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Zea.(عملکرد دانه در ذرته بوابستهصفات گرافیکی تحلیلوتجزیه mays L(
و تنش خشکینرمالآلل در شرایط استفاده از تجزیه دايبا 

2رجب چوگانو1محمد مرادي

)   com.moradim_17@yahoo(نویسنده مسوول:، شوشتر، ایراندانشگاه آزاد اسالمی،، شوشترواحد نباتات، اصالحوزراعتگروه، استادیار-1
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،استاد پژوهش-2

16/3/95تاریخ پذیرش: 15/11/94تاریخ دریافت: 

چکیده
15وذرتینالاینبرد6عملکرد دانهه بوابستهصفاتژنتیکیکنترلو تعیین چگونگیگرافیکیتحلیلوتجزیهبه منظور 

نش تونرمالمجزا تحت شرایط آزمایشدودرتکرار3باتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرآنهاترکیبازحاصلهیبرید
کلیهبرايهاژنوتیپبینتفاوت. گردیداجرا1390در سالدزفولآبادصفیکشاورزيتحقیقاتمرکزتحقیقاتیمزرعهدرخشکی 

اجزاءبهجینکزوهیمنهايروشبههاژنوتیپبینژنتیکیتغییراتلذا.بوددارمعنیبسیارنرمالوشتنشرایطدودر هرصفات
وافزایشیاثراتنرمالوتنششرایطدودر هرکهدادنشانواریانستجزیه.گردیدتفکیکغیرافزایشیوافزایشی

صفات،نرمالوتنششرایطدودر هرغالبیتدرجهانگینمیاساسبر. دارنددخالتمورد نظرصفاتکنترلدرغیرافزایشی
و بدلیل سهم بیشتر آثاربوته با اثر فوق غالبیتدردانهعملکردوردیفدردانهتعدادبالل،دردانهردیفتعدادگیاه،ارتفاع

ر نیست و گزینش براي این هاي اولیه مؤثدر نسلبراي صفات مذکورها در کنترل این صفات انتخاب مستقیمژنغیرافزایشی
البیت نسبی کنترل غبا اثر دانه100وزنوASI1صفات نژادي موکول گردد. همچنین هاي پیشرفته برنامه بهصفات باید به نسل

ر تواند دهاي اولیه میدر نسلآنهابراي صفات انتخاب مستقیماینها در کنترلژنافزایشیبا توجه به سهم بیشتر آثارند.شومی
. هر دو محیط نرمال و تنش مفید باشد

خشکیژنتیکی،پارامترهاي،گرافیکیتحلیلوتجزیهذرت، :کلیديهايواژه

مقدمه
Zea.(ذرت mays L (مناطقارزشباومهمغالتاز

مهمینقشبهتوجهبا) و 22است (جهانمعتدلوگرمسیر
عنوانبهدارد،یصنعتخاممادهوداموانسانتغذیهدرکه

توسعهوتوسعهحالدرکشورهايدرغالتترینمهمازیکی
برخوردارارزشمنديجایگاهازجهانیتولیدعرصهدریافته
درصد از 30طوري که به همراه گندم و برنج حدود ، بهاست

کشور در 94از مردم نفرمیلیارد5/4کالري مورد نیاز بیش از 
ازناشیرطوبتیتنش). 1،25کند (حال توسعه را تأمین می

وتریناصلیازیکیآنمختلفاشکالوآبکمبود
زراعیگیاهانعملکردمحدودکنندهعواملفراگیرترین
). 1(استجهانخشکنیمهوخشکمناطقدربخصوص

درذرتعملکرددرصد20تا15حدود) 7(فائوگزارشطبق
کاهشیچنینویابدمیکاهشخشکیتنشدلیلبهسال
آبشدیدترومداومتغییراتبعلتآیندهدراستممکنحتی

درتاداشتهآنبررانژادگرانبهامراین. یابدافزایشهواو
کمبودبهتحملصفاتتقویتزراعی،گیاهاناصالحبرنامه

اهـدافتـریناصـلـیازیـکیعنـوانبهراخشکییاآب
انتخابشناسایی،ذرت،درروایناز).25(دهـنـدقـرارخـود

منظوربهخشکیتنشبرابردرمتحملارقامازاستفادهو
درضروريومهمبسیارمواردازمحصولکاهشازجلوگیري

به منظور طراحی و .رودمیشماربهنژاديبههايبرنامه
آگاهی از نحوه کنترل ،نژادي مؤثر و مفیداجراي یک برنامه به

د بررسی، میزان تأثیر عوامل محیطی و اثر رت مواژنتیکی صف
متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی ضروري است. 

هايتالقیتحلیلو) براي تجزیه15(هیمنوجینکز
روشطریق اینازکهمطرح کردندراروشیآللداي

درجهمیانگینها،توزیع آللخصوصدرژنتیکیاطالعات
پذیري وراثتمؤثر،ژنیهايروهگژن، تعدادعملنوعغالبیت،
یم خط رگرسیون ترس. هستندقابل حصولخصوصیوعمومی

ها و سهمی بر روي واریانس ردیفهاکوواریانس ردیف
محدودکننده و تجزیه گرافیکی آن اطالعات مفیدي را در 

و جینکزمدلازاستفادهازقبل.نژادگر قرار خواهد داداختیار به
صفاتوژنتیکیمورد مواددرمدلیاتفرضبایستیهیمن
) نتیجه 18(برخی از محققان).6(کندارزیابی صدقمورد

اند که براي بدست آوردن آثار قابل اعتماد برايگرفته
آلل باید در بیشتر از ، تجزیه و تحلیل دايپارامترهاي ژنتیکی

یک محیط انجام گیرد. زیرا آثار متقابل ژنوتیپ و محیط سبب 
پذیري صفاتی ها و قابلیت ترکیبد اریب اثرهاي ژنبرآور
شود که نسبت به تغییرات محیطی حساسیت نشان می
دهند. بنابراین به منظور جلوگیري از اشتباه در برآورد عمل می
باید در چندین محیط متفاوت تکرا راآللها، آزمایش دايژن

چنین حساسیتنمود و مسأله اثر متقابل ژن و محیط و هم
هاي متفاوت مورد ارزیابی قرار ها را در محیطبرآورد اثرات ژن

.)6(ینی عمل انتخاب با دقت بیشتري همراه باشدبداد تا پیش
F1ترکیباتوذرتالین6ارزیابیبا) 3(همکارانوچوهان

کهنمودندگزارشخشکیتنشونرمالشرایطتحتآنها
بوتهدردانهو عملکرددانه صدوزن،ASIبوته،ارتفاعصفات
غالبیتباژنافزایشیاثرتنشونرمالشرایطدوهرتحت
دورهطولدراستممکنصفاتاینکهدادندنشانجزئی

مصطفوي .باشندمفیدساختگیهايواریتهبهبودبرايانتخاب
متوسطبیشترین) در ذرت گزارش دادند که 20(و همکاران
دانهعملکردوردیفدردانهدتعداصفاتبهمربوطهتروزیس

کنترلدرکهدادنشانبه غالبیتافزایشیواریانسنسبت. بود
1- Anthesis Silking Interval

ه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگا
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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اثرنقشدانهصدوزنوباللدردانهردیفتعدادصفات
برايولیباشدمیغیرافزایشیاثرازبیشترهاافزایشی ژن

بالل،میانیقطربالل،ارتفاعبوته،ارتفاعدانه،عملکردصفات
غیراثراتنقشباللدردانهتعدادبالل وردیفدردانهدتعدا

دانهوزنوباللطولبرايوافزایشیاثرازبیشترافزایشی
تقریباًهاژنغیرافزایشیوافزایشیاثراتنقشباللدر

) در ذرت گزارش 21(مصطفوي و همکاران.باشدمییکسان
اثراتازناشیترتیببهکهbو aاجزاءنمودند که که

درکلیه صفاتباشند، برايمیهاژنغالبیتاثراتوافزایشی
بر اساس میانگین درجه .بوددارمعنی% 1احتمالسطح

بالل دردانهوزنوباللدانه، طولغالبیت، صفات عملکرد
غالبیت و صفات وزن هزار دانه و هایی با اثر فوقتوسط ژن

. شوندبیت نسبی کنترل میغالهایی با اثر قطر بالل توسط ژن
F1ترکیباتوذرتالین8ارزیابی) با13حسین و همکاران (

کهنمودندگزارشخشکیتنشونرمالشرایطتحتآنها
دردانهردیفدانه، تعدادهزاروزن،ASIبوته،ارتفاعصفات

نرمالتنش و شرایطدوهرتحتبوتهدردانهبالل و عملکرد
شوند.کنترل میهالبیت ژنغااثرات فوقتوسط
گرفتقراراشارهموردمقدمهایندرآنچهبهتوجهبا
هاي الینژنتیکیمهمپارامترهايتعیینمطالعهاینازهدف
در دو شرایط نرمال و تنش خشکی و هاي آنهاو تالقیذرت

تجزیهکننده وکنترلژنیاثرتعیینومقایسه آنها با یکدیگر
مدلروشبهآللدايهايتالقیدرصفاتیگرافیکتحلیلو

درآنهاازاستفادهامکانبررسیهمچنینوهیمن وجینکز
.باشدمینژاديبههايبرنامه

هامواد و روش
محیطدودر1390- 1391زراعیسالاین پژوهش در

در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات تنشبدونوخشکیتنش

کیلومتري جنوب شهرستان 18قع در آباد واکشاورزي صفی
متر از سطح دریا و 82دزفول اجرا گردید. این مرکز با ارتفاع 

48و طول دقیقه شمالی22درجه و 32جغرافیایی عرض 
در جنوب غرب کشور واقع شده دقیقه شرقی23درجه و 

درآزمایشمحلخاكشیمیاییوفیزیکیخصوصیاتاست.
بهخاكپژمردگینقطهوراعیزظرفیت. استآمده1جدول
هیبرید15آزمایشایندر. بودوزنیدرصد10و25ترتیب

10تاریخدر) 2جدول(الین6تالقیازحاصلذرتمستقیم
تکرار3باتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرماهمرداد

شامل،مختلفرطوبتیرژیمدوبامستقلآزمایشدودر
برداشتزمانتاکاشتابتدايازتنشبدونقطعۀدرآبیاري

تبخیرتشتازتبخیرمترمیلی90ازپسومعمولطوربه
تنش تا مرحله رویشی ۀآبیاري در قطع. شدانجامAکالس

برگی ذرت) به طور معمول و از آن به بعد تا زمان 7-6(
متر تبخیر از تشتک تبخیر میلی130- 140برداشت پس از 

. بدین ترتیب گیاهان در این قطعه دگردیانجام Aکالس 
تحت تأثیر تنش خشکی در دوره رویشی، گلدهی و پرشدن 

متري به 5خط 3دانه قرار گرفتند. در هر تکرار هر کرت در 
متر کشت گردید بطوریکه در روي هر خط سانتی75فاصله 
عدد بذر قرار داده و بعد از 2کپه و در هر کپه 30کاشت 
اضافی حذف و در هر کپه یک بوته برگی بوته4مرحله 

نگهداري گردید. کلیه مراحل کاشت و داشت طبق عرف 
هاي هرز توسط وجین منطقه صورت پذیرفته و مبارزه با علف

دستی در دو مرحله صورت پذیرفت. مقدار کود فسفره بر 
) در هر هکتار از منبع P2O5(کیلوگرم فسفر90مبناي مصرف 

کیلوگرم 200مصرف شد و سوپر فسفات تریپل محاسبه و
کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار قبل 350کود اوره به همراه 

3کیلوگرم کود اوره به صورت سرك در 200از کاشت و 
نوبت به مقدار مساوي به فاسله هر یک ماه در هر آزمایش 

مصرف گردید. 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش- 1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of the test site

برداريعمق نمونه
متر)(سانتی

کربن آلی
(درصد)

هدایت الکتریکی برحسب 
مترموس بر سانتیمیلی

اسیدیته کل
)PH(اشباع

نیتروژن کل
P.P.M

فسفر
P.P.M

پتاسیم
P.P.M

بافت
خاك

لومی-رسی30-066/042/12/76/355/6121
لومی-رسی60-3046/075/05/78/166/5115

هاي مورد بررسیفرمول الین، نام اختصاري و منشاء اولیه الین- 2جدول 
Table 2. List, Code and Origin Inbred lines used in test

ردیففرمول الیننام اختصاري الینمنشاء الین
CIMMYT(CMLCML3841سیمیت(

SD\3SD\(3-6)\2-2-1-2-m-12آبادصفیکشاورزيتحقیقاتمرکز
SD\17SD\172-1-2-2-2-1-13آبادصفیکشاورزيتحقیقاتمرکز
SD\10SD\10\1-1-1-1-3-1-14آبادصفیکشاورزيتحقیقاتمرکز
SD\15SD\15\1-1-1-2-1-1-15آبادصفیکشاورزيتحقیقاتمرکز
SD\704SD\704\4-1-1-3-1-16آبادصفیکشاورزيتحقیقاتمرکز

به منظور بررسی صفات از هر کرت آزمایشی خط اول و 
برايسوم بعنوان حاشیه در نظر گرفته شد و از خط وسط 

از جمله مهم زراعیصفاتگردیداستفادهبرداري تیادداش
ارتفاعو)(ASIگرده و ابریشم مادگیفاصله زمانی بین ظهور

و گیرياندازهمزرعهدرگیاهدهرويمتر،سانتیبرحسبگیاه
آن، اجزاءوعملکردتعیینمنظوربه. شدتعیینآنهامیانگین

رعایتبامیانیخطهايتصادفی از باللبالل10رويبر
آوندرآنهانمودنخشکپس ازوگردیدندبرداشتحاشیه

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
9.

22
.1

49
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.9.22.149
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-847-fa.html


151........................ ........................................................................................................1396/ تابستان 22پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال نهم/ شماره 

صفات وزن سانتیگراددرجه70دمايدرساعت24مدتبه
ردیف و دردانهدانه در بالل، تعدادردیفدتعدادانه،100

ازقبلشدند.گیريگرم اندازهبرحسبدانه در بوتهعملکرد
واریانسبودنهمگنبررسیجهتبارتلتآزموندادهاتجزیه
توسطدادهابودننرمالآزمونوهیبریدهاواریانسووالدها

صفاتواریانستجزیهوشدانجامMini-tabآماريافزارنرم
مقایسهتصادفی،کاملهايبلوكطرحقالبدرمختلف
دردانکنايدامنهچندآزمونازاستفادهباصفاتمیانگین

تجزیه. شدانجامSASآماريافزارنرمازاستفادهبا% 5سطح
وژنیاثراتبرآوردوروش هیمن و جینکزبهآللداي

در .شدامانجDial98افزارنرمتوسطژنتیکیپارامترهاي
اطالعات الزم براي روش هیمن و جینکزادامه، با استفاده از 

گردد. براي آلل فراهم میبررسی صحت فرضیات اصلی داي
روي واریانس و کوواریانسهاي رگرسیون این منظور از روش

استفاده شد.Vr-Wrبراي Fآزمون 

نتایج و بحث
تنشمحیطدوردها براي کلیه صفات تفاوت بین ژنوتیپ

بود. بنابراین والدین و دارمعنینرمالآبیاري وخشکی
هاي حاصل از آنها از نظر ژنتیکی متفاوت بودند و تالقی

هاي تر و شناسائی جزئیات این تفاوتامکان بررسی کامل
بررسی به منظوردر ادامه، ).3(جدول ژنتیکی وجود داشت

برايFن آزمو،آللدايتجزیه صحت فرضیات اصلی 
Vr-Wrد.ردیگانجام خشکینرمال و تنشمحیطدودر

غالبیت از طریق تجزیه واریانس مقادیر - کفایت مدل افزایشی
Vr-Wr شدبراي هر ردیف و آزمون یکنواختی آن تعیین

نرمال و محیطدودرVr-Wrبراي Fآزمون .)3(جدول 
ژنتیکی دار نشد، به عبارتی فرضیات مدل معنیخشکیتنش
بعبارت باشند. آلل براي روش هیمن و جینکز صادق میداي
، صحت عدم وجود بررسیبراي کلیه صفات مورد ،دیگر

هاي ژنی و فقدان پیوستگی ژنی و اثرات متقابل بین مکان
.استبرقرارها چندگانه آلل

و تنش خشکینرمالشرایط در غالبیت-فزایشیامدلدر صفات مختلف ذرت براي کفایتVr -Wrمقادیر واریانستجزیه- 3جدول
Table 3. Scaling tests for adequacy of additive-dominance model for various traits in maize under normal and water

stress conditions
منابع
تغییر

درجه
شرایطآزادي

ارتفاع بوته
ASIمتر)(سانتی

دانه100وزن 
(گرم)

ردیف دانهتعداد
در بالل

دردانهتعداد
ردیف بالل

دانهعملکرد
در بوته(گرم)

2/2371**78/9*63/1*86/10*344/0**1/768*نرمال2تکرار
ns8/652*023/0*87/1*86/2*78/11**8/128تنش

Vr-Wr5نرمالns7/532ns004/0ns79/2ns24/0ns73/1ns7/258
ns5/215ns012/0ns79/0ns56/1ns64/0ns4/218تنش

7/22504/036/213/010/31/371نرمال10خطا
6/2390055/033/045/048/23/198تنش

ns ،* دار در سطوح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و

روش پیشنهادي اساسبرواریانستجزیهازحاصلنتایج
که aاست. جزء شدهدادهنشان4در جدول ) 10(هیمن

باشد،میپذیري عمومیافزایشی و ترکیبواریانسازبرآوردي
نرمال به وتنشمحیطدومورد بررسی درصفاتکلیهبراي

دانه در بالل در ردیفاستثناي صفات ظهور گل تاجی و تعداد
شد، این موضوع بیانگر اهمیت اثراتدارمحیط نرمال معنی

bهمچنین جزء . استمورد بررسیصفاتتوارثدرافزایشی
ازناشیووالدینوهیبریدهابینهايتفاوتبهکه مربوط
پذیري باشد، و تخمینی از ترکیبمیژنهاافزایشیاثرات غیر

وخشکیتنشمحیطدودرصفاتکلیهبرايخصوصی است،
گردید، که دارمعنیدرصد1احتمالسطحنرمال در

مورد صفاتتوارثدرغیرافزایشیدهنده اهمیت اثراتشانن
جزء) این10(هیمنپیشنهاديروشاساسبر.استبررسی

مقایسه1bتفکیک گردید. جزءb3و 1b ،b2اجزاءبهواریانس
جزءاینعبارت دیگربه. باشدمیهاتالقیبرابردروالدهابین

4جدول بهمراجعهبا.استهتروزیساثرمتوسطکنندهبیان
بررسیموردکلیه صفاتبراي1bمقادیر کهگرددمیمالحظه

درصد1احتمالسطحنرمال دروخشکیتنشمحیطدودر
که بیانگر وجود اثرات افزایشی در کنترل .باشندمیدارمعنی

مرتبطخاصهتروزیسیاغالبیتb2جزءاین صفات است.
موردکلیه صفاتبرايb2دیر مقا. دهدمینشانراوالدهربا

و ASIنرمال بجز صفات وخشکیتنشمحیطدودربررسی
دارمعنیدرصد1احتمالسطحدانه در بالل درردیفتعداد
کهاستاینکنندهبیانجزءاینشدندارمعنی. باشدمی
باشند و میمتفاوتوالدیندرو مغلوبغالبهايآلل

ها نسبت به والدها در صفات مورد برتري تالقیکننده بیان
معادلوبودهجزء غالبیتبیشترینb3جزء.بررسی است

بهمراجعهبا. باشدخصوصی میپذیريترکیبقابلیتمقدار
اکثر صفاتبرايb3مقادیر کهگرددمیمالحظه4جدول 

.باشندمیدارمعنیددرص1و 5احتمالسطوحدربررسیمورد

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
9.

22
.1

49
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.9.22.149
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-847-fa.html


152.................................... .........................................................................................................عملکرد دانه در ذرته بوابستهصفات گرافیکی تحلیلوتجزیه

و تنش خشکینرمالشرایط تفکیک میانگین مربعات صفات مختلف ذرت به روش هیمن در دو -4جدول 
Table 2. Analysis of variance of diallel Tables for various traits in maize under normal and water stress conditions

منابع
تغییر

درجه
شرایطآزادي

ارتفاع بوته
ASIمتر)(سانتی

دانه100وزن 
(گرم)

ردیفتعداد
دانه در بالل

دردانهتعداد
ردیف  بالل

دانهعملکرد
در بوته (گرم)

72/69**13/9*16/4*23/9*26/8**28/8**نرمال2تکرار
79/23*03/15**18/4*26/5*15/2**26/204**تنش

27/1201**49/31**06/2**98/6**06/1*92/561**نرمال20ژنوتیپ
21/713**24/21**91/0**74/17**37/0*70/517**تنش

a534/242**90/7*41/1*20/12**66/1**38/222*نرمال
69/637**88/6*57/0*57/91**62/0**77/100**تنش

b1591/1520**35/39**28/2**06/6**86/0*32/676**نرمال
38/738**02/26**02/1**46/20**27/0**68/656**تنش

1b151/22367**56/433**36/29**93/72**73/5**82/8434**نرمال
58/9458**73/323**28/8**68/253**47/2**84/6349**تنش

b2504/207**نرمالns33/0**52/3ns04/1**98/15**78/249
07/233**86/7**60/0**21/6**22/0**15/257**تنش

b3998/74**نرمالns62/0ns09/0ns03/0**61/8*01/42
09/246ns05/0**46/4*45/0ns04/3*20/50**تنش

39/1539/001/046/022/202/11نرمال40خطا
23/2504/022/116/020/280/22تنش

88/140/2373/579/782/668/4نرمالتضریب تغییرا
03/308/2629/728/1035/884/5تنش

ns ،* دار در سطوح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیرمعنی:**و

ارائه 5جدولدرFو H2و D ،H1پارامترهاي برآورد
) در هر D(س افزایشیواریانگردد کهاست. مالحظه میشده

، ت ارتفاع بوتهادر مورد صفخشکی و نرمال دو شرایط تنش
سطحدرباللدر ردیفدانهبالل و تعداددرردیف دانهتعداد

فاصله دانه، 100ولی در مورد صفات وزن،درصد5احتمال
مادگیدر بوته دانهو عملکردگرده و ابریشم زمانی بین ظهور

سطحخشکی و نرمال دردو شرایط تنشاین پارامتر در هر 
براي H2و H1اما پارامترهايبود.دارمعنیدرصد1احتمال

سطحنرمال دروخشکیتنشمحیطدوت دراصفکلیه
ارتفاع تاصفبرايDشد. پارامتردارمعنیدرصد1احتمال

بالل و ردیفدردانهبالل و تعداددرردیف دانهتعداد،بوته
نرمالوخشکیتنشمحیطدودردر بوته دانهعملکرد
مهمتردهندهنشانکهبودH2و H1پارامترهايازکوچکتر

درافزایشیواریانسبهنسبتغالبیتواریانسجزءبودن
این موضوع بیانگر اهمیت اثرات .باشدمیتااین صفکنترل

ت موردادر کنترل ژنتیکی صفهاغالبیت ژنغالبیت یا فوق
H2و H1پارامترهايازDاما بیشتر بودن پارامتراست. نظر

گرده و فاصله زمانی بین ظهوردانه و 100وزنصفاتبراي
دهندهنشاننرمالوتنششرایطهر دومادگی درابریشم 

واریانس غیربهبتنسافزایشیواریانسجزءبودنترمهم
در این بررسی شاخص .باشدمیاین صفاتکنترلدرافزایشی

F(اثر غالبیت) تمامی صفات مثبت بود و نشان داد که براي
محیطدودربررسیموردتاصفبرايمطالعهموردهايالین
بیشتريهاي غالبفراوانی آللنرمال دارايوخشکیتنش

درجهمیانگیناشند. برآوردبمیهاي مغلوبآللنسبت به
بالل و درردیف دانه، تعدادارتفاع بوتهصفات براي غالبیت

نرمال و محیطدودردانهبالل و عملکرددر ردیفدانهتعداد
فوقمبین وجودکهآمددستبهیکازبیشترخشکیتنش

. برخی بودصفاتاینکنندهکنترلهايژنبرايغالبیت
غالبیت ژن براي این صفت ه عمل فوقمطالعات قبلی نیز ب

مطالعات انجام شده دیگر نیز ).13،15،18،27اند (اشاره کرده

).16(نسبی براي این صفات استغالبیتحاکی از عمل 
غالبیت ژن براي عملکردبرخی مطالعات قبلی نیز به عمل فوق

). مطالعات انجام شده دیگر نیز 13،21،27(اند اشاره کردهدانه
اما ).16،20(براي این صفات استغالبیتاز عمل حاکی
گرده و فاصله زمانی بین ظهوردانه و 100وزنصفاتبراي

بهیکازنرمال کمتروتنششرایطهر دومادگی درابریشم 
هايژنبرايغالبیت نسبیمبین وجودکهآمددست
تجزیه گرافیکیبوسیلهنتایجاین.بودصفاتاینکنندهکنترل

مرادي و و) 3(همکارانوچوهان). 1شد (شکل هم تأیید
گرده و فاصله زمانی بین ظهوردر مورد صفت )19(همکاران

اند. محققان را گزارش کردهنسبیغالبیتابریشم مادگی
را نسبیغالبیتدانه100وزنصفت دیگري هم در مورد 

ومیعموپذیريتوارثمقادیر).3،15،16،27(اندگزارش کرده
دامنه تغییرات .استارائه شده4جدول درنیزخصوصی

درصد 62درصد تا 89نرمال از شرایطعمومی درپذیريوارث
فاصله زمانی صفات ارتفاع بوته و بهمربوطترتیببهبود که

85شرایط تنش از بود. اما درمادگی گرده و ابریشم بین ظهور
ارتفاع صفات بهمربوطترتیببهدرصد بود که62درصد تا 

خصوصی پذیريدامنه تغییرات وارثبود.دانه100وزنو بوته
ترتیببهدرصد بود که14درصد تا 69نرمال از شرایطدر

بالل درردیف دانهدانه و تعداد100صفات وزنبهمربوط
بهدرصد بود که62درصد تا 85شرایط تنش از بود. اما در

گرده و ابریشم فاصله زمانی بین ظهورصفاتبهمربوطترتیب
مقادیراینکهبهتوجهبابود.باللردیفدردانهمادگی و تعداد

فاصلهودانه100وزنصفاتبرايخصوصیپذیريتوارث
تنشمحیطدوهردرمادگیابریشموگردهظهوربینزمانی

راثبیانگرامراینبود،عمومیپذیريتوارثازبیشترنرمالو
داشتهايعمدهسهمصفاتاینکنترلدرهاژنافزایشی

برايآمدهدستبهنتایجبهتوجهبا). 5جدول(است
کهگرفتنتیجهتوانمیخصوصی،وعمومیپذیريوراثت
انتخابدارند،باالییخصوصیپذیريوراثتکهصفاتیبراي
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بودنپایین.باشدآمیزموفقیتتواندمیاولیههاينسلدر
بودنبیشترعلتتواند بهمیصفاتخصوصیپذیريوراثت
کنترلدربه افزایشی،نسبتهاژنافزایشیغیراثراتسهم

ایننسبیبودناینکه پایینضمنباشد،مطالعهموردصفات
حالدرهاينسلگزینش درکهشدخواهدسبببرآوردها
راگزینشبایدلذا. برخوردار نباشدچندانیموفقیتازتفکیک،

کلی،طوربه. انداختبه تعویقاصالحیپیشرفتههاينسلتا
برآوردباالنسبتاًاکثر صفات،برايعمومیپذیريوراثت
شدهکنترلشرایطازتواند ناشیمیموضوعاینکهگردید

هايفراوانی آللحاصلضرببیانگرباشد. آماره آزمایش
هافراوانی آللکهگامیهنوباشدمیوالدهادرمغلوبوغالب

یعنیمقداربیشترینباشد،5/0برابر ویکسانوالدیندر
والدین درهاآللفراوانیصورتیکهدر. داشتخواهدرا25/0

در . آمدخواهددستبه25/0از کمترمقداراینباشد،متفاوت
به 25/0از کمترصفاتکلیهبرايمقداربررسیاین

وغالبهايآللفراوانیکهاستاینبیانگرکهددست آم
. باشدنمییکساندر والدهامغلوب

و تنش خشکینرمالشرایط براي صفات مختلف ذرت در دو پارامترهاي ژنتیکیبرآوردهاي- 5جدول 
Table 5. Estimation of the components of genetic for various traits in maize under normal and water stress conditions

شرایطآماره
ارتفاع بوته

ASIمتر)(سانتی
دانه100وزن 

(گرم)
ردیفتعداد

دانه در بالل
دردانهتعداد

ردیف بالل
دانهعملکرد

در  بوته (گرم)

4/277**82/1*84/0*29/19**52/0**76/68*نرمال)D(واریانس افزایشی
7/204**91/1*13/0*81/21**28/0**58/24*تنش

2/912**53/35**03/2**41/17**44/0**9/573**نرمال)H1(واریانس غالبیت
6/686**15/22**89/0**73/18**23/0**5/522**تنش

6/895**42/31**82/1**96/14**46/0**4/518**نرمال)H2(واریانس غالبیت
7/622**55/20**75/0**03/17**19/0**7/452**تنش

F
2/147**36/1050/052/3**6/6518/0*نرمال
7/202**51/113/004/313/089/1تنش

38/513/062/007/082/039/3نرمال)E(واریانس محیطی
04/903/038/006/079/088/7تنش

89/293/081/045/242/412/4نرمالمتوسط درجه غالبیت
61/489/075/059/284/383/1تنش

58/063/058/065/061/061/0نرمالهاي غالبنسبت ژن
51/066/060/060/058/063/0تنش
23/024/021/022/022/024/0نرمال
22/021/022/021/023/023/0تنش

89/062/065/078/082/068/0نرمالقابلیت توارث عمومی
85/072/062/072/081/065/0تنش
18/067/069/014/014/023/0نرمال

28/076/075/022/019/027/0تنشقابلیت توارث خصوصی

36/18023/515/3361/1072/2573/147نرمالمیانگین والدین
17/16432/498/3096/989/2285/126تنش

99/20593/524/3712/1254/3144/189نرمالمیانگین نتاج
39/18675/424/3576/1087/2771/153تنش

53/097/093/094/083/046/0نرمالضریب رگرسیون
65/097/089/078/083/069/0تنش

دار در سطوح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی:**و *

خطوطومحدودکنندههايسهمیظتاالفهايشکل
وهاواریانس ردیفرويهاردیفکوواریانسرگرسیون
محیطدوصفات مورد بررسی دربرايراوالدهاپراکنش
کلیهبرايضریب رگرسیون.دهدمینشانتنشنرمال و

یکوصفربادارتفاوت معنیفاقدوواجدترتیببهصفات
دروالدهانحوه پراکنشنیزورگرسیونخطموقعیت. بود

خطچنانچه. نمایدارائه میرامفیدياطالعاتخطینااطراف
وجودبرنماید، داللتعبورمختصاتمرکزازرگرسیون

راکوواریانسمحور رگرسیونخطچنانچه. داردکاملغالبیت
ترتیب بهکندقطعمختصاتمرکزپائیندریاباالدر

. باشدمیژنهاغالبیتفوقونسبیغالبیتعملدهندهنشان
بالل و تعداددرردیف دانهدر مورد صفات ارتفاع بوته، تعداد

رگرسیونخطدر بوته دانهبالل و عملکرددر ردیفدانه
مرکزپائیندرتنشنرمال ومحیطدورا درکوواریانسمحور 

ها درژنغالبیتفوقاثرکنندهبیانکهنمودقطعمختصات
100وزند صفاتاما در مور.باشدمیتاصفاینباارتباط
دومادگی در هرگرده و ابریشم فاصله زمانی بین ظهوردانه و 
باالتررا کوواریانسمحور رگرسیونخطنرمالوتنشمحیط

غالبیت نسبیاثرگویاي وجودکهنمودقطعمختصاتاز مرکز
.باشدمیتاصفاینکنترلها درژن
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1: CML, 2: SD\3, 3: SD\17, 4: SD\10, 5: SD\15 and 6: SD\704
و تنش خشکینرمالشرایط آلل در دو هاي دايتجزیه تحلیل گرافیکی عملکرد و صفات وابسته براي تالقی-1شکل

Figure 1. Vr/Wr graphs analysis for grain yield related traits using diallel crosses under normal and water stress
conditions
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conditions

رگرسیون بیانگر فراوانی خطاطرافدروالدهاپراکنش
کهوالديباشد، به این ترتیب کههاي غالب و مغلوب میژن

مرکزنزدیکوپائیندراستبیشترهاي غالبژنحاوي
دراستبیشترمغلوبهايژنکه حاويوالديومختصات

اینبینقیتالکهاستو بدیهیگیرد.میقرارمقابلنقطه
بر.شودمناسبیتولید هیبریدهايبهمنجرتواندمیهاژنوتیپ

مختصاتمبدأبههادورترین الینوترینکینزداساساین
نرمال و درمحیطدر6و1شمارهگیاه والدهايبراي ارتفاع

فاصله در مورد صفت ، 5و1شمارهمحیط تنش والدهاي
نرمال در شرایطمادگیگرده و ابریشم زمانی بین ظهور

و 1شمارهشرایط تنش والدهايدرو5و 6شمارهوالدهاي
شمارهنرمال والدهايمحیطدردانه100وزنصفت براي ، 5
، در مورد 1و 4شمارهمحیط تنش والدهايدرو6و1

و 3هاي تنش الینمحیطصفت تعداد ردیف دانه در بالل در
تعداد، براي صفت6و3مارهشنرمال والدهايمحیطو در2

، و در 6و 1هاي الینتنشمحیطدانه در ردیف بالل در
3هاي ، براي عملکرد دانه الین5و 1هاي محیط نرمال الین

بودند. 3و 1هاي تنش و در محیط نرمال الینمحیطدر5و 
رود براي تمامی صفات مورد بررسی به این ترتیب انتظار می

تنش در محیط نرمال محیطهاي مذکور درتالقی بین الین
تولید ژنوتیپ دورگی با بیشترین هتروزیگوتی مشاهده گردد.

اززیاديعواملبهذرتتجاريهیبریدهايموفقیت
تولیدبرايکه- )اینبردهايالین(والدینیخصوصیاتجمله
بستگی-هستندمناسبذرتپرمحصولوسادههیبریدیک
ووالدینبینارتباطوذرتدرهیبریدوالدینشناخت. دارد

بهدستیابیدرتوجهیشایانکمکتولیديهیبریدهاي
صفاتازیکهر. نمایدمیذرتمناسبودلخواههايترکیب

سهممرفولوژیکمهمصفاتسایروعملکرداجزايمهم
صفات. داردذرتهیبریدیکتولیدوپایداريدرزیادي
بانباتاتاصالحدروهستندکمیاصوالًعملکرداجزاي

آللدايروشجملهازمختلفیهايروشازاستفاده
ومناسبذرتهیبریدیکیافتندرزیاديهايموفقیت

ایننتایجبهتوجهبا. )21(استآمدهدستبهپرمحصول
وافزایشیآثارصفات وابسته توسطودانهعملکردتحقیق

وافزایشیوجود واریانس. شوندمیکنترلژنهاغیرافزایشی
آثارمهمبیانگر نقشصفاتاینبرايدارمعنیغالبیت

با . استصفاتکنترل ژنتیکی ایندرغیرافزایشیوافزایشی
ها در کنترل صفات ژنافزایشیتوجه به سهم بیشتر آثار

دانه 100و وزن گرده و ابریشم مادگیفاصله زمانی بین ظهور
تواند هاي اولیه میدر نسلصفاتبراي اینانتخاب مستقیم

بدلیل سهم اما. در هر دو محیط نرمال و تنش مفید باشد
ها در کنترل صفات ارتفاع بوته، ژنغیرافزایشیبیشتر آثار

دانه در ردیف بالل، تعداد ردیف دانه در بالل و عملکردتعداد
دانه در بوته در هر دو محیط نرمال و تنش، انتخاب مستقیم

هاي اولیه مؤثر نیست و گزینش براي در نسلصفاتینبراي ا
هاي پیشرفته برنامه بهنژادي موکول این صفات باید به نسل

هايدر برنامهتواندمیهاژنغیرافزایشیگردد. همچنین آثار
برايرواز اینباشند،سودمندگیريدورگبرمبتنیاصالحی

تولیدجهتهاییبرنامهتوانمذکور میصفاتبهبود
.تدارك دیددورگهايژنوتیپ
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Abstract
This study was carried out in order to investigate the genetic structure of the F1 hybrids along

with their parents (6 inbred lines) evaluated in field under normal and water stress regimes to
determine the nature and magnitude of genetic variances and heritability estimates at dezful
research station in safi abad, from 2012, using RCBD with three replications. Results analysis of
variance showed that Variation among genotypes were highly significant for all the traits
studied under both regimes. Therefore, variations were partitioned into additive and non
additive components according to Hayman and Hayman & Jinks methods. It was observed that
a and b components which are due to additive and dominant gene effects respectively, were
significant for all studied characteristics under both conditions. Considering the average degree
of dominance, as well as Vr/Wr graphs revealed that the yield potential traits like plant height,
grain number in row in ear, grain row number in ear, and grain yield per plant were controlled
by over dominance type of gene action, while traits like ASI, and 100-kernel weight were under
the control of partial dominance with additive type of gene action under both conditions. Over-
dominance for most of the parameters reveals that selection in later generations may be more
effective and the selection in early generations will be more effective for the trait which is
additively controlled.

Keywords: Drought stress, Genetic parameters, Graphic plot, Maize
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