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 در شرایط)Triticum aestivum(تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان
  تنش خشکی

4محمد قادر قادري و 3زاده، امین باقی2، روح اله عبدالشاهی1معصومه حیدري رودبالی

چکیده

  تجزیه میانگین روش از  شرایط تنش خشکیوابسته به آن در صفات  عملکرد گندم نان و یژنتیکاجزاي ي به منظور مطالعه    
همراه با والدین در BC2وF1 ،F2،BC1دو رقم کویر و روشن با هم تالقی داده شد و نتاج در این پژوهش. ها استفاده شدنسل

پرچم، وزن صفات عملکرد، مساحت برگ.شرایط تنش خشکی در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردیدند

تجزیه میانگین . گیري شداندازههاي سنبله اصلی، تعداد دانه در بوته و مساحت دانه گرده هزار دانه، وزن خشک بوته، تعداد دانه
ها شامل افزایشی، غالبیت، نتایج این آزمون نشان داد که تمامی آثار ژن. نجام شداها با استفاده از آزمون مقیاس مشترك نسل

. باشندغالبیت روي نحوه توارث صفات مورد بررسی موثر می× غالبت و غالبیت × زایشی، افزایشی اف× اپیستازي افزایشی 
تعداد دانه در بوته که یکی از  .براي تعداد دانه در بوته متغیر بود% 66براي وزن هزاز دانه تا % 29پذیري خصوصی از توارث

نژادي عملکرد در براي به%) 57(و پاسخ به گزینش %) 66(ی پذیري خصوصاجزاي مهم عملکرد است با داشتن بیشترین وراثت
  . شودشرایط تنش خشکی توصیه می

  
  آزمون مقیاس مشترك، ، عملکرد، تنش خشکیهامیانگین نسلتجزیه گندم نان، :کلیديهاي واژه

  

  مقدمه
ترین تنش غیرزنده است که تولید خشکی مخرب     

در حل نژاديبهرد و آومیمحصوالت زراعی را بسیار پایین
  افزایش عملکرد دانه  ).20(این چالش توانایی زیادي ندارد 

اما از  .نژادگران در برنامه اصالحی استترین هدف بهمهم
ژنتیک آنجاکه عملکرد دانه صفت بسیار و داراي توارث پلی

  با توجه به این موضوع  .ي آن مشکل استاست، مطالعه
  ي عملکرد براي بهبود آن استفاده نژادگران غالبا از اجزابه

این اجزاء در عمل به صورت جبرانی عمل  معموالً. کنندمی
 ).21(داردکنند و افزایش یکی کاهش دیگري را در برمی

آن به عنوان یک عامل  يصفات زراعی مثل عملکرد و اجزا
  مهم براي ارزیابی اولیه مقاومت به خشکی مورد استفاده قرار 

ی، از اینکه به طور متناقض ي،متماد یانسال یدر ط. گیردمی
بدانیم،را شاخص گزینش مناسبی تحت تنش خشکی عملکرد

که  برخی از محققین معتقدند. مورد شک و تردید بوده است
هاي مقاوم به خشکی تحت شرایط بدون گزینش براي الین

چون . تنش کارایی بهتري نسبت به شرایط تنش خشکی دارد
پذیر امکانعملکرد باال را  ظرفیتهایی با یناجازه معرفی ال

با این وجود، گزینش مستقیم براي عملکرد  ).17(نمایدمی
به افزایش تحمل به خشکی و افزایش عملکرد ممکن است 

زیرا پایداري قابل قبول در شرایط تنش خشکی منجر نشود
ژنوتیپ تحمل  مقدارعملکرد در شرایط تنش خشکی به 

ها در کنترل عملکرد و اجزاء غالبیت ژن).1(بستگی دارد
. ها دارندتري نسبت به اثر افزایشی ژنعملکرد نقش مهم

نژادي در یک برنامه به شناخت و استفاده از نحوه عمل ژن
ها موجب افزایش دقت در مهم است چرا که شناخت مکانیزم

این بررسی . شودجویی در هزینه و زمان میگزینش و صرفه
پذیري عمومی و خصوصی، یش دقت گزینش، وراثتبراي افزا

).7،8(درجه غالبیت و پاسخ به گزینش در گندم نان انجام شد
ها و آزمون مقیاس مشترك، با استفاده از تجزیه میانگین نسل

صفات زراعی اي از قبیل عملکرد دانه، ارتفاع بوته، وزن بوته، 
نتیجه  طول سنبله و وزن هزاردانه درگیاه گندم مطالعه و

  ترین عامل در گرفتند به طوري که اثر غالبیت مهم
  ).2(پذیري بیشتر صفات بود وراثت

ها از روش تجزیه میانگین نسل)19(سینگ و همکاران     
حاصل ) BC1وP1 ،P2 ،1F،F2،BC2(نسل 6با استفاده از 

ي توارث تعداد دانه در از والدین متنوع گندم نان براي مطالعه
، وزن دانه و تعداد دانه در سنبلچه استفاده کردند و سنبله

× نتیجه گرفتند که اثرهاي ژنی افزایشی و اپیستازي افزایشی 
دار بودند، ولی اثرهاي ژنی ها معنیافزایشی در بیشتر تالقی

افزایشی در مقایسه با دیگر اثرهاي ژنی از جمله اثرهاي ژنی 
اهمیت کمتري غالبیت از × غالبیت و اپیستازي غالبیت 

  .برخوردار بودند
روش  بهترینمنظور تعیینبه  پژوهش،هدف این      

در جهت تحمل به تنش گندم  نژادي هاي به اصالحیدر برنامه
عملکرد  يمطالعه نحوه توارث صفات عملکرد و اجزاخشکی،

  .باشد  می

    

  دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانجوي کارشناسی ارشد و دانشیار، شدان -3و  1
  )abdoshahi@gmail.com: نویسنده مسوول(، کرماندانشیار، دانشگاه شهید باهنر -2

استادیار، دانشگاه بیرجند-4
1/5/93:تاریخ پذیرش                 1/11/92: تاریخ دریافت

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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2........ ..................................................................................................................................................تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان

هامواد و روش
مل مواد گیاهی که در این آزمایش استفاده شد شا

×هاي روشن حاصل از تالقیBC2وF1 ،F2،BC1هاي نسل
براي متفاوتهایی با سازوکارهاي کویر و روشن رقم.کویر بود

هاي حاصل از پس از تهیه بذر.هستندتحمل به خشکی 
ها در هاي حاصل از آنتالقی، بذر والدین به همراه نسل

فی هاي کامل تصادشرایط تنش خشکی در قالب طرح بلوك
ي تحقیقاتی شهید باهنر در مزرعه1390-91زراعی در سال
این طرح شامل شش تیمار و سه تکرار . کاشته شدندکرمان

در F2،یک ردیفدر F1در هر تکرار . براي هر تالقی بود
در یک P2و P1و در سه ردیفBC2و BC1،شش ردیف

متر سانتی40ردیفها در هرفاصله بین بوته. ردیف کشت شد
متر در نظر گرفته شد و بر سانتی45ها و فاصله بین ردیف

این پژوهش صفات در .بوته کشت گردید100روي هر خط 
پرچم، وزن هزار دانه، وزن خشک بوته، تعداد مساحت برگ

هاي سنبله اصلی، تعداد دانه در بوته و مساحت دانه گردهدانه
.گیري شداندازه

ها تجزیه واریانس براي صفات دهآورري داپس از جمع
شده انجام شد تا وجود اختالفات بین گیري اندازه
)11(ماتربا توجه به مدل . هاي مختلف آزمون شودنسل

مانند ضریبی براي آن نسل در عکس واریانس درون هر نسل
مورد استفاده براي مدل. ها استفاده شدتجزیه میانگین نسل
:قرار زیر بودها بهتجزیه میانگین نسل

Y = m + [a] + [d] + [i] +2 [j] + [l]

میانگین : mمیانگین یک نسل، : Y: اجزاي فرمول عبارتند از
مجموع اثرات [d]:مجموع اثرات افزایشی،[a]:ها، تمام نسل

مجموع [j]:قابل افزایشی، مجموع اثرات مت[i]:،غالبیت
مجموع اثرات متقابل [l]و غالبیت، یاثرات متقابل افزایش

ضرایب پارامترهاي مدل ، 2، ، وغالبیت
)12(ماتر و جینکزضرایب اجزاي ژنتیکی از روش. باشندمی

امترهاي این مدل از براي محاسبه پار.گرفته شده است
.استفاده شدExcelافزار نویسی در نرمبرنامه

در این مطالعه از آزمون مقایس مشترك استفاده شد تا 
براي تمامی صفات .ها به کار گرفته شوداطالعات کلیه نسل

مدل شش پارامتري برازش داده شد که بعضی از پارامترها 
و ) 19(، سینگ و همکاران )12(ماتر و جینکز . دار شدغیرمعنی

پیشنهاد کردند برداشتن اجزاء غیر ) 22(یاداو و همکاران 
که دار از مدل شش پارامتري و سپس برازش بقیه اجزاء معنی

از .شودمیتري منجررود، به برازش مناسبمیمدل به شمار
.  دار از مدل حذف شدنداین رو پارامترهاي غیر معنی

h2(پذیري عمومی وراثت
bs ( و خصوصی)h2

ns (هاي با فرمول
. )11(زیر محاسبه شد

واریانس و ، ها در این فرمول
.محیطی است

همچنین. محاسبه گردیدمتوسط درجه غالبیت از رابطه 
رتی که در صو. محاسبه شدو ) d)Fو aسهم وابسته 

هاي ژنی در یک غالبیت در تمام مکانباشد 
باشد غالبیت در نمایند ولی اگر جهت عمل می
هاي ژنی هاي ژنی باعث افزایش و در مکانبرخی از مکان

).  12(شوند دیگر باعث کاهش صفت می
اساس فرمول هاي اصالحی بر در برنامه)(گزینشپاسخ به 

).6(حاسبه شد زیر م

است که با در نظر گرفتن شدت گزینشدر این فرمول
063/2هاي اصالحی مساوي در برنامهدرصد5شدت گزینش 

پذیري خصوصی و انحراف به ترتیب وراثتو ، است
.معیار فنوتیپی است

نتایج و بحث
ها نشان داد که حاصل از تجزیه واریانس نسلنتایج 

براي صفات مورد هاي مختلفداري بین نسلتفاوت معنی
لذا تجزیه ژنتیکی و بررسی نحوه توارث . بررسی وجود دارد

نکته قابل توجه دیگر درمورد . پذیر بودبراي این صفات امکان
این بود که میانگینبه جزء وزن هزار دانه صفات تمامی
دلیل اینبه.مربوطه بودF2بیش از جمعیتF1دهاي هیبری

میانگین صفات .باشدF2نتاج در نسل تفرقتواند امر می
هاي سنبله اصلی و مساحت مساحت برگ پرچم، تعداد دانه

مورد بررسی بیشتر از ارزش این F1دانه گرده در هیبریدهاي 
دهنده هتروزیس درصفات در والدینشان بوده است که نشان

ها نتایج تجزیه میانگین نسل. باشداین صفات می
.ارائه شده است2جدول بر اساس آزمون مقیاس مشترك در

کویر× میانگین صفات مختلف در تالقی روشن - 1جدول 
Table 1. Mean of traits in Roushan × Kavir cross
مساحت دانه گرده

)عمتر مربمیلی(
تعداد دانه در 

بوته
هاي داد دانهتع

سنبله اصلی
وزن خشک بوته

)گرم(
عملکرد

)گرم(
وزن هزار دانه

)گرم(
مساحت برگ

)مربعمترسانتی(
صفت

92/0 69/822 84/82 63/54 66/24 60/27 34/33 P1

61/0 50/346 74/74 57/26 15/12 09/33 94/37 P2

16/1 10/820 25/97 11/51 89/21 27/27 17/40 F1

92/0 16/609 06/77 58/38 87/17 01/28 10/30 F2

97/0 98/804 39/84 02/46 40/20 30/28 96/34 BC1

87/0 04/482 99/75 84/30 11/14 79/27 78/35 BC2
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کویر×برآورد اجزاي ژنتیکی مختلف براي صفات مورد بررسی در تالقی روشن - 2جدول
Table 2. Estimation of genetic parameters for different traits in Roushan × Kavir cross
مساحت دانه گرده تعداد دانه در بوته هاي سنبله تعداد دانه

اصلی
وزن خشک بوته عملکرد وزن هزار دانه مساحت برگ †پارامتر

**32/0±76/0 **82/86±19/647 **10/5±27/66 **61/5±00/40 **22/3±89/20 **08/2±34/30 **43/2±59/14 m
**04/0±16/0 **38/15±10/238 **75/0±05/4 *98/0±03/14 **47/0±26/6 **49/0v96/2 - **49/0±29/21 - [a]
ns81/0±26/0 ns44/234±04/325 ns69/14±17/12 ns22/15±98/17 - ns72/8±03/13 - ns79/5±25/6- **35/6±48/36 [d]
ns32/0±01/0 ns45/85±60/26 - *05/5±51/12 ns52/5±60/0 ns19/3±48/2- ns02/2±15/0 **38/2±04/21 [i]
ns23/0±10/0- ns07/73±31/30 **42/4±72/8 ns79/4±30/2 ns69/2±06/0 **92/1±21/9 ns01/2±95/2 [j]

ns53/0±15/0 **50/167±95/497 ns98/12±80/18 **62/10±09/29 *06/6±99/13 ns33/4±18/3 **99/3v91/10 [l]
ns94/0 ns66/5 ns63/4 ns87/6 **50/11 ns84/0 ns03/0 2χ

غالبیت ×اثر متقابل غالبیت[l]غالبیت،  ×اثر متقابل افزایشی[j]افزایشی، ×اثر متقابل افزایشی[i]جزء غالبیت، [d]جزء افزایشی، [a]دهنده حد واسط دو والد، نشانmپارامتر †
.  کاي اسکور است2χو 
.دار استو غیرمعنی% 1، %5داري در سطح دهنده معنیه ترتیب نشانب: nsو **، *

بستگی [a]یاهاعالمت مثبت یا منفی در اثر افزایشی ژن
در نظر گرفته P2و کدام والد P1به این دارد که کدام والد 

تابعی از میانگین [d]یا هاو در اثر غالبیت ژن)4(شود
دهد که میدر رابطه با میانگین والدین است و نشانF1نسل

به طوري که ) 13(ها نقش داردکدام والد در اثر غالبیت ژن
دهنده غالبیت نسبی در نشان[d]عالمت منفی براي پارامتر

وزن هزار در صفات ). 12(جهت کاهش صفت مربوطه است
غالبیت دانه، عملکرد، وزن خشک بوته وتعداد دانه در بوته

از نسبت بیشتر بودن).2جدول (منفی مشاهده شد 

هاي سنبله اصلی و مساحت عملکرد، تعداد دانهیک در صفات 
دهد عمل ژن در این صفات از نوع فوق نشان میدانه گرده

مساحت برگ از طرف دیگر، کنترل ژنتیکی . غالبیت است
از پرچم، وزن هزار دانه، وزن خشک بوته و تعداد دانه در بوته

و Fاختالف فاحش ). 3دول ج(نوع غالبیت نسبی است 
) 4جدول (عملکرد و وزن خشک بوتهدر صفات 

هاي ژنی مختلف ها در مکانdدهنده هم عالمت نبودن نشان
.در این صفات است

هابرآورد پارامترهاي ژنتیکی براي صفات مورد بررسی در تجزیه واریانس نسل- 3جدول 
Table 3. Estimation of genetic parameters for different traits in analysis of variance
مساحت دانه 

گرده
تعداد دانه در بوته هاي تعداد دانه

سنبله اصلی
وزن خشک بوته عملکرد وزن هزار دانه مساحت برگ صفت

00/0±07/0 97/4002±60/49008 69/2±41/28 06/82±90/156 55/7±59/47 36/0±36/10 71/0±61/14 )VA(یانس افزایشی وار
00/0±04/0 66/848±54/2256 12/34±17/101 24/10±43/55 54/3±59/32 01/0±78/1 03/0±92/2 )VD(واریانس غالبیت 
00/0±03/0 00/1048±05/22891 10/10±06/71 38/13±81/81 87/0±32/18 08/1±28/23 17/0±23/9 )VE(واریانس محیطی 
22/0±78/0 15/0±69/0 13/0±65/0 19/0±72/0 18/0±71/0 09/0±34/0 23/0±66/0 )(پذیري عمومی وراثت
10/0±47/0 15/0±66/0 07/0±34/0 14/0±53/0 11/0±48/0 07/0±29/0 20/0±55/0 )(وراثت پذیري خصوصی 
00/0±01/0- 00/88±74/17399- 11/3±72/59- 22/3±47/59- 00/2±77/17- 18/0±45/3 30/0±64/7- dو aسهم غیرمستقل 
09/0±14/1 01/0±30/0 13/0±67/2 05/0±84/0 07/0±17/1 02/0±59/0 03/0±63/0 درجه غالبیت 
00/±15/0 18/29±22/29744 06/6±64/151 61/9±77/263 33/3±39/111 61/0±13/12 86/0±48/18

11/4 29/57 00/15 88/46 96/46 71/14 22/40 )R(پاسخ به گزینش درصد 

مساحت برگ پرچم
براي این صفت مدل شش پارامتري برازش داده شد ولی 

غالبیت × دار نشدن اپیستازي افزایشی به دلیل معنی
بودترین مدل براي این صفت مدل پنج پارامتري مناسب

که اثر ستبه این دلیل ا[a]منفی بودن عالمت . )2جدول (
. )1جدول (افزایشی در جهت والد ضعیف عمل نموده است

حاکی از غالبیت نسبی در جهت افزایش [d]عالمت مثبت
دهنده نشان[l]و [d]عالمت مخالف . باشدمساحت می

. باشدمیاپیستازي از نوع دوگانه و پیچیدگی توارث این صفت 
ها نسلنگینتجزیه میانیز با استفاده از ) 3(اختر و چودري 

که اپیستازي، نقش مهمی در کنترل صفات ارتفاع ندنشان داد
بوته، تعداد دانه در سنبله، سطح برگ پرچم و وزن هزار دانه 

باشد که این صفت درجه غالبیت کمتر از یک میدر.رددا
،استمقدار.باشددهنده غالبیت نسبی مینشان

نی آلل غالب باعث افزایش هاي ژیعنی در بعضی از مکان
هاي ژنی دیگر آلل مغلوب باعث مساحت برگ و در مکان

باشد منفی میFدر این صفت.شودافزایش مساحت برگ می
دهد به طور متوسط غالبیت در جهت افزایش و نشان می

هاي نتایج به دست آمده با بررسی. نمایدسطح برگ عمل می
صفت این.مغایرت دارد) 9(کوالریا و شارماانجام شده توسط 

. دارد55/0پذیري خصوصی باالییواریانس افزایشی و وراثت
هاي تفکیک توان از عمل گزینش طی نسلبنابراین می
هایی نظیراین صفت روشنژاديبراي به. وداستفاده نم

روشی چنینهم. گرددتالقی برگشتی توصیه میاي و شجره
.تواند موثر باشدنظیر بالک می

وزن هزار دانه
،[m]پارامتري3، مدل براي وزن هزار دانهبهترین مدل

[a]و[j]غالبیت یا×اپیستازي افزایشی.)2جدول (دباشمی
[j]گزینش تحت شرایط خودگشنی قابل تثبیت از طریق
با توجه به بزرگتر بودن واریانس افزایشی نسبت به . باشدمی

هاي این صفت گزینش در نسلينژادبهواریانس غالبیت در 
از سويست آمده باشد، این نتیجه با نتایج به داولیه موثر می
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پراکش و موافقت دارد، ولی با نتایج) 9(شارما و کوالریا
لونیککهیمطالعات.بر روي جو مغایرت دارد) 16(همکاران

ها با اثر غالبیت نسبی که ژندهد، نشان میدادانجام) 10(
دست آمده با نتایج بهکهکنندار دانه را کنترل میوزن هز

.مطابقت دارد
عملکرد

[a]،[m]پارامتر3داري تحت تاثیر عملکرد به طور معنی
درجه نتایج این پژوهش نشان داد.)2جدول (باشدمی[l]و

دهنده فوق غالبیت که نشاناستغالبیت بزرگتر از یک 
ها با اثر ژنگزارش داد )10(لونیک، در حالی کهباشدمی

مقدار . کنندغالبیت نسبی عملکرد بوته را کنترل می
هاي ژنی آلل غالب است، یعنی در بعضی از مکان

هاي ژنی شود و در بعضی مکانباعث افزایش عملکرد می
در این .شوددیگر آلل مغلوب باعث افزایش عملکرد می

جدول (به غالبیت باالتر است نسبتصفت واریانس افزایشی
نیز نقش ارزش )48/0(باال نسبتا پذیري خصوصی و وراثت)3

توان از بنابراین می. دهدمیاصالحی را در این صفت نشان
با این نتایج . ودهاي تفکیک استفاده نمعمل گزینش طی نسل

این صفت هم نژاديبهدر.مطابقت دارد) 18(شارماهاي یافته
. تواند موثر باشداي و هم روشی نظیر بالک میروش شجره

تر مناسباي روش شجرهباالولی با توجه به واریانس افزایشی 
.است

سنبله اصلینه درتعداد دا
،[m]پارامتري4بهترین مدل براي وزن هزار دانه، مدل 

[a]،[i]و[j]پس از رسیدن به خلوص .)2جدول (دباشمی
ولی . شودتثبیت می[j]غالبیت یا ×فزایشیاپیستازي اژنتیکی

زادآوري به وسیله درون[i]افزایشی یا ×اپیستازي افزایشی
براي این رجه غالبیت همانند عملکرد د.قابل تثبیت نیست

دهنده فوق غالبیت باشد که نشانبزرگتر از یک میصفت نیز 
واریانس غالبیت نسبت به واریانس اینکهبا توجه به. است
کنترل این صفت ) 3جدول (تر است بسیار بزرگیشیافزا

پذیري وراثت.بیشتر تحت تاثیر آثار غیرافزایشی است
با .نمایدخصوصی پایین این صفت نیز این نظریه را تایید می

هاي تفکیک توصیه توجه به این نتایج، گزینش در خالل نسل
ي و هاپلوئیددابلوش راز نژادي این صفت گردد و براي بهنمی

این نتایج . استفاده نمودتوان میهاي خالص تولید الین
را تایید ) 5(و عشقی) 9(کوالریا و شارما هايیافتهپژوهش 

.نمایدمی
وزن خشک بوته 

،[m]پارامتر3داري تحت تاثیر این صفت به طور معنی
[a]و[l]پس از رسیدن به خلوص ). 2جدول (باشد می

شود و این تثبیت می[l]غالبیت یا ×غالبیتاپیستازيژنتیکی
واریانس . صفت فقط تحت تاثیر اثر افزایشی خواهد بود

ها را تایید نیز این یافته) 3جدول (پذیري باالو وراثتافزایشی
اند که این صفت پاسخ به این عوامل باعث شده.نمایدمی

ها،این یافتهبر اساس . داشته باشد) 88/46(گزینش باالیی 
تواند روش مناسبی براي میهاي تفکیکگزینش طی نسل

نژادي این صفتاز این رو، براي به.بهبود این صفت باشد
درجه غالبیت کمتر از یک .شودمیتوصیهاي روش شجره

در کنترل ژنتیکی وزن دهنده غالبیت نسبیباشد که نشانمی
برخیدر است، یعنی مقدار.باشدمیخشک بوته

و در برخی هاي ژنی آلل غالب باعث افزایش از مکان
.شودهاي ژنی باعث کاهش وزن خشک بوته میمکان

مساحت دانه گرده
پارامتري2بهترین مدل براي مساحت دانه گرده، مدل 

[m]و[a]این صفت داراي واریانس ).2جدول (د باشمی
. )3جدول (اشدبپذیري خصوصی باال میافزایشی و وراثت

هاي تفکیک توانیم از عمل گزینش طی نسلبنابراین ما می
توان از روش نژادي این صفت میبهدر. استفاده نمائیم

نکته قابل توجه در مورد این صفت . استفاده نموداي شجره
دلیل این امر ). 3جدول (پاسخ به گزینش پایین آن است 

.باشدتواند تنوع ژنتیکی پایین این صفت می
ترین خصوصیات یک صفت پذیري یکی از مهموراثت
پذیري از این جهت مهم است برآوردهاي وراثت. کمی است

که اطالعات الزم براي انتقال صفات از والدین به نتاج را 
فراهم کرده و بنابراین ارزیابی اثرات ژنتیکی و محیطی در 

در ). 8(کند تنوع فنوتیپی را تسهیل و به گزینش کمک می
و مساحت دانه ) 34/0(وزن هزار دانه کمترین این پژوهش 

جدول (پذیري عمومی را داشتند وراثت) 78/0(گرده بیشترین 
پذیري خصوصی متفاوتی براي صفات مورد بررسی توارث). 3

و وزن هزاز دانهدرصد براي 29آن کمترینکه حاصل شد
).4جدول(بود درصد براي تعداد دانه در بوته66بیشترین آن

پذیري تعداد دانه در بوته نه تنها بیشترین مقدار وراثت
%) 29/57(بلکه بیشترین پاسخ به گزینش را بود خصوصی را دا

پذیري و پاسخ به گزینش باالي با توجه به وراثت. را نیز داشت
نژادي به این صفت هاي بهشود در برنامهاین صفت توصیه می

. توجه بیشتري شود

کر و قدردانیتش
هاي محیطی در نگارندگان مقاله از قطب علمی تنش

غالت به خاطر حمایت مالی این پروژه سپاسگزاري 
.  نمایندمی
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Genetic Analysis of Yield and Yield Related Traits in Bread Wheat (Triticum
aestivum L.) under Drought Stress Condition

Masoume Heydari Roodballi1, Roohollah Abdolshahi2, Amin Baghizadeh3 and
Mohamad Ghader Ghaderi4

Abstract
A generation mean analysis was conducted to study genetic of yield and yield related traits of

bread wheat in drought stress condition. In this research F1, F2, BC1 and BC2 generations were
developed created using Kavir and Roushan as parents. The generations and parents were
evaluated in a randomized complete block design with three replications and the traits including
yield, flag leaf area, 1000-grain weight, plant dry weight, grain number per spike, grain number
per plant and pollen area were evaluated. Generation mean analysis was done by joint scaling
test. Results showed that all gene effects including additive, dominance, additive × additive
epistasis, additive × dominance epistasis and dominance × dominance epistasis were affected on
these traits inheritance. The narrow sense heritability estimates were variable between 29%-to
66% for 1000-grain weight and grain number per plant, respectively. Grain number per plant, an
important yield component, had the highest narrow sense heritability (66%) and response to
selection (57%). Based on these results, this trait is recommended in wheat breeding programs
in drought prone environment.
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