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کنترل ژنتیکی برخی صفات مرتبط با عملکرد گندم نانمطالعه
(Triticum aestivum L.) هانسلمیانگینبا استفاده از تجزیهشرایط تنش خشکی در

2نژادو قاسم محمدي2اله عبدالشاهی، روح1زاده بزنجانیسمیه امینی

چکیده 
روش تجزیه در این پژوهش از.گزینش داردمورد کننده صفت م ژنتیکی کنترلروش اصالحی مناسب بستگی به نظاانتخاب

نان گندمکننده صفات مهم در ي کنترلهاآزمون مقیاس مشترك به منظور تعیین نحوه عمل ژنز ها با استفاده امیانگین نسل
با دو تکرار تحت طرح التیس سادهر قالب ین دکویر به همراه والدحاصل از تالقی روشن درF3وF1 ،F2هايشد. نسلاستفاده

صفات تعداد پنجه کل، طول ریشک، وزن خشک بوته، تعداد دانه در بوته، عرض شت وک91- 92در سال زراعی شرایط تنش 
اپیستازي اثر)، h(، غالبیت)dافزایشی (اثر . پارامترهاي ژنتیکی شامل گیري شداندازهمیانگرهطول برگ پرچم، طول سنبله و

در توارث کلیه صفات اثرات افزایشی، گیري شد.اندازهورد مطالعه ) براي صفات مl) و غالبیت در غالبیت (iافزایشی در افزایشی (
از اثر غالبیت برآورد گردید. درجه غالبیت در رتراثر افزایشی مؤثمیانگرهبراي صفت طول غالبیت و اپیستازي نقش داشتند.

این صفات باشد. همچنین ژنتیکیغالبیت در کنترلاهمیت بیشتر دهندهتواند نشاند که مییک بوبیشتر صفات بیشتر از
پذیري عمومی و بیشتري نسبت به اثر اپیستازي افزایشی در افزایشی داشت. دامنه وراثتاهمیتاپیستازي غالبیت در غالبیت

و گرهمیانزده شد. در صفات طول سنبله، طول تخمین96تا 37و 97تا 67ترتیب  بین خصوصی براي صفات ذکر شده به
شدهبررسیترین عامل ژنتیکی در کنترل بیشتر صفات ها مهماثر غالبیت ژنمشاهده شد.عرض برگ پرچم  هتروزیس مثبت 

.به سطح باالیی از تثبیت ژنی به تأخیر بیافتدهاي دیرتر یعنی تا دسترسیتا نسلبنابراین گزینش باید .شدساییشنا

عمومی و خصوصیپذیريوراثتگندم نان، عمل ژن، اثرات غالبیت،،آزمون مقیاس مشتركکلیدي:هايواژه

مقدمه 
میلیون 600ر گندم با تولید ساالنه بیش از ضدر حال حا

ها به عنوان یک منبع ارزشمند کربوهیدرات براي میلیونتن 
را به خود بیشترین تولید در دنیا،انسان، بعد از ذرت و برنج

اي گندم اهمیت اقتصادي و تغذیه). 4(اختصاص داده است
کند تا راهکارهاي مختلف براي بهینه کردن سیستم ایجاب می

.)1(گیردر کشور مورد استفاده قرامحصول درتولید این 
براي تولید مواد ترین تهدیدهاي جهانی خشکی یکی از مهم

یشتر به استفاده از نیاز ب. افزایش جمعیت جهان وغذایی است
نمایدآب در بخش کشاورزي این مشکل را بیشتر تشدید می

صفاتی که منجر به افزایش تحمل به خشکی در گیاهان ).6(
شوند داراي اهمیت زیادي هستند زیرا تحمل به خشکی می

).26(ها انسان داردتأثیر مستقیم بر امنیت غذایی میلیون
کننده صفات اهمیت لکنترهاي آگاهی از نوع عمل ژن

صفات مورد نظر هرچه عمل افزایشی براي .فراوانی دارد
بازده ناشی از انتخاب وگویی به انتخاب بیشتر باشد پاسخ

توان فوق غالبیت نیز میاز اثرات غالبیت و).8(بیشتر است
چنین ).8(ودمندي از هتروزیس استفاده نمبراي بهره

هاي ک کمی نظیر تالقیهاي ژنتیاطالعاتی از طریق روش
گردد. تجزیه ها کسب میآلل و تجزیه میانگین نسلداي

ها که برآوردي از اثرات اصلی و اثرات متقابل نسلمیانگین 
کند به شناخت والدین مطلوب جهت استفاده در فراهم می

از هتروزیس گیري ها براي بهرهها و پتانسیل تالقیتالقی
توان با تعداد جزیه ژنتیکی را می). این نوع ت24(کندکمک می

اپیستازي یکی از فرض عدم وجود). 3(متفاوتی نسل اجرا کرد
بسیاري از .هاي ژنتیک استرین فرضیات در مدلتعمومی

توان اثر اپیستازي را شواهد بیانگر آن است که همیشه نمی
در صورت وجود اپیستازي ).20،16،10،7(ناچیز در نظر گرفت

شی و غالبیت و آثار متقابل این اجزا و محیط با اثر اجزاي افزای
یابند و منجر به ایجاد اریبی در ها اختالط میاپیستاتیک ژن

واریانس ژنتیکی، افزایشی، غالبیت و در نتیجه اریبی در برآورد 
منابع بر يمرور).15(شوندپذیري میبرآورد میزان وراثت
ها، عیتدهد که ساختار ژنتیکی جممختلف نشان می

ها تحت تاثیر زمینه ژنتیکی مورد پذیري و عمل ژنوراثت
هاي مختلف نتایج متفاوتی مطالعه قرار داشته و نتایج پژوهش

دریافتند اثر غالبیت به )22(پراکش و همکارانداشته است.
و اثر متقابل غالبیت×ات افزایشی، اثر متقابل افزایشیهمراه اثر
بررسی در گندم ردصفات موافزایشی در کنترل×افزایشی

استفاده از تجزیه با)25(. سلطان و همکاراننقش داشته است
ها بر روي چهار تالقی گندم نان براي صفات میانگین نسل

اپیستازي دانه در سنبله، عملکرد دانه در بوته و وزن صد دانه 
ساده افزایشیگزارش کردند همچنین بیان کردند که مدل 

باشد. ها کافی نمیتمام صفات در تالقیوجیهغالبیت براي ت
ها بر ) با استفاده از تجزیه میانگین نسل5(چلویی و همکاران

روي دو تالقی گندم نان براي صفات وزن بوته، تعداد دانه در 
، طول سنبله و تاریخ گلدهی در شرایط میانگرهسنبله، ارتفاع، 

ن بیان همچنیتنش و بدون تنش اپیستازي گزارش کردند و
ترین عامل ژنتیکی در کنترل ها مهمکردند اثر غالبیت ژن

) در 13(آبادي و همکارانگلبیشتر صفات مورد بررسی است. 
مطالعه خود بر روي یک تالقی گندم دوروم بیان کردند که 
براي کلیه صفات مدل سه پارامتري در سطح احتمال یک 

و میانگرهول درصد در هر دو شرایط محیطی و براي صفات ط

)S.aminizadeh2008@gmail.com(نویسنده مسوول:،دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوي کارشناسی ارشد-1
دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان -2

11/11/93تاریخ پذیرش: 6/9/93تاریخ دریافت: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
95

.8
.1

9.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1395.8.19.7.2
https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-692-fa.html


46................................................................................................................................................کنترل ژنتیکی برخی صفات مرتبط با عملکرد گندم نانمطالعه

پارامتري در سطح احتمال پنج درصد در ر ارتفاع بوته مدل چها
بهترین برازش را داشته است و همچنین خشکیشرایط تنش

)9(ارکول و همکاران.از جز افزایشی استجز غالبیت مؤثرتر
در تحقیقات خود بر روي ارقام گندم بیان کردند که براي 

نه در سنبله و سنبلچه مدل صفات وزن دانه در سنبله، تعداد دا
سه پارامتري در شرایط تنش خشکی توارث این صفات را 

با استفاده از تجزیه ) 27(توکلو وهمکاران. برعهده دارد
عمل ژن را در ها در شش تالقی گندم نانمیانگین نسل

و وزن هزار دانه مورد بررسی قرار دادند و صفات اندازه دانه 
ها نسبت به آثار افزایشی ژننتیجه گرفتند که سهم آثار

.غالبیت براي این صفات از اهمیت بیشتري برخوردار است
ها و با استفاده از میانگین نسل) 21(پانهانگ و شارما

هیمن، ماهیت عمل ژن را هاي پنج و شش پارامتري مدل
براي عملکرد و اجزاء آن در گندم مطالعه و نتیجه گرفتند عمل 

.همه صفات مورد مطالعه نقش دارنداپیستازي ژن در کنترل
هدف از اجراي این تحقیق، بررسی پارامترهاي ژنتیکی 
صفات مرتبط با عملکرد و نیز بررسی نحوه عمل ژن و 

پذیري این صفات در شرایط تنش آخر فصل با استفاده توارث
در جمعیت حاصل از تالقی روشن ها از تجزیه میانگین نسل

ست آوردن این چنین اطالعاتی دباشد که بهمیدر کویر 
. اي بر انتخاب روش اصالحی مناسب باشدمقدمهتواندمی

هامواد و روش
بومی (روشنحاصل از تالقی F3وF1،F2هاي نسل

) رقم اصالح شده براي شرایط شور(و کویر ) سازگار با منطقه
تکرار در مزرعه تحقیقاتی 2با سادهالتیس در قالب طرح 

کرمان با طول کشاورزي دانشگاه شهید باهنردانشکده
1756درجه، ارتفاع30عرض جغرافیایی درجه،57جغرافیایی 

pH(9/7(اسیدیته متر از سطح دریا با بافت خاك لوم شنی و 
کاشته شدند، بدین ترتیب که dS/m11/2و هدایت الکتریکی 

تکرار یک ردیف به هر یک از والدین، یک ردیف به هردر هر
تعلق F3هاي ردیف به خانواده96و F2و F1هاي یک از نسل

و فاصله بین ترم3ها طول هر ردیفبراي تمام نسل.یافت
عدد بذر با 30متر بود که درهر ردیف سانتی50ها ردیف

و سمت متر دعمق کاشت چهار سانتیو متر سانتی25فاصله 
رشد هاي هرز در طول دورهعلفوجین . شدندپشته کشت 

آبیاري به موقع به گیاه به صورت دستی صورت گرفت و 
منظور رسیدن به سطح سبز یکنواخت تا قبل از مرحله گلدهی 

دهی به منظور اعمال تنش سنبله%50انجام شد و در مرحله 
صفات تعداد پنجه کل، طول .قطع آبیاري صورت گرفت
وزن خشک ،عرض برگ پرچمریشک، تعداد دانه در بوته،

از هر ردیف بوته7در میانگرهه، طول سنبله و طول بوت
.یاداشت برداري شدF2هاي و تک بوتهF3و F1نسل ي، والد

کش و براي گیري صفات با مقیاس طولی از خطبراي اندازه
. گرم استفاده شد01/0صفات با مقیاس وزنی از ترازو با دقت 

مورد نظر هايهاي مورد ارزیابی براي نسلچون تعداد نمونه
وزنی با استفاده از عکس واریانسمتفاوت بود یک تجزیه

ها نسلدرون هر نسل براي تجزیه میانگینمیانگینواریانس

ها استفاده براي تجزیه میانگین نسلمدل مورد. استفاده گردید
:به قرار زیر است 

Y=m+α[d]+β[h]+α2[i]+2αβ[j]+β2[l]
میانگین تمام m:،سلمیانگین یک نY:باال در فرمول 

]:i[مجموع اثر غالبیت، ]: h[مجموع اثر افزایشی، ]:d[ها، نسل
مجموع اثر متقابل ]: j[افزایشی، ×مجموع اثر متقابل افزایشی

،αو غالبیت×غالبیتمجموع اثر متقابل ]: l[، غالبیت×افزایشی
β ،α2،2αβوβ ژنتیکیهاي پارامترهاي ضربحاصل2

) 17(ماتر و جینکز براساس روش فرمول مزبوراجزاي. هستند
برآوردهاي پنج پارامتري یا کمتر با استفاده از . شده استبیان

هر پنج نسل در این مطالعه . حداقل مربعات وزنی به دست آمد
، سه، چهار و پنج پارامتر آزمون و بهترین مدل انتخاب با دو
از ا استفاده آزمون نیکوئی برازش بها به وسیلهتمام مدل. شد

جه آزادي مورد مقایسه یک در، دو وسهآزمون کاي اسکوئر با
هتروزیس نسبت به والد برتر و میانگین ).13(گرفتندقرار

هاي مطابق فرمولناشی از خویش آمیزي، والدین و آثار سوء
:زیر محاسبه شد

0

هتروزیس نسبت به : Ht: تند ازعبارباالهاي اجزا فرمول
: Hbمیانگین بهترین والد،: F1 ،Pmمیانگین: F1، والد برتر

: Inمیانگین والدین، : Mpهتروزیس نسبت به میانگین والدین، 
.F2میانگین : F2آثار سوء ناشی از خویش آمیزي، 

پذیري عمومی و خصوصی نیز به ترتیب از براي وراثت
:هاي زیر استفاده شدفرمول

موثر نیز از طریق دو ) فاکتورهاي(محاسبه تعداد ژن
:فرمول زیر صورت گرفت

براي تجزیه وSAS 9.1افزارنرمبراي تجزیه واریانس از 
2007Excelافزار ها از فرمول نویسی در نرممیانگین نسل

. استفاده شد

نتایج و بحث
گیري از صفات اندازهمیانگین و خطاهاي معیار هر یک

هاي مختلف در شرایط تنش خشکی در جدولشده در نسل
قرار گرفتن نتاج در حد واسط دو .نشان داده شده است)1(

تواند نشانه وجود آثار افزایشی دروالد در برخی از صفات می
ر مورد اکثر صفات میانگین د. کنترل این صفات باشد

دلیل مربوطه بود که F2بیش از جمعیت هاي F1هاي هیبرید
.ر سوءناشی از خویش آمیزي ربط دادتوان به آثاآن را می

بیش از ) کویر(ر برخی از صفات در والد دوم میانگین صفات د
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ها براساس نتایج تجزیه میانگین نسلبود)روشن(والد اول 
مقیاس مشترك براي صفات در شرایط تنش خشکی آزمون

منفی در اثر عالمت مثبت یا . استارائه شده)2(در جدول 
p1بستگی به این دارد که کدام والد به عنوان ) d(افزایشی 

دار به دلیل معنی.در نظر گرفته شودp2وکدام والد به عنوان 
شدن کاي اسکوئر براي مدل سه پارامتري در اکثر صفات 

توجیه غالبیت براي - افزایشیساده که مدلمشخص شد
ابل غیر آللی وجود آثار متقصفات مورد نظر مناسب نبوده و

دلیل بر زیردر جدولغیرمعنی دار شدن کاي اسکوئر.دارد
پنجهبراي صفات تعداد. مناسب بودن مدل ارائه شده است

کل، عرض برگ پرچم، وزن خشک بوته و تعداد دانه در بوته 
بهترین m-[d]-[h]-[i]-[l]مدل پنج پارامتري مشتمل بر

و افزایشی×افزایشینوع هاي اپیستازينشان دادبرازش را
مهمترین آثار متقابل در کنترل این صفات غالبیت×غالبیت

نیز به وجود آثار اپیستازي )19(مونیر و همکاران. باشندمی
براي . براي صفت وزن بوته در مطالعات خود اشاره کردند

، طول ریشک و طول سنبله اصلی مدل میانگرهصفات طول 
بهترین برازش را m-[d]-[h]-[i]چهار پارامتري مشتمل بر 

مدل ارائه در مطابقت با نتایج سایر پژوهشگران. نشان داد
همکارانو ید گزارش چلویی ؤشده براي صفت طول سنبله م

ید گزارش فروزانفر و ؤمنیز میانگرهو براي صفت طول ) 5(
در مورد تمامی . است)7(دشتی و همکارانو) 11(همکاران

هاي مشترك باشد که وجود ژندار میمعنیmصفات پارامتر 
غالبیت براي - مدل ساده افزایشی. دهدبین دو والد را نشان می

بایست آثار اپیستاژي میکنترل ژنتیکی صفات کافی نبوده و
در تمامی . ها را در کنترل این صفات مدنظر قرار دادژن

و آثار متقابل ] h[صفات در جاي که هر دو جزء اثر غالبیت 
دار بودند داراي عالمت مخالف بودند معنی] l[غالبیت×تغالبی

، که این موضوع احتمال وجود اپیستازي دوگانه را )2جدول (
این شکل از اپیستازي با کاهش تنوع در نسل . سازدنمایان می

F2هاي بعد از آن سبب اختالل در فرایند انتخاب و نسل
تثبیت ژنی تا دسترسی به سطح باالیی ازانتخاب گردد و می

و )2(باید به تأخیر انداخته شود که با نتایج احمدي و همکاران
هاي عالمت. مطابقت داشت) 18(عاشور و همکارانمرادي
دهد که ماهیت متضاد اثر متقابل نشان می] i[و] d[مخالف

هاي افزایشی در والدین در جهت براي صفات وجود دارد و ژن
امر براي صفات تعداد پنجه کنند که اینمخالف هم عمل می

کل، طول ریشک و وزن خشک بوته مشاهده شد که با نتایج 
دار شدن اجزا معنی.مطابقت داشت) 9(ارکول و همکاران

افزایشی و غالبیت بیانگر اهمیت این اجزا در کنترل ژنتیکی 
، طول میانگرهصفات است لذا براي صفات طول ریشک، طول 

ر غالبیت و افزایشی نقش عمده را سنبله و وزن خشک بوته اث
دهد نشان می) 2(جدول . در کنترل این صفات بر عهده دارند
و طول ریشک اثر میانگرهکه براي همه صفات به جز طول 

غالبیت نسبت به اثر افزایشی نقش بارزتري در کنترل وراثت 
با گزارش فروزانفر و میانگرهکه براي صفت طول . کندایفا می

مثبت بودن درجه غالبیت به . هماهنگی دارد) 11(همکاران
این مفهوم است که غالبیت براي صفت مورد بررسی به طرف 
والدي که داراي میانگین باالتري است اتفاق افتاده است و 

به ترتیب غالبیت نسبی ] h[منفی عالمت مثبت و. باالعکس
بنابراین . نظر استدر جهت افزایش و کاهش صفت مورد

کویر براي صفات طول ×فت در تالقی روشنتوان گمی
و طول سنبله اصلی غالبیت نسبی در میانگرهریشک، طول 

میزان هتروزیس و پس . جهت افزایش صفات مورد نظراست
. آورده شده است)3(آمیزي در جدولروي ناشی از خویش

نشان داد که ) 3جدول(نتایج برآورد میزان هتروزیس 
ترین مقدار را براي الدین بیشهتروزیس نسبت به میانگین و

صفات تعداد پنجه کل و عرض برگ پرچم داشت که مبین 
تولید شده از تالقی ارقام F1پیشرفت و برتري هیبرید هاي 

مقدار هتروزیس مثبت براي برخی . باشدمییر کو×روشن
نسبت به میانگین والدین و مناسب F1صفات معرف برتري 

مورد نظر در پیشبرد ها براي صفاتبودن این تالقی
میزان ذخیره قابل تحرك ساقه در . هاي اصالحی استبرنامه
هاي مختلف آن متفاوت است به طوري که در گندم بخش

که وجود این ذخایر و . شودبیشترین ذخیره راشامل میمیانگره
ها در دوران پرشدن دانه در شرایط خشکی انتهايآنمصرف 

میزان هتروزیس براي ودمیشفصل موجب افزایش عملکرد
مقدار هتروزیس نسبت به والد . این صفت مثبت مشاهده شد

ترین مقدار را در صفات طول ریشک و تعداد پنجه برتر بیش
آثار سوءناشی از خویش آمیزي موجب کاهش .  کل نشان داد

درصدي میانگین طول ریشک و طول 16/12و02/15
ها هم انجام س نسلدر این پژوهش تجزیه واریان. شدمیانگره

کنند در هایی که اثرات ژن را مشخص میگرفت زیرا پارامتر
هاي ژنی در حال تفرق حقیقت اثرات متعادل همه مقر

اما واریانس ژنتیکی به وسیله اثرات متعادل تحت . شندبامی
چون آنها مجموع مربعات اثرات هر مقر. دگیرنتأثیر قرار نمی

ها هم مانند تجزیه ه واریانس نسلژنی بوده و بنابراین تجزی
با استفاده از ).12(تواند انجام گیردها میمیانگین نسل
متوسط ).4جدول (تنوع برآورد شدند ها اجزاواریانس نسل

درجه غالبیت براي صفات تعدادپنجه کل، وزن خشک بوته و
ي معرف وجود پدیدهتعداد دانه در بوته بیشتر از یک بوده که

پذیري راو مقدار پایین وراثتت در این صفات استفوق غالبی
بنابراین در مورد این صفات انتخاب در . کندتوجیه می

غالبیت براي طول درجهمتوسط.هاي اولیه مشکل استنسل
نشان دهنده غالبیت نسبی به طرف وکمتر از یک بود میانگره

تر است و اهمیت بیشتر واریانس افزایشی را نشان والدبزرگ
).5(دهد که با گزارش چلویی و همکاران مطابقت داردیم

بسیار DوHنکته قابل توجه در اجزاء تنوع این بود که اجزاء 
بود و از آنجایی که واریانس ) E(تر از تنوع محیطی بزرگ

محیطی منبع خطایی است که از دقت مطالعات ژنتیکی 
تأثیر توان به صحت نتایج به دست آمده از نظر کاهد میمی

این مطالعات با . کم محیط بر آن اطمینان بیشتري داشت
ها مطابقت نداشت بخشی از نتایج بدست آمده از میانگین نسل

تواند ناشی از خنثی شدن اثر ژنی مثبت و منفی مسئول که می
آبادي و همکارانهاي ژنی باشد که گلغالبیت در بیشتر مکان

در ) 28(زارع و همکارانو)5(چلویی و همکارانو)13(
.مطالعه خود به همین تناقض دست یافتند
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اصوال تخمین اثرهاي مختلف ژنی با صادق بودن 
فرضیاتی از قبیل تفرق دیپلوئیدي، هموزیگوت بودن والدین، 

هاي چند گانه و عدم عدم وجود پیوستگی ژنی، عدم وجود آلل
وجود اثر متقابل محیط و ژنوتیپ قابل دسترسی است دو 

است ولی در هاي گندم صادقفرض اول در مورد جمعیت
ها منجر به آنمورد سایر فرضیات هر گونه انحرافی از 

نتایج ). 13(شودبرآوردهاي ناصحیح از اثرهاي ژنی می
.آورده شده است5پذیري خصوصی و عمومی در جدول وراثت

طول ومیانگرهطول قابلیت توارث عمومی براي صفات
مقدار ترین نسبت به سایر صفات بیش) 96/0و 97/0(ریشک 

قرار گرفته %  97تا % 67ي را نشان داد به طوري که در دامنه
است، که معرف زیادتر بودن تنوع ژنتیکی نسبت به تنوع 

در گندم دوروم قابلیت) 14(تاناچم وراایک. محیطی است
و طول سنبله ) 55/0(عمومی را براي طول پدانکل ث توار

متوسط ) 11(همکاران فروزانفر و. گزارش کردند) 66/0(
پذیري عمومی را در صفات مرتبط با عملکرد گندم بین وراثت

ي صفات مذکور را ها برامتغیر دانستند وتعداد ژن% 89تا % 44
.ورد کردندآسه بربین یک تا

ها به علت پذیريالزم به ذکر است که برآوردهاي وراثت
عدم تکرار در چند مکان و سال اعتبار کافی ندارند و مقدار 

همچنین . ا بیش از حد واقعی برآورد شده استآنه

پذیري تحت تأثیر نوع صفت، جمعیت مورد مطالعه، وراثت
گیري فنوتیپ مورد نظر بوده شرایط محیطی و نحوه اندازه

است و زمانی که در یک جمعیت مشخص و تحت شرایط 
ها شود قابل تعمیم به دیگر جمعیتمشخص محاسبه می

خصوصی براي صفات طول ریشک، ثقابلیت توار). 23(نیست 
ترین مقدار را نشان داد به و عرض برگ بیشمیانگرهطول 

وکمترین قرار گرفته است% 96تا % 37ي طوري که در دامنه
پذیري خصوصی مربوط به صفات وزن خشک مقدار وراثت

.)5جدول(بود %) 40و% 37ترتیببه(بوته وتعداد پنجه کل 
ها استراتژي اصالحی عمل ژناطالعات از نحوه توارث و 
برآورد باالي اثر غالبیت و . کندبراي یک صفت را تأیین می

اپیستازي، توجه به تولید بذر هیبرید و برعکس برآورد زیاد آثار 
هاي مختلف عمل انتخاب را به عنوان افزایشی کاربرد روش

بنابراین در . کنداستراتژي اصلی اصالح یک صفت تداعی می
نژادي گندم نه تنها اثر افزایشی و غالبیت بلکه بههايبرنامه

ها را نیز باید در انتخاب والدین و گزینش در اثرات متقابل ژن
بنابراین از نتایج این . هاي در حال تفرق در نظر گرفتنسل

و میانگرهتوان صفات طول آید که میمطالعه چنین برمی
ستقیم به طول ریشک را به عنوان معیارهاي انتخاب غیرم

صفات نام برده در . دانه توصیه نمودمنظور افزایش عملکرد
.باشندمیتحمل به تنش نیز داراي نقش مؤثري

دارمعنیو غیر% 5و % 1دار در سطح به ترتیب معنی:nsو**،*

در شرایط تنش خشکی) روشن×کویر(گیري شده میانگین و خطاي معیار صفات اندازه-1جدول
Table 1. Mean and standard error of measured treats(Roushan*Kavir) under stress conditions

F3 F2 F1 P2 p1 صفات
58/9 ± 08/4 63/6 ± 89/2 89/6 ± 56/1 71/8 ± 33/2 76/12 ± 98/1 تعداد پنجه کل
75/37 ± 09/6 96/35 ± 33/6 94/40 ± 24/1 21/32 ± 66/1 32/42 ± 26/2 )مترسانتی(میانگرهطول 
69/3 ± 91/1 65/3 ± 58/1 3/4 ± 47/0 83/6 ± 34/0 18/2 ± 42/0 )مترسانتی(طول ریشک 
57/1 ± 41/0 35/1 ± 37/0 81/1 ± 14/0 56/1 ± 24/0 34/1 ± 2/0 )مترسانتی(عرض برگ پرچم 
14/33 ± 36/15 68/23 ± 78/13 41/36 ± 38/9 81/36 ± 88/9 09/41 ± 40/6 )گرم(وزن خشک بوته 
6/366 ± 53/212 53/281 ± 98/169 3/382 ± 81/116 4/48/460 ± 45/103 54/407 ± 48/60 تعداد دانه در بوته
11± 50/1 91/10 ± 25/1 35/12 ± 99/0 15/12 ± 84/0 21/10 ± 76/0 )مترسانتی(بله اصلی طول سن

گیري شده در شرایط تنش خشکیبرآورد میانگین و اجزاء ژنتیکی صفات اندازه- 2جدول 
Table 2. Estimation of mean and genetical components for the measured treats under stress conditions

χ2 h/d [l] [i] [h] [d] M صفات
ns7/3 96/11- **24/4±45/16 86/3- ± 46/1 ** 17/24- ± 76/4 ** 02/2 ± 09/1 ns 59/14 ± 97/0 ** تعداد پنجه کل

07/9 ns 73/0 - 51/0 ± 85/0 ns 71/3 ± 93/0 ** 06/5 ± 78/0 ** 76/36 ± 33/0 ** میانگرهطول 
ns74/0 33/0- - 01/1 ± 02/0 ** 78/0 ± 21/0 ** 32/2- ± 14/0 ** 48/3 ± 08/0 ** طول ریشک
ns09/3 6/26 39/2 ± 52/0 ** 63/0- ± 3/0 ** 66/2- ± 6/0 ** 11/0- ± 06/0 ns 08/2 ± 12/0 ** عرض برگ پرچم
ns26/0 24/47- 4/84 ± 35/22 ** 2/14- ± 41/6 * 1/101- ± 13/23 ** 14/2 ± 28/4 ** 15/53 ± 76/4 ** وزن خشک بوته
ns31/5 31/33 3/722 ± 9/256 ** 9/107- ±74ns 9/881- ± 9/283 ** 4/26- ± 49/47 ns 9/451 ± 82/56 ** تعداد دانه در بوته

86/6 ns 10/1- - 46/0 ± 36/0 ns 07/1 ± 49/0 * 9/0- ± 33/0 ** 73/10 ± 14/0 ** طول سنبله اصلی

میزان هتروزیس در صفات مورد بررسیآمیزي وبرآورد آثارخویش-3جدول
Table 3. Estimation of inbreedin and heterosis in understudied treats

صفات
تعداد پنجه کل میانگرهطول  طول ریشک عرض برگ 

پرچم
وزن خشک 

بوته
تعداد دانه در بوته طول سنبله 

اصلی
75/3- 16/12- 02/15- 48/25- 97/34- 36/26- 65/11- (%)آثار خویش آمیزي
03/46- 26/3- 04/37 02/16 08/1- 98/16- 64/1 (%)هتروزیس نسبت به والد برتر
85/35- 87/9 56/4- 88/24 53/6- 92/11- 46/10 (%)هتروزیس نسبت به میانگین والدین
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پذیري عمومی وخصوصی، تعداد ژناثتبرآورد واریانس اجزاء ژنتیکی، ور- 5جدول 
Table 5. Estimation of  genetical variance components, broad sense and narrow sense heritability and number of gene

2صفات
Aδ2

Dδ2
Eδh2

bsh2
ns

6484/467/040/034/034/0تعدادپنجه کل
481602/297/073/036/033/0میانگرهطول 

2008/096/096/035/184/0ریشک
11/0004/072/072/005/004/0عرض برگ

12814461/7578/037/001/002/0وزن خشک بوته
204801228873/1124574/047/001/002/0تعداد دانه در بوته

15/074/067/045/047/047/0طول سنبله

یبررسموردصفاتيبرااجزاء تنوع ومتوسط درجه غالبیت آوردبر- 4جدول
Table 4. Estimation of  variance components  and degree of dominance for understudied traits

DHE1E2√H/Dصفات
15/1-121684/44پنجه کلتعداد
966402/2482/0میانگرهطول 

4008/000طول ریشک
0-22/0004/003/0عرض برگ

50/1-25657661/7516وزن خشک بوته
10/1-409604915273/11248192تعداد دانه در بوته

2274/075/01طول سنبله
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Study of Genetic Control of Some Yield Related Traits of Bread wheat
(Triticum aestivum L.) under Drought Stress Condition using Generation Mean

Analysis

Somayeh Aminizadeh Bezenjani1, Roohollah Abdolshahi2 and
Ghasem Mohammadi-Nejad2

Abstract
Breeding programs strategies depends on genetical mechanism of selection traits. In the

present research, generation mean analysis with joint scaling test was performed to determine
the gene action. F1, F2 and F3 generations, derived from Roushan and Kavir cross along with
their parents were sown in a partial Lattice design with two replications under stress condition at
the research field of Shahid Bahonar University of Kerman in 2012-2013. The traits including
number of tillers, awn length, single plant weight, grain number per plant, flag leaf width, spike
length and peduncle length were measured. Genetic parameters including additive effect (d),
dominance effect (h), additive×additive [i] and dominance×dominance effect [l] were evaluated
for different traits. All traits were controlled by additive, dominance and epistatic gene effects.
Additive effect was more valuable than dominance for peduncle length. The degree of
dominance for most of the traits was higher than one, which indicated the importance of
dominance effect in genetic control of evaluated traits. In addition, the dominant×dominant [l]
epistasis was more important than additive×additive [i] epistatic effect. The broad and narrow
sense heritability of evaluated traits were 0.67 to 0.97 and 0.37 to 0.96, respectively. Positive
heterosis was observed for spike length, peduncle length and flag leaf width. The dominant gene
effect was detected as the most important genetic effect in controlling several traits. Therefore,
selection should be made in later generations till desirable genes are fixed.

Keywords: Broad and narrow sense heritability, Dominance effect, Gene action, Joint scaling
test, Wheat (Triticum aestivum L.)
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