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 چکیده

هیشاى تَلیذ ضیز در ّز گلِ اس اّویت سیبدی . هبًذگبری یک هؼیبر کلی بزای تؼییي عَل دٍرُ ی سًذُ هبًذى گبٍ در گلِ است

ي بزای هبُ ٍ ّذف اس اًدبم ایي پشٍّص آًبلیش صًتیکی ػوز تَلیذی، عَل ػوز، تَلیذ ضیز، درصذ چزبی ٍ پزٍتئی. بزخَردار است

گلِ گبٍّبی ًضاد  55رکَرد هزبَط بِ دٍرُ ضیزدّی اٍل  46000در تحقیق حبضز تؼذاد. فصل سایص ٍ هقبیسِ بب یکذیگز بَد

اثز هبُ ٍ فصل بزرٍی پبراهتزّبی صًتیکی بب یکذیگز هقبیسِ . استفبدُ ضذ 1388تب  1372ّلطتبیي در استبى اصفْبى اس سبلْبی 

ٍراثت پذیزی صفبت هیشاى تَلیذ ضیز، درصذ چزبی . بزای آًبلیش تک صفتی دادُ ّب استفبدُ ضذ    ASREMاس بزًبهِ . گزدیذ

بب در ًظز گزفتي اثز  هقبدیز بزآٍرد ضذُ. بَد 18/0ٍ  21/0، 27/0ضیز ٍ درصذ پزٍتئیي ضیز بب در ًظز گزفتي اثز هبُ بِ تزتیب 

بَد کِ تفبٍت هؼٌی  18/0ٍ  21/0، 28/0ضیز ٍ درصذ پزٍتئیي ضیز بِ تزتیب فصل بزای صفبت هیشاى تَلیذ ضیز، درصذ چزبی 

 .داری بب هقبدیز بزآٍرد ضذُ بزای هبُ ًذاضت

 عَل ػوز، ػوزتَلیذی ، تَلیذ ضیز، درصذ چزبی ، درصذ پزٍتئیي ، گبٍ ّلطتبیي :واژه های کلیدی

 

 مقدمه

، ٍ هٌبسب (حذف اختیبری)ِ ٍ ػذم حذف در اثز کن بَدى تَلیذ صفت هبًذگبری ػببرت است اس اهکبى ببقی هبًذى گبٍ در گل

عَل ػوز بِ تَاًبیی بزای بِ تبخیز اًذاختي حذف غیز ارادی دام اضبرُ (. حذف غیز اختیبری)ًبَدى ببرٍری یب ابتال بِ بیوبری ّب 

ی اس اٍلیي سایص تب هزگ یب حذف یکی اس راّْبی هؼوَل بزای اًذاسُ گیزی ػوزتَلیذی فبصلِ سهبً(. 1382ػبذالوحوذی، )دارد

بیَر، )سیبد ضذى عَل ػوز، ّشیٌِ ّبی هستقین افشایص یب خزیذ تلیسِ ّبی خبیگشیي را کبّص هی دّذ (. 2006بیَر، )گبٍ است 

ّذف اس اًدبم ایي (. 1989ًبدراخب ٍّوکبراى،)بِ ًظز هی رسذ گبٍّبی بب تَلیذ ببالتز ، عَل ػوز بیطتزی داضتِ ببضٌذ(. 2006

 .تحقیق بزآٍرد تبثیز فصل ٍهبُ بز پبراهتزّبی صًتیکی صفبت تَلیذی هی ببضذ

 

 مواد وروشها

 1372دادُ ّبی هذکَر عی سبلْبی . در ایي تحقیق اس اعالػبت ضزکت تؼبًٍی کطبٍرسی ٍ داهپزٍری ٍحذت اصفْبى استفبدُ ضذ

هل ًیش اس هزکش اصالح ًضاد دام کطَر تْیِ گزدیذ ٍ فبیل ضدزُ کب. اس گلِ ّبی استبى اصفْبى خوغ آٍری ضذُ بَدًذ 1388تب 

ایي فبیل بزای دادُ ّبی صفبت تَلیذ هثلی، بب تؼقیب اخذاد . سپس ضدزُ گبٍّبی هَرد استفبدُ در ایي تحقیق اس آى استخزاج ضذ

بَد کِ بب اػوبل ایي دادُ  150000فبیل دادُ اصلی بزای حذٍد  .تطکیل ضذ( ًسل قبل 7-6)حیَاًبت دارای رکَرد، تب حذ اهکبى

 بِ ّوزاُ اثز تزکیبی گلِ،  هذل آهبری هَرد بزرسی ضبهل اثز تزکیبی گلِ، سبل ٍ هبُ تَلذ .دادُ ضذ 46000هحذٍدیت ّب حذٍد 
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ٍ  آًبلیش صًتیکی تک صفتی دادُ ّب بب استفبدُ   SASآًبلیش دادُ ّب بَسیلِ ًزم افشار آهبری . سبل، فصل ٍ هبُ سایص ٍ اثز خغب بَد

 .اًدبم ضذ   ASREMLس ا

 

 نتایج و بحث

. در هَرد صفبت تَلیذی، ٍاریبًس افشایطی ٍ ببقیوبًذُ بزآٍرد ضذُ بب در ًظز گزفتي اثزات فصل یب هبُ تفبٍت هؼٌی داری ًذاضت

راثت ٍ(. 1ٍ2خذاٍل )بدش در صفت درصذ پزٍتئیي،  هقذار ٍراثت پذیزی بزآٍرد ضذُ بزای توبم صفبت در فصل ٍ هبُ هطببِ بَد

ٍ  21/0، 27/0پذیزی صفبت هیشاى تَلیذ ضیز، درصذ چزبی ضیز ٍ درصذ پزٍتئیي ضیز در بزآٍردّبی هذل دارای اثز هبُ بِ تزتیب 

هقبدیز بزآٍرد ضذُ اس هذل دارای اثز فصل بزای صفبت هیشاى تَلیذ ضیز، درصذ چزبی ضیز ٍ درصذ پزٍتئیي ضیز بِ . بَد 18/0

 .َد کِ تفبٍت هؼٌی داری بب هقبدیز بزآٍرد ضذُ اس هذل دارای هبُ ًذاضتب 18/0ٍ  21/0، 28/0تزتیب 

گشارش دادًذ کِ بب  05/0ٍراثت پذیزی عَل ػوز تَلیذی را بب استفبدُ اس هذل خغی کوتز اس ( 1992)بَلذهي ٍ ّوکبراى 

یطتز تحت تأثیز ضزایظ هحیغی ایي ٍراثت پذیزی کن ًطبى هی دّذ کِ ایي صفت ب. ًتبیح حبصلِ اس ایي پضٍّص هغببقت ًذارد

سَالن ٍ . بٌببزایي خْت بْبَد ػولکزد ایٌگًَِ صفبت ببیستی در درخِ اٍل هحیظ را بْبَد بخطیذ. هبًٌذ هذیزیت ٍ تغذیِ است

 09/0ٍ  1/0، 14/0، ٍراثت پذیزی صفبت هبًذگبری را در گبٍّبی ًضاد ّلطتبیي، خزسی ٍ آیزضبیز بِ تزتیب (2005)ّوکبراى 

، در تحقیقی (2004)رٍگزس ٍ ّوکبراى. کزدًذ کِ در ًضاد ّلطتبیي اس ّوِ بیطتز بَدُ ٍ بب ًتبیح ایي تحقیق هطببِ بَد بزآٍرد

ٍراثت پذیزی در صفبت تَلیذی ّوبًغَر کِ در ًتبیح دیذُ ضذ . بزآٍرد کزدًذ 14/0ٍراثت پذیزی گبٍّبی گَضتی آهیختِ را ًیش 

درهغبلؼِ ای در ایزاى  .داری در بزآٍرد ّبی هذل ّبی بب اثزات هبُ ٍ یب فصل دیذُ ًطذدر حذ هتَسظ هی ببضذ ٍ اختالف هؼٌی 

، 28/0، ٍراثت پذیزی هقذار ضیز، چزبی ٍ پزٍتئیي بِ تزتیب (1387)بز رٍی گبٍّبی ّلطتبیي تَسظ ػبذالوحوذی ٍ ّوکبراى 

  .بزآٍرد ضذ کِ بب ًتبیح ایي تحقیق هطببِ بَد 20/0ٍ 17/0

 

 رد پارامترهای ژنتیکی از مدل دارای اثر فصلبرآو(1)جدول

ٍاریبًس  

 افشایطی

ٍاریبًس 

 ببقیوبًذُ

ٍراثت 

 پذیزی
 

 صحت ارسش اصالحی

 481/0 1333/0 640/484 5360/74 عَل ػوز

 457/0 1070/0 137/480 5319/57 ػوزتَلیذی

 - 2779/0 6426/17 78994/6 تَلیذ ضیز

 - 2069/0 252447/0 6586490/0 درصذ چزبی

 - 1810/0 160085/0 3538110/0 درصذ پزٍتئیي

 

  



 

 

 برآورد پارامترهای ژنتیکی از مدل دارای اثر ماه(2)جدول

ٍاریبًس  

 افشایطی

ٍاریبًس 

 ببقیوبًذُ

 ٍراثت پذیزی
 

 صحت ارسش اصالحی

 443/0 0989/0 744/484 2411/53 عَل ػوز

 441/0 0996/0 573/484 6277/53 ػوزتَلیذی

 - 2771/0 5495/17 72779/6 تَلیذ ضیز

 - 2074/0 246748/0 6454620/0 درصذ چزبی

 - 1810/0 153345/0 3389860/0 درصذ پزٍتئیي
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