هايژنوتیپ براي چندضلعی نمودار -0 شکل

 مالیم خشکی تنش شرایط

Figure 5- Polygon view of Biplot for genotypes derived from Diallel crosses for essential oil yield coriander 

(Coriandrum sativum L.) in moderate drought stress conditions. 
 

 
 

 
 در( .Coriandrum sativum L) گشنیز اسانس عملکرد براي آللدي تالقی از حاصل هايژنوتیپ براي چندضلعی نمودار -6 شکل

 شدید خشکی تنش شرایط

Figure 6- Polygon view of Biplot for genotypes derived from Diallel crosses for essential oil yield coriander 

(Coriandrum sativum L.) in severe drought stress conditions. 
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 مازندران(. با توجه به اینکه ژنوتیپ 6اند )شکل واقع شده

(4P) بوشهرگر به همراه آزمون (6P)  در یک بخش و ژنوتیپ

 در (4P) گر مازندرانبه همراه آزمون (6P) والدي بوشهر

 بیانگر وضعیت این كه -دارند، قرار هم دیگر با بخش

ملکرد ع صفت براي ژنوتیپ زیاد دو بسیار پذیريتركیب

ر به طو -باشدمیدر شرایط تنش خشکی شدید اسانس 

 و( 4P) مازندران والدي هايكلی می توان گفت كه ژنوتیپ

هاي عمومی بوده و شونده، بهترین تركیب(6P) بوشهر

ر این ورد بررسی دهاي مقابلیت تركیب با بیشتر ژنوتیپ

 مطالعه را دارند.

 

 

 گیري كلی نتیجه
 هايژنوتیپ كه داد نشان مطالعه این نتایج كلی طور به

 هايقابلیت داشتن با ،(P6) بوشهر و( P4) مازندران والدي

 عملکرد براي خوب خصوصی و عمومی پذیريتركیب

 براي هاتالقی در مناسب والدین عنوان به توانندمی اسانس،

 شرایط در باال اسانس عملکرد با هايواریته به رسیدن

. ندقرار گیر استفاده مورد آبی، كم تنش و معمولی آبیاري

 هك داد نشان ژنتیکی پارامترهاي برآورد نتایج همچنین

 ،اسانس عملکرد كنترل در ژنی غیرافزایشی اثرات نقش

 ویايگ تواندمی نتیجه این. بود افزایشی اثرات از بیشتر

 نبی جذب نوع از لینکاژ یا و تکمیلی اپیستازي وجود

 .باشد صفت این كنندهكنترل هايژن
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