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  مقدمه
تامین  مهم چغندرقند، یکی از دو محصول     

 با داشتن خواص که استساکارز کننده قند 
به  ،شیرین کنندگی و قابلیت نگه داری باال

عنوان اجزاء تشکیل دهنده یا افزودنی در طیف 
ها و مواد داروئی وسیعی از غذاها، نوشیدنی 

 افزایش به باتوجه). 5 (شود استفاده می
 یکی عنوان به شکر نقش و جمعیت روزافزون

 تحقیقات بشر، غذایی جیره مهم اجزاء از
 اهمیت روز به روز غذایی ماده این پیرامون
 قوی بسیار ای ماده قند .کند می پیدا بیشتری

 گردد می محسوب غذائی درجیره زا انرژی و
 حرارت کالری 100 تولید برای که طوری به
 قند گرم 25 است کافی فقط انسان بدن در

 غذائی مهم ماده این امروزه). 11( شود مصرف
 آید، می دست به چغندرقند و نیشکر دوگیاه از
 شده تولید قند درصد 37 حدود که طوری به
 حاصل نیشکر از بقیه و چغندرقند از ،جهان در
 جمله از رگشندگ گیاهان در). 5( گردد می

 اهمیت از) F1 (هیبرید ارقام تهیه چغندرقند
 چغندرقند، نسل یک در .است برخوردار خاصی

 و ریشه عملکرد جمله از زراعی صفات مجموعه
 اجزای مقدار شربت، خلوص عیارقند، قند،

 اهمیت از سازگاری و ریشه فرم غیرقندی،
 های برنامه اهداف). 5( است برخوردار خاصی

 و پایدار ارقام تهیه غندرقندچ بهنژادی
 تولید های هزینه حداقل با که است سازگاری
 واحد در استحصال قابل قند عملکرد حداکثر
 نیازهای سایر عالوه به و داشته را سطح

 این. باشد پاسخگو را چغندرکاران و ها کارخانه
 خصوصیات گزینش طریق از فقط اهداف
 ینروا از. یابد می تحقق تکنولوژیک و زراعی

 و ریشه تولید قند، عملکرد برای گزینش
 کارایی برای گزینش حقیقت در قند عیار

 یک تولید افزایش. است بیشتر فیزیولوژیک
 امکانپذیر طریق دو از معموالً زراعی محصول

 میزان افزایش و کشت زیر سطح افزایش: است
 کشت زیر سطح افزایش سطح واحد در تولید

 عدم جمله از مختلف دالیل به چغندرقند
 محدودیت دیم مناطق در آن کشت امکان
 با نحوی به کسانیکه تمام برای بنابراین. دارد

 راهی دارند کار سرو کشور شکر و قند تامین
 وافزایش سطح واحد در تولید افزایش بجز
   باقی استحصال قابل شکر بازده
 به دستیابی علت همین به). 14( ماند نمی

 ژنتیکی پتانسیل افزایش موجب که روشهایی
 با جدید های واریته وتهیه موجود ارقام

 توجه مورد همواره گردد، مطلوب خصوصیات
  .است بوده نژادگران به

امروزه به برکت پیوند دانش های ریاضی و      
بیولوژی با علم ژنتیک به نژادگران مجموعه 
تحسین برانگیزی از روشها را برای تعیین 

ء ژن ها و آلل ها در اثرات متقابل یکایک اجزا
اختیار دارند و به کمک این روش ها، پارامترها 
و روابط بین ژن های کنترل کننده صفات را 

از بین این روشها، روش ). 1(برآورد می نمایند 
تجزیه و تحلیل دای آلل به عنوان روشی بسیار 
قوی و کارا به منظور برآورد پارامترهای 

   ژن ها، ژنتیکی همچون وراثت پذیری، عمل
ترکیب پذیری خصوصی و عمومی و تعیین 

چهار روش . میزان هتروزیس استفاده می شود
معموالً برای به  )10(تالقی دای آلل گریفینگ 

  دست آوردن اطالعات ژنتیکی براساس 
داده های حاصل از یک سال و یک مکان 



  

F1

GGE 

Entry

Tester

GGE

ij l il lj ijY +j

ijYij

jjl

l=1, 2 kPClK=2

l j

jPCli l

1- Genotype and the Genotype-by-Environment biplot methodology 
2- Singular Value Decomposition 
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 ارزیابی قابلیت ،هدف از تحقیق حاضر     
تیپ  ژنو9(ترکیب پذیری عمومی والدین 

 36و قابلیت ترکیب پذیری خصوصی ) والدی
، همچنین شناسایی بهترین F1هیبرید نسل 

تستر از میان والدین و بهترین هیبرید با 
برای صفات   بای پالتGGEاستفاده از روش 

عملکرد ریشه، عملکرد قند و عملکرد قند قابل 
  .استحصال در کشت پاییزه چغندرقند می باشد

  
  مواد و روشها

  چغندرقند1ژنوتیپ اتایپ 9در این تحقیق      
تهیه شده از موسسه اصالح و تهیه بذر 

، 261، 452، 474، 7173 شامل چغندرقند کرج
436-104 ،SB-FIROZ ،RR607 ،436و  
به همراه ژنوتیپ های نرعقیم آنها  7112-36

تالقی  )9×9( یکطرفه در قالب روش دای آلل
 2تالقی دای آلل با روش . داده شدند

والد  9و  F1هیبرید  36. گریفینگ انجام شد
در قالب ) 1جدول (تیمار شاهد  4همراه با 

تکرار در مزرعه  3طرح التیس سه گانه با 
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در 

هر . کشت شدند 1387- 1388سال زراعی 
متر  6کرت در هر تکرار شامل دو خط به طول 

 متر از باال و  که در هنگام برداشت نیمبود
پایین هر کرت به عنوان اثر حاشیه حذف 

 و شمارش کرت هر های ریشه  تعداد.گردید
 دستگاه توسط شستشو، از پس و گردید توزین

 پس و تهیه) پلپ (ریشه خمیر 2نما و اتوماتیک
 آزمایشگاه به کیفی تجزیه جهت ،انجماد از

 چغندرقند بذر تهیه و اصالح تحقیقات موسسه
   ریشه، عملکرد صفات  براساس.شد لارسا کرج

  

 صفات استحصال، قابل شکر و قند عیار
 به استحصال قابل قند عملکرد و قند عملکرد
 SY=RY×SC های فرمول از استفاده با ترتیب

صفات  .محاسبه شد WSY=RY×WSC و
کیفی به وسیله دستگاه بتاالیزر در آزمایشگاه  
موسسه اصالح و تهیه بذر چغندرقند کرج 

 ها داده واریانس تجزیه. ندازه گیری شدا
  با استفاده از  گانه سه التیس طرح براساس

 که آنجایی از. گرفت انجام SASنرم افزار 
 طرح به نسبت التیس طرح نسبی سودمندی
 100 محدوده در تصادفی کامل بلوکهای
   ها داده تجزیه لذا گردید، برآورد درصد

 جامان تصادفی کامل بلوکهای طرح براساس
اثرهای ترکیب پذیری عمومی و خصوصی  .شد

 گریفینگ پس از Bاز روش دوم مدل مخلوط 
حذف تیمارهای شاهد و با استفاده از نرم افزار 

DIALL(Version 1.1) 3( برآورد شد.(  
   مدل ریاضی و تجزیه داده ها

از روش برای تجزیه داده های دای آلل      
GGE ادیر به مق بر تجزیه بای پالت مبتنی
 ریشه دوم مقادیر همچنین. استفاده شدمنفرد 

ام براساس رابطه زیر kمنفرد برای مولفه اصلی 
lx               :آمدبدست  n1/2 1/ 4( )lλ =  

 مقدار منفرد برای مولفه lxدر این رابطه، 
برای مقیاس . استژنوتیپ  تعداد nام و lاصلی 

) Symmetrical Scaling(ن بندی متقار
 از ،گرها آزمون و ژنوتیپ هابردارهای ویژه 

  :شد روابط زیر استفاده
*
il l il l ik lξ = λ ξ = (λ ξ )λ1/2 1/2

*
jl l jl jl lη = λ η = η λ1/2 1/2  

1- O-type                                   2- Venema 
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نرم افزار مورد استفاده در این مرحله نیز      
پس از مقیاس بندی .  بودSASنرم افزار 

 زمونآو ژنوتیپ ها ی ویژه امتقارن برداره
، مقادیر مورد نیاز برای رسم نمودارهای گرها

این نمودارها با . بای پالت حاصل می شود
از  . رسم گردیدEXCEL برنامهستفاده از ا

گراف بای پالت برای تعیین ترکیب پذیری 
و گر   آزمونعمومی و خصوصی، بهترین 

فاصله افقی هر . بهترین هیبریدها استفاده شد
مختصات تستر از محور عمودی ژنوتیپ 
 و آن هم در جهت فلش محور افقی 1متوسط

بیانگر مقدار مثبت ترکیب پذیری عمومی 
ترکیب پذیری عمومی و خصوصی . است

ژنوتیپ ها با استفاده از موقعیت میانگین 
بدین منظور از . ها تعیین می شودگر آزمون

 گرها آزمونمبداء مختصات خطی به میانگین 
   یابد تا وصل و به دو طرف ادامه می
ه این خط دیواره های نمودار را قطع کند، ک

  . استهمان مختصات تستر متوسط 
ژنوتیپ هایی که در انتهای مثبت این خط 
هستند دارای بیشترین ترکیب پذیری عمومی 

نجایی که اثر ترکیب آ از. هستند و بالعکس
هستند،  متعامدپذیری عمومی و خصوصی 

مختصات تستر فاصله ژنوتیپ ها با محور افقی 
متوسط، بیانگر ترکیب پذیری خصوصی برای 

 گری آزمون). 21(ژنوتیپ های مختلف است 
 در ترکیب با سایر گر آزمونبه عنوان بهترین 

ها شناخته می شود که در مرکز نقطه ژنوتیپ 
باشد، در واقع  متوسط گر آزموندایره مرکزی 

آل ژنوتیپی است که کمترین   ایدهگر آزمون
 گر آزمون با محور افقی مختصات فاصله را

متوسط داشته و در جهت فلش این محور 

وجهی نمودار بای  نمایش چند). 20(باشد 
پالت روش بسیار مناسبی برای بررسی الگوها 
  و تفسیر اثر متقابل بین ژنوتیپ ها و 

 وجهی چنداز نمودار .  می باشدگرها آزمون
برای تشخیص بهترین هیبریدهای ممکن از 

 استفاده گرها آزمونها و ژنوتیپ   بینتالقی
  این چند وجهی از طریق وصل کردن . دوشمی 

ژنوتیپ هایی حاصل می شود که بیشترین 
فاصله را از مبداء مختصات دارند به طوری که 

ها داخل این چند وجهی قرار  ژنوتیپسایر 
خطوط عمودی که از مبداء بای پالت . گیرند

وجهی بوده  دعمود بر اضالع چنشروع شده و 
به منظور تفکیک نواحی مختص بای پالت را و 

 به چند ناحیه تقسیم می نماید ژنوتیپهر 
  ).20 (ترسیم می شود
  نتایج و بحث

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده 
صفات عملکرد ریشه، عملکرد قند و عملکرد  
قند قابل استحصال در قالب طرح بلوک های 

 بین ژنوتیپ های کامل تصادفی نشان داد که
مورد بررسی برای صفات مذکور در سطح 
احتمال یک درصد اختالف معنی دار وجود 

پس از تجزیه طرح پایه و . )2جدول (دارد 
اطالع از وجود تفاوت ژنتیکی بین ژنوتیپ های 
مورد بررسی، در مرحله دوم، اقدام به تجزیه 
ترکیب پذیری ژنوتیپ های مورد بررسی در 

  ترکیب پذیری عمومی. این تحقیق شد
ژنوتیپ ها برای صفات عملکرد ریشه، عملکرد 
قند و عملکرد قند قابل استحصال در سطح 

همچنین . درصد معنی دار بود 5احتمال 
ترکیب پذیری خصوصی برای صفات عملکرد 

 یکریشه و عملکرد قند در سطح احتمال 
1- ATC: Average Tester Coordinate 
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درصد و برای صفت عملکرد قند قابل 
 درصد معنی دار 5استحصال در سطح احتمال 

 افزایشی این امر بیانگر آن است که اثرهای. بود
  در ) غالبیت و اپیستازی( غیرافزایشی ژن ها و

، اما سهم اثرهای کنترل این صفات نقش دارند
و از این ) 2جدول (غیر افزایشی بیشتر است 

لحاظ نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات قبلی 
  .)12 و 9 ،2(مطابقت دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

و برآورد مقادیر ترکیب پذیری عمومی      
برای هر یک از صفات مورد مطالعه خصوصی 

.  ارائه شده است4 و 3ول اژنوتیپ ها در جد
برای صفت عملکرد ریشه بیشترین میزان 
  ترکیب پذیری عمومی مربوط به الین

مثبت و معنی دار در سطح احتمال ( 436-104
و کمترین مقدار آن مربوط به الین )  درصد1

RR607)  منفی و معنی دار در سطح احتمال
بود، همچنین بیشترین میزان )  درصد1

ترکیب پذیری خصوصی مربوط به هیبرید 
مثبت و معنی دار در سطح  (474×7173

و کمترین میزان آن از )  درصد1احتمال 
منفی و ( حاصل شد RR607  × RR607تالقی

برای ).  درصد1معنی دار در سطح احتمال 

 صفت عملکرد قند بیشترین و کمترین میزان
 پذیری عمومی به ترتیب مربوط به بترکی

   بود RR607 و SB-FIROZالین های 
، ) درصد1معنی دار در سطح احتمال (

همچنین بیشترین میزان ترکیب پذیری 
 474×7173برید خصوصی مربوط به هی

)  درصد1مثبت و معنی دار در سطح احتمال (
بود و کمترین میزان ترکیب پذیری خصوصی 

منفی و  (RR607  × RR607مربوط به تالقی
. بود)  درصد1معنی دار در سطح احتمال 

کمترین و بیشترین میزان ترکیب پذیری 
عمومی برای صفت عملکرد قند قابل 

ین های استحصال به ترتیب مربوط به ال
RR607 و SB-FIROZ معنی دار در ( بود

مارهش والدین/ نام ژنوتیپ   مشخصات و ویژگی ها 
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 7112-36 1  
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 7173 2  
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 474 3  
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 452 4  
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 261 5  
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 436-104 6  
7 SB-FIROZ منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی  
8 RR607 منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی  
منوژرم - اتایپ-نرعقیم سیتوپالسمی 436 9  
10 Monotuno مقاوم به بولتینگ-شاهد  
11 Palma مقاوم به لکه برگی سرکوسپورا-شاهد  
12 Rasoul متحمل به بولتینگ و سرکوسپورا-دشاه  
  حساس-شاهد 9597 13

  چغندرقند مورد آزمون والدی و ارقام شاهد مشخصات ژنوتیپ - 1جدول 
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  .غیر معنی دار: nsدرصد و  5و  1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  :* و **

  
  

  
نتایج تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد      

کل تغییرات % 62که برای صفت عملکرد ریشه 
و % 39ترتیب ه ب(به وسیله دو مولفه اصلی اول 

کل % 54، برای صفت عملکرد قند %)23
و دوم %) 33(مولفه اصلی اول (تغییرات 

و برای صفت عملکرد قند قابل %)) 21(
مولفه اصلی اول (کل تغییرات % 54استحصال 

 دو مولفه اول توسط %))24(و دوم %) 30(
یان و هانت ). 5جدول (توضیح داده می شود 

اثر قدرت ترکیب پذیری عمومی و ) 20(
خصوصی را برای ژنوتیپهای گندم براساس 

مشخص  ط متوسگر آزمونتعریف مختصات 
 آزمون میانگین یا متوسط گر آزمون .نمودند
برابر با متوسط  PC2 و PC1دارای نمرات  گرها

 تالقی ها تالقی ها
 2والد  1والد 

عملکرد 
 ریشه

قابل  عملکرد قند عملکرد قند
 2والد  1والد  استحصال

 عملکرد قند عملکرد قند عملکرد ریشه
 قابل استحصال

36-7112 36-7112 ns824/1-ns069/0-  ns215/0  474  436  ns466/3-  ns357/0-  ns117/0-  
36-7112 7173  ns311/8-ns235/1-  ns07/1-  452  452  ns032/8-  ns137/1-  ns841/0-  

36-7112 474 ns463/1 ns0607/0  ns073/0-  452  261  ns718/3-  ns277/0-  ns12/0  

36-7112 452 *384/12 **225/2  **786/1  452  436-104 ns286/0-  ns464/0-  ns548/0-  
36-7112 261 ns773/3 ns463/0  ns094/0-  452  SB-FIROZ  ns181/2-  ns168/0-  ns180/0-  

36-7112 436-104 ns229/1-ns428/0-  ns159/0-  452  RR607  **690/15  **487/2  **059/2  

36-7112 SB-FIROZ ns52/9- *604/1-  *319/1-  452  436  ns488/6  ns707/0  ns299/0  

36-7112 RR607 ns  978/7ns433/1  ns239/1  261 261  ns2/4  ns458/0  ns246/0  
36-7112 436 ns89/2- ns775/0-  ns738/0-  261  436-104 ns747/4-  ns817/0-  ns733/0-  

7173 7173 ns178/5-ns162/1-  ns118/1-  261  SB-FIROZ  ns315/1  ns441/0  ns572/0  

7173 474 **942/16**037/3  **794/2  261  RR607  ns283/2  ns329/0  ns240/0  

7173 452 ns 142/10-*570/1-  ns177/1-  261  436  *19/12-  **279/2-  **806/1-  

7173  261 ns 912/2 ns698/0  ns729/0  104-436  436-104 *363/10-  ns225/1-  ns529/0-  
7173  436-104 ns  725/8ns05/1  ns495/0  104-436  SB-FIROZ  ns768/5  ns555/0  ns110/0  
7173  SB-FIROZ  ns755/4 ns926/0  ns834/0  104-436  RR607  ns719/2  ns459/0  ns444/0  

7173  RR607  ns834/3-ns418/0-  ns257/0-  104-436  436  *683/11  *048/2  *423/1  

7173  436 ns69/0- ns163/0-  ns111/0-  SB-FIROZ  SB-FIROZ  *596/9-  *113/1-  ns620/0-  

474 474  *058/12-**842/1-  *481/1-  SB-FIROZ  RR607  ns324/2  ns336/0  ns257/0  
474  452  ns171/2-ns662/0-  ns675/0-  SB-FIROZ  436  ns22/3  ns451/0  ns366/0  

474  261  ns972/1 ns524/0  ns477/0  RR607  RR607  **306/13-  **485/2-  **269/2-  

474  436-104 ns908/1-ns0447/0  ns0264/0  RR607  436  ns674/1  ns596/0  ns622/0  

474  SB-FIROZ  *509/13 ns287/1  ns599/0  436  436  ns915/1-  ns113/0-  ns0315/0  

474 RR607 ns23/2- ns252/0- ns06/0- SE (S i ,i) 656/4 701/0  575/0  
SE (S i ,i) 656/4  701/0  575/0  SE (S i,j) 263/5  792/0  650/0  
SE (S i,j) 263/5  792/0  650/0  SE (Sij-Sik) 76/7  16/1  95/0  

SE (Sij-Sik) 76/7  16/1  95/0  SE (Sij-Skl) 36/7  1/1  9/0  
SE (Sij-Skl) 36/7  1/1  9/0       

   صفات عملکردی های چغندرقند از نظرژنوتیپخصوصیبرآورد مقادیر ترکیب پذیری - 4   جدول
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  ).20(می باشد    گرها  آزمون در همه PC2 و PC1نمرات 
  

 سهم نسبی، سهم تجمعی و واریانس ریشه های مشخصه برای صفات عملکردی ژنوتیپ های - 5جدول             
  در چغندرقند9×9 حاصل از تالقی دای آلل                            

 سهم تجمعی سهم نسبی واریانس ریشه مشخصه ریشه مشخصه صفت

1 64/253  39/0  39/0  

2 78/147  23/0  62/0  

3 85/104  16/0  77/0  

4 11/63  09/0  87/0  

5 21/38  059/0  92/0  

6 51/36  056/0  98/0  

7 05/5  008/0  99/0  

8 89/1  003/0  1 

 
 
 

 عملکرد ریشه

9 0 0 1 

1 41/5  336/0  33/0  

2 33/3  21/0  542/0  

3 92/2  181/0  723/0  

4 72/1  107/0  83/0  

5 39/1  087/0  917/0  

6 12/1  07/0  987/0  

7 19/0  012/0  999/0  

8 01/0  001/0  1 

 
 
 

 عملکرد قند

9 0 0 1 

1 13/3  30/0  30/0  

2 48/2  24/0  54/0  

3 07/2  199/0  739/0  

4 1/1  106/0  845/0  

5 85/0  082/0  927/0  

6 61/0  059/0  985/0  

7 11/0  011/0  996/0  

8 03/0  004/0  1 

 
 
 

عملکرد قند 
 قابل استحصال

9 0 0 1 

دارای  104-436والد  1با توجه به شکل      
برای مثبت  یبیشترین ترکیب پذیری عموم

دارای بیشترین  RR607 والد وعملکرد ریشه 
مقدار ترکیب پذیری عمومی منفی برای 

ژنوتیپ های ترتیب . می باشدعملکرد ریشه 

برای ترکیب پذیری عمومی مورد مطالعه 
  :استزیر عملکرد ریشه به صورت 

  
436-104> SBFIROZ> 452> 7173> 474> 
7112-36> 261> RR607. 
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همانطور که مالحظه می شود نتایج حاصل      
پالت با نتایج حاصل از تجزیه  بایاز تجزیه 

تالقی دای آلل به روش گریفینگ به خوبی 
تطابق دارد و روش بای پالت می تواند به عنوان 
یک روش بسیار عالی برای نشان دادن نتایج 

آلل مورد استفاده قرار  داده های تالقی دای
در هرحال اگرچه اختالفاتی از نظر ). 7(گیرد 

جود دارد، اما بای  وSCA و GCAرتبه بندی 
پالت به صورت صحیح و دقیق ژنوتیپ های 

 SCA و GCAدارای بزرگترین و کوچکترین اثر 
  را برای هر سه صفت مورد مطالعه معرفی 

 که تفاوت های ناچیز حاصل دهرچن .می نماید
سهم پایین دو از این دو روش احتماالً به دلیل 

مولفه اصلی اول و دوم در توضیح واریانس کل 
  ).8(صفات مورد مطالعه می باشد 

  ژنوتیپ هایی که دارای بیشترین      
  ترکیب پذیری عمومی مثبت هستند دارای 
ژن های با اثر افزایشی و ارتقا دهنده عملکرد 
ریشه بعنوان یک صفت مهم اصالحی در 

در نمودار بای پالت  .)9 (چغندرقند هستند
 گر آزموناز مختصات ژنوتیپ فاصله هر 

را ژنوتیپ ، ترکیب پذیری خصوصی آن متوسط
ژنوتیپ این شاخص تمایل هر . تخمین می زند

و های دیگر ژنوتیپ را به تولید هیبرید بهتر با 
 .نشان می دهداثرات غیرافزایشی ژن ها را 

 بیشترین ترکیب پذیری 1براساس شکل 
خصوصی برای صفت عملکرد ریشه مربوط به 

ه برای  ک می باشد474 و 7173ژنوتیپ های 
 مثبت و برای SCA مقدار 7173ژنوتیپ 
 . میزان آن منفی می باشد474ژنوتیپ 

و مقادیر متوسط  گر آزمونهمچنین مختصات 
معیاری بردارهای ویژه هر یک از دو مولفه 

های  ها به گروه بندی الین جهت تقسیم
الین های هر طرف این . می باشد هتروتیک

ه این ب. خط داخل یک گروه قرار می گیرند
ترتیب برای صفت عملکرد ریشه دو گروه 

گروه اول شامل ارقام . هتروتیک خواهیم داشت
SB-FIROZ ،7173 ،7112-36، RR607 و 

 474 و 452، 104-436گروه دوم شامل ارقام 
 چون روی محور مختصات 436الین . می باشد

  تستر متوسط قرار دارد جزء هیچکدام از 
  با.شود نمی محسوب هتروتیک گروه های

 های ژنی با اثر افزایشی و فرض وجود مکان
 104-436و  SB-FIROZ هایژنوتیپ غالبیت 
دارای دو مکان ژنی با اثر افزایشی و یک  احتماالً

، زیرا مکان ژنی غالبیت اما متفاوت از هم اند
این دو ژنوتیپ بیشترین میزان ترکیب پذیری 
 عمومی را دارند در نتیجه نقش اثرهای افزایشی

  در حالیکه ژن ها در آنها بیشتر است 
 دارای یک مکان ژنی با 474 و 7173الین های 

اثر افزایشی و یک مکان ژنی با اثرات غالبیت 
 زیرا بیشترین میزان متفاوت از هم می باشند

ترکیب پذیری خصوصی برای صفت عملکرد 
. )20 و 7 (ریشه مربوط به این دو الین بود

 ژنی با اثر افزایشی و  فاقد مکانRR607ژنوتیپ 
غالبیت و یا فاقد آن  واجد دو مکان ژنی با اثر

از نمودار چندوجهی برای  .)20 و 7 (است
تشخیص بهترین هیبریدهای ممکن از تالقی 

.  استفاده شدگرها آزمونها و ژنوتیپ بین 
ویژگی جالب توجه این چند وجهی این است 

 در همان بخشی قرار می گیرد گر آزمونکه هر 
های ترکیب شونده با آن ژنوتیپ که بهترین 

در بین ژنوتیپ هایی که در یک  .قرار گرفته اند
بخش واقع می شوند، بهترین ژنوتیپ ترکیب 



  

SB-FIROZ

7173RR607474436-104

7173474RR607

7173

SB-FIROZ7112-36RR607436

436-104

436-104

436-104

261452

436-104474SB-FIROZ

SB-FIROZ

RR607474

SB-FIROZ7173

7173

7112-36SB-FIROZRR607436

436-104

261

436-104474SB-FIROZ

SB-FIROZ

7173

RR607474452SB-FIROZ

474

474

7173

RR6077112-36436

452

452
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 104-436 و SB-FIROZ ،261 یاگره آزمون
 قرار گرفته و SB-FIROZژنوتیپ در ناحیه 

دورگ های حاصل از آنها دارای هتروزیس 
 474ی گرها آزمونهمچنین  .باالیی می باشند

 و 7173های ژنوتیپ  به ترتیب در ناحیه 452و 
RR607 قرار گرفته اند که دورگ بوجود آمده 

 دارای RR607×452 و 7173×474از 
وزیس باالیی برای عملکرد قند قابل هتر

 می تواند به 452ژنوتیپ  .استحصال می باشند
  عنوان بهترین والد مادری در ترکیب با 

  ، چون تعداد محسوب شود گرها آزمون
بیشتری در ناحیه آن قرار گرفته  گر آزمون
 آزمون و 452ژنوتیپ  ،6با توجه به شکل  .است
 و  در یک بخش قرار گرفته اندRR607 گر

 گر آزمون و RR607ژنوتیپ بالعکس یعنی 
 در یک بخش دیگر با هم هستند، این 452

وضعیت نشان می دهد که بین ژنوتیپ های 
RR607 ترکیب پذیری بسیار زیادی 452 و 

وجود برای صفت عملکرد قند قابل استحصال 
  دارد و هیبرید بین آنها بسیار هتروتیک 

جهت   به ترتیب 5 و 3شکل های . می باشد
 آزمون براساس بهترین گرها آزمونرتبه بندی 

 صفات عملکرد قند و عملکرد قند قابل  برایگر
 گر آزمونبهترین . استحصال استفاده می شوند

باید اوالً دارای عملکرد باالیی بوده و ثانیاً پایدار 
باشد به عبارت دیگر دارای ترکیب پذیری 
عمومی باالیی بوده و ترکیب پذیری خصوصی 

 آزمونین اساس بر ا). 13(ائینی داشته باشد پ
ی که کمترین فاصله با محور افقی گرها

متوسط که با عالمت پیکان آزمون گر مختصات 
مشخص شده است را داشته باشند و نزدیک به 

  فلش این محور باشند به عنوان بهترین 
 آزمونانتخاب می شوند و به مرکزیت  گر آزمون

زی رسم می شود، ایده آل دوایر هم مرک گر
 که به مرکز نزدیک تر هستند یگرها آزمون
بر این .  مناسب تری می باشندیگرها آزمون

 برای صفت عملکرد گرها آزموناساس ترتیب 
  :)3شکل  (قند به صورت زیر می باشد

436>RR607> SB-FIROZ> 436-104> 
7173> 261> 474> 7112-36> 452. 
همچنین برای صفت عملکرد قند قابل 

   به صورت زیر گرها آزمونستحصال ترتیب ا
  ):5شکل ( می باشد

436> RR607> 261> SB-FIROZ> 436-
104> 7112-36> 474> 7173> 452 

 از بین ژنوتیپ های ، در مجموع وبطور کلی     
دارای اثر  104-436ژنوتیپ مورد مطالعه، 

ترکیب پذیری عمومی باالیی در تالقی با سایر 
 قابلیت . عملکرد ریشه بودژنوتیپ ها برای صفت

ترکیب پذیری خصوصی دورگ حاصل از تالقی 
 دارای بیشترین مقدار برای صفات 474×7173

عملکرد ریشه، عملکرد قند و عملکرد قند قابل 
 .می باشداستحصال نسبت به سایر دورگ ها 

برای صفات عملکرد قند و  گر آزمونبهترین 
 مدل . بود436عملکرد قند قابل استحصال والد 

GGE بای پالت مدل مناسبی برای تفسیر و 
نتیجه گیری تالقی های دوطرفه می باشد که 
امکان توجیه تصویری و نمایش آن را بخوبی 

کمک این مدل امکان ه ب. فراهم می نماید
شناسایی گروههای هتروتیک، بهترین تالقی ها، 
بهترین والدین با قدرت ترکیب عمومی و 

ها و ارزیابی قابلیت گرآزمون بهترین ، خصوصی
  .گردید میسر والدین عمومی ترکیب
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 .در چغندرقندعملکرد ریشه  برای 9×9 نمودار مولفه تستر متوسط برای ژنوتیپ های حاصل از تالقی دای آلل - 1شکل 

  
  
  
 

 
  . چغندرقنددرعملکرد ریشه  برای 9×9 نمودار بهترین هیبریدها برای ژنوتیپ های حاصل از تالقی دای آلل - 2شکل 
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  .عملکرد قند در چغندرقند برای 9×9 نمودار بهترین تستر برای ژنوتیپ های حاصل از تالقی دای آلل - 3شکل 

  
  

 
  .در چغندرقندعملکرد قند  برای 9×9 نمودار بهترین هیبریدها برای ژنوتیپ های حاصل از تالقی دای آلل - 4شکل 
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  عملکرد قند قابل استحصال برای 9×9وتیپ های حاصل از تالقی دای آلل  نمودار بهترین تستر برای ژن- 5شکل     

  .در چغندرقند              
  

 
  عملکرد قند قابل برای 9×9 نمودار بهترین هیبریدها برای ژنوتیپ های حاصل از تالقی دای آلل - 6شکل       

  .در چغندرقند  استحصال                  
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Genetical Analysis for Yield Traits in Tropical Beet using of GGE-Biplot Analysis 

of Diallel Cross Data   

M. Niazian1, R. Amiri2, S.M. Mahdi Mortazavian3, A. Rajabi4 and M.R. Orazizadeh5   

Abstract 
     In order to study the genetic control of root yield, sugar yield and white sugar yield 
in tropical beet, the biplot of diallel data was used. 36 hybrids derived from crosses 
among 9 sugar beet genotypes along with four control treatments were evaluated at 
Safiabad Agricultural Research Center, Dezful, Iran during 2008-2009 growing season. 
The experimental design was a triple lattice design with three replications. Analysis of 
variance showed significant differences among genotypes for the traits at 1% 
probability level. Analysis of combining ability using Griffing's method II Diallel 
crossing scheme after elimination of the control treatments indicated that general 
combining ability of genotypes was significant for all three yield traits at 5% probability 
level. Also specific combining ability was significant for root yield and sugar yield at 
1% probability level and at 5% probability level for white sugar yield. The GGE bi-plot 
graphical were used for evaluation of O-type line potential. For root yield, 436-104 was 
the best general combiner. Also 7173 and 474 parents were the best specific 
combinatory, so that 7173×474 cross was the best hybrid for root yield, sugar yield and 
white sugar yield traits in sugar beet. 436 genotype was the best tester for sugar yield 
and white sugar yield traits.   
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