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 چکیده

 گندم نان شامل نه رقم دی آلل یک جمعیت از ای ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با آنارزیابی پارامتره برای

های کامل تصادفی با  ها در قالب طرح بلوک ژنوتیپ ها استفاده شد. آن طرفه یکهای  حاصل از تالقی 2F نتایجو 

 ، طول ریشکمتر( )سانتی خر فصل کشت شدند و صفات ارتفاعآ خشکیتنش  مال ودو شرایط نردر سه تکرار و 

، تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه بارور، تعداد روز تا گلدهی، طول )تن در هکتار( عملکرد بیولوژیک، متر( )سانتی

تنوع مناسبی در  گیری شد. محاسبات ژنتیکی نشان داد که اندازه )تن در هکتار( دوره پرشدن و عملکرد دانه

پذیری عمومی و  ترکیب . برای اکثر صفات میانگین مربعاتداشته استجمعیت از لحاظ این صفات وجود 

در با هم توأم افزایشی و غیرافزایشی را  اثراتدار بود که نقش  معنی bو غیر افزایشی  aخصوصی و اثر افزایشی 

و تعداد روز  (80/0) یشکی مربوط به طول رپذیری خصوص وراثت بیشترینصفات روشن کرد. این کنترل 

تنش بیشتر از شرایط قابل توجهی به طور شرایط نرمال عملکرد در خصوصی پذیری بود. وراثت (57/0) گلدهیتا

با توجه به  خشکی. صفات ارتفاع و طول ریشک در هر دو شرایط و تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش خشکی بود

پذیری خصوصی باال  دارا بودن وراثتها و  و عدم وجود اپیستازی در کنترل آنمدل هیمن  فرضیاتآزمون 

غیرافزایشی در  با توجه به نقش زیاد واریانس شدند.  های اصالحی شناخته صفات مناسبی برای استفاده در برنامه

معیت مناسب داره این جبذر برای ا تک هایی همچون بالک و بالک کنترل اکثر صفات در جمعیت مورد نظر روش

 ند.باش می

 

 .، روش بالکپذیری آلل، وراثت مه دیگندم نان، طرح نی :ها واژهکلید 

 

 مقدمه
 افزایشجمعیتجهان دلیل بهواهمیتغالتبه

به  خصوصگندم مهمتأمینغذايبشر منبع زروعنوان

حال در روز  Mohammadi and)استافزایشبه

Khadambashi-Emami, 2007).  %36غذاي

کندوسهمآندرتامینتامینمیگندمجمعیتجهانرا

(Eid, 2009)%است20ییکالريغذا مناطقخشک.

هايزیرکشتگندمبخشبزرگیاززمینخشکونیمه

و(Ahmadi et al., 2003)رابهخوداختصاصداده

درمقاومتبهخشکیوعملکردازاهدافمهمفزایشا

بینملیهايبرنامه مللیالو نباتات باشدیماصالح

(Ahmadi et al., 2003)افزایشعملکرد هرچند .

،نژادگراندربرنامهاصالحیاستنهدفبهیتردانهمهم

و ژنیکداشته توارثپلی دانه عملکرد آنجاییکه از

اجزا ءکمّی در گیردیبرمبسیاريرا آن بسیارمطالعه را

.(Foroozanfar et al., 2011)نمودهاستمشکل

mailto:abdoshahi@gmail.com
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شدپیشر باعث عملکرد براي گزینش در کم فت

به گزتوجه به شودینژادگران جلب ثانویه صفات نش

(Landjeva et al., 2008) به. منجر که صفاتی

می گیاهان در خشکی به تحمل دارايافزایش شوند

هستند زیادي ت،اهمیت خشکی به تحمل ثیرأزیرا

میلیون غذایی امنیت بر مستقیم ها داشتانسان خواهد

(Rebetzke et al., 2006). ينژادبهيهابرنامهدر

عملکرد افزایش هدف مبنايبا بر اجزايانتخاب

 مهم بسیار )یمعملکرد  Mohammadi andباشد

Khadambashi-Emami, 2007.)زمانیکههدف

بهنژادگربه صفت چند اصالح ، همزمان بایدطور باشد

ژن پارامترهاي ابتدا مرتبطتیکی از هرکدام راصفاتبا

مناسب روش اطالعات این اساس بر سپس و برآورد

انتخابکند  ,Kamali-Zadeh et al)اصالحیرا

برنامه.(2013 یک شروع براي ژن عمل ارزیابی

 ,.Ahmad et al)باشدیمحائزاهمیتموفق،ينژادبه

نحوروش(.2011 از آگاهی براي مختلفی يههاي

شدهکنترل ارائه صفات بهژنتیکی بسته که است

ترینشود.کاربرديهااستفادهمیازآن،امکاناتموجود

 زراعی گیاهان در ژنتیکی طرح استآلليدروش

(Sabouri and Mohammadinejad, 2009.)

 نسل در بیشتر بذر تولید میزان دلیل امکان2Fبه

سطحگسترده آزمایشدر نسبتبهانجام تري 1Fنسل

دارد وجود از تحقیقاتخود محققینمختلفیدر نسل.

2F به نسل کنار در یا و کرده1Fتنهایی انداستفاده

(Joshi et al., 2004؛Al-Hamdani, 2010 ؛

Tahmasebi et al., 2006).Joshiهمکاران و

(2004 ترکیب( تعیین صفاتبراي از تعدادي پذیري

ايرابااستفادهمطالعهئیدکمیوکیفیدرگندمهگزاپلو

آللانجامدادندودوازدهصفتتعدادروزازروشدي

تاگلدهی،تعدادروزتارسیدگی،ارتفاع،مساحتبرگ

سنبله، در دانه عملکرد سنبله، طول پنجه، تعداد پرچم،

شاخصبرداشت، دانه، هزار وزن سنبله، در دانه تعداد

محتويپرو و گیاه در دانه اندازهیتئعملکرد گیرينرا

 مهماثراتکردند. کنترلافزایشی در را نقش ترین

پذیريوراثتEid(2009)صفاتموردبررسیداشتند.

درگندمودروبازدهژنتیکیصفاتمرتبطباعملکردرا

ارتفاعگیاه،طولیشرایطخشکیموردبررس قرارداد.

سنبله تعداد ت،سنبله، سنبله، در دانه تعداد %50اریخ

به هزاردانه وزن و مالحظهگلدهی قابل میانطور اي

بودژنوتیپ متفاوت ها . بازدهوراثتنامبرده و پذیري

نبلهووزنهزاردانهژنتیکیباالییرابرايصفاتطولس

کرد وراثتمشاهده برايولی ژنتیکی بازده و پذیري

وAhmedارتفاعگیاهوتعداددانهدرسنبلهپایینبود.

نحوهتوارثعملکردواجزايعملکرد(2007همکاران)

دادند. قرار بررسی مورد خشکی شرایط در را گندم

برايصفاتوراثت انتظار مورد ژنتیکی بازده و پذیري

تعداد رسیدگی، تا روز تعداد گیاه، وزنارتفاع پنجه،

برا و بوته در دانه عملکرد و ويهزاردانه سنبله طول

باالودرسنبلهتعداددانه هدفپایینبود.بهترتیبنسبتاً

عملکردوتوارثيهنحويهازانجاماینآزمایشمطالع

تعداديازصفاتمرتبطباآندرشرایطمعمولرطوبتی

خشکی تنش و نان گندم طرحدر از استفاده با

باشد.میآللدينیمه

 ها مواد و روش
ارزیابیبه نحوراثتمنظور عملژنپذیريو هايوه

آنکنترلکننده تعداديازصفاتمرتبطبا و عملکرد

درشرایطمعمولرطوبتیوتنشخشکیآخرفصلدر

 آذر9یکجمعیتشامل )مهدوي، نان گندم ،2رقم

کل اکسکلیبر، کویر، قدس، وروشن، شیراز حیدري،

 و تالقی2Fنتایج36شاهپسند( از بهحاصل دو هاي

ازطردویآن شد.حنیمهديها والدینتالقیآللاستفاده

رقمگندمکهبهمدتدوسالدرشرایطتنش40ازبین

(Abdolshahi et al., 2015)خشکیبررسیشدند

ینترمناسبگزینش،اینپژوهشازهدفخابشد.انت

 براي تالقی خشکیينژادبهوالدین تنش شرایط در

 است. داشتن دست در با طرفی ژنتیکیاطالعاتاز

 صفات مطالعه، انتخابمورد اصالحی روش بهترین

کرمان،.شودیم منطقه غالب رقم روشن رقم

مینیمه خشکی به مقاوم و کویر،زودرس ارقام باشد.



 13 95تابستان،2شماره39تولیداتگیاهی)مجلهعلمیکشاورزي(،جلد

اکسکلیبرومهدويارقامیزودرسومتحملبهخشکی

متوسطرسومقاومبهخشکی،رقم2هستند،رقمآذر

متوسط مقاومقدس نیمه و رقمرس و خشکی به

دیمکل رشد محیط مناسب و دیررس رقمی حیدري

امّاارقامیحساسبهخشکیپسندشاهاست.ارقامشیرازو

هادرتالقیباشند.میباپتانسیلعملکردباالوپرمحصول

 زراعی سال دانشگاه89-90بهار تحقیقاتی مزرعه در

جامشدهانيهاتالقیيههم.باهنرکرمانانجامشدشهید

موفقبه گردیدند.آمیزیتطور نتایج تولید به منجر

درقالب91-92سالزراعیدراوایلآذرماههایپژنوت

هايکاملتصادفیباسهتکرارودرشرایططرحبلوک

شهیدنرمالوتنشخشکیدرمزرعهتحقیقاتیدانشگاه

کرمانباهنر شدند. کشت محلمشخصات جغرافیایی

و56آزمایش و30دقیقهشرقیو58درجه 15درجه

میانگینبارندگیودرجهحرارتایندقیقهشمالیاست.

.قابلمشاهدهاست(2و1)شکلمنطقهدر





 تجمعی بارندگی ساله 40میانگین  و 91 - 92زراعی  سال در تجمعی بارندگی میانگین -1شکل 
Fig. 1. Average cumulative rainfall in crop year 2012-2013 and average cumulative rainfall over 40 

years 





 حرارت درجه ساله 40میانگین  و 91 - 92زراعی  سال در ماهیانه حرارت درجه متوسط -2 شکل

Fig. 2. Average monthly temperature in crop year 2012-2013 and average temperature over 40 years 
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آزمایش واحد بههر پشته دو یککرتبا شامل ی

عدد230متربود.رويهرپشته5/0متروعرض2طول

میزان به فروردینماه در گرفت. قرار کیلوگرم10بذر

علف ووجین اوره کود هکتار صورتدر به هرز هاي

روز ده هر زمستان، و پاییز آبیاريدر شد. دستیانجام

گ صورت بار یک روز هشت هر بهار در رفت،و

گردید.تنش آبیارياعمال قطع با گلدهیو مرحله از

بوته ارتفاع )روز(، گلدهی تا روز تعداد صفات

ریشک)سانتی طول بارور)سانتیمتر(، پنجه تعداد متر(،

پرشدن طول اندازهو مزرعه در )روز( شد.دانه گیري

عملکردبوته صفات و برداشت، خردادماه اواخر در ها

دانهبیولوژیک) عملکرد و سنبله در دانه تعداد گرم(،

محاسبهگردید.عملکرددانهوعملکردهرکرت)گرم(

بیولوژیک عملکرد و دانه عملکرد بیولوژیککرتبه

تجزیه شدند. تبدیل هکتار( در )تن سطح واحد در

از جمعیت تنوع ارزیابی منظور به آماري تحلیل و

سنجشقرارگرفت.شدهموردیريگلحاظصفاتاندازه

ترکیب قابلیت مربعات ومیانگین عمومی پذیري

د روش از استفاده با آزمونوخصوصی گریفینک م

باBaker(1978).نسبت(Griffing, 1956)گردید

 معادله از 2σاستفاده
2

GCA/(2σ
2

GCA + σ
2

SCA)و

فرضیاتمدلهیمنبااستفادهازآزموناعتبارمدلهیمن

گردیدند صورت(.Hayman, 1960)آزمون در

و اینفرضیاتپارامترهايژنتیکیبرآورد، بودن برقرار

درموردنحوهتوارثومیزانمشارکتاثراتافزایشیو

در بررسی مورد صفات ژنتیکی کنترل در غیرافزایشی

و آماري محاسبات گردید. بحث نظر، مورد جمعیت

DIAL98وEXCEL،SASافزارهايژنتیکیبانرم

 انجامشد.

 نتایج و بحث
ايتنوعژنتیکیقابلمالحظه،تجزیهواریانسصفات

ژنوتیپ میان در را مورد هاي صفاتمطالعه همه براي

تنشخشکیاندازه و نرمال شرایط دو در شده گیري


 (.1آخرفصلنشانداد)جدول

 و ارقام میانگین به توجه 2Fنتایجبا (2)جدول

بودمعنیچنینهم دار با والدها میانگین تفاوت نتایجن

 طول1)جدول برايصفاتارتفاع، شرایطنرمال، در )

تا روز تعداد و سنبله در دانه تعداد بیوماس، ریشک،

تعدادنتایجگلدهیمیانگین جز به برايصفاتمذکور

نتایجروزتاگلدهیوبرايتعدادروزتاگلدهیمیانگین

وا از کمتر و بیشتر ترتیب دلیلبه همین به بود، لدین

می انتظار شرایطنرمالينژادبهرود اینجمعیتدر در

ترازوالدینگردد.درشرایطیموفقنتایجمنجربهتولید

فقطبرايارتفاعونتایجتنش،تفاوتمیانگینوالدینبا

بیشترنتایجداربود،ازطرفیارتفاعمیانگینبیوماسمعنی

نتایجوماسمیانگینوالدینبیشترازازوالدینوبرايبی

جیدارنبودناثروالدیندربرابرنتا(.معنی2بود)جدول

می ژناگرچه اثرافزایشی دلیل به لیکنتواند باشد ها

بود.نمی مطمئن اثر این وجود به نظر توان طبق زیرا

Mather and Jinks(1982 غالبآلل( ژنی هاي

ايژنیباعثافزایشوهممکناستدربرخیازمکان

مکان بهدر باعثکاهشصفتگردند. هايژنیدیگر

پیچیدگی دردلیل صفات توارث نحوه در زیاد هاي

هايبیشتريبرايآگاهیازشرایطتنشخشکی،بررسی

ژن عمل کنترلنحوه شرایطهاي این در صفات کننده

است. واریانسگریفینکبرايصفاتموردتجزیهالزم

پذیريعمومی(نشاندادکهاثرترکیب3)جدولبررسی

درشرایطنرمالرطوبتیبرايهمهصفاتودرشرایط

و پنجه تعداد جز به صفات همه براي خشکی تنش

داربود.عملکردبسیارمعنی

درترکیب ریشک طول براي خصوصی پذیري

دارودرشرایطنرمالرطوبتیشرایطتنشخشکیمعنی

وبرايسایرصفاتدرهردوشرایطبسیارداربسیارمعنی

نیزبرايعملکردAl-Hamdani(2010)داربود.معنی

معنیترکیب بسیار خصوصی و عمومی راپذیري داري

گزارشکرد.



 

 

 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در شرایط مطلوب )نرمال( و تنش خشکی -1 جدول
Table 1. Analysis of variance for studied traits under normal and drough stress conditions 

 منابع تغییر
SOV 

 شرایط
Conditions 

 درجه آزادی
df 

 ارتفاع
Height 

 طول ریشک
Awn length 

 بیوماس
Biomass 

 تعداد دانه در سنبله
Kernel number 

per spike 

 تعداد پنجه بارور
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 طول دوره پر شدن
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield 

بلوک

Block 

Normal 2 1006.61 نرمال
**

 3.60
**

 86.31
**

 457.58
**

 18.68
**

 10.87
**

 37.84
**

 8.31
**

 

Stress 2 3240.35 تنش
**

 3.44
**

 33.49
**

 394.11
**

 0.89
ns

 3.37
ns

 17.21
ns

 8.31
**

 

نوتیپژ

Genotype 

Normal 44 380.92 نرمال
**

 5.97
**

 14.09
**

 254.03
**

 1.21
**

 14.15
**

 14.43
**

 1.44
**

 

Stress 44 384.06 تنش
**

 6.55
**

 10.01
**

 177.40
**

 1.11
**

 16.82
**

 33.38
**

 0.71
**

 

والدها

Parents 

Normal 8 911.70 نرمال
** 

14.72
**

 7.60
ns

 304.85
**

 0.41
ns

 16.69
**

 12.05
**

 2.68
**

 

Stress 8 543.16 تنش
**

 15.11
**

 14.46
**

 248.47
**

 2.41
**

 7.39
**

 19.26
ns

 0.94
ns

 

2Fنتایج

F2 progeny 

Normal 35 257.59 نرمال
**

 3.85
**

 15.49
**

 236.14
**

 1.42
**

 13.64
**

 15.38
**

 1.20
**

 

Stress 35 324.81 تنش
**

 4.77
**

 7.33
**

 163.64
**

 0.85
*
 19.46

**
 43.76

**
 0.66

**
 

2Fنتایجوالدهادربرابر
Parents vs F2 progeny 

Normal 1 451.14 نرمال
*
 2.70

**
 16.93

*
 473.51

**
 0.13

ns
 11.49

**
 0.003

ns
 0.00

ns
 

Stress 1 1185.15 تنش
**

 0.41
ns

 68.39
**

 90.29
ns

 0.03
ns 

0.08
ns

 2.22
ns

 0.53
ns

 

خطا

Error 

 Normal 88 66.28 0.32 3.32 47.84 0.47 0.73 4.10 0.37 نرمال

 Stress 88 83.91 0.57 2.58 40.60 0.43 1.34 12.65 0.28 تنش

ضریبتغییرات

Coefficient of variation 

 Normal  7.55 8.59 18.45 16.37 19.34 3.59 4.44 20.45 نرمال

 Stress  8.71 12.02 23.41 14.47 22.17 0.79 9.90 24.29 تنش

ns  ،*دهند.%رانشانمی1و5داردرسطوحاحتمالدار،معنیترتیبعدموجوداختالفمعنیبه**وns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively.
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 برای صفات مورد مطالعه 2F نتایجمیانگین والدها و  -2جدول

Table 2. Mean of parents and F2 progeny for studied traits 

 شرایط
Conditions 

 ژنوتیپ
Genotype 

 ارتفاع
Height 

(cm) 

 طول ریشک
Awn length 

(cm) 

 بیوماس
Biomass 

(t.ha-1) 

 تعداد دانه در سنبله
Kernel number 

per spike 

 تعداد پنجه بارور
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 طول دوره پر شدن
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield 

(t.ha-1) 

نرمال

Normal 

 2.92 45.59 146.25 3.50 38.52 9.17 6.27 104.29 والدها

 2F 108.86 6.62 10.05 43.20 3.57 145.52 45.59 2.90نتایج

 خشکی

Drought 

 2.29 36.51 145.26 2.94 45.68 7.40 6.24 99.23 والدها

 2F 106.64 6.29 6.94 43.63 2.96 145.21 36.32 2.13جینتا

 

 

 تجزیه واریانس گریفینک برای صفات مورد بررسی در شرایط مطلوب )نرمال( و تنش خشکی –3جدول 
Table 3. Griffing analysis of variance for studied traits under normal and drought conditions 

 منابع تغییر
SOV 

 شرایط
Conditions 

 درجه آزادی
df 

 ارتفاع
Height 

 طول ریشک
Awn length 

 بیوماس
Biomass 

 تعداد دانه در سنبله
Kernel number 

per spike 

 تعداد پنجه بارور
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 طول دوره پر شدن
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield  

پذیريعمومیترکیب

GCA 

Normal 8 468.10 نرمال
**

 13.59
**

 19.38
**

 667.55
**

 1.90
**

 42.42
**

 33.58
**

 2.16
**

 

Stress 8 548.18 تنش
**

 17.06
**

 11.94
**

 443.30
**

 0.60
ns

 58.06
**

 105.12
**

 0.45
ns

 

پذیريخصوصیرکیبت

SCA 

Normal 27 199.24 نرمال
**

 0.96
**

 14.34
**

 107.92
**

 1.28
**

 4.83
**

 9.99
**

 0.91
**

 

Stress 27 258.70 تنش
**

 1.95
*
 6.34

**
 78.94

*
 0.92

**
 8.82

**
 25.57

**
 0.72

**
 

خطا

Error 

 Normal 70 68.93 0.29 3.04 47.94 0.41 0.86 4.31 0.38 نرمال

 Stress 70 88.80 14.12 2.87 41.01 0.46 1.32 11.11 0.24 تنش

نسبتبیکر

Baker ratio 

 Normal  0.40 0.80 0.28 0.64 0.30 0.72 0.50 0.40 نرمال

 Stress  0.38 0.80 0.15 0.62 0.15 0.65 0.54 0.15 تنش

ns،*دهند.رانشانمی%1و5داردرسطوحاحتمالدار،معنیبهترتیبعدموجوداختالفمعنی**وns, * and ** show no significant differences, significant at the 5  and 1 % respectively. 16
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طورکلیبرايافزایشوکاهشاثریکصفتدربه

کمترین و باالترین که ارقامی ترتیب به یکجمعیت

داشتهپذیرترکیب را يعمومی عنوانبهتوانندیمباشند

برنامه در گزینش جهت مناسبی بهوالدین نژاديهاي

شرایط دو هر در ارتفاع صفت براي گردند. معرفی

پذیريعمومیبهترتیبمتعلقوکمترینترکیببیشترین

بهارقامروشنواکسکلیبربود.بنابراینرقمروشنبراي

رقم و ارتفاع ارتفاعافزایش کاهش براي اکسکلیبر

(.ارقاممهدويو4)جدولشدندوالدینمناسبیشناخته

 نیز بهشیراز ترکیبعنوان عمومیشوندهبهترین هاي

جهتافزایشطولریشکدرهردوشرایطدرجمعیت

ترکیب بهترین شدند. معرفی عمومیشوندهمذکور هاي

لبهترتیببرايافزایشوکاهشبیوماسدرشرایطنرما

 قدسو ارقام ترتیبارقام2آذر شرایطتنشبه در و

 و برايپسندبودندشاهروشن کویر و مهدوي ارقام .

افزایشتعداددانهدرسنبلهبهترتیبدرشرایطنرمالو

 بهتنش بهترینعنوان گردیدند. معرفی بهتري والدین

ترکیبشوندهعمومیبرايافزایشتعدادپنجهباروردر

حیدريوبرايکاهشتعدادپنجهدرهردوشرایط،کل

قدسو شرایطتنشمهدوي، در شرایطنرمالشیرازو

بودند.درهردوشرایطبرايافزایشوکاهشپسندشاه

واکسکلیبرپسندشاهتعدادروزتاگلدهیبهترتیبارقام

والدینمناسبیبودند.

نر شراط در پرشدن دوره افزایشطول وبراي مال

برايکاهشطول و ترتیبارقامکویروشیراز تنشبه

بهترین اکسکلیبر رقم شرایط دو هر در پرشدن دوره

داشتنشوندهترکیب با قدس رقم بودند. عمومی هاي

ترکیب باالترین عملکرد براي عمومی عنوانبهپذیري

یکوالدمناسببرايافزایشعملکرددرشرایطنرمال

ب جمعیت این روشندر رقم تنش شرایط در ودند.

عنوانبهپذیريعمومیراداشتبنابراینترکیببیشترین

باينژادبهيهابرنامهیکوالدمناسبجهتاستفادهدر

معرفی تنشخشکی شرایط در هدفافزایشعملکرد

نسبتبیکربرايصفاتطولریشک،تعداددانهشود.می

هردوشرایطباالبوددرسنبلهوتعدادروزتاگلدهیدر

 افزایشی3)جدول اثرات از بیشتري سهم رو این از )

نسبتبهاثراتغیرافزایشیرادرکنترلاینصفاتنشان

می صفات سایر براي بیکر نسبت به توجه با توانداد.

دو هر در دانه پرشدن دوره طول صفت براي گفت

کنترل در غیرافزایشی و افرایشی اثرات سهم شرایط

بوده یکسان تقریباً عملکردصفت ارتفاع، براي است.

دو هر در بارور پنجه تعداد و دانه عملکرد بیولوژیک،

اثراتافزایشی از افزایشیبیشتر شرایطسهماثراتغیر

است.برايصفاتطولریشک،تعدادپنجهوتعدادبوده

از حاصل نتایج مشابه نتایچ این سنبله در دانه

بود.Safarian and Abdolshahi (2014)آزمایش

Mondal and Desgupta(1998صفت براي )

عمل از بیشتر را غالبیت اثر نیز بوته در پنجه تعداد

دانستند. مؤثر ژن صفت افزایشی براي بیکر نسبت

درشرایطتنشونرمالياعملکردتفاوتقابلمالحظه

ازخودنشانداداینموضوعممکناستبهدلیلنحوه

 چنینهمتوارثمتفاوتاینصفتدردوشرایطباشد.

در گزینش خشکی شرایط در عملکرد افزایش براي

و Singhدهد.طبقنظرشرایطنرمالپاسخمناسبینمی

( وراثت(1992همکاران عملنیز نحوه صفات، پذیري

محیط در ژنتیکی پارامترهاي سایر و مختلفژن هاي

برا بنابراین هستند. هرمتفاوت در صفات این بهبود ي

صورت به مناسب استراتژي تعیین محیطی، شرایط

است. اهمیت حائز و ضروري خطجداگانه شیب

طولریشکWr/Vrرگرسیون و برايصفاتارتفاع

دانهدرسنبلهدرشرایط برايتعداد درهردوشرایطو

فاقداختالفخشکیداراياختالفمعنی و صفر با دار

(.بنابراینبراياینصفات5یکبود)جدولداربامعنی

فرضیاتمدلهیمنبرقراربودهوبرايسایرصفاتاین

آن کنترل اثراتاپیستازيدر و نبود هافرضیاتبرقرار

نحوه در پیچیدگی افزایش باعث این و داشت نقش

برنامه در صفات این بهکنترل شود.میينژادهاي

Mohammadi and Khadambashi-Emami
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(2007 و( گیاه ارتفاع صفت  Safarian andبراي

Abdolshahi(2014 ریشک،( طول صفت براي

با گزارشکردند. را هیمن مدل فرضیات بودن برقرار

توجهبهنتایجتجزیهواریانسژنتیکیهیمنبرايصفات

 جدول بررسی 6)مورد افزایشی اثر )aصفات براي

و نرمال شرایط در پنجه درتعداد پرشدن دوره طول

معنی صفاتهرشرایطخشکی بقیه براي ولی نبود دار

داربودهکهمعنیbوغیرافزایشیaدواثراتافزایشی

می ونشان افزایشی اثرات صفات این کنترل در دهد

داشته نقش هم با توأم وAhmadاند.غیرافزایشی

وبهمنظورآگاهیازژنتیکعملکرد(2011همکاران)

برايصفات آنتاریخکشتمتفاوت، صفاتمرتبطبا

تعدادپنجهباروردربوته،تعدادروزتاگلدهیوتعداد

غیرافزایشیژن اثراتافزایشیو سنبله در دودانه هر ها

بودند. مؤثر طولدوره1bاثر پنجه، برايصفاتتعداد

پرشدنوعملکرددرشرایطنرمالوهمهصفاتبهجز

معنیارتفاع غیر تنش شرایط دردر بنابراین بود. دار

هايهايغالبدربرخیازمکانکنترلاینصفاتآلل

مکان در و افزاینده هستندژنی کاهنده دیگر هاي

(Mather and Jinks 1982.)

برايصفاتطولریشکدرهردوشرایطوارتفاع

غالبیت درجه رطوبتی نرمال شرایط در پنجه تعداد و

(اینامرحاکیازوجوداثر7)جدولازیکبودکمتر

ژن نسبی نشانغالبیت صفات این کنترل براي ها

دهد.برايبقیهصفاتدرجهغالبیتباالترازیکبودمی

دهد.کهاثرفوقغالبیترادرکنترلاینصفاتنشانمی

Safarian and Abdolshahi(2014) نیزنوععمل

پنجهباروروتعداددانهدرسنبلهژنرابرايصفاتتعداد

درشرایطخشکیفوقغالبیتوبرايطولریشکدر

اینشرایطغالبیتنسبیاعالمکردند.فراوانیآللیبراي

تا روز تعداد و بیوماس سنبله، در دانه تعداد صفات

گلدهیدرشرایطنرمالرطوبتیوارتفاع،طولریشک،

25/0یطتنشبرابرطولدورهپرشدنوعملکرددرشرا

هاي(.بنابراینفراوانیآلل7یانزدیکبهآنبود)جدول

اینجمعیتبراياینصفاتتقریباً مغلوبدر غالبو

متفاوت مطالعه مورد صفات سایر براي و است برابر

پذیريعمومیبرايهمهصفاتدرهردو.وراثتباشدیم

وراثت و بود باال طشرایط براي خصوصی ولپذیري

تعدادروزتاگلدهیدرهردوشرایطوتعداد ریشک،

دانهدرسنبلهدرشرایطنرمالباالبودکهارزشاصالحی

می نشان را صفات این پذیريوراثتدهد.باالي

( ارتفاع براي پرشدن42/0خصوصی دوره طول و )

نرمال39/0) شرایط در عملکرد و شرایط دو هر در )

د38/0) دانه تعداد و تنش)( شرایط در سنبله (40/0ر

 بود. پایین صفات سایر براي و بیشترینمتوسط

ریشکوراثت صفاتطول به مربوط پذیريخصوصی

(80/0( گلدهی تا روز تعداد و )71/0 بود.57/0و )

Ahmadi( همکاران 2003و ریشک( طول براي نیز

کردند.وراثت گزارش را باالیی خصوصی باپذیري

بودنفرضیاتهیمنبرايصفاتارتفاعتوجهبهصادق

وطولریشکدرشرایطنرمالوتنشوتعداددانهدر

براي گرافیکی تحلیل و تجزیه تنش، شرایط در سنبله

شرایط برايصفتارتفاعدر شد. انجام صفاتمذکور

 Wr/Vrنرمالخطرگرسیون بااليWrمحور در را

بنابرایننوععمل برايژنمحورمختصاتقطعنمود ها

(.ولی3است)شکلاینصفتازنوعغالبیتنسبیبوده

درقسمتمنفیWrدرشرایطتنشاینخطمحور را

کرده نشانقطع ماستکه اینموضوع کهباشدیدهنده

فوق شرایطخشکی صفتدر این براي ژن عمل نوع

درجهغالبیتباالترازیک(.4است)شکلغالبیتبوده

(.7)جدولباشدیتنیزمؤیداینمطلبمبراياینصف

 شکل به توجه 1با رقم هايژنیمکانبیشترین2آذر

هايژنیمغلوبرابرايمکانبیشترینغالبورقمکویر

برايصفتارتفاع صفتارتفاعدرشرایطنرمالدارد.

هايژنیغالبومغلوبمکانبیشتریندرشرایطتنش

اک و روشن ارقام به کهسکلیبرمیمربوط آنجا از باشد.

 روشن کمبیشترینرقم اکسکلیبر رقم و ترینارتفاع

بررسی والدینمورد میان شرایطتنشدر در را ارتفاع

آلل مشخصگردیدکه هايغالببرايکنترلداشتند،

صفتارتفاعبوتهدرشرایطتنشافزایشیبودهاست.



 

 

 م در شرایط نرمال و تنش خشکیپذیری عمومی ارقا میزان ترکیب -4جدول 
Table 4. General combining ability (GCA) of parents under normal and drought stress conditions 

 ارقام
Cultivars 

 صفات
Variables 

 شرایط
Conditions 

 ارتفاع
Height 

(cm) 

 طول ریشک
Awn length 

(cm) 

 بیوماس
Biomass 

(t.ha-1) 

 نبلهتعداد دانه در س
Kernel number 

per spike 

 تعداد پنجه بارور
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 طول دوره پر شدن
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield  

(t.ha-1) 

مهدوي

Mahdavi 

 Normal 0.91 0.52 0.98 7.47 -0.13 -0.05 1.17 0.43 نرمال

 Stress -0.58 0.72 -0.33 4.52 -0.11 -0.06 0.17 -0.06 تنش

2آذر

Azar 

 Normal 1.07 0.37 -1.99 -2.33 -0.15 -0.41 0.26 -0.41 نرمال

 Stress 4.25 0.43 0.28 -4.00 -0.03 -0.88 -0.28 0.10 تنش

روشن

Rosha 

 Normal 5.36 -1.81 0.33 -3.52 0.02 -0.29 -0.44 0.09 نرمال

 Stress 7.13 -1.98 0.89 -1.61 0.19 -0.29 0.44 0.27 شتن

قدس

Ghod 

 Normal 2.80 0.51 1.03 6.90 0.24 -0.33 1.06 0.53 نرمال

 Stress -1.28 0.78 -0.13 5.48 -0.11 -0.59 0.98 -0.08 تنش

کویر

Kavi 

 Normal -5.91 0.51 -0.23 2.26 -0.10 -0.87 1.21 -0.18 نرمال

 Stress -3.44 0.25 0.31 6.34 -0.08 -0.99 1.45 -0.05 تنش

اکسکلیبر

Excaliber 

 Normal -6.83 -0.07 -0.09 -5.60 -0.27 -1.64 -2.68 -0.33 نرمال

 Stress -9.24 -0.19 -0.50 -5.25 -0.08 -2.20 -4.43 0.00 تنش

کلحیدري
Kal-Heidari 

 Normal 2.36 0.18 0.50 -9.37 0.56 0.19 -1.08 -0.10 نرمال

 Stress 1.91 0.10 0.38 -5.14 0.37 0.31 -2.71 0.05 تنش

شیراز

Shiraz 

 Normal -5.01 0.57 -0.91 1.93 -0.40 -0.10 0.01 -0.15 نرمال

 Stress -3.64 0.69 -0.35 1.52 -0.04 1.09 2.41 0.04 تنش

شاهپسند
Shahpasand 

 Normal 5.24 -0.79 0.38 2.26 0.24 3.51 0.49 0.10 نرمال

 Stress 4.88 -0.81 -0.53 -1.85 -0.11 3.61 1.98 -0.27 تنش
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 نتایج آزمون اعتبار مدل هیمن برای صفات مورد بررسی  –5جدول 
Table 5. Validity test of Hayman model for studied traits 

 پارامتر
Parameter 

 شرایط
Conditions 

 ارتفاع
Height 
(cm) 

 طول ریشک
Awn length 

(cm) 

 بیوماس
Biomass 
(t.ha-1) 

 تعداد دانه در سنبله
Kernel number 

per spike 

 تعداد پنجه بارور
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 طول دوره پر شدن
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield  

(t.ha-1) 

 bضریبرگرسیون
 Normal 0.82 0.96 0.14 0.53 -0.19 0.61 0.23 0.10 نرمال

 Stress 0.99 1.23 0.55 0.60 0.46 0.40 0.02 0.18 تنش

= 0bبرايtآزمون
T test for b=0 

Normal 4.79 نرمال
**

 5.93
**

 0.63
ns

 4.16
**

 1.24
ns

 6.75
**

 2.43
*
 0.77

ns
 

Stress 3.95 تنش
**

 4.28
**

 2.90
*
 2.06

*
 1.35

ns
 13.18

**
 0.08

ns
 1.25

ns
 

= 1bبرايtآزمون
T test for b=1 

Normal 1.04 نرمال
ns

 0.24
ns

 3.84
**

 3.65
**

 7.66
**

 4.39
**

 8.12
**

 1.15
ns

 

Stress 0.04 تنش
ns

 0.80
ns

 2.42
**

 1.36
ns

 2.42
*
 19.94

**
 5.02

**
 5.70

**
 

ns،*دهند.%رانشانمی1و5الداردرسطوحاحتمدار،معنیبهترتیبعدموجوداختالفمعنی**وns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively.

 
 تجزیه واریانس ژنتیکی صفات مورد بررسی به روش هیمن –6جدول 

Table 6. Hayman analysis of variance for studied traits 

 منابع تغییر
SOV 

 شرایط
Conditions 

 درجه آزادی
df 

 ارتفاع
Height 

 طول ریشک
Awn length 

 بیوماس
Biomass 

 تعداد دانه در سنبله
Kernel number 

per spike 

 تعداد پنجه بارور
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 ره پر شدنطول دو
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield  

A 
Normal 8 910.67 نرمال

** 
14.72

**
 7.75

*
 304.85

**
 0.41

ns
 16.69

**
 12.05

**
 2.68

**
 

Stress 8 543.16 تنش
**

 15.11
**

 14.46
**

 248.47
**

 2.50
**

 7.38
**

 19.26
ns

 0.94
**

 

B 
Normal 36 266.25 نرمال

**
 3.81

**
 15.51

**
 242.69

**
 1.39

**
 13.34

**
 14.96

**
 1.16

**
 

Stress 36 348.76 تنش
**

 4.70
**

 7.25
**

 160.32
**

 0.83
**

 19.06
**

 42.56
**

 0.66
**

 

b1 

Normal 36 60.69 نرمال
**

 2.66
**

 16.24
*
 482.38

**
 0.13

ns
 10.46

**
 0.00

ns
 0.00

ns 

Stress 1 1184.97 تنش
**

 0.07
ns

 5.23
ns

 93.5
ns

 0.08
ns

 0.15
ns

 0.89
ns

 0.53
ns 

b2 
Normal 8 259.02 نرمال

**
 1.54

**
 4.38

ns
 41.27

ns
 1.37

**
 2.23

**
 9.88

*
 0.96

* 

Stress 8 58.09 تنش
ns

 0.83
ns

 7.70
**

 291.38
**

 0.79
ns

 11.12
**

 15.20
ns 

0.44
ns

 

b3 
Normal 27 261.19 نرمال

**
 4.53

**
 18.78

**
 293.49

**
 1.44

**
 16.73

**
 17.02

**
 1.27

**
 

Stress 27 403.91 شتن
**

 6.02
**

 7.20
**

 123.96
**

 0.87
**

 22.11
**

 52.21
**

 0.72
**

 

 Errorخطا
 Normal 88 66.23 0.32 3.31 46.36 0.47 0.73 4.10 0.37 نرمال

 Stress 88 83.90 0.56 2.58 40.82 0.43 1.30 12.95 0.28 تنش

ns،*دهند.%رانشانمی1و5داردرسطوحاحتمالدار،معنیبهترتیبعدموجوداختالفمعنی**وns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively.  
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 تنش خشکیشده برای صفات مورد بررسی در شرایط مطلوب و  وردآپارامترهای ژنتیکی بر –7جدول 
Table 7. Hayman genetic parameters for studied traits under normal and drought stress conditions 

 پارامتر
Parameter 

 شرایط
Conditions 

 ارتفاع
Height 

(cm) 

 طول ریشک
Awn length 

(cm) 

 بیوماس
Biomass 

(t.ha-1) 

 تعداد دانه در سنبله
Kernel number 

per spike 

 اد پنجه بارورتعد
Fertile tiller 

number 

 تعداد روز تا گلدهی
Number days to 

flowering 

 طول دوره پر شدن
Filling period 

lenght 

 عملکرد دانه
Grain yield  

(t.ha-1) 

D
* 

 Normal 281.31 4.81 1.53 86.09 -0.01 5.31 2.63 0.77 نرمال

 Stress 152.72 4.84 3.93 69.33 0.69 2.03 2.43 0.23 تنش

H1 
 Normal 275.89 1.50 13.92 95.28 1.56 5.43 11.06 1.05 نرمال

 Stress 233.29 1.09 9.64 188.47 0.91 13.17 22.06 0.72 تنش

H2 
 Normal 211.67 1.09 13.38 94.66 1.24 4.94 8.78 0.84 نرمال

 Stress 237.62 0.98 7.92 106.97 0.78 9.99 20.45 0.64 تنش

F 
 Normal 237.67 2.28 0.72 -27.20 0.15 -1.46 0.02 0.57 نرمال

 Stress 39.19 1.43 4.76 96.46 0.65 -2.53 -10.60 0.22 تنش

E 
 Normal 22.25 0.10 1.05 15.52 0.15 0.26 1.39 0.12 نرمال

 Stress 28.34 0.19 0.89 13.50 0.15 0.43 4.00 0.09 تنش

 

 Normal 0.99 0.56 3.02 1.05 - 1.01 2.05 1.71 نرمال

 Stress 1.24 0.47 1.57 1.65 1.15 2.55 3.02 1.77 تنش

Uv 
 Normal 0.19 0.18 0.24 0.25 0.20 0.23 0.20 0.20 نرمال

 Stress 0.26 0.23 0.21 0.14 0.21 0.19 0.23 0.23 تنش

 

 Normal 0.83 0.95 0.82 0.84 0.72 0.95 0.77 0.77 نرمال

 Stress 0.80 0.91 0.73 0.80 0.66 0.94 0.76 0.70 تنش

 

 Normal 0.42 0.30 0.24 0.59 0.14 0.71 0.39 0.38 نرمال

 Stress 0.38 0.80 0.13 0.40 0.20 0.57 0.45 0.13 تنش

D،تنوعافزایشی:H1وH2،تنوعغالبیت:F،تنوعمشترکحاصلازاثرافزایشیوغالبیت:E،درجهغالبیت،:تنوعمحیطی:uv،باشندیخصوصیميریپذ:وراثت:وراثتپذیريعمومیو:نسبتفراوانیآللی.
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، روشن، قدس، 2آذر به ترتیب ارقام مهدوی،  9تا  1های  برای ارتفاع در شرایط نرمال رطوبتی. شماره Wr/Vr -3شکل 

 .باشند شیراز و شاهپسند میحیدری،  کویر، اکسکلیبر، کل

Fig. 3. Wr/Vr for height under normal conditions. Number 1-9 are Mahdavi, Azar2, Roshan, Ghods, 

Kavir, Excaliber, Kal-Heidari, Shiraz and Shahpasand respectively. 
 

 

 
، روشن، قدس، کویر، 2آذر ترتیب ارقام مهدوی،  به 9تا  1های  برای ارتفاع در شرایط تنش خشکی. شماره Wr/Vr -4 شکل

 .باشند حیدری، شیراز و شاهپسند می اکسکلیبر، کل

Fig. 4. Wr/Vr for height under drought stress conditions. Number 1-9 are Mahdavi, Azar 2, Roshan, 

Ghods, Kavir, Excaliber, Kal-Heidari, Shiraz and Shahpasand respectively 
 



Ataollahi( همکاران 2014و در( ارتفاع براي

 نسل براي آبیاري معمول اثر1Fشرایط والدین همین

فوقغالبیترابرايکنترلصفتارتفاعگزارشنمودند.

بیانداشتآلل بهنامبرده هايغالببرايصفتارتفاع

.برايصفتطولریشکباشدیمسمتافزایندهمتمایل

یطمطلوبوتنشخشکیعرضازمبدأدرهردوشرا

)شکلWr/Vrبرايخطرگرسیون 5مثبتبود (.6و

ازژنبنابراینبراياینصفتدرهردوشرایطعمل ها

دستآمدهازجدولهبانتایجبنوعغالبیتنسبیبودهو

وروشن2آذرمطابقتدارد.درشرایطنرمالارقام(7)

درهايژنیغالبومکانبیشترین و داشتند مغلوبرا

 تنش مغلوبمکانبیشترینشرایط و غالب ژنی هاي

درهردوشرایط ارقاماکسکلیبروروشنبود. متعلقبه

کمترینطولریشک ازبیشترینرقمروشنبا فاصلهرا

مختصاتداشت.بنابرایناحتماالً هايدراکثرمکانمبدأ

 ند.هايمغلوبباعثکاهشطولریشکشوژنیآلل

برايصفتتعداددانهدرWr/Vrباتوجهبهنمودار

شرایطخشکی در سنبله محور7)شکل شدن قطع و )
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Wrمی قسمتمنفی ژندر گرفتعمل نتیجه هاتوان

ارقام است. بوده غالبیت فوق نوع از صفت این براي

فاصلهراازمبدأبیشترینحیدريکمترینوروشنوکل

بودند دارا را مختصات بنابراین کمترینبیشترین. و

بودهآلل ارقام این به متعلق مغلوب غالبو است.هاي

تعداددانهبیشترینحیدريرقمروشنکمترینورقمکل

آلل نتیجه در داشتند. را سنبله ایندر براي غالب هاي

وهمکارانAtaollahiدرمطالعه.صفتکاهندههستند

(2014 ژن( ریشکعمل طول غالبیتبراي نوع از ها

 است. بوده Safarian and Abdolshahiنسبی

(2014 فوقغالبیتژن( آللاثر بودن افزاینده و هايها

غالببرايصفتتعداددانهدرسنبلهدرشرایطخشکی

راتأییدنمودند.

 



 
، روشن، قدس، 2آذر قام مهدوی، به ترتیب ار 9تا  1های  برای طول ریشک در شرایط نرمال رطوبتی. شماره Wr/Vr -5 شکل

 .باشند حیدری، شیراز و شاهپسند می کویر، اکسکلیبر، کل

Fig. 5. Wr/Vr for awn lenght under normal conditions. Number 1-9 are Mahdavi, Azar 2, Roshan, 

Ghods, Kavir, Excaliber, Kal-Heidari, Shiraz and Shahpasand respectively 
 

 

 
، روشن، قدس، 2آذر به ترتیب ارقام مهدوی،  9تا  1های  برای طول ریشک در شرایط تنش خشکی. شماره Wr/Vr -6 شکل

 .باشند حیدری، شیراز و شاهپسند می کویر، اکسکلیبر، کل

Fig. 6. Wr/Vr for awn lenght under drought stress conditions. Number 1-9 are Mahdavi, Azar 2, 

Roshan, Ghods, Kavir, Excaliber, Kal-Heidari, Shiraz and Shahpasand respectively. 
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 9تا  1های  برای تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش خشکی. شماره Wr/Vr -7شکل

 .باشد حیدری، شیراز و شاهپسند می ، روشن، قدس، کویر، اکسکلیبر، کل2آذر به ترتیب ارقام مهدوی، 

Fig. 7. Wr/Vr for kernel number per spike under drought stress conditions. Number 1-9 are 

Mahdavi, Azar2, Roshan, Ghods, Kavir, Excaliber, Kal-Heidari, Shiraz and Shahpasand 

respectively. 

 
Mohammadi( همکاران 2006و گزارش(

کردندکهصفاتیمثلارتفاعزیادوطویلبودنپدانکل

وبه مواد مجدد انتقال براي منبعی آوردن فراهم دلیل

خشکیچنینهم به گیاه تحمل در فتوسنتزکننده سطح

گندممی مطلوببه شرایط در باشند. دخیل هايتوانند

درشرایطتنشچنینهماست.پاکوتاهتوجهبیشتريشده

هايترازبوتههايباتعدادپنجهکمترموفقخشکیبوته

پنجه توجهبهنتایجحاصلازاینيزیادبودههابا با اند.

آزمایشدرموردصفاتارتفاع،تعدادپنجه،طولدوره

پایینو پرشدنوعملکرددرهردوشرایطنسبتبیکر

پذیري(ووراثت66/0-83/0پذیريعمومیباال)وراثت

پایین) دستآمد.13/0-45/0خصوصیمتوسطبه به )

 اثرات نقش صفاتبنابراین این کنترل در غیرافزایشی

هاپلوئیدبذرودابلهايبالک،بالکتکبیشتربودوروش

معیتازلحاظاینصفاتهايمناسبیبرايادارهجروش

بباشند.می شرایط دو هر در ریشک طول هافزایش

خصوصدرشرایطتنشخشکینقشمهمیدرافزایش

دارد. شعملکرد تنشکوتاه شرایطبدون دورهدر دن

رشدرویشیوکمشدنمیزانآنوطوالنیشدندوره

افزایشعملکرد باعث که است مطلوبی صفت زایشی

.درمناطقی(Mohammadi et al., 2006)شودمی

کوتاهگردندیمکهگیاهانباخشکیآخرفصلمواجه

می باعث رویشی رشد دوره هنگامشدن در که شود

رشدر گیاه خشکی، با پشتسرمواجهه را ویشیخود

فتوسنتزگذاشته مواد بوذخیره صرفرشدزایشییشتر

صفاتطولریشک،تعدادروزتاگلدهیدرگیاهشود.

شرایط دو نرمالهر شرایط در سنبله در دانه تعداد و

-71/0)پذیريخصوصیباالداراينسبتبیکرووراثت

بودند(57/0 مناسبی اصالحی ارزش در.و دانه تعداد

سنبلهدرشرایطتنشوراثتپذیريخصوصیمتوسطی

باتوجهبهآزموناعتبارمدلهیمناثرات(داشت.40/0)

صفاتطولریشکدرهردوشرایطاپیستازيدرکنترل

چندانی نقش تنش شرایط در سنبله در دانه تعداد و

لحاظاینصفاتعالوهبرزنداشت.برايادارهجمعیتا

شدهروش گفته روشمیهاي از وشجرههايتوان اي

 تالقیبرگشتیاستفادهکرد.

 گیرینتیجه
ازبه صفات اکثر براي جمعیت این در کلی طور

شرایطنقشاثراتافزایشیو دو هر در عملکرد جمله

برايوراثت دلیل همین به بود پایین خصوصی پذیري

رسیدن تا باید جمعیت این در صفات این بهنژادي

ژنوتیپ بنابراینها و تاملکرد تثبیتژنی خلوصو به

هايبالک،بالکتکبذربراياصالحاینصفاتروش

کهبرايصفاتحالیگردند.درهاپلوئیدتوصیهمیودابل
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طولریشکوتعدادروزتاگلدهیدرهردوشرایطو

تعداددانهدرسنبلهدرشرایطنرمالرطوبتینقشاثرات

وراثت و درپذافزایشی بنابراین بود باال خصوصی یري

نسلاینصفاتمی در گزینشرا انجامتوان اولیه هاي

روش شجرهداد. روشهاي برگشتی تالقی و هاياي

نژادياینصفاتهستند.مناسبیبرايبه
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