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چکیده
یابد. در چنین شرایطی تولید ارقام متحمل بـه  به شدت کاهش میآن عملکردناطق کم آب باشد که در ممیجهان محصول زراعیترینمهمگندم

گر نژادي گندم آگاهی از ماهیت ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد کمک شایانی به اصالحمنظور بهاي برخوردار است. بهخشکی از اهمیت وِیژه
حاصل از تالقی ارقام گندم روشن و کویر F4هاي آبی در گندم نان، خانوادهی صفات زراعی در شرایط کمنماید. جهت برآورد پارامترهاي ژنتیکی برخمی
پسـند  در شرایط تنش رطوبتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح آگمنت با پنج شاهد روشن، فالت، مهدوي، شاهF3و F2همراه والدین، به

دهـی قطـع   منظور اعمال تنش، آبیاري در مرحله سـنبله اجرا شد. به1393-94دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی و خارچیا در مزرعه تحقیقاتی
ي هـا منظـور تعیـین نحـوه عمـل ژن    بـه هـا روش تجزیه میـانگین نسـل  همراه برخی صفات زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. ازگردید و عملکرد دانه به

غالبیـت بـرآورد شـدند. در کنتـرل صـفات      ×افزایشی و غالبیت×روابط ژنتیکی شامل اثرات افزایشی، غالبیت، افزایشیشد.ادهکننده صفات استفکنترل
ش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، طول سنبله، طول ریشک و طول دوره پرشدن دانه، واریـانس ژنتیکـی افزایشـی نقـ    

تعداد دانه در تعداد سنبله و، ارتفاع بوتهصفات که در کنترل هاي اولیه مؤثرتر خواهد بود. در حالیین در این صفات، گزینش در نسلبیشتري داشت. بنابرا
هاي پیشرفته انجام گیرد.شود گزینش در نسلکند. لذا در مورد این صفات توصیه میواریانس ژنتیکی غالبیت نقش بیشتري ایفا میبوته

پذیريافزایشی، غالبیت، قطع آبیاري، وراثتلیدي: هاي کواژه

1مقدمه

Triticum aestivum)گندم نان  L.) تتـرین محصـوال  از مهـم
سازي عملکرد گندم مهـم  . بهینهباشدمیغذایی در بسیاري از کشورها 

هاي زیستی و غیرزیستی به دلیل تنشاست، اما دستیابی به این هدف 
دهنـد مشـکل اسـت    قـرار مـی  تـأثیر ت که تولید محصـوالت را تحـ  

.(Azadi et al., هاي اخیر تولید جهانی گندم نان بـه  در سال(2014
McIntyre)هاي فصلی، محدود شده است دلیل کاهش بارش et al.,

بنابراین ایجاد ارقام با عملکرد باال و متحمل به تنش خشکی (2010.
نژادي اطالع از سـاختار  هاي بهباشد. در برنامهداراي اهمیت زیادي می

کننـده  هـاي کنتـرل  ژنتیکی صفات از جمله دانسـتن نحـوه عمـل ژن   

،اصالح نباتات و عضو انجمن پژوهشگران جوان، گروهدکتريي دانشجو- 1
دانشگاه شهید باهنر کرمان

ستیزوينژادبهگروهويکشاورزدانشکدهنباتات،اصالحوکیژنتار،یدانش- 2
کرمانباهنردیشهدانشگاه،یاهیگداتیتوليفناورپژوهشکدهيفناور

ندانشگاه شهید باهنر کرما،اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، گروهدانشیار- 3
:Email:مسئولنویسنده-(* Mohammadinejad@uk.ac.ir(

DOI: 10.22067/gsc.v15i2.51405

ج مطلـوب را سـرعت   یها رونـد گـزینش نتـا   صفات و نحوه توارث آن
ها براي تعیـین پارامترهـاي ژنتیکـی،    بخشد. یکی از بهترین روشمی

,Kearsey and Pooni)ها اسـت  روش تجزیه میانگین نسل 1998;

Singh and Singh, 1992). در یــک بررســی در گنــدم دوروم بــا
ارتفـاع بوتــه، طــول  ها صفات استفاده از روش تجزیه میانگین نسل

طــول ریــشک و   برگ پرچم، عرض برگ پـرچم، طــول پــدانکل،   
در دو شرایط تنش و عدم تنش رطـوبتی مـورد مطالعـه    طـول سـنبله

ـ  ژنتیکی قرار گرفتند، نتـایج نشـان داد    ه صـفات مـدل سـه    بـراي کلی
پارامتري در سطح احتمال یـک درصـد در هـر دو شـرایط محیطـی و      

پارامتري در سـطح  ر براي صفات طول پدانکل و ارتفاع بوته مدل چها
و داشـت احتمال پنج درصد در شرایط تنش خشکی بهترین برازش را 

بوته، و صـفات ارتفـاعبود از جز افزایشی همچنین جز غالبیت مؤثرتر
پـرچم و طـول پـدانکل داراي واریـانس غالبیـت بـیش از       طول برگ

Gol-Abadi).واریانس افزایشـی بودنــد   et al., در مطالعـه  (2008
دیگري در گندم نان با استفاده از این روش مشـخص شـد در کنتـرل    
صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله عالوه بر 

Khattab)ثرات اپیستازي نیز نقش دارنـد  اثرات افزایشی و غالبیت، ا

et al., شیخ و همکاران اظهـار داشـتند صـفت ارتفـاع بوتـه      .(2010
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شود، بنابراین امکـان اصـالح   هایی با اثر افزایشی کنترل میژنتوسط 
Sheikh)هاي اولیه وجـود دارد  این صفت از طریق گزینش در نسل

et al., را در کنتـرل ژنتیکـی   در یک بررسی اثرات افزایشـی .(2000
در (Sharma and Sain, 2004).صفت طول ریشک گزارش کردند 

درصـد  25پذیري خصوصی براي این صفت بررسی دیگر مقدار وراثت
Mostafavi).گزارش شد  et al., در گندم در مطالعه دیگري (2004

ها مشاهده شد که اثر اپیستازي، نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل
ش مهمی در کنترل صفت ارتفاع بوته، تعداد دانـه در سـنبله و وزن   نق

نتـایج  (Akhtar and Chowdhry, 2006).هزار دانـه داشـته اسـت   
یک بررسی در گندم دوروم نشان شد براي صفت تعداد دانه در سنبله، 

غالبیت بیشتر از اثـرات افزایشـی و   ×اثرات غالبیت و اپیستازي غالبیت
). در Fethi and Mohamed, 2010نقـش دارد ( هاي دیگراپیستازي

منظور مطالعه توارث عملکرد دانـه گنـدم و اجـزاي    یک آزمایش که به
آن انجام شد براي صفت تعداد دانه در سنبله، عالوه بـر اثـرات سـاده    

×افزایشـی و غالبیـت  ×افزایشی و غالبیت، اثرات اپیسـتازي افزایشـی  
زمـایش بـراي صـفات ارتفـاع     افزایشی مشاهده شد، همچنین در این آ

×افزایشـی، غالبیـت  ×هاي نوع افزایشـی بوته و وزن صددانه اپیستازي
Ahmadiافزایشی گزارش شد (×غالبیت و غالبیت et al., 2007.(

کننـده صـفات و همچنـین    هـاي کنتـرل  اطالع از نحوه عمل ژن
تواند در امر انتخاب روش اصالحی مناسـب بـراي   چگونگی توارث می

یري بهتر از پتانسیل ژنتیکی صفات زراعی مختلـف و همچنـین   گبهره
باشـد کمـک بزرگـی    گر میبهبود عملکرد که هدف نهایی هر اصالح

هـاي  نـژادي گنـدم در شـرایط تـنش    که هدف از بهنماید. نظر به این
باشـد و  هاي غیرزیستی میمحیطی، دستیابی به ارقام متحمل به تنش

رد مطالعـه داراي تحمـل بـاالیی بـه     از آنجایی که والدین جمعیت مـو 
باشند لذا هدف از گزینش، انتخاب نتاج متحمل به خشـکی  شوري می

است. بدین منظور ارزیابی پارامترهاي ژنتیکی، مقدم بر انجام گزینش 
باشد. در این راستا یک آزمایش با هدف بررسی پارامترهاي ژنتیکی می

رطوبتی با استفاده از برخی صفات زراعی در گندم نان در شرایط تنش 
ها انجام شد.نسلواریانسروش تجزیه میانگین و 

هامواد و روش
در مزرعه تحقیقـاتی دانشـگاه   1393-94آزمایش در سال زراعی 

شهید باهنر کرمان به اجرا در آمد. این منطقه داراي طـول جغرافیـایی   
متـري  1756درجه است و در ارتفاع 30درجه و عرض جغرافیایی 57

از سطح دریا قرار دارد. بافت خاك آن از نوع لومی شـنی بـا اسـیدیته    
باشد. دسی زیمنس بر متر می11/2و هدایت الکتریکی 9/7

F2بوتـه  40وF3خـانواده  F4 ،145خـانواده  96در این آزمـایش  

همراه والـدین در قالـب طـرح آگمنـت ارزیـابی شـدند و پـنج رقـم         به
براي تجزیه عنوان شاهد شاهپسند بهمهدوي، فالت، روشن، خارچیا و 

. هر ژنوتیپ در یـک پـالت کـه    ها تکرار شدندواریانس در همه بلوك
هـاي الزم در  شامل سه خط دو متري بود کشت شـد. کلیـه مراقبـت   

هاي هرز، کوددهی انجـام  طول دوره رشد مانند آبیاري، مبارزه با علف
کـه  شـد و زمـانی  دهی طبق معمول انجـام  شد. آبیاري تا مرحله سنبله

منظور اعمال تنش دهی شد بهها وارد مرحله سنبله% ژنوتیپ50تقریباً
آبیاري قطع شد و صفات طول دوره پرشدن دانه، ارتفـاع بوتـه، طـول    
سنبله، طول ریشک، تعداد سنبله، تعداد دانـه در بوتـه، وزن هزاردانـه،    

رد عملکرد بیولوژیک و اقتصادي در واحد سطح و شاخص برداشت مـو 
ارزیابی قرار گرفت. صفات طول دوره پرشدن دانه، تعداد سنبله، ارتفاع 

مـورد  از رسیدگی فیزیولوژیـک  بوته، طول سنبله و طول ریشک، پس 
شامل تعداد دانـه در بوتـه،   صفاتبقیه گیري اندازهارزیابی واقع شدند. 

وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکـرد دانـه در واحـد سـطح و     
با فنوتیپی صفات رداشت، پس از برداشت انجام شد. ارزیابیشاخص ب

10-3ترازوي دیجیتال بـا دقـت  و متر کش با دقت میلیاستفاده از خط
دسـت آوردن اطالعـات مربوطـه، ابتـدا     هگرم صورت گرفت. پس از ب

گیري شـده انجـام   هاي موجود براي صفات اندازهتجزیه واریانس نسل
هـا  ها، تجزیه میانگین نسـل دار بین نسلشد و با مشاهده تفاوت معنی

) انجام پذیرفت. 1براي هر صفت ذکر شده با استفاده از فرمول (
Y=m+α[d]+β[h]+α2[i]+2αβ[j]+β2[l] )1(

هـا  : میانگین همه نسـل m: میانگین یک نسل، Yاین فرمول، در
،: مجمـــــوع اثـــــرات افزایشـــــی   ]d[در یـــــک تالقـــــی،  

]h[    ،مجمـوع اثـرات غالبیـت :[i]      مجمـوع اثـر متقابـل بـین اثـرات :
ــی،  ــت،   :]l[افزایشـ ــرات غالبیـ ــین اثـ ــل بـ ــر متقابـ ــوع اثـ مجمـ

[j] ،مجموع اثر متقابل بین اثرات افزایشی و غالبیت :α ،β،2α،2β و
2αβ:ضرایب اجزاي ژنتیکی ضرب پارامترهاي ژنتیکی هستند.حاصل

(Mather and Jinks, 1982).ه اسـت  از مـاتر وجینکـز گرفتـه شـد    

برآوردهاي پنج پارامتري یا کمتر با استفاده از حـداقل مربعـات وزنـی    
چهـار و پـنج   دست آمد. در این مطالعه هر پنج نسل بـا مـدل سـه،   به

عنـوان بهتـرین   پارامتري امتحان شدند تا مشاهده شود کدام مدل بـه 
ها را توجیه کند.تواند میانگینمدل می

ترتیــب از پــذیري عمــومی و خصوصــی بــهوراثــتبــرآورد بــراي
استفاده شد:)3) و (2هاي (فرمول

)2(
)3      (

و بـراي  SASافـزار از نـرم هـا منظور تجزیه واریانس بین نسلبه
افـزار سـی در نـرم  نویهـا از فرمـول  تجزیه میـانگین و واریـانس نسـل   

2007Excel.استفاده شد

نتایج و بحث
1گیري شده در جدول اندازهصفات خالصه تجزیه واریانس براي 
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داري در ارائه شده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفـاوت معنـی  
هاي مختلـف بـراي صـفات مـورد     سطح احتمال یک درصد بین نسل
تجزیه و تحلیل ژنتیکـی و بررسـی   مطالعه وجود دارد. بنابراین امکان

نحوه توارث صفات مورد بررسی وجود دارد. 
گیـري شـده در   میانگین و خطاي معیار هر یک از صـفات انـدازه  

در شـرایط  حاصل از تالقـی ارقـام روشـن و کـویر    هاي مختلفنسل
مقـدار خطـاي معیـار در    نشـان داده شـده اسـت.    2در جدولآبیکم

ده تفــاوت افــراد مختلــف در داخــل دهنــهــاي مختلــف نشــاننســل
هاي مختلف، تنوع موجود در هاست. با توجه به خطاي معیار نسلنسل

F2 ،F3 وF4باشد.بیشتر از والدین می
3در جـدول  آبیکمدر شرایط مختلف صفات پارامترهاي ژنتیکی

باشد که میدار معنیmارائه شده است. در مورد تمامی صفات پارامتر 
. بـراي صـفات   دهـد ي مشترك بین دو والد را نشـان مـی  هاوجود ژن

ـ  ه، عملکـرد  ارتفاع بوته، طول ریشک، تعداد دانه در بوته، وزن هزاردان
، mپارامتري مشتمل برپنجمدل بیولوژیک و اقتصادي در واحد سطح 

[d] ،[h] ،[i] و[l]  هـاي نـوع   اپیسـتازي داد. بهترین برازش را نشـان
تـرین آثـار متقابـل در    غالبیـت مهـم  ×بیتافزایشی و غال×افزایشی 

در یـک مطالعـه کفایـت مـدل شـش      باشـند. کنترل این صـفات مـی  
Dashtiپارامتري براي صفت ارتفاع بوته گزارش شد ( et al., 2010 .(

اي دیگر براي صـفات ارتفـاع بوتـه و وزن هزاردانـه نتـایج      در مطالعه
Cheloeiمشابه با مطالعه حاضر گزارش شده اسـت (  et al., 2012 .(

وm ،[d] ،[h] ،[j]شاملپارامتري پنجهمچنین در یک بررسی مدل 
[l]  ) در کنترل صفت طول ریشک گـزارش شـدMostafavi et al.,

). نتایج یک بررسی نشان داد براي صفت تعداد دانه در سـنبله،  2004
مدل شش پارامتري و براي صفات وزن هزاردانه و عملکرد دانه مـدل  

Erkulتري بهترین برازش را داشت (سه پارام et al., ).  بـراي  2010
، m ،[h]پارامتري مشتمل بر چهارصفت طول دوره پرشدن دانه مدل 

[i]و[l] داشت. در کنترل ژنتیکی این صفت عـالوه  بهترین برازش را
×افزایشـی و غالبیـت    ×افزایشـی  هاي نـوع  بر اثر غالبیت، اپیستازي

. براي صفات تعداد سنبله و شاخص برداشـت  نیز نقش داشتندغالبیت
ـ  [l]وm ،[d] ،[h]پارامتري مشـتمل بـر  چهارمدل  رازش را بهتـرین ب
داد. نشان 
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آبیکمدر شرایط هاي مختلف حاصل از تالقی ارقام روشن و کویرمورد مطالعه در نسلمیانگین و خطاي معیار صفات -2جدول
Table 2- Means and standard errors (SE) for traits in different generations of cross between Roshan and Kavir cultivars

under water-limited conditions

F4F3F2P2P1
صفات
Traits

طول دوره پرشدن دانه 2.33±40.344.09±36.091.53±410.94±41.671.25±41.33
Grain filling period (day)

ارتفاع بوته 11.83±129.5614.07±125.4912.98±136.832.16±953.56±139
Plant height (cm)

طول سنبله 1.26±12.341.23±12.771.2±13.250.82±150.82±13
Spike length (cm)

طول ریشک2.19±3.411.95±4.271.89±3.870.47±7.670.24±0.83
Awn length (cm)

تعداد سنبله در بوته4.71±10.964.43±9.464.86±121.63±54.32±16
Number of spike per plant

بوتهدر تعداد دانه203.82±467.18171.61±417.86191.31±65960.82±236114.48±567
Grain number per plant

وزن هزاردانه5.92±40.017.14±35.694.3±44.21.41±381.22±44.5
1000 - Grain weight (g)

عملکرد بیولوژیک8±22.388.79±18.794±34.831.74±11.472.29±32.92 .5
Biological yield (ton ha-1)

عملکرد دانه3.56±8.813.61±7.222.75±15.860.64±6.140.89±11.85
Grain yield (ton ha-1)

شاخص برداشت4.03±40.575.31±39.212.99±44.851.74±51.271.35±36.13
Harvest Index

_صـفات مـدل سـاده افزایشـی    ایـن  کنترل ژنتیکی بنابراین در
غالبیـت)  ×(غالبیت ها آثار اپیستاژي ژنبایستیغالبیت کافی نبوده و

در یک آزمایش براي صفت تعداد سـنبله مـدل   مدنظر قرار داد.نیز را 
و براي صفات ارتفاع بوته [l]وm ،[d] ،[h]ارامتري مشتمل بر چهارپ

بهتـرین  [j]، وm ،[d]و تعداد دانه در سنبله مدل سه پارامتري شـامل  
Ojaghiرا نشان داد (برازش et al., ). نتایج بررسـی خطـاب و   2010

غالبیت ، افزایشی×افزایشی هاي نوع همکاران در گندم نان اپیستازي
را در کنترل ژنتیکـی صـفات عملکـرد    غالبیت×افزایشیو غالبیت×

Khattabدانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشـت نشـان داد (   et

al., 2010.(
کفایت این مـدل  [i]وm ،[d]پارامتري مشتمل بر سهمدل ساده 

آبـی نشـان داد.   را در توجیه توارث صفت طول سـنبله در شـرایط کـم   
مطالعه خود در گندم نان کفایـت مـدل   ارکول و همکاران همچنین در

سه پارامتري را در توجیه واریانس ژنتیکی صفت طول سنبله و بیشـتر  
بودن اثرات افزایشی نسبت به غالبیت را در کنترل این صفت گـزارش  

Erkul).کردند که با مطالعه حاضر مطابقت دارد  et al., نکته (2010
و [h]اثـرات غالبیـت   قابل توجه در مورد همه صفات ایـن اسـت کـه    

هاي مخالف بودند از داراي عالمت[l]غالبیت ×اثرات متقابل غالبیت 
رو احتمال وجود اپیستازي از نوع دوگانه وجـود دارد ایـن شـکل از    این

هـاي بعـد از آن سـبب    و نسـل F2اپیستازي با کاهش تنوع در نسـل  
سـطح  تـا دسترسـی بـه    انتخاب و گردداختالل در فرآیند انتخاب می

نتـایج  بخشـی از  باالیی از تثبیت ژنی باید به تأخیر انداخته شود که با 
Moradi Ashour)دارد مطابقـت مطالعـات دیگـر    et al., 2006;

Ahmadi et al., ] نشــان i[] وd[هــاي مخــالفعالمــت.(2007
هاي دهد که ماهیت متضاد اثر متقابل براي صفات وجود دارد و ژنمی

.کننددر جهت مخالف هم عمل میافزایشی در والدین
متوسـط درجـه   اجزاي تنـوع،  هاواریانس نسلتجزیه با استفاده از 

پذیري خصوصی و وراثتغالبیت، اجزاي ژنتیکی و محیطی واریانس و 
متوسـط درجـه   نتـایج نشـان داد   ).5و 4جداول(برآورد شدند عمومی 

انـه در بوتـه   تعـداد د تعـداد سـنبله و  ، ارتفاع بوتهغالبیت براي صفات 
فوق غالبیت در ایـن صـفات   دهنده پدیده نشانکهاستبیشتر از یک 

مـؤثر  هاي اولیـه  در نسلگزینشبنابراین در مورد این صفات باشدمی
بعدي صورت گیرد.هاينیست و بهتر است گزینش در نسل



393...هابرآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل

آبیکمدر شرایط از تالقی ارقام روشن و کویرهاي مختلف حاصلمورد مطالعه در نسلژنتیکی صفات پارامترهايبرآورد - 3جدول
Table 3- Estimation of genetic parameters of morpho-physiological traits in different generations of cross between Roshan

and Kavir cultivars under limited irrigation condition

lihdm
صفات
Traits

**13.75±143.21**1.06±-7.58**8.21±-87.770.45 ns±-0.17**0.96±49.08طول دوره پرشدن دانه
Grain filling period

ارتفاع بوته4.36±140.15**1.2±22**110.62-37.02±**23.15-4.52±**72.54±208**
Plant height(cm)

6.44 ns±-4.03**0.54±2.213.42 ns±4.94**0.33±-1**0.43±11.79طول سنبله
Spike length (cm)

طول ریشک0.73±1.86*3.42-0.15±**5.74±15.25**0.74±2.39**22.46-10.85±*
Awn length (cm)

*26.37±59.132.1 ns±-3.81*13.33±-34.18**1.33±5.5**1.63±14.31تعداد سنبله در بوته
Number of spike per plant

بوتهدر تعداد دانه68.09±629.99**37.42±165.5**1755.08-542.34±**228.49-77.7±**1053.41±3626.19**
Grain number per plant

وزن هزاردانه 2.18±50.06**0.54±3.25**103.22-17.39±**8.81-2.25±**30.25±183.02**
1000 - Grain weight (g)

عملکرد بیولوژیک2.4±33.73**0.83±10.73**121.72-19.6±**11.54-2.54±**32.99±247.83**
Biological yield (ton ha-1)

عملکرد دانه1.22±14.35**0.32±2.86**60.06-9.61±**5.35-1.26±**17.35±126.19**
Grain yield (ton ha-1)

**21.39±89.041.63 ns±-1.01**12.26±-44.24**0.64±-7.57**1.5±44.71شاخص برداشت
Harvest Index

mها در یک تالقی، : میانگین همه نسل]d[ ،مجموع اثرات افزایشی :]h[ ،مجموع اثرات غالبیت :[i] ، مجموع اثر متقابل بین اثرات افزایشی :]l[: مجموع اثر متقابل بین اثرات
غالبیت

صفات طول دوره پرشدن دانـه، طـول   غالبیت براي متوسط درجه
ه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و سنبله، طول ریشک، وزن هزاردان

دهنـده غالبیـت نسـبی بـه     و نشاناستکمتر از یک شاخص برداشت 
در ایـن  تر است و اهمیت بیشتر واریانس افزایشـی را  طرف والد بزرگ

تـوان گـزینش را در   ، لذا در مورد این صفات مـی دهدنشان میصفات 
فت عملکـرد  هاي اولیه انجام داد. در خصوص کنترل ژنتیکی صـ نسل

نتایج متفاوتی گزارش شده است. در یک آزمایش اثرات افزایشی را در 
Kamaluddin).انـد ( کنترل این صفت مؤثر دانسته et al., در 2007

بررسی دیگر مشاهده شد اثرات غالبیت در کنتـرل ایـن صـفت نقـش     
ــت   ــته اس Dere).داش and Yidirim, 2006)  ــه ــک مطالع در ی

Munir)الیی براي عملکرد گزارش شـد پذیري خصوصی باوراثت et

al., پـذیري خصوصـی   که در مطالعه دیگـري وراثـت  درحالی.(2007
Novoselovic)پایینی براي این صفت گزارش شـد (  et al., 2004

و در مطالعه حاضر اثرات افزایشی بیشـترین نقـش را در کنتـرل ایـن     
بـرآورد  پذیري خصوصی باالیی براي این صفت صفت داشت و وراثت

گردید.
آبادي و همکاران در مطالعه خود نقش بیشـتر اثـرات غالبیـت    گل

ژنی را براي صفت ارتفاع بوته و اهمیت بیشتر اثرات افزایشی ژنـی را  

Gol-Abadi)در کنترل صفت طول ریشک گـزارش کردنـد    et al.,

ها طی یک مطالعه در گندم با استفاده از تجزیه میانگین نسل.(2008
ات ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن هزاردانه و عملکرد دانه اثـر  براي صف

ترین عامل در کنترل این صفات گزارش عنوان عمدهغالبیت ژنی را به
Ahmadi).کردند  et al., در یک آزمایش یاگباسانالرتوکلو و(2007

ها نشان دادند در کنترل صفات اندازه با استفاده از تجزیه میانگین نسل
ها نسـبت بـه آثـار غالبیـت     وزن هزاردانه سهم آثار افزایشی ژندانه و 

واریانس محیطی (Toklu and Yagbasanlar, 2007).بیشتر است 
برآوردشده در این مطالعه کمتر از واریانس ژنتیکی افزایشی و غالبیـت  

کم محیط بر صـفات  تأثیرباشد و این بیانگر دقت باالي مطالعه و می
باشد.زمایش میمورد بررسی در این آ

پذیري خصوصی و عمومی براي صفات مورد مطالعـه  دامنه وراثت
تخمین 96/0تا 46/0و 93/0تا 16/0ترتیب بین در جمعیت حاضر به

زده شد. صفات وزن هزاردانه، عملکـرد دانـه، عملکـرد بیولوژیـک در     
ترتیـب  واحد سطح، طول دوره پرشـدن دانـه و شـاخص برداشـت بـه     

پذیري خصوصی را داشتند بنـابراین در جمعیـت مـورد    بیشترین وراثت
تواند بازده ژنتیکـی خـوبی را   مطالعه گزینش بر اساس این صفات می

کننده ژنوپیپ است.بیانایجاد کند زیرا فنوتیپ تقریباً
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در شرایط ف جمعیت حاصل از تالقی ارقام روشن و کویر هاي مختلمورد مطالعه در نسلصفات اجزاي تنوع و متوسط درجه غالبیتبرآورد -4جدول
آبیکم

Table 4- Variation components and their use in Estimating the average degree of dominance of studied traits in different
generations of population derived from Roshan *Kavir cultivars under water-limited conditions

√ H/DEHD
صفات
Traits

طول دوره پرشدن دانه0.340.941.1710.17
Grain filling period

ارتفاع بوته 2.127.88474.08105.98
Plant height (cm)

متر)(سانتیطول سنبله 0.480.670.241.03
Spike length (cm)

طول ریشک 0.890.153.644.57
Awn length (cm)

تعداد سنبله در بوته2.0710.7631.677.37
Number of spike per plant

بوتهدر تعداد دانه1.238675.5341633.4127420.22
Grain number per plant

وزن هزاردانه 0.221.252.2847.32
1000 - Grain weight (g)

عملکرد بیولوژیک 0.3335.8955.14
Biological yield (ton ha-1)

عملکرد دانه0.360.561.8414.42
Grain yield (ton ha-1)

شاخص برداشت0.332.092.3321.89
Harvest Index

D : ،جزء افزایشی تنوعH : ،جزء غالبیت تنوعE : ،جزء غیر قابل توارث (محیطی) تنوع√ H/D:متوسط درجه غالبیت

هاي مختلف جمعیت حاصل از مورد مطالعه در نسلصفات پذیري عمومی و خصوصییکی و محیطی واریانس و وراثتاجزاي ژنتبرآورد -5جدول
آبیکمدر شرایط تالقی ارقام روشن و کویر 

Table 5- Estimation of genetic and environment components of variance, broad and narrow sense heritability of studied traits
in different generations of population derived from Roshan * Kavir cultivars under water-limited conditions

h 2
nsh 2

bs
2
Eδ2

Hδ2
Dδصفات

Traits
طول دوره پرشدن دانه0.810.850.940.295.09

Grain filling period
ارتفاع بوته 0.30.967.88118.5252.99

Plant height (cm)
طول سنبله 0.420.460.670.060.52

Spike length (cm)
طول ریشک 0.680.950.150.912.29

Awn length (cm)
تعداد سنبله در بوته0.160.5210.767.923.69

Number of spike per plant
بوتهدر تعداد دانه0.420.748675.5310408.3513710.11

Grain number per plant
وزن هزاردانه 0.930.951.250.5723.66

1000 - Grain weight (g)
عملکرد بیولوژیک 0.860.9131.4727.57

Biological yield (ton ha-1)
عملکرد دانه0.880.930.560.467.21

Grain yield (ton ha-1)
تشاخص برداش0.80.852.090.5810.95

Harvest Index
2
Dδ : ،2واریانس افزایشی

Hδ : ،2واریانس غالبیت
Eδ : ،واریانس محیطیh 2

bs:پذیري عمومی، وراثتh 2
ns:پذیري خصوصیوراثت
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پذیري خصوصی پایینی براي صفت تعـداد  در تحقیق حاضر وراثت
هـاي مطالعـات   ). این نتیجه منطبق بر یافته16/0سنبله مشاهده شد (

Mostafavi)باشـد  یدیگـري مـ   et al., 2004; Hamze et al.,

بودن اثرات افزایشی در کنتـرل ایـن   بنابراین با توجه به پایین.(2009
پذیري صفت در مقایسه با اثرات غالبیت و همچنین پایین بودن وراثت

تواند بـازده  توان گفت گزینش بر مبناي این صفت نمیاین صفت، می
عیت داشته باشد. مصطفوي و همکاران در گزینشی مطلوبی در این جم

پـذیري خصوصـی بـاال و    آزمایش خود براي صفت طول سنبله وراثت
پـذیري  براي صفات وزن هزاردانه ، طول ریشک و ارتفاع بوته وراثـت 

Mostafaviخصوصـی پـایینی گـزارش کردنـد (     et al., ). در 2004
ردانـه و  آزمایشی دیگر بـراي صـفات تعـداد دانـه در سـنبله، وزن هزا     

ــت ــه وراث ــراي صــفت طــول ســنبله  عملکــرد دان ــایین و ب ــذیري پ پ
Erkul)پذیري متوسـط گـزارش شـد    وراثت et al., . در یـک  (2010

پـذیري خصوصـی   بررسی در گندم نان سه تالقی انجـام شـد، وراثـت   
%، 49% و 29%، 48در صفات عملکرد دانـه:  ترتیب براي سه تالقیبه

% 56%، 39% و شاخص برداشت: 47و % 42%، 49عملکرد بیولوژیک: 

Khattab% گزارش شد (36و  et al., 2010  .(

گیري نتیجه
توان گفت تنـوع  دست آمده در این آزمایش میهبا توجه به نتایج ب
F3و F2و بـه همـین ترتیـب    F4اي در جمعیت ژنتیکی قابل مالحظه

ان یـک  عنـو تواند بـه حاصل از تالقی روشن و کویر وجود دارد که می
جمعیت داراي پتانسیل باال براي اصالح ژنتیکی صفات مـورد ارزیـابی   
استفاده گردد. در جمعیـت مـورد مطالعـه واریـانس ژنتیکـی افزایشـی       

صـفات  تـري در کنتـرل   نسبت به واریانس ژنتیکی غالبیت نقش مهم
طول دوره پرشدن دانه، طول سنبله، طول ریشک، تعداد دانه در بوتـه،  

دارد عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت وزن هزاردانه،
نژادي مبتنـی  هاي بهتوان از روشبنابراین براي اصالح این صفات می

توان از این صفات بـراي بهبـود   بر گزینش استفاده کرد. همچنین می
بررسی بهره برد. ارزش ژنتیکی جمعیت مورد
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Introduction: Wheat is the oldest and most important cultivated crop in the world and has
fundamental role in human food security. Drought is one of the most common environmental stresses
that affect growth and development of plants. Most parts of Iran’s cultivation land are located in arid
and semiarid regions and because of water deficiency, plant stress appear and wheat performance
reduces severely in these regions. In such circumstances, the production of drought tolerant varieties
has special importance. Understand the genetic basis of yield and yield related traits is necessary in
breeding programs. One of the best approaches to determine genetic parameters is generation means
analysis method, due to it allows breeders to predict epistasis. In order to estimate genetic parameters
and evaluation of gene action controlling agronomic traits in bread wheat under moisture stress, F4

families derived from cross between Roushan and Kavir along with F2, F3 and parents, were evaluated
under moisture stress.

Materials and Methods: Field experiment was carried out in research field of Shahid Bahonar
University of Kerman, during growing season of year 2013-2014 using Augmented design with 5
known check cultivars (Roushan, Falat, Mahdavi, Karchia and Shahpasand). Stress treatment was cut
off irrigation at heading stage. Grain yield and some agronomic traits were measured. Generation
means analysis method was used to determine genetic parameters including additive effect (d),
dominance effect (h), additive × additive [i], and dominance × dominance effect [l] were evaluated for
different traits. Generation means analysis was carried out using equation 1.

Y= m+α[d]+β[h]+α2[i]+2αβ[j]+β2[l] (1)
Broad and narrow sense heritability of evaluated traits were estimated according to equation 2 and

3.

(2)

(3)

Results and Discussion: The study revealed a complex genetic control for studied traits. Genetic
variation in F2, F3 and F4 was more than parents. Five-parameter model including m, [d], [h], [i] and [l]
explained genetic variation for plant height, awn length, grain number per plant, 1000-grains weight,
biology and grain yield. While, a four parameter model including m, [h], [i] and [l] were explained
genetic diversity of grain filling period and a four-parameter model including m, [d], [h], and [l] was
valid for explaining genetic variation of number of spike per plant and harvest index. A three
parameter model including m, [d], [i] made the significant contributions to the inheritance of spike
length. The additive genetic variance was detected as the most important genetic effect in controlling
grain yield, biologic yield, harvest index, 1000-grian weight, awn length, spike length and grain filling

1- Ph.D Student of Plant Breeding, Member of young researcher association, Shahid Bahonar University of Kerman,
Kerman
2- Associate Prof. of Genetic and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Research and Technology Institute of
Plant Production (RTIPP) of Shahid-Bahonar University of Kerman, Kerman
3- Associate Prof. of Plant breeding, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
(*- Corresponding Author Email: Mohammadinejad@uk.ac.ir)



1396تابستان، 2، شماره 15، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران398

period. Therefore, selection in early generations is effective for these traits. High narrow sense
heritability of these traits proposes that the most part of genetic variance could be fixed in segregating
generations. Broad and narrow sense heritability of studied traits in the present population were 0.46
to 0.96 and 0.16 to 0.93, respectively. 1000-grian weight, grain yield, biologic yield, grain filling
period and harvest index had the highest narrow sense heritability, respectively. Therefore in the
present population, selection based on these traits could result in good genetic gain. While, dominant
effect was more important for plant height, number of spike per plant and grain number per plant.
Significant differences between broad and narrow sense heritability of these traits has confirmed the
fact that the dominance effect is very important. Therefore, selection should be made in later
generations until desirable genes are fixed. Low narrow sense heritability was observed for number of
spike per plant (0.16). Therefore, selection based on this trait can not have good genetic gain in present
population. In this study, environmental variation was less than additive and dominance variance that
show accuracy of the estimations and low impact of the environment on evaluated traits. Plant height,
number of spike per plant and grain number per plant showed one degree greater than of dominance.
These result showed over dominance of genes controlling mentioned traits.

Conclusions: Based on the results obtained in this experiment, it can be concluded that there is a
considerable genetic diversity in the population F2, F3, F4 derived of Roushan and Kavir cross which
can be used as a high potential population for genetic improvement of evaluated traits. The Results
showed that additive variance was more important than dominance in genetic control of evaluated
traits. So, selection during early generations is recommended in wheat breeding program of this
population.
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