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  روی نظر مورد منطقھ برای SSRنشانگر چھار .شدند ارزیابی سنبلھ طول پرچم، برگ طول گلدھی، تا روز سنبلھ،

 .گرفت قرار بررسی مورد نشانگرھا از یک ھر و صفت بین ارتباط وجود .شد گرفتھ بکار فوق جمعیت در 7D کروموزوم

 بھ نشانگر ھر در آللھا کھ ترتیب این بھ .شد استفاده GLM روش بھ نامساوی تکرار با تصادفی کامًال طرح از کار این برای

 نشانگر بین رابطھ وجود آماری تحلیل این .شد گرفتھ نظر در تکرار عنوان بھ آلل آن دارای افراد تعداد و تیمار عنوان

Xgwm44-7D نشانگر بین ھمچنین و سنبلھ در دانھ تعداد صفت وXgwm295-7D ١٨٢ آلل .داد نشان را پرچم برگ طول و  

 در باز جفت ٢۵۶ آلل ھمچنین .)١ جدول( بود سنبلھ در دانھ بیشتر تعداد با ھمراه Xgwm44-7D نشانگر در باز جفت

 نشانگر کمک بھ انتخاب برای توان می آلل دو این از .)٢ جدول( بود ھمراه بلندتر پرچم برگ با Xgwm295-7Dنشانگر

  .نمود استفاده نان گندم اصالحی ھای برنامھ در بلندتر پرچم برگ و سنبلھ در دانھ بیشتر تعداد بھ رسیدن برای
مقایسھ میانگینھا برای طول برگ پرچم ٢مقایسھ میانگینھا برای تعداد دانھ در سنبلھ                            جدول  ١جدول         
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