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چکیده
اصالحی نیازمند هايبرنامهدرمطلوبنتایجبهیابیدست،باشدمطلوب گندم میتولیدبرايخطراتترینعمدهازخشکی

قابلیتوژنتیکیخصوصیاتمنظوربررسیبه.باشدپذیري عمومی و خصوصی میقابلیت ترکیبانتخاب آگاهانه والدین بر اساس 
صورت ههایی بتالقیرقم گندم نان نهبین در،ها در شرایط تنش خشکیو نحوه عمل ژنوصی خصوعمومیپذیريترکیب

سهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرهاآنوالدنه همراهبهF2دورگروبذ1392پاییزدر.طرفه انجام شدلل یکادای
تعداد روز تا طول ساقه،زراعی صفاتلحاظزاF2جاتوالدین و ن.گردیدکشتدانشگاه شهید باهنر کرمانمزرعهدرتکرار

با لل ایانتایج د.قرار گرفتندبررسی موردعملکرد دانه و مساحت برگ پرچم ، دانههزار، وزن طول پدانکلطول سنبله، ،رسیدگی
طول ،ن هزار دانهصفات وزبراي پذیري عمومینشان داد که اثر ترکیبجینکز -و هیمنگریفینگ Bمدل دوروش استفاده از

و دار درصد  معنیپنجدرصد و براي سایر صفات در سطح یکدر سطح آماري طول پدانکل،ساقه، تعداد روز تا رسیدگی، 
صفات در درصد و براي سایر یکبراي صفات طول ساقه ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح آماري پذیري خصوصیترکیب
ترکیب پذیري عمومی بر نسبت میانگین مربعات گیري میزان اثر افزایشی، اندازهبراي .دار بوددرصد معنینجپسطح 
نتیجه براي عملکرد دانهدر ،شددار معنیمحاسبه و دانه عملکردر مورد کلیه صفات به غیر از صفت پذیري خصوصی دترکیب

مطالعهموردصفاتبرايعمومیپذیريوراثتنمیزاافزایشی اختصاص دارد.غیرواریانسبیشترین سهم واریانس ژنتیکی به 
-تجزیه هیمنگرافیکیبا توجه به بررسی.بودمتغییردرصد61تا32بینخصوصیپذیريوراثتمیزانودرصد74تا55بین

راي سایربوغالبیتفوقرابطه دانه عملکردورسیدگیتاروزتعدادساقه،طولصفاتبرايکهگرفتنتیجهتوانجینکز می
.ارددد وجوها بین آللنسبیغالبیترابطه صفات

نان، تجزیه دایالل، گندمپذیريوراثتهاي کلیدي: عمل ژن، تنش خشکی، واژه

مقدمه
بخش زیادي از اراضی کشت گندم در مناطق خشک و 

خشک قرار گرفته است. در این مناطق به علت کمبود نیمه
این اساس خشکی بریابد.گندم شدیدا کاهش میآب، عملکرد 

ترین خطرات براي تولید موفق محصوالت زراعی در از عمده
براي مقاومت به بنابراین اصالح.)10(ایران و جهان است

هاي در برنامهحداکثر عملکرد هدفی مهم و رسیدن به خشکی 
محصوالتجملهازگندمالملی است.اصالحی ملی و بین

ازآنعملکردپایداريوتولیدکهاستکشوردریکاستراتژ
طالعات ژنتیکی و دانستن نوع م.استبرخوردارزایی بساهمیت

پذیري در عمل ژن در بیان یک صفت و قدرت ترکیب
اي برخوردار هژهاي اصالحی جوامع گیاهی از اهمیت ویروش

تواند در رابطه با انتخاب پذیري میاطالعات ترکیباست. 
رگی براي ترکیبات دوارقام هاي اصالحی و انتخاب روش

برآورد قابلیت هاي یکی از روشمفید واقع گردد.
لل اهاي دایپذیري عمومی و خصوصی استفاده از تالقیترکیب

در اصالح گندم اللیاگیري از تجزیه دبهره.)10(باشدمی
کمی انجام پذیري صفات عمدتا در ارزیابی قابلیت ترکیب

زاده و یکمال.)10(دهدمیمندي در اختیاره و نتایج سودگردید
ها را در گندم نان و در نحوه توارث و عمل ژن)17(همکاران

طول شرایط خشکی براي صفات عملکرد دانه، طول پدانکل،
وزن صد دانه و شاخص برداشت با استفاده از روش خوشه،

ی صفات در کنترل ژنتیکها مطالعه کردند تجزیه میانگین نسل
ت غالبیت و هم بصورت افزایشی هاي مختلف هم بصورتالقی

کنترل صفات در هر دو شرایط محیطی کردند ها بیان آنبود
و تنش کم آبی کنترل ژنتیکی صفات را تغییر باشدمشابه می

رقم گندم نهدر آزمایشی )19(همکاراندهد. محمدي و نمی
ها در یک طرح تالقی ل از آنصحاF2نان را به همراه نتاج 

ها فرضیات مدل لل مورد ارزیابی قرار دادند. در مطالعه آندایا
، عملکرد دانه ارتفاع بوتههیمن براي صفات طول برگ پرچم،

قرار بود طول سنبله اصلی و طول آخرین میانگره بردر بوته،
ولی براي عرض برگ پرچم و وزن آخرین میانگره این 

در این مطالعهصادق شد.فرضیات با حذف یک والد 
هاي میانگین درجه غالبیت و نتایج تجزیه و تحلیلبرآوردهاي 

گرافیکی نشان داد عمل ژن براي صفات طول برگ پرچم،
طول عملکرد دانه در بوته،بوته،، ارتفاععرض برگ پرچم

طول آخرین میانگره و وزن آخرین میانگره ازسنبله اصلی،
همکارانمطالعه صفریان و در.باشدمینوع غالبیت نسبی 

بر روي توارث کارایی مصرف آب در گندم نان در شرایط )21(
افزایشی در کنترل ژنتیکی صفات آب رات غیر، اثخشکی

وزن هزار دانه مصرفی، کارایی مصرف آب، تعداد پنجه بارور،
و شاخص برداشت نقش بیشتري داشت اما براي صفات طول 

.بیشتر بودبله نقش اثرات افزایشی ریشک و تعداد دانه در سن
عملکرد هفت رقم گندم دوروم به )3(و همکارانالحمدانی

شاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم ک
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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لل مورد ایاها را با استفاده از طرح دحاصل از آنF2همراه نتاج 
پذیري عمومی و و قابلیت ترکیبدادند تحلیل ژنتیکی قرار 
عملکرد دانه گزارش کردند دار را براي خصوصی بسیار معنی

هاي غالب ژندانه در کنترل س این آزمایش عملکرد بر اسا
) براي تعیین ترکیب 16قرار داشت. جوشی و همکاران (

اي را با پذیري تعدادي از صفات کمی وکیفی در گندم مطالعه
در مورد دوازده صفت تعداد روز تا اللیااستفاده از روش د

مساحت برگ پرچم،ارتفاع،تعداد روز تا رسیدگی،گلدهی،
تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه در ،طول سنبلهعداد پنجه،ت

عملکرد دانه در گیاه و شاخص برداشت،وزن هزار دانه،سنبله،
و میزان نقش اثرات افزایشی را انجام دادندمحتوي پروتئین 

با)23(همکارانووندا.ات قابل توجه دانستندفنترل صکدر 
صفاتنانگندمرقمهفتوکاملدایاللروشازاستفاده
وروییسطحدرروزنهتعدادپرچم،برگسطحوطولعرض،
زیرینوروییسطحدرروزنهمساحتپرچم،برگزیرین
مربعاتمیانگینبهتوجهبا. کردندارزیابیراپرچمبرگ

مربعاتمیانگینو)GCA(عمومیپذیريترکیبقابلیت
اثراتبیکر،سبتنو) SCA(خصوصیپذیريترکیبقابلیت

وپرچمبرگطولصفاتکنترلدربیشتريسهمافزایشی
دربنابراینداشتهپرچمبرگروییسطحدرروزنهمساحت

درصفاتاینبرايانتخابمطالعه،موردژنتیکیمواد
و همکاراناید .استبرخوردارباالییکاراییازاولیههاينسل

ات مرتبط با عملکرد را وراثت پذیري و بازده ژنتیکی صف)9(
ارتفاع .دادنددر گندم و در شرایط خشکی مورد بررسی قرار 

50تاریخ تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله،طول سنبله،گیاه،
اي میان درصد گلدهی و وزن هزار دانه بطور قابل مالحظه

پذیري و بازده ژنتیکی وراثتهمچنینها متفاوت بود ژنوتیپ
ي صفات طول سنبله و وزن هزار دانه مشاهده باالیی را برا

پذیري و بازده ژنتیکی براي ارتفاع گیاه و ولی وراثتکردند 
در) 6(همکارانوبیداريتعداد دانه در سنبله پایین بود.

اجزايوپذیريترکیبنمودنمشخصمنظوربهآزمایشی
تستردوباايدانهذرتزودرسالین25درژنتیکیواریانس

جملهاززراعیصفاتازتعداديدرتستردرالینروشبه
کنترلدرراغالبیتوافزایشیغیراثراتنقشدانه،عملکرد
آزمایشیدر)4(همکارانواندرخور.نمودندبرآوردصفات

وکمیصفاتتوارثقابلیتوپذیريترکیببررسیمنظوربه
قالبدرالینچهاروتسترسهباآفتابگردان،هايالینکیفی
بوته،ارتفاعدانه،عملکردصفاتتستر،درالینتالقیطرح
راروغنعملکردوروغندرصددانه،هزاروزنطبق،قطر
باالخصوصیتوارثقابلیتبرآورد. دادندقراربررسیمورد
اهمیتنمایانگردانهعملکردودانههزاروزنصفاتبراي
مزبورصفاتژنتیکیکنترلدرهاژنافزایشیاثراتبیشتر

میانگینتجزیهآزمایشدر) 18(همکارانوکیانی.بود
بهعملکردبرموثرعوامللحاظازرابرنجرقمچهارها،نسل

گزارشودادهقرارمطالعهموردژنعملنحوهمطالعهمنظور
موردکمیصفاتهمهبرايغالبیت-افزایشیمدلنمودند
راژنیدومتقابلاثراتحداقلوجودکهبوددارمعنیبررسی
اجزايکهدادنشانوزنیمقیاسآزمون. دهدمینشان

افزایشی،درافزایشیمتقابلاثراتهمراهبهغالبیت- افزایشی

کنترلمسئولمضاعفنوعازاپیستازيوغالبیتدرافزایشی
احمد و همکاران .باشدمیعملکردبامرتبطصفاتژنتیکی

حوه توارث عملکرد و اجزاي عملکرد گندم را در شرایط ) ن2(
وراثت پذیري و بازده ژنتیکی خشکی مورد بررسی قرار دادند.

مورد انتظار براي صفات ارتفاع گیاه، تعداد روز تا رسیدگی، 
وزن هزار دانه و عملکرد دانه در بوته باال و براي تعداد پنجه،

بود.پاییننسبیروبه ططول سنبله و تعداد دانه در سنبله 
رامترهاي ژنتیکی و برآورد پابراي)22(و همکارانطهماسبی

تعیین چگونگی کنترل ژنتیکی صفات عملکرد و اجزاي 
بر برآورد این عملکرد گندم و همچنین تعیین اثر محیط 

طرفه با هشت والد و یکاللیاهاي دپارامترها از طرح تالقی
در این مطالعه صفات کردند.، حاصل از آنها استفاده F2نتاج 

طول سنبله و تعداد سنبله در هر دو محیط و تعداد ارتفاع بوته،
سنبلچه در سنبله در محیط تنش خشکی تحت تاثیر غالبیت 

صفات تعداد پنجه بارور و ولیداشتندها قرارنسبی ژن
عملکرد بوته در هر دو محیط و تعداد سنبلچه در سنبله در 

.ها بودغالبیت ژنکنترل اثر فوقمحیط بدون تنش تحت
) براي بررسی نحوه توارث برخی 11فروزانفر و همکاران (

در گندم نان از روش تجزیه دانه صفات مرتبط با عملکرد 
ها استفاده کردند و صفاتی مانند زمان گلدهی،میانگین نسل

وزن طول پدانکل،وزن بوته، تعداد سنبلچه بارور،رسیدگی،
در توارث گیري کردند.شاخص برداشت را اندازههزار دانه و 

کلیه صفات عالوه بر اثر افزایشی و غالبیت اثر اپیستازي نیز 
پذیري عمومی براي صفات مورد و متوسط وراثتنقش داشت 
ها را براي آنها تعداد ژنمتغیر بود.89/0تا 44/0بررسی بین 

یم و براها.عدد برآورد کردندسهتا یکصفات مذکور بین 
لل را براي شش واریته گندم ا) یک طرح دای7همکاران (

پذیري عمومی و خصوصی و اثر دوروم اجرا کردند و ترکیب
متقابل را براي تعدادي از صفات با استفاده از روش گریفینگ 

برتري اثر افزایشی را براي صفات وزن ،نتایجمحاسبه کردند.
با)20(صادقید.هزار دانه و تعداد دانه در سنبله نشان دا

صفاتنانگندمرقمششودایاللنیمهازروشاستفاده
وزنسنبله،دردانهتعدادسنبله،درسنبلچهتعدادوعملکرد

هزاروزنوهکتولیترسنبله،10دردانهوزنگندم،سنبله10
مدلهیمنگرافیکیتجزیهاساسبر. نمودبررسیرادانه

ودانهوزنازغیربهصفاتربیشتبرايغالبیت-افزایشی
بنابراین. نمودکفایتدانهعملکردوگندمسنبله10وزن

مذکورصفاتمطالعهبرايافزایشیغیروافزایشیاثرات
صفاتکنترلدرنیزآللیبینمتقابلاثراتونبودهکافی

) توارث صفات مهم 14اینامواهللا و همکاران (.حضورداشتند
طول هاي هر بوته،دم شامل تعداد پنجهمرتبط با عملکرد گن

شاخص برداشت و وزن هزار دانه،تعداد دانه در سنبله،سنبله،
عملکرد بوته را در هشت واریته گندم نان مطالعه کردند. مولفه 

جز تعداد پنجه در گیاه و عملکرد افزایشی براي همه صفات به
و ) نوع عمل ژن 1(همکارانعادل و .دار بودبوته معنی

پذیري را در گندم نان براي صفات تعداد روز تا توانایی ترکیب
تعداد سنبله در تعداد پنجه در بوته،،ارتفاع گیاهدهی،سنبله
وزن سنبله در بوته و وزن تعداد سنبلچه در سنبله اصلی،بوته،

با شش والد بررسی کردند. اللدانه در بوته در یک طرح دای
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ي عمومی و خصوصی هر دو پذیرمیانگین مربعات ترکیب
پذیري عمومی براي تعداد براي همه صفات به جز ترکیب

پذیري خصوصی براي ارتفاع گیاه سنبلچه در سنبله و ترکیب
این نتایج نشان داد که هر دو عمل دار بودند.بسیار معنی

کننده کی کنترلیا در سیستم ژنتهافزایشی ژنافزایشی و غیر
با استفاده از تجزیه رگرسیون .این صفات نقش داشته است

Wr) وابستهمتغیرغیرمشترك،کوواریانس هر ردیف با والد(
کهشدمشخص)مستقلمتغیرردیف،هرواریانس(Vrبر

سنبلهتعدادوپنجهتعداددهی،سنبلهتاروزتعدادصفاتبراي
داردنقشجزئیغالبیتهمراهبهژنافزایشیعملبوتهدر
درگزینشصفاتاینبرايکهکردندبیانآنهادلیلهمینبه

برايامابدهدمناسبیپاسخاستممکناولیههاينسل
هاژنغالبیتفوقعملکهبوتهعملکردوارتفاعمثلصفاتی

وباقري.باشدمینتیجهبیاولیههاينسلدرگزینشبودموثر
12رويهتروزیسوپذیريترکیبمطالعهدر) 5(همکاران

الگويشناختجهتبرنجژنوتیپهفتباهمراههیبرید
انتخاببرايمورفولوژیکیصفاتازتعداديپذیريوراثت

بهتوجهباتستر،درالینتالقیطرحبصورتبرترژنوتیپ
واریانسبهنسبتخصوصیپذیريترکیبواریانسنسبت
درراژنافزایشیغیرعملبرتريعمومی،پذیريترکیب
) 10(و همکارانفرشادفر.کردندعنوانصفاتذیريپوراثت

در آزمایشی خصوصیات ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم را 
15در دو محیط تنش زا روي اللیادر قالب طرح آمیزشی د

که بین گرفتند نتیجه دادندصفت مورد مطالعه قرار
پذیري عمومی و خصوصی کلیه صفات اختالف بسیار ترکیب
جود دارد. در این بررسی همچنین مشخص شد داري ومعنی

کلیه برايSCA2×و محیط GCA1×که اثر متقابل محیط 
) در آزمایشی 8(و همکارانچادهاريباشد.دار میصفات معنی

نقش 9×9لل ابا دایپذیري در گندم براي تجزیه قدرت ترکیب
با.دانه نشان دادندن را براي عملکردافزایشی ژعمده عمل غیر

آمیز هر برنامه اصالحی توجه به اینکه براي انجام موفقیت
باشد به همین دلیل این اطالع از ساختار ژنتیکی ضروري می

پذیري و نیز نحوه تحقیق با هدف بررسی قابلیت ترکیب
ها جهت انتخاب صحیح ژنزراعی توسطصفاتبرخیکنترل
انتخابومناسبهايترکیبتولیدارزیابی،امکانگندم ارقام
شرایط تنش خشکیدر گندمبهنژاديهايبرنامهدربرترافراد

صورت گرفت.

هامواد و روش
در مزرعه پژوهشی 1392-93این بررسی در سال 

دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت.
،2آذرقدس،هاي مهدوي،در این آزمایش نه رقم گندم به نام

اکسکلیبر به و شاهپسندکل حیدري،کویر،،روشنشیراز،
ارقام فوقطرفهیکدایاللاز تالقیحاصل F2همراه نتاج 

درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار کشت 
ها و والدین تالقیF2ها شامل نسل هر یک از بلوكشدند.

20متر و با فاصله 2ردیف به طول 2و هر رقم در آنها بود
کاشته متر سانتی5روي ردیف با فاصلهر از هم متانتیس

وجین و سمپاشی ،دهیعملیات زراعی از قبیل کود.شدند

براي کلیه تکرارها انجام گرفت.مشابهبطور یکنواخت و 
منظور ایجاد تنش خشکی با توجه به شرایط آب و هوایی هب

در طول دوره رشد دهی آبیاري قطع شد.ساقهمنطقه از مرحله 
طول تعداد روز تا رسیدگی،زراعی شامل طول ساقه،صفات
مساحت برگ پرچم و وزن هزار دانه،طول پدانکل،سنبله،

بر اساس مدل حاصله هاي . دادهندگیري شددانه اندازهعملکرد
هاي کامل تصادفی مورد تجزیه واریانس طرح بلوكآماري

تجزیه ،مدار بودن واریانس ارقاقرار گرفت و با توجه به معنی
و روش )9گریفینگ (Bروش دو مدل ازبا استفادهاللدای

که بر این اساس مجموع انجام شد)15،13(جینکز- هیمن
و )GCA(پذیري عمومی مربعات ژنوتیپ به دو جزء ترکیب

اثرات تفکیک شد.)SCA(پذیري خصوصیکیبرت
پذیري و ترکیب)gi(پذیري عمومی براي هر رقمترکیب

دار محاسبه و آزمون معنی) Sij(رگ براي هر دوخصوصی 
. همچنین از تقسیم شدانجام tبودن آنها با استفاده از آزمون 

پذیري پذیري عمومی به واریانس ترکیبواریانس ترکیب
ها نوع اثر ژنیبه طور تقریبFخصوصی و تست آن با آزمون 

) 12هاي مدل گریفینگ (مشخص گردید. با استفاده از روش
پذیري عمومی مقادیر واریانس افزایشی و غالبیت و نیز ترکیب

- و خصوصی و نسبت بیکر محاسبه گردید. در روش هیمن
هاي ژنتیکی مختلف آمارهعالوه بر محاسبه)15،13(جینکز

از روش گرافیکی استفاده شد. براي براي تجزیه و تحلیل بهتر 
Diallelو SASافزارهاي ها از نرمتجزیه داده استفاده 98

.)20،14،7،3(گردید

بحثنتایج و 
یکجدولدرمختلفصفاتبرايواریانستجزیهنتایج

تمامبرايمربعاتمیانگیناینکهبهتوجهبا.استشدهارائه
ازحاکیامراینباشد،میدارمعنیدرصدیکسطحدرصفات
نظرازگندمهیبریدهايوارقامبینژنتیکیهايتفاوتوجود

تفاوتدارشدنمعنیاینبرعالوهاستارزیابیموردصفات
دانکنآزموناساسبربررسیموردصفاتبرايارقامبین

آزمونشدندارمعنیبهتوجهبابنابراین.شداحراز) 2جدول(
Fهیبریدهاوارقامبرايرااللدایژنتیکیتجزیهتوانمی

پذیريترکیببرايیبررسموردارقامتفاوت.دادانجام
تاروزتعدادساقه،طولصفاتلحاظاز)3جدول(عمومی

ودرصدیکسطحدردانههزاروزنوپدانکلطولرسیدگی،
واستدارشدهمعنیدرصدپنجسطحدرصفاتسایربراي
طولصفاتبراي)3جدول(خصوصیپذیريترکیببراي
ودرصدیکحسطدردانه عملکردودانههزاروزنساقه،
بنابرایناستدارمعنیدرصدپنجسطحدرصفاتسایربراي
هیبریدهايوارقامدرهاژنافزایشیغیروافزایشیاثروجود
، )1(همکارانوعادلنتایجباکهباشدمیروشنبررسیمورد

) 10(فرشادفرو) 23)، وندا و همکاران (4اندرخور و همکاران (
مربعاتمیانگیننسبتشدناردمعنی.داردمطابقت
پذیريترکیبمربعاتمیانگینبهعمومیپذیريترکیب

) 3جدول(یکعددبهبیکرنسبتبودننزدیکوخصوصی
کنترلدربیشترينقشافزایشیاثرکهاستمطلباینمؤید

ارقام دانهکه در مورد عملکرددر صورتیداردفوقصفات
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وبراهیمنتایجبانتیجهاینو گیري فوق صادق نیست. نتیجه
،)23(همکارانووندا،)4(همکارانواندرخور) 7(همکاران

مطابقت)8(همکارانوچادهاري) 16(همکارانوجوشی
خصوصیوعمومیپذیريترکیبمیزانبهتوجهبا.دارد

اکسکلیبروقدسشاهپسند،مهدوي،،2آذرارقام،)4جدول(
پرچم،برگمساحتدانه،هزاروزنصفاتبرايترتیببه

روشنرقموسنبلهطولوپدانکلطولرسیدگی،تاروزتعداد
میزانبیشتریندارايدانه عملکردوساقهطولصفاتبراي

بنابراین با ،باشندمیمثبتجهتدرعمومیپذیريترکیب
افزایشجهتدرمذکورارقامازاحتمال موفقیت بیشتري

ضمندر. نموداستفادههاتالقیدرتوانمینظرموردصفات
در2آذرشاهپسند،درمهدويشاهپسند،درشیرازهیبریدهاي

درقدساکسکلیبر،درشیراز،2آذردراکسکلیبرکویر،
میزانبیشترینداراياکسکلیبردرشاهپسنداکسکلیبر،

توان از و میباشندمیمثبتجهتدرخصوصیپذیريترکیب
ه دست آمده براي اصالح صفات مورد نظر استفاده هتروزیس ب

جینکزوهیمنروشازژنتیکیتحلیلوتجزیهادامهدرکرد.
Wr+Vrآماره)5(جدولبهتوجهبا. گردیداستفاده) 15،13(

. گردیددارمعنیمطالعهموردصفاتتمامبراي
غالبیتاثروجودمنزلهبهWr+Vrآمارهشدندارمعنی

والحمدانیو)19(همکارانومحمدينتایجباکهباشدمی
رگرسیونروشدراینبرعالوه. داردمطابقت) 3(همکاران

روي) Wr(هاردیفکواریانس،)15،13(جینکز- هیمن
کهنمایدمیمستقیمخطیکتولید) Vr(هاردیفواریانس

داشتهوجودغیرآللیاثراگرامااستیکمعادلآنشیب
اختالفیک،شیب معادل بافوقرگرسیونخطبشیباشد،
بهتوجهبابررسیموردصفاتمورددر.داشتخواهددارمعنی

طولوساقهطولبراي)b(رگرسیونخطشیب)6(جدول
توانمیپسنداشت،داريمعنیاختالفیکعددباسنبله
برايامانداردوجودغیرآللیاثرصفاتاینمورددرکهگفت
بادارمعنیاختالفدارايرگرسیونخطشیبصفاتسایر
صفاتکنترلدرغیرآللیاثراتازنشانکهباشدمییک

فروزانفر،)14(همکارانواینامواهللانتایجباکهباشدمیمذکور
کاران )، بیداري و هم5، باقري و همکاران ()11(همکارانو
و )22(همکارانوطهماسبی)، 18)، کیانی و همکاران (6(

افزایشیجزءمقداراینبرعالوه.داردمطابقت)20(صادقی
)D(،غالبیتاجزاءبهنسبت)H2,H1(،بغیرصفاتتمامبراي
نتیجهبااینکه) 5جدول(استبودهبیشتردانهعملکرداز

تفاوت. داردهماهنگی) 12(گریفینگروشتجزیهازحاصل
مثبتعددي،صفاتامتمبراي) H1-H2(غالبیتاجزاءبین

مغلوبوغالبهايآللبرابريعدمبیانگرکه) 5جدول(است
.باشدمیژنیهايمکانمککلیهدرصفتکنندهکنترل
طولوارتفاععملکرد،دانه،هزاروزنبرايFپارامترمقدار

فراوانیدهندهنشانکه) 5جدول(باشدمیمثبتپدانکل
کهاستمنفیصفاتسایربرايواستغالبهايآللبیشتر
نتایجباکهباشدمیمغلوبهايآللبیشترفراوانیدهندهنشان

اینبرعالوه.باشدمیتطابقدر) 3(همکارانوالحمدانی
دانه،هزاروزنصفاتبراي)5جدول(غالبیتدرجهمیانگین
کهباشدمییکازکمترپدانکلطولوپرچمبرگمساحت

ساقه،طولصفاتبرايوژننسبیغالبیتعملازنشان
یکازباالترعملکردورسیدگیتاروزتعدادسنبله،طول
بنابراینباشدمیژنغالبیتفوقعملدهندهنشانکهاست

نسبیغالبیتبررسیموردصفاتکنترلدرشودکهمینتیجه
) 19(همکارانومحمدينتایجباکهدارندنقشغالبیتفوقو
اینبرعالوه. باشدمیمشابه) 22(همکارانوطهماسبیو

55بینمطالعهموردصفاتبرايعمومیپذیريوراثتمیزان
61تا32بینخصوصیپذیريوراثتمیزانودرصد74تا

بیشتریندارايدانهعملکردمیانایندرکهبودمتغییردرصد
یخصوصپذیريوراثتکمترینوعمومیپذیريوراثت

افزایشیغیراثربیشترنقشدهندهنشانکه) 5جدول(باشدمی
تجزیهنتایجباکهباشدمیصفتاینکنترلدرهاژن

،)16(و همکاران جوشینتایجباوداردمطابقتنیزگریفینگ
بررسیدر.باشدمیمطابق) 2(و همکاران احمدو)9(اید

نتیجهتوانمیکیشکلبهتوجهبا،اللايدنتایجگرافیکی
ورسیدگیتاروزتعدادساقه،طولصفاتبرايکهگرفت

مساحتدانه،هزاروزنصفاتبرايوغالبیتفوقعملکرد
وجودنسبیغالبیتسنبلهطولوپدانکلطولپرچم،برگ
بهتوجهبا. داردمطابقت) 1(همکارانوعادلنتایجباکهدارد

قدسو2آذرارقامیونرگرسخطاطرافدرارقامپراکنش
رقموصفاتتماممجموعدرغالبهايژنبیشترین
صفاتتماممجموعدررامغلوبهايژنبیشتریناکسکلیبر

در.)1شکل(باشندمیحدواسطوالدهابقیهوبودهدارا
بطور بیکرنسبتوخصوصیپذیريوراثتبهتوجهبامجموع

طولسنبله،طولفاتصبراينسبیغالبیتعملباالونسبی
گفتتوانمیپرچمبرگمساحتودانههزاروزنپدانکل،

بازدهودهدمیپاسخاولیههاينسلدرصفاتایننژاديبه
عالوهوداشتانتظارتوانمیصفاتبرايراباالییگزینشی

خلوصبهرسیدنازپسگزینشبهمربوطهايروشبر
نژاديبهبرايبرگشتییتالقیاايشجرهروشازتوانمی

تعدادساقه،طولصفاتبراياماکرداستفادهمذکورصفات
عمومیپذیريوراثتبهتوجهبادانهعملکردورسیدگیتاروز
وپایینبطور نسبیبیکرنسبتوخصوصیپذیريوراثتباال،

هاينسلدربایدصفاتاینبرايگزینشغالبیت،فوقعمل
صفاتژنتیکیتثبیتوخلوصبهرسیدنازپسوپیشرفته

وبذرتکبالکبالک،هايروشازتوانمیوگیردانجام
.کرداستفادهصفاتنژاديبهدرهاپلوئیديدابل
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شرایط تنش خشکیدرمطالعه شده صفات واریانستجزیه- 1جدول
Table 1. ANOVA of studied traits under drought stress

تعداد روز تا طول ساقهدرجه آزاديمنابع تغییر
رسیدگی

مساحت برگ وزن هزار دانهطول پدانکلطول سنبله
پرچم

عملکرد دانه

2240ns73/4**46/9**3250**58/1**89/45**2660**2بلوك
8631**42/7**45/0**225**55/7**95/17**284**44ژنوتیپ

887945/277/07708/063/2423خطا
81/989/045/1315/1274/181122/23ضریب تغییرات

دار، پنج درصد و غیر معنیدرصدیکاحتمالسطحدردارمعنیبه ترتیب :  nsو*،**

درصد5در سطح احتمال مورد مطالعهصفاتبرايدانکنايدامنهچندآزمون- 2جدول
Table 2. Duncan mean comparision of  of studied traits with statistical test

تعداد روز تا طول ساقهرقم
رسیدگی

مساحت برگ طول پدانکلطول سنبله
پرچم

عملکرد دانهوزن هزار دانه

bcdefhijk90cdefgh187q89/10bc66/35abcdef17/17bcd3/32Jklm3/519مهدوي
2efghijkl102abcdfg181Klmnop58/9a49/46abcdefg43/18bcefg4/50a8/562آذر

hijkl1/105ghij183a17/9a68/44abcdefg28/18defhi5/48lm9/510روشن
cdefghijk93abdefg185klmnop5/10bc57/35cdefghi51/16ghij3/39Ijklm3/607قدس
ab74abcde180hijklmno5/9bc35/35a19bcdef6/35ab9/550کویر

a13/69abc174cdefg86/6def98/24cdefghi61/15bcdfg8/42bcdfgh6/451اکسکلیبر
efgijkl93/95efghi180ijklnop7/11bc95/35cdfghi24/14bcd5/36cdegi7/479کل حیدري

abcd6/77Ijk186mnopq85/10def01/26abcdef12/17bcdef7/29bcfgm3/509شیراز
cdefghijk93fghij185cde5bc14/36cdefghi47/16cdefhij29bcdfkl2/254شاهپسند

شرایط تنش خشکیدرمورد مطالعهصفاتبرايگریفینگ تجزیه مربعاتمیانگین- 3جدول
Table 3. ANOVA of Griffing for studied traits under drought stress

درجه رمنابع تغیی
آزادي

تعداد روز تا طول ساقه
رسیدگی

مساحت برگ وزن هزار دانهطول پدانکللهطول سنب
پرچم

عملکرد دانه

GCA8**2/602**9/212*74/5**8/121**9/211*05/37*9/6645
SCA27**4/206*4/32*92/4*59**1/56*8/22**7/8413
701/586/1085/122/1478/1521/91/2337خطاء

GCA/SCA*91/2*57/6*16/1*06/2*77/3*62/1ns78/0
58/062/07/08/088/076/061/0نسبت بیکر

دارمعنیغیرودرصدپنجدرصد،یکاحتمالسطحدردارمعنیترتیببهnsو*،**
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خشکیتنششرایطدرصفاتبرايپذیري عمومی و خصوصیمیزان ترکیب- 4جدول
Table 4. General and specific combining ability for traits under drought stress

طول ساقه
123456789

111/0-
231/015/4
35/3-8/0-53/7
498/6-78/14-59/3-89/3-
595/2-25/1019/6-33/225/3-
673/8-64/1303/885/642/6-68/7-
789/646/1344/113/243/831/11-04/2
872/846/651/019/754/9-65/537/10-15/5-
925/665/3-11/486/61/471/7-67/3-5/134/6

تعداد روز تا رسیدگی
131/0
23/3-45/0-
363/1-2/0-45/0-
425/2-18/249/1-16/0-
58/244/4-56/161/046/0
692/3-18/749/1-89/027/183/5-
713/644/2-56/139/3-35/1-61/054/2-
835/1-25/3-42/046/385/054/2-51/326/3
951/327/427/121/0-3/1-01/2-63/4-11/1-41/5

طول سنبله
185/0-
271/085/0-
379/134/163/0-
42/102/006/101/1-
572/034/074/071/135/1-
628/4-74/03-63/3-05/3-3/2
75/157/075/074/192/019/4-58/0-
811/141/014/0196/027/3-93/185/0-
975/2-13/4-82/2-1/3-34/2-67/20-23/3-29/2-83/3
ول پدانکلط
124/2
272/266/2
334/3-22/078/2
457/5-67/033/4-62/0-
547/007/0-41/043/4-4/1-
656/2-87/218/4-84/309/4-73/4-
723/247/015/38/1-52/404/7-72/0
863/231/1-20/412/553/4-13/626/5-95/0-
942/358/5-86/336/2-14/1-04/574/398/6-7/0-

باشداعداد روي قطر اصلی ترکیب پذیري عمومی و سایر اعداد ترکیب پذیري خصوصی می
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خشکیتنششرایطدرصفاتبرايخصوصیوی عمومپذیريترکیبمیزان- 4ادامه جدول
Table 4. General and specific combining ability for traits under drought stress

وزن هزار دانه
123456789

196/3-
269/1-09/4
313/3-5/015/3
434/2-49/2-48/0-48/2-
506/354/015/0-3/0-5/2
655/0-62/518/41/0-05/151/0
715/373/497/3-47/0-74/524/5-18/2
812/2-4/0-39/1-86/425/3-08/146/6-23/4-
961/382/6-45/432/17/6-05/6-54/267/777/1-

مساحت برگ پرچم
111/2
228/215/0
362/1-72/182/0
481/1-64/3-23/0-76/0-
58/0-34/0-48/1-37/101/0-
654/2-84/027/291/19/045/0-
736/1-94/001/087/151/243/1-36/2-
852/0-23/1-89/1-22/0-37/3-68/117/486/0-
936/658/0-22/175/021/163/3-72/6-39/137/1

عملکرد دانه
153/21-
27/10971/12
38/4-68/256/74
459/3085/134-2/63-03/14-
562/43-08/8264/1569/12-19/8-
68/44-97/316/13-24/17354/18-78/24-
764/6747/6-01/5236/27-89/1702/202-39/23
84/75-6/94-93/3121/7377/72-88/8935/3628/12-
928/39-51/967/20-95/38-01/3214/16-96/6156/1186/49-

کل حیدري -7کسکلیبر -6کویر - 5قدس  - 4روشن -23آذر -.2مهدوي -1.باشدمیخصوصیپذیريترکیبسایراعدادوعمومیپذیريترکیباصلیقطرروياعداد
شاهپسند-9شیراز  -8

خشکیتنششرایطدرمطالعهموردفاتصبرايجینکز-هیمنپارامترهاي ژنتیکی - 5جدول
Table 5. Hayman-Jinks genetic parameters for studied traits under drought stress

تعداد روز تا طول ساقهپارامتر
رسیدگی

مساحت برگ وزن هزار دانهطول پدانکلطول سنبله
پرچم

عملکرد دانه

Wr+Vr**47/53*38/40**45/12*35/22*06/11*55/11**4050
D18599/2701/49/4221/4081/1210584
H13/17254/2647/361/3235/2886/1111915
H24/17106/2344/338/2879/2732/1111585
F93/1583/18-32/0-34/741/595/4-6/276
E79/3392/785/029/1895/1802/47225

h2
b66/072/061/055/066/063/074/0

h2
n61/052/051/045/054/051/032/0

میانگین درجه 
غالبیت

16/182/174/193/084/075/088/1

هاي نسبت آلل
غالب

52/037/045/075/064/046/058/0
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یخشکتنششرایطدرمطالعهموردصفاتبرايجینکز-مدل هیمنرگرسیونآزموننتایج - 6جدول
Table 6. Hayman-Jinks regration test for studied traits under drought stress

ضریب آزمون
رگرسیون

تعداد روز تا طول ساقه
رسیدگی

مساحت برگ وزن هزار دانهطول پدانکلطول سنبله
پرچم

عملکرد دانه

18/0-11/0-99/04/023/102/009/0ضریب رگرسیون
b=0**95/3**18/13**28/4ns08/0ns5/0ns34/0ns25/1
b=1ns04/0**94/19ns8/0**02/5**86/5**34/3**7/5

دارمعنیغیرودرصدپنجدرصد،یکاحتمالسطحدردارمعنیترتیببه:nsو*،**

)b)a(

)d()c(
تا1هايشماره) طول سنبلهd() طول پدانکل،c(،) مساحت برگ پرچمb) طول ساقه، (a(، مورد مطالعهصفاتبرايWr/Vrنمودار-1شکل

باشدمیشاهپسندشیراز،کلحیدري،اکسکلیبر،کویر،قدس،روشن،،2آذرمهدوي،ارقامترتیببه9
Figure 1.Wr/Vr graph for studied traits.(a)stem length (b)flag leaf area (c) peduncle length (d) spike length.numbers 1

to 9 are mahdavi,azar2,roushan,ghods,kavir,excaliber,kalheydari,shiraz,shahpasand cultivars respectively
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)e)                                                               (f(

)g(

به9تا1هايشماره.عملکرد دانه) g(،هزار دانهوزن ) f(،تعداد روز تا رسیدگی) e(، مطالعهموردصفاتبرايW/Vrنمودار-1ادامه شکل
.باشدمیشاهپسندشیراز،کلحیدري،اکسکلیبر،کویر،قدس،روشن،،2آذرمهدوي،ارقامترتیب

Figure 1. Wr/Vr graph for studied traits.(e)number of days to maturity (f)weight of 1000 seeds (g) grain yield
numbers 1 to 9 are mahdavi,azar2,roushan,ghods,kavir,excaliber,kalheydari,shiraz,shahpasand cultivars respectively.
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Abstract
Drought is one of the main dangers for optimum production of wheat. Achieving optimal

results in breeding programs require to make informed choices of parents based on general and
specific combining ability.In order to study the genetic characteristics, general and specific
combining abilities and gene actions under drought stress conditions, a half diallel cross
including 9 varieties of wheat was used. Seeds of parents and F2 hybrids were planted based on
a randomized complete block design with three replicates in Shahid Bahonar University in
autumn of 1392.  Parents and F2 progenies were compared in a number of agronomic traits such
as plant height,days to maturity,spike length,peduncle length,seed weight,flag leaf area and
grain yield.  Diallel results based on method 2 of Griffing B model and Hayman _ Jinks showed
that general combining ability was significant for seed weight, plant height, days to maturity,
peduncle length in statistical level of 1% and for the other traits at 5% statistical level and
specific combining ability was significant for seed weight, plant height and grain yield in
statistical level of 1% and for the other traits at 5% statistical level.The ratio of mean square of
gca to sca was significant for all traits except of grain yield.Therefore, in grain yield most
genetic variation is belonged to non-additive genetic variances.  The broad and narrow sense
heritabilities for the studied traits had ranged from 55 to 74 and from 32 to 61 percent,
respectively.  The Hayman _ Jinks graphical analysis showed plant height, days to maturity and
grain yield controlling by over dominance gene actions however the other traits was controlled
by relative dominance gene actions.

Keywords: Bread wheat, Diallel analysis, Drought stress, Gene action, Hertability
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