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 چکیده
رقم یونجه از نواحی جغرافيایی مختلف )قره یونجه، همدانی و  پنجدادن هاي جمعيتی با تالقیهدف از این مطالعه، ایجاد هيبرید

آلل بود. یري بين آنها، با استفاده از تجزیه ديپذمحلی اصفهان از ایران، الچی از تركيه و اردوباد از آذربایجان( و بررسی ميزان تركيب
گياه  10هر تالقی دوتایی،  براي F1ست آوردن نسل داجرا شد. براي به 1311طرفه در ميان ارقام مورد نظر در سال آلل یکیک دي

هيبرید  10ارقام و  بذرهايهتروتيک، با ارزیابی عملكرد گياهان حاصل از كاشت  هايواكنش. گردیدطور تصادفی از هر رقم انتخاب به
ا هعملكرد علوفه در ميان تالقیتغييرات  .شد( با سه چين در هر سال تعيين 1311و  1313طرفه آنها طی دو سال )آلل یکحاصل از دي

دار بود. دامنه ( نيز معنیSCAپذیري خصوصی )حال اثرات تركيبهربه ( نسبت داده شد.GCAپذیري عمومی )عمدتاً به اثرات تركيب
هان و محلی اصف× در هيبرید قره یونجه  %-1/1همدانی تا × در هيبرید الچی  %1/7( از MPHهتروزیس نسبت به ميانگين والدین )

رقم الچی محلی اصفهان بود. × در هيبرید قره یونجه  %-7/16همدانی تا  × در هيبرید الچی  %1/3( از HPHهتروزیس والد برتر )
 .هتروتيک بالقوه براي ارقام سازگار با منطقه )قره یونجه و همدانی( در نظر گرفته شودگروه عنوان عضوي از یک به تواندمی

 
 .یري خصوصیپذیري عمومی، تركيبپذهيبرید، تركيب جه، هتروزیس، نيمهونی های کليدی:واژه

 
 مقدمه

ترین و محصولیكی از پر ( LMedicago sativa.ونجه )ی
سر جهان براي اي است كه در سرتاترین گياهان علوفهمغذي

 et alMonteros. ,شود )علوفه، سيلو و یا مرتع كشت می

( یک Medicago sativa spp. sativaونجه زراعی )ی(. 2014
افشان با عملكرد علوفه، پروتئين و اتوتتراپلوئيد آزاد گرده

كيفيت باال و داراي سازگاري وسيع است كه عمدتاً در نواحی 
شود نوبی كشت میمعتدل هر دو نيمكره شمالی و ج

(2001Bouton,  با وجود استفاده وسيع از ارقام هيبرید در .)

(،  LZea mays.ذرت ) مانندهاي گياهان زراعی بيشتر گونه
 ركيبیتهاي اي مانند یونجه، جمعيتارقام گياهان علوفه بيشتر

 مانندهستند كه در آنها از هتروزیس براي صفات زراعی مهم 
 (. Brummer, 1999) شوداستفاده نمی طور كاملبه عملكرد،

بيشتر تحقيقات در رابطه با توسعه ارقام هيبرید در این  
دنبال آن توليد به هاي اینبرد وگياهان، بر روي ایجاد الین

 Grooseها تمركز یافته است )كراسها و دابلكراسسينگل

, 1989.et al با وجود این، هيچ رقم هيبرید تجاري براي .)
معرفی نشده افشان اي چندساله و دگرگردهان علوفهاهگي
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پسروي درون  ،طور مسلم یكی از دالیل این ناكامیبه است.
هاي موجود گزارش زادآوري شدید در این گياهان است.

-دار در هيبرید( معنیSCAیري خصوصی )پذاز اثر تركيب

هاي مختلف یونجه ها و جمعيتهاي ایجاد شده از ژنوتيپ
(., et alLerma -Brummer, 2002; Segovia &Riday 

هاي اینبرد كه یک دهد كه ایجاد الین( نشان می2004
ک رود، یشمار میونجه هيبرید بهاصالح یمشكل اساسی در 

 نياز براي استفاده از هتروزیس در یونجه نيست.پيش
هرحال تالقی بين هر جمعيت یونجه هتروزیس نشان به

ها دو به دو تالقی ز است كه جمعيترو نيادهد. ازایننمی
داده شوند و دو جمعيت والدي كه در نتاج آنها هتروزیس 

ند گيربهاي هتروتيک متفاوت قرار شود در گروهبيان می
(Miranda, 1988 &Halauer .) عبارت دیگر، جمعيتبه-

-خوبی با هم تركيب میبه هاي دور از لحاظ ژنتيكی كه

 (. et alRiday.2002 ,) شوند، شناسایی و حفظ شوند
توان پس از شناسایی میBrummer( ،1111 )عقيده به

هاي هتروتيک و گزینش داخل هر گروه هتروتيک گروه
هاي گروه هتروتيک یري باال با ژنوتيپپذبراي تركيب

ا( ها )نيمه هيبریدهدیگر، اقدام به توليد هيبرید بين گروه
ين ب بر اساس تالقینمود. اصالح نيمه هيبریدها، راهكاري 

هاي اینبرد جمعيتی است كه در آن نيازي به ایجاد الین
تواند با استفاده از تكنولوژي رایج، بدون تحميل نيست و می

شناسایی و توسعه البته هاي اضافی توسعه یابد. هزینه
هاي هتروتيک و توليد نيمه هيبریدها یک روش آسان گروه

روزیس در سطح تجاري بيان جزئی هت به براي دستيابی
هاي (. در حال حاضر گزارشBrummer, 1999است )

هاي هتروتيک در متعددي در مورد گروه
وجود دارد  Medicago sativa spp. sativaزیرگونه

(, 2008.et al, 2007; Madrill .et alSakiroglu  .)
هاي بومی و زراعی، بخش عمده منابع ژنتيكی جمعيت

اي براي صفات دهند و منابع بالقوهیونجه را تشكيل می
سازگاري، ایجاد تنوع در مخازن ژنی و بررسی وجود 

هاي ران، اساساً یونجهیروند. در اشمار میهتروزیس به
هاي رایج در منطقه هستند. تنوع ژنتيكی زراعی، جمعيت

از  وجود یک منبع  حكایتپالسم زراعی، وسيع در این ژرم
رو یونجه ، ازایندارداصالحی  هايبا ارزش براي برنامه

غرب كشور داراي اهميت است ویژه غرب و شمالبه ایران
(, 2010.et alVeronesi تالقی بين جمعيت .) ها در قالب

یري خصوصی پذآلل و بررسی تركيبطرح آميزشی دي
ی هاي ژنآنها، امكان تعيين اثرات متقابل بين و درون مكان

(. هدف از این  et alBhandari.2007 ,) كندرا ایجاد می
یري خصوصی و هتروزیس براي پذتحقيق بررسی تركيب

عملكرد علوفه خشک، بين برخی ارقام یونجه با ارقام 
 سازگار با منطقه )قره یونجه و همدانی( بود.

 

 هامواد و روش
 مواد گياهي

یونجه از نواحی جغرافيایی مختلف )قره  جمعيت پنج
یونجه، همدانی و محلی اصفهان از ایران، الچی از تركيه و 

 اهجمعيتاردوباد از آذربایجان( مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
 1Fهيبرید  10توليد  برايطرفه آلل یکدر قالب یک طرح دي

-طور دستی، بدون اخته كردن آميزش داده شدند. جمعيتبه

گياه از هر رقم ایجاد شدند.  12از تالقی دو به دوي  1F هاي
  1Fتعداد مساوي بذر براي تشكيل هر جمعيت به از هر تالقی

 . گردیدمخلوط 
 

 اجرای آزمايش
این آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشكده كشاورزي 

سرو  - كيلومتري جاده اروميه 11دانشگاه اروميه واقع در 
انجام شد. مزرعه  1311و  1313، 1312هاي طی سال
 12و  37ترتيب در عرض و طول جغرافيایی به آزمایشی

متر از سطح دریا قرار دارد.  1320درجه شمالی با ارتفاع 
درصد ماده آلی  2خاک محل آزمایش از نوع لومی رسی با 

( زمين با 1312اردیبهشت  12بود. سه روز قبل از كاشت )
كيلوگرم در هكتار  100 برابركود فسفر )سوپر فسفات تریپل( 

كيلوگرم در هكتار كودپاشی و  00و پتاس )كلروپتاسيم( 
. در طول دوره رشد عمليات داشت از قبيل آبياري شدتسطيح 

 .گردیدضرورت انجام  به و مبارزه با آفات بنا
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والدي در قالب طرح  جمعيت 2همراه به  1Fده جمعيت 
با  شدند. هر كرتهاي كامل تصادفی با سه تكرار كشت بلوک

بذر در سه  300متر از كرت دیگر شامل سانتی 60فاصله 
-متر بود. طی سالسانتی 30متري با فاصله ردیف  2/1ردیف 

روز برداشت  32سه بار با فاصله حدود  1311و  1313هاي 
متري زمين انجام شد و ، درو از پنج سانتیشدمحصول انجام 

ي جمع آوري نشد. علوفه ا( هيچ داده1312در سال استقرار )
 22برداشت شده از ردیف وسط هر كرت با در نظر گرفتن 

ساعت  10مدت به گراددرجه سانتی 60متر حاشيه، در سانتی
. مجموع عملكرد خشک طی سه چين در سال شدخشک 

(  ton ha-1ميزان ماده خشک در هكتار )به محاسبه شد و
 .گردیدتبدیل 
 

 تجزيه آماری
هاي عملكرد خشک )مجموع سه س دادهتجزیه واریان

صورت كرت خرد شده در زمان انجام به چين در هر سال(
هاي عنوان كرتبه ها(1Fوالدي و هاي ها )جمعيت. ژنوتيپشد

هاي فرعی در نظر گرفته شدند. عنوان كرتبه هااصلی و سال
 هاي عملكرد خشک در هر سال نيزتجزیه واریانس داده

نجام شد. پس از تجزیه واریانس داده به طور جداگانه ابه
ها ها و اثرمتقابل، سالهاها، ژنوتيپاي )بلوکمشاهده ياجزا

دو به آللصورت ديبه آنها( تجزیه واریانس به اجزا عاملی
-ها به ارقام )جمعيتروش مختلف انجام شد. تغييرات ژنوتيپ

یري پذ(، تركيبGCAیري عمومی )پذهاي والدي(، تركيب
 III ( &Gardner تجزیه( مطابق با SCAخصوصی )

Eberhart, 1966)  و تغييرات ناشی از هتروزیس به هتروزیس
ها(، هتروزیس رقم و متوسط )والدین در مقابل دورگ

 II  ( &Gardnerص مطابق با تجزیه اهتروزیس خ

Eberhart, 1966یري خصوصی پذ( تقسيم شد. تركيب
(SCA از تجزیه )III ص در تجزیه ازیس خهمان هتروII 

 (. 2003et alMurray ,.هست )
و برنامه  1/1نسخه  SASافزار ها با نرمها دادهتجزیه
SAS05-DIALLEL  مطابق باZhang (2002)و همكاران 

انجام شد. اثرات ارقام )والدها(، هتروزیس، هتروزیس 

یري پذ( و تركيبGCAیري عمومی )پذمتوسط، تركيب
 ( بين ميانگيناساس مقابله )كنتراست( بر SCAخصوصی )

صورت تابع خطی به (C. هر مقابله )شدها برآورد 1Fوالدین و 
 از عملكرد كرت ایجاد شد.

 

C = ∑ 𝑐j�̅�j

t

𝑗=1
 

 

∑) ضرایب مقابله ها 𝑐jكه  𝑐j = �̅�و ( 0
j  ميانگين نمونه

ها در مقابله را تعداد ژنوتيپ tو  )ها1Fها )والدین یا ژنوتيپ
( و هتروزیس MPHهتروزیس ميان والدي ) نشان می دهد.

 Hallauer& ( مطابق با هالوور و ميراندا )HPHوالد برتر )

Miranda, 1988) صورت:به       
 
 

 

 

 

 

عملكرد هيبرید حاصل از تالقی والدین  1Fشد كه برآورد 
1P ، 2P وHP ( عملكرد باالوالد با) داردر تالقی است. معنی 

 زیر صورتبه tبودن اثرات هتروزیس با استفاده از آزمون 
 :شدانجام 
 

t = L / √(𝑀𝑆𝐸/𝑟𝑘)(∑ 𝐶j
2

t

𝑗=1
)  

 
مقدار مطلق مقابله متناظر با هتروزیس )یعنی  L در آن كه
MPH  یاHPH ؛)r  تعداد تكرارها؛k ها؛ تعداد سالMSE 

ات هاي اصلی )یعنی ميانگين مربعاشتباه كرتميانگين مربعات 
ها 1Fژنوتيپ( حاصل از تجزیه واریانس والدین و × بلوک

 ژنوتيپ( و 12)

∑ Cj
2

t

𝑗=1
  

MPH = 100 [
F1 − {(P1 + P2) /2}

(P1 + P2) /2
] 

 

HPH = 100 [
F1 − HP 

HP
] 
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مجموع توان دوم ضرایب مقابله براي برآورد اثر 
هاي هاي ریاضی و روشهتروزیس موردنظر است. فرمول

آلل در این مطالعه مورد استفاده براي برآورد اثر اجزاي داي 
  (. 2003et alMurray ,.در جاي دیگر وجود دارد )

 

 نتایج 
يت بين  فه       هاي جمع حاظ عملكرد علو لدي از ل وا

ــک اختالف معنی ــت )جدول  خشـ  (.2داري وجود داشـ
، هر هاي والديجمعيت عملكرد علوفه خشـــکميانگين 
ید یک از   يانگين   هيبر يت   عملكردو همچنين م هر جمع

ست.    1جدول تالقی در  1والدي از مجموع  شده ا آورده 
ــترجمعيت هيچ  ــک بيش از  يوالدي، عملكرد علوفه خش

تن در هكتار طی  70/7قره یونجه و همدانی )با ميانگين   
سال (     سه چين در هر  سال با  سازگار  به دو  عنوان ارقام 

به        ــت. كمترین عملكرد مربوط  نداشـ قه  يت با منط  جمع
ــ تن در هكتار( بود و عملكرد رقم  60/6فهان )محلی اص

تار(  10/7الچی ) داري كمتر از طور معنیبه  تن در هك
ــتر از عملكرد محلی  عملكرد قره یونجه و همدانی و بيش

ــفهان و اردوباد ) ــترین  00/6اص تن در هكتار( بود. بيش
ید مربوط  مدانی  دو تالقی به  عملكرد هيبر الچی و × )ه

شتند.   الچی( بو× قره یونجه شترک الچی را دا  د كه والد م
يانگين   لدي از مجموع    عملكردم يت وا تالقی  1هر جمع

ــتون آخر  جدول را )مطابق  اثرات برآورد، 1جدول در س
 سازد.  پذیر میامكان( 0

 

 يونجهم قرآلل پنج های )باالی قطر( دیشك )تن در هکتار( والدين )قطر( و هيبريدميانگين عملکرد علوفه خ -1جدول 

 در دو سال با سه چين در هر سال 

  
سال  ساس تجزیه  تجزیه واریانس در ميان  و  IIها، بر ا

III (., et alEberhart, 1966; Murray  &Gardner 

مام اثرات )هتروزیس،   2003 كه ت ــان داد  هتروزیس ( نشـ
يب   لدي(، ترك پذیري عمومی  متوســـط، هتروزیس رقم )وا

(GCA) يب  و به SCAپذیري خصـــوصـــی ) ترك طور (( 
ــک   يدارمعنی فه خشـ ند  ثر ؤمروي عملكرد علو هســـت

جدول   تایج        2) ــال نيز ن نه در هر سـ گا جدا یه  (. از تجز
ــابهی به ــت آمد. مش یک از اثرات اثر متقابل هيچالبته دس

ذیري پنبود. ميانگين مربعات تركيبدار اصلی با سال معنی  
يب     به  عمومی بل توجهی بيشـــتر از ترك قا پذیري  طور 

سبت واریانس     بيش  SCAبه واریانس  GCAخصوصی )ن
 از سه برابر( بود.

 رقم قره یونجه همدانی محلی اصفهان الچی اردوباد ميانگين

 قره یونجه 70/7 70/7 10/6 00/7 11/7 30/7

 همدانی  71/7 61/6 17/7 11/7 31/7

 محلی اصفهان   6/6 11/6 21/6 16/6

 الچی    10/7 10/6 30/7

 اردوباد     0/6 07/6

31/0      (0.05)LSD  
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( سال هر در نيچ سه مجموع) سال دو در ونجهي رقم پنج آللید هيتجز از حاصل( هکتار در تن) خشك علوفه عملکرد مربعات نيانگيم -6 جدول

 (6330همکاران ) و Murray توسط شدهی ( بازنگر2213)  Eberhartو   III ،Gardner و IIه يتجز با مطابق

 ميانگين مربعات درجه آزادي غييراتتمنابع 

 طی دو سال 1313 1312

 21/0 36/0 26/0 2 بلوک

 **11/1 **00/1 **00/1 11 ژنوتيپ

 *67/1 *03/0 *02/0 1 والدین/ ارقام

 **10 07/0** 0/0** 16/1 (H)هتروزیس 

 *1 13/1* 01/1* 13/2 (h̅)هتروزیس متوسط 

 **1 21/1** 62/1** 30/3 (GCA) پذیري عمومیتركيب

 *2 66/0* 61/0* 1/1 (SCA) پذیري خصوصیتركيب

 12/0 23/0 21/0 20 ژنوتيپ× بلوک 

 **72/1   1 سال

 13/0   11 ژنوتيپ× سال 

 12/0   1 والدین× سال 

 00/0   10 هتروزیس× سال 

 07/0   1 هتروزیس متوسط× سال 

 17/0   1 پذیري عمومیتركيب× سال 

 01/0   2 پذیري خصوصیتركيب× سال 

 01/0   30 ماندهباقی

 CV (%)  3/1 7/6 1/6ضریب تغييرات 

 %1و  %2دار در سطح احتمال ترتيب معنیبه :** و *

 

 ها )ارقام( بر اساس عملكرد علوفه خشکبندي والدرتبه

( 3)جدول  III( و برآورد اثرات والدي از تجزیه 1)جدول 
داري طور معنیبه نشان داد كه عملكرد قره یونجه و همدانی

ها و عملكرد رقم محلی اصفهان ميانگين عملكرد والدبيشتر از 
 پذیريها بود. برآورد اثرات تركيبكمتر از ميانگين والد

ار دعمومی براي ارقام قره یونجه، همدانی و الچی مثبت و معنی
كه ارقام اردوباد و محلی اصفهان اثرات منفی بود، در حالی

س رقم براي داري نشان دادند. برآورد اثرات هتروزیمعنی
داري بيشتر از صفر و براي محلی طور معنیبه الچی و همدانی

داري كمتر از صفر بود و براي قره یونجه طور معنیبه اصفهان
ذیري پداري با صفر نداشت. اثر تركيبو اردوباد اختالف معنی

× محلی اصفهان و الچی × خصوصی براي تالقی اردوباد 
ا هكه براي سایر تالقیدر حالی دار بود،مثبت و معنی همدانی

 (. 3دار نبود )جدول معنی
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پذيری خصوصي (، ترکيبh(، هتروزيس رقم )h̅(، هتروزيس متوسط )GCAپذيری عمومي )(، ترکيبvبرآورد اثرات والدين/ ارقام ) -0جدول 

(SCAاز تجزي )آلل برای عملکرد علوفه خشك )تن در هکتار(ه دی( و اشتباه معيار آنها )در پرانتز 

 اثر برآورد اثر برآورد اثر برآورد اثر برآورد اثر برآورد

0/17* SCA24 - 03/0  SCA12 01/0  h11 0/32** GCA11 0/27** v11
a 

- 13/0  SCA25 - 10/0  SCA13 0/10** h22 0/13** GCA22 0/2** v22 

- 11/0  SCA34 11/0  SCA14 -0/20** h33 -0/00** GCA33 - 61/0  v33 

- 11/0  SCA35 03/0  SCA15 0/33** h44 0/31** GCA44 - 03/0  v44 

0/21** SCA45 - 01/0  SCA23 - 02/0  h55 -0/26** GCA55 -0/12** v55 

( 07/0 )  ( 07/0 )  ( 07/0 )  ( 02/0 )  ( 01/0 )  

          -0/12** (0/02) 21/7  µv 

a دهد.( و غيره را نشان می22( و همدانی )11، هيبرید بين قره یونجه )12اردوباد نشان داده شدند. هيبرید  22الچی و  11 محلی اصفهان، 33 همدانی، 22 قره یونجه، 11صورت به والدین/ ارقام 
 01/0و  02/0دار با صفر در سطح احتمال ترتيب تفاوت معنیبه :**و  *

 
× در هيبرید الچی  %1/3( از HPHهتروزیس والد برتر )

محلی اصفهان كه × در هيبرید قره یونجه  %-7/16همدانی تا 
داري با صفر داشت متغير بود. هتروزیس ميان اختالف معنی

تا  همدانی× در هيبرید الچی  %1/7( نيز از MPHوالدي )

 محلی اصفهان كه اختالف× در هيبرید قره یونجه  %-1/1
بندي (. رتبه1داري با صفر داشت متغير بود )جدول معنی

( و ميانگين مقدار 3والدین بر اساس هتروزیس رقم )جدول 
 (.1هتروزیس ميان والدي، مطابقت نداشت )جدول 

 
 ونجهي تيجمع پنج آللید يتالق از علوفه عملکرد( قطر نييپا( MPHی ))والد انيم و( قطری باال( HPH)) برتر والد سيهتروز -4 جدول

 رقم  قره یونجه همدانی محلی اصفهان الچی اردوباد

 قره یونجه   1/0 -7/16** 3/0 -2/0

 همدانی  2/0  -2/13* 1/3 -0/7

 محلی اصفهان  -1/1* -2/6  -1/10 -1/0

 الچی  3/1 1/7 -6/6  -0/2

 اردوباد  -1/2 -0/2 -0/6 -06/0 

 01/0و  02/0دار با صفر در سطح احتمال ترتيب تفاوت معنیبه :**و  *

 

 بحث
دار شدن اثرات هتروزیس، هتروزیس متوسط، معنی

 و (GCAپذیري عمومی )هتروزیس رقم )والدي(، تركيب
( نشان داد كه والدین اثرات SCAپذیري خصوصی )تركيب

در عملكرد علوفه را به نتاج منتقل ثر ؤمژنتيكی متفاوت 
 سبتپذیري عمومی نكردند. زیاد بودن ميانگين مربعات تركيب

پذیري خصوصی، نشان داد كه اثرات افزایشی نقش تركيب به
اصلی را در كنترل عملكرد علوفه خشک بر عهده دارند. در 

 تواندیم غالب بودنتتراپلوئيدها هر دو واریانس افزایشی و اتو

زیرا دو آلل از هر والد به نتاج  ،سهيم باشد GCA اتدر اثر
دار شدن (. معنی Dudley, 1963 &Levingsشود )منتقل می

اثرات هتروزیس، هتروزیس متوسط، هتروزیس والدي و 
داري بردهد كه فرصت بهرهپذیري خصوصی نشان میتركيب

. دارداز هتروزیس در رابطه با تالقی ارقام مورد مطالعه وجود 
پذیري عمومی رقم الچی و اثر دار بودن اثر تركيبمعنی

 ×دار، در تالقی الچی پذیري خصوصی مثبت و معنیتركيب
در ثر ؤمدهد كه تركيبات آللی نشان می (3)جدول  همدانی

تواند از مواد گياهی غيرسازگار با این ناحيه عملكرد علوفه می
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 دست آید.پذیري عمومی باال بهبا تركيب
( بر اساس عملكرد هاجمعيتها )بندي والدمشابهت رتبه

  III ( و برآورد اثرات والدي از تجزیه1علوفه خشک )جدول 
 Gardner   وEberhart  (6611)  ( در این مطالعه، 3)جدول

نيز گزارش شده  (2001) و همكاران lerma-Segovia توسط
ري پذیتركيبدهنده عدم اختالط اثرات والدي و است كه نشان

 IIبر خالف آنچه كه در تجزیه  IIIعمومی در تجزیه 
Gardner   وEberhart  (6611) دهد است روي می

(., 2003et alMurray  .) 
( نسبت GCAپذیري عمومی )با وجود اهميت بيشتر تركيب

دار ( در این مطالعه، معنیSCAپذیري خصوصی )به تركيب
پذیري ( و تركيبCAGپذیري عمومی )شدن اثرات تركيب

از نقش هر دو  حكایتآلل ( در تجزیه ديSCAخصوصی )
اثرات افزایشی و غير افزایشی در كنترل ژنتيكی عملكرد علوفه 

دهد كه امكان بهبود عملكرد از و نشان می داردخشک یونجه 
برداري از هتروزیس وجود هاي مطلوب و بهرهطریق تجمع آلل

دار ( ارقام، معنیGCAي عمومی )پذیردارد. اختالف در تركيب
( و باال بودن اهميت آن GCAپذیري عمومی )بودن تركيب

(، براي عملكرد علوفه SCAپذیري خصوصی )نسبت به تركيب
 یخشک یونجه در این مطالعه با نتایج حاصل از مطالعات قبل

 Sakiroglu  et al.,lerma -Segovia ;2004& مطابقت دارد )

., 2007et al, 2007; Bhandari Brummer.)  پایين بودن سهم
ه، پذیري عمومی در این مطالعپذیري خصوصی از تركيبتركيب

پذیري خصوصی ممكن است ناشی از رقيق شدن اثر تركيب
 بذرهايهاي خاص، در نتيجه مخلوط كردن برخی ژنوتيپ

هيبرید چندین ژنوتيپ در هر تالقی و یا عدم تكثير رویشی 
در  پذیري خصوصیباشد. عالوه بر این ردیابی تركيب والدین

 et alDudley ,.هاي اتوتتراپلوئيدها آسان نيست )آللدي

 پذیري خصوصی در چندیندار بودن تركيبمعنیالبته (. 1969
et alleirma -Segovia ;2004 ,.مطالعه گزارش شده است )

., 2007et alBhandari  از  نيز هاییگزارش(. با وجود این
 Dudleyداري وجود دارد )معنیپذیري خصوصی غيرتركيب

., 1988et al., 1969; Hill, 1983; Groose et al محققانی .)
 داري را گزارش كردند باپذیري خصوصی معنیكه اثر تركيب

مورد مطالعه خود، پی بردند كه اثر  يهابررسی شجره جمعيت
-يته از جمعپذیري خصوصی در هيبریدهاي توليد شدتركيب

دار مشاهده دار نبوده و زمانی اثر معنیهاي خویشاوند معنی
هایی با فاصله ژنتيكی دور و شده است كه هيبریدها از جمعيت

 هاي ما با نتایجافتهیباشند.  متفاوت حاصل شده يهاآلل
Bhandari و (2007) و همكاران Milić (2010) و همكاران 

-در تالقی ديرا داري عنیپذیري خصوصی مكه اثرات تركيب

دست به جغرافيایی مختلف أمنشبا  ییهاآلل حاصل از یونجه
با فاصله  يهادهد جمعيتآوردند مطابقت دارد، كه نشان می

زیس برداري از هتروژنتيكی دور، مواد ژنتيكی مفيدي براي بهره
 در یونجه هستند.

-( معنیSCAپذیري خصوصی )باالترین عملكرد، اثر تركيب

( و هتروزیس ميان HPHدار و باالترین هتروزیس والد برتر )
دهد كه همدانی نشان می× ( در هيبرید الچی MPHوالدي )

اي هانتخاب والدین براي بهبود عملكرد علوفه خشک در برنامه
( HPHتواند بر اساس هتروزیس والد برتر )اصالحی یونجه می

ایج مشابهی ( انجام گيرد. نتMPHو هتروزیس ميان والدي )
گزارش شده است. در حالی  (2010) و همكاران Milićتوسط 

د كه انتخاب والدین ننشان داد  (2007) و همكاران Bhandariكه 
( و هتروزیس ميان HPHتنها بر اساس هتروزیس والد برتر )

( ممكن است گمراه كننده باشد و انتخاب والدین MPHوالدي )
اج( ق و یا نسبی هيبرید )نتنباید بر اساس پاسخ هتروزیس مطل

اهد سبت به رقم شباشد بلكه باید بر اساس عملكرد هيبرید ن
نيک ژونجه یک صفت پلییاگر عملكرد علوفه تجاري باشد. 

یري باال باشد نباید انتظار داشت كه اثرات پذافزایشی با توارث
هرحال تالقی دو جمعيت هتروتيک به غير افزایشی رخ دهد.

 به ظاهر شدنمنجر تواند هاي غالب متفاوت، میآللبا فراوانی 
هاي غالب شود كه نتيجه آن بيان اثرات اثرات تجمعی بين آلل

 et Ridayافزایشی در تالقی بين جمعيتی یونجه است ) غير

., 2002alهاي این تحقيق نشان داد كه امكان استفاده (. یافته
د ح یونجه وجواز اثرات ژنی افزایشی و غير افزایشی در اصال

گروه عنوان عضوي از یک به توانددارد و رقم الچی می
هتروتيک بالقوه براي ارقام سازگار با منطقه )قره یونجه و 

العه شود مطپيشنهاد میبنابراین همدانی( در نظر گرفته شود. 
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 سپاسگزاری
این تحقيق با حمایت مالی مركز تحقيقات كشاورزي و 

غربی و همكاري حوزه معاونت منابع طبيعی استان آذربایجان
 وسيله از تمامیبدین ،ه استشدپژوهشی دانشگاه اروميه اجرا 

گردد. از دكتر رضا اندركاران سپاسگزاري میدست
DIALLEL-نامه در اختيار قرار دادن بر دليلبه زادهدرویش

SAS05 گردد.قدردانی می 
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Abstract 
    The objective of this study was to develop population hybrids by crossing five alfalfa cultivars 

of different geographic origin (Ghareh Yonjeh, Hamedani and Mahalie-Esfahan from Iran, Elchi 

from Turkey and Ordobad from Azerbaijan) and assessment of combining ability among them 

using diallel analysis. A half diallel was performed during 2012 between the selected cultivars. 

For each pairwise cross, ten plants were chosen at random to obtain F1 generation. Heterotic 

responses were determined by evaluation forage yield of the cultivars and their 10 half-diallel 

hybrids in seeded plots that were harvested three times in each of 2 years (2014 and 2015). 

Variation among crosses was attributed primarily to general combining ability (GCA) effects. 

However, specific combining ability (SCA) effects were also significant. Mid-parent heterosis 

ranged from 7.1% in the Elchi x Hamedani to -9.9 % in the Ghareh Yonjeh x Mahalie-Esfahan 

and high-parent heterosis ranged from 3.4 % in the Elchi x Hamedani to -16.7% Ghareh Yonjeh 

x Mahalie-Esfahan. Results indicated that Elchi cultivar could be considered as a member of a 

potential heterotic group for adapted cultivars (Ghareh Yonjeh and Hamedani) to the studied 

environment.  
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