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ارسیاتی تٌَع صًتیکی ٍ تفکیک هتداٍس عولکزد ٍ اخشای عولکزد
 KO ×CANتشرک )(Linum usitatissimum L.
الیيّای  Fحاصل اس تالقی

داًطگبُ ػلَم وطبٍزشی ٍ هٌببغ طبیؼی سبزی
پطٍّطٌبهِ اصالح گیبّبى شزاػی

3

سّزا حسیيسادُ ،1علیاکثز هحوذی هیزیک ٍ 2اصغز رحیوی

ٍاصُّای کلیذی :تشرک ،ضزایة تٌَع صًتیکی ٍ فٌَتیپی،تفکیک هتداٍسٍ ،راثتپذیزی

1- Linseed
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هقذهِ
ببتَجِ بِ زضد بیزٍیِ جوؼیتً ،یبش بِ هَاد غرایی زٍشبِزٍش
دز حبل افصایص است ٍ وطبٍزشی تٌْب ابصازی است وِ بب استفبدُ
اش سبیس ػلَم لبدز است ًیبشّبی غرایی هَزد ًیبش ایي جوؼیت
ػظین زا فساّن ًوبید .ایي اهس داًطوٌداى ٍ هحممبى وطبٍزشی زا
ٍاداز ًوَدُ است وِ بِدًببل زٍشّبی ًَیي ٍ هؤثس بسای
افصایص تَلید هَاد غرایی ببضٌد وِ دز ایي زابطِ افصایص هٌببغ
تَلید ٍ بْبَد پتبسیل ضًتیىی ازلبم گیبّی حبئص اّویت هیببضٌد.
دز هیبى هحصَالت غرایی ،زٍغيّب ببتَجِ بِ ببشاز ٍسیغ هصسف
ٍ اّویت فَقالؼبدُ غرایی اش اٍلَیت خبصی بسخَزدازًد .داًِّبی
زٍغٌی دازای همداز لببل تَجْی پسٍتئیيّ ،یدزات وسبي،
ٍیتبهیي ٍ هَاد هؼدًی هیببضٌد ٍ وٌجبلِ آًْب ًیص ًمص هْوی دز
زفغ سَء تغریِ ٍ تأهیي وبلسی هَزد ًیبش تَدُّبی اًسبًی ٍ دامّب
دازد ( .)15تؼداد  40گیبُ داًِ زٍغٌی دازای اّویت هیببضٌد وِ
هْوتسیي آًْب ضبهل سَیب ،آفتببگسداى ،ببدام شهیٌی ،ولصا ،بصزن ٍ
وسچه هیببضٌد ( .)1بصزن 1گیبّی است چٌدهٌظَزُ وِ دز
هٌبطك گسم ٍ خطه تب هؼتدلِ زضد هیوٌد ( .)6بسای بصزن دٍ
هٌطأ ضبهل آسیبی جٌَةضسلی( ،هسبَط بِ بصزن داًِ وَچه)

آفسیمبی ضوبلی ٍ هدیتساًِ (هسبَط بِ بصزن داًِ بصزي) دز ًظس
گسفتِ ضدُ است ٍ ضَاّدی هبٌی بس ایٌىِ حدٍد  5000تب 5500
سبل لبل اش هیالد ،گًَِ شزاػی بصزن دز داهٌِّبی وَُّبی
وسدستبى زضد هیوسدُ استٍ ،جَد دازد .دزحبل حبضس ًیص دز
بسخی اش ًمبط ایساى هحصَالت لببل تَجْی اش آى حبصل
هیضَد ،هْنتسیي هٌبطك وبضت آى دز وطَز آذزببیجبى غسبی،
اصفْبى ،خَشستبى ،لصٍیي ،فبزظ ،وسهبى ،لسستبى ٍ هبشًدزاى
هیببضد ( .)9وطَزّبی تَلیدوٌٌدُ بصزن ضبهل وبًبدا ،چیي،
ٌّدٍستبى ،ایبالت هتحدُ ٍ زٍسیِ هیببضٌد ٍ وبًبدا بِػٌَاى
بصزگتسیي تَلیدوٌٌدُ ٍ صبدزوٌٌدُ بصزن دز سطح جْبى است
بِطَزی وِ دز وبًبدا دز سبل  2009تَلید داًِ بصزن اش 631000
ّىتبز سطح شیس وطت ایي گیبُ  706000تي گصازش ضدُ است
( )19داًِّبی بصزن هحتَی چٌدیي اسید چسة غیساضببع بَدُ
وِ بسای تغریِ اًسبى الشم است زٍغي ایي گیبُ بِهٌظَز
جلَگیسی اش پَسیدگی چَة ٍ دیَازّبی بتًَی دز اثس ضسایط
جَی هَزد استفبدُ لساز هیگیسد ٍ الیبف بصزن جبیگصیي خَبی
بسای الیبف ضٍت بَدُ وِ جْت تَلید وفپَش بِوبز هیزًٍد (.)6
یىی اش ایي تسویببت ،اسیدّبی چسة غیساضببع چٌدگبًِ
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چکیذُ
 ،CANتعذاد  824الیي
تِهٌظَر تزرسی تٌَع صًتیکی ٍ هیشاى تفکیک هتداٍس در الیيّای  Fتشرک حاصل اس تالقی ×KO
اصالحی حاصل اس اًتخاب در  106الیي  Fدر قالة طزح آگوٌت تِّوزاُ پٌح شاّذ هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ .هیاًگیي الیيّا در ّز
فاهیل  Fهحاسثِ ٍ تٌَع تیي آًْا ارسیاتی شذ .تزرسی ضزایة تغییزات صًَتیپی ًشاى داد کِ تیشتزیي ٍ کوتزیي هقذار ایي ضزایة
تِتزتیة هزتَط تِ صفات ٍسى داًِ در کپسَل ( 53/39درصذ) ٍ تعذاد رٍس تا رسیذگی ( 2/71درصذ) تَد .الیيّای اصالحی هَرد
هطالعِ اس لحاظ کلیِ صفات هَرد تزرسی تٌَع تاالیی ًشاى دادًذ تِطَریکِ عولکزد داًِ در تَتِ در آًْا دارای هیاًگیي  0/270گزم
 CANتزای ایي صفت تِتزتیة
در تَتِ ٍ تیي داهٌِ  0/126تا  0/480گزم در تَتِ در فاهیلّای  Fهتغیز تَد ٍ ٍالذیي ٍ KO
دارای هیاًگیي عولکزد داًِ  0/158 ٍ 0/490گزم در تَتِ تَدًذ .تعذاد اًشعاب در تَتِ تیشتزیي ٍراثتپذیزی عوَهی ( 97/03درصذ)
ٍ عولکزد داًِ در ٍاحذ سطح کوتزیي هقذار ٍراثتپذیزی عوَهی ( 64 /34درصذ) را دارا تَدٍ .راثتپذیزی عولکزد داًِ در تَتِ
 83/33درصذ تَد .تیشتزیي هیشاى تفکیک هتداٍس هثثت در تعذاد کپسَل در تَتِ ( 28/08درصذ) هشاّذُ شذّ .وچٌیي ٍ 26/43
 6/61درصذ فاهیلّا تِتزتیة تزای تعذاد رٍس تا  50درصذ گلذّی ٍ تعذاد اًشعاب در تَتِ تفکیک هتداٍس هثثت ًشاى دادًذ .عولکزد
داًِ در تَتِ ٍ سایز اخشای عولکزد سَد صًتیکی تاالیی داشتٌذ ،تِطَریکِ سَد صًتیکی عولکزد داًِ در تَتِ ،تعذاد کپسَل در تَتِ ٍ
تعذاد اًشعاب در تَتِ ًیش تِتزتیة تزاتز تا  68/10 ٍ 77/99 ،85/18درصذ تَد .هیشاى ّتزٍسیس ًسثت تِ ٍالذ تزتز (  )KOاس 2/46
تا  3/6درصذ تزای تعذاد اًشعاب در تَتِ ،اس  14/35تا  18/5تزای تعذاد کپسَل در تَتِ ٍ اس  0/039تا  0/041تزای ٍسى داًِ در
کپسَل هتغیز تَد .تاعٌایت تٍِخَد تٌَع صًتیکی سیاد هشاّذُشذُ در ًتاج حاصل اس ایي تالقی اهکاى اًتخاب الیيّای تزتز خْت
ارسیاتی تِهٌظَر هعزفی رقن اصالحی فزاّن گزدیذُ است.
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ٍاریبًس صًتیکی√
× 100

ضزیت تغییزات صًتیکی

هیبًگیي
ٍاریبًس فٌَتیپی√

× 100

هیبًگیي

ضزیت تغییزات فٌَتیپی

ٍراثتپذیزی ػوَهی × جذر ٍاریبًس فٌَتیپی × ;2/06سَد صًتیکی

×100
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ٍاریبًس فٌَتیپی

سَد صًتیکی
هیبًگیي

= پیطزفت صًتیکی
1- Genetic variation
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مواد و روشها
ایي پضٍّص در سبل سراػی  1393-94در هشرػِ تحقیقبتی
داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ ٍلیػػز (ػج) رفسٌجبى اًجبم ضذ.
در ایي پضٍّص الیي اغالحی  KOکِ یک الیي داخلی
حبغل اس اًتخبة در تَدُی ثَهی کزدستبى ٍ دارای پتبًسیل

×100

ٍاریبًس صًتیکی

;ٍراثتپذیزی ػوَهی
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ثٍِیضُ اسیذ چزة اهگب ٍ 3اسیذ چزة اهگب 6است .ایي اسیذّبی
چزة ثزای ثذى ضزٍری ثَدُ ٍ ثبػث پیطگیزی ٍ ثْجَد
ثیوبریّبی قلجیٍ ،رم هفبغل ،التْبة ،ثیوبریّبی دستگبُ
ایوٌی ٍ سزطبى هیگزدد ( .)6کٌجبلِ ٍ کبُ ایي گیبُ ًیش دارای
 35-37درغذ پزٍتئیي دارد کِ اس آى هیتَاى ثِػٌَاى هکول
پزٍتئیي در غذای ًطخَارکٌٌذگبى استفبدُ کزد ٍ ًیش ثِػٌَاى
فیجز گیبّی در غٌبیغ کبغذسبسی ،ثٍِیضُ کبغذّبی هحکن ٍ
ثبدٍام هذًظز هیثبضذ ٍ قبثلیت استفبدُ دارد ( .)6،16پیطزفت در
ثًِضادی کِ غبلجب ثب خبلعسبسی ٍ اًتخبة تَدُّبی ثَهی اًجبم
هیگیزد سجت افشایص یکٌَاختی ٍ کبّص تٌَع صًتیکی داخل
صًَتیپ تَدُّبی ثَهی ًسجت ثِ تَدُ اٍلیِ هیضَد (.)2
ّیجزیذاسیَى یکی اس اثشارّبی هتذاٍل اغالحًجبتبت ٍ رٍشّبی
اغالحی است کِ ثزای ایجبد تٌَع صًتیکی حبغل اس ًَتزکیجی
صًی ثب استفبدُ اس تالقی ٍالذیٌی کِ اس لحبظ صًتیکی هتفبٍتٌذ،
ػول هیکٌذ .تطخیع تزکیتپذیزی ثب ّتزٍسیس ػولکزد ثبال
هْوتزیي هزحلِ در پیطزفت هحػَالت ّیجزیذ است .ثِطَر
کلیٍ ،الذیي ثب یک تَاًبیی تزکیتپذیزی ػوَهی ثبالتز ٍ یک
فبغلِ صًتیکی دٍرتز هیتَاًٌذ یک ّیجزیذ ثب تظبّز ػولکزد ثْتز
را تَلیذ کٌٌذ .هقذار ّتزٍسیس در ارقبم ّیجزیذ ثستگی کبهل ثِ
اًتخبة ٍالذیي آًْب دارد .در پی تالقیً ،سلّبی درحبل تفکیک
کطت گزدیذُ ٍ پس اس رسیذى ثِ خلَظ الیيّبی خبلع
اًتخبة هیگزدد ٍ در هزحلِ ثؼذی صًَتیپّبی ثب ٍیضگیّبی
هطلَة ضٌبسبیی ٍ هَرد ارسیبثی قزار هیگیزد .صًَتیپّبیی کِ
ثزتزی آىّب ثِ اثجبت ثزسذ ،ثِػٌَاى یک رقن جذیذ تکثیز
هیضًَذ ( .)12کَهبر ٍ ّوکبراى ( )8تٌَع صًتیکی
قبثلهالحظِای در صًَتیپّبی ثشرک ثزای تؼذاد رٍس تب 50
درغذ گلذّی گشارش کزدًذ ثِطَری کِ ایي غفت در داهٌِ 71
تب  99/23رٍس هطبّذُ ضذ ٍ هتَسط تؼذاد رٍس تب  50درغذ
گلذّی ثزای صًَتیپّبی هَرد هطبلؼِ ثزاثز ثب  84/71رٍس ثَد.
در هطبلؼِ ردی ٍ ّوکبراى (ً )13یش هیشاى تٌَع اس ًظز اًطؼبة
در ثَتِ در صًَتیپّبی ثشرک در داهٌِ  2/33تب  5گشارش ضذُ
است .در ثشرک ًیش ثِهٌظَر ایجبد تٌَع صًتیکی 1هػٌَػی ٍ
تَلیذ صًَتیپّبی حبغل اس ًَتزکیجی در دٍ هجوَػِ صًی تالقی
ٍالذیي ٍ تَلیذ الیيّبی ًَتزکیت هیتَاى استفبدُ ًوَد.
ثِّویيهٌظَر در ایي هطبلؼِ ثِ ّویي هٌظَر دٍ صًَتیپ داخلی
ٍ خبرجی تالقی ٍ الیيّبی ًَتزکیت حبغل گزدیذ ٍ هیشاى
تٌَع ثِدست آهذُ ثزای غفبت هختلف هَرد ثزرسی قزار گزفت.

تَلیذ داًِ ثبال ٍلی ارتفبع ثَتِ کَتبُ ٍ الیي اغالحی
کِ یک الیي خبرجی ثب کیفیت رٍغي خَراکی است قجال ثب ّن
تالقی دادُ ضذُ ثَدًذ ٍ در ًسل  Fتؼذادی تکثَتِ
اًتخبةضذُ ٍ ثذٍر ّز ثَتِ (  )Fدر سبل ثؼذ در یک ردیف
جذاگبًِ کطت گزدیذًذ .پس اس آى اس ّز ردیف در ایي سبل
تؼذادی ثَتِ اًتخبة ٍ ثذرّبی آًْب جذاگبًِ ثزداضت ضذ .در سبل
ثؼذ الیيّبی اغالحی هزثَط ثِ ّز ثَتِ  Fثِػٌَاى فبهیلّبی
 Fدر ًظز گزفتِ ضذ ٍ کلیِ الیيّبی اغالحی ضبهل 824
الیي در  106فبهیل  Fثب استفبدُ اس طزح آگوٌت ّوزاُ ثب پٌج
صًَتیپ ضبّذ در پٌج ثلَک آسهبیطی هَرد ارسیبثی قزار گزفت.
پس اس تْیِ ثستز ٍ ػولیبت آهبدُسبسی سهیي ،ردیفّب ثِغَرت
جَی ٍ پطتِ ایجبد ٍ ثذٍر ثب فبغلِ یک سبًتیهتز در رٍی ردیف
ٍ در ػوق  2-3سبًتیهتزی خبک قزار دادُ ضذ ٍ فبغلِ ردیفّب
 25سبًتیهتز ثَد .پس اس ػولیبت کطت ثالفبغلِ آثیبری اًجبم
ضذ ،آثیبری ثؼذی ثبتَجِ ثِ ضزایط آة ٍ َّایی ،خبک ٍ ًیبس
گیبُ در فَاغل  7-8رٍس اًجبم ضذ .ثِهٌظَر تأهیي ػٌبغز هَرد
ًیبس گیبُ ،کَد اٍرُ ثِهیشاى  200کیلَگزم در ّکتبر در  3هزحلِ،
قجل اس کبضت ،ثِسبقِرفتي ٍ قجل اس گلذّی اضبفِ ضذ .کٌتزل
ػلفّبی ّزس ٍ سبیز ػولیبت داضت ثِغَرت دستی اًجبم ضذ.
در طَل فػل رضذ ٍ اًتْبی آى غفبت هختلف اًذاسُگیزی ضذ ٍ
ثزداضت ًْبیی در اٍایل تیزهبُ غَرت گزفت .در ٌّگبم ثزداضت،
 10ثَتِ اس ردیفّبی هیبًی در ّزکزت آسهبیطی ثِػٌَاى ًوًَِ
اغلی اًتخبة ٍ ّوچٌیي کلیِ گیبّبى در ّز پالت آسهبیطی پس
اس حذف حبضیِ ثزداضت گزدیذ .آًبلیش دادُّبی آهبری حبغل اس
اًذاسُگیزی غفبت هختلف ثب استفبدُ اس ًزمافشار ( ٍ SAS ) .
)  MINITAB (versionاًجبم ضذ.
فزهَلّبی هَرد ًیبس ثزای هحبسجِ آهبرُّب ثِ ضزح سیز
هیثبضذ:
CAN
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2- Coefficient of phenotypic variation
5- Genetic gain

1- Coefficient of genotypic variation
4- Genetic advance
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3- Heritability

يسن داوٍ در کپسًل ( )h =93/33تًد ي کمتزیه يراثتپذیزی
تزای عملیزد داوٍ در ياحذ سغح (  ،)h =64/34تعذاد ريس تا 50
درصذ گلذَی ( )h =70/94ي تعذاد ريس تا رسیذگی ()h =76/00
مطاَذٌ ضذ .يارثتپذیزی عمًمی عملیزد داوٍ در تًتٍ در ایه
آسمایص تزاتز تا  83/33درصذ تزآيرد گزدیذ .کمتزتًدن مقذار
قاتلیت تًارثپذیزی عملیزد داوٍ وسثت تٍ تعذادی صفات در
اغلة تزرسیَا حاکی اس ایه مًضًع است کٍ اثزات محیغی
تخص سیادی اس تغییزات فىًتیپی ایه صفت را تٍيجًد میآيروذ،
دروتیجٍ اوتخاب الیهَای تزتز فقظ تزاساط عملیزد داوٍ
ومیتًاوذ چىذان مًثز تاضذ .يراثتپذیزی سایز صفات در جذيل
 2آمذٌ است .اسعزفدیگز مقذار کم يراثتپذیزی در تزخی
صفات تیاوگز وقص کم اثزات صوتییی در تزيس آن ي یا
اوعغافپذیزی فىًتیپی آن صفت میتاضذ .تاتًجٍ تٍ ایىیٍ
يراثتپذیزی يسن داوٍ در کپسًل ي اوطعاب در تًتٍ وسثت تٍ
عملیزد داوٍ در تًتٍ تاالتز تًد؛ لذا اوتخاب الیهَای اصالحی
تزمثىای تعذاد اوطعاب در تًتٍ ،يسن داوٍ در کپسًل میتًاوذ تا
افشایص تعذاد داوٍَا ي َمچىیه افشایص تعذاد کپسًل در تًتٍ تا
استفادٌ اس افشایص تعذاد اوطعاب اصلی ي فزعی در تًتٍ ،در وُایت
افشایص عملیزد داوٍ را تٍدوثال داضتٍ تاضذ .تٍوضادگزان عالقمىذ
تٍ ضىاسایی يیضگیَایی غیز اس عملیزد َستىذ کٍ تتًاوىذ اس آوُا
تٍعىًان معیار اوتخاب يالذیه ي یا در اوتخاب تک تًتٍ در
وسلَای در حال تفییک استفادٌ کىىذ .تزاساط پضيَصَای
4
گذضتٍ اوتخاب تز اساط اجشای عملیزد پیطزفت صوتییی
تیطتزی را وسثت تٍ اوتخاب تز اساط خًد عملیزد در افشایص
عملیزد داوٍ داضتٍ است .تیطتزیه ي کمتزیه سًد ي تاسدٌ
صوتییی 5ویش مزتًط تٍ صفات يسن داوٍ در کپسًل ( )107/04ي
تعذاد ريس تا رسیذگی ( )0/04تًد .عملیزد داوٍ در تًتٍ ي سایز
اجشای عملیزد ویش سًد صوتییی تاالیی وطان دادوذ کٍ سًد
صوتییی عملیزد داوٍ در تًتٍ ،تعذاد کپسًل در تًتٍ ي تعذاد
اوطعاب در تًتٍ ویش تٍتزتیة تزاتز تا  77/99 ،85/18ي 68/10
تًد.
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نتایج و بحث
آمارٌَای تًصیفی مزتًط تٍ صفات مًرد تزرسی در
فامیلَای َ( Fز فامیل ضامل  8الیه) حاصل اس تالقی
 CANضامل میاوگیه ،حذاقل ،حذاکثز (دامىٍ
 KOي
تغییزات) در جذيل  1آيردٌ ضذٌ است .در کلیٍ صفات مًرد
ارسیاتی تفايت تاالیی در تیه مًاد آسمایطی يجًد داضت .جُت
1
تعییه میشان تىًع مًجًد تزای صفات ضزایة تغییزات صوًتیپی
ي فىًتیپی 2محاسثٍ گزدیذ .تاالتزیه ضزایة تغییزات صوتییی را
صفات يسن داوٍ در کپسًل ،عملیزد داوٍ در تًتٍ تٍتزتیة تا
میشان  53/39ي  45/36درصذ تٍ خًد اختصاظ دادوذ (جذيل .)2
در یک جمعیت َز چٍ تىًع مًجًد تزای َز صفت تیطتز تاضذ
اوتخاب در آوُا اس دقت تاالتزی تزخًرد خًاَذ تًد ( .)4در
مغالعٍای دیگز تٍمىظًر تزرسی مغالعٍ تىًع صوتییی صفات
سراعی در تزخی اس فامیلَای  Fتشرک تیطتزیه ي کمتزیه
ضزیة تغییزات در صفات عملیزد داوٍ در ياحذ سغح ي ريس تا
گلذَی کامل گشارش ضذ (َ .)5مچىیه در مغالعٍ اوًرحمیذی
( )3تیطتزیه ي کمتزیه ضزیة تغییزات صوتییی تٍتزتیة در
صفات تعذاد داوٍ در کپسًل ( )93/16ي عملیزد داوٍ در تًتٍ
( )34/66گشارش ضذٌ است .ضزیة تغییزات صوتییی صفات
وطان داد کٍ میشان تىًع صوتییی حاصل اس تالقی تزای صفات
مختلف متفايت تًد ي در تعضی صفات میشان تىًع سیاد ي در
تعضی صفات میشان تىًع متًسظ یا کمی حاصل ضذ .کمتزیه
ضزیة تغییزات صوتییی تٍ صفت تعذاد ريس تا رسیذگی ( )2/71ي
تعذاد ريس تا  50درصذ گلذَی ( )5/83اختصاظ داضت (جذيل
 .)2در مغالعٍای دیگز َم تىًع پاییه تزای تعذاد ريس تا رسیذگی
در تشرک گشارش ضذٌ است ( .)10اس عزفی تفايت جشئی تیه
ضزایة تىًع صوتییی ي فىًتیپی تزای صفاتی َمچًن يسن داوٍ
در کپسًل ي تعذاد اوطعاب در تًتٍ وطاندَىذٌ وقص تیطتز
صوًتیپ ي تأثیز کمتز محیظ در تزيس ایه صـفات اسـت (جذيل
 .)2تزاساط وتایج ارائٍضذٌ در جذيل  2تیطتزیه يراثتپذیزی
عمًمی مزتًط تٍ صفات تعذاد اوطعاب در تًتٍ ( )h =97/03ي

3

:P
:P

KO
CAN

42247/67

65645/56

36/85

29/56

85/99

12/32

64/34

1/88

2/84

] [ Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2023-01-08

تعدادريس تا  50درصد گلدَی
تعداد ريس تا رسیدگی
تعداد اوشعاب در تًتٍ
تعداد کپسًل در تًتٍ
يسن داوٍ در کپسًل)(gr
عملکزد داوٍ در تًتٍ()gr
عملکزد داوٍ در ياحد سطح( Kg/
)ha-

18/17
9/70
0/46
11/88
0/00030
0/018

12/89
7/42
0/43
9/66
0/00028
0/015

6/93
3/10
34/08
43/68
55/87
49/69

5/83
2/71
32/95
39/39
53/39
45/36

6/22
4/85
1/35
5/68
0/033
0/230

10/12
0/04
68/10
71/99
106/04
85/18

70/94
76/00
97/03
81/31
93/33
83/33

26/43
1/88
6/61
28/08
0
0

7/54
14/51
41/71
1/40
9/40
5/57
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CAN
جديل  -2ياریاوس صوتیکی ي فىًتیپی ،ضزیة تغییزات صوتیکی ي فىًتیپی ،پیشزفت صوتیکی ،سًدصوتیکی, ،يراثتپذیزی عمًمی ي تفکیک متجايس در 106فامیل  Fحاصل اس تالقی  KOي
Table . Phenotypic and genotypic variance, coefficient of variation, genetic advance, genetic gain, heritability and transgressive segregation in
F families derived
from KO × CAN
cross
ضزیة
قاتلیت تًارث
ضزیة تغییزات
تفکیک متجايس وسثت تفکیک متجايس وسثت
سًد صوتیکی
پیشزفت صوتیکی
تغییزات
ياریاوس صوتیکی
ياریاوس فىًتیپی
صفات
)
%
(
عمًمی
فىًتیپی
*
تٍ يالد )%( P
تٍ يالد )%( P
صوتیکی
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CAN
جديل  -1آمارٌَای تًصیفی تزای صفات مًرد مطالعٍ در فامیل َای  Fحاصل اس تالقی  KOي
Table - Descriptive statistics for studied traits in F families derived from KO × CAN
cross
دامىٍ تغییزات
میاوگیه
حداکثز
حداقل
صفات
27
61/48
76/00
53/76
تعداد ريس تا  50درصد گلدَی
24
100/15
109/71
91/81
تعداد ريس تا رسیدگی
4/50
1/99
3/47
1/00
تعداد اوشعاب در تًتٍ
19/01
7/89
20/60
1/59
تعداد کپسًل در تًتٍ
0/031
0/031
0/040
0/017
يسن داوٍ در کپسًل ()gr
0/270
0/270
0/480
0/126
عملکزد داوٍ در تًتٍ ()gr
1545/16
695/28
1256/00
199/80
عملکزد داوٍ در ياحد سطح ( )Kg/ ha-
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دس ؿىل  1تَصیغ فٌَتیپی كفبت هَسد ثشسػی ًـبى دادُ
ؿذُ اػت .ثب تؼییي هَلؼیت ٍالذیي دس ایي تَصیغ ًیض ثشٍص
تفىیه هتجبٍص ٍ تؼذاد الیيّبیی وِ ًـؼجت ثـِ ٍالـذیي
تفىیه ًـبى دادُاًذ ،هـخق هیگشدد .هیبًگیي كفت تؼذاد
سٍص تب  50دسكذ گلذّی دس فبهیلّبی حبكل اص تاللی اص 53/76
تب  76سٍص هتغیش ثَد ٍ دس دٍ طًَتیپ ٍالذی ٍ KO
ً CANیض همذاس آى ثِتشتیت ثشاثش ثب  69 ٍ 57/2سٍص ثَد.
ثِعَس هیبًگیي اص ًظش سٍص تب  50دسكذ گلذّی 66/03 ،دسكذ
فبهیلّب حذ ٍاػظ هیبًگیي دٍ ٍالذ ٍ حذٍد  7/54دسكذ اص آًْب
 CANداؿتٌذ وِ
ّن هیبًگیي ثیـتش اص طًَتیپ ٍالذ
ًـبىدٌّذُ دٍسُ سؿذ عَالًیتش هیثبؿذ ٍ  26/43دسكذ
فبهیلّب هیبًگیٌی ووتش اص طًَتیپ  KOداؿتٌذ (ؿىل .)1
ٍجَد تٌَع طًتیىی اص ًظش تؼذاد سٍص تب  50دسكذ گلذّی دس
طًَتیپّبی ثضسن دس هغبلؼبت پبل ٍ ّوىبساى ( )11ثب هیبًگیي
 93/23سٍص ٍ داهٌِ تغییشات  88تب  98سٍص ٍ سدی ٍ ّوىبساى
( )12ثب هیبًگیي 76/8سٍص ٍ دس داهٌِ  63/5تب  89سٍص گضاسؽ
ؿذُ اػت.
اص ًظشتؼذاد سٍص تب سػیذگی هیبًگیي ایي كفت دس فبهیلّب اص
 91/08تب  109/71سٍص هتغیش ثَدّ .وچٌیي هیبًگیي ایي كفت
دس طًَتیپ ٍالذی  KOثشاثش ثب 93/75سٍص ٍ دس ٍالذ
 CANثشاثش ثب  104/25سٍص ثَد (ؿىل  .)1دس ثیي فبهیلّب
 83/96دسكذ داسای هیبًگیي حذ ٍاػظ دٍ ٍالذ ثَدًذ ٍ 1/88
دسكذ صٍدسعتش ٍ داسای هیبًگیي ووتش اص ٍالذ  KOثَدًذ ٍ
 CANسا
 14/15دسكذ ّن هیبًگیي ثیـتش اص طًَتیپ
ًـبى دادًذ (ؿىلٍ .)1جَد تٌَع طًتیىی ثیي طًَتیپّبی ثضسن
ثشای ایي كفت دس هغبلؼبت پبل ٍ ّوىبساى ( )11ثب هیبًگیي
تؼذاد سٍص تب سػیذگی  138/2سٍص ٍ داهٌِ تغییشات  125/67تب
 156/32سٍص گضاسؽ ؿذُ اػت.
 CANثِتشتیت داسای هیبًگیي
دٍ ٍالذ ٍ KO
 1/32 ٍ 2/46اًـؼبة دس ثَتِ ثَدًذ ٍ هیبًگیي ایي كفت دس
الیيّبی حبكل اص تاللی آًْب دس داهٌِ  1تب  3/47اًـؼبة دس
ثَتِ هتغیش ثَد ٍ حذٍد  88/68دسكذ اص ایي الیيّب (فبهیل )F
تؼذاد اًـؼبة دس حذ ٍاػظ هیبًگیي دٍ ٍالذ ٍ  4/71دسكذ
 6/61 ٍ CANدسكذ هیبًگیي ثیـتش اص
هیبًگیي ووتش اص
ٍالذ  KOسا داسا ثَدًذ (ؿىل ٍ .)1جَد تٌَع طًتیىی ثبال دس
طًَتیپّبی هَسد هغبلؼِ ثشای كفت تؼذاد اًـؼبة دس ثَتِ
ثیبًگش پتبػیل طًتیىی ثبال اص ًظش ایي كفت جْت ثِوبسگیشی دس
ثشًبهِّبی اكالحی ثِهٌظَس تَلیذ طًَتیپّبیی ثشتش اص ًظش ایي
كفت هیثبؿذ.
داهٌِ تغییشات تؼذاد وپؼَل دس ثَتِ دس هیبًگیي الیيّبی
 Fاص  4/50تب 18/60وپؼَل دس ثَتِ هتغیش ثَد .دس ایي ساػتب
هیبًگیي تؼذاد وپؼَل دس ثَتِ دس ثیي ٍالذیي ًیض اختالف
هؼٌیداسی ًـبى داد ثِگًَِای وِ ٍالذ  KOداسای هیبًگیي
 CANداسای هیبًگیي  6/50وپؼَل دس ثَتِ
ٍ ٍ 14/35الذ
ثَد 1/4 .دسكذ اص الیيّب داسای تؼذاد وپؼَل دس ثَتِ ثیـتش اص

ٍالذ  KOثَدًذ ٍ دس ایي كفت 71/53دسكذ اص الیيّب ّن
هیبًگیي حذ ٍاػظ ٍالذیي سا داسا ثَدًذ ٍ  28/07دسكذ اص
الیيّبی داسای هیبًگیي تؼذاد وپؼَل دس ثَتِ ووتش اص
 CANثَدًذ (ؿىل  .)1پَالدػبص ( )13دس ثشسػی تٌَع
طًتیىی كفبت هختلف دس الیيّبی حبكل اص تَدُّبی ثَهی
ثشای كفت تؼذاد وپؼَل دس ثَتِ تٌَع ثبالیی دس ثیي تَدُّب
گضاسؽ وشد .ثِعَسی وِ تؼذاد وپؼَل دس ثَتِ آًْب ثیي 8/9
(هشثَط ثِ ػویشم) تب ( 48/5هشثَط ثِ اَّاص) تغییشات داؿت.
هیبًگیي ٍصى داًِ دسوپؼَل دس ٍالذّبی ٍ KO
 CANثِتشتیت ثشاثش ثب  0/027 ٍ 0/039گشم ثَد
(ؿىل .)2هیضاى ایي كفت دس الیيّبی حبكل اص تاللی ثیي
 0/038 ٍ 0/017گشم هتغیش ثَد وِ حبوی اص تٌَع ثبال ثیي
الیيّب اص ًظش كفت ٍصى داًِ دس وپؼَل ثَد .هیبًگیي حذٍد
 90/50دسكذ الیيّبی هَسد هغبلؼِ اص ًظش ٍصى داًِ دس وپؼَل
ثیٌبثیي همبدیش ایي كفت دس ٍالذیي لشاس داؿتٌذ ٍ  9/46دسكذ اص
 CANثَدًذ ٍ
آًْب ّن داسای هیبًگیي ووتش اص ٍالذیي
ّیچوذام اص الیيّب ّن هیبًگیٌی ثیـتش اص ٍالذ  KOسا ًـبى
ًذادًذ (ؿىل .)1
ػولىشد داًِ دس ثضسن اص هْنتشیي كفبت صساػی ٍ التلبدی
گیبُ اػت ٍ یىی اص اّذاف اكلی آصهبیؾّبی ثِصساػی ٍ
ثًِظادی هشثَط ثِ ایي گیبُ افضایؾ ػولىشد داًِ اػت .هیبًگیي
ایي كفت دس الیيّب اص  0/126تب  0/480گشم دس ثَتِ هتغیش ثَد.
 CANثشای ایي كفت ثِتشتیت داسای
دٍ ٍالذ ٍ KO
ػولىشد ثشاثش ثب 0/158 ٍ 0/490گشم دس ثَتِ ثَدًذ (جذٍل .)2
ّوچٌیي هیبًگیي ایي كفت دس فبهیلّبی هَسد ثشسػی ًیض اص
 0/047تب  1/44گشم دس ثَتِ هتغیش ثَد دس ایي كفت ّیچوذام اص
فبهیلّب داسی هیبًگیٌی ثیـتش اص ٍالذ ً KOجَدًذ ٍلی 5/57
دسكذ اص هیبًگیي الیيّب داسای هیبًگیي ووتش اص ٍالذ
 CANثَدًذ ٍ  94/43دسكذ اص ایي هیبًگیيّب ثیٌبثیي
هیبًگیي دٍ ٍالذ ثَد (ؿىل  .)1دس پظٍّؾ دیگشی دس گیبُ
ثضسن ،هتَػظ ػولىشد داًِ دس ثَتِ ثشاثش ثب  6/7گشم ٍ ثب داهٌِ
تغییشات  4/6تب  7/8گشم دس ثَتِ گضاسؽ گشدیذُ اػت (.)4
ّوچٌیي دس یه هغبلؼِ خٌذاى ٍ ّوىبساى ( )7دس گیبُ ثضسن
هتَػظ ػولىشد داًِ دس ثَتِ سا ثشاثش ثب  ٍ 1/9هیضاى تغییشات آى
سا ثیي  0/13تب  9/81گشم گضاسؽ وشدًذٍ .جَد تٌَع طًتیىی دس
كفت ػولىشد داًِ دس ٍاحذ ػغح ثشای دٍ ٍالذ ٍ KO
 CANثِتشتیت ثشاثش ثب  316/24 ٍ 1151ویلَگشم دس
ّىتبس ثَد (ؿىل  .)1هیبًگیي الیيّب ًیض دس داهٌِ  199/8تب
 1256ویلَگشم دس ّىتبس لشاس داؿت ٍ  1/88دسكذ الیيّب
هیبًگیي ثیـتش اص ٍالذ  2/84 ٍ KOدسكذ هیبًگیي ووتش اص
 CANثَد 95/28 ٍ .دسكذ اص الیيّب ّن ثشای ایي
ٍالذ
كفت ،حذٍاػظ ٍالذیي ثَدًذ.
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 تؼذاد، تؼذاد سٍص تب سػیذگی، دسكذ گلذّی50  اص ًظش تؼذاد سٍص تبKO × CAN
 فشاٍاًی الیيّبی اكالحی حبكل اص تاللی-1 ؿىل
 ػولىشد داًِ دس ثَتِ ٍ ػولىشد داًِ دس ٍاحذ ػغح، ٍصى داًِ دس وپؼَل،ِ تؼذاد وپؼَل دس ثَت،ِاًـؼبة دس ثَت
Figure . The frequency distribution of breeding families derived from KO × CAN
cross for, days to
flowering, days to maturity, branches/plant and capsules/plant, seed weight/capsule, seed yield/ plant and seed
yield / unit area
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ثِعَس ولی ًتبیج ایي هغبلؼِ ًـبى داد وِ تٌَع طًتیىی
لبثلتَجْی اص ًظش كفبت صساػی ٍ التلبدی دس ثیي الیيّبی
حبكل اص تاللی هَسد ثشسػی دس ایي تحمیك ٍجَد داسد .لزا ثؼتِ
ثِ ّذف ثشًبهِّبی اكالحی ،جوؼیت هَسد هغبلؼِ صهیٌِ طًتیىی
هٌبػجی سا جْت اًتخبة الیيّبی اكالحی ثشتش فشاّن هیوٌذ.
تفىیه هتجبٍص هؼٌیداس دس جْت هخجت ،ثیـتش دس اجضای ػولىشد
هبًٌذ تؼذاد اًـؼبة دس ثَتِ ٍ ٍصى داًِ دس وپؼَل دیذُ هیؿَد ٍ
اص آى هیتَاى جْت اًتخبة الیيّبی ثشتش اػتفبدُ ًوَد.
ٍساحتپزیشی ػوَهی ػولىشد داًِ دس ٍاحذ ػغح ًؼجت ثِ ثمیِ
كفبت هتَػظ ثَد ٍ اًتخبة هؼتمین الیيّبیی ثب ػولىشد داًِ
ثبال ًویتَاًذ هَحش ثبؿذ ،اهب ثبتَجِ ثِ ٍساحتپزیشی ثبال ٍ ًمؾ
تأحیشگزاس ثشخی اص اجضای ػولىشد ثش ػولىشد داًِ هیتَاى اص آًْب
ثِػٌَاى ؿبخق اًتخبة ثشای ثْجَد ػولىشد داًِ اػتفبدُ وشد.
دس ول ثشاػبع ًتبیج حبكل اص ایي آصهبیؾ هیتَاى ثِ ایي ًىتِ
اؿبسُ وشد وِ افضایؾ ػولىشد داًِ اص عشیك اًتخبة غیشهؼتمین

كفبت هَحشتش ثَدُ ٍ اص پیـشفت طًتیىی ثیـتشی ثشخَسداس ثَدُ
اػت وِ ایي هَضَع سا هیتَاى ثِ پلیطًیهثَدى ػولىشد داًِ
ًؼجت داد .اص ثیي كفبت هختلف هَسد ثشسػی ،ثًِظش هیسػذ وِ
هْنتشیي اجضای افضایؾدٌّذُ ػولىشد داًِ ایي هغبلؼِ ،كفبت
تؼذاد اًـؼبة دس ثَتٍِ ،صى داًِ دس وپؼَل ٍ تؼذاد وپؼَل دس
ثَتِ هیثبؿٌذ .تفىیه هتجبٍص ثشای كفبت صساػی هَسد اسصیبثی
ًـبى داد وِ هیتَاى اص ایي جوؼیت پبیِ ٍ یب اص ًؼلّبی
پیـشفتِ حبكل اص آى ،دس ثشًبهِّبی اكالحی آیٌذُ ًظیش ًمـِ
یبثی ،ؿٌبػبیی ّQTLبی وٌتشلوٌٌذُ كفبت صساػی ٍ افضایؾ
ػولىشد دس ثضسن ثْشُثشداسی ًوَد ٍ ّوچٌیي اهىبى گضیٌؾ
الیيّبی داسای ثیـتشیي تؼذاد اًـؼبة دس ثَتِ ،تؼذاد وپؼَل دس
ثَتِ ٍ ػولىشد داًِ ثِػٌَاى سلن اكالحؿذُ ثشای آصهبیـبت
ًبحیِای اهىبىپزیش هیثبؿذ.
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Abstract
In order to investigate the genetic variation and transgressive segregation of some agronomic traits in F
linseed breeding lines derived from KO × CAN
cross,
breeding lines (selected from
F lines)
evaluated using an augmented design along with five-control genotypes. The highest genotypic coefficient of
variation (GCV) were observed for seed weight / capsule (
), whereas, number of days to maturity
showed very low GCV (
). Overall, considerable variation was observed for studied traits among
breeding lines. The average seed yield per plant of breeding lines was
g with a range of
to
g
among F families, whereas seed yield /plant in KO and CAN
parent were
and
gr/plant,
respectively. The highest broad sense heritability was obtained for number of branches/plant (
( but,
seed yield ha- had the lowest value ( . %). Heritability of seed yield/plant was
%. Number of
capsule/plant showed the most positive transgressive segregation (
). Also, considerable positive
transgressive segregation was observed for days to
flowering (
%) and number of branches/plant
(
). The genetic gain for seed yield/plant, number of capsules/plant, number of branches/plant was
. , . and . %, respectively. The range of heterobeltiosis varied from
to
, from
to
and from
to
for number of branches/plant, number of capsules /plant and seed yield /plant,
respectively. Because of high genetic variation in this population there is the possibility of selecting superior
lines for evaluation and production of new varieties.
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