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 ها  روش تجزیه میانگین نسل استفاده از با نحوه توارث تحمل به خشکی در گندن نانمطالعه
  

  3 گودرز نجفیان و2، حسینعلی رامشینی2همتا ، محمدرضا بی1، عبداله محمدي1ییغالمرضا چلو
  یب استاد و استادیار دانشکده کشاورزي،تتر به2دانشجو و استادیار دانشکده کشاورزي آزاد واحد کرج، ترتیب  به1

  کرج بذر، و نهال تهیه و اصالح تحقیقات مؤسسه دانشیار3دانشگاه تهران، 
  5/10/90 : ؛ تاریخ پذیرش29/1/89 :تاریخ دریافت

 1چکیده
منظور تعیین نحوه  اده از آزمون مقیاس مشترك به با استف در گندم نانها روش تجزیه میانگین نسل

حساس به تنش (  شیرازرقمگندم  از تالقی  حاصلF1 ،F2 ،BC1 ،BC2 هاي نسل.  شد انجامعمل ژن
متحمل به (رقم شیراز با رقم شعله  گندم و) متحمل به تنش خشکی (Ws-82-14 الین با) خشکی

هاي کامل تصادفی با سه تکرار  قالب طرح بلوكطور جداگانه در  بههمراه والدین،  به) تنش خشکی
گیري شده در این آزمایش عبارت  صفات اندازه. کاشته شدند تنش رطوبتی عدم وتنشتحت شرایط 

، وزن هزار عملکرد دانه در بوتهارتفاع بوته، طول پدانکل، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، : بودند از
، (d)  افزایشیات ژنی، اثر(m) میانگینمترهاي ژنتیکی شامل پارا.  تاریخ گلدهی و وزن بوتهدانه،
 [l]  غالبیت×  و غالبیت[j] غالبیت ×  افزایشی،[i]  افزایشی×  افزایشیات اپیستازياثر ،(h) تغالبی

 صفات  در کنترل بیشترترین عامل ژنتیکی مهم ها اثر غالبیت ژن . شدگیري  اندازهبراي صفات مختلف 
 اهمیت بیشتري نسبت به اپیستازي [i]  افزایشی×  اپیستازي افزایشیهمچنین . شدشناختهمورد بررسی 

متوسط وراثت پذیري عمومی و خصوصی براي صفت عملکرد دانه در  . داشت[l] غالبیت × غالبیت
 ودر شرایط  درصد44 و  درصد78ترتیب  در شرایط نرمال بهشیراز  × Ws-82-14 تالقی شیراز

  درصد29 و درصد52ترتیب   شعله در شرایط نرمال به×  و در تالقی شیراز درصد57 و  درصد69تنش
  متوسط غالبیت ژنی. آمددست به  درصد56 و  درصد78ترتیب و در شرایط تنش به
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را  پذیري خصوصی ت و مقدار پایین وراثباشد تر از یک بودکه بیانگر اهمیت غالبیت می صفات بزرگ
تواند واجد نتاج نوترکیب  ها می   همه صفات نشان داد که این تالقیبراي تفکیک متجاوز .کند توجیه می

  .متحمل به خشکی باشند
  

  خشکی، توارث پذیري، تفکیک متجاوزگندم، عمل ژن، تحمل به : هاي کلیدي واژه
  

 مقدمه
 ایجاد و ، بنابراینرین عامل محدود کننده استت مهم عنوان اري از نقاط دنیا بهیکمبود آب در بس

ی ی شناسااز این جهت. از اهمیت زیادي برخوردار است به شرایط خشکی ارقام متحملاستفاده از 
کار   بهارقام متحمل انتخابتواند در  می ها آن وراثت پذیريصفات مرتبط با تحمل به خشکی و نحوه 

ول پدانکل ارتباط نزدیکی را با عملکرد دانه در شرایط  مختلف، ارتفاع بوته، طدر بین صفات. درو
  ).2008ن، اگل آبادي و همکار(دارد تنش خشکی 

 و از طریق تجزیه BC2  وF1 ،F2 ،BC1 هاي هاي خالص و تهیه بذور نسل با انجام تالقی بین الین
ها را تعیین و  سلن توان روابط ژنتیکی موجود بین گیاهان در درون و بین ها می و تحلیل میانگین نسل

 انتخاب روش اصالحی مناسب ).2005مرادي عاشور و همکاران، ( پارامترهاي ژنتیکی را برآورد نمود
برداري بهتر از پتانسیل ژنتیکی صفات مختلف زراعی در یک گیاه بستگی به نوع عمل  براي بهره

نوع عمل ژن و اثر .  )2008 و همکارن، زارع (ها دارد کننده صفت و نحوه توارث آن هاي کنترل ژن
ت و مطالعه دقیق ااطالع). 2005مکی و لی، ل( ژنی، در بسیاري از گیاهان زراعی مطالعه شده است

ها براي ایجاد  الین هاي اصالحی و انتخاب تواند در رابطه با انتخاب روش ها می پذیري ژنوتیپ ترکیپ
ن انظر محقق دورت به خشکی، همواره ماصالح غیر مستقیم براي مقاوم. ید واقع گرددفترکیب دورگ م

شوند، بلکه این  در این روش مواد ژنتیکی مستقیماً از نظر مقاومت به خشکی آزمون نمی. بوده است
ها در  یپتگیرند، با این فرض که ژنو هاي زیاد و در چند منطقه مورد ارزیابی قرار می سال مواد در طی

. گیرند هاي محیطی دیگر نیز قرار می یر تنشها در معرض تنش خشکی و سا طی این ارزیابی
ها را  کنند، داراي صفات مطلوبی خواهند بود که آن ی که تحت این شراط خوب عمل مییها ژنوتیپ

احمدي و (سازد در مراحل مختلف نمو خود از تنش خشکی فرار کرده یا آن را تحمل کنند  ر میدقا
ها بر  اي که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل نسل  در مطالعه)1998(ی شتداند و ). 2007همکاران، 

 مشخص شد که ، خشکی انجام دادندتنشهاي مختلف گندم نان در دو محیط نرمال و  تالقی روي
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در  و شوند ها کنترل می ژن  توسط اثرات افزایشی و غالبیت نسبیهعمدطور بهصفات در محیط نرمال 
ها بیشتر   محیط سهم اثرات غیر افزایشی ژن×ابل ژنوتیپ دلیل اثرات محیطی و اثر متق محیط تنش به

اپیستازي را در کنترل صفات ) 1998(  پارودا و همکاران.بوده و عمل ژن بیشتر از نوع فوق غالبیت بود
دهی در گندم بهاره را  تعداد پنجه در بوته، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله، و روز تا سنبله

هایی با اثر   نشان دادند که صفت ارتفاع بوته توسط ژن)2000(شیخ و همکاران  .گزازش کردند
هاي اولیه وجود  سل نشود، بنابراین امکان اصالح این صفت به واسطه گزینش در می افزایشی کنترل
اثر غالبیت را براي ) 2010( و عشقی و همکاران) 2008( زاده و همکاران  تحقیقات باقی.خواهد داشت

در تحقیقات ) 2010(ارکول و همکاران . لکرد دانه در بوته و تعداد دانه در سنبله نشان دادصفات عم
خود بر روي ارقام گندم بیان کردند که براي صفات وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و سنبلچه 

 بیانگرهد بسیاري از شوا.مدل سه پارامتري در شرایط تنش خشکی توارث این صفات را بر عهده دارد
 قنادها، ؛1980شرما و همکاران، (  توان اثر اپیستازي را ناچیز در نظر گرفت آن است که همیشه نمی

 ؛2009 فرج، ؛2007 منیر و همکاران، ؛2006  مهگوب و حامد،؛2004 مصطفوي و همکاران، ؛1998
 )2004( کاراننووسلویچ و هم). 2010 اوجاقی و همکاران، ؛2007 خالد، ؛2010دشتی و همکاران، 

افزایشی براي صفات عملکرد دانه در گیاه  × اظهار داشتند که در گندم، اثر غالبیت و اپیستازي افزایشی
  پراکش و همکاران.و وزن تک دانه، داراي اهمیت بیشتري نسبت به اثر افزایشی و اثر اپیستازي است

  غالبیت و اثر متقابل افزایشی×ابل افزایشی همراه اثر افزایشی، اثر متق دریافتند که اثر غالبیت به)2006(
ها  با استفاده از تجزیه میانگین نسل. افزایشی در کنترل صفات مورد بررسی گندم نقش داشته است ×

در گندم نان مشاهده شد که اثر اپیستازي، نقش مهمی در کنترل صفت ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله 
ها نشان داده   با استفاده از تجزیه میانگین نسل.)2006رو چودري، اخت( و وزن هزار دانه داشته است

جووانوویچ ( شد که اثر اپیستازي نقش بسزایی در کنترل صفات مورد مطالعه داشته است
  ).2006ومارینکوویچ، 

هاي گندم با استفاده از تجزیه  در مطالعات خود بر روي تالقی) 2008(آبادي و همکاران  گل
 به این نتیجه رسیدندکه براي صفات ارتقاع بوته، طول پدانکل مدل چهار پارامتري در ها میانگین نسل

 با استفاده از )2007( باسانالر مطالعات توکلو ویاگ.دهد شرایط تنش رطوبتی بهترین برازش را نشان می
انه مورد  در شش تالقی گندم نان عمل ژن را در صفات اندازه دانه و وزن هزار دها تجزیه میانگین نسل

ها نسبت به اثرات غالبیت براي این  بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که سهم اثرات افزایشی ژن
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در مطالعات خود بر روي سه ) 2010( خطاب و همکاران. صفات از اهمیت بیشتري برخوردار است
ته، ارتفاع بوته، ها بیان داشتند که صفات وزن بو تالقی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل

وسیله اثرات افزایشی و غالبیت و نیز اثرات اپیستازي  عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در سنبله به
هاي بعدي  دهنده این واقعیت است که گزینش براي این صفات در نسل شود که این امر نشان کنترل می

د بر روي چهار تالقی گندم نان با در تحقیقات خو) 2011( سلطان و همکاران. تر خواهد بود مؤثر
ها اپیستازي را براي صفات تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه در بوته و  استفاده از تجزیه میانگین نسل

هاي گندم نان نشان دادند و همچنین بیان کردند که مدل ساده افزایشی و  وزن صد دانه در تالقی
  .باشد ها کافی نمی یغالبیت براي توجیه تمام صفات در کلیه تالق

برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات و و همچنین بررسی وجود تنوع ژنتیکی در صفات مورد مطالعه 
هاي عمومی و خصوصی و سهم اثرات افزایشی غالبیت و نوع عمل ژن در  وراثت پذیري تخمین

  . بودندپژوهش ها از اهداف این  با استفاده از روش تجزیه میانگین نسلمورد بررسی توارث صفات
  

 ها  مواد و روش
 به متحمل( Ws-82-14 الین از تالقی حاصل BC2 وP1، P2، F1، F2،  BC1 هاي از بذور نسل

 به متحمل( شعله رقم  و)تالقی اول( )=P2 حساس به تنش خشکی(  شیراز با رقم)=P1تنش خشکی
 سال در .ها استفاده شد  تالقیعنوان والدین دست آمده و به به )تالقی دوم(  شیراز با)=P1 تنش خشکی

در قالب )  تیمار6(عنوان تیمارهاي آزمایش   بهBC2  وP1، P2، F1 F2، BC1 هاي  بذور نسل1386
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران واقع هاي کامل تصادفی با سه تکرار  طرح بلوك

ها و  ترتیب بین ردیف متر به  سانتی10 و50هایی با فاصله  کرت و نرمال در در دو محیط تنش در کرج
تهیه زمین و کودهی طبق مرسوم براي کشت گندم  . متر کاشته شد2به طول  هر ردیف دربین گیاهان 

 شد و گیاهان تا مرحله نجامزنی بذور ا منظور جوانه محیط یک بار آبیاري بههر دو در .انجام شد
هاي  داده .اصل از بارندگی استفاده کردندکامل از رطوبت ذخیره شده در خاك و ح رسیدگی

 ، میانگین دماگراد  سانتی7/8  حداقلمیانگین دما: پژوهش به این شرح استهواشناسی در محل 
 و مجموع  درصد47گراد، رطوبت نسبی   سانتی9/14  کل سالیانهگراد، میانگین دما  سانتی21/ 2حداکثر 

. ها انجام شد  روز یک بار آبیاري کرت10 حیط نرمال هردر م. باشد متر می  میلی8/243بارش سالیانه 
 سه ردیف و BC2  وBC1 هاي دو ردیف، براي هر یک از نسلF1  و P1، P2هاي  براي هر یک از نسل
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منظور  پس از رسیدگی کامل گیاهان به. ها کشت گردید  شش ردیف از بذور آنF2 براي نسل
 سنبله، وزن بوته، طوله، طول پدانکل، وزن هزار دانه، دهی، ارتفاع بوت  گلریخگیري صفات تا اندازه

 بوته از 45 و F1و ،P1، P2هاي  نسل  بوته نرمال از30تعداد دانه در سنبله، تعداد   دانه در بوته،عملکرد
  فنولوژي-مرفو صفاتتعیین براي  F2هاي کاشت در نسل  ردیف  بوته از60 و BC2  وBC1هاي  نسل

  .برداشت گردید
هاي موجود براي کلیه صفات مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و با مشاهده تفاوت   نسلدر ابتدا

 پارامترهاي مختلف و )1982 ،روش ماتر وجینکز( ها نسل ها، تجزیه میانگین دار در بین نسل معنی
 در این روش میانگین کلی هر. ت فوق انجام شدابراي صف 1با استفاده از حداقل مربعات وزنی ژنتیکی

  :شود صفت به صورت زیر نشان داده می
 

Y= m+α[d]+β[h]+α2[i]+2αβ[j]+β2[l] )1                                                                 (  
  

 مجموع اثر: [d]ها در یک تالقی،  میانگین تمام نسل: mمیانگین یک نسل، : Y: از  اجزا فرمول عبارتند
مجموع اثر : [j] افزایشی، ×مجموع اثر متقابل بین افزایشی : [i]مجموع اثر غالبیت، : [h]افزایشی، 

ضرایب هر : β2  وα، β، α2 ،2αβغالبیت،  × مجموع اثر متقابل غالبیت: [l] غالبیت، × متقابل افزایشی
 .دنباش  مدل میيیک از پارامترها

. هاي مشاهده شده استفاده شد میانگین ینیهاي دو، سه، چهار، پنج و شش پارامتري، در تب از مدل
با چهار، سه، دو و یک درجه آزادي مورد بررسی قرار ) 2χ( کاي اسکویر ها به کمک آزمون مدل این

  .)1982 ،ماتر وجینکز(فات مشخص شد گرفتند و بهترین مدل براي هر یک از ص
  :هاي زیر محاسبه شدند  تنوع از طریق فرمول، اجزا)1982 (بر اساس روش ماتر وجینکز

  

)2(                                                                      )(4 221
WFBCBC

EVVVH  

  

)((24
212 BCBCF VVVD  )3                     (                                                        
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21 BCBC VVF   )4(                                                                                            
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4
1

121 FPPW VVVE                                                                                        )5 (
                                                                               
                                                
1-  Weighted least square 
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: Hجزء افزایشی تنوع، : Dتنوع، ) محیطی(جزء غیر قابل توارث : EW :هاي فوق عبارتند از  فرمولااجز
توانیم نسبت غالبیت یعنی  همچنین می. هاي ژنی  روي تمام مکانd ،hهمبستگی : Fجزء غالبیت تنوع، 

D
H و 

DH
F


  .گردیدهاي ژنی متفاوت برآورد   از انحرافت غالبیت در مقرمعیاريعنوان  را به 

  :استفاده شدزیر هاي   از فرمولترتیب  و خصوصی بهپذیري عمومی براي وراثت
)6                                                                  (}/])({[

2212

2/12
FPPFbs VVVVh   

)1951محمود و کرامر، (  
 

}/])({[
21212

3/2
FFPPFbs VVVVVh                                                             (7) 

)1960آالرد، (   
 

}/])({[
21212

3/12
FFPPFbs VVVVVh  )8                                                           (  

)1952وارنر، (   
 

}/])({[
2212

2/2
FPPFbs VVVVh  )9                       (                                             

) 1960آالرد، (   
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  .کار گرفته شد  جهت محاسبات بهMinitab و SASافزارهاي آماري  نرم
 

 نتایج و بحث
هاي  نسل داري بین دهد که تفاوت معنی نشان می) 2 و 1 هاي جدول(نتایج تجزیه واریانس وزنی 

 تجزیه نبنابرای وجود دارد و  درصد5 و  درصد1مورد بررسی براي کلیه صفات در سطح احتمال 
هاي  گیري شده در نسل مقایسات میانگین هر یک از صفات اندازه. باشد مانع می ها بال نسل میانگین
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قرار گرفتن .  نشان داده شده است4 و3هاي جدولمختلف هر دو تالقی و در هر دو شرایط محیطی در 
یشی در کنترل این تواند نشانه وجود آثار افزا ج در حدواسط دو والد براي بعضی از صفات میینتا

 حاصل از تالقی دو والد در بعضی از صفات به F1از طرف دیگر میانگین صفات در . صفات باشد
 وجود غالبیت نسبی و یاغالبیت کامل در این گونه بیانگرتر بود که این وضعیت  یکی از والدین نزدیک

 بود که دلیل آن را F2هاي   بیش از جمعیتF1هاي   صفات میانگین هیبریدبیشتردر . صفات است
از میانگین F1  درجه غالبیت نیز بر طبق انحراف. توان به آثار سوء ناشی از خویش آمیزي ربط داد می

ین مفهوم است ا همثبت بودن درجه غالبیت ب.  آمده است10 و9 هاي جدولوالدین براي تمام صفات در 
. نگین باالتري است اتفاق افتاده استکه غالبیت براي صفت مورد بررسی به طرف والدي که داراي میا

و منفی بودن این نسبت غالبیت براي صفت مورد بررسی به طرف والدي که داراي میانگین کوچک 
 براي دو صفت عملکرد دانه و F2 مربوط به توزیع فراوانی گیاهان 1- 8اشکال . تري است اتفاق افتاده

باشد و همچنین در این آزمایش تفکیک  القی میوزن هزار دانه براي شرایط نرمال و تنش در هر دو ت
 و دشتی و 2007؛ مونیر و همکاران، 1998قنادها، ( شود متجاوز براي افزایش عملکرد دیده می

  .)اند  نیز در تحقیقاتشان به تفکیک متجاوز اشاره کرده2010همکاران، 
که در هر ستون  (tمون  بر اساس آزیکیتها و برآورد پارامترهاي ژن  نتایج تجزیه میانگین نسل

 5 هاي جدولکه در ستون آخر (و آزمون کاي اسکویر )  ثبت شده6 و5 هاي جدولپارامترهاي ژنتیکی 
 براي صفت محیطی شرایط ر هر دود اول و دوم هاي براي تالقیانجام شد که )  آورده شده است6 و

ر در هر یکاي اسکو  شدن آزموندار با توجه به غیر معنی. ارئه شده است 6 و5هاي جدولوزن بوته در 
. آثار اپیستازي براي صفت وزن بوته دیده شد  مدل ژنتیکی داريمحیطیو شرایط هر دو دو تالقی 

غالبیت   و[j] غلبیت ×افزایشی  ،[i] افزایشی ×افزایشی ) اپیستازي ژنی(بنابراین اثرهاي متقابل غیرآللی 
 . نقش داشتند بوتهوزن  غالبیت در کنترل صفتهاي اصلی افزایشی و همراه اثر  به[l] غالبیت ×

نیز اثرهاي اپیستازي ژنی در کنترل ) 2007(و احمدي و همکارن ) 2007( مطالعات مونیر و همکاران
هاي محیطی  اثر هاي مختلف شامل نسل  واریانسء اجزا. داده استرا نشان  گندمدر  بوتهوزن صفت
(EW) فزایشی ا و واریانس اثرهاي(D)نس اثر غالبیت ، واریا(H) مقدار ،F ،

D
H  و

DH
F


  در

 در هردو شرایط محیطی و اول در تالقی Fمنفی بودن عالمت .  برآورد شده است8و 7 هاي جدول
. در جهت کاهش وزن برتري داشتندهاي مسئول وزن بوته  ژن نشان داد که در محیط تنش دومتالقی 
هاي مسئول افزایش وزن بوته را نشان  برتري ژن Fمثبت   عالمتنرمال در شرایط دومتالقی  ولی در
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 مقادیر. داد
D
H که نشان  ترتیب کمتر و بیشتر از واحد بود در دو تالقی و هر دو شرایط محیطی به

 دوم واهمیت بیشتر واریانس غالبیت در تالقی اولر واریانس افزایشی در تالقی دهنده اهمیت بیشت
 مقادیر پایین. است

DH
F


 شرایط محیطی بیانگر این امر است که هر دو نیز در هر دو تالقی و

انحرافات غالبیت 
d
hو عالمت یکسان نیستند   از لحاظ بزرگی واًهاي ژنی متفاوت خصوص  در مکان

 برآورد
D
Hدهد که تفاوت فاحش این برآورد با درجه غالبیت   متوسط غالبیت را نشان می

d
h دلیل بر 

پذیري عمومی براي صفت وزن بوته در   وراثتدامنه 10 و 9 هاي با توجه به جدول.باشد این دعا می
 ترتیب  بهدوم  و در تالقی50/0 -65/0 و 65/0 -79/0 ترتیب  و تنش بهنرمال شرایط اول و درتالقی 

 و تنش نرمالشرایط   دراولپذیري خصوصی در تالقی   و میزان وراثت82/0 -86/0 و 74/0 -79/0
 تفاوت فاحشی که بین .دست آمد ه ب41/0 و38/0ترتیب   بهدوم و در تالقی 43/0 و62/0ترتیب  به

ها وجود دارد بیانگر بزرگ بودن اثرات غالبیت  پذیري عمومی و خصوصی در این تالقی مقادیر وراثت
 همراه اثرهاي افزایشی و غالبیت در کنترل صفت ارتفاع بوته هاي اپیستازي ژنی به نقش اثر. باشد می

هاي احمدي و همکارن  که این نتایج با نتایج آزمایش .و بهترین برازش را نشان دادند مشاهده شد
) 2010( خطاب و همکاران ،)2010(، اوجاقی و همکاران، )2008(گل آبادي و همکارن ) 2007(

در هر دو  و هر دو تالقی در .مطابقت دارد) 2010( دشتی و همکاران) 2011( سلطان و همکاران
 با مقایسه واریانس .هاي پاکوتاهی بوته است غالبیت با ژن بیانگر F عالمت منفی ایط رطوبتیشر

  اهمیت بیشتر واریانس افزایشی در کنترل اینصفت ارتفاع بوته براي (H) و غالبیت (D)افزایشی 
مقادیر. شود صفت در هر دو تالقی به غیر از یک حالت مشاهده می

D
H تالقی اول در هر دو در 

و فقط کند،  می مشخص  اهمیت واریانس افزایشی رارایط تنشدوم در شتالقی شرایط رطوبتی و در 
 مقادیر .یک بود  باالتر از) 35/2(  براي ارتفاع بوتهاول در شرایط نرمالتالقی در 

DH
F


 متفاوت ز نی

را نشان هاي ژنی متفاوت خصوصاً از لحاظ عالمت و بزرگی  در مکاندن انحرافات درجه غالبیت بو
بنابراین برآورد.داد

D
Hبا درجه غالبیت 

d
h در شرایط اول تالقی  در. دهد تفاوت زیادي را نشان می

در تالقی اول در اما.  غالبیت به براي صفت طول پدانکل برازش گردید–یشیافزا تنش مدل ساده
همراه اثرهاي  هاي اپیستازي ژنی به اثر نقششرایط نرمال و تالقی دوم در هر دو شرایط رطوبتی 

آبادي و همکارن  که با مطالعات گل  مشاهده شد طول پدانکلافزایشی و غالبیت در کنترل صفت
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مقادیر .مطابقت داشت) 2008(
D
H  بیشتر  براي صفت طول پدانکل تنششرایط در هر دو تالقی در

 در تالقی اول در F  مثبت عالمت.دهنده اهمیت بیشتر واریانس غالبیت است که نشان .از واحد بود
  افزایش طول پدانکلهاي مسئول شرایط نرمال و تالقی دوم در هر دو شرایط محیطی بیانگر غالبیت ژن

براي صفت وزن هزار دانه در هر دو تالقی و هر دو شرایط محیطی و براي صفت عملکرد .باشد می
 [l]غالبیت  × و غالبیت [i]افزایشی  ×آثار متقابل افزایشی دانه در بوته در تالقی اول و در شرایط تنش 

زاده و  ، باقی)2005(و همکاران ت مرادي عاشور ، مطالعا حائز اهمیت بوددو صفتدر کنترل این 
 و سلطان و همکاران) 2010(، ارکول و همکاران )2010( و عشقی و همکاران) 2008( همکاران

 نشان داده  در بوته و وزن هزار دانه نیز اثرات اپیستازي ژنی را در کنترل صفات عملکرد دانه)2011(
قادیر م. است

D
Hدر بوته به عملکرد دانهکند، براي صفت  همیت واریانس غالبیت را مشخص می که ا 

در شرایط تنش دوم  تالقی  درو براي صفت وزن هزار دانه) 50/0(در شرایط تنش اول غیر از تالقی 
همراه اثرهاي افزایشی و غالبیت در کنترل  هاي اپیستازي ژنی به نقش اثر. بیشتر از واحد بود) 93/0(

 ، عشقی و همکاران)2007( مطالعات احمدي و همکارن. سنبله مشاهده شد اد دانه درصفت تعد
نیز اثرات اپیستازي ژنی را در کنترل ) 2010(، ارکول و همکاران )2010(، اوجاقی و همکاران، )2010(

 و [i]افزایشی  × متقابل  افزایشی اثراتدر کنترل صفت طول سنبله . این صفت را نشان داده است
 زاده و همکاران و باقی) 2007( که با نتایج احمدي و همکارن ، حائز اهمیت بودند[l]غالبیت  ×بیت غال
 غالبیت براي صفت - مدل ساده افزایشینرمالدر شرایط اول  براي تالقی .مطابقت داشت) 2008(

 [i] افزایشی×نی افزایشی  متقابل اپیستازي ژاتولی در موارد دیگر اثر. دهی برازش داده شد تاریخ گل
که در تأیید با نتایج  دادند نشان دهی  نقش مهمی را در کنترل صفت تاریخ گل[l] غالبیت ×و غالبیت 

  . بود)2007( مونیر و همکاران
 در صفات وزن هزار دانه و تاریخ جز  هب مشاهده شد، زیرا در این آزمایش 1چند ژنیصفات 

 اول و شرایط تنش و عملکرد دانه در  تالقیاول در شرایط نرمال و طول پدانکل در در تالقی دهی گل
طور  ه صفات نبود و ببیشترمدل مناسبی براي   غالبیت-مدل ساده افزایشیدوم و شرایط تنش  تالقی

 این در.باشند  مهم می مورد بررسی توارث صفاتنتیجه دردر ، داري اهمیت بودندستازيکلی اثرات اپی
 اهمیت [j] اثرات و. باشد میاز اهمیت زیادي برخوردار  [l]  اثراتهمراه به [i]مطالعه اثرات ژنی 
در تالقی اول براي صفات ارتفاع و وزن بوته در شرایط نرمال، عملکرد دانه و . کمتري داشته است

                                                
1- Polygenic  
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دوم براي صفات وزن هزار دانه در شرایط تنش و طول سنبله در هر دو شرایط رطوبتی و در تالقی 
دهی در هر  وزن بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و طول سنبله در شرایط نرمال و تاریخ گل

  بودند،1هاي مخالف عالمت داراي دار بودند  معنی[l]  و[h] که هر دو جزء یی در جادو شرایط رطوبتی
یستازي، مشکلی را در جهت انتخاب  این نوع اپباشد  می2 اپیستازي از نوع دو گانهدهنده که نشان

هاي  جمعیت ها و خانواده واریانس را براي 3در حقیقت اثر متقابل مکمل. کند گیاهان مطلوب ایجاد نمی
که با نتایج  دهد  این واریانس را کاهش میگانه غالباً دو دهد، اما اثر متقابل در حال تفرق افزایش می
مطابقت ) 2010( و دشتی و همکاران) 2007( و همکارن، احمدي )2005( مرادي عاشور و همکاران

متقابل براي صفات وجود   اثر4دهد که ماهیت متضاد  نشان می[i]و  [d]هاي مخالف  عالمت. داشت
  صفات عملکرد دانه و طول پدانکل در شرایط نرمال، وزن هزار  تالقی اول برايکه این امر در دارد،

ر هر دو شرایط محیطی و در تالقی دوم براي صفات وزن هزار دانه، دانه در شرایط تنش و تعداد دانه د
 باسانالریاگ و توکلوکه با تنایج مشاهده شدطول پدانکل و تعداد دانه در هر دو شرایط رطوبتی 

  .مطابقت داشت ) 2010(و ارکول و همکاران ) 2007(
یی که اثرات ژن را مشخص ها نیز انجام گرفت زیرا پارامترها  تجزیه واریانس نسلپژوهشدر این 

هاي ژنتیکی  اما واریانس. باشند می  همه مقرهاي ژنی در حال تفرق5کنند در حقیقت اثرات متعادل می
ها مجموع مربعات اثرات هر مقر ژنی بوده و   چون آن،گیرد وسیله اثرات متعادل تحت تأثیر قرار نمی هب

 همانند 6ها نسل تجزیه واریانس بنابراین دنشو صورت اثرات افزایشی و غالبیت بیان می هبنابراین ب
 ها اجزا تنوع نسل با استفاده از واریانس .)1998قنادها،  (تواند انجام گیرد می ها میانگین نسل تجزیه

EW ،D ،H ،F، 
D
H و 

DH
F


 صفات و در هر دو بیشتر براي (H)جزء غالبیت .  برآورد شدند

 متوسط غالبیت ژنی.  و تنش رطوبتی بیش از جزء افزایشی بودنرمالشرایط 
D
H صفات بیشتر نیز در 

 ین و مقدار پایباشد می بیانگر اهمیت غالبیت که تر از یک بود بزرگهر دو شرایط محیطی و 
دست آمده از  از نتایج به این نتایج با بخشی. )10  و9جدوال (کند   خصوصی را توجیه میپذیري وراثت

تواند ناشی از خنثی شدن اثر ژنی مثبت و منفی  می نداشت که احتماالً ها مطابقت جزیه میانگین نسلت
                                                
1- Opposite signs 
2- Duplicate type  
3- Complementary  
4- Oppositional nature 
5- Balance effects 
6- Analysis of generation variances  
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نیز در مطالعه خود به ) 2008(ن اآبادي و همکار گل که ژنی باشد هاي مسئول غالبیت در بیشتر مکان
بودن فرضیاتی از قبیل تفرق  اثرهاي مختلف ژنی با صادق اصوالً تخمین. دست یافتند همین تناقض

هاي چندگانه، عدم وجود پیوستگی ژنی و عدم  دیپلوئیدي، هموزیگوت بودن والدین، عدم وجود آلل
. هاي گندم صادق است عیتفرض اول در جم. یابی است دست محیط و ژنوتیپ قابل قابلتوجود اثر م

د شو می ها منجر به برآورد ناصحیح از اثرهاي ژنی اما در مورد سایر فرضیات، هر گونه انحرافی از آن
  ).2008ن، اآبادي و همکار گل(
  

  .در هر دو شرایط محیطی Ws-82-14 × تالقی شیراز تجزیه واریانس-1 جدول
 منع تغییرات

 محیط صفت
 خطا نسل ها تکرار

47/0 نرمال  46/3 ** 10/1  
  بوتهوزن

78/4 تنش  89/18 ** 98/0  
92/7 نرمال  91/13 ** 11/1  

 تعداد دانه در سنبله
50/18 تنش  46/3 ** 03/1  
23/21 نرمال  68/18 ** 06/1  

88/5 تنش ارتفاع بوته  13/8 ** 13/1  
00/3 نرمال  50/3 ** 02/1  

 عملکرد دانه در بوته
61/4 تنش  35/9 ** 04/1  
82/12 نرمال  3/4 ** 07/1  

 ول پدانکلط
47/11 تنش  06/8 ** 11/1  
73/1 نرمال  63/8 ** 00/1  

 وزن هزار دانه
01/16 تنش  98/24 ** 26/1  
83/0 نرمال  99/6 ** 03/1  

 طول سنبله
37/0 تنش  09/15 * 04/1  
48/2 نرمال  07/199 ** 15/1  

 دهی تاریخ گل
17/69 تنش  14/134 ** 76/1  

 .درصد 1ار در سطوح احتمال د  معنی**
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  . شعله در هر دو شرایط محیطی× تالقی شیراز تجزیه واریانس-2 جدول
 منع تغییرات

 محیط صفت
 خطا ها نسل تکرار

61/0 نرمال  43/2 * 98/0  وزن بوته 
58/16 تنش  58/16 ** 99/0  

53/14 نرمال  18/51 ** 02/1  
 تعداد دانه در سنبله

29/11 تنش  33/27 ** 15/1  

5/6 نرمال  71/27 ** 06/1  
57/15 تنش ارتفاع بوته  94/22 ** 04/1  

15/10 نرمال  18/11 ** 28/1  
 عملکرد دانه در بوته

98/3 تنش  98/3 ** 25/1  

52/5 نرمال  25/112 ** 01/1  
 طول پدانکل

22/6 تنش  45/181 ** 09/1  

75/0 نرمال  96/9 ** 00/1  
 وزن هزار دانه

72/0 تنش  94/26 ** 09/1  

45/3 نرمال  5/17 ** 02/1  
 طول سنبله

74/1 تنش  69/17 ** 01/1  

34/47 نرمال  12/54 ** 61/1  
68/7 تنش تاریخ گلدهی  01/90 ** 28/1  

 .درصد 1 و 5دار در سطوح احتمال  ترتیب معنی   به**و  *
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  .در هر دو شرایط محیطی Ws-82-14 ×  تالقی شیراز مقایسات میانگین-3 جدول
 P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 محیط صفت

17/90 نرمال  ab 53/82  bc 13/92  a 93/82  bc 81/80  c 55/80  c وزن بوته 
78/61 تنش  ab 13/34  d 61/67  a 87/51  c 52/60  abc 99/56  bc 

77/67 نرمال  b 33/76  a 13/66  b 24/61  c 25/68  b 71/68 b 
 تعداد دانه در سنبله

c 94/66 31/63 تنش  bc 73/77  a 54/64  bc 86/16  bc 84/70  b 

00/80 نرمال  b 55/84  a 01/80  b 49/85  a 22/74  c 45/78 c 
80/70 تنش ارتفاع بوته  c 03/76  ab 82/76  a 89/76  a 01/73  bc 80/75  ab 

39/37 نرمال  a 10/30  bc 93/26  c 10/31  bc 00/32  b 62/30  bc 
  در بوتهعملکرد دانه

35/23 تنش  a 41/15  c 14/19  b 64/16  bc 86/16  bc 58/15  c 

19/35 نرمال  ab 04/30  ab 50/34  b 64/36  a 88/34  ab 88/34  b 
 طول پدانکل

93/32 تنش  a 77/28  b 46/32  a 58/32  a 45/33  a 91/29  b 

17/37 نرمال  a 09/32  b 44/39  a 06/39  a 55/37  a 32/37  a 
 وزن هزار دانه

46/26 تنش  a 36/18  d 15/22  c 15/24  b 76/22  bc 13/21  c 

76/11 نرمال  c 88/13  a 31/12  bc 24/12  bc 21/12  bc 46/12  b 
 طول سنبله

96/10 تنش  d 23/13  a 10/12  c 29/12  bc 20/12  bc 89/12  ab 

67/205 نرمال  d 82/209  a 18/208  b 81/206  c 19/206  cd 01/209  a 
 دهی تاریخ گل

11/207 تنش  c 42/210  a 54/210  a 15/209  b 72/207  c 12/210  a 
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  . شعله در هر دو شرایط محیطی×  تالقی شیراز مقایسات میانگین–4 جدول
 P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 محیط صفت

09/94 نرمال  b 64/85  b 05/106  a 22/85  b 88/90  b 28/88  b وزن بوته 
26/74 تنش  a 16/61  c 25/72  a 83/68  ab 41/73  a 00/65  bc 

31/82 نرمال  b 45/89  a 27/54  d 49/58  d 92/67  c 62/70  c 
 هتعداد دانه در سنبل

10/64 تنش  b 35/72  a 40/60  bc 40/60  d 84/58  c 59/62  bc 

16/80 نرمال  c 42/96  a 55/95  a 99/94  a 57/87  b 71/96  a 
84/80 تنش ارتفاع بوته  c 99/87  b 10/91  ab 98/89  b 34/83  c 71/93  a 

21/48 رمالن  a 18/28  c 04/39  b 24/37  b 80/36  b 18/27  c در عملکرد دانه 
39/20 تنش بوته  ab 52/16  b 46/21  a 16/19  ab 64/18  ab 53/17  ab 

72/33 نرمال  c 52/26  d 35/41  a 02/40  a 26/38  b 17/37  b 
 طول پدانکل

44/32 تنش  c 13/24  d 65/38  a 15/37  a 24/34  b 17/34  b 

44/43 نرمال  ab 51/37  d 45/45  a 99/41  bc 49/40  c 67/39  cd 
 وزن هزار دانه

60/32 تنش  a 87/22  c 96/32  a 64/31  a 74/27  b 05/25  c 

58/13 نرمال  a 58/12  b 97/11  cd 57/11  d 45/12  bc 82/11  d 
 طول سنبله

59/13 تنش  a 46/11  c 15/13  a 65/11  c 47/12  b 45/11  c 

65/204 نرمال  c 57/209  a 15/207  b 23/207  b 84/204  c 77/207  b 
52/204 تنش دهی تاریخ گل  e 35/211  a 61/210  b 82/209  c 23/206  d 31/210  bc 
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   .در هردوشرایط محیطی Ws-82-14 ×شیراز تالقی تنوع در  اجزا-7 جدول
 Ew D H F H/D^1/2 F/DH^1/2 محیط صفت

58/19 نرمال  28/88  69/28  16/5-  57/0  10/0- 63/38 تنش وزن بوته   42/77  87/50  77/12-  81/0  20/0-  
58/16 نرمال  18/51  85/66  16/5  14/1  09/0 37/19 تنش تعداد دانه در سنبله   79/64  88/79  96/5  11/1  08/0  
96/27 نرمال  81/87  82/52  64/27-  78/0  41/0- 69/17 تنش ارتفاع بوته   60/88  31/36  69/17-  64/0  31/0-  
57/11 نرمال  68/48  95/75  73/2-  25/1  04/0-   درعملکرد دانه 

69/28 تنش بوته  53/92  43/23  50/8  50/0  18/0  
59/12 نرمال  24/16  96/54  64/2  84/1  09/0 36/12 تنش طول پدانکل   21/55  12/36  27/4-  81/0  10/0-  
06/17 نرمال  45/39  93/73  20/3  37/1  06/0 91/11 تنش وزن هزار دانه   62/16  99/44  61/2-  65/1  10/0-  
14/1 نرمال  97/1  73/3  06/0  37/1  02/0 57/0 تنش طول سنبله   89/3  07/4  25/0  02/1  06/0  
65/1 نرمال  75/9  27/3  33/1-  58/0  23/0- 35/1 تنش تاریخ گلدهی   45/1  13/6  58/0-  05/2  19/0-  

  

  .شرایط محیطی دو هر در شعله × شیراز تالقی تنوع در  اجزا-8جدول 
 Ew D H F H/D^1/2 F/DH^1/2 محیط تصف

28/15 نرمال  81/49  13/106  57/9  41/1  14/0  
78/11 تنش وزن بوته  94/60  82/65  01/9-  43/1  10/0-  

18/11 نرمال  89/62  86/74  84/0  09/1  01/0  
75/7 تنش تعداد دانه در سنبله  62/35  86/45  55/10-  13/1  26/0-  

80/8 نرمال  72/29  66/162  56/4-  35/2  06/0-  
83/14 تنش ارتفاع بوته  37/55  52/3  49/8-  25/0  61/0-  

04/33 نرمال  98/39  97/58  02/2  21/1  04/0  
97/8 تنش  در بوتهعملکرد دانه  57/43  84/33  86/5  88/0  15/0  

81/1 نرمال  13/26  01/41  00/3  25/1  09/0  
98/4 تنش طول پدانکل  63/25  38/1  62/3  23/0  61/0  

60/17 نرمال  43/15  53/17  35/5  29/1  12/0  
34/10 تنش ر دانهوزن هزا  01/66  59/57  53/8-  93/0  14/0-  

23/0 نرمال  39/2  29/3  61/0-  17/1  22/0-  
79/2 تنش طول سنبله  64/1  35/0  71/0  49/0  8/0  

39/2 نرمال  50/6  22/13  73/1-  43/1  19/0-  
02/1 تنش تاریخ گلدهی  89/6  39/5  59/2-  88/0  43/0-  
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 EW تر از تنوع محیطی  بسیار بزرگبیشتر  درH ،D این بود که اجزا تنوع اجزا  درنکته قابل توجه
توان  کاهد می  دقت مطالعات ژنتیکی میی که واریانس محیطی منبع خطایی است که ازیجا و از آن بود

 گیري کاره ب .اطمینان بیشتري داشت آن دست آمده از نظر تأثیر کم محیط بر به صحت نتایج به
زیاد بین   وجود تفاوت.شد پذیري عمومی هاي متفاوت، منجر به برآوردهاي متفاوتی از وراثت فرمول

اگر . باشد می ها نیز بیانگر سهم بیشتر اثر غالبیت  در تالقی عمومی و خصوصیپذیري برآودهاي وراثت
مشخص  ژنتیکی تنوع راتواند سهم  نمی وراثت پذیري خصوصی  به خوبیعمومی پذیري چه وراثت

  باشد  نماید اما باال بودن میزان آن معرف انتقال صفات از والدین به نتاج می
  

 در هر  Ws-82-14هاي متفاوت در تالقی شیراز  پذیري بوسیله روش  درجه غالبیت، برآوردهاي وراثت-9جدول 
 .دو شرایط محیطی

 محیط صفت وصیوراثت پذیري خص برآورد وراثت پذیري عمومی 
)1960(آالرد محمود و درجه  )1952( وارنر  )1960(آالرد   )1952(وارنرمتر    

03/0 نرمال  79/0  79/0  65/0  75/0  72/0  62/0  وزن بوته 
3/1 تنش  65/0  65/0  50/0  60/0  57/0  43/0  

97/1 نرمال  55/0  55/0  29/0  46/0  42/0  25/0  
 تعداد دانه در سنبله

-10/1 تنش  71/0  71/0  75/0  72/0  73/0  45/0  

-40/1 نرمال  75/0  75/0  60/0  70/0  67/0  52/0  
 ارتفاع بوته

-5/3 تنش  82/0  82/0  68/0  78/0  75/0  62/0  

-82/0 نرمال  75/0  75/0  83/0  78/0  79/0  44/0  در عملکرد دانه 
01/0 تنش بوته  80/0  82/0  49/0  70/0  64/0  57/0  

-32/0 نرمال  69/0  69/0  58/0  65/0  63/0  24/0  
  پدانکلطول

9/0 تنش  75/0  75/0  74/0  75/0  75/0  56/0  

25/2 نرمال  76/0  76/0  62/0  71/0  69/0  36/0  
 وزن هزار دانه

15/0 تنش  61/0  62/0  63/0  62/0  62/0  26/0  

14/0 نرمال  65/0  65/0  61/0  63/0  63/0  32/0  
 طول سنبله

-004/0 تنش  85/0  86/0  82/0  84/0  84/0  55/0  

34/0 نرمال  74/0  75/0  81/0  76/0  78/0  66/0  
 تاریخ گلدهی

-00/1 تنش  66/0  67/0  59/0  64/0  63/0  20/0  
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در هر دو شعله  ×هاي متفاوت در تالقی شیراز  وسیله روش ه درجه غالبیت، برآوردهاي وراثت پذیري ب-10جدول 
 .شرایط محیطی

 وراثت پذیري خصوصی ثت پذیري عمومیبرآورد ورا 
درجه غالبیت  محیط صفت

)h/d( 
محمود و 

 )1951(کرامر
  آالرد 

)1960( 
   وارنر

)1952( 
  آالرد 

)1960( 
تر ام
 )1982(زوجینک

 )1952(وارنر

 41/0 84/0 83/0 86/0 82/0 82/0 54/1 تنش وزن بوته 38/0 77/0 77/0 74/0 79/0 79/0 79/3 نرمال
 48/0 79/0 77/0 86/0 73/0 72/0 67/0 تنش لهتعداد دانه در سنب 51/0 82/0 81/0 84/0 80/0 80/0 86/2 نرمال
 41/0 78/0 77/0 82/0 75/0 74/0 -72/2 تنش ارتفاع بوته 51/0 70/0 71/0 66/0 74/0 74/0 -78/0 نرمال
 در عملکرد دانه 29/0 51/0 52/0 49/0 54/0 54/0 66/1 نرمال

 56/0 77/0 78/0 75/0 80/0 79/0 -16/1 تنش بوته
 30/0 73/0 74/0 69/0 76/0 76/0 76/2 تنش طول پدانکل 52/0 93/0 93/0 92/0 93/0 93/0 27/3 نرمال
 57/0 82/0 82/0 81/0 84/0 83/0 96/0 تنش وزن هزار دانه 35/0 64/0 65/0 59/0 68/0 68/0 64/1 نرمال
 29/0 71/0 73/0 66/0 77/0 76/0 51/0 تنش طول سنبله 51/0 93/0 92/0 96/0 94/0 91/0 -67/0 نرمال
 58/0 83/0 85/0 80/0 87/0 87/0 -54/0 تنش تاریخ گل دهی 60/0 79/0 78/0 82/0 76/0 76/0 26/0 نرمال

پذیري عمومی احتماالً معرف زیادتر بودن تنوع  باال بودن وراثت .)2008آبادي و همکاران،  گل(  
 .نظر است  به تنوع محیطی و همچنین ادغام اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در جامعه موردژنتیکی نسبت

در گندم نان قابلیت توارث عمومی و خصوصی را براي صفت ) 2005(مرادي عاشور و همکاران 
 نیز )2010(اوجاقی و همکاران،  . گزارش کردند درصد32 و  درصد52ترتیب  عملکرد دانه در بوته به

پذیري عمومی را براي صفات  دامنه وراثت ها در گندم ده از تجزیه و تحلیل میانگین نسلبا استفا
 صفات این  در تمام.گزارش کردند را  درصد92 تا  درصد47از مورفولوژیک و زراعی مورد مطالعه 

که براي نمونه فقط دو صفت عملکرد دانه و وزن (  بودند پیوستهF2دو تالقی توزیع فراوانی گیاهان 
 مشاهده شد، که ممکن است پژوهش در این F2فقدان توزیع نرمال ). هزار دانه آورده شده است

هاي فراوانی به  تمایل منحنی در توزیع. ها باشد علت وجود غالبیت، اپیستازي، یا پیوستگی بین ژن به
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وانی طور کلی توزیع فرا هب.  آن است که غالبیت به طرف آن جهت وجود داردبیانگریک جهت خاص 
 به طرف عملکرد کمتر متمایل بود، و تفکیک متجاوز به طرف عملکرد بیشتر مشاهده شد، F2گیاهان 

تواند براي  هاي است که می  احتماأل داراي ژن یا ژن(P1)دهد والد حساس به تنش خشکی   که نشان می
فکیک متجاوز را  به اشتراك گذاشته و ت(P2) هاي مقاوم والد متحمل به خشکی عملکرد بیشتر با ژن

که از ترکیب اجزا ( در هر دو تالقی و هر دو شرایط رطوبتی تفکیک متجاوز   F2نسل. ایجاد کند
تواند واجد  ها می ، در همه صفات نشان داد که این تالقی)ژنتیکی هر دو والد تالقی نشأت گرفته است

 .نتاج نوترکیب متحمل به خشکی باشند
 

 
  و عملکرد دانه در بوته  )راست( صفات وزن هزار دانه F2 توزیع فراوانی -2 و 1هاي  شکل

  )تنش( Ws-82-14 ×تالقی شیراز در) چپ(
  

 
  ) چپ(و عملکرد دانه در بوته  )راست( صفات وزن هزار دانه F2  توزیع فراوانی -4 و 3هاي  شکل

 )نرمال( Ws-82-14  × در تالقی شیراز
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  ) چپ(و عملکرد دانه در بوته )راست( صفات وزن هزار دانه F2 توزیع فراوانی -6 و 5هاي  شکل
 )تنش(شعله  × در تالقی شیراز

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  در ) چپ(و عملکرد دانه در بوته  )راست( صفات وزن هزار دانه F2  توزیع فراوانی -8و7هاي  شکل
 )نرمال(شعله    ×تالقی شیراز
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Abstract 

Generation mean analysis with joint scaling test was performed to determine the type 
of gene action. Generations of F1, F2, BC1 and BC2 were derived from crosses between 
Shiraz (drought susceptibility) cultivar with Ws-82-14 line (drought tolerance) and Shiraz 
cultivar with Shole (drought tolerance) along with their parents were sown in a 
randomized complete block design with three replications under stress and non-stress 
moisture conditions. Traits evaluated in this experiment included plant height, peduncle 
length, spike length, number of grains per spike, grain yield per plant, 1000- seed weight, 
flowering date and plant weight. Genetic parameters including mean (m), gene effects 
additive (d), dominance (h), epistasis effects additive × additive [i], additive× dominance 
[j], and dominance× dominance[l] were evaluated for different traits. The dominant gene 
effect was found the most important genetic effect in controlling many traits evaluated. In 
addition the additive× additive [i] epistasis was more important than dominant× 
dominant[l] epistasis. The average of broad sense and narrow sense heritabilities were 
obtained for grain yield in Ws-82-14×Shiraz cross in normal condition, 78% and 44%, in 
stress condition , 69% and 57%, while in Shole×Shiraz cross in normal condition were 
52% and 29%, and in stress condition , 78% and 56%, respectively. The average degree 
of dominance 

D
H  in most of the traits was larger than 1which indicated the importance 

of dominance and it was in agreement with the low value of narrow sense heritability. 
Transgressive segregation for the whole traits showed that these crosses can result into 
recombinant progenies for drought tolerance. 
 
Keywords: Weat; Gene action; Dought Tolerance; Heritability; Tansgressive 
segregation1 
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