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ABSTRACT
Background and objectives: Obtaining genetic information on how to
control traits and becoming aware of the genetic potential of breeding
populations is the most important prerequisite for success in cultivar
breeding projects. Graphic analysis of the data obtained from the diallel
design by means of the (GGE biplot) biplot method allows the breeders to
obtain a larger volume of comprehensive genetic information with higher
resolution than the conventional methods. The aim of this study was to
obtain genetic information and create various breeding materials with high
potential in terms of grain yield and its components in bread wheat.
Materials and methods: This study started with identifying and collecting
10 bread wheat cultivars with various and complementary characteristics in
terms of grain yield and other related and important economic and
agronomic traits. The crossing of parental cultivars and the evaluation of
the progeny diallel crosses were carried out in 2018 and 2019, respectively.
The progenies of the 10×10 full diallel were studied in a randomized
complete block design with three replications and examined for grain yield,
1000-seed weight, plant height, spike length, number of seeds per spike
and spike weight.
Results: Based on the results of analysis of variance, the mean squares of
genotypes were significant for all traits (α≤ 1%), indicating the existence of
sufficient diversity among the studied genotypes. Effects of general
combining ability for the parents on plant height, spike length, 1000-seed
weight and grain yield and effects of specific combining ability for crosses
on plant height, spike length, number of seeds per spike and grain yield
was significant. Also, the difference of reciprocal crosses was significant
for plant height, spike length, number of seeds per spike and 1000-seed
weight. The results of bioplot analysis showed that Ehsan had the highest
general combining ability among the parents for grain yield, 1000-seed
weight, plant height, spike length. Accordingly, the highest specific
combining ability for grain yield was observed between Ehsan against both
Gonbad and Shoush cultivars. Also, the spesific combining ability of Ehsan
in crosses to Kalateh, Barat, Shoush, Sirvan and Gonbad cultivars had the
highest value for 1000-seed weight, plant height, spike length and spike
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weight. The highest narrow sense heritability was observed for spike length
however, for plant height, number of seeds per spike, grain yield, 100-seed
weight and flag leaf area, the narrow sense heritability was low.
Conclusion: In general, cultivars Ehsan and Gonbad were able to transfer
most of the characteristics to their offspring, therefore they can be used in
breeding programs to improve grain yield and yield components in bread
wheat. Due to the greater importance of the dominance component in
control of grain yield and its components, can be used to determine suitable
parents for crossbreeding and production of new varieties.
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نوع مقاله:

سابقه و هدف :کسب اطالعات ژنتیکی از نحوه کنترل صفات و آگاهی یافتن از پتانسیل ژنتیکی جوامع

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

اصالحی مهمترین پیشنیاز موفقیت در پروژههاي بهبود ارقام در گونههاي زراعی است .تحلیل گرافیکی
دادههاي حاصل از طرح تالقی دايآلل با روش بايپالت ( )GGE biplotبه اصالحگر امکان دستیابی به

تاریخ دریافت1400/06/13 :

حجم بیشتري از اطالعات ژنتیکی با وضوح بیش تر را نسبت به روش مرسوم تجزیه در این طرح تالقی

تاریخ ویرایش1400/09/01 :

فراهم آورده است .این مطالعه با هدف دستیابی به اطالعات ژنتیکی و ایجاد مواد اصالحی متنوع با پتانسیل

تاریخ پذیرش1400/11/21 :

واژههاي کلیدي:
بايپالت
ترکیبپذیري خصوصی
ترکیبپذیري عمومی
دايآلل
گندم نان

باال از نظر عملکرد دانه و اجزاي آن در گندم نان انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه با شناسایی و گردآوري  10رقم گندم نان با ویژگیهاي متنوع و مکمل از نظر
عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط و مهم اقتصادي و زراعتی شروع گردید .تالقی ارقام والدي و ارزیابی
نتاج تالقیهاي دايآلل به ترتیب در سالهاي  1397و  1398اجرا شد .نتاج و والدین طرح دايآلل کامل
 10×10در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفی با سه تکرار کشت و از لحاظ صفات عملکرد دانه ،وزن
هزاردانه ،ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،میانگین مربعات ژنوتیپها براي کلیه صفات در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود که نشاندهنده وجود تنوع کافی در میان ژنوتیپهاي مورد مطالعه بود .اثرات ترکیب -
پذیري عمومی والدین براي ارتفاع بوته ،طول سنبله ،وزن هزاردانه و عملکرد دانهه اثهر ترکیهبپهذیري
خصوصی تالقیها براي ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه معنیدار بود .همچنین
تفاوت تالقیهاي متقابل براي ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه معنیدار بود.
نتایج تجزیه بايپالت نشان داد که والد احسان بیش ترین ترکیبپذیري عمومی را در بین والدین بهراي
صفت عملکرد دانه ،وزن هزاردانه ،ارتفاع بوته ،طول سنبله داشت .بر همین اساس ،باالترین ترکیبپذیري
خصوصی براي عملکرد دانه بین رقم احسان با دو رقم گنبد و شوش مشاهده گردید .همچنین ،قابلیهت
ترکیبپذیري خصوصی تالقی رقم احسان با ژنوتیپهاي کالته ،برات ،شهوش ،سهیروان و گنبهد داراي
بیش ترین مقدار براي صفات وزن هزاردانه ،ارتفاع بوته ،طول سنبله و وزن سنبله نسبت به سایر تالقیها بود.
باالترین میزان وراثتپذیري خصوصی براي طول سنبله مشاهده گردید و براي ارتفاع بوته ،تعداد دانه در
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سنبله ،عملکرد دانه ،وزن صد دانه و مساحت برگ پرچم میزان وراثتپذیري پایین بود.
نتیجهگیری :بهطور کلی ارقام احسان و گنبد توانایی انتقال اغلب ویژگیها را به نتاج تالقیها داشتند ،لذا از
آنها میتوان در برنامههاي اصالحی براي بهبود عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در گندم نان استفاده کرد .با
توجه به اهمیت بیش تر جزو غالبیت در کنترل عملکرد دانه و اجزاي آن ،میتوان جههت تعیهین والهدین
مناسب براي تالقیها و تولید واریتههاي جدید ،استفاده نمود.

استناد :صادقی ،ک ،.پهلوانی ،م.ه ،.اسماعیلزاده مقدم ،م ،.زینلینژاد ،خ .)1401( .تجزیه ژنتیکی و تحلیل گرافیکی تالقیهاي
دايآلل گندم نان با استفاده از بايپالت  .GGEتولید گیاهان زراعی.163-186 ،)1( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19427.2447
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تجزیه ژنتیکی و تحلیل گرافیکی تالقیهای دایآلل / ...کاوه صادقی و همکاران

مقدمه
گندم نان بها نهام علمهی )Triticum (2n=6x=42

نوع عمل ژن در تبیین صفات و پیشبینی دستاوردهاي

 aestivumاز برجسههتهتههرین گیاهههان زراعههی از نظههر

ژنتیکی میباشد .به بیان دیگر ،تجزیه دايآلهل ضهمن

اهمیت ،سطح کشت ،مصرف و میزان تولید در جههان

بهههرهگیههري از اصههول آمههاري هههمچههون واریههانس و

میباشد و بهعنوان غذاي اصلی مردم در بیشتر نقها

کوواریانس ،از طریق برآورد پارامترهاي ژنتیکهی ایهن

جهان به شمار میرود ( .)14رشد روزافزون جمعیهت

اطالعات مفید را براي بهنژادگر اصالح نباتات فهراهم

کشههور ،همههراه بهها تیییرپههذیريهههاي قیمههت جهههانی

میکند تا با دید روشنتري مناسبترین اینبرد الینهها

محصهوالت کشهاورزي ،موجهب شهده ته مین امنیهت

را جهت بهبود صفات مورد نظهر انت ها

کنهد (.)11

غههذایی از جملههه مهههمتههرین اولویههتهههاي ب ههش

اصول و مبانی دايآلل توسط جینکز و هیمن (،)1953

کشهاورزي کشور باشد .بر همهین مبنها ،برنامههریهزان

ههیمن ( 1954aو  ،)1954bگریفینه

( )1956aبیهان

ب ههش کشههاورزي کشههور بههه خودکفههایی در تولیههد

کردنههد ،و بعههدها توسههط کههرزي و پونههههی ()1996

محصوالت اساسی تاکیهد داشهته و در رویکهرد بلنهد

تکمیهههل گردیهههد ( .)17 ،15 ،13 ،12 ،11از جملهههه

دايآلل ابزار مفیدي جهت حصول به اطالعاتی دربهار

مدت کشور یعنی در "سند چشمانداز ایهران" ،ته مین

رایههجتههرین روشهههاي تجزیههه و تحلیههل دايآلههل،

امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منبهعههاي داخلهی و

روشهاي گریفین

خودکفایی در تولید محصهوالت اساسهی ت کیهد شهده

کل دادهها به دو ب ش شامل جزء ناشی از تفهاوت در

است ( .)27اصالح ارقهام پهر محصهول و بها کیفیهت
مطلههو

از اهههداف عمههده در برنامههههههاي بهههنههژادي

محسو

می شود که به اطالعات جهامعی از سهاختار

میباشد .که در این روشها تنوع

قابلیتهاي ترکیبپذیري عمومی والدین و جزء ناشی
از تفاوت در قابلیهتههاي ترکیهبپهذیري خصوصهی
تالقههیههها تقسههیم مههیشههوند .یههک تالقههی دايآلههل

ژنتیکی والدین مورد تالقی و همچنین ترکیهبپهذیري

مجموعهاي از تمام تالقهیههاي ممکهن بهین چنهدین

عمومی و خصوصی آنهها ،میهزان هتهروزیس ،نحهوه

ژنوتیپ است که دسترسی به اطالعاتی نظیهر قابلیهت

عمل ژنها و همچنین اثرمتقابهل آنهها بها یکهدیگر و

ترکیب پذیري عمهومی و خصوصهی ،اثهرات تقریبهی

محیط نیاز دارد .دستیابی به چنین اطالعاتی که یکی

ژنها ،اثهر هتهروزیس و اثهر سیتوپالسهمی را فهراهم

از پیشههنیازهاي اصههلی بههراي بهههکههارگیري ارقههام در

میآورد.

پروژههاي اصالحی است ،از طریق روشهاي ژنتیهک

قابلیت ترکیبپذیري به صورت ظرفیت یا توانایی

کمی مانند تالقیهاي دايآلل ،تجزیه میانگین نسلهها

یک ژنوتیپ در انتقهال برتهريههایش بهه نتهاج خهود

و سایر طرحهاي ژنتیکی امکانپهذیر اسهت ( .)31در

تعریههم مههیگههردد .تجزیههه قابلیههت ترکیههبپههذیري

بسیاري از مواقع عدم آگاهی از نحوه کنتهرل ژنتیکهی

اطالعاتی را در رابطه با ماهیت و میزان انواع عمل ژن

صفات مورد بررسهی در برنامههههاي اصهالحی عهدم

درگیر در بیهان صهفات کمهی فهراهم مهینمایهد و از

موفقیت را بهدنبال داشته است .آگهاهی از پارامترههاي

اینرو ،در ارزیابی الینهاي اینبرد و ژنوتیپها ،از نظر

ژنتیکی کنترلکنندهي صفات از جمله وراثهتپهذیري،

ارزش ژنتیکیشان ،انت ا

میانگین درجه غالبیت و نوع عمهل ژنهها در انت ها

والدین مناسب براي تولید

هیبرید و شناسایی ترکیب تالقیهاي برتر مفید اسهت

روش اصال حی و مدیریت آن بسیار مههم اسهت .ایهن

( .)23ترکیب پذیري عمومی وضعیت متوسط والهدین

اطالعات از روشهاي متفاوتی بدست میآیند .تکنیک

را در ترکیبات هیبریدي آن اندازه میگیرد ،در حالیکه
167
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ترکیبپذیري خصوصی وضعیت دو والد ب صوص را

است از فاصله عمودي ههر ژنوتیهپ از محهور افقهی

در هیبرید حاصله از تالقی آنها نشان میدهد .زمهانی

(محور قرمز) ( .)32این شاخص ،تمایل هر ژنوتیپ را

𝐴𝐶𝑆 وجود دارد که وضعیت هیبرید حاصل بههطهور

به تولید هیبرید با ژنوتیپهاي دیگر و آثار غیرافزایشی

نسبی بهتر یا بدتر از مورد انتظار بهر اسهاس میهانگین

ژنها را نشان میدهد .ههر چهه فاصهله عمهودي ههر

بر اسهاس

ژنوتیپ از محور افقی (محهور قرمهز) بهیشتهر باشهد

مواد گیاهی مورد استفاده در آزمایش بهه چههار روش

نشاندهنده ترکیبپذیري خصوصی بیش تهر و تمایهل

انجام میگیرنهد :روش اول :والهدین 𝐹1 ،تالقهیههاي

بیش تر آن ژنوتیپ براي تولید هیبرید بهتر میباشد .از

اصلی و معکوس (تمامی 𝑃2ترکیب ممکن در تالقی)،

نمهودار چنهد وجههی روش بهايپهالت ،بهه منظهور

روش دوم :والههههدها و  𝐹1تالقهه هیهههههاي اصههههلی

شناسههایی بهتههرین دورگ اسههتفاده مههیشههود (.)32

1

2

𝐴𝐶𝐺 والدین آن میباشد .تجزیه گریفین

() 12 𝑃(𝑃 + 1ترکیههب) ،روش سههوم 𝐹1 :تالق هیهههاي

ژنوتیههپهههایی کههه در ر سهههاي چندضههلعی قههرار

اصلی و معکوس () 𝑃(𝑃 + 1ترکیب) ،روش چههارم:

گرفتهاند ،بهترین ترکیب شوندههها بها آزمهونگرههاي

فقههط  𝐹1تالق هیهههاي اصههلی () 12 𝑃(𝑃 − 1ترکیههب).

ب ش خودشان و ضعیمتهرین ترکیهبشهوندههها بها

هرکدام از روشهاي تجزیه فهو بها دو مهدل انجهام

آزمونگرهاي سایر ب شها هستند .ژنوتیپههایی کهه

میشوند :الم) مدل  1یا مدل ثابت :این مهدل زمهانی

در نزدیک مبدا قرار میگیرند ،ترکیبپذیري خصوصی

) مهدل 2

ضههعیفی بهها تمههام آزمههونگرههها دارنههد .ژنوتیههپ و

یا مدل تصادفی :زمانی بکار میرود که والدین از یک

آزمونگرهاي هر ب ش ،بهترین ترکیبهات هیبریهدي و

بکار میرود که والدین اختصاصی باشند،
جامعه به طور تصادفی انت ا

شوند .تحلیل و استنبا

گروهههاي هتروتیهک را تشهکیل مهیدهنهد و در ههر

نتایج حاصل از تجزیهه دايآلهل بها اسهتفاده از روش

ب ش ،بهترین تالقی هیبریهدي بهین ژنوتیهپ ر س و

بدون کمک گرفتن از نمودار بسیار پیچیده و

آزمونگري است که در فاصله دورتهري از مبهد قهرار

گریفین

مشکل است (.)6

دارد (.)32

اخیراً یان و هانت ( )2002با استفاده از ویژگهیههاي

مطالعهاي به منظور برآورد پارامترههاي ژنتیکهی و

گرافیکی بايپهالت و روش چنهد متییهره تجزیهه بهه

ترکیبپذیري عمومی و خصوصی گنهدم نهان جههت

مؤلفههاي اصلی ،روش نوین بايپالت را براي تجزیه

تعیین والدین مناسب براي تالقیها و تولید واریتههاي

و تحلیل دادههاي دايآلهل معرفهی کردنهد ( .)32ایهن

جدید ،انجام گرفت .براساس نتایج مشاهده شده ،رقم

روش ،توانههایی تحلی هل و تجزی هه واری هانس فنههوتیپی،

احسان و الین  19-83-Nبهترتیب با دارا بودن باالترین

بهمنظور برآورد و تشریح ترکیبپهذیريهها و ارتبها

قابلیت ترکیبپذیري عمهومی بهراي عملکهرد دانهه و

بین والدین را براساس نمایش گرافیکهی توسهعه داده

زیست توده بههراي افههزایش این دو صفت منهاسهب

است .همچنین ،با استفاده از روش بايپالت میتهوان

هستند .واریانس افزایشی براي صهفات ارتفهاع بوتهه،

قابلیت ترکیبپذیري خصوصی را به جاي تالقهیهها،

طههول سههنبله ،وزن دانههه در سههنبله و وزن صههد دانههه

بههراي هههر یههک از والههدین بههرآورد نمههود .قابلیههت

بیشتر از واریانس غالبیت بود (.)29

ترکیبپذیري خصوصی در روش بايپهالت ،عبهارت

در بررسی نتایج حاصل از تالقی دايآلل در گندم
نان با استفاده از روش بايپهالت ،تفهاوت معنهیداري

1. General combining ability
2. Specific combining ability

بین ارقام از نظر اکثر صفات گهزارش شهد .همچنهین
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میانگین مربعات ترکیبپذیري عمهومی بهراي تمهامی

مطالعهاي به بهرآورد پارامترههاي ژنتیکهی عملکهرد و

صفات به جز ارتفاع بوته ،طهول میهانگره دوم و قطهر

اجزاي عملکرد گندم دوروم دیم با اسهتفاده از تالقهی

ساقه معنیدار بود .بر اساس نتایج حاصل از بايپالت

دايآلل پرداختند .نتایج تجزیه واریهانس نشهاندهنهده

دادههاي داي آلل براي صفت عملکرد دانه ،الیهنههاي

وجود تفاوتهاي ژنتیکی بهین ژنوتیهپهها بهود .اثهر

الموت و افشار به ترتیب بیشترین و کمتهرین میهزان

ترکیبپذیري عمومی براي تمام صفات مورد مطالعهه

ترکیبپذیري عمومی را دارا بودنهد .ارقهام ،C-84-12

به جز وزن صد دانه معنیدار بود .اثهر ترکیهبپهذیري

قههدس و گاسههپارد داراي ترکیههبپههذیري خصوصههی

خصوصی ،اثرات معکوس و غیر مادري براي صهفات

باالتري نسبت بهه بقیهه الیهنهها بودنهد ( .)4بررسهی

عملکرد دانه ،وزن صد دانه و مسهاحت بهرگ پهرچم

ژنتیکی گندم نان بها اسهتفاده از تالقهی دايآلهل بیهان

معنیدار بود .همچنین ،نتایج نشان داد که ارتفاع بوتهه،

داشت که اثرات افزایشی و غالبیت بهطور معنهیداري

تعداد دانه در سنبله ،عملکهرد دانهه ،وزن صهد دانهه و

در کنترل وزن خشک گیاهچه و طول گیاهچهه نقهش

مساحت برگ پرچم از وراثتپذیري پایینی برخوردار

داشته است ،ولی قوه نامیهه فقهط تحهت ته ثیر اثهرات

بود و اثرات غیر افزایشی ژنها در کنترل آنهها سههم

افزایشههی بههوده اسههت .وزن خشههک گیاهچههه ،طههول

بیشتري داشت ( .)26در پژوهشی به مطالعه سهاختار

گیاهچه و قوه نامیه داراي وراثت پذیري عمهومی بهاال

ژنتیکی عملکرد دانه گندم در شرایط تنش و غیهرتنش

(بهترتیب  0/91 ،0/95و  )0/84شدند که وزن خشک

از طرح تالقهی نیمهه دايآلهل بهراي مطالعهه سهاختار

گیاهچه و قوه نامیهه داراي وراثهتپهذیري خصوصهی

ژنتیکی عملکرد دانهه گنهدم اسهتفاده شهد .از تجزیهه

پایین (بهترتیب  0/29و  )0/19و طول گیاهچهه داراي

بايپالت دادههاي دايآلل براي نمایش  GCAو SCA

وراثت پهذیري خصوصهی متوسهط ( )0/62شهدند .بها

والدها ،تعیین گروههاي هتروتیک و بهترین تالقهیهها

توجه بهه وراثهتپهذیري خصوصهی پهایین و وجهود

استفاده گردید ( .)21در پژوهشی بهه منظهور ارزیهابی

اپیستازي در بهنهژادي بهراي بهبهود بنیهه اولیهه گنهدم

روابط بین صفات و انت ا

ژنوتیپههاي برتهر گنهدم

روشهههایی نظیههر بالههک ،بالههک تههک بههذر و دابههل

نان از باي پالت استفاده شهد ( .)24در مطالعههاي بها

هاپلوئیدي پیشنهاد شد ( .)20بررسهی تنهوع ژنتیکهی،

ارزیابی  23ژنوتیپ گنهدم دوروم ،اظههار داشهتند کهه

وراثت پذیري و ارتبا بهین عملکهرد دانهه و صهفات

روش بايپالت نسبت بهه روش رگرسهیون بهه دلیهل

مرتبط با عملکرد در هجده ژنوتیپ گنهدم در شهرایط

ارائه اطالعات بیش تر ابزار مناسبتري براي مطالعه و

دیم طی آزمایشی بررسی شد .در این تحقیق بیان شد

تفسیر برهمکنشهاي ژنوتیپ در محهیط اسهت (.)18

ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی الینهاي مورد مطالعه

در تحقیقههی دیگههر ،بههراي ارزیههابی تجزیههه پایههداري

از نظر صفات عملکرد دانه ،عملکهرد زیسهت تهوده و

ژنوتیپهاي گندم دوروم و یک رقم گندم نانبه عنهوان

تعداد دانه در سنبله نسبتا پایین و براي صهفات طهول

شاهد ،از روش بايپالت بهره گرفتند ( .)22در مطالعه

پدانکل ،تعهداد روز تها رسهیدگی ،ارتفهاع بوتهه ،وزن

حاضر از روش تجزیه گرافیکهی بهايپهالت اسهتفاده

سنبله و طول سنبله باال میباشد .وراثت پذیري همهراه

گردیههده تهها نحههوه کنتههرل ژنتیکههی صههفات ،درجههه

با به ره ژنتیکی باال براي صفات طهول پهدانکل ،طهول

ترکیبپذیري والدین و تالقهیهها ،تهوار پهذیري در

سنبله ،تعداد سنبله در مترمربع و وزن سنبله نشهان داد

نتاج تالقیهاي دايآلل در گنهدم مهورد تحلیهل قهرار

گزینش براي این صفات میتواند موثر باشد ( .)25در

گیرد .اهداف مهم در پژوهش حاضر ،عبارتنهد از)1( :
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منظور شناسایی بهترین ترکیب در مطالعات آینده.

برآورد قدرت ترکیبپذیري عمومی و خصهههوصی و
محاسبه میزان هتروزیس ارقام گنهههدم تجاري ایرانهی
بهمنظور شناسایی بهترین والدین مناسب براي تالقیها

مواد و روشها
بذور  10رقم گندم نان شامل کالته ،برات ،بهاران،

کنترل ژنتیکی بهویژه توار پذیري خصوصی در مورد

مهرگان ،احسان ،مرواریهد ،شهوش ،سهیروان ،گنبهد و

عملکرد دانه و سایر صهفات مههم زراعهی بهه منظهور

چمهران 2کهه در نههواحی جیرافیهایی و آ

و هههوایی

ات اذ کارآت رین روش اصالحی بهراي بهبهود ژنتیکهی

م تلم ایهران مهورد کشهت قهرار دارنهد ،از مؤسسهه

میانگین جوامع )3( .تجزیه گرافیکی والدین تالقیهاي

اصالح نهال و بذر کرج تهیه و پس از ضهدعفونی در

دايآلل با استفاده از بايپالت براي گروهبنهدي آنهها

مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشگاه علوم کشهاورزي

بر مبناي نحوه ترکیهبپهذیري و فواصهل ژنتیکهی بهه

و منابع طبیعی گرگان کشت گردید (جدول .)1

و تولید واریتههاي جدید ( )2آگهاهی یهافتن از نحهوه

جدول  -1نام ،شجره و مشخصات اقلیمی ارقام گندم مورد مطالعه در تجزیه گرافیکی دایآلل.
Table 1- The name, pedigree and climatic characteristics of wheat cultivars studied in graphic analysis of diallel.
نام ارقام
شجره
اقلیم
( The name
()pedigree
()Climate
)cultivars
گرم و مرطو شمال
(Warm and humid
)north
گرم و خشک جنو
)(Hot and dry south
معتدل )(Mild
گرم و خشک جنو
)(Hot and dry south
گرم و مرطو شمال
(Warm and humid
)north
گرم و مرطو شمال
(Warm and humid
)north
گرم و خشک جنو
)(Hot and dry south
معتدل ()Mild
گرم و مرطو شمال
(Warm and humid
)north
گرم و خشک جنو
)(Hot and dry south

MILAN/S87230//BABAX

کالته
()Kalateh

SLVS*/PASTOR

برات
()Barat

KAUZ/PASTOR//PBW343
ROTSAP*2/3/NCB*4//ZUAKS/SISAO
SABUF/7/ALTAR 84/AE.SQUARROSA
(224)//YACO/6/CROC_1/AE.SQUARROSA (205)/5/
BR12*3/4/IAS55*4/CI14123/3/IAS55*4/EG,AUS//IAS55*4/ALD
Milan/Sha7
CBRD-3/STORK × DICOCCOIDES
PASTOR*2/PRL
ATRAK/WANG-SHUI-BAI
Attila 50y//Attila/Bacanora

بهاران
()Baharan
مهرگان
()Mehrgan
احسان
()Ehsan
مروارید
()Morvarid
شوش
()Shosh
سیروان
()Sirvan
گنبد
()Gonbad
چمران2
()Chamran2

در بهار سال  1397کلیه تالقهیههاي دايآلهل بهه

سال پس از ضدعفونی همراه با بذور والدین به عنوان

صورت مستقیم و معکوس بین  10رقم گندم بهعنوان

 100ژنوتیپ در قالب طرح آزمایشی بلوکهاي کامهل

والدین انجام گرفت .بذور تالقیهاي  90( F1تالقهی)

تصادفی با سه تکرار کشهت گردیهد .بهه دلیهل اینکهه

تولید شده در تابستان برداشت شد و در پهاییز همهان

کاشت  100ژنوتیپ والد و نتهاج گنهدم نهان در یهک
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بلوک کامل به دالیل طوالنی شدن طول یک بلهوک و

بههرآورد گردیدنههد .وراثههتپههذیري عمههومی (  )ℎ 2و

افزایش غیریکنواختی خاک ،منجر به اختال بین اثهر

خصوصی (  )ℎ 2بهترتیب با اسهتفاده از روابهط  1و 2

تیمار و غیر یکنواختی خاک میشهود و بها توجهه بهه

محاسبه شدند (:)30

𝐵

𝑁

کوتاه بودن عرض بلوک براي ایجاد یکنواختی ،بلوک
کامل به دو قسمت تقسیم شد و در زیر یکدیگر قهرار
داده شدند تها یکنواختی براي کل بلهوک شهامهل 100
ژنوتیپ ،فراهم گردد .هر بلوک شامل سه خط کشهت
دومتري که خط کشت وسطی ،والد مهادري بهذور F1

رابطه :1

2
2
𝐴𝜎
𝐷𝜎+
2
𝜎ℎ = 𝜎2 +
2 +𝜎 2
𝐵
𝐷
𝐸
𝐴

رابطه :2

𝜎2
2
= 𝜎2 +𝜎𝐴2 +𝜎2
𝑁
𝐷
𝐸
𝐴

ℎ

براي محاسهبه واریهانس افزایشهی ،غالبیهت و درجهه

بود که فاصله هر خط از هم 20 ،سهانتیمتهر بهود کهه

غالبیت بهترتیب با استفاده از روابط شهماره  4 ،3و 5

بذور روي هر ردیم با فاصله پنج سهانتیمتهر کشهت

استفاده شد (.)11

شدند .کود فسفات آمونیوم به میزان  300کیلهوگرم در

2
𝐴𝐶𝐺𝜎2

رابطه :4

هکتههار قبههل از کاشههت و کههود اوره بههه میههزان 300
کیلوگرم در هکتار به صورت یک سوم قبل از کاشهت

2
𝐷𝜎2

رابطه :6

ارتفاع بوته (میانگین ارتفاع پنج بوته بهدون احتسها

2
𝐴𝜎

که در آن

ریشکها برحسب سانتیمتر) ،طهول سهنبله (میهانگین

=

4

اعمال گردید .پهس از رسهیدگی کامهل ،انهدازهگیهري
صفات عملکرد دانه (میانگین پنج بوته برحسب گرم)،

𝜎2
𝐴𝐶𝐺 𝐹1+

2
2
𝐴𝐶𝑆𝜎 𝜎𝐷2 = (1+𝐹)2
𝐴𝐶𝑆𝜎 =

رابطه :5

و دو سوم به صورت سرک در مرحلهه  2تها  3برگهی

=

4

𝜎𝐴2

2
𝐴𝐶𝐺𝜎

و

2
𝐴𝐶𝑆𝜎

√ = درجه غالبیت

بهترتیب جهزء متشهکله

واریههانس ترکیههبپههذیري عمههومی و خصوصههی و F

طول پهنج سهنبله برحسهب سهانتیمتهر) ،وزن سهنبله

ضریب خویش آمیزي است .در این مطالعهه بهه علهت

(میانگین وزن پنچ سنبله برحسب گرم) ،وزن هزاردانه
(میانگین وزن هزاردانه برحسب گرم) و تعداد دانهه در

اسههتفاده از جمعیههت  F1مقههدار ضههریب ناشههی از

سنبله (میهانگین تعهداد دانهه از پهنچ سهنبله) در بههار

خویش آمیزي یک در نظر گرفته شد .همچنین در این
مطالعه از شاخص نسهبت ژنتیکهی ( Baker Genetic

 1398انجام گرفت .پس از جمهعآوري دادههها ،ابتهدا

 )Ratioاسههتفاده شههد کههه از طریههق رابطههه شههماره 7

دادههاي حاصل از اندازهگیري صفات مورد نظر ،مورد

محاسبه میشود (.)3

تجزیه واریانس قرار گرفتند و سپس با معنیدار بهودن

رابطه :7

تفاوت بین ژنوتیپهها ،تجزیهه واریهانس دايآلهل بهر

2
𝐴𝐶𝐺𝜎2

2 + 𝜎2
𝐴𝐶𝐺𝜎2
𝐴𝐶𝑆

= Baker Genetic Ratio

اسههاس روش اول گریفینهه  ،بهها اسههتفاده از برنامههه
 )35( DIALLEL-SASانجام گردید .مجموع مربعات

از فاکتور نسبت ژنتیکی به عنهوان معیهاري در جههت

ژنوتیپها به اجزاي ترکیبپذیري عمومی ،خصوصهی

مقایسه اهمیت نسبی واریانس ترکیب پهذیري عمهومی

و تالقیهاي متقابل تفکیک شدند .تالقیههاي متقابهل
نیههز بههه اجههزاي اثههرات مههادري تفکیههک گردیههد.

2
𝐴𝐶𝐺𝜎)
(

نسبت به واریانس ترکیبپهذیري خصوصهی

2
𝐴𝐶𝑆𝜎)
(

استفاده شده است .به طهوري کهه هرچقهدر

واریههانسهههاي افزایشههی و غالبیههت بهها اسههتفاده از

میزان نسبت ژنتیکی به عهدد یهک نزدیهک تهر باشهد،

واریهانسههاي ترکیههبپهذیري عمهومی و خصوصههی

بیانگر اهمیت بیشتر اثرات افزایشی در کنترل ژنتیکی
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صفت مورد مطالعه میباشهد .میهزان انحهراف نسهبت

یک هیبرید  F1است .ایهن روش آمهاري بها جزئیهات

ژنتیکی از عدد یک بیانگر نقش بیش تر اثرات غالبیت

توسط یان و همکاران ( )2002و یان و کان

()2003

در کنترل ژنتیکی صفت مورد نظر میباشد.

توصیم شده است ( .)33 ،32به منظور رسم گرافیک
بايپالت از نرمافزار  GGE biplotاستفاده شد.

میههانگین هیبریههدهاي  F1و والههدین آنههها بههراي
تشکیل ماتریس دو طرفه ژنوتیهپ × محهک و انجهام

نتایج و بحث

تجزیههه ب هايپههالت مههورد اسههتفاده قههرار گرفتنههد .در
تجزیه واریهان

دادههاي تالقی دايآلل ،یک والد ههم ژنوتیهپ و ههم

دایآلهل :بها توجهه بهه جهدول ،2

میشهود .ژنوتیهپ عهاملی اسهت کهه

معنیدار بودن والدین و تالقیههاي حاصهل از آنهها،

اندازهگیري میشود و محک عهاملی اسهت کهه بهراي

بیانگر وجود تنوع و فاصله ژنتیکی الزم بهین آنهها و

ارزیابی ژنوتیپها مورد استفاده قرار مهیگیهرد .مهدل

تاییدي بر تناسب والدین براي انجام تالقی بود .بهدین

مورد استفاده براي تجزیه بايپالت دادهههاي دايآلهل

ترتیب به لحاظ آماري انجام تجزیه و تحلیهل دايآلهل

عبارت از تجزیه به مولفههاي اصلی تصحیح شده بهر

براي صهفات اجهزاي عملکهرد امکهانپهذیر و امکهان

اساس میانگین محک است:

تفکیههک واریههانس ژنتیکههی بههه اجههزاي آن شههامل

محک محسو

رابطه ()1

واریانسهاي ترکیبپذیري عمومی و خصوصی فراهم

𝑗𝑖𝑒 𝑦𝑖𝑗 − µ − 𝛽𝑖 = 𝑔i1 𝑒1𝑗 + 𝑔𝑖2 𝑒2𝑗 +

که در آن 𝑗𝑖𝑦 مقدار مورد انتظار بین ژنوتیپ  iو محک

شد .اثر ترکیبپذیري عمومی ( )GCAبهراي صهفات

 jاست؛  µمیانگین کل؛ 𝑖𝛽 اثر اصلی محهرک j؛  𝑔i1و

ارتفاع بوته ،طول سنبله ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و

𝑗 𝑒1بهترتیب اثرهاي اولیه براي ژنوتیهپ  iو محهک j؛

عملکرد بیولوژیک معنیدار بود ،اما براي صهفات وزن

 𝑔𝑖2و 𝑗 𝑒2به ترتیب اثرهاي ثانویه بهراي ژنوتیهپ  iو

سنبله و تعداد دانه در سنبله معنیدار نبهود .همچنهین،

محک j؛ 𝑗𝑖𝑒 عبارت از مقدار باقیمانده توجیه نشده به

اثر ترکیهبپهذیري خصوصهی ( )SCAبهراي صهفات

وسیله اثرهاي اولیه و ثانویه است .یک بهايپهالت بهه

ارتفههاع بوتههه ،طههول سههنبله ،تعههداد دانههه در سههنبله و

وسیله رسم  𝑔i1در مقابل  𝑔𝑖2و 𝑗 𝑒1در مقابهل 𝑗 𝑒2در

عملکرد دانه معنهیدار و بهراي صهفات وزن سهنبله و

یک نمودار پراکنش ایجاد میشود .براي به کهارگیري

وزن هزاردانه معنیدار نبود (جهدول  .)2در مطالعهات

معادله فو رایهجتهرین روش ،اسهتفاده از تجزیهه بهه

دیگري که با استفاده از تجزیه دايآلل بهر روي ارقهام

مقادیر منفرد (  )SVDاست.

گندم نان ایرانی به انجام رسیده اسهت وجهود قهدرت

1

ترکیبپهذیري عمهومی و خصوصهی معنهیدار بهراي

رابطه ()2
𝑗𝑖𝑒 𝑌̂𝑖𝑗 − µ − 𝛽𝑖 = 𝜆1 𝜉𝑖1 𝜂1𝑗 + 𝜆2 𝜉𝑖2 𝜂2𝑗 +

برخی از صفات گزارش شده است ( .)26 ،9معنیدار

که در آن  𝜆1و  𝜆2به ترتیهب مقهادیر منفهرد اولهین و

بودن ترکیبپذیري عمومی و خصوصی براي صهفات

دومین مؤلفه اصلی بزرگ ( PC1و  )PC2هسهتند𝜉𝑖1 .

فو  ،بیانگر اهمیت تو م اثرات افزایشی و غالبیت در

و  𝜉𝑖2به ترتیب بردارهاي ویژه ژنوتیپ  iبراي  PC1و

کنترل ژنتیکی صفات مورد مطالعه میباشد .تالقیهاي

 PC2و 𝑗 𝜂1و 𝑗 𝜂2بهترتیب بردارههاي ویهژه محهک j

متقابل براي صفات ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه

براي  PC1و  PC2هستند .زمانی کهه  i=jنشهاندهنهده

در سنبله و وزن هزاردانه معنیدار بود .اثر مادري براي

یک والد است و در غیر این صورت ،i≠j ،نشاندهنده

صفات تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانهه معنهیدار
بود .وجود تفاوت معنیدار بهین تالقهیههاي متقابهل،

1.Singular valued composition
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نشانگر تفاوت بین تالقهیههاي مسهتقیم و معکهوس

غیرهستهاي به جز عوامل مادري نقش داشهتند ،حهال

است .با توجه به اینکهه از بهین صهفات داراي اثهرات

آنکه در کنترل صفات ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعهداد

معکوس معنیدار ،فقط بهراي صهفات تعهداد دانهه در

دانههه در سههنبله و عملکههرد تههک بوتههه سههایر عوامههل

سههنبله و وزن هزاردانههه ،اثههر مههادري معنههیدار بههود.

غیرهستهاي به جز عوامل مادري نقش مههمتهري ایفها

بنابراین ،میتوان گفت که در کنترل صفات تعداد دانه

میکردند.

در سنبله و وزن هزاردانه عوامل مادري و سایر عوامل
جدول  - 2نتایج تجزیه واریانس دايآلل براي عملکرد دانه و برخی دیگر از صفات در گندم نان.
Table 2- Results of dialel analysis of variance for seed yield and some other traits in bread wheat.
تعداد دانه در
عملکرد
طول سنبله ارتفاع بوته درجه
وزن سنبله
وزن هزاردانه
منابع تیییر
سنبله
تکبوته
آزادي
Plant
Panicle
Panicle
Thousand
S.O.V
No. of seeds
Single
height
length
weight
weight
df.
per panicle
plant yield
تکرار ()Replication
**29.47
**3.81
**432.93
**252.07
**66.62
2
12.88n.s
ژنوتیپ ()Genotype
**2.78
**0.86
**180.19
**51.80
**10.66
99
**95.89
**11.24

**128.86

**7.93

32.06n.s

1.25n.s

**17.79

**233.31

432.32n.s
**146.54

0.64n.s

1.75

99.64

45

13.27n.s

**56.10

**163.41

1.02n.s

**0.81

**64.65

45

27.79n.s
**9.64

**137.39

**248.13

1.49n.s

35.78n.s

**142.23

0.88n.s

0.53n.s
**2.72

31.19n.s
**73.02

9

اثر مادري ()Maternal effect

36

باقیمانده ()Remaining

3.18

7.06

48.04

0.19

0.32

17.93

198

خطا ()Error

17.42

5.35

13.05

12.97

5.11

4.31

**

**

9

ترکیبپذیري عمومی ()GCA
ترکیبپذیري خصوصی ()SCA
تالقیهاي متقابل ( Reciprocal
)intersections

ضریب تیییرات (درصد)
)CV (%

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.
ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

برآورد پارامترهای ژنتیکی :در کنترل ژنتیکی صهفات

ترکیههبپههذیري عمههومی و واریههانس ترکیههبپههذیري

ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،عملکهرد

خصوصی استفاده شده است .هرچقدر نسبت ژنتیکهی
1

دانه در بوته و عملکرد بیولوژیهک اثهرات افزایشهی و

بیکر به عدد یک نزدیکتهر باشهد ،بیهانگهر اهمیهت

غیرافزایشی سهیم بودند (جهدول  .)3براسهاس نتهایج

بیشتر اثرات افزایشی در کنترل ژنتیکی صهفت مهورد

موجود ،براي صفت ارتفاع بوتهه ،وزن سهنبله ،تعهداد

مطالعه میباشد .میهزان انحهراف فهاکتور تشه یص از

دانه در سنبله ،وزن هزاردانه و عملکهرد دانهه در بوتهه

عدد یک بیانگر نقش بیشتر اثرات غالبیت ،در کنترل

مقادیر واریانس غالبیت بیشتر از واریهانس افزایشهی

ژنتیکی صفت مورد نظر میباشد .با توجه بهه بزرگهی

برآورد شد .وجود کنترل ژنتیکی از نهوع غیرافزایشهی

واریانس ترکیبپذیري عمهومی ( )0/71بهه واریهانس

براي عملکرد دانه و اجهزاي آن پهیش از ایهن نیهز در

ترکیبپذیري خصوصی ( )0/48و همچنهین نزدیکهی

تحقیقات ژنوتیپهاي گندم ایرانی گزارش شده اسهت

نسبت ژنتیکی بیکر به یک ،سههم اثهرات افزایشهی در

( .)26 ،10 ،5در این مطالعه از نسبت ژنتیکی بیکر بهه

کنترل ژنتیکی طول سنبله بیش تر از اثرات غالبیت بود

عنوان معیاري در جهت مقایسه اهمیت نسبی واریانس
1.Baker Genetic Ratio
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(جدول  . )3مقادیر پایین نسهبت ژنتیکهی بیکهر بهراي

عمههل فههو غالبیههت ژنههها در کنتههرل ارتفههاع ،وزن

دیگر صفات مورد مطالعه ،بیانگر نقش بیشتر اثهرات

هزاردانه ،تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه در گنهدم

غیرافزایشی (از جمله غالبیت) در واریانس ژنتیکی این

نان گهزارش شهده اسهت ( .)26 ،8 ،5درجهه غالبیهت

صفات اسهت .ایهن نتیجهه مهیتوانهد گویهاي وجهود

کمتر از یک بهراي صهفت طهول سهنبله نشهاندهنهده

بین ژنهاي

غالبیت نسبی ژنهاي کنترلکننده آن بود (جهدول .)3

کنترلکننده این صفات باشد .درجه غالبیت بزرگتر از

در مطالعهاي نیز با انجام تالقی دايآلهل بهین ارقهام و

واحد براي ارتفهاع بوتهه ،وزن سهنبله ،تعهداد دانهه در

ژنوتیپهاي گنهدم نهان ،وجهود غالبیهت نسهبی را در

سنبله ،وزن هزاردانه و عملکهرد دانهه در بوتهه بیهانگر

کنترل ژنتیکی طول سنبله گزارش نمودند (.)19

اپیستازي تکمیلی و یا لینکاژ از نوع جذ

وجود فو غالبیت براي این صفات میباشهد .وجهود
جدول  - 3پارامترهاي ژنتیکی حاصل از تجزیه دايآلل براي عملکرد دانه و برخی از صفات مهم در گندم نان.
Table 3- Genetic parameters obtained from diallel analysis for seed yield and some important traits in bread wheat.
تعداد دانه
ارتفاع بوته
وزن سنبله
وزن هزاردانه
عملکرد دانه
طول سنبله
در سنبله
(گرم)
(گرم)
(گرم)
)
(گرم در بوته
منابع تیییرات با پارامترهاي ژنتیکی
(سانتیمتر)
No. of
Plant
Panicle
Thousand
Single
()Genetic parameters
Panicle
seeds
height
weight
weight
plant yield
)length (cm
per
)(cm
)(g
)(g
)(g/plant
panicle
واریانس غالبیت ()Dominant variance
14.96
0.26
0.08
18.04
4.57
0.86
واریانس افزایشی ()Additive variance
4.48
0.54
0.02
9.56
3.22
0.10
0.10

0.41

0.34

0.2

0.67

0.23

4.14

1.68

1.94

2.82

0.98

2.58

0.02

0.21

0.12

0.07

0.48

0.14

0.23

0.52

0.36

0.35

0.71

0.60

نسبت ژنتیکی بیکر ()Baker Genetic ratio
درجه متوسط غالبیت
()Average degree of dominance
وراثتپذیري خصوصی ( Narrow-sense
)heritability
وراثتپذیري عمومی
()Broad-sense heritability

تجزیه بای پهالت آزمهاید دایآلهل :گهزارشههاي

بههه جههاي هههر دوي آنههها جههایگزین شههد ،کههه بهها

متعددي مبنی بر کاربرد روش بايپالت بهراي تجزیهه

اثرگذاريهاي  GCAو  SCAاختال نداشته باشهد .در

دادههاي دايآلل در گیاهان م تلم وجود دارد کهه از

تجزیه بايپالت به راحتی میتوان وضعیت ژنوتیپها

هر والد هم بهعنوان ژنوتیپ ( .)34بر اساس م تصات

را از نظر میزان اثرات  GCAو  SCAمشاهده کرد و به

آزمههونگههر متوسههط ،فاصههله افقههی هههر ژنوتیههپ

سرعت تش یص داد کدام ژنوتیپها بهراي تالقهی بها

آبی و حرف کوچهک) از محهور

هم مناسبترند ( .)33در نمودار دو بعدي بايپهالت،

م تصات آزمونگر متوسط (محور آبهی) و در جههت

حروف کوچک موقعیت ارقام یها الیهنهها و حهروف

فلش محور افقی (محور قرمز) بیانگهر مقهدار مثبهت

بزرگ موقعیت آزمونگرها را نشان میدهنهد .الزم بهه

قابلیت ترکیبپذیري عمهومی ( )GCAاسهت .شهایان

ذکر است که در این روش هر ژنوتیهپ یها والهد ههم

ذکر است که تجزیة مورد نظر با حذف اثرگذاريهاي

بهعنوان الین و ههم بهه عنهوان تسهتر در نظهر گرفتهه

مادري بود ،یعنی میانگین تالقیهاي رفت و برگشهت

میشود ( .)32موقعیت میانگین آزمونگرهاي متوسهط

(ژنوتیپهاي با رن
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با دایره نشان داده شده اسهت .نتهایج حاصهل از بهاي

بهه صهورت کالتهه> بههاران> چمهران >2سههیروان>

پالت نشان داد که تیییرات توجیه شده توسط مجموع

مروارید> شوش> برات> گنبد> احسهان> مهرگهان

دو مولفههاي اصلی اول و دوم  50درصهد مهیباشهد،

بود (شکل -1الم) .به این ترتیب ارقام کالته و بهاران

این نشان میدهد که عواملی غیر از اثرات افزایشهی و

که داراي ترکیبپذیري خصوصی باالتري نسهبت بهه

غالبیت مثل سیتوپالسمی و یا اشهتباهات آزمایشهی و

بقیه ارقام والدي میباشند ،مهیتواننهد بههعنهوان والهد

خطاي نمونه برداري بر رابطه والد نتاج اثر دارند .ایهن

مناسب تالقیها منظور گردند .در ایهن اشهکال محهور

درصههد ب هه نسههبت متوسههط نشههاندهنههدپ پیچی هدگی

میههانگین آزمههونگرهههاي متوسههط معیههاري جهههت

رابطههاي بین صهفات انهدازهگیهري اسهت .الگوهها و

تقسیمبندي الینها به گروههاي هتروتیهک مهیباشهد.

رابطهههههاي اساسهی بهین صههفات بها ترسهیم نمههودار

والدهاي هر طرف این خهط داخهل یهک گهروه قهرار

دووجهی مش ص میشود ( .)7ترکیبپذیري عمومی

میگیرند .به این ترتیهب دو گهروه هتروتیهک وجهود

و خصوصی ژنوتیپها با استفاده از موقعیت میهانگین

دارد .گههروه اول شههامل ژنوتی هپهههاي کالتههه ،بههرات،

آزمونگرهاي متوسط تعیین میشود .بهدین منظهور از

شههوش ،مهرگهههان ،مرواریههد و گهههروه دوم شهههامل

مبد م تصات خطی به میانگین آزمونگرهاي متوسط

ژنوتیپهاي گنبد ،احسان ،چمران  ،2سیروان ،بههاران

وصل و به دو طرف ادامه مییابد تا دیوارههاي نمودار

می باشند .بهترین آزمونگهر متوسهط اوالً بایهد بتوانهد

را قطههع کنههد ،کههه ایههن خههط را بههردار میههانگین

ژنوتیپها را بهتر از هم تمیهز دههد ،ثانیهاً بایهد داراي

آزمونگرهاي متوسط مینامنهد .ژنوتیهپههایی کهه در

عملکرد خوبی نیز باشد .بر ایهن اسهاس ژنهوتیپی بهه

انتهاي مثبت آن هستند داراي بیشترین ترکیبپهذیري

عنوان بهترین آزمونگرهاي متوسط شناخته میشود که

عمومی هستند و برعکس .بنابراین ترتیب والهدین در

نزدیک به میانگین آزمونگرهاي متوسط و متمایهل بهه

این تحقیق ،از نظهر ترکیهبپهذیري عمهومی بهه ایهن

انتهاي مثبت محور میانگین آزمونگرهاي متوسط قرار

صورت میباشد :احسان> مهرگان> سیروان> گنبد>

گرفته باشد .با توجه به شکل  -1الم رقم مهرگان بهه

کالته> مروارید> بهاران> برات> شوش> چمهران 2

عنوان بهترین آزمونگر متوسط معرفی میشود .نمایش

(شکل  -1الم) .ژنوتیپهاي احسهان و مهرگهان کهه

چند وجهی نمهودار دو بعهدي (شهکل -1

) روش

داراي بیشترین ترکیبپذیري عمومی مثبهت هسهتند،

بسیار مناسبی براي بررسی الگوها و تفسیر اثر متقابهل

داراي ژنهاي با اثر افزایشهی و ارتقاءدهنهده عملکهرد

بین ژنوتیپها و آزمونگرهاي متوسط مهیباشهد .ایهن

دانه بعنوان یک صفت مهم اصالحی در گندم هسهتند.

چند وجهی از طریق وصل کردن ژنوتیپهایی حاصل

فاصله هر الین از بردار میانگین آزمونگرهاي متوسط،

میشود که بیشترین فاصله را از مبد م تصات دارند

ترکیبپذیري خصوصی آن را ت مهین مهیزنهد .ایهن

به طوري سایر الینها داخل ایهن چنهد وجههی قهرار

شاخص تمایل هر والد را بهه تولیهد هیبریهد بهتهر بها

گیرند .از مبد بر هر ضلع چنهد وجههی یها ادامهه آن

والدین دیگر نشهان مهیدههد .بنهابراین ،والهدینی کهه

خطی عمود میشود به طوري کهه شهکل را بهه چنهد

کمترین فاصله را دارند داراي ترکیبپذیري خصوصی

ب ش تقسیم کننهد .بهه ایهن ترتیهب ههر والهد و ههر

کمتر و والهدینی کهه فاصهلة بهیشتهري دارنهد داراي

آزمونگر متوسط ناگزیر داخل یکی از ایهن ب هشهها

ترکیبپذیري خصوصی باالیی هستند ( .)33تههرتیب

قرار میگیرد .ویژگی جالب توجه این چند وجهی این

والدین در این تحقیق ،از نظر ترکیبپذیري خصوصی

است که هر آزمونگر متوسط در همهان ب شهی قهرار
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میگیرد که بهترین والدین ترکیب شهونده بها آن قهرار

قههرار مههیگیرنههد ،ترکی هبپههذیري ضههعیفی بهها تمههام

گرفتهاند .در بین ژنوتیپهایی که در یک ب ش واقهع

آزمونگرهاي متوسط دارند و به عوض شدن آزمونگر

مههیشههوند ،بهتههرین ژنوتیههپ ترکیههب شههونده بهها

متوسههط واکههنش زیههادي نشههان نمههیدهنههد .میههزان

آزمونگرهاي متوسط آن ب ش ژنوتیپی اسهت کهه در

ترکیبپذیري خصوصی والدین و بهترین ترکیب براي

ر س چند وجهی در همان ب ش قهرار گرفتهه اسهت.

ژنوتیپ  -آزمونگر متوسط براي صفت عملکرد دانه،

والدهایی که در گوشههاي چند وجهی قرار گرفتهانهد

بهها اسههتفاده از نمههودار دووجهههی نشههان داده شههد.

بهترین ترکیب شوندهها با آزمونگرهاي متوسط ب ش

ژنوتیپهاي کالته ،احسان ،بهاران ،چمران  2و شوش

خودشان و ضعیمترین ترکیب شونده با آزمونگرهاي

با قرار گرفتن در ر س ضلعهاي نمودار چند ضهلعی،

متوسط سایر ب شها هستند .والدهایی که نزدیک مبد

).

سه ب ش م تلم را به وجود آوردند (شکل -1

الف
A

ب
B

شکل  - 1نمودار مؤلفه آزمونگر متوسط (الم) و نمودار چندضلعی براي ژنوتیپهاي حاصل از تالقی دايآلل جهت عملکرد تک بوته گندم نان ( ) .کد و
نام ارقام عبارتاند از :P1 :کالته :P2 ،برات :P3 ،بهاران :P4 ،مهرگان :P5 ،احسان :P6 ،مروارید :P7 ،شوش :P8 ،سیروان :P9 ،گنبد :P10 ،چمران.2
Figure 1- Average tester coordinate (ATC) view of biplot (A) and polygon view of biplot for genotypes derived from
;Diallel crosses for bread wheat single plant yield (B). The genotype codes are P1: Kalateh; P2: Barat; P3: Baharan
P4: Mehrgan; P5: Ehsan; P6: Morvarid; P7: Shosh; P8: Sirvan; P9: Gonbad; P10: Chamran2.
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براي صفت عملکرد دانه والد احسهان بهیشتهرین

تصاویر را روي محور عمودي  ATCداشتند .شوش و

ترکیبپذیري خصوصی را با آزمهونگرههاي متوسهط

گنبد از کم ترین میزان  SCAبرخوردار بودنهد (شهکل

گنبد ،شوش و کالته داشتند .همچنین ،والد کالته نیهز

 -2الم) .بها توجهه بهه شهکل  -2الهم ژنوتیهپ یها

بیش ترین ترکیبپذیري خصوصی را با آزمونگرههاي

آزمونگر متوسط مروارید بهه عنهوان بهتهرین ترکیهب

متوسط سیروان ،بهاران و چمران  2داشتند .همچنهین،

شونده عمومی معرفی میشود .ژنوتیهپههاي رئهوس

والدهاي چمران  2و بهاران ،بیش ترین ترکیبپهذیري

چنههد ضههلعی بههراي صههفت وزن هزاردانههه ،شههامل

خصوصی را با آزمونگر متوسط برات داشتند.

ژنوتیپهاي کالته ،سیروان ،کالته ،مهرگان و چمران2
بودند (شکل -2

نتایج حاصل از تجزیه بايپالت براي صهفت وزن

) .این ژنوتیپها باالترین پاسخ را

هزاردانه نشان داد که دو مؤلفه اصلی اول بهترتیب 33

در ترکیب با سایر ژنوتیپها دادهاند .بهدین معنهی کهه

و  23/8درصد و در مجموع  56/8درصد از تیییهرات

بهترین یا بدترین والدین از لحاظ مقدار در تالقهی بها

کل را توجیه نمودند .والدین احسان ،بهاران ،سهیروان

سایر ژنوتیپها بودند .با توجه به شهکل -2

ههیچ

و مهرگان داراي بیش ترین ترکیبپذیري عمومی براي

آزمونگر متوسطی در ناحیه انتري مهرگان و چمهران2

افههزایش وزن هزاردانههه بودنههد (شههکل  -2الههم) .از

قرار نگرفته است که نشان مهیدههد والهد مهرگهان و

آنجایی که بايپهالت حهاوي  GCAو  SCAاسهت و

چمران  2والد مادري خهوبی در ترکیهب بها آزمهون-

بهدلیل این که محور افقی  1ATCاثرهاي  GCAوالدین

گرهاي متوسهط نبهوده و ههیچ وقهت آزمهونگرههاي

را نشان میدهد ،بنهابراین ،محهور عمهودي  ATCکهه

متوسط مهرگان و چمران  2بهترتیب در ناحیهه انتهري

نسبت به اثرهاي  GCAاورتوگونهال (مسهتقل) اسهت،

مهرگان و چمران  2قهرار نمهیگیرنهد ،زیهرا ترکیهب

اطالعاتی در مورد  SCAژنوتیپهها (والهدین) فهراهم

حاصل از خودگشنی مهرگان و چمهران  2همهوژن و

میکند .تصاویر ژنوتیهپهها بهر روي محهور عمهودي

هموزیگوت است ،در نتیجهه فاقهد هتهروزیس اسهت.

 ATCاثرات  SCAوالدین را برآورد میکند کهه نشهان

آزمونگرهاي متوسط کالته ،برات ،بههاران ،مرواریهد،

دهنده گرایش والدین بهه تولیهد هیبریهدهاي برتهر بها

چمران ،2شهوش ،سهیروان و گنبهد در ناحیهه انتهري

آزمونگرهاي متوسهط خهاص اسهت .آزمهونگرههاي

احسان قرار گرفتهاند ،که نشان میدهد انتهري احسهان

متوسط هم در باالي محور افقی ( ATCبهاران ،کالته،

والد مادري مناسبی در تالقی بها ایهن آزمهونگرههاي

مروارید ،چمران ،2شوش و مهرگان) و ههم در پهایین

متوسط میباشد و دورگهاي حاصهل از آنهها داراي

محو افقی (سیروان ،گنبد ،برات و کالته) قرار داشتند.

هتروزیس نسبتاً باالیی میباشد .بنابراین ،انتري احسان

بنابراین ،تصویر بزرگتر ژنوتیهپهها بهر روي محهور

میتواند به عنوان بهترین والهد مهادري در ترکیهب بها

عمودي  ATCدر هر دو جهت به مفهوم برخهورداري

آزمونگرهاي متوسهط باشهد چهون تعهداد بهیشتهري

آنها از اثرهاي  SCAبهزرگتهر اسهت .ژنوتیهپههاي

آزمونگر متوسط در ناحیه آن قرار گرفته است .انتهري

کالته و برات از یک سهمت و مهرگهان و احسهان از

کالته و سهیروان والهد مهادري مناسهبی در تالقهی بها

سوي دیگر بهزرگتهرین اثرههاي  SCAیها بلنهدترین

ژنوتیپ مهرگان میباشد.

1.Average Tester Coordinate
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الف
A

ب
B

شکل  - 2نمودار مؤلفه آزمونگر متوسط (الم) و نمودار چندضلعی براي ژنوتیپهاي حاصل از تالقی دايآلل جهت وزن هزاردانه گندم نان ( ) .کد و نام
ارقام عبارتاند از :P1 :کالته :P2 ،برات :P3 ،بهاران :P4 ،مهرگان :P5 ،احسان :P6 ،مروارید :P7 ،شوش :P8 ،سیروان :P9 ،گنبد :P10 ،چمران.2
Figure 2- Average tester coordinate (ATC) view of biplot (A) and polygon view of biplot for genotypes derived from
;Diallel crosses for bread wheat Thousand weight (B). The genotype codes are P1: Kalateh; P2: Barat; P3: Baharan
P4: Mehrgan; P5: Ehsan; P6: Morvarid; P7: Shosh; P8: Sirvan; P9: Gonbad; P10: Chamran2.

براساس نتایج حاصل از تجزیه بهايپهالت بهراي

داراي کمترین ترکیبپذیري عمهومی (منفهی) بودنهد.

صفت ارتفاع بوتهه ،دو مؤلفهه اصهلی اول بهه ترتیهب

ژنوتیپهاي چمهران  2و سهیروان بزرگتهرین اثرههاي

 31/7و  24/6درصد تیییرات و در مجموع دو مؤلفهه

 SCAیهها بلنههدترین تصههاویر را روي محههور عمههودي

اول  56/8درصههد از کههل تیییههرات دادهههها را توجیههه

 ATCداشتند .کالته و بهاران از کم ترین میهزان SCA

نمودند .والهدین احسهان ،مرواریهد داراي بهیشتهرین

برخوردار بودند .آزمونگهر متوسهط بهرات بهه عنهوان

ترکیبپذیري عمهومی (مثبهت) و والهدین چمهران،2

بهترین آزمونگر متوسط معرفی مهیشهود (شهکل -3

برات ،مهرگان ،کالته ،گنبد ،شوش ،سیروان و بههاران

الم) .ژنوتیپهاي رئوس چنهد ضهلعی بهراي صهفت
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ارتفاع بوته ،شامل ژنوتیپهاي احسان ،سیروان ،بهاران

ناحیه انتري چمران  2قرار گرفتهاند ،که نشان میدههد

و چمران  2بودند که احسان والد مهادري مناسهبی در

انتري چمران  2والد مادري مناسبی در تالقی بها ایهن

ترکیب با آزمونگرهاي متوسط کالته ،بهرات ،بههاران،

آزمونگرهاي متوسط میباشهد .انتهري سهیروان والهد

).

مادري مناسبی در تالقی با ژنوتیپ چمران  2میباشد.

مرواریهههد و گنبهههد بهههوده اسهههت (شهههکل -3

آزمونگرهاي متوسط سهیروان ،مهرگهان و شهوش در

الف
A

ب
B

شکل  - 3نمودار مؤلفه آزمونگر متوسط (الم) و نمودار چندضلعی براي ژنوتیپهاي حاصل از تالقی دايآلل جهت ارتفاع بوته گندم نان ( ) .کد و نام
ارقام عبارتاند از :P1 :کالته :P2 ،برات :P3 ،بهاران :P4 ،مهرگان :P5 ،احسان :P6 ،مروارید :P7 ،شوش :P8 ،سیروان :P9 ،گنبد :P10 ،چمران.2
Figure 3- Average tester coordinate (ATC) view of biplot (A) polygon view of biplot for genotypes derived from
Diallel crosses for bread wheat Plant height (B). The genotype codes are P1: Kalateh; P2: Barat; P3: Baharan; P4:
Mehrgan; P5: Ehsan; P6: Morvarid; P7: Shosh; P8: Sirvan; P9: Gonbad; P10: Chamran2.
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الف
A

ب
B

شکل  - 4نمودار مؤلفه آزمونگر متوسط (الم) و نمودار چندضلعی براي ژنوتیپهاي حاصل از تالقی دايآلل جهت تعداد دانه در سنبله گندم نان ( ) .کد و
نام ارقام عبارتاند از :P1 :کالته :P2 ،برات :P3 ،بهاران :P4 ،مهرگان :P5 ،احسان :P6 ،مروارید :P7 ،شوش،
 :P8سیروان :P9 ،گنبد :P10 ،چمران.2
Figure 4- Average tester coordinate (ATC) view of biplot (A) and polygon view of biplot for genotypes derived from
Diallel crosses for bread wheat No. of seeds per panicle (B). The genotype codes are P1: Kalateh; P2: Barat; P3:
Baharan; P4: Mehrgan; P5: Ehsan; P6: Morvarid; P7: Shosh; P8: Sirvan; P9: Gonbad; P10: Chamran2.

براسههاس شههکل  -4الههم دو مؤلفههه اصههلی اول

ترکیههبپههذیري عمههومی (منفههی) بههه ترتیههب شههامل

بهترتیب  35/6و  26/4درصد تیییهرات و در مجمهوع

ژنوتیپهاي مروارید ،سیروان ،برات ،مهرگان ،احسهان

دو مؤلفههه اول  62درصههد از کههل تیییههرات دادهههها را

و بهاران بود .ژنوتیپهاي کالته و چمران  2بزرگترین

توجیه نمودند .براي صفت تعداد دانه در سنبله ،گنبهد،

اثرهههاي ترکیههبپههذیري خصوصههی را روي محههور

کالته ،چمران  2و شوش بهیشتهرین ترکیهبپهذیري

عمودي  ATCداشتند .سهیروان و بهرات از کهمتهرین

عمومی (مثبت) را داشتند .همچنین ،کهم تهرین میهزان

میههزان ترکیههبپههذیري خصوصههی برخههوردار بودنههد.
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آزمونگر متوسط سیروان بهعنوان بهتهرین آزمهونگهر

مهرگان ،برات ،احسان ،سیروان را داشت .والد مادري

متوسط معرفی میشهود .ژنوتیهپههاي رئهوس چنهد

کالته والد مناسبی در ترکیب با آزمونگرهاي متوسهط

ضههلعی بههراي صههفت تعههداد دانههه در سههنبله ،شههامل

بهاران و چمران  2بود (شهکل -4

) .والهد مهادري

ژنوتیپهاي کالته ،گنبد ،چمران  ،2بهاران و مرواریهد

چمران  2در ترکیب با آزمونگرهاي متوسط کالتهه و

بودنههد .ژنوتیههپ گنبههد بههیشتههرین ترکیههبپههذیري

شوش بیشترین ترکیبپذیري خصوصی را داشت.

خصوصههی را بهها آزمههونگرهههاي متوسههط مرواریههد،

الف
A

ب
B

شکل  - 5نمودار مؤلفه آزمونگر متوسط (الم) و نمودار چندضلعی براي ژنوتیپهاي حاصل از تالقی دايآلل جهت طول سنبله گندم نان ( ) .کد و نام
ارقام عبارتاند از :P1 :کالته :P2 ،برات :P3 ،بهاران :P4 ،مهرگان :P5 ،احسان :P6 ،مروارید :P7 ،شوش :P8 ،سیروان :P9 ،گنبد :P10 ،چمران.2
Figure 5- Average tester coordinate (ATC) view of biplot (A) and polygon view of biplot for genotypes derived from
Diallel crosses for bread wheat Panicle length (B). The genotype codes are P1: Kalateh; P2: Barat; P3: Baharan; P4:
Mehrgan; P5: Ehsan; P6: Morvarid; P7: Shosh; P8: Sirvan; P9: Gonbad; P10: Chamran2.
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براسههاس شههکل  -5الههم دو مؤلفههه اصههلی اول

سیروان به عنوان بهتهرین آزمهونگهر متوسهط معرفهی

بهترتیب  55/1و  14/8درصد تیییهرات و در مجمهوع

میشود .میهزان ترکیهبپهذیري خصوصهی والهدین و

دو مؤلفه اول  69/9درصد از کهل تیییهرات دادههها را

بهترین ترکیب براي آزمونگهر متوسهط بهراي صهفت

توجیه نمودند .براي صفت طهول سهنبله ،بهیش تهرین

طول سنبله با استفاده از نمهودار دووجههی نشهان داده

ترکیبپذیري عمومی (مثبت) بهه ترتیهب مربهو بهه

شد  .در رئوس چند ضلعی براي صفت طهول سهنبله،

ژنوتیپهاي احسهان ،گنبهد و چمهران  2و کهمتهرین

ژنوتیپههاي احسهان ،چمهران  ،2بههاران ،سهیروان و

ترکیبپذیري عمومی (منفهی) بهه ترتیهب مربهو بهه

مرواریههد قههرار گرفتنههد .ژنوتیههپ احسههان بهها دیگههر

ژنوتیپهاي مروارید ،سیروان ،برات ،بهاران ،مهرگهان،

آزمون گرهاي متوسط به جز مرواریهد ترکیهبپهذیري

شوش و کالته بود .ژنوتیپهاي مروارید و چمهران 2

خصوصی باالیی نشان داد .والد مهادري چمهران  2در

بههیشتههرین ترکیههبپههذیري خصوصههی را داشههتند و

ترکیههب بهها آزمههونگههر متوسههط مرواریههد بههیشتههرین
ترکیبپذیري خصوصی را داشت (شکل -5

کههمتههرین ترکیههبپههذیري خصوصههی مربههو بههه

).

ژنوتیپ هاي برات ،سهیروان و مهرگهان بهود .ژنوتیهپ

الف
A

ب
B

شکل  - 6نمودار مؤلفه آزمونگر متوسط(الم) و نمودار چندضلعی براي ژنوتیپهاي حاصل از تالقی ديآلل جهت وزن سنبله گندم نان ( ) .کد و نام ارقام
عبارتاند از :P1 :کالته :P2 ،برات :P3 ،بهاران :P4 ،مهرگان :P5 ،احسان :P6 ،مروارید :P7 ،شوش :P8 ،سیروان :P9 ،گنبد :P10 ،چمران.2
Figure 6- Average tester coordinate (ATC) view of biplot (A) and polygon view of biplot for genotypes derived from
Diallel crosses for bread wheat Panicle weight (B). The genotype codes are P1: Kalateh; P2: Barat; P3: Baharan; P4:
Mehrgan; P5: Ehsan; P6: Morvarid; P7: Shosh; P8: Sirvan; P9: Gonbad; P10: Chamran2.
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بههراي صههفت وزن سههنبله دو مؤلفههه اصههلی اول

اکثر صفات مورد مطالعهه معنهیدار بهود کهه بیهانگهر

بهترتیب  34/3و  20/4درصد تیییهرات و در مجمهوع

اهمیههت تههو م اثههرات افزایشههی و غالبیههت در کنتههرل

دو مؤلفه اول  54/7درصد از کهل تیییهرات دادههها را

ژنتیکی صفات مورد مطالعه مهیباشهد .بهراي صهفت

توجیه نمودند .ژنوتیپهاي گنبهد ،احسهان و مهرگهان

ارتفاع بوته ،طول سهنبله ،وزن سهنبله ،تعهداد دانهه در

بیش ترین ترکیبپذیري عمومی (مثبهت) و مرواریهد،

سنبله ،وزن هزاردانه و عملکرد دانهه در بوتهه مقهادیر

سیروان و کالته کمترین ترکیبپذیري عمومی (منفی)

واریانس غالبیت بیشتر از واریانس افزایشهی بهرآورد

را داشتند .ژنوتیپهاي چمهران  ،2بههاران و مرواریهد

شد .با توجه به بزرگی واریانس ترکیبپذیري عمومی

بههیشتههرین ترکیههبپههذیري خصوصههی را داشههتند و

( )0/71به واریانس ترکیبپذیري خصوصی ( )0/48و

ژنوتیپهاي احسان و گنبد کهم تهرین ترکیهبپهذیري

همچنین ،نزدیکی نسبت ژنتیکی بیکر بهه یهک ،سههم

خصوصی داشتند .براي صفت طول سنبله ،بیشتهرین

اثرات افزایشی در کنترل ژنتیکی طول سنبله بیشتر از

ترکیب پذیري عمومی (مثبت) بهه ترتیهب مربهو بهه

اثرات غالبیت بود .مقادیر پایین نسهبت ژنتیکهی بیکهر

ژنوتیپههاي احسهان ،گنبهد و چمهران 2و کهمتهرین

براي دیگر صفات مورد مطالعه ،بیانگر نقش بهیشتهر

ترکیبپذیري عمومی (منفهی) بهه ترتیهب مربهو بهه

اثهرات غیرافزایشهی (از جملهه غالبیهت) در واریهانس

ژنوتیپهاي مروارید ،سیروان ،برات ،بهاران ،مهرگهان،

ژنتیکی این صفات بود .اگرچه نتایج حاصل از تجزیه

شوش و کالته بود .ژنوتیپ احسان به عنهوان بهتهرین

دادههاي دايآلل از هر دو روش گریفین

و بايپالت

آزمونگر متوسط معرفی مهیشهود (شهکل  -6الهم).

در این تحقیق کامالً یکسان بود ،اما تحلیل و اسهتنبا

براسههاس شههکل -6

نتایج دايآلل با استفاده از روش گریفین

در رئههوس چنههد ضههلعی

بدون کمک

ژنوتیپهاي گنبد ،احسان ،چمهران 2و مرواریهد قهرار

گرفتن از نمودار بسیار پیچیده و مشکهههل اسهت ،در

گرفتند .والدهاي مادري گنبد و احسان در ترکیهب بها

حالی که با استفاده از روش بهايپهالت بهراي تجزیهه

آزمونگرهاي متوسط کالته ،برات ،مهرگان ،سیروان و

دادههههاي دايآلههل ،توانههایی تحلیهل نتههایج حاصههل از

شوش ترکیبپذیري خصوصهی بهاالیی نشهان دادنهد.

تجزیه واریانس فنوتیپپی به واریانس ترکیبپذیريهها

همچنین والد مادري چمران  2و بهاران در ترکیب بها

و ارتبا بهین والهدین را براسهاس نمهایش گرافیکهی

آزمونگر متوسط مروارید بهیش تهرین ترکیهبپهذیري

افزایش داد .همچنین ،روش بايپالت نسبت به روش

) .والههد مههادري

دايآلل به دلیل برآورد تو م آثار ترکیبپذیري عمومی

مروارید بهترین ترکیب را بها آزمهونگرههاي متوسهط

و خصوصی جمعیهت و شناسهایی دقیهق تالقهیههاي

بهاران و چمران  2داشت.

هتروتیک ترجیح داده میشود .نتایج تجزیه بايپهالت

خصوصههی را داشههتند (شههکل -5

نشان داد که والد احسهان بهیش تهرین ترکیهبپهذیري
نتیجهگیری کلی
براساس نتایج تجزیه واریانس ،میانگین مربههعات

وزن هزاردانه ،ارتفاع بوته ،طول سنبله داشهت و از آن

ژنوتیپها براي کلیه صفات مورد بررسی معنیدار بود

میتوان به عنوان آزمونگر متوسط مناسب در تالقیها

که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپهاي مورد

براي رسیدن به واریتههاي با عملکرد بهاال در اسهتفاده

مطالعه میباشد .اثر ترکیبپذیري عمهومی ( )GCAو

از برنامههاي اصالحی آتهی بههره جسهت .همچنهین،

همچنین ،اثر ترکیبپهذیري خصوصهی ( )SCAبهراي

قابلیهت ترکیههبپهذیري خصوصههی دورگ حاصههل از

عمومی را در بین والدین براي صهفت عملکهرد دانهه،
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و سپس با تالقی ژنوتیپههاي انت هابی از عمهل غیهر

تالقی احسهان بها ژنوتیهپههاي مهورد بررسهی داراي

 با توجه به نتایج کسب.افزایشی ژنها نیز استفاده کرد

 وزن،بیشترین مقدار براي صفات صفت عملکرد دانه

 میتوان از ارقام احسان و گنبهد در برنامههههاي،شده

 طهول سهنبله نسهبت بهه سهایر، ارتفاع بوتهه،هزاردانه

اصالحی براي بهبود عملکرد دانه و اجهزاي عملکهرد
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