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Triticum aestivum(بررسی ژنتیک بنیه اولیه گندم نان  L. (  با استفاده از تالقی دي آلل

1زادهیزديمهديو2اله عبدالشاهیروح، 1خدیجه مختاري

چکیده
ترولیه قويهاي با بنیه اژنوتیپ. شودتر میو نقش آن در شرایط تنش خشکی برجستهاستدر گندمصفت مهمیبنیه اولیه

با در این پژوهش .دننمایهاي هرز بهتر رقابت می، تبخیر از سطح خاك را کاهش و با علفدندهپوشش میببشتر سطح خاك را 
در قالب گلخانهدر F1والدین و نتاج . مورد بررسی قرار گرفتگندم بنیه اولیهژنتیک والدي 7آلل استفاده از یک تالقی نیمه دي

قرار گیري اندازهموردوزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و قوه نامیهو صفات تکرار کشت6امل تصادفی با هاي کطرح بلوك
وزن خشک گیاهچه و طول گیاهچهري در کنترل داافزایشی و غالبیت به طور معنیاثراتنتایج بدست آمده نشان داد که . گرفت
مر بوط به بنیه اولیه هر سه صفتبا توجه به نتایج این آزمایش، .ودتحت تاثیر اثر افزایشی ب، ولی قوه نامیه فقطداشتنقش 

به (پذیري عمومی باال ، طول گیاهچه و قوه نامیه داراي وراثتوزن خشک گیاهچه.قرار گرفتنداپیستازي اثر گیاه تحت تاثیر 
به ترتیب (پذیري خصوصی پاییناثتوردر حالی که، وزن خشک گیاهچه و قوه نامیه داراي. بودند) 84/0و 91/0، 95/0ترتیب 

پذیري خصوصی پایین و وجود وراثتبا توجه به . بود) 62/0(پذیري خصوصی متوسط و طول گیاهچه داراي وراثت) 19/0و 29/0
که پس شود بذر و دابل هاپلوئیدي پیشنهاد میهایی نظیر بالک، بالک تکنژادي براي بهبود بنیه اولیه گندم، روشدر به،اپیستازي

و بیشترین قابلیت داراي بهترین بنیه اولیهرقم ایرانی روشن .گیردارزیابی و مقایسه نتاج با هم صورت می،از رسیدن به خلوص
تالقی هايوالدیکی از نژادي براي بهبود این صفات به عنوان و در بههاي مورد بررسی بوددر بین رقمپذیري عمومیترکیب

. دشوپیشنهاد می

وزن خشک گیاهجهپذیري، وراثتنسبت بیکر، نژادي گندم، اپیستازي، به:کلیديهاي ژهوا

قدمهم
.استقرار گیاه مرحله کلیدي در رشد و توسعه غالت است

اند که بهبود ژنتیکی بنیه هاي متعددي نشان دادهپژوهش
گندم باعث افزایش زیست توده و عملکرد این گیاه شده است

هاي متعدد عه سریع بنیه اولیه گیاه به دلیلتوس.)23و 4(
هاي با بنیه گندم.)28(دهدعملکرد را تحت تاثیر قرار می

کنند اندازي میتر بر روي سطح خاك سایهتر، سریعاولیه قوي
هدر رفتن آب از طریق . دهندو هدر رفتن آب را کاهش می

تبخیر از سطح خاك، کارائی مصرف آب را بخصوص در 
خشک، جائی که بیشترین بارندگی در اول فصل زراعی نواحی 

رشد سریع ). 19،34(دهد افتد، تحت تاثیر قرار میاتفاق می
هاي هرز افزایش رقابت گیاه را در مواجهه با علفاولیه قدرت

،5(یابد هاي هرز کاهش میدهد و در نتیجه رشد علفمی
بهتر را مواد غذایی خاكترگیاهان با بنیه اولیه قوي. )30

. )18(نمایدجذب می
نقش Rhtهاي پاکوتاهی دسترسی اصالح گران به ژن

هاي ژن. اي در اصالح گندم داشته استبسیار برجسته
) Rht2(و RhtB1b) Rht1(،10- پاکوتاهی رقم نورین

RhtD1bهاي به نژادي جهت اي در برنامهکه به طور گسترده
اند، باعث کاهش رفتهافزایش عملکرد مورد استفاده قرار گ

در ). 29(استاندازه کلئوپتیل، عرض برگ و ارتفاع گیاه شده 
هاي پاکوتاهی باعث کاهش بنیه اولیه گیاه شد که ژنمجموع

بهتر است نواحی ژنومی . مناسب شرایط تنش خشکی نیست
که ارتفاع گیاه Rht8مربوط به بنیه اولیه گیاه و ژن پاکوتاهی 

گزینش ،ی تاثیري بر بنیه اولیه گیاه نداردول،دهدرا کاهش می
هاي پاکوتاهی غیرحساس به جیبرلیک اسید ژن). 7(شوند 

Rht-B1b وRht-D1bطول برگ و میزان ، توسعه سلول
داراي اثر هااین ژن. )4(دهندزیست توده را کاهش می

و این کاهش پلیوتروپیک بر روي کاهش بنیه گندم هستند
.)28(بیشتر استRht-D1bو براي ژن بنیه در شرایط گرم 

از اهمیت بیشتري کمبود آببنیه اولیه گیاه در شرایط 
Triticum(گندم نان . برخوردار است aestivum L. ( در هر

تنش خشکی را در به طور گسترده دو شرایط دیم و فاریاب 
فراوانی و ولی ،نمایدشدي خود تجربه میبرخی از مراحل ر

صفاتی که ).27(تر است شرایط دیم شدیدآب در کمبودشدت 
شوند داراي منجر به افزایش تحمل به خشکی در گیاهان می

مستقیم بر تأثیراهمیت زیادي هستند زیرا تحمل به خشکی 
اینکه دبا وجو).36(ها انسان دارد امنیت غذایی میلیون

نژادي افزایش عملکرد است هاي بهترین هدف در برنامهمهم
دلیل کمی و پلی ژنیک بودن این صفت مطالعه آن اما به 

ت کم در گزینش براي عملکرد باعث پیشرف)13(مشکل است 
. )16(جلب شودصفات ثانویه گزینش نژادگران بهشد توجه به

پذیري باال و همبستگی باالیی با که وراثتصفات ثانویه
صفات. عملکرد داشته باشند داراي اهمیت زیادي هستند

یکی بنیه اولیه گیاهو استبراي این امر پیشنهاد شدهمتعددي 
. صفات استمؤثرترین از 

استفاده از روش اصالحی مناسب و گزینش درست شانس 
).  31(دهد هاي بهبود یافته را افزایش میدستیابی به ژنوتیپ

ر کرماندانشگاه شهید باهن، دانشجوي کارشناسی ارشد-1
)abdoshahi@uk.ac.ir:نویسنده مسوول(دانشگاه شهید باهنر کرمان، ، دانشیار-2

11/11/93: تاریخ پذیرش9/8/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
ح گیاهان زراعیپژوهشنامه اصال
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Triticum aestivum(بررسی ژنتیک بنیه اولیه گندم نان L.(38......................................................................................................با استفاده از تالقی دي آلل

ارزشی بررسی منابع ژنتیکی بنیه گیاه و توارث آن اطالعات با
). 23(نماید نژادي گندم ارائه میرا در مورد برنامه به

دهنده پذیري بنیه اولیه گندم نان باال است که نشانوراثت
25(باشد ها میسهم باالي ارزش ژنتیکی در تنوع بین ژنوتیپ

با استفاده از والد در مطالعه ژنتیک بنیه اولیه گندم). 28و 
هیه که قبال براي بنیه اولیه اصالح شده بود، براي ت18ویگور 

بر روي QTLیک هاي اینبرد نوترکیب، جمعیت الین
تغییرات طول کلئوپتیل و از% 8پیدا شد که A6کروموزوم 

اي را از تغییرات مربوط به عرض برگ در مرحله گیاهچه% 14
اما ،همبستگی ژنتیکی داشتندصفتچه این دواگر. توجیه کرد

ك و همکاران ربتز).34(نبود دارهمبستگی فنوتیپی آنها معنی
الین هاپلوئید مضاعف در مزرعه و 150با بررسی ) 29(

QTLگلخانه و بررسی صفات مربوط به بنیه اولیه گیاه یک 
که،پیدا کردندB4بر روي بازوي بلند کروموزوم 

درصد از تغییرات فنوتیپی طول کلئوپتیل را توجیه 15- 27
ود و بنیه بر روي کاهش اندازه برگ موثر بQTLاین . کردمی

) 35(استریج و همکاران . اولیه رشد گیاه را تحت تاثیر قرار داد
Aegiilopsبا برسی بنیه اولیه  tauschii بخشنده ژنوم ،D

هایی را براي صفات مرتبط با بنیه گندم بر QTLگندم نان، 
عرض . پیدا کردندDژنوم 7و 5، 4، 1هاي روي کروموزم

.رشد اولیه گیاه استمربوط به هايفتیکی از صبرگ 
براي این صفت بر روي QTLپنج ) 1(عبدالشاهی و همکاران 

این . کردندپیدا D3و A5 ،A6 ،B2 ،D2هاي کروموزوم
QTL درصد از 0/5و5/6، 8/6، 1/13، 2/10ها به ترتیب

تغییرات این صفت را توجیه کردند و نزدیکترین نشانگر به 
QTL 2141ترتیب نشانگرهايمذکور بههايcfa ،

b0353barc ،4125wpt ،b0328barc 0079وcfaندبود.
با بررسی صفات مربوط به بنیه اولیه ) 33(شهبازي و همکاران 

آلل  اعالم کردند طول گیاهچه گندم در یک آزمایش دي
چه داراي پذیري خصوصی متوسط، وزن ساقهداراي وراثت

پذیري پذیري خصوصی کم و قوه نامیه داراي وراثتوراثت
.متوسط است

هاي ژنتیکی متعددي براي برآورد پارامترهاي روش
، )12(آلل که توسط هیمنروش دي. ژنتیکی وجود دارد

معرفی شد یکی از بهترین )10(و گریفینگ)14(جینکز
که این روش براي شناسایی والدین به دلیل این.ها استروش

ست، در گندم نان نژادي گیاهان سریع و کارآمد ادر برنامه به
).6،24(نیز براي شناسایی والدین از آن استفاده شده است

نژادي روش بهبنیه اولیه گندم براي شناختیمطالعه ژنتیک
نحوه ژوهش این پاز این رو، در . ت بسیار اهمیت داردااین صف
کنترل درافزایشی و غیرافزایشی ژنتیکیسهم اثراتتوارث و

بررسی قوه نامیه طول گیاهچه و صفات وزن خشک گیاهچه، 
.شد

هامواد و روش
7از ،صفات مربوط به بنیه اولیه گندمبراي بررسی توارث

قدس،حیدري، روشن، مهدوي، کویر، کلهايبه نامگندمرقم
.آلل استفاده شدديدر یک تالقی نیمهپسند و اکسکلیبر شاه
ینش الین از طریق گزحیدريکلو پسند، شاههاي روشنرقم

ز اکویر وهاي قدسرقموهاي بومی کشورخالص از توده
رقم . اندحاصل شدهکشور داخل گیري در طریق دورگ

و رقم اکسکلیبر در دانشگاه المللی ایکاردامهدوي در مرکز بین
ها در مزرعهاین رقم. استنژادي شدهبهآدالید استرالیا 

3در 1388اییز در پکرمانباهنرشهیدپژوهشی دانشگاه
آلل هاي نیمه ديتالقی1389تاریخ مختلف کشت و در بهار 

چون ارقام از لحاظ تاریخ گلدهی با هم تفاوت .شدانجام
تاریخ انجام شد تا امکان انجام تمام 3کشت در ،داشتند
نتاج 1389،21در پاییز .آلل ممکن میسر گرددهاي ديتالقی

1F 2ر نسل مزرعه کشت گردید تا بذدرFصفات . حاصل شود
و در خاك کوکوپیت مربوط به بنیه اولیه گیاه در گلخانه 

هاي کامل تصادفی آزمایش در قالب طرح بلوك. بررسی شد
هر واحد . تکرار انجام شد6و ) هاوالدین و نتاج آن(تیمار 28با 

و 20، 20با طول، عرض و ارتفاع آزمایشی شامل یک جعبه
. بذر کشت گردید30و در هر واحد آزمایشی متر بودسانتی30

لیتر آب اضافه شد تا به میلی500بعد از کاشت به هر گلدان 
هایی ایجاد ها سوراخدر زیر جعبه. رفیت زراعی برسدحد ظ

تا مرحله برداشت سه بار .شده بود تا آب اضافی خارج شود
در مرحله برداشت خاك هر واحد آزمایشی .آبیاري انجام شد

آوري هاي سبز شده شناسایی و جمعآرامی باز شد و بوتهبه
. گردید

چه چه، وزن خشک گیاهدر این پژوهش صفات طول گیاه
ها تک تک بوتهبرايچهطول گیاه. و قوه نامیه بررسی شد

گیري شد کش اندازهدرون هر واحد آزمایشی با استفاده از خط
براي . یدو میانگین در هر واحد آزمایشی محاسبه گرد

هاي هر واحد آزمایشی چه، تمام بوتهگیري وزن گیاهاندازه
ساعت درون آون با 48یک پاکت مقوایی و به مدت درون 

شمارش با. گراد قرار گرفتدرجه سانتی70درجه حرارت 
هاي واحد ها به تعداد بوتههاي سبز شده و تقسیم آنبوته

.آزمایشی قوه نامیه محاسبه گردید
)GDD(1درجه روز رشد250یري صفات پس از گاندازه
درجه روز رشد با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد. انجام شد

)9(:

به ترتیب نشان دهند و ، در این فرمول 
درجه حرارت ماکزیمم هر روز، درجه حرارت مینیمم هر روز و 

درجه حرارت پایه گندم صفر درجه . استدرجه حرارت پایه
از فرمول بنابراین، در محاسبات  . سانتی گراد است

. شودباال حذف می
Iآلل با استفاده از روش دوم گریفینگ و مدل تجزیه دي

اجزاي واریانس . انجام شد) 15(و روش جینکز و هیمن ) 10(
اثر Dپارامتر . محاسبه شدEو D ،H1 ،H2 ،Fشامل 

وابسته به غلبه H2و H1نمایند و افزایشی را برآورد می
. استواریانس محیطی و  E. هستند

hو dهاي غالب و مغلوب و فراوانی آللvو uدر این فرمول 
متوسط درجه غالبیت با . اجزاي افزایشی و غالبیت هستند

هاي غالب و لضرب آللو میانگین حاصاستفاده از فرمول 
با استفاده . محاسبه شدبا استفاده از فرمول) uv(مغلوب 

1- Growing degree days
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و خصوصی ) (پذیري عمومی هاي زیر وراثتاز فرمول
).14(محاسبه گردید ) (

EFHHD

FHHD
hbs 




5.025.05.05.0
5.025.05.05.0

21

212

یکی تنوع و اجزاي ژنتFو D ،H1 ،H2ها در این فرمول
Eجزء محیطی تنوع است.

براي بررسی سهم اثرات افزایشی و غیرافزایشی از نسبت 
این نسبت از رابطه . استفاده شد) 3(بیکر 

چنانچه این نسبت . شودحاصل می2
. باشد فقط اثر افزایشی در کنترل صفت مؤثر است1مساوي 

افزایشی و باشد سهم اثرات5/0اگر این نسبت مساوي 
5/0بزرگتر بودن این نسبت از . غیرافزایشی مساوي است

هاي افزایشی و کوچکتر بودن این دهنده سهم بیشتر ژننشان
هاي غیرافزایشی دهنده نقش بیشتر ژننشان5/0نسبت از 

.است
.بررسی شددي آلل در روش هیمنهايفرضبرقراري

با Vrوي بر رWrبراي بررسی برابري شیب خط رگرسیون 
یک، ابتدا تجزیه رگرسیون انجام شد و سپس این آزمون با 

.)15(و با استفاده از فرمول زیر انجام شدtاستفاده از توزیع 

و Vrبر روي Wrشیب خط رگرسیون bدر این فرمول، 
MSeواریانس خطا در تجزیه رگرسیون است.

با ها، آزمون نرمال بودن خطاصفاتگیري پس از اندازه
براي تمام . انجام شد) MINITAB)22افزاراستفاده از نرم

ها تجزیه واریانس داده.خطاها داراي توزیع نرمال بود،صفات
و رسم آلل تجزیه ديو) SAS)32افزار با استفاده از نرم

) 37(98آلل ديافزار با استفاده از نرمVrبر روي Wrنمودار 
. انجام شد

نتایج و بحث
بین داريمعنیتنوع ژنتیکی تجزیه واریانس ر آزموند

وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و صفات ها برايژنوتیپ
صفات اینها از لحاظ والدین تالقی. شتقوه نامیه وجود دا

مقایسه گروهی والدها در مقابل نتاج . داري داشتندتفاوت معنی
F1اهچهوزن خشک گیبراي فقطنشان داد که میانگین نتاج
که بودمیانگین والدین متفاوت از داري طور معنیبه

معنی ). 1جدول (دهنده هتروزیس در این صفات استنشان
در صفات F1دار نبودن مقایسه گروهی والدها در مقابل نتاج 

فزایشی اآثارتوان به وجود را نمیطول گیاهچه و قوه نامیه
هاي ژنی مکانزیرا ممکن است در برخی از ،ها نسبت دادژن

هاي ژنی دیگر باعث آلل غالب باعث افزایش و در مکان
. )20(کاهش صفت شود

براي صفات وزن خشک ) GCA(پذیري عمومی ترکیب
در حالی که . دار بودگیاهچه، طول گیاهچه و قوه نامیه معنی

براي وزن خشک گیاهچه و ) SCA(پذیري خصوصی ترکیب
بود دارنامیه غیرمعنیدار و براي قوهطول گیاهچه معنی

هاي دهنده نقش ژنپذیري عمومی نشانترکیب). 2جدول (
پذیري خصوصی افزایشی و یا ارزش اصالحی و ترکیب

) غالبیت و اپیستازي(هاي غیرافزایشی دهنده نقش ژننشان
از این رو، در کنترل ژنتیکی وزن خشک گیاهچه و ). 8(است 

فزایشی و براي قوه نامیه طول گیاهچه آثار افزایشی و غیرا
.فقط اثر افزایشی نقش داشت

تجزیه واریانس صفات طول کلئوپتیل، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و قوه نامیه- 1جدول 
Table 1. Analysis of variance for coleoptile length, dry weight, height and viability in seedling stage

قوه نامیهطول گیاهچهوزن خشک گیاهچهزاديدرجه آمنابع تغییر
329/0**70/262**011/0**5بلوك

037/0**98/96**024/0**27ژنوتیپ
020/0*95/124**014/0**6والدها
F120**027/0**93/93**044/0نتاج 

F11**009/0ns15/0ns003/0مقابلوالدها در
135001/040/6009/0خطا

94/1761/1263/10تغییرات ضریب
ns ،* 1و % 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و                                                                    .%

امیهتجزیه واریانس گریفینگ براي صفات طول کلئوپتیل، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و قوه ن- 2جدول 
Table 2. Griffing analysis of variance for coleoptile length, dry weight, height and viability in seedling stage

قوه نامیهطول گیاهچهوزن خشک گیاهچهدرجه آزاديمنابع تغییر
06/0*85/206**030/0**6ترکیب پذیري عمومی

83/44ns04/0*026/0**14ترکیب پذیري خصوصی
100002/089/2102/0خظا

33/065/040/0نسبت بیکر
ns ،* 1و % 5دار در سطح احتمال دار، معنیترتیب غیرمعنیبه: **و                                                                    .%

)65/0(در صفت طول گیاهچه نسبت باالي بیکر 
ارزش اصالحی باالي ویاثر افزایشبیشترهم سدهندهنشان

پذیري خصوصی باالي این وراثت.)2جدول (این صفت است

کننده سهم قابل توجه اثر افزایشی در تأییدنیز ) 83/0(صفت 
با توجه به این نتایج .)5جدول (کنترل این صفات است

باعث بهبود این تواندمیهاي تفکیک گزینش در خالل نسل

EFHHD

FHHD
hns 
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Triticum aestivum(بررسی ژنتیک بنیه اولیه گندم نان L.(40......................................................................................................با استفاده از تالقی دي آلل

وزن خشک همچنین نسبت پایین بیکر براي . دشوصفت 
دهنده نقش پررنگ نشان)40/0(و قوه نامیه ) 33/0(گیاهچه 

با توجه .غیرافزایشی در کنترل این صفات استاثربا هايژن
به شدت تحت وزن خشک گیاهچه و قوه نامیهبه این نتایج، 

عمدتا طول گیاهچهغیرافزایشی، ولی اثرات با هايژنتأثیر
از این رو در . افزایشی استبا اثرهايژنتأثیرتحت 
در براي بهبود بنیه اولیه گیاه بایستی نژادي هاي بهبرنامه
ریبتزك و .توجه شودطول گیاهچههاي تفرق بیشتر به نسل

پذیري طول گیاهچه گندم نان با بررسی وراثت) 28(همکاران 
برخوردار است اعالم کردند این صفت از وراثت پذیري باالیی 

دهنده سهم باالي ارزش ژنتیکی در تنوع بین که نشان
.باشدها میژنوتیپ

برابري ،براي بررسی فرضیات دي آلل در روش هیمن
جدول (با یک آزمون شد Vrبر روي Wrشیب خط رگرسیون

دار شیب خط رگرسیون با یک عدم وجود اختالف معنی). 3
ها در وزیع مستقل ژنعدم وجود اپیستازي و تدهنده نشان

شیب خط با توجه به نتایج، ). 20(والدین بررسی است 
وزن خشک گیاهچه، طول (رگرسیون براي هر سه صفت 

.داري نشان دادمعنیاختالفبا یک ) گیاهچه و قوه نامیه
اپیستازي نقش مهمی صفاتبنابراین، در کنترل ژنتیکی این 

هاي اصالحی امهدر برنشودمینماید و باعثرا ایفا می
نیز اعالم کردند ) 28(ریبتزك و همکاران .باشدپیشرفت کند 

این . در کنترل صفات بنیه اولیه گیاه اپیستازي نقش دارد
شرط استفاده . ها تاییدکننده نتایج تجزیه گریفینگ استیافته

با یک Vrبر روي Wrاز روش هیمن برابري خط رگرسیون 
قوه نامیه با حذف والدبراي وزن خشک گیاهچه و . است

حیدري کلوالداکسکلیبر و براي طول گیاهچه با حذف
.)3جدول (دار شدغیرمعنیاختالف شیب خط با یک

نتایج تجزیه واریانس ژنتیکی به روش هیمن نشان داد 
براي وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و ) a(جزء افزایشی 

براي وزن ) b(جزء غالبیت). 4جدول (دار بود قوه نامیه معنی
دهنده اهمیت باالي دار است که نشانخشک گیاهچه معنی

) b(جزء غالبیت . این جزء در کنترل ژنتیکی این صفت است
براي هر b1جزء . دار نشدبراي قوه نامیه و طول گیاهچه معنی

دهنده این نشانb1دار شدن معنی. دار شدسه صفت معنی
). 20(ماید ناست که غالبیت در یک جهت عمل می

نتایج آزمون اعتبار مدل هیمن- 3جدول 
Table 3. Validity test of Hayman model

قوه نامیهطول گیاهچهوزن خشک گیاهچهآزمون
589/0908/0760/0ضریب رگرسیون

b=1براي tآزمون 
**649/9**968/3**494/7

ns75/0ns244/1ns979/0پس از حذف یک والدb=1براي tآزمون 
ns ،* 1و % 5به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال : **و                        .%
.                                                                  در جدول آورده شده استtقدرمطلق †

در روش هیمن) b(و غالبیت ) a(تجزیه واریانس ژنتیکی به اجزاي افزایشی - 4جدول 
Table 4. Hayman genetic analysis of variance

قوه نامیهطول گیاهچه وزن خشک گیاهچهدرجه آزاديمنابع تغییر
a5**02/0**61/259**09/0
b15**01/0ns06/30ns02/0-

b11**08/0**60/542**71/0
b25**02/0**55/232**16/0
b39**01/0-**38/139-**20/0-

10000/049/2402/0خطا
ns ،* 1و % 5به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال : **و                                                                    .%

پذیري عمومی و خصوصی و پارامترهاي مرتبط با وراثت
وزن ). 5جدول (ها براي صفات بنیه اولیه گندم بررسی شد آن

و قوه نامیه ) 93/0(، طول گیاهچه )93/0(خشک گیاهچه 
لی و گزارشدر .پذیري عمومی باالبودندداراي وراثت) 43/0(

پذیري عمومی براي صفات اعالم شد وراثتنیز ) 17(همکاران 
با این .است) 74/0تا 69/0از (مربوط به بنیه اولیه گندم باال 

داراي ) 01/0(و قوه نامیه ) 16/0(وزن خشک گیاهچه وجود، 
پذیري خصوصی پایین و طول گیاهچه داراي وراثت
آلل به در تجزیه دي.است) 83/0(باالپذیري خصوصی وراثت

درجه . شدبرآورد )(درجه غالبیتروش هیمن، 
تر بزرگداري نیبه طور معغالبیت براي وزن خشک گیاهچه 

همچنین . استتر از یککوچکو براي طول گیاهچه1از 
داري نداردبراي قوه نامیه درجه غالبیت با یک تفاوت معنی

وزن خشک ها براي نوع عمل ژن،از این رو). 5جدول (

براي طول گیاهچه غالبیت ناقص ،غالبیتفوق ز نوعگیاهچه ا
ضرب حاصل. ستل او براي قوه نامیه از نوع غالبیت کام

وزن خشک براي صفات) uv(غالب و مغلوب يهاآلل
جدول (داشت داريمعنیاختالف25/0با گیاهچه و قوه نامیه

هاي غالب و بنابراین در صفات مورد بررسی فراوانی آلل).5
این صفاتبرايFمثبت بودن عالمت .مغلوب مساوي نیست

هاي پژوهش.لب استهاي غادهنده فراوانی بیشتر آللنشان
اند که بهبود ژنتیکی بنیه گندم باعث متعددي نشان داده

). 4،23(افزایش زیست توده و عملکرد این گیاه شده است 
وزن خشک گیاهچه که یک معیار مهم براي بنیه اولیه گیاه 
است در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و در بین والدین 

حیدري کمترین و کل) 22/0(پسند بیشترین ها، شاهتالقی
).6جدول (وزن خشک گیاهچه را داشتند ) 09/0(
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پارامترهاي برآورد شده براي صفات طول کلئوپتیل، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و قوه نامیه- 5دول ج
Table 5. Hayman genetic parameters for coleoptile length, dry weight, height and viability in seedling stage

قوه نامیهطول گیاهچه وزن خشک گیاهچهپارامتر
D0005/0±0027/077/3±37/23001/0±002/0
H1001/0±0099/088/2±62/6002/0±005/0
H20007/0±0073/019/2±41/6001/0±003/0
F0009/0±0046/035/3±25/2-002/0±003/0
E0000/0±0002/014/0±08/1000/0±001/0

19/0±913/117/0±53/0919/1±735/1
uv009/0±185/003/0±24/0031/0±157/0

015/0±934/002/0±93/0127/0±430/0
045/0±155/005/0±83/0083/0±006/0

و ) GCA(پذیري عمومی دار شدن قابلیت ترکیبمعنی
افزایشی به افزایشی و غیرآثاردهد نشان می)SCA(خصوصی 

زمان در کنترل این صفت نقش دارند، اگرچه پایین ور همط
اثر دهنده اهمیت بیشترنشان) 33/0(بودن نسبت بیکر 

جدول (هیمن آزمون اعتبار مدل). 2جدول (غیرافزایشی است 
داري در کنترل این طور معنیاپیستازي بهنشان داد اثرنیز ) 3

و پذیري عمومی اختالف زیاد وراثت.صفت نقش دارد
نقش باالي کنندهتأییدنیز ) 16/0و 93/0ترتیب به(خصوصی 
در کنترل ژنتیکی )غالبیت و اپیستازي(غیرافزایشی واریانس 

طول گیاهچه نیز در این پژوهش مورد .این صفت است

ها، روشن بلندترین بررسی قرار گرفت و در بین والدین تالقی
یاهچه را طول گ) 49/16(ترین و اکسکلیبر کوتاه) 11/27(

دهنده نشان) 65/0(باال بودن نسبت بیکر ). 6جدول (داشتند 
صفت استاهمیت باالي اثرافزایشی در کنترل ژنتیکی این 

) 83/0(باالي این صفتوراثت پذیري خصوصی). 2جدول (
نیز تأییدکننده نقش باالي واریانس افزایشی در کنترل ژنتیکی 

، اکسکلیبر بیشترین هادر بین والدین تالقی.این صفت است
قوه نامیه را داشتند ) 78/0(حیدري کمترین و کل) 95/0(
).6جدول (

%5در سطح احتمال LSDها به روش تالقیومقایسه میانگین والدین-6جدول 
Table 6. Mean comparison of genotypes using LSD method (α=0.05)

اکسکلیبرندشاه پسقدسحیدريکلکویرمهدويروشن
)LSD=04/0(بر حسب گرموزن خشک گیاهچه

21/0روشن
25/020/0مهدوي

25/015/011/0کویر
19/014/024/009/0حیدريکل

20/012/015/024/016/0قدس
16/017/023/019/019/022/0شاه پسند
34/006/008/008/021/020/017/0اکسکلیبر

)LSD=86/2(متربر حسب سانتیطول گیاهچه
11/27روشن

88/2430/19مهدوي
79/2258/1673/13کویر
65/2495/1936/2356/18حیدريکل

45/2379/1716/1655/2415/21قدس
94/2219/1954/1925/2277/2134/24شاه پسند
30/2232/1459/1249/1161/1941/2049/16اکسکلیبر

)LSD=11/0(بر حسب درصدقوه نامیه
87/0روشن

96/092/0مهدوي
92/087/085/0کویر
90/091/094/078/0حیدريکل

86/087/084/089/090/0قدس
88/089/092/092/090/090/0شاه پسند
88/067/060/083/094/092/095/0اکسکلیبر

با توجه به نتایج این آزمایش، صفات مربوط به بنیه اولیه 
این نحوه توراث گزینش در . گیاه تحت تاثیر اپیستازي است

نژادي را با مشکل هاي بههاي تفکیک در  برنامهطی نسل
اولیه نژادي براي بهبود بنیه از این رو، در به. نمایدمواجه می

بذر و دابل هاپلوئیدي هایی نظیر بالک، بالک تکگندم، روش
شود که پس از رسیدن به خلوص ارزیابی و پیشنهاد می

نیز اعالم ) 11(هانسون . گیردمقایسه نتاج با هم صورت می
ها به خلوص در همه کرد تاخیر در گزینش تا رسیدن الین

د و نیاز به شوهاي ژنی باعث تثبیت اثرات ژنتیکی میمکان
. نمایدداشتن اندازه جمعیت بزرگتر را برطرف می

در مورد وزن خشک گیاهچه بیشترین قابلیت 
و ) 02/0(هاي روشن پذیري عمومی مربوط به رقمترکیب
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Triticum aestivum(بررسی ژنتیک بنیه اولیه گندم نان L.(42......................................................................................................با استفاده از تالقی دي آلل
پذیري خصوصی مربوط و بیشترین قابلیت ترکیب) 02/0(کویر 

براي طول ). 7جدول (بود ) 07/0(مهدوي ×به تالقی روشن
پذیري عمومی مربوط به رقمبیشترین قابلیت ترکیبگیاهچه 
پذیري خصوصی و بیشترین قابلیت ترکیب) 42/4(روشن 

قدس × و اکسکلیبر ) 71/1(کویر ×هاي روشنمربوط به تالقی
در مورد وزن قوه نامیه بیشترین قابلیت . بود) 71/1(

و ) 01/0(هاي روشن پذیري عمومی مربوط به رقمترکیب
پذیري خصوصی مربوط به تالقی لیت ترکیببیشترین قاب

صفات مربوط به بنیه گیاه در .بود) 05/0(مهدوي ×روشن
از این رو در این . شرایط تنش خشکی اهمیت زیادي دارند

صفات . پژوهش ژنتیک این صفات مورد مطالعه قرار گرفت
داري تحت تاثیر اثر مربوط به بنیه اولیه گیاه به طور معنی

و این امر باعث شد ) 3جدول (داشتند اپیستازي قرار
). 5جدول (پذیري خصوصی این صفات کم باشد وراثت
پذیري خصوصی پایین و وجود اپیستازي در وراثت

این ). 2،25،27(هاي متعددي گزارش شده است پژوهش
هاي اولیه پس از تالقی خصوصیات ژنتیکی پیشرفت در نسل

ج، براي بهبود ژنتیکی بنیه با توجه به این نتای. نمایدرا کند می
شود گزینش پس از رسیدن به خلوص اولیه گیاه توصیه می

بنیه اولیه . ژنتیکی انجام شود تا کارایی گزینش افزایش یابد
داري با هم دارند گیاه و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنی

به گندم نان، 10هاي پاکوتاهی رقم نورین با ورود ژن). 2،28(
اي داشت و به شرایط نرمال افزایش قابل مالحظهعملکرد در

هاي پاکوتاه به سرعت جایگزین انقالب سبز مشهور شد و رقم
هاي پاکوتاه بنیه اولیه هاي پابلند شدند، ولی استفاده از رقمرقم

، که باعث )21(هاي امروزي کاهش داد گندم را در رقم
ي هارقم. شودکاهش عملکرد در شرایط تنش خشکی می

هاي بومی روشن و شاهپسند که از طریق گزینش در توده
و پابلند هستند از لحاظ بنیه اولیه نسبت به ایران حاصل شده

و براي استفاده در ) 6جدول (ها برتري داشتند سایر رقم
نژادي براي بهبود بنیه اولیه گندم نان توصیه هاي بهبرنامه

ر کشور کشت ها که سالیان متعددي داین رقم. شوندمی
اند و داراي اند با شرایط خشک ایران به خوبی خو گرفتهشده

عالوه بر این، رقم روشن داراي قابلیت . بنیه اولیه قوي هستند
پذیري باالیی براي همه صفات مربوط به بنیه اولیه ترکیب

نژادي هاي بهگیاه بود و بهترین رقم براي استفاده در برنامه
.است

براي صفات مورد بررسی) اعداد خارج از قطر اصلی(پذیري خصوصی و ترکیب) اعداد قطر اصلی(پذیري عمومی یت ترکیبقابل- 7جدول 
Table 7. General (main diagonal numbers) and specific (outside of main diagonal numbers) combining ability for

studied traits
اکسکلیبرشاه پسندقدسيحیدرکلکویرمهدويروشن

وزن خشک گیاهچه بر حسب گرم
02/0روشن

-07/003/0مهدوي
02/0-02/003/0کویر
02/001/0-00/003/0حیدريکل

05/000/0-03/0-02/0-01/0قدس
-01/003/000/001/005/0-01/0شاه پسند
-------†اکسکلیبر

متر ول گیاهچه بر حسب سانتیط
42/4روشن

-86/047/1مهدوي
-71/144/174/2کویر
----حیدريکل

44/0--59/094/0-82/0قدس
63/030/1--08/0-04/0-17/2شاه پسند
-71/166/194/1--12/2-42/067/1اکسکلیبر

قوه نامیه بر حسب درصد 
01/0روشن

05/000/0مهدوي
00/0-02/003/0کویر
02/002/0-01/0-02/0حیدريکل

-00/001/001/003/0-01/0قدس
00/000/003/000/0-01/0-03/0شاه پسند
-------اکسکلیبر

.  ند با خط تیره نشان داده شده استااعداد ارقامی که براي برقراري شرط روش هیمن حذف شده: †
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Evaluation Genetic of Early Vigor of Bread wheat (Triticum aestivum L.) using
Diallel Crosses

Khadijeh Mokhtarifar1, Roohollah Abdolshahi2 and Mahdi Yazdizadeh1

Abstract
Early vigor is an imperative trait and its role become more important under drought stress

condition. Genotypes with better early vigor cover above the soil plane, reduce evaporation of
soil surface and increase weed competitiveness. In this research, a half diallel mating design was
generated from crosses between seven bread wheat to study the genetic of early vigor. Parents
and F1 progenies were planted in greenhouse in a randomized complete block design with six
replications and seedling dry weight, seedling length and germination ability were evaluated.
Additive and dominant effects significantly affected seedling dry weight and seedling length,
while germination ability only affected by additive effect. Results showed that epistasis was
significant for all traits. Seedling dry weight, seedling length and germination ability showed
high broad sense heritability (0.95, 0.91 and 0.84, respectively). Meanwhile, seedling dry
weight and germination ability showed low narrow sense heritability (0.29 and 0.19,
respectively) and seedling length showed moderate narrow sense heritability (0.62). Selection in
early generations has slow progress due to low narrow sense heritability and presence of
epistasis. Consequently, bulk, single seed descent and double-haploid methods are suggested in
breeding programs for improving early vigor. Iranian cultivar, Roushan, showed the best early
vigor and general combining ability among evaluated cultivars and proposed as one of mating
parents in breeding programs to improve early vigor.
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