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  يدهچك

  F1 ،F2،BC1هاي  و نسل تالقي داده شدند) حساس(و سرداري ) مقاوم(دو رقم فالت به منظور مطالعه ژنتيكي مقاومت به سن در گندم نان 
هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه پژوهشي  والدين به همراه نتاج حاصل از آنها در يك طرح بلوك. آنها بدست آمد BC2و 

نتايج حاصل از تجزيه . دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج كشت و براي مقاومت به سن گندم مورد ارزيابي قرار گرفتنددانشكده كشاورزي 
هاي سالم و  طول سنبله در بقيه  هاي سن زده، وزن دانه در سنبله واريانس وزني نشان داد كه  به استثناي صفات وزن كل دانه در  سنبله

ها با استفاده از آزمون مقياس مشترك براي تمامي صفات  تجزيه ميانگين نسل .داري وجود دارد معني هاي مختلف تفاوت صفات بين نسل
در اكثر موارد  غالبيت وو هم  اجزاي افزايشيهم مقاومت به سن گندم در نشان داد كه  آزمون مقياس مشترك .دار صورت گرفت معني

افزايشي و  ×اجزاي افزايشي، غالبيت، افزايشي همترين صفت موثر در مقاومت زدگي به عنوان م در صفت درصد سن. اپيستازي نقش دارد
  .دار بود غالبيت معني ×افزايشي 

  نژعمل  ،سن گندم ،ها گندم نان، تجزيه ميانگين نسل :كليدي گانژوا
  

  مقدمه و هدف
سن بر روي در ميان آفات . شوند مي در واحد سطحگندم كاهش عملكرد است كه باعث هاي زنده تحميلي به گياه  تنشآفات از جمله 

به طوريكه هر ، بعنوان مهمترين آفت بين متخصصين و محققين اتفاق نظر وجود دارد (.Eurygaster integriceps Put )  گندم
نواحي زيادي از كشت گندم در بعضي مواقع به علت شيوع سن و  كند نابود ميكشور ما را از محصول توليدي  اديساله بخش زي

در كشور ما هيچ آفتي مثل سن گندم ايجاد تشويش و  .سن معمولي گندم مهمترين آفت كليدي در ايران است. شوند داشت نميبر
و در نهايت اين كه هيچ  ها در محيط زيست نشده است اي به اندازه سن گندم باعث پخش حشره كش نگراني نكرده و هيچ حشره

  نگرديده استها  ن به كشاورزان و نانواييضرر و زياوخسارت آفتي به اندازه سن باعث 
 )Kafi and Mahdavi damghani, 2000 .(دهد كه تحقيق در خصوص مقاومت ارقام گندم به سن  ا نشان ميه بررسي نوشته

باشد كه  هاي اصالحي مي تعيين اجزاء ژنتيكي مقاومت از عوامل اصلي موفقيت در برنامه). Rajabi, 2000( بسيار اميدبخش است
براي روشن شدن  ).Rezabeigi, 2000(گردد  ها ميسر مي هاي ژنتيكي مانند تجزيه ميانگين نسل اين امر از طريق استفاده از تجزيه
  .ها استفاده شد موارد فوق از تجزيه ميانگين نسل
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  ها مواد و روش

هاي  نسل متعقاً. هاي آنها بدست آمد F1تالقي و  85-86در سال زراعي  )حساس(و سرداري  )مقاوم( فالت ينتحقيق والددر اين 
F1، BC1,BC2,F2  87- 88در سال تكرار سه  ها در يك طرح بلوكي با كليه اين نسل. بدست آمد 86- 87در سال زراعي آنها 
در  هاي سن دوم گياه از يك خط قبل از ظهور پوره ساقه از يك 5جهت ارزيابي فنوتيپي مقاومت  .شت و مورد ارزيابي قرار گرفتندك

هاي مادر جمع آوري گرديد و از آنها تخم به  از مزارع منطقه كرج سن ،هاي سن جهت پرورش پوره .ها قرار گرفت مزرعه درون قفس
در اوخر مرحله شيري شدن و اوايل مرحله خميري  .هاي مورد نظر ما را توليد نمودند ها پس از تفريخ پوره دست آمد كه اين تخم

گيري  صفات مورد اندازه .در هر قفس رها شد 3عدد پوره سن  5در آزمايشگاه تعداد سه هاي سن  هور پورهشدن گندم و همزمان با ظ
درصد  ،زده  دانه سن 50وزن  ،هاي سن زده سنبله سن زده، وزن دانه 5هاي سن زده، وزن  از وزن دانه در سنبله: عبارت بودند

 ي ژنتيكيهاپارامتر  برآورد .طول سنبلهو سنبله سن نزده  5وزن  ،نزده هاي سن هوزن كل دانه در سنبل ،دانه سن نزده 50زدگي، وزن  سن
براي آناليز  Minitabو  Excel يهاافزار نرماز  .صورت گرفتوزني حداقل مربعات آزمون مقياس مشترك و روش با استفاده از 

  .استفاده شدها  داده
  

  نتايج و بحث
دانه سن  50سنبله سن زده و وزن  5داد كه در صفات وزن دانه در سنبله سن زده، وزن  ها نشان بررسي اجزاي ژنتيكي ميانگين نسل

  m,d,Iزده مدل  دانه سن 50در صفت وزن . پارامتري كفايت نموده است 3دار نبوده و لذا مدل  پارامتري معني 3در مدل  2χزده  
افزايشي در كنترل ژنتيكي  ×ه بود و فقط اثرات افزايشي و افزايشي بهتر از بقي) ميانگين، اثرات افزايشي، اثرات افزايشي در افزايشي(

بهتر ) ميانگين ، اثرات افزايشي ، اثرات غالبيت ( m,d,hمدل  زدگي درصد سنو  هاي سن زده وزن دانهدر صفات . صفت نقش داشت
اثرات   dبا توجه به بيشتر بودن  پارامتر ليكن در هر سه صفت. از بقيه بود و اثرات افزايشي و غالبيت در كنترل صفات نقش داشتند

  . )1جدول ( باشد افزايشي مهمتر از غالبيت بود، لذا در اين صفات گزينش تحت شرايط خودگشني قابل تثبيت مي
پارامتري كفايت نمود و لذا عالوه بر اثرات افزايشي و  5دانه سالم مدل  50سنبله سالم و وزن  5زدگي، وزن  در صفات درصد سن

 m,d,h,j,lدانه سالم مدل   50در صفت وزن . به اثرات متقابل غيرآللي نيز نقش مهمي در كنترل ژنتيكي اين صفات داشتندغل
در اين صفت اثرات غالبيت، اثرات . ها بود تر از ساير مدل مناسب) ميانگين، افزايشي، غالبيت، افزايشي در غالبيت، غالبيت در غالبيت(

آنچه مسلم است اين است كه . غالبيت نقش بيشتري در كنترل ژنتيكي صفت از خود نشان دادند×و غالبيتغالبيت ×متقابل افزايشي 
لذا در كل اثرات . اثر افزايشي به تنهايي تاثير كمتري در كنترل ژنتيكي صفت داشته است و در جهت افزايش  صفت عمل كرده است

از . ديني يا انتخاب دوره اي تنوع قابل توارث بيشتري را به وجود خواهد آوردتالقي هاي دو وال. غالبيت مهمتر از افزايشي بوده است
نيز بيانگر l عالمت مثبت . نتيجه گيري مي شود كه اثرات متقابل از نوع مضاعف مي باشد  lو  hهاي متضاد  طرفي با توجه به عالمت

  . اين واقعيت است كه غالبيت در تمام مكان هاي ژني در جهت افزايش صفت عمل كرده است
ميانگين، اثرات افزايشي، ( m,d,h,i,lپارامتري  5سنبله سالم بهترين مدل برازش يافته مدل  5زدگي و وزن  در صفات درصد سن

با توجه به اين مدل اثرات افزايشي و غالبيت هر دو در كنترل ژنتيكي . ودب) اثرات غالبيت، افزايشي در افزايشي، غالبيت در غالبيت
زدگي در جهت افزايش صفت و در صفت ديگر در جهت كاهش صفت  اثرات غالبيت در صفت درصد سن. اند صفت نقش داشته

ديگر در جهت كاهش  زدگي باعث افزايش صفت و در صفت افزايشي در صفت درصد سن×اثرات متقابل افزايشي. اند عمل نموده
زدگي اثرات افزايشي،  آنچه مسلم است اين است كه در صفت درصد سن. اند غالبيت باعث كاهش شده×اثرات غالبيت. عمل كرده اند

  اند ليكن اثرات افزايشي در جهت كاهش صفت عمل داري را داشته غالبيت، افزايشي در افزايشي و غالبيت در غالبيت همه تاثير معني
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  گندم نان 75 الين × سرداري رقم گيري شده در تالقي برآورد ميانگين و اجزاء ژنتيكي براي صفات اندازه - 1جدول 

  ميانگين  صفت
m  

  اثر افزايشي

[d]  

  اثر غالبيت

[h]  

اثر
  افزايشي × افزايشي

[I] 

  غالبيت × اثر افزايشي
[j]  
  

غالبيت  × اثر غالبيت
[L]  

  - 68/091/3  33/027/0 -  99/057/0 -   -  98/095/1  76/006/1**  )گرم(دانه سالم  50وزن 

  - 68/091/3 41/003/1  59/107/1 -  06/142/0 -   -  40/145/1**  )گرم(سنبله سالم  5وزن 

  99/088/0  **48/3 08/14 -  **04/111/58-  43/880/34 -   -  **09/072/0**  زدگ درصد سن

  -   -  -  - 09/031/3 16/032/0 - 43/880/34**  )گرم(هاي سن زده  وزن دانه

  -   64/702/0  16/032/0 -  -  54/009/1**  )گرم(دانه سن زده  50وزن 

  -   96/018/8  -   -   -  51/163/3**  )گرم( سنبله سن زده 5وزن 

  -   09/031/3  42/007/1 -  48/138/3 -  *05/143/3 -  **93/014/5**  )گرم(وزن دانه در سنبله سن زده 

.درصد 1و  5در سطوح احتمال   دار به ترتيب  معني **و *   
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در هر حال . باشد زدگي و تثبيت آن در ارقام امكان پذير مي با توجه به اين امر بهبود صفت يعني كاهش درصد سن. نموده است 

 سنبله سالم 5در صفت وزن . اثرات متقابل از نوع مضاعف بود lو   hهاي زدگي با توجه به متضاد بودن عالمت در صفت درصد سن
سنبله سالم  5زدگي و وزن  در صفات درصد سن lعالمت منفي . اثرات متقابل از نوع تكميلي بود lو  hبا توجه به يكي بودن عالمت 

ها در جهت مثبت و  هاي ژني در جهت منفي و در جهت كاهش صفت و در بعضي از مكان دهد كه غالبيت در بعضي مكان نشان مي
  i و   dبيشتر از مقدار پارامترهاي   lسنبله سالم مقدار پارامتر اثر متقابل  5در صفت وزن . استدر راستاي افزايش صفت عمل كرده 

  اين نتايج با نتايج فاتحي و همكاران. بود لذا در اين صفت اثرات متقابل اهميت بيشتري در كنترل ژنتيكي صفت دارند
 )Fatehi, 2005 (مطابقت دارد.  
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Abstract 
 

To study of resistance to sunn pest in bread wheat, parents including, Falat(resistance) × 
Sardari(susceptible) were crossed  and   generations of F1, F2, BC1 and BC2  were obtained. The 
six basic generations (parents, first and second filial generations (F1, F2), first and second 
backcrosses (BC1, BC2) of crossings) were planted in a randomized complete block design with 
three replications at the Research Farm of Islamic Azad University – Karaj Branch. Analysis of  
weighted variance showed that differences  between generations were significant for all traits, 
except for total  seed  weight in damaged spikes, seed weight in non-damaged spikes, spike length, 
peduncle knob and  peduncle length. Joint scaling test showed that both additive and dominance 
componenets were involved and at the most time epistasis was implicated. In seed-damaged 
percentage, as the most important trait, m, d, h, I and l model was significant.  
 
Keywords: bread wheat, Generation Mean Analysis, Sunn pest, Gen Action 
 


