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  چکیدهچکیده
و کیفـی گلرنـگ و   و کیفـی گلرنـگ و   هدف اصلی از انجام این مطالعه درک روابط ژنتیکـی بـین خـصوصیات کمـی          هدف اصلی از انجام این مطالعه درک روابط ژنتیکـی بـین خـصوصیات کمـی          

 آزمایـشی دانـشکده    آزمایـشی دانـشکده   ههایـن مطالعـه در مزرعـ   ایـن مطالعـه در مزرعـ   . . بـود بـود یک صفت بر سایر صـفات  یک صفت بر سایر صـفات  سازی تأثیر انتخاب  سازی تأثیر انتخاب    کمیکمی
  F1های والد،   های والد،     با استفاده از نسل   با استفاده از نسل     13813811  وو  13801380های زراعی   های زراعی     کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال     کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال     

منظـور اطـالع یـافتن از       منظـور اطـالع یـافتن از         ههبب. . استاست    ام شده ام شده  بومی و غیربومی انج     بومی و غیربومی انج    هایهای  ژنوتیپژنوتیپاصل از تالقی بین     اصل از تالقی بین       - ح  ح F2و  و  
  غیرمـستقیم غیرمـستقیم     بهترین مسیر انتخاب برای بهبود خصوصیات مورد بررسـی از بـرآورد پاسـخ بـه گـزینش                 بهترین مسیر انتخاب برای بهبود خصوصیات مورد بررسـی از بـرآورد پاسـخ بـه گـزینش                 

ـ           yصـفت   صـفت   بیـانگر میـزان تغییـر       بیـانگر میـزان تغییـر       یا  یا  پاسخ به گزینش غیرمستقیم     پاسخ به گزینش غیرمستقیم     . . استفاده شد استفاده شد  ـ          در اثـر ایجـاد تغییـر ب رای رای  در اثـر ایجـاد تغییـر ب
لکـرد دانـه همبـستگی ژنتیکـی        لکـرد دانـه همبـستگی ژنتیکـی        از بین صفاتی که بـا عم      از بین صفاتی که بـا عم      نتایج نشان داد    . . دددهده  میمیرا نشان   را نشان     xخصوصیت  خصوصیت  

گـردد،  گـردد،    دارند، بیشترین بهبود عملکرد دانه از طریق انتخاب برای افزایش تعداد طبق در بوته حاصل مـی           دارند، بیشترین بهبود عملکرد دانه از طریق انتخاب برای افزایش تعداد طبق در بوته حاصل مـی           
در در . .  بـود   بـود   از انتخاب از طریق سایر صـفات        از انتخاب از طریق سایر صـفات       زیرا پاسخ به انتخاب غیرمستقیم برای این خصوصیت بیشتر        زیرا پاسخ به انتخاب غیرمستقیم برای این خصوصیت بیشتر        

. . بهبـود بخـشید   بهبـود بخـشید    تعداد دانه در طبـق        تعداد دانه در طبـق       افزایشافزایشریق  ریق  توان عملکرد دانه در بوته را از ط       توان عملکرد دانه در بوته را از ط           مرتبه دوم اهمیت می   مرتبه دوم اهمیت می   
 انتخـاب    انتخـاب   مـسیر مـسیر هـای پاکوتـاه بهتـرین       هـای پاکوتـاه بهتـرین           باشـد، انتخـاب ژنوتیـپ     باشـد، انتخـاب ژنوتیـپ     محـصول   زودرسی  زودرسی  اگر هدف   اگر هدف   همچنین  همچنین  

بیشترین پاسخ به انتخاب غیرمستقیم برای کاهش صفت روز تا گلدهی و روز تـا           بیشترین پاسخ به انتخاب غیرمستقیم برای کاهش صفت روز تا گلدهی و روز تـا           است زیرا   است زیرا   غیرمستقیم  غیرمستقیم  
 پیـشنهاد    پیـشنهاد    ایـن مطالعـه     ایـن مطالعـه    ججییاابـا توجـه بـه نتـ       بـا توجـه بـه نتـ       . . ردیدردیدرسیدگی از طریق انتخاب برای ارتفاع بوته مشاهده گ        رسیدگی از طریق انتخاب برای ارتفاع بوته مشاهده گ        

________________________________ 
  hpahlavani@yahoo.com  ::مسئول مکاتبهمسئول مکاتبه  -*
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آل در گلرنـگ بـا مطالعـه        آل در گلرنـگ بـا مطالعـه            گردد که بررسی روابط علی بین اجـزای عملکـرد و طراحـی تیـپ ایـده                گردد که بررسی روابط علی بین اجـزای عملکـرد و طراحـی تیـپ ایـده                    میمی
سـایر  سـایر  آن بـا    آن بـا    به همبستگی   به همبستگی   برای بهبود یک صفت     برای بهبود یک صفت      در امر انتخاب      در امر انتخاب      و  و های ژنتیکی صورت گیرد   های ژنتیکی صورت گیرد       همبستگیهمبستگی

افزایش تعداد طبق در بوته ضـمن افـزایش         افزایش تعداد طبق در بوته ضـمن افـزایش         دادند که   دادند که   ها نشان   ها نشان     یافتهیافته  ر این اساس  ر این اساس  بب. . گرددگرددصفات نیز توجه    صفات نیز توجه    
تواند میزان بهبود عملکرد دانـه در       تواند میزان بهبود عملکرد دانـه در           گردد، که خود می   گردد، که خود می       عملکرد دانه موجب کاهش تعداد دانه در طبق می        عملکرد دانه موجب کاهش تعداد دانه در طبق می        

 ..بوته را کاهش دهد و لذا الزم است برای بهبود عملکرد دانه شاخص انتخـاب مناسـبی تعریـف شـود                    بوته را کاهش دهد و لذا الزم است برای بهبود عملکرد دانه شاخص انتخـاب مناسـبی تعریـف شـود                    
در این گیـاه    در این گیـاه    انتخاب غیرمستقیم جهت افزایش میزان روغن دانه        انتخاب غیرمستقیم جهت افزایش میزان روغن دانه        بهترین صفت برای    بهترین صفت برای    گلرنگ  گلرنگ  ارتفاع بوته   ارتفاع بوته   

  ..بودبودمرتبط با میزان روغن دانه مرتبط با میزان روغن دانه است، زیرا پاسخ به گزینش غیرمستقیم آن بیش از سایر صفات است، زیرا پاسخ به گزینش غیرمستقیم آن بیش از سایر صفات 
  

  گلرنگ، انتخاب، عملکرد دانه، روغنگلرنگ، انتخاب، عملکرد دانه، روغن  :: کلیدی کلیدیهایهای  واژهواژه
  

  مقدمهمقدمه
 جهـت    جهـت   این گیاه عمومـا    . باشدباشد    میمی  کرموزوم 24 گیاهی دیپلویید و دارای      2از خانواده مرکبان    1گلرنگگلرنگ

. . اسـت اسـت ه  ه  شدشد  عنوان غذای پرندگان کشت می    عنوان غذای پرندگان کشت می      هه و یا ب    و یا ب   یشیشهاها  ، تهیه رنگدانه از گلچه    ، تهیه رنگدانه از گلچه      استحصال روغن از دانه   استحصال روغن از دانه   
همـین دلیـل    همـین دلیـل      و بـه  و بـه    باشـد باشـد    مـی   مـی  آنآنهـدف اصـلی زراعـت       هـدف اصـلی زراعـت       گلرنگ  گلرنگ  استخراج روغن موجود در دانه      استخراج روغن موجود در دانه      امروزه  امروزه  

 کمی و کیفـی      کمی و کیفـی     افزایشافزایشی برای   ی برای   متعددمتعدد  ییهاها  روشروش. . گرددگردد  محسوب می محسوب می نیز  نیز   این نبات     این نبات      ترین هدف اصالح  ترین هدف اصالح  مهممهم
بـرای  بـرای  تـرین روش    تـرین روش      تـرین و اقتـصادی    تـرین و اقتـصادی      منطقیمنطقیژنتیکی  ژنتیکی    بهبودبهبود  تولید محصوالت زراعی وجود دارد ولی     تولید محصوالت زراعی وجود دارد ولی     در  در  

نباتـات نقـشی    نباتـات نقـشی      اصـالح اصـالح اسـت کـه     اسـت کـه        تحقیقـات نـشان داده      تحقیقـات نـشان داده      زیرا  زیرا ..گرددگردد   محسوب می   محسوب می  دستیابی به این اهداف   دستیابی به این اهداف   
رحیمیـان و بنایـان،   رحیمیـان و بنایـان،   ((  استاست  زی داشتهزی داشتهانکارناپذیر در بهبود خصوصیات زراعی و کیفی محصوالت کشاور انکارناپذیر در بهبود خصوصیات زراعی و کیفی محصوالت کشاور 

هـای برتـر   هـای برتـر     جدید با ویژگـی جدید با ویژگـی های  های      نباتات تولید و ارائه واریته    نباتات تولید و ارائه واریته      مهمترین اهداف متخصصین اصالح   مهمترین اهداف متخصصین اصالح   . . ))19961996
  ..را افزایش دادرا افزایش دادهای زراعی های زراعی    گونه گونهباشد تا بتوان میزان تولید در واحد سطح و کیفیت محصولباشد تا بتوان میزان تولید در واحد سطح و کیفیت محصول  میمی

 کـه از   کـه از  انـد انـد   کنون مورد توجه قرار دادهکنون مورد توجه قرار دادههای اصالحی گوناگونی را تاهای اصالحی گوناگونی را تا  متخصصین اصالح گلرنگ روش متخصصین اصالح گلرنگ روش 
ـ هـای در حـال تفکیـک        هـای در حـال تفکیـک          ای در نسل  ای در نسل      های انتخاب شجره  های انتخاب شجره    روشروشتوان به   توان به     مهمترین آنها می  مهمترین آنها می   ـ ب منظـور بهبـود    منظـور بهبـود      ههب

 انتخاب   انتخاب  ،،))19891989برگمن و همکاران،    برگمن و همکاران،    ((  یش عملکرد یش عملکرد اا برای افز   برای افز  ایای     انتخاب توده   انتخاب توده  ،،))19801980نولز،  نولز،  ((عملکرد دانه   عملکرد دانه   
تالقی برگشتی برای انتقال مقاومت به تالقی برگشتی برای انتقال مقاومت به   ،،))20012001فرناندز، فرناندز، والسکو و والسکو و ((با هدف بهبود کیفیت روغن  با هدف بهبود کیفیت روغن    ای  ای      دورهدوره

________________________________ 
1- Carthamus Tinctorius L. 
2- Composite 
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هـای  هـای    از بـین روش   از بـین روش   . . اشـاره نمـود   اشـاره نمـود     ))19991999زینلـی،   زینلـی،   ((  و تولید ارقام هیبریـد    و تولید ارقام هیبریـد      ،،))IBPGR  ،1983((  هاها  بیماریبیماری
 تنـوع    تنـوع   بتنی بر شناخت و آگاهی از میزان      بتنی بر شناخت و آگاهی از میزان       م  م ،،روشروش  ترینترین  قدیمیقدیمی و    و   ترینترین    سادهسادهبعنوان  بعنوان  انتخاب  انتخاب    ؛؛نباتاتنباتات  اصالحاصالح
به عبـارتی انجـام یـک       به عبـارتی انجـام یـک         ..باشدباشد        میمیگوناگون  گوناگون  صفات  صفات  و ارتباط بین    و ارتباط بین    وه توارث   وه توارث    نح  نح ،، موجود در جامعه    موجود در جامعه   ژنتیکیژنتیکی

 صفات کمـی نیـاز بـه اطالعـات ژنتیکـی از              صفات کمـی نیـاز بـه اطالعـات ژنتیکـی از             منظور بهبود یک یا چند صفت خصوصا       منظور بهبود یک یا چند صفت خصوصاً      ه  ه  امه انتخاب ب  امه انتخاب ب  ننبربر
 بـه   بـه  ..ها و تاثیر متقابـل صـفات بـر یکـدیگر دارد     ها و تاثیر متقابـل صـفات بـر یکـدیگر دارد       پذیری ژن پذیری ژن   ، میزان وراثت  ، میزان وراثت  هاها  جمله تاثیر و نحوه عمل ژن     جمله تاثیر و نحوه عمل ژن     

ارتبـاط ژنتیکـی    ارتبـاط ژنتیکـی    و شناسـایی    و شناسـایی    میـزان وراثـت پـذیری       میـزان وراثـت پـذیری       ،  ،   صفات  صفات نحوه کنترل ژنتیکی  نحوه کنترل ژنتیکی   از    از   همین دلیل آگاهی  همین دلیل آگاهی  
پیـشرفت  پیـشرفت   و    و   1، ارزش اصـالحی   ، ارزش اصـالحی   افـزایش کـارایی انتخـاب     افـزایش کـارایی انتخـاب       دردر  موثرموثرو  و   از عوامل اصلی      از عوامل اصلی     صفات با یکدیگر  صفات با یکدیگر  

  ..))19951995پلمن و اسلپر، پلمن و اسلپر، ((  باشدباشد  زراعی میزراعی می  د ارقام جدید گیاهاند ارقام جدید گیاهان ایجا ایجاآندر نتیجه در نتیجه نباتات و نباتات و   اصالحاصالح
 میزان روغن دانـه بـسته بـه     میزان روغن دانـه بـسته بـه    عملکرد وعملکرد وپذیری پذیری   توارثتوارث که  که در گلرنگ نشان داده  در گلرنگ نشان داده  فته  فته  مطالعات انجام گر  مطالعات انجام گر  

  ..))19811981 و کوتچـا      و کوتچـا     19791979؛ کوتچـا،    ؛ کوتچـا،    19741974خیـدیر،   خیـدیر،   ((اسـت   اسـت     بـوده   بـوده    متغیر    متغیر   بسیاربسیارجوامع  جوامع  های ژنتیکی   های ژنتیکی     ویژگیویژگی
عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در بوته و برای برای   2پذیری عمومیپذیری عمومی   ژنوتیپ گلرنگ، میزان توارث     ژنوتیپ گلرنگ، میزان توارث    1818 با مطالعه     با مطالعه    ))19791979((خیدیر  خیدیر  
پـذیری عمـومی    پـذیری عمـومی         تـوارث   تـوارث  ))19791979((کوتچا  کوتچا  . .  درصد گزارش نمود    درصد گزارش نمود   9898//44 و    و   6767//55دانه را بترتیب    دانه را بترتیب      وغنوغنمیزان ر میزان ر 

همچنـین  همچنـین    .. درصد گزارش نمـود  درصد گزارش نمـود 7171//99 و  و 8181//88، ، 5353//33، ، 2121//77 تالقی مختلف برابر با  تالقی مختلف برابر با 44عملکرد دانه را در   عملکرد دانه را در   
مانـدل و   مانـدل و   ((است  است     عملکرد دانه در گلرنگ پایین گزارش شده        عملکرد دانه در گلرنگ پایین گزارش شده       3پذیری خصوصی پذیری خصوصی   توارثتوارثدر مطالعات دیگر    در مطالعات دیگر    

هـای زراعـی را     هـای زراعـی را       پذیری عملکرد دانه در گلرنـگ و سـایر گونـه          پذیری عملکرد دانه در گلرنـگ و سـایر گونـه            بودن توارث بودن توارث   دلیل پایین دلیل پایین . . ))19971997جی،  جی،  بنربنر
ها در کنتـرل    ها در کنتـرل        وجود اثرات اپیستاتیک ژن   وجود اثرات اپیستاتیک ژن   . . غیر افزایشی نسبت داد   غیر افزایشی نسبت داد   از نوع   از نوع   وجود کنترل ژنتیکی    وجود کنترل ژنتیکی    ه  ه  توان ب توان ب   میمی

  ..))19981998ن، ن، دومال و همکارادومال و همکارا((گزارش شده است گزارش شده است نیز نیز دومال و همکاران دومال و همکاران در مطالعه در مطالعه عملکرد دانه گلرنگ عملکرد دانه گلرنگ 
 همبـستگی ژنتیکـی آن    همبـستگی ژنتیکـی آن    توجه به توجه به یک صفت خاص با   یک صفت خاص با  ساسساسبرابرامی تواند   می تواند   در یک جامعه    در یک جامعه    انتخاب افراد   انتخاب افراد   

تـوان  تـوان    وجود همبستگی بین دو صفت بدین مفهوم است که می وجود همبستگی بین دو صفت بدین مفهوم است که می عدم  عدم  . . صورت گیرد صورت گیرد صفت با سایر صفات     صفت با سایر صفات     
عمدتا  عمدتاً همبستگی ژنتیکی دو صفت     همبستگی ژنتیکی دو صفت     . .  داشته باشد   داشته باشد   دیگری  دیگری بهبود بخشید بدون اینکه هیچ اثری بر      بهبود بخشید بدون اینکه هیچ اثری بر      صفتی را   صفتی را   

کـه  کـه    ،،))19961996؛ کرسـی و پـونی،       ؛ کرسـی و پـونی،       19891989فـالکونر،   فـالکونر،    ( (باشـد باشـد     ها می ها می    ژن  ژن 5 و پلیوتروپی   و پلیوتروپی  4دلیل وجود پیوستگی  دلیل وجود پیوستگی  ه  ه  بب
فـالکونر،  فـالکونر،   ( (اسـت اسـت     وجود آنها پیش از این در کنترل خصوصیات مهم و اقتصادی گلرنگ نشان داده شده              وجود آنها پیش از این در کنترل خصوصیات مهم و اقتصادی گلرنگ نشان داده شده              

________________________________ 
1- Breeding Value 
2- Broad Sense Heritability 
3- Narrow Sense Heritability 
4- Linkage 
5- Pleiotropy 
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 عملکرد   عملکرد  رای افزایش رای افزایش انتخاب ب انتخاب ب  گلرنگ نشان داد که       گلرنگ نشان داد که      F2 و    و   F1های والد،   های والد،     ا بل با مطالعه روی نسل    اَبل با مطالعه روی نسل    . . ))19891989
 نیز در مطالعه     نیز در مطالعه    )1974 (خیدیرخیدیر  ..))19761976ابل،  ابل،   ( (گرددگردد  میمیهای مختلف   های مختلف     ارتفاع بوته در نسل   ارتفاع بوته در نسل   موجب تغییر   موجب تغییر   دانه  دانه  

دانه در طبـق و میـزان       دانه در طبـق و میـزان        تعداد    تعداد   ،،طبق در بوته  طبق در بوته  ارقام گلرنگ همبستگی ژنتیکی عملکرد دانه را تنها با تعداد           ارقام گلرنگ همبستگی ژنتیکی عملکرد دانه را تنها با تعداد           
برای افزایش میزان عملکرد دانـه      برای افزایش میزان عملکرد دانـه        گیری نمود که  گیری نمود که     و چنین نتیجه    و چنین نتیجه   دار و مثبت گزارش نمود    دار و مثبت گزارش نمود        دانه معنی دانه معنی   روغنروغن

بـا ایـن    بـا ایـن    . . توان انتخاب را برای تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق انجام داد              توان انتخاب را برای تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق انجام داد                  های والدی می  های والدی می    در الین در الین 
توان میانگین خصوصیات توان میانگین خصوصیات   میمیگلرنگ گلرنگ های اصالحی های اصالحی      در برنامه   در برنامه  ات حاکی از آن است که     ات حاکی از آن است که     مطالعمطالعوجود سایر   وجود سایر   

چـاپمن و ادمیـدز،     چـاپمن و ادمیـدز،      ( ( داد و یا بهبود همزمان چند صفت را دنبال نمـود            داد و یا بهبود همزمان چند صفت را دنبال نمـود           را بطور مستقل از یکدیگر بهبود     را بطور مستقل از یکدیگر بهبود     
توان به تفاوت در ساختار ژنتیکی جوامع مورد توان به تفاوت در ساختار ژنتیکی جوامع مورد   تفاوت مشاهده شده در نتایج بدست آمده را می       تفاوت مشاهده شده در نتایج بدست آمده را می         ..))19991999

  ایایست که در شـرایط مختلـف بـر        ست که در شـرایط مختلـف بـر         ا  ا ها حاکی از این   ها حاکی از این     اینگونه تفاوت اینگونه تفاوت . . استفاده در این مطالعات نسبت داد     استفاده در این مطالعات نسبت داد     
  .. نمود نمودمعرفیمعرفیبرای انجام انتخاب برای انجام انتخاب   ی مناسب رای مناسب رالگویلگویباید اباید ااص اص بهبود یک صفت خبهبود یک صفت خ

گردد، تغییر در فراوانـی ژن و       گردد، تغییر در فراوانـی ژن و           ایجاد می ایجاد می   یژنتیکژنتیکترین تغییری که بوسیله انتخاب در یک جامعه         ترین تغییری که بوسیله انتخاب در یک جامعه             عمدهعمده
. . ))19891989فـالکونر،   فـالکونر،    ( (ددنننامنام  میمی میزان این تغییر را پاسخ به گزینش          میزان این تغییر را پاسخ به گزینش         ؛؛ میانگین آن جامعه است     میانگین آن جامعه است    در نتیجه تغییر  در نتیجه تغییر  

برای آن برای آن پاسخ به گزینش پاسخ به گزینش ل روش انتخاب برای بهبود میانگین جامعه را با بررسی    ل روش انتخاب برای بهبود میانگین جامعه را با بررسی    ییانسانسعبارت دیگر پت  عبارت دیگر پت  ه  ه  بب
پذیری صفاتی که از نظر ژنتیکی با هم همبستگی         پذیری صفاتی که از نظر ژنتیکی با هم همبستگی             چنانچه میزان توارث  چنانچه میزان توارث  همچنین  همچنین  . . نمایندنمایند  صفت تعیین می  صفت تعیین می  

میزان تغییر احتمالی که از انتخاب برای یک صفت بر روی سایر صـفات              میزان تغییر احتمالی که از انتخاب برای یک صفت بر روی سایر صـفات              توان  توان      دارند، مشخص باشد می   دارند، مشخص باشد می   
پاسخ به گـزینش غیرمـستقیم      پاسخ به گـزینش غیرمـستقیم      تخمین  تخمین  ا  ا  بب احتمالی    احتمالی   اتاتمیزان این تغییر  میزان این تغییر  . . ارزیابی نمود ارزیابی نمود نیز  نیز  گردد را   گردد را     اد می اد می ایجایج

 کـارائی انتخـاب غیرمـستقیم را از طریـق            کـارائی انتخـاب غیرمـستقیم را از طریـق           ،،پاسخ به گزینش غیرمستقیم   پاسخ به گزینش غیرمستقیم   . . آید  بدست می  برای یک صفت  برای یک صفت  
زایش زایش کارایی انتخاب غیرمستقیم هنگامی افـ     کارایی انتخاب غیرمستقیم هنگامی افـ     . . دهددهد     نشان می   نشان می  y  جهت بهبود صفت    جهت بهبود صفت   x  تتانتخاب برای صف  انتخاب برای صف  

  یـز زیـاد باشـد   یـز زیـاد باشـد    نx  پـذیری صـفت مـورد انتخـاب    پـذیری صـفت مـورد انتخـاب      یابد که همبستگی ژنتیکی دو صفت باال و توارث  یابد که همبستگی ژنتیکی دو صفت باال و توارث      میمی
بهبود صفاتی اسـت کـه ارزیـابی و    بهبود صفاتی اسـت کـه ارزیـابی و    کاربرد آن در   کاربرد آن در   گزینش غیرمستقیم   گزینش غیرمستقیم     مزایایمزایایدیگر  دیگر   از    از   ..))19921992دابولکار،  دابولکار،  ((

مل به سـرما در شـرایط       مل به سـرما در شـرایط        تح  تح با افزایش میزان  با افزایش میزان  عنوان مثال   عنوان مثال     ههبب. . باشدباشد    انتخاب برای آنها دشوار یا پر هزینه می       انتخاب برای آنها دشوار یا پر هزینه می       
والدرون و  والدرون و   ( ( بهبود بخشند   بهبود بخشند  گراسگراس    در ری در ری توانسته اند تحمل به سرمای زمستانه را        توانسته اند تحمل به سرمای زمستانه را        مصنوعی و کنترل شده     مصنوعی و کنترل شده     

افـزایش کـارایی انتخـاب بـا آگـاهی از ارتبـاط مثبـت و منفـی بـین                    افـزایش کـارایی انتخـاب بـا آگـاهی از ارتبـاط مثبـت و منفـی بـین                    امکان  امکان  بنابراین  بنابراین    ..))19981998همکاران،  همکاران،  
  . . شودشود  ییمیسر ممیسر متا رسیدگی تا رسیدگی خصوصیات مهم زراعی نظیر عملکرد و اجزاء آن، میزان روغن، زمان خصوصیات مهم زراعی نظیر عملکرد و اجزاء آن، میزان روغن، زمان 

اگرچه گزارشات متعددی از میزان و نوع ارتباط ژنتیکی خصوصیات مهم اقتصادی نظیر عملکرد و               
 تعیـین   تعیـین  غیرمـستقیم غیرمـستقیم پاسخ به گـزینش  از آنها میزان روغن دانه در گلرنگ موجود است ولی در هیچ یک     
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گی ژنتیکی خـصوصیات    گی ژنتیکی خـصوصیات    در هیچ یک از مطالعات صورت گرفته همبست       در هیچ یک از مطالعات صورت گرفته همبست       و به همین صورت     و به همین صورت     نشده است   نشده است   
 تـا   اسـت   متفـاوت مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه         جوامعی با سـاختار ژنتیکـی       در  کمی و کیفی گلرنگ     کمی و کیفی گلرنگ     

با استفاده  موجود است     از طرفی اطالعاتی که در این زمینه      . شناسایی گردد انتخاب    مختلف راهکارهای
  بـرآورد بـرآورد   ههرین اهـداف ایـن مطالعـ      رین اهـداف ایـن مطالعـ      تتمهممهم  کلیکلی  طورطور  ههبب. بدست آمده است  از مواد ژنتیکی با منشأ غیر ایرانی        

هـای  هـای    در نـسل  در نـسل    یکی بین صفات مهم اقتصادی نظیـر عملکـرد دانـه و میـزان روغـن               یکی بین صفات مهم اقتصادی نظیـر عملکـرد دانـه و میـزان روغـن               تتهمبستگی ژن همبستگی ژن میزان  میزان  
برخی جوامـع   برخی جوامـع   برای صفات کیفیتی و کمیتی مهم در        برای صفات کیفیتی و کمیتی مهم در         غیرمستقیم    غیرمستقیم   گزینشگزینشکارایی  کارایی  تعیین  تعیین  و  و  تلف  تلف  مخمخژنتیکی  ژنتیکی  
  ..شدشدبابا  میمی ایران  ایران  بومی بومی  گلرنگگلرنگ

  
  هاها  مواد و روشمواد و روش

های زراعـی   های زراعـی      دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال        دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال       تحقیقاتیتحقیقاتی  ههرعرع در مز   در مز  آزمایشآزمایشاین  این  
 تالقی بین مواد بومی و غیـر بـومی           تالقی بین مواد بومی و غیـر بـومی          2121 حاصل از     حاصل از    F2 و    و   F1های والد،   های والد،     با استفاده از نسل   با استفاده از نسل     13813811  وو  13801380
 صـورت    صـورت   13801380 در سال     در سال    F2 و حصول نتاج نسل       و حصول نتاج نسل      F1های نسل   های نسل       انتخاب والدین و انجام تالقی    انتخاب والدین و انجام تالقی    . . ام شد ام شد انجانج

های بـومی داخلـی بـه       های بـومی داخلـی بـه           شده از توده  شده از توده     الین انتخاب   الین انتخاب  1818 نمونه بذری شامل      نمونه بذری شامل     2121،  ،  13791379فند  فند   اس  اس 1515در  در  . . گرفتگرفت
مانـدل و   مانـدل و   ((  AC-Stirling،  ،  ))19851985مانـدل و همکـاران،      مانـدل و همکـاران،      ((  Saffire   رقم اصالح شده کانـادایی      رقم اصالح شده کانـادایی     33همراه  همراه  

های داخلی های داخلی   الینالین. . رعه کشت شدندرعه کشت شدندزز در م  در م ))19961996ماندل و همکاران،    ماندل و همکاران،    ((  AC-Sunset و    و   ))19921992همکاران،  همکاران،  
اتی مثل ارتفاع، تاریخ گلدهی، زودرسی، عملکرد دانه در بوته تعداد طبق در بوتـه در    اتی مثل ارتفاع، تاریخ گلدهی، زودرسی، عملکرد دانه در بوته تعداد طبق در بوتـه در    براساس خصوصی براساس خصوصی 

 الیــن داخلــی  الیــن داخلــی 66در مرحلــه گلــدهی در مرحلــه گلــدهی . . ))20012001طــوفی، طــوفی، ((هــای زراعــی قبــل گــزینش شــده بودنــد هــای زراعــی قبــل گــزینش شــده بودنــد   ســالســال
IUTE1449) ) گــزینش شــده از تــوده اصــفهانگــزینش شــده از تــوده اصــفهان(( ، ،IUTK115) ) گــزینش شــده از تــوده کردســتانگــزینش شــده از تــوده کردســتان(( ، ،

IUTM12) )     کزیکزیگزینش شده از توده مر    گزینش شده از توده مر((  ،  ،IUTH13) )       گزینش شده از تـوده همـدان      گزینش شده از تـوده همـدان((  ،  ،IUTC129  
بـه همـراه    بـه همـراه    ) ) گـزینش شـده از تـوده خراسـان        گـزینش شـده از تـوده خراسـان         ( (IUTS211و  و  ) ) گزینش شده از تـوده کوسـه اصـفهان        گزینش شده از تـوده کوسـه اصـفهان        ((

Saffire        بذور بذور . .  مورد استفاده قرار گرفتند     مورد استفاده قرار گرفتند    77 ×  × 77  آللآلل    دایدایتالقی  تالقی   براساس خصوصیات فوق در یک طرح         براساس خصوصیات فوق در یک طرح
. . متـر کـشت گردیدنـد   متـر کـشت گردیدنـد      سـانتی  سـانتی 1010فاصـله روی خـط   فاصـله روی خـط    متـری و بـا    متـری و بـا   66 خط  خط 44هایی با  هایی با    هر ژنوتیپ در کرت   هر ژنوتیپ در کرت   

 تـاریخ بـه      تـاریخ بـه     33، کـشت در     ، کـشت در     F1زمانی در گلدهی و امکان افزایش تعداد تالقـی و تولیـد بـذر               زمانی در گلدهی و امکان افزایش تعداد تالقـی و تولیـد بـذر                 منظور هم منظور هم   ههبب
ها به روش دستی و مطابق دستورالعمل نـولز  ها به روش دستی و مطابق دستورالعمل نـولز      تالقیتالقی. .  صورت گرفت   صورت گرفت  یاد شده یاد شده ای از تاریخ    ای از تاریخ        فواصل دوهفته فواصل دوهفته 

پس پس . .  شروع گردید   شروع گردید  F1 برداشت بذور     برداشت بذور    ؛؛جام آخرین تالقی  جام آخرین تالقی  انان   روز پس از    روز پس از   3030  در حدود در حدود . .  انجام شد   انجام شد  ))19801980((
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 شـهریور    شـهریور   1515 در گلخانـه در       در گلخانـه در      F2 از هر تالقی جهت تهیه بـذور نـسل            از هر تالقی جهت تهیه بـذور نـسل           F1 عدد بذر     عدد بذر    1010 تا    تا   77از برداشت،   از برداشت،   
  .. مربوط به هر تالقی نیز حاصل گردید مربوط به هر تالقی نیز حاصل گردیدF2 بذر کافی از نسل  بذر کافی از نسل ترتیبترتیببدینبدین. .  کشت شدند کشت شدند13801380

  آلـل آلـل     دایدایهـای   هـای      حاصل از تالقی    حاصل از تالقی   F2 و    و   F1های  های    نسلنسلهمراه بذور   همراه بذور       های والدینی به  های والدینی به    کشت و ارزیابی نسل   کشت و ارزیابی نسل   
  دردر) )  ژنوتیـپ   ژنوتیـپ  4949شـامل   شـامل   ((  F2 تالقـی     تالقـی    2121و  و    F1 تالقـی     تالقـی    2121  ،،والـد والـد   77بذور  بذور  . . صورت گرفت صورت گرفت   13811381در سال   در سال   

روی روی متـر و فاصـله      متـر و فاصـله         سانتی  سانتی 5050کشت  کشت  ردیف  ردیف   متر و به فاصله       متر و به فاصله      33  طولطول    هه ردیف کاشت ب    ردیف کاشت ب   33هایی شامل   هایی شامل     کرتکرت
اجراء اجراء با دو تکرار    با دو تکرار    های کامل تصادفی    های کامل تصادفی      یه بلوک یه بلوک آزمایش در قالب طرح پا    آزمایش در قالب طرح پا    . . کشت شدند کشت شدند  سانتی متر     سانتی متر    1010خط  خط  
عملیات تهیه بستر شامل شخم پاییزه دیسک در بهار، تسطیح و پخش کود فسفات آمونیوم و اوره                 عملیات تهیه بستر شامل شخم پاییزه دیسک در بهار، تسطیح و پخش کود فسفات آمونیوم و اوره                 . . شدشد
  هاها  بوتهبوتهخصوصیات خصوصیات گیری گیری   اندازهاندازه  .. صورت گرفت صورت گرفت13801380 اسفند   اسفند  2020کاشت بصورت دستی و در تاریخ       کاشت بصورت دستی و در تاریخ       . . بودبود
فت و میانگین آنها در هر کرت در تجزیه آمـاری           فت و میانگین آنها در هر کرت در تجزیه آمـاری           صورت گر صورت گر هر کرت   هر کرت    بوته از ردیف وسط       بوته از ردیف وسط      2525روی  روی  از  از  

تعـداد طبـق در     تعـداد طبـق در     ،  بوتـه بوتـه   در  در    عملکرد دانـه  عملکرد دانـه    خصوصیات مورد بررسی در این مطالعه شامل      خصوصیات مورد بررسی در این مطالعه شامل      . . بکار گرفته شد  بکار گرفته شد  
،  تعـداد روز تـا رسـیدگی        تعـداد روز تـا رسـیدگی       ،ارتفـاع بوتـه   ارتفـاع بوتـه    ،عداد روز تا گلدهی   عداد روز تا گلدهی   ، ت ، ت تعداد دانه در طبق   تعداد دانه در طبق   ،   دانه  دانه 100100وزن  وزن  ،  بوتهبوته

 با روش  با روش F1های والدین و نتاج های والدین و نتاج   دانه برای ژنوتیپدانه برای ژنوتیپ    روغنروغن . بودند هن و درصد پروتئین دا    هدرصد روغن دان  درصد روغن دان  
سوکسله و استفاده از حالل هگـزان در آزمایـشگاه تجزیـه کیفـی شـرکت روغـن نبـاتی نـاز اصـفهان                  سوکسله و استفاده از حالل هگـزان در آزمایـشگاه تجزیـه کیفـی شـرکت روغـن نبـاتی نـاز اصـفهان                  

هـای  هـای      های والدی، میزان روغن دانه برخـی از تالقـی         های والدی، میزان روغن دانه برخـی از تالقـی           دانه ژنوتیپ دانه ژنوتیپ     براساس میزان روغن  براساس میزان روغن  . . گیری شد گیری شد   اندازهاندازه
F2  زیـاد و   زیـاد و   ××کـم، کـم   کـم، کـم     ××کـم کـم هـای    تالقـی ((ی مقادیر متنوعی از درصد روغـن بودنـد          ی مقادیر متنوعی از درصد روغـن بودنـد          شان دارا شان دارا      که والدین   که والدین
نیز با روش کجلدال    نیز با روش کجلدال    دانه  دانه  میزان پروتئین   میزان پروتئین     ..گیری قرار گرفت  گیری قرار گرفت    نیز مورد اندازه  نیز مورد اندازه  ) )  از نظر روغن دانه     از نظر روغن دانه    زیادزیاد××زیادزیاد

دانـه برخـی از     دانـه برخـی از       پـروتئین   پـروتئین   های والدی، میـزان     های والدی، میـزان       دانه ژنوتیپ دانه ژنوتیپ   پروتئین  پروتئین  براساس میزان   براساس میزان   ابتدا  ابتدا  . . اندازه گیری شد  اندازه گیری شد  
کـم،  کـم،    ××کـم کـم هـای    تالقـی ((بودنـد   بودنـد   پـروتئین   پـروتئین   شان دارای مقادیر متنوعی از درصـد        شان دارای مقادیر متنوعی از درصـد             که والدین   که والدین  F2های  های      تالقیتالقی
  ..گیری قرار گرفتگیری قرار گرفت  مورد اندازهمورد اندازه) )  دانه دانهپروتئینپروتئین از نظر  از نظر زیادزیاد××زیاد و زیادزیاد و زیاد××کمکم

منظور اطالع یافتن از بهترین مسیر انتخاب برای بهبود خصوصیات مورد بررسی از برآورد پاسـخ   منظور اطالع یافتن از بهترین مسیر انتخاب برای بهبود خصوصیات مورد بررسی از برآورد پاسـخ     ههبب
فت از طریـق صـفت دیگـر        فت از طریـق صـفت دیگـر        پاسخ به انتخاب بـرای بهبـود یـک صـ          پاسخ به انتخاب بـرای بهبـود یـک صـ          . . رمستقیم استفاده شد  رمستقیم استفاده شد  به گزینش غی  به گزینش غی  

  :: محاسبه شد محاسبه شد))19891989فالکونر، فالکونر، ((براساس رابطه زیر براساس رابطه زیر ) ) مستقیممستقیمانتخاب غیرانتخاب غیر((
( )yprhyhxiCRy g σ⋅⋅⋅⋅=  

گیـرد،  گیـرد،       صورت مـی    صورت مـی   xدهد که وقتی انتخاب برای خصوصیت       دهد که وقتی انتخاب برای خصوصیت            نشان می   نشان می  (CRy)میزان پاسخ همبسته    میزان پاسخ همبسته    
پـذیری خـصوصی   پـذیری خـصوصی     دوم توارثدوم توارث  ریشهریشه hx   شدت انتخاب،   شدت انتخاب،  iدر این رابطه    در این رابطه    . . کندکند     می  می  چه میزان تغییر    چه میزان تغییر   yصفت  صفت  
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)،  ،  yصفت  صفت  خصوصی  پذیری  پذیری       ریشه دوم توارث    ریشه دوم توارث   x  ،  ،hyصفت  صفت   )ypσ     ریشه دوم واریانس فنوتیپی صـفت     ریشه دوم واریانس فنوتیپی صـفت 
y   و    و rg       ضریب همبستگی ژنتیکی دو صفت        ضریب همبستگی ژنتیکی دو صفت x   و    و y 2525شدت انتخاب افـراد در ایـن مطالعـه          شدت انتخاب افـراد در ایـن مطالعـه            ..باشندباشند     می  می  

پذیری صفات بـا اسـتفاده از روش اجـزای متـشکله            پذیری صفات بـا اسـتفاده از روش اجـزای متـشکله                میزان توارث میزان توارث   ..شدشد     در نظر گرفته    در نظر گرفته   )i==11//271271((  درصددرصد
  ..))1996کرسی و پونی، ((  واریانس برآورد گردیدواریانس برآورد گردید

هـای  هـای    هـا و کوواریـانس    هـا و کوواریـانس      ترتیـب بـا اسـتفاده از واریـانس        ترتیـب بـا اسـتفاده از واریـانس            ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نیز به      ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نیز به      
، نتاج  ، نتاج  ) ) n==77((مبستگی بین صفات والدین     مبستگی بین صفات والدین     ضرایب ه ضرایب ه   ..))19891989فالکونر،  فالکونر،  ((  ندندفنوتیپی و ژنتیکی محاسبه شد    فنوتیپی و ژنتیکی محاسبه شد    

F1) ) 2121==n((   نتاج   ، نتاج ،F2) ) 2121==n((  همراه نتاج   همراه نتاج     هه، والدین ب  ، والدین بF1) ) 2828==n((    همـراه نتـاج     همـراه نتـاج       ههو والدین ب  و والدین بF2) ) 2828==n ( (
تجزیـه واریـانس، مقایـسه میـانگین و محاسـبه ضـرایب             تجزیـه واریـانس، مقایـسه میـانگین و محاسـبه ضـرایب             . . صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت     صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت       ههبب

مـاتریس  مـاتریس  . . ))SAS ،1996((   صـورت گرفـت   صـورت گرفـت   SASافـزار آمـاری  افـزار آمـاری    همبستگی فنوتیپی بـا اسـتفاده از نـرم   همبستگی فنوتیپی بـا اسـتفاده از نـرم   
هـا در   هـا در       به استثنای میزان روغن دانه    به استثنای میزان روغن دانه    ((واریانس و کوواریانس ژنتیکی مربوط به خصوصیات مورد بررسی          واریانس و کوواریانس ژنتیکی مربوط به خصوصیات مورد بررسی          

با استفاده از تجزیه کوواریانس و براساس اجزای متشکله واریانس و امیـد ریاضـی میـانگین                 با استفاده از تجزیه کوواریانس و براساس اجزای متشکله واریانس و امیـد ریاضـی میـانگین                 ) ) F2نسل  نسل  
  ..محاسبه گردیدمحاسبه گردید) ) MSTATC  ))19891989افزار آماری افزار آماری   مربعات و با استفاده از نرممربعات و با استفاده از نرم

  
  نتایج و بحثنتایج و بحث

 محاسـبه گردیـد      محاسـبه گردیـد     F2 و    و   F1برای خصوصیات مورد بررسـی در هـر دو نـسل            برای خصوصیات مورد بررسـی در هـر دو نـسل            ی  ی  ممپذیری عمو پذیری عمو     توارثتوارث
 تمامی خصوصیات مورد بررسی به استثنای تعـداد روز           تمامی خصوصیات مورد بررسی به استثنای تعـداد روز          F2 و    و   F1  آللآلل    دایدایدر هر دو تجزیه     در هر دو تجزیه     ). ). 11جدول  جدول  ((

2  <  7070%%((یری عمـومی بـاالیی   یری عمـومی بـاالیی   پـذ پـذ    تـوارث  تـوارث F1تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی در تجزیـه نتـاج     تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی در تجزیـه نتـاج     
bh(  

توسط عوامـل ژنتیکـی     توسط عوامـل ژنتیکـی     مورد بررسی   مورد بررسی   عبارتی بخش بیشتر واریانس مشاهده شده برای صفات         عبارتی بخش بیشتر واریانس مشاهده شده برای صفات           ههبب. . داشتندداشتند
پـذیری عمـومی عملکـرد    پـذیری عمـومی عملکـرد       ژنوتیپ گلرنگ، میزان توارث ژنوتیپ گلرنگ، میزان توارث1818 نیز با مطالعه      نیز با مطالعه     ))19791979((خیدیر  خیدیر  . . انداند    ایجاد شده ایجاد شده 

 دانه، ارتفاع بوته و میزان روغن دانـه را           دانه، ارتفاع بوته و میزان روغن دانـه را          100100، تعداد دانه در طبق، وزن       ، تعداد دانه در طبق، وزن       دانه در بوته، تعداد طبق در بوته      دانه در بوته، تعداد طبق در بوته      
ــب  ــب بترتی ــود 9898//44 و  و 9292//88، ، 9797//33، ، 9696//66، ، 6565//00، ، 6767//55بترتی ــزارش نم ــد گ ــود  درص ــزارش نم ــد گ ــز  . .  درص ــری نی ــه دیگ ــز  در مطالع ــری نی ــه دیگ در مطالع
ـ                  توارثتوارث ـ              پذیری عمومی تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته در گلرنـگ ب ترتیـب  ترتیـب    ههپذیری عمومی تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته در گلرنـگ ب

نتایج مربوط به تجزیه    نتایج مربوط به تجزیه    . . ))19811981کوتچا،  کوتچا،  (( درصد گزارش شده است       درصد گزارش شده است      8383//44 تا    تا   7171//55 و    و   9696 تا    تا   9090،  ،  9191 تا    تا   8181
  ..))20072007، ، پهلوانی و همکارانپهلوانی و همکاران ( (در اینجا نشان داده نشده استدر اینجا نشان داده نشده استآلل آلل   دایدای  هایهای  های جدولهای جدول  دادهداده
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 برای خصوصیات مورد بررسی محاسـبه گردیـد     برای خصوصیات مورد بررسی محاسـبه گردیـد    F2 و    و   F1های  های    پذیری خصوصی نیز در نسل    پذیری خصوصی نیز در نسل        توارثتوارث
عملکـرد دانـه در بوتـه،       عملکـرد دانـه در بوتـه،       پذیری خصوصی برای    پذیری خصوصی برای        ، مقادیر توارث  ، مقادیر توارث  آللآلل    دایدای  F1در ارزیابی نتاج    در ارزیابی نتاج    ). ). 11جدول  جدول  ((

2>3030%%((تعداد طبق در بوته و میزان روغن دانه پایین          تعداد طبق در بوته و میزان روغن دانه پایین          
nh((    دانه، روز تـا گلـدهی و روز          دانه، روز تـا گلـدهی و روز         100100، برای وزن    ، برای وزن 

2>7070%%((تارسیدگی متوسط   تارسیدگی متوسط   
nh<%%3030 ( (       بوته زیاد     بوته زیاد    و برای تعداد دانه در طبق و ارتفاع       و برای تعداد دانه در طبق و ارتفاع ))%%2  <  7070

nh ( (  بـود  بـود
 کـه   کـه  داددادپذیری خصوصی برای ارتفاع بوته و تعداد دانـه در طبـق نـشان               پذیری خصوصی برای ارتفاع بوته و تعداد دانـه در طبـق نـشان                   مقادیر زیاد توارث  مقادیر زیاد توارث  ). ). 11جدول  جدول  ((

 نیـز بـا      نیـز بـا     ))19811981((کوتچـا   کوتچـا   . . شـت شـت ت دا ت دا ففواریانس ژنتیکی افزایشی نقش قابل توجهی در ایجاد تنوع این ص          واریانس ژنتیکی افزایشی نقش قابل توجهی در ایجاد تنوع این ص          
ـ        ـ       مطالعه ژنتیکی روی چندین تالقـی گلرن پـذیری خـصوصی را بـا اسـتفاده از روش           پـذیری خـصوصی را بـا اسـتفاده از روش               گ میـزان تـوارث    گ میـزان تـوارث    مطالعه ژنتیکی روی چندین تالقـی گلرن

و برای روز تا گلـدهی پـایین     و برای روز تا گلـدهی پـایین     ) )  درصد  درصد 7979//00(( برای ارتفاع بوته زیاد       برای ارتفاع بوته زیاد      F2 روی والدین     روی والدین    F3رگرسیون نتاج   رگرسیون نتاج   
پذیری خصوصی در مورد عملکـرد دانـه در         پذیری خصوصی در مورد عملکـرد دانـه در              با توجه به مقادیر پایین توارث       با توجه به مقادیر پایین توارث      ..گزارش نمود گزارش نمود ) ) درصددرصد  1111((

جـدول  جـدول  ((پذیری عمومی این صفات     پذیری عمومی این صفات         مطالعه و مقادیر نسبتا  زیاد توارث     مطالعه و مقادیر نسبتاً زیاد توارث     بوته و تعداد طبق در بوته در این         بوته و تعداد طبق در بوته در این         
مـاتر و   مـاتر و   ((  باشدباشد   اپیستازی در کنترل آنها می      اپیستازی در کنترل آنها می     ووواریانس ژنتیکی از جمله غالبیت      واریانس ژنتیکی از جمله غالبیت      اجزاء  اجزاء  نقش سایر   نقش سایر   مبین  مبین  ) ) 11

ها در کنترل عملکرد دانه گلرنگ پـیش از ایـن نیـز توسـط               ها در کنترل عملکرد دانه گلرنگ پـیش از ایـن نیـز توسـط                   وجود اثرات اپیستاتیک ژن   وجود اثرات اپیستاتیک ژن   . . ))19821982جینکز،  جینکز،  
  .. گزارش شده است گزارش شده است))19981998((ان ان دومال و همکاردومال و همکار

 بـرای تمـام      بـرای تمـام     آلـل آلـل     دایدایهای  های     تالقی  تالقی F2پذیری خصوصی با استفاده از نسل       پذیری خصوصی با استفاده از نسل           مقادیر محاسبه شده توارث   مقادیر محاسبه شده توارث   
2<  3030%%((خصوصیات مورد بررسی  به استثنای عملکـرد دانـه در بوتـه متوسـط                خصوصیات مورد بررسی  به استثنای عملکـرد دانـه در بوتـه متوسـط                

nh>   % %7070 ( (     و یـا بـاال     و یـا بـاال
))%%7070>  2

nh ( (  بودند  بودند))پذیری خصوصی در نسل     پذیری خصوصی در نسل         کمترین مقدار توارث  کمترین مقدار توارث  ). ). 11  جدولجدولF2      در مـورد عملکـرد       در مـورد عملکـرد 
پذیری خصوصی برای تعداد دانه در      پذیری خصوصی برای تعداد دانه در          توارثتوارث. . دانه در بوته و بیشترین آن برای ارتفاع بوته برآورد گردید          دانه در بوته و بیشترین آن برای ارتفاع بوته برآورد گردید          

پذیری خـصوصی تعـداد     پذیری خـصوصی تعـداد          درصد و توارث    درصد و توارث   4646//44 برابر    برابر   F2 درصد و در نسل       درصد و در نسل      7979//88 برابر    برابر   F1طبق در نسل    طبق در نسل    
برای تعداد روز تـا     برای تعداد روز تـا     ). ). 11جدول  جدول  (( درصد بود     درصد بود    6565//66 و    و   3636//11 بترتیب برابر     بترتیب برابر    F2 و    و   F1تاج  تاج  روز تا گلدهی در ن    روز تا گلدهی در ن    

پذیری خصوصی با استفاده از ارزیابی نسل       پذیری خصوصی با استفاده از ارزیابی نسل           گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته برآورد توارث         گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته برآورد توارث         
F2     بیشتر از نسل      بیشتر از نسل F1    پذیری خصوصی برای تعداد دانـه در       پذیری خصوصی برای تعداد دانـه در           مشاهده مقادیر متوسط و باالی توارث     مشاهده مقادیر متوسط و باالی توارث     . . بودبود

نـشان از   نـشان از       F2 و    و   F1 دانه، روز تا رسیدگی، روز تا گلدهی و ارتفاع بوته در هر دو نـسل                  دانه، روز تا رسیدگی، روز تا گلدهی و ارتفاع بوته در هر دو نـسل                 100100طبق، وزن   طبق، وزن   
ان میـانگین  ان میـانگین  تـو تـو   هایی با اثرات افزایشی در کنترل ژنتیکی این صفات دارد، بنابراین با انتخاب می       هایی با اثرات افزایشی در کنترل ژنتیکی این صفات دارد، بنابراین با انتخاب می         نقش ژن نقش ژن 

  ..آنها را بهبود بخشیدآنها را بهبود بخشید
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  .)2(  F2 و) F1) 1 آلل داینتاج صفات مورد بررسی در آزمایش (%) خصوصی عمومی و پذیری   توارث-1 جدول
  صفات مورد ارزیابی

عملکرد   آزمایش  پارامتر
دانه در 

  )گرم(بوته

تعداد 
طبق در 
  بوته

تعداد 
دانه در 
  طبق

 100وزن 
دانه 

  )گرم(

روز تا 
  گلدهی

روز تا 
  رسیدگی

ارتفاع 
بوته 

  )متر سانتی(

میزان 
روغن دانه 

)%(†  
1    — ‡  6/15  8/71  20/0  0/8  5/8  9/287  9/1  

2
Aσ  2  2/11  ‡—  7/85  14/0  7/17  8/19  3/289  —  

1  9/175  9/148  3/17  21/0  2/4  8/8  9/4  2/4  
2
Dσ  2  2/86  9/76  5/87  09/0  9/8  5/13  7/70  —  

1  3/99  3/99  0/99  6/97  0/55  1/61  1/90  3/75  
2
bh (%) 2  2/81  1/75  7/93  7/88  5/98  9/94  5/96  —  

1  ‡—  6/9  8/79  7/48  1/36  4/30  4/89  5/23  
2
nh (%) 2  9/3  ‡—  4/46  4/55  6/65  4/56  5/77  —  

 .ایشی در این مورد منفی بودس افزبرآورد واریان: ‡  .گیری گردید اندازه F1میزان روغن دانه تنها در والدین و نتاج : †

 
  y   جهـت بهبـود صـفت       جهـت بهبـود صـفت      x  ی انتخاب غیرمستقیم را از طریق انتخاب برای صـفت         ی انتخاب غیرمستقیم را از طریق انتخاب برای صـفت         یی کارا  کارا ))22((  جدولجدول
شود، میـانگین صـفت همبـسته آن        شود، میـانگین صـفت همبـسته آن             انجام می   انجام می  x  عبارت دیگر وقتی گزینش برای صفت     عبارت دیگر وقتی گزینش برای صفت       ههبب. . دهددهد    نشان می نشان می 

بستگی ژنتیکـی دارنـد، بیـشترین       بستگی ژنتیکـی دارنـد، بیـشترین       از بین صفاتی که با عملکرد دانه هم       از بین صفاتی که با عملکرد دانه هم       . . نمایدنماید     چه میزان تغییر می     چه میزان تغییر می    y  یعنییعنی
گـردد، زیـرا پاسـخ بـه     گـردد، زیـرا پاسـخ بـه       بهبود عملکرد دانه از طریق انتخاب برای افزایش تعداد طبق در بوته حاصل می             بهبود عملکرد دانه از طریق انتخاب برای افزایش تعداد طبق در بوته حاصل می             

تـوان  تـوان      در مرتبه دوم اهمیت مـی     در مرتبه دوم اهمیت مـی     . . )CRy==1414//5151 ( (انتخاب غیرمستقیم برای این خصوصیت بیشترین بود      انتخاب غیرمستقیم برای این خصوصیت بیشترین بود      
). ). 2 جـدول جـدول ؛  ؛  CRy==88//3434(( طبـق افـزایش داد        طبـق افـزایش داد       عملکرد دانه در بوته را از طریق بهبود در تعداد دانـه در            عملکرد دانه در بوته را از طریق بهبود در تعداد دانـه در            

عبارت دیگر اگر هدف افزایش عملکرد دانه باشـد، بـرای انتخـاب غیرمـستقیم بهتـرین مـسیر بـرای          عبارت دیگر اگر هدف افزایش عملکرد دانه باشـد، بـرای انتخـاب غیرمـستقیم بهتـرین مـسیر بـرای            ههبب
تعـداد طبـق در بوتـه خـصوصیتی         تعـداد طبـق در بوتـه خـصوصیتی         . . باشدباشد     افزایش تعداد دانه در طبق می       افزایش تعداد دانه در طبق می      یایاافزایش تعداد طبق در بوته و       افزایش تعداد طبق در بوته و       

  ))22((نتـایج جـدول     نتـایج جـدول     ). ). 22  جـدول جـدول (( دانه را دارا بود       دانه را دارا بود      است که بیشترین ضریب همبستگی ژنتیکی با عملکرد       است که بیشترین ضریب همبستگی ژنتیکی با عملکرد       
عنوان مثال افزایش تعـداد     عنوان مثال افزایش تعـداد       بهبه. . ها نیز توجه داشت   ها نیز توجه داشت       در امر انتخاب باید به سایر همبستگی      در امر انتخاب باید به سایر همبستگی      دهد که   دهد که     نشان می نشان می 

توانـد  توانـد      گردد، که خود مـی    گردد، که خود مـی        طبق در بوته ضمن افزایش عملکرد دانه موجب کاهش تعداد دانه در طبق می             طبق در بوته ضمن افزایش عملکرد دانه موجب کاهش تعداد دانه در طبق می             
  ..ه را کاهش دهده را کاهش دهدملکرد دانه در بوتملکرد دانه در بوتمیزان بهبود عمیزان بهبود ع

یابـد کـه همبـستگی ژنتیکـی دو صـفت بـاال و              یابـد کـه همبـستگی ژنتیکـی دو صـفت بـاال و                  کارایی انتخاب غیرمـستقیم هنگـامی افـزایش مـی         کارایی انتخاب غیرمـستقیم هنگـامی افـزایش مـی         
 چاپمن و ادمیدز     چاپمن و ادمیدز    ..))19921992دابولکار،  دابولکار،  (( نیز زیاد باشد      نیز زیاد باشد     ))yصفت  صفت  ((مورد نظر برای بهبود     مورد نظر برای بهبود     پذیری صفت   پذیری صفت       توارثتوارث
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دانـه ذرت در  دانـه ذرت در   نشان دادند که بهترین صفت برای انتخاب غیرمستقیم جهـت افـزایش عملکـرد                 نشان دادند که بهترین صفت برای انتخاب غیرمستقیم جهـت افـزایش عملکـرد                ))19991999((
انتخـاب غیرمـستقیم بـرای افـزایش        انتخـاب غیرمـستقیم بـرای افـزایش        . . شرایط رطوبتی مناسب و تنش، تعداد دانه در واحد سـطح اسـت            شرایط رطوبتی مناسب و تنش، تعداد دانه در واحد سـطح اسـت            

باشـند  باشـند      عملکرد دانه و سایر صفات مطلوب یا کاهش در صفات نامطلوب که بسادگی قابل ارزیابی نمی               عملکرد دانه و سایر صفات مطلوب یا کاهش در صفات نامطلوب که بسادگی قابل ارزیابی نمی               
؛ هوالنـد و    ؛ هوالنـد و    20020022کـروانتس و همکـاران،      کـروانتس و همکـاران،       ( (کار گرفته شـده اسـت     کار گرفته شـده اسـت       ههتوسط سایر محققین در یوالف نیز ب      توسط سایر محققین در یوالف نیز ب      

  ..))20012001همکاران، همکاران، 
 انتخاب برای ارتفاع بوته بهترین گزینـه         انتخاب برای ارتفاع بوته بهترین گزینـه        ،،برای انتخاب غیرمستقیم جهت افزایش تعداد دانه در طبق        برای انتخاب غیرمستقیم جهت افزایش تعداد دانه در طبق        

؛ ؛ CRy==188188//5050((باشد، زیرا بیشترین پاسخ به انتخاب غیرمستقیم از طریق این صفت مـشاهده شـد        باشد، زیرا بیشترین پاسخ به انتخاب غیرمستقیم از طریق این صفت مـشاهده شـد            میمی
گردد زیرا مقدار پاسـخ بـه انتخـاب         گردد زیرا مقدار پاسـخ بـه انتخـاب              می  می این انتخاب موجب کاهش عملکرد دانه در بوته نیز        این انتخاب موجب کاهش عملکرد دانه در بوته نیز        . . ))22  جدولجدول

  F1در مقایسه با سـایر خـصوصیات و در نـسل            در مقایسه با سـایر خـصوصیات و در نـسل            ). ). 22جدول  جدول  (( بود    بود   -1515//2121غیرمستقیم از طریق آن برابر      غیرمستقیم از طریق آن برابر      
 روز تا رسیدگی مشاهده شـد، ولـی بهتـرین روش             روز تا رسیدگی مشاهده شـد، ولـی بهتـرین روش            ددباالترین همبستگی بین تعداد دانه در طبق و  تعدا         باالترین همبستگی بین تعداد دانه در طبق و  تعدا         

تفاوت بـین   تفاوت بـین   ). ). 22  جدولجدول(( افزایش ارتفاع بوته بود       افزایش ارتفاع بوته بود      انتخاب جهت افزایش تعداد دانه در طبق انتخاب برای        انتخاب جهت افزایش تعداد دانه در طبق انتخاب برای        
 پاسخ به گزینش در این مورد به این دلیل است که             پاسخ به گزینش در این مورد به این دلیل است که            وونتیجه حاصل از تجزیه ضرایب همبستگی ژنتیکی        نتیجه حاصل از تجزیه ضرایب همبستگی ژنتیکی        

پـذیری و واریـانس     پـذیری و واریـانس         در محاسبه پاسخ به گزینش عالوه بر همبستگی ژنتیکـی بـین دو صـفت، تـوارث                در محاسبه پاسخ به گزینش عالوه بر همبستگی ژنتیکـی بـین دو صـفت، تـوارث                
به همین صورت از بین تمام خصوصیاتی که بـا          به همین صورت از بین تمام خصوصیاتی که بـا          . . ))19891989  فالکونر،فالکونر، ( (گیردگیرد    موجود نیز مورد توجه قرار می     موجود نیز مورد توجه قرار می     

 دانه همبستگی ژنتیکی داشتند، بهترین مسیر برای افزایش وزن دانه، تعداد طبق در بوته بـود،                  دانه همبستگی ژنتیکی داشتند، بهترین مسیر برای افزایش وزن دانه، تعداد طبق در بوته بـود،                 100100وزن  وزن  
 دانه از طریق انتخاب برای تعـداد طبـق           دانه از طریق انتخاب برای تعـداد طبـق          100100زیرا باالترین پاسخ به گزینش غیرمستقیم برای بهبود وزن          زیرا باالترین پاسخ به گزینش غیرمستقیم برای بهبود وزن          

  ).).22  ولولجدجد((آید آید   در بوته بدست میدر بوته بدست می
بیشترین پاسخ به انتخاب غیرمستقیم برای کاهش صفت روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی از طریق                 بیشترین پاسخ به انتخاب غیرمستقیم برای کاهش صفت روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی از طریق                 

بعبارت دیگر اگر هدف کاهش زمان تـا گلـدهی و رسـیدگی             بعبارت دیگر اگر هدف کاهش زمان تـا گلـدهی و رسـیدگی             . . انتخاب برای ارتفاع بوته مشاهده گردید     انتخاب برای ارتفاع بوته مشاهده گردید     
ر ایـن ارتفـاع     ر ایـن ارتفـاع     عالوه ب عالوه ب . . های پا کوتاه شاید بهترین روش انتخاب غیرمستقیم باشد        های پا کوتاه شاید بهترین روش انتخاب غیرمستقیم باشد            باشد، انتخاب ژنوتیپ  باشد، انتخاب ژنوتیپ  

های های     توان قبل از رسیدگی ژنوتیپ    توان قبل از رسیدگی ژنوتیپ        بوته خصوصیتی است که در مراحل گلدهی قابل ارزیابی است و می           بوته خصوصیتی است که در مراحل گلدهی قابل ارزیابی است و می           
یکی از مزایای دیگر گزینش غیرمـستقیم در مـورد بهبـود صـفاتی اسـت کـه                  یکی از مزایای دیگر گزینش غیرمـستقیم در مـورد بهبـود صـفاتی اسـت کـه                  . . مناسب را گزینش نمود   مناسب را گزینش نمود   

بهبـود سـختی زمـستانه در    بهبـود سـختی زمـستانه در    عنوان مثال بـرای  عنوان مثال بـرای    ههبب. . باشدباشد    ارزیابی و انتخاب برای آنها دشوار یا پر هزینه می         ارزیابی و انتخاب برای آنها دشوار یا پر هزینه می         
گراس از طریق انتخاب برای توانایی تحمل به سرما در شـرایط مـصنوعی و کنتـرل شـده اسـتفاده                     گراس از طریق انتخاب برای توانایی تحمل به سرما در شـرایط مـصنوعی و کنتـرل شـده اسـتفاده                         ریری

از بـین صـفات   از بـین صـفات   . . ))19981998والـدرون و همکـاران،   والـدرون و همکـاران،    ( (گردیده است، چون این دو صفت با هم مرتبط هستند     گردیده است، چون این دو صفت با هم مرتبط هستند     
گیـرد و   گیـرد و           رد ارزیابی قـرار مـی     رد ارزیابی قـرار مـی     مورد ارزیابی، میزان روغن دانه تنها خصوصیتی است که در آزمایشگاه مو           مورد ارزیابی، میزان روغن دانه تنها خصوصیتی است که در آزمایشگاه مو           

نتـایج نـشان داد کـه ارتفـاع     نتـایج نـشان داد کـه ارتفـاع     . . باشدباشد  برای افزایش آن مفید می  برای افزایش آن مفید می  ای  ای    مزرعهمزرعهانتخاب با استفاده از خصوصیات      انتخاب با استفاده از خصوصیات      
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بوته بهترین صفت برای انتخاب غیرمستقیم افزایش روغن دانه است زیرا پاسخ به گزینش غیرمـستقیم                بوته بهترین صفت برای انتخاب غیرمستقیم افزایش روغن دانه است زیرا پاسخ به گزینش غیرمـستقیم                
  ).).22  جدولجدول((آن بیش از سایر خصوصیات بود آن بیش از سایر خصوصیات بود 

توان انتخاب را برای    توان انتخاب را برای        رایب همبستگی بین صفات، برای افزایش میزان عملکرد دانه می         رایب همبستگی بین صفات، برای افزایش میزان عملکرد دانه می         با توجه به ض   با توجه به ض   
همبستگی ژنتیکی روغـن دانـه و عملکـرد دانـه در            همبستگی ژنتیکی روغـن دانـه و عملکـرد دانـه در            . . تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق انجام داد          تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق انجام داد          

ـ             کم بود که نشان می      کم بود که نشان می     مثبت و نسبتا   مثبت و نسبتاً    F1های والدی و    های والدی و      نسلنسل ـ        دهد در تولید ارقام هیبرید گلرنـگ ب تـی  تـی  راحراح  ههدهد در تولید ارقام هیبرید گلرنـگ ب
توان عملکرد دانه و میزان روغن را بهبود بخشید بدون اینکه هیچ اثر نامطلوبی بـر یکـدیگر داشـته                    توان عملکرد دانه و میزان روغن را بهبود بخشید بدون اینکه هیچ اثر نامطلوبی بـر یکـدیگر داشـته                        میمی

  جهت و میزان همبستگی ژنتیکی بین صفات بسته به ماهیت ژنتیکی مواد مورد استفاده متفـاوت               جهت و میزان همبستگی ژنتیکی بین صفات بسته به ماهیت ژنتیکی مواد مورد استفاده متفـاوت                 ..باشندباشند
یش عملکـرد دانـه در      یش عملکـرد دانـه در      موجب افـزا  موجب افـزا    F1به عنوان مثال افزایش تعداد طبق در بوته در نسل والدین و             به عنوان مثال افزایش تعداد طبق در بوته در نسل والدین و             . . بودبود

انتخاب برای زودگلدهی و زودرسی،     انتخاب برای زودگلدهی و زودرسی،     . . نمایدنماید    حداقل هیچ تغییری در آن ایجاد نمی      حداقل هیچ تغییری در آن ایجاد نمی        F2بوته ولی در نسل     بوته ولی در نسل     
ممکـن اسـت    ممکـن اسـت      F1هـای   هـای       دهد ولـی در نـسل     دهد ولـی در نـسل         تغییر نمی تغییر نمی   F2های والدی و    های والدی و      عملکرد دانه در بوته را در نسل      عملکرد دانه در بوته را در نسل      

  ..راه با افزایش عملکرد دانه باشدراه با افزایش عملکرد دانه باشدهمهم
عوامل محیطـی در نحـوه ارتبـاط        عوامل محیطـی در نحـوه ارتبـاط        طور استنباط نمود که     طور استنباط نمود که     توان این توان این   عه می عه می طور کلی از نتایج این مطال     طور کلی از نتایج این مطال       ههبب

عنوان مثال عوامل محیطی    عنوان مثال عوامل محیطی      بهبه. . گذارندگذارند    بین صفات، خصوصا بر روابط اجزای عملکرد با یکدیگر تأثیر می          بین صفات، خصوصا بر روابط اجزای عملکرد با یکدیگر تأثیر می          
  موجب تفاوت بین ضرایب همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین تعداد طبق در بوتـه و عملکـرد دانـه شـد                  موجب تفاوت بین ضرایب همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین تعداد طبق در بوتـه و عملکـرد دانـه شـد                  

عبارت دیگر چنانچه هدف این باشد که عملکرد دانـه در   عبارت دیگر چنانچه هدف این باشد که عملکرد دانـه در     ههبب. . ))20072007وانی و همکاران،    وانی و همکاران،    پهلپهلنتایج در منبع    نتایج در منبع    ((
دار بـین آنهـا بهبـود    دار بـین آنهـا بهبـود      بوته را با افزایش تعداد طبق در بوته و با توجه به همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی          بوته را با افزایش تعداد طبق در بوته و با توجه به همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی          

  یابد، زیرا همبستگی ژنتیکی بـین ایـن دو صـفت منفـی و             یابد، زیرا همبستگی ژنتیکی بـین ایـن دو صـفت منفـی و                 داد، در اینصورت کارایی انتخاب کاهش می      داد، در اینصورت کارایی انتخاب کاهش می      
گردد کـه بررسـی روابـط علـی بـین اجـزای عملکـرد و        گردد کـه بررسـی روابـط علـی بـین اجـزای عملکـرد و           پیشنهاد می   پیشنهاد می  ؛؛با توجه به این نتیجه    با توجه به این نتیجه    . . پایین است پایین است 

بررسـی مقـادیر    بررسـی مقـادیر      ..های ژنتیکی صورت گیرد   های ژنتیکی صورت گیرد       آل در گلرنگ با توجه و مطالعه همبستگی       آل در گلرنگ با توجه و مطالعه همبستگی           طراحی تیپ ایده  طراحی تیپ ایده  
نه، انتخاب  نه، انتخاب  پاسخ به گزینش در این مطالعه نشان داد که برای انتخاب غیرمستقیم جهت بهبود عملکرد دا               پاسخ به گزینش در این مطالعه نشان داد که برای انتخاب غیرمستقیم جهت بهبود عملکرد دا               

در ایـن راسـتا بنظـر    در ایـن راسـتا بنظـر    . . تواند مـؤثر باشـد  تواند مـؤثر باشـد    برای افزایش تعداد طبق در بوته و سپس تعداد دانه در طبق می برای افزایش تعداد طبق در بوته و سپس تعداد دانه در طبق می 
بـه  بـه  . . سایر صفات نیز توجه داشت    سایر صفات نیز توجه داشت    آن با   آن با   باید به همبستگی    باید به همبستگی    برای بهبود یک صفت     برای بهبود یک صفت     رسد در امر انتخاب     رسد در امر انتخاب         میمی

کاهش تعـداد دانـه در طبـق        کاهش تعـداد دانـه در طبـق        عنوان مثال افزایش تعداد طبق در بوته ضمن افزایش عملکرد دانه موجب             عنوان مثال افزایش تعداد طبق در بوته ضمن افزایش عملکرد دانه موجب             
تواند میزان بهبود عملکرد دانه در بوته را کاهش دهد و لذا الزم است برای بهبود                تواند میزان بهبود عملکرد دانه در بوته را کاهش دهد و لذا الزم است برای بهبود                    گردد، که خود می   گردد، که خود می       میمی

بهتـرین صـفت بـرای      بهتـرین صـفت بـرای      گلرنگ  گلرنگ  همچنین ارتفاع بوته    همچنین ارتفاع بوته     ..عملکرد دانه شاخص انتخاب مناسبی تعریف شود      عملکرد دانه شاخص انتخاب مناسبی تعریف شود      
است، زیرا پاسخ به گزینش غیرمـستقیم    است، زیرا پاسخ به گزینش غیرمـستقیم      در این گیاه  در این گیاه  انتخاب غیرمستقیم جهت افزایش میزان روغن دانه        انتخاب غیرمستقیم جهت افزایش میزان روغن دانه        

  ..آن بیش از سایر صفات بودآن بیش از سایر صفات بود
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 برای صفات مختلف بـا       برای صفات مختلف بـا      x   از طریق انتخاب برای صفت      از طریق انتخاب برای صفت     y   مقایسه کارائی گزینش غیرمستقیم جهت بهبود صفت        مقایسه کارائی گزینش غیرمستقیم جهت بهبود صفت       -22  جدولجدول
  ..CRY= I . σPY . hXhY . rg)با استفاده از رابطه با استفاده از رابطه ((    F1استفاده از نتایج ارزیابی استفاده از نتایج ارزیابی 

واریانس فنوتیپی    (hXhY)رثیهم توا  x   صفت  y صفت
)( )ypσ(  

همبستگی ژنتیکی 
)rg(  

کارائی گزینش 
(CRY)  

  51/14  75/0  5/162‡  09/0‡  تعداد طبق در بوته  عملکرد دانه
  34/8  27/0  0/90  27/0  تعداد دانه در طبق  عملکرد دانه
  01/0  13/0  40/0  21/0   دانه100وزن   عملکرد دانه
  -31/2  -45/0  3/22  18/0  روز تا گلدهی  عملکرد دانه
  -78/2  -47/0  9/27  17/0  روز تا رسیدگی  عملکرد دانه
  -21/15  -13/0  0/322  29/0  ارتفاع بوته  عملکرد دانه
  60/0  40/0  1/8  15/0  میزان روغن دانه  عملکرد دانه

  -41/9  -30/0  0/90  28/0  تعداد دانه در طبق  تعداد طبق در بوته
  03/0  23/0  40/0  22/0   دانه100وزن   وتهتعداد طبق در ب

  -60/3  -69/0  3/22  19/0  روز تا گلدهی  تعداد طبق در بوته
  -32/4  -72/0  9/27  17/0  روز تا رسیدگی  تعداد طبق در بوته
  -11/51  -43/0  0/322  29/0  ارتفاع بوته  تعداد طبق در بوته
  -0/17  -30/0  5/162  28/0  تعداد طبق در بوته  تعداد دانه در طبق
  -21/0  -64/0  40/0  62/0   دانه100وزن   تعداد دانه در طبق
  89/8  59/0  3/22  54/0  روز تا گلدهی  تعداد دانه در طبق
  59/11  67/0  9/27  49/0  روز تا رسیدگی  تعداد دانه در طبق
  50/188  55/0  0/322  84/0  ارتفاع بوته  تعداد دانه در طبق

  18/10  23/0  5/162  22/0  تعداد طبق در بوته   دانه100وزن 
  -23/45  -64/0  0/90  62/0  تعداد دانه در طبق   دانه100وزن 
  -24/10  -87/0  3/22  42/0  روز تا گلدهی   دانه100وزن 
  -0/10  -74/0  9/27  39/0  روز تا رسیدگی   دانه100وزن 
  -51/11  -43/0  0/322  66/0  ارتفاع بوته   دانه100وزن 

 -51/12  -45/0 4/120 18/0  عملکرد دانه  روز تا گلدهی
 -19/0  -87/0 40/0 42/0   دانه100وزن   روز تا گلدهی
 77/9  84/0 9/27 33/0  روز تا رسیدگی  روز تا گلدهی
 97/165  72/0 0/322 57/0  ارتفاع بوته  روز تا گلدهی

 -15/0  -74/0 40/0 39/0   دانه100وزن   روز تا رسیدگی
 81/7  84/0 3/22 33/0  روز تا گلدهی  روز تا رسیدگی
 17/90  73/0 0/322 30/0  ارتفاع بوته  روز تا رسیدگی

 -15/0  -43/0 40/0 66/0   دانه100وزن   ارتفاع بوته
 -01/0  -03/0 40/0  34/0   دانه100وزن   میزان روغن دانه
 -82/4  -59/0 3/22  29/0  روز تا گلدهی  میزان روغن دانه
 -60/4  -49/0 9/27  27/0  روز تا رسیدگی  میزان روغن دانه
 80/55  30/0 0/322  46/0  ارتفاع بوته  میزان روغن دانه

  . در نظر گرفته شد271/1 درصد افراد برتر جامعه 25برای انتخاب ) i(شدت انتخاب  : †
  .  اقتباس شده است F2 آلل دایپذیری و واریانس فنوتیپی عملکرد دانه در بوته از نتایج  مقادیر توارث : ‡   
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Abstract 

The main objective of this study was to understand of genetic association 
between quantitative and qualitative traits and also to quantify effects of selection 
for one trait on others in safflower. The study took place in the experimental field 
of the faculty of agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, in the 
2001 and 2002. To find the best variable for selection to improve evaluated traits 
the correlated response to selection was calculated. The correlated response to 
selection indicates when selection takes place for a trait what happens for other 
related traits. The results indicated that, among all correlated traits with seed yield 
per plant the highest progress can be obtained by selection for increasing the 
number of head per plant, because correlated response to selection for number of 
head per plant was bigger than others. After the number of head per plant, the most 
important trait for improving of seed yield was number of seed per head.  Also, if 
shortening of time to maturity be the aim of breeding project, the best choice is 
selection of dwarf genotypes, because the highest increasing of correlated response 
to selection was observed for plant height. On the results of this study it was 
proposed that evaluation of casual association between yield components and 
designing of ideotype in safflower must be done with considering of genetic 
correlations between all related traits and for selection of one trait much attention 
should be pay to its correlations with other traits. Our findings shows that 
increasing the number of head per plant improve seed yield and additionally 
decrease number of seed per head, and this can reduce amount of yield improving. 
Therefore, it seems necessary that for improving seed yield in safflower a suitable 
selection index would be defined. Plant height was the best variable for increasing 
oil content in indirect selection, because the results showed that its correlated 
response to selection was higher than other traits. 
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