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 شوریتنش  نسبت بهگندم ترکیب پذیری و عمل ژنها در برآورد 

 
 علی افتخاری

 ،حراسان جنوبی بیرجند دانشگاه پیام نور
a.alieftekhari@gmail.com 

 

 چکیده 

بصورت دی آلل ذیری صفات در گندم نان  پنج رقم  گندم نان به منظور ارزیابی و تعیین نوع عمل ژنها و میزان وراثت پ

حاصل از تالقی دی الل یک طرفه ین آنها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه  F1نتاج  01تالقی داده شدند. والدین و 

رعه کشت گردیدند .نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از وجود اختالف معنی داری در مز شوریتکرار تحت شرایط تنش 

 بین ژنوتیپ های مورد بررسی از لحاظ صفات مورد مطالعه بود.جهت انجام تجزیه دی آلل از دو روش گریفینگ و هیمن

 گریفینگ انجام شد. 0مدل  2تجزیه واریانس ترکیب پذیری عمومی و خصوصی با استفاده از روش استفاده گردید. جینکز

نتایج حاصل نشان داد که میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای تمام صفات از نظر آماری معنی دار بود که 

 64تا  81بیانگر نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفات است . مقدار وراثت پذیری خصوصی صفات بین 

همچنین برآورد وراثت پذیری عمومی دارای بیشترین وراثت پذیری بود.  میزان سدیمدرصد بدست آمد که در این میان صفت 

 نشان دهنده راندمان باالی انتخاب برای این صفت می باشد.  میزان سدیمدرصد برای 64درصد و خصوصی  91

 

 .تجزیه ژنتیکی،  شوری: دی آلل ، گندم ، تنش کلیدی کلمات

 

 مقدمه

با وجود اینکه شوری تولید محصوالت گیاهی را در اکثر نقاط دنیا از طریق تاثیرات سوء یونی ، ایجاد تنش اسمزی و 

ما مکانیسم واقعی آن به خوبی مشخص نشده است . تحمل به شوری اغلب جذب مواد غذایی محدود کرده است ا اختالل در

بستگی به آناتومی و فیزیولوژی پیچیده گیاه دارد .این واقعیت ها اتخاذ روش مناسب جهت بهبود تحمل به شوری در گیاهان 

طریق انتخاب برای صفاتی که که تحمل به شوری در گیاهان از را مشکل تر کرده است .در عین حال این امیدواری وجود دارد 

در شرایط شور به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند افزایش یابد.تحقیقات زیادی در جهت شناسایی مکانیسم و افزایش تحمل 

به شوری در گیاهان بر اساس تجمع یونی ،دفع یونی اسمولیت های سازگار آلی و پارامتر های رشد صورت گرفته است شانن 

رکیبی از صفات مطلوب باید در یک رقم جمع گردند تا تحمل ایجاد شود اتخاذ روش مناسب بستگی به اظهار داشته که ت

الگوی توارث ، تعداد ژنهای بزرگ اثر و ماهیت عمل ژن دارد اطالع از نحوه توارث تحمل به شوری در گونه های مختلف می 

سارانگا در مطالعه نسل های در حال تفکیک حاصل از .(8و0تواند تعیین کننده شدت انتخاب و تعداد دورهای انتخاب باشد)

تالقی یک رقم گوجه با گونه زراعی آن در شرایط شور میزان وراثت پذیری عمومی برای کل ماده خشک ، میزان سدیم و 

گیری  درصد گزارش کردند.فوالد در مطالعه دیگری با بکار 9و 60،01،82پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم را به ترتیب 

شش نسل پایه سهم اثرات افزایشی را در میزان تجمع یونی)سدیم و پتاسیم (و ماده خشک خیلی بیشتر از سایر اثرات 

 (.1و8دانست)
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 مواد و روشها

کشت و تمام تالقی های  شوراواکیو نیک نژاد ، کارچیارقم گندم نان به نامهای قدس ، روشن ،  1در این آزمایش تعداد 

بوسیله هیپوکلریت سدیم نیم درصد ضد والدین به همراه هیبرید های حاصل بذور دی آلل مستقیم بین آنها انجام گردید . 

عفونی و در ظروف پتری جوانه دار شدند .چهار روز بعد از جوانه زنی گیاهچه ها به ظروف حاوی ماسه نرم که بدقت شستشو 

و  1فاصله بین بوته ها روی هر ردیف کاشت با محلول حاوی نصف عناصر غذایی هوگلند آبیاری شدند . شده بودند منتقل و

سانتی متر در نظر گرفته شد. در مرحله ای که برگ گیاهچه ها کامال باز شد به تدریج تیمار شوری با افزودن  21بین ردیف ها 

دسی زیمنس  1/22د و در نهایت هدایت الکریکی مورد نظر یعنی ( اعمال گردی21به 0کلرید سدیم و کلرید کلسیم )به نسبت 

بر متر بعد از گذشت سه روز به دست آمد.این آزمایش خارج از گلخانه و بدون کنترل درجه حرارت و در دمای طبیعی انجام 

طور یک روز در میان گردید.در هنگام بارندگی سقف محل اجرای آزمایش پوشیده می شد. با توجه به نیاز گیاه و تقریبا به 

بوته ها با محلول غذایی شور آبیاری شدند .حدودا یک ماه بعد از اعمال تیمار شوری دو برگ از جوانترین برگ های ساقه 

اندازهگیری  این صورتاصلی هر بوته که به طور کامل باز شده بودند از محل غالف قطع و میزان سدیم و پتاسیم آنها به 

درجه سانتی گراد کامال خشک  01داشت شده با آب مقطر شسته شدند و به مدت دو روز در دمای که پهنک برگ های برشد

گردیدند. سپس نمونه ها توزین و بعد از عصاره گیری به وسیله یک دستگاه فلیم فتومتر میزان پتاسیم و سدیم آنها اندازه 

استاندارد تعدیل شدند و نسبت پتاسیم به سدیم محاسبه  گیری و مشاهدات با مقایسه با مقایسه با نمودار حاصل از نمونه های

گردید.آزمایش و اعمال تیمار شوری ادامه یافت و در انتهای فصل رشد اندام های هوایی هر بوته از محل یقه برداشت و به 

ک کامل طرح بلودرجه سانتی گراد خشک و عملکرد بیولوژیک توزین شد.این آزمایش در قالب  01مدت دو روز در دمای 

و جمع آوری داد ها ی مر بوط محاسبات و تجزیه های پس از یادداشت برداری صفات مذکور تصادفی  با سه تکرار انجام شد. 

انجام  D2انجام شد.تجزیه دی آلل نیز با نرم افزار  SAS,EXCEL,STATGRAPHآماری با استفاده از نرم افزار های 

 . (6)استفاده گردید (0916)گریفینگ و روش جینکز و هیمن  0مدل  2گردیدکه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 

 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر تمام صفات مورد مطالعه اختالف معنی 

ساس تجزیه دی آلل به دو روش گریفینگ و هیمن جینکز در مورد صفات مورد بررسی انجام داری وجود دارد  و بر این ا

ت اصف تمام ارائه گردیده است. برای 2و 0نتایج حاصل از تجزیه به روش گریفینگ برای صفات مختلف در جداول گرفت.

به  GCAمعنی دار بودند نسبت ترکیب پذیری خصوصی در سطح پنج درصد  ترکیب پذیری عمومی در سطح یک درصد 

SCA  هر دو اثرات افزایشی و  صفاتدرصد معنی دار است.که در مجموع نشان می دهد در کنترل  پنجدر سطح حداقل  نیز

سهم اثرات افزایشی بیشتر  SCAبه  GCAه معنی دار شدن نسبت میانگین مربعات بغیر افزایشی نقش داشته اما با توجه 

یکر نیز توجیه نمود زیرا هر چه این نسبت به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده بوان با توجه به نسبت است.این مطلب را می ت

نقش بیشتر اثرات افزایشی خواهد بود . بعبارت دیگر می توان گفت که این صفت از والدین به نتاج قابل انتقال بوده و عمل 

هر دو مقدار  وزن خشکعالوه بر این برای صفت انجام داد .  انتخاب بر اساس آن در نسلهای اولیه بعد از تالقی می توان

معنی  SCAبه  GCAواریانس های ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در سطح یک درصد معنی دار بوده اما نسبت واریانس 

ی با سهم برابر دار نمی باشد که با توجه به این مطلب می توان عنوان نمود که در کنترل این صفت اثرات افزایشی و غیر افزایش

نتایج مربوط به سایر  دخالت دارنداگر چه با توجه به نسبت بیکر می توان سهم بیشتری را برای اثرات غیر افزایشی قائل شد.

میزان سدیم و پتاسیم و ت اآورده شده است همانطور که در این جدول مشاهده می شود  برای صف 2و 0صفات در جداول 

و همچنین نسبت آنها معنی دار است و این موضوع بیانگر کنترل  SCAوGCAهر دو واریانس های  نسبت پتاسیم به سدیم
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که مقادیر  2ولبا توجه به جد(.8که این نتیجه با تحقیقات قبلی مطابقت دارد)این صفت توسط اثرات افزایشی می باشد 

می باشد بنابراین می توان از   GCAمقدار  دارای بیشترینکارچیا ترکیب پذیری عمومی و خصوصی را نشان می دهد والد 

پارامتر های محاسبه شده به روش هیمن و جینکز را  8جدول جهت افزایش این صفت در تالقی ها استفاده نمود. کارچیاوالد 

کمتر است. مقدار درجه  H2و  H1به Dنیز نسبت  سدیم  میزاندهد.برای صفت درصد می  برای صفات مورد مطالعه را نشان 

بزرگتر از یک  می باشد. کوچکتر بودن این پارامتر از  میزان پتاسیم ،نسبت پتاسیم به سدیم و وزن خشکغالبیت  برای صفت 

یک نشان دهنده غالبیت ناقص ، بزرگتر بودن بودن آن از یک  بیانگر فوق غالبیت و برابری با یک نشاندهنده غالبیت کامل می 

بصورت فوق غالبیت است.میانگین  میزان پتاسیم ،نسبت پتاسیم و وزن خشک ت اکنترل صفس می توان بیان کرد (.پ6باشد.)

نشان دهنده  Fمثبت است. مثبت بودن عالمت  مذکورکوواریانس اثرات افزایشی و غیر افزایشی کلیه ردیف ها برای صفات 

ی بیشتر آللهای مغلوب می باشد این نتیجه بدست می آید که برای فراوانی بیشتر آللهای غالب و منفی بودن آن بیانگر فراوان

این سه صفت فراوانی آللهای غالب بیشتر می باشد.بررسی و مقایسه مقادیر وراثت پذیری عمومی و خصوصی برای این صفات 

که ری بوده بیشتعمومی و خصوصی نسبت به دو صفت دیگر دارای وراثت پذیری  میزان سدیمنیز نشان می دهد که صفت 

صفات می باشد . بررسی های گرافیکی با استفاده از نمودار سایراین امر بیانگر راندمان پایین انتخاب در نسلهای اولیه برای 

دار ها شامل یک منحنی وتوسط پارامتر های هیمن و جینکز است. این نمآمده به نوعی تایید نتایج بدست   Wr-Vrهای 

ها را در مبدا  Yدرجه دو و یک خط رگرسیون هستند و تفسیر آنها بدین صورت است که چنانچه خط رگرسیون محور 

  Yصفر قطع کند نشانه آنست که کنترل صفت مورد مطالعه بصورت غالبیت کامل می باشد. قطع محور مختصات یعنی نقطه 

مبدا مختصات بیانگر کنترل صفت بصورت غالبیت نسبی و قطع آن در ناحیه منفی یعنی ها در ناحیه مثبت یعنی باالتر از 

پایین تر از مبدا بیانگر کنترل صفت بصورت فوق غالبیت خواهد بود.در حالیکه خط رگرسیون بر منحنی مماس باشد نیز این 

فا توسط اثرات افزایشی می باشد در نتیجه بدست می آید که در کنترل صفت اثرات غالبیت نقش ندارند  و کنترل آن صر

خصوص پراکنش والدین نیز الزم به ذکر است که والدینی که در نزدیکی مبدا مختصات قرار گرفته باشند دارای آللهای غالب 

 Wrاز سوی دیگر قطع محور بیشتر و والدینی که دور از مبدا مختصات قرار می گیرند دارای آللهای مغلوب بیشتری هستند.

 (.6)نترل صفت به صورت فوق غالبیت استخط رگرسیون در ناحیه منفی نشانه کتوسط 

 
 صفات(: میانگین مربعات قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی 0جدول )

 وزن خشک
پتاسیم به 

 سدیم
 منابع تغییر df سدیم پتاسیم

**998/1 **661/6 **0/1422 **0/06340 6 GCA 
**010/1 *101/8 *2/6014 *2/00164 01 SCA 

 اشتباه 23 06/6111 1/8024 122/0 93/2

6/0 **30/1 **03/0 *23/0  GCA/SCA 

 نسبت بیکر  32/1 96/1 31/1 69/1

 معنی دار در سطح یک درصد** درصد 1معنی دار در سطح * 

 

 

 

 

 

 صفات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای برخی  (: برآورد قدرت2جدول )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه

 2932شهریور        22 - 22

 

 

394 

 

 سدیم روشن قدس کارچیا شوراواکی نیک نژاد

 روشن -193/1 -824/1 981/1 9/1 -00/0

 قدس  -138/0+ -830/1 -18/1 068/1

 فالت    022/0* 99/8 -08/1

21/1- 306/1  211/1SE(GCA)= بزوستایا 

30/1   480/1SE(SCA)= مهدوی 

 پتاسیم  روشن قدس یاکارچ یشوراواک نژاد یکن

 روشن -190/1+ -28/1 -01/1* 26/1 -66/1
 قدس  -233/1+ 33/1+ -64/1 12/1**

 فالت    00/1* 22/1+ -04/0

690/1- 01/1  193/1SE(GCA)= بزوستایا 
**41/1-   266/1SE(GCA)= مهدوی 

نسبت پتاسیم به  روشن قدس یاکارچ یشوراواک نژاد یکن

 سدیم

 روشن 141/1 -13/1 -11/1 -01/1 -20/1*
 قدس  202/1* -13/1 -22/1 +10/1**

 فالت    63/1+ -06/1 +06/1

02/1- **193/1  184/1SE(GCA)= بزوستایا 
**82/1-   133/1SE(GCA)= مهدوی 

 معنی دار در سطح احتمال یک درصد**               درصد              + معنی دار در سطح احتمال ده درصد 1معنی دار در سطح احتمال * 

 

 

 آلل برای صفات مختلف در مرحله گیاهچه(: اجزاء ژنتیکی تجزیه دی 8جدول )

 پارامتر  سدیم پتاسیم نسبت پتاسیم به سدیم وزن خشک

     

31/4 19/0 80/01 36/03 D 

68/1 06/0 00/09- 80/20 F 

06/06 82/2 26/06 26/14 H1 

99/00 10/0 80/08 40/60 H2 

     

3/1 39/3 04/4 04/6 E 

60/0 61/0 08/0 43/1 (H1/D)
0/5 

2/1 048/1 28/1 031/1 UVژنوتیپ 

81/1 62/1 82/1 64/1 h
2 

4/1 4/1 40/1 91/1 h
2
b 
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 )الف (                                                                                            ) ب(

 
 شوراواکی– 1نیک نژاد– 6     کارچیا -8قدس    -2روشن    -0

 

)الف( و  صفت میزان سدیمبرای و نقاط مربوط به والدین Wr-Vrمنحنی سهمی محدود کننده و خط رگرسیون   -0 نمودار 

 )ب(. پتاسیم ،نسبت پتاسیم به سدیم و وزن خشکبرای صفات 
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Estimation of gene effects and combining ability of wheat under salinity stress 

 

Ali Eftekhari  

 

Abstract 

In order to investigate the type of gene action and heritability for some traits in bread wheat, five 

cultivars were intercrossed in a half diallel fashion. Parents and their progenies were planted in a 

randomized complete block design with three replications in salinity stress condition. Analysis of 

variance indicated a significant difference among genotypes for all traits. Griffing and Hayman –Jinks 

procedures were employed to analyze the data. Analysis of general and specific combining abilities 

(GCA,SCA)was done using Griffing model (II). Mean squares of GCA and SCA were significant for 

all characteristics. On the other hand the results show that traits is controlled by additive and non 

additive effects. Narrow sense heritability estimates ranged from 30 to 46 percent with sodium ratio 

having the highest estimates. The estimates of narrow sense and broad sense heritability for sodium 

ratio percentage was 46 to 90 respectively indicated the effectiveness of selection for this trait. 
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