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  چکيده
  

  رقم٧ تعداد. باشد مي دانه عملکرد ياصالح برا ينژاد به يها برنامه ياصالح اهداف مهمترين از ييک

 يو بذور حاصل از تالق) IRFAON-215درود، شاهپسند، صالح، ندا و ي، سپيلماني، ديحسن(برنج 

 کشت ١٣٨٦ و ١٣٨٥ يها  تکرار در سال٣ با ي کامل تصادفيها آلل کامل آنها در قالب طرح بلوک يدا

، طول، عرض و مساحت برگ پرچم، ارتفاع يده  تا آغاز خوشهيصفات تعداد روز از نشاکار. دنديگرد

.  قرار گرفتنديريگ  خوشه، طول خروج خوشه از غالف و وزن شلتوک هر بوته مورد اندازهاه، طوليگ

 شامل ياثرات اصل. ها بود پين ژنوتي بيکي ژنتيها دهنده وجود تفاوت انس نشانيه واريج تجزينتا

اثر متقابل . دار بود  تمام صفات معنيي برايرمادري، اثر معکوس و غي، خصوصي عموميريپذ بيترک

اه، طول خوشه، طول خروج خوشه ي صفات عرض برگ پرچم، ارتفاع گيسال برا×ي عموميريپذ بيکتر

 صفات تعداد روز از يسال برا×ي خصوصيريپذ بياز غالف و وزن شلتوک هر بوته و اثر متقابل ترک

، عرض و مساحت برگ پرچم، طول خوشه، طول خروج خوشه از غالف و يده  تا آغاز خوشهينشاکار

 صفات عرض و مساحت برگ پرچم و طول خوشه سهم اثر يبرا. دار بودند وک هر بوته معنيوزن شلت

، طول برگ يده  تا آغاز خوشهي صفات تعداد روز از نشاکاري که برايشتر بود، در صورتيت بيغالب

شتر بود و ي بيشياه، طول خروج خوشه از غالف و وزن شلتوک هر بوته سهم اثر افزايپرچم، ارتفاع گ

  .د باشديتواند مف ي صفات مذکور مينش برايگز

  

 ،ي خصوصيريپذ بيآلل، ترک يه داي سال، برنج، تجز×پ ي اثر متقابل ژنوت:يدي کليواژه ها

  .ي عموميريپذ بيترک
  

  مقدمه
که  است ايدن يزراع اهانيگ نيمهمتر از يکي برنج
خود  به را کشت قابل يزراع ياراض از يعيوس سطح

 گندم از پس يزراع محصول نيومد و است داده اختصاص
 و ايرانت يبا توجه به رشد روز افزون جمع. رود مي شمار به

از کشور ينده ني آيها ن مصرف سرانه باال، در ساليهمچن
د و يق تولين امر از طريکه ا ،شتر خواهد شديبه برنج ب

برنج  ژهيوه د و پرمحصول بي جديها تهياستفاده از وار

 يزراع  مناسب بهيها  روشد به همراه اعماليبريه
توان  كشت ارقام برنج هيبريد، مي با. باشد ير ميپذ امکان

اي كاهش داد و كشور  واردات برنج را تا حد قابل مالحظه
 را در زمينه توليد برنج به خودكفائي نزديك نمود

)Hosseini et al., 2005(.  
يکي از   و با کيفيت مطلوباصالح ارقام پر محصول

به شود که  نژادي محسوب مي هاي به ده در پروژهاهداف عم
 و ين مورد تالقي والديکي ساختار ژنتجامعي ازاطالعات 
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از يصفات مطلوب نها از نظر آن پذيري ترکيبن يهمچن
 يها ق روشيطريابي به چنين اطالعاتي از  دست .دارد
ن يانگيه مي تجزآلل، داي هاي مانند تالقي يک کميژنت
اصول و . است پذير امکان هاي ژنتيکي حساير طرها و  نسل
 در ۲۰که براي اولين بار در اوايل قرن  آلل داي يمبان

 & Jinks)محققين زياديتوسط اصالح دام ارايه شد، 
Hayman, 1953; Hayman, 1954a; Hayman, 1954b; 
Griffing, 1956a; Griffing, 1956b; Hayman, 1960; 

Mather & Jinks, 1985)  در زمينه  يالدي م۱۹۵۰در دهه
 گيري از بهره .نباتات مورد استفاده قرار گرفت  اصالح
 تواند سبب  مي است کهي مهميکيس ابزار ژنتيهتروز
 از يارين به بهبود بسي و همچنگرددش عملکرد يافزا

 ,.Murai et al)کند  در برنج کمک يفي و کيصفات کم

 يکي ريپذي ترکيب و يکي ژنتياجزااطالع از ميزان . (1991
 هاي پروژه ارقام در يريکارگ  بهي براي اصليازهايش نياز پ
 هاي برنامهدر آن هاا استفاده از يس و ي از هتروزگيري بهره

 ي اصالحهاي برنامه ،نيبنابرا. رود گزينش به شمار مي
  کهاستوار باشنديي ها  ابزارها و روشي بر رويستيبا
ن ي و همچنها ژن عمل نحوه ،سي هتروزتوانند ميزان مي

از .  را مشخص نمايندطي مح يکديگر واثرمتقابل آنها با
اصالح ارقام متناسب با درتوان  ميي ن اطالعاتيچن
 ;Srivastava, 2002)کرد مختلف استفاده يها طيمح

Verma et al., 2002; Verma, 2003).   
اي مورد  به طور گسترده در برنج آلل داي هاي تالقي
 ;Kaul, 1973; Ahmad et al. 1986)دان قرار گرفته استفاده

Gravois & McNew, 1993; Honarnejad, 1994; 
Honarnejad, 1995) .برآورد  براي اين روشز يران نيدر ا

  و همچنين کنترل کننده صفات مطلوبهاي ژناثر 
خصوصي به کار گرفته عمومي و  پذيري ترکيبشناخت 
 ,Mumeni A. 1996; Honarnejad & Torang)شده است

2002; Hosseini et al, 2005). در يک آزمايش  
Hosseini et al. (2005) صفاتي مانند تعداد پنجه، ارتفاع 

بوته، زمان نشاکاري تا رسيدن کامل دانه، طول دوره رشد، 
وزن شلتوک هر بوته، شاخص برداشت و زمان نشاکاري تا 

 ۸×۸آلل  ها را در قالب يک آزمايش داي  خوشه% ۵۰ظهور 
 و GCA)(١ پذيري عمومي  بررسي قرار دادند و ترکيبمورد

 بااليي را براي صفات مورد مطالعه SCA)(٢ خصوصي
 آن ها براي تعداد پنجه در هر بوته غالبيت. مشاهده کردند

                                                                                         
1. General Combining Ability 
2. Specific Combining Ability 

 تا ظهور ي ارتفاع بوته و زمان نشاکارها و براي ژنکامل 
ر يساي  برا.ند کردگزارش يت نسبيها غالب  خوشه% ۵۰

همچنين . شدت مشاهده يثرات فوق غالبانيزصفات 
Mumeni (1996) به روش آلل دايه يتجزاستفاده از  با 

 نسبت  و ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور در بوتهيمن برايه
را نشان  يشي افزا سهم بيشتر اثراتطول دانه به عرض دانه

، طول يگلده% ۵۰صفات تعداد روز تا حال آنکه براي . داد
انه در خوشه، وزن صد دانه و عملکرد دانه خوشه، تعداد د

 افزايشي آن بر نوع ها ژن يشيرافزاياثرات غسهم در بوته 
  . داشتيفزون

تواند به   مختلف مييها طيها در محشيانجام آزما
. ديکمک نماي ک پروژه اصالحي کردن ي و کاربردييکارا

ط کوچکتر از ي محوپ ي اگر اثرات متقابل ژنوتبه طور کلي
قابل طور ه تواند ب  ميگزينش باشند، ي اصليکيژنت اثرات

جه ي در نت. صفات مورد مطالعه را بهبود بخشداي مالحظه
مناسب،  يمواد اصالحاز توانند  اصالح کنندگان نباتات مي

ن اثرات ي اما اگر ا. کنندستفاده مختلف ايها طي محيبرا
 باشند، اصالح کنندگان ي اصليکيژنت اثراتاز بزرگتر 

که  ييها طيفقط در محاصالحي ن مواد ي از ايستيات بانبات
 استفاده هاي اصالحي خود اند، در پروژه آنها را بررسي کرده

در يک . )Zhu & Weir, 1996; Shi et al., 2000( کنند
 ي صفت کم۸ يط برايپ در محيمتقابل ژنوت اثرپژوهش 

 قرار گرفت و مشاهده شد که اثرمتقابل بررسيبرنج مورد 
ط ي مح×ت ين اثرمتقابل غالبيط و همچنيمح×يشيافزا
ر اثر ين مقاديهمچن. استدار  شتر صفات معنيي بيبرا

صفات بزرگتر از اثر اغلب  يط برايمح×تيمتقابل غالب
  ).Shen & Zhu, 1997( ط بوديمح×يشيمتقابل افزا

 يها  تهي واريکيکه شناخت ساختار ژنت نيبا توجه به ا
ز يک پروژه اصالح نبات حايت ي موفقي برايمورد تالق

 ي چگونگ تعيين،لذا هدف از اين تحقيقباشد،  ت ميياهم
متقابل  تعيين اثر ، صفاتيکي در کنترل ژنتها ژناثر 

پذيري عمومي و  ژنوتيپ در محيط و برآورد ترکيب
خصوصي براي والدين و هيبريدهاي حاصل از تالقي آنها 

  .بود
  

 ها روش و مواد

 مزرعه در ۱۳۸۶  و۱۳۸۵ يها  ساليط در قيتحق نيا

 ييايجغراف طول با کشور، برنج قاتيتحق  مؤسسهيشيآزما

 و درجه ۳۷ ييايجغراف عرض و يشرق قهيدق ۳۶ و درجه ۴۹
 يايدر سطح از تر  پايينمتر ۷ ارتفاع با يقه شماليدق ۱۶
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 .ديگرد انجام  = ۵/۶pH  بايرس يلتيس خاک بافت و آزاد
 ،برنج  رقم۷ شامل قيتحق نيا در استفاده مورد ياهيگ مواد

 . کامل آنها بودآلل داي يحاصل از تالق RF1و  F1بذور 

، شاهپسند و يحسن (يرقم بوم ۳ارقام استفاده شده شامل
  يکو) سپيدرود، ندا و صالح( اصالح شده  رقم۳، )يلمانيد

 هي پايشيآزما  طرحنوع. بود IRFAON-215 يرقم خارج
 ۳ با ي کامل تصادفيها طرح بلوک ها پيژنوت يبررس جهت
هر ژنوتيپ در چهار رديف کشت گرديد، ولي در . بود تکرار

فاصله . ها از دو رديف مياني استفاده شد برداري يادداشت
 ۲۵ها  في رديها بر رو ن فاصله بوتهيها و همچن فيرد

 ي نشاکارتعداد روز ازت اصف. در نظر گرفته شدمتر  سانتي
و مساحت برگ پرچم، ، طول، عرض دهي خوشهتا آغاز 
اه، طول خوشه، طول خروج خوشه از غالف و يارتفاع گ

 هاي پذيري ترکيبوزن شلتوک هر بوته به منظور برآورد 
 ين بررسيو همچنپذيري  تعيين وراثت، ي و خصوصيعموم

 بوته تصادفي در هر ۱۰، بر روي طيمح×پياثرمتقابل ژنوت
  رمال بودن وهاي ن آزمون .گيري شدند اندازه واحد آزمايشي

  

انجام انس يه واريتجزهمگني خطاهاي آزمايشي و سپس 
 ,Griffing)نگيفي با روش اول گرآلل دايه ي تجز.شد

1956a)با استفاده از برنامه  DIALLEL-SAS (Zhang & 

Kang, 1997; Zhang & Kang, 2003; Zhang et al., 

 ها و اثر متقابل پيمجموع مربعات ژنوت. گرديد انجام (2005
 ي، خصوصي عمومپذيري ترکيب يط به اجزاي محوپ يژنوت
 به  معکوس نيز اثر.ک شدنديتفک) REC(۱ معکوساثر  و

. ديک گردي تفکيرمادري و غي اثرات مادرءدو جز
 هاي انسي واربا استفاده ازت يغالبو  يشي افزاهاي انسيوار

  . گرديدند برآورد ي و خصوصي عمومپذيري ترکيب
، SCAن ينچ ارقام و هميادر و اثر مGCA مقادير

 ها محاسبه گرديد و ي تالقيرمادرياثرات متقابل و اثرات غ
  آزمون .مورد آزمون قرار گرفت ها  آنداربودن معني

   و SPSS (2004)افزار  نرمال بودن با استفاده از نرم
 MSTATCافزار  تجزيه واريانس با استفاده از نرم

(Anonymous, 1986)انجام گرفت .  
  

1. Reciprocal effect 
  

ک ي برنج در ي صفات کمي برايکي ژنتي، اثرات متقابل آنها با سال و برآورد پارامترهايکي ژنتيپ، اجزايانس ژنوتيه واري تجز‐۱جدول 
   در برنج۷ ×۷آلل کامل  ي دايتالق

  ايرات ييمنابع تغ
 يکي ژنتيپارامترها

  درجه
 يآزاد

 تا يتعداد روز از نشاکار
  يده آغاز خوشه

طول برگ 
  پرچم

عرض برگ 
  پرچم

مساحت برگ 
  پرچم

  ارتفاع
  اهيگ

  طول
  خوشه

طول خروج 
 خوشه از غالف

  وزن شلتوک
  هر بوته

۶۶/۲۰ ۱  سال  ۷۳/۱۹۳۵ ** ۵۴۲/۲ ** ۲۳/۶۸۵۲ **۴۸/۳۶۴۸ ** ۱۵/۴۵۲۴ ** ٩٩/٦ * ٩٥/٢١٣٨٧ ** 
۶۸/۳۳ ۴  تکرار در سال  ۲۸/۹۵  ۰۵۱/۰  ۲۶/۲۵۳  ۰۷/۱۱۸  ۴۱/۰  ١٠/٤  ٣٥/٦٨  

۰۲/۲۴۶ ۴۸  پيژنوت ** ۴۴/۵۰ ** ۰۱۹/۰ ** ۷۰/۶۷ ** ۲۸/۲۴۴۶ ** ۹۰/۴۵ ** ١٩/٢٥ ** ٩٢/٤٧٧ ** 
GCA  ۶ ۰۷/۱۵۶۹ ** ۳۵/۱۷۸ ** ۰۳۷/۰ ** ۰۶/۱۷۴ ** ۱۱/۱۴۲۷۹ ** ۲۵/۱۶۲ ** ۶۲/۱۲۳ ** ۹۰/۲۴۱۱ ** 
SCA  ۲۱ ۹۲/۹۷ ** ۲۳/۳۲ ** ۰۱۹/۰ ** ۵۲/۶۱ ** ۶۴/۱۴۲۴ ** ۶۰/۴۹ ** ۹۶/۱۷ ** ۱۶/۲۲۳ ** 

۱۰/۱۶ ۲۱  اثر معکوس ** ۱۱/۳۲ ** ۰۱۴/۰ ** ۴۷/۴۳ ** ۱۱/۸۷ ** ۹۵/۸ ** ۳۰/۴ ** ۱۲/۱۸۰ ** 
۳۸/۲۵ ۶  ياثر مادر ** ۱۸/۴۶ ** ۰۱۴/۰ ** ۰۲/۴۱ ** ۵۰/۵۸  ۹۸/۳ ** ۲۹/۷ ** ۷۴/۱۷۲ ** 
۳۸/۱۲ ۱۵ يرمادرياثر غ * ۴۸/۲۶ ** ۰۱۴/۰ ** ۴۵/۴۴ ** ۵۵/۹۸ ** ۹۴/۱۰ ** ۱۱/۳ ** ۰۸/۱۸۳ ** 
۹۴/۱۵ ۴۸   سال×پ يژنوت ** ۵۲/۱۲ * ۰۱۲/۰ ** ۰۹/۲۵ ** ۸۰/۷۲ ** ۲۹/۱۳ ** ۰۴/۴ ** ٨٩/١٨١ ** 

GCA ×۱۲/۱۰ ۶   سال  ۸۹/۷  ۰۲۹/۰ ** ۸۳/۱۶  ۷۶/۴۴  ۴۸/۲۰ ** ۹۱/۱۰ ** ۱۰/۳۰۲ ** 
SCA ×۵۲/۱۳ ۲۱   سال ** ۰۵/۱۰  ۰۱۰/۰ ** ۵۷/۲۴ ** ۳۲/۶۴  ۹۲/۱۱ ** ۴۹/۴ ** ٠٨/١٠٨ * 

۰۳/۲۰ ۲۱   سال×اثر معکوس  ** ۳۱/۱۶ ** ۰۱۰/۰ ** ۹۶/۲۷ ** ۳۰/۸۹ ** ۶۱/۱۲ ** ۶۲/۱  ٣٦/٢٢١ ** 
۴۱/۳۹ ۶   سال× ياثر مادر ** ۷۲/۲۵ ** ۰۰۶/۰  ۷۲/۳۴ ** ۹۸/۵۸  ۴۱/۱۲ ** ۹۳/۰  ٢٥/١٨٥ ** 
۲۷/۱۲ ۱۵   سال× يرمادرياثر غ * ۵۶/۱۲  ۰۱۲/۰ ** ۲۶/۲۵ ** ۴۲/۱۰۱ ** ۶۹/۱۲ ** ۹۰/۱  ٨٠/٢٣٥ ** 
۲۵/۶ ۱۹۲  خطا  ۹۳/۷  ۰۰۳/۰  ۶۵/۱۱  ۵۴/۳۱  ۲۰/۱  ٢٤/١  ٦٢/٥٨  
۰۴/۷   تيانس غالبيوار  ۸۴۸/۱  ۰۰۰۸/۰  ۰۷۵/۳  ۳۶/۱۱۳  ۱۴۰/۳  ۱۲۲/۱  ۵۹۱/۹  
۱۱/۳۵   يشي افزاانسيوار  ۵۳۱/۳  ۰۰۰۱/۰  ۸۶۵/۲  ۵۲/۳۰۶  ۴۷۸/۲  ۳۶۳/۲  ۹۳۲/۴۷  

۸۳۳/۰   يکينسبت ژنت  ۶۶۵/۰  ۰۵۳/۰  ۴۸۲/۰  ۷۳۰/۰  ۴۴۱/۰  ۶۷۸/۰  ۸۳۲/۰  
۶۳۳/۰  تيدرجه غالب  ۰۲۳/۱  ۹۷۵/۵  ۴۶۵/۱  ۸۶۰/۰  ۵۹۲/۱  ۹۷۵/۰  ۶۳۶/۰  
۷۹۳/۰  ي خصوصيريپذ وراثت  ۴۴/۰  ۰۲۴/۰  ۲۹۲/۰  ۷۱۲/۰  ۴۱۲/۰  ۶۰۶/۰  ۶۲۰/۰  
۹۵۳/۰  ي عموميريپذ وراثت  ۶۷/۰  ۴۵۶/۰  ۶۰۵/۰  ۹۷۶/۰  ۹۳۴/۰  ۸۹۴/۰  ۷۴۵/۰  

σ2g/σ2s   ۰۱۵/۲  ۹۵۵/۰  ۰۲۸/۰  ۴۶۶/۰  ۳۵۲/۱  ۳۹۵/۰  ۰۵۳/۱  ۴۷۶/۲  
GCA :ي خصوصيريپذ بيترک SCA :ي عموميريپذ بيترک σ2g :ي عموميري پذ بيانس ترکيوار σ2s :يکيسبت ژنت ني خصوص وپذيري ترکيبانس يوار: 
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  ج و بحثينتا
ها براي تمام صفات  نتايج حاکي از نرمال بودن داده

ها  همچنين آزمون يکنواختي واريانس. مورد بررسي بود
هاي درون تيماري و نيز واريانس  نشانگر همگني واريانس

  . اي خطا هاي آزمايشي در دو سال آزمايش بوده
 مطالعه در مورد يت کماانس صفيه واريج تجزينتا

ن مربعات يانگيمبودن دار  معني. است درج شده ۱جدول 
دهنده وجود تنوع  نشانه صفات، ي کليها برا پيژنوت

اثرات . هاي مورد مطالعه بود ژنتيکي بين ژنوتيپ
يباً براي اکثر صفات تقر ي و خصوصي عمومپذيري ترکيب
ت ي و غالبيشيوجود اثرات افزاداللت بر  بود و دار معني
 همه يبرادار  معکوس معنين وجود اثرات ي همچن.داشت
م و معکوس ي مستقهاي تالقين ينشانگر تفاوت ب صفات
ي به رمادري اثرات غو ي اثرات مادر بودندار  و معنيبود

عوامل ساير  و يدر ماعوامل از ياختالفات ناشترتيب بيانگر
در زير هر کدام از . بود ي مادراي به جز عوامل  هسته ريغ

گيري به تفکيک مورد تفسير و بررسي  صفات مورد اندازه
  .قرار گرفتند
  دهي خوشه تا آغاز ي نشاکارتعداد روز از
هاي   تالقياثر ،SCA ،GCA براي ژنوتيپ، Fمقادير 
 ×تقابل ژنوتيپ اثر م ي،مادر ري غ اثر،ي مادراثر، معکوس
هاي  اثر متقابل تالقي،  سال× SCAاثر متقابل  ،سال

اثر متقابل و  سال × اثر متقابل اثر مادري ، سال×معکوس 
دن بودار  معني .دار به دست آمد معني سال ×ي مادر ري غاثر

 و يشيانگر عمل افزايببه ترتيب  SCA و GCAاثرات 
 يشيانس افزايوار ي، اما با توجه به بزرگبود  هات ژنيغالب

ک بودن نسبت يت و نزديانس غالبيسه با واريدر مقا
انس ي، سهم وار۱به ) نسبت ژنتيکي(کر يبپيشنهادي 

ن صفت ي اي برا.بودت يانس غالبيشتر از واري بيشيافزا
ر ي سا.گرديد برآورد ۷۹۳/۰ ي خصوصيريپذ وراثت
 & Mohapatra & Mohanty, 1986; Narayana( نيمحقق

Rangasamy, 1991; Hosseini et al., 2005; Verma et 
al., 2005(پذيري بااليي را براي اين صفت به   نيز وراثت

 از دهي تعداد روز از نشاکاري تا آغاز خوشه. دست آوردند
 ي ژنوتيپبرا روز ۱۲/۱۰۲ تا يحسنرقم  يبراروز  ۳۲/۷۴

IRFAON-215وجود . )۲جدول (  متغير بودGCA يمنف 
به ترتيب با ( و صالح ي دو والد حسنيدار برا و معني

 روز ۷۸/۸۲ و ۳۲/۷۴با متوسط و  ) ‐ ۹۲/۲ و ‐۸۵/۷
) ک صفت مطلوبيبه عنوان (ن ي والدي زودرسدهنده نشان

که وجود   حال آن.باشد ميه نتاج و قابليت انتقال آن ب

GCA دو والد شاهپسند و يبرادار  معني مثبت و 
IRFAON-215 )ي ررسيدبيانگر ) ۷۷/۵ و ۲۹/۲ترتيب با هب

 و صالح ي دو والد حسني براياثرات مادر. بودن ين والديا
 پذيري ترکيببرآوردهاي . )۸/۰ و ‐ ۹۳/۰(شد  يدار معني

 يرمادرين اثر غي معکوس و همچنهاي تالقي، اثر خصوصي
تعداد روز از نشاکاري تا آغاز  .است ارايه شده  ۳جدول در 

صالح تا ×يسنحروز در تالقي  ۰۳/۸۲ از دهي خوشه
 ومتغير بود  IRFAON-215 ×ندا روز در تالقي  ۹۰/۱۰۲

روز در تالقي  ۱۸/۸۰ هاي معکوس از دامنه آن در تالقي
  IRFAON-215روز در تالقي  ۶۲/۱۰۱  تايحسن × صالح

ن يشتري بي صالح دارا× ندا تالقي. در نوسان بود ندا ×
SCAاکاري نش و متوسط تعداد روز از بوددار   و معنيي منف

 معکوس و مي مستقي تالقبه ترتيب در دهي تا آغاز خوشه
  معکوسن اثريشتريب.  روز بود۰۵/۸۳ و ۵۰/۸۶برابر با  آن

 که بود يلماني د×ي  حسنيدار مربوط به تالق معني
ب برابر با ي به ترت آنم و معکوسي مستقهاي تالقين يانگيم

اين که  با توجه به .به دست آمد ۸۵/۸۶ و ۱۳/۸۲
اثر نبود و فقط دار  معنيبراي اين تالقي  يرمادريغاثر
تفاوت مشاهده توان   مي بود،دار  معنيي والد حسنيمادر

را به اثر  م و معکوسي مستقهاي تالقين يانگيمشده بين 
براي اين صفت  GCA اثر.  نسبت دادي والد حسنيمادر
به دار  معني  سال× GCA اثر متقابل دار بود ولي معني

 GCAتوان گفت که اختالف  بنابراين، مي. دست نيامد
دار نبوده  ارقام از يک سال به سال ديگر داراي نوسان معني

يي نيز براي اين صفت مشاهده  باالپذيري وراثت. است
  .گرديد

دهد که   والدين نشان ميGCAدار بودن   منفي و معني
 تا آغاز ينشاکاراين والدين براي کاهش تعداد روز از 

از آنجا که والد حسني باالترين . باشند ب ميمناس يگلده
را به خود اختصاص داد، دار  معني منفي و GCAميزان 
 اين رقم را در اولويت اول و رقم صالح را در اولويت توان مي

تعداد روز کردن   کوتاهي اصالح نبات براهاي پروژهدر دوم 
هر چند که اثر . استفاده نمود ي تا آغاز گلدهينشاکاراز 
 يولدار بود،  قابل ترکيب پذيري خصوصي با سال معنيمت
 ي در هر دو سال داراي حسن× مانند صالح ييدهايبريه

ها  داده(ي کمتري بودند  گلده تا آغازيتعداد روز از نشاکار
توان از اطالعات حاصله در  بنابراين مي). اند درج نشده

ه هاي اصالحي در رابطه با مواد اصالحي مورد مطالعبرنامه
  .)Hakizimana et al., 2004(بهره برد 



 ۱۸۷  ...برآورد ژنتيکي و اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي : شريفي و همکاران  

  ن در برنجي والدين هر کدام از صفات برايانگين و مي والدي، اثرات مادري عمومپذيري ترکيب برآورد ‐۲جدول 

  مساحت برگ پرچم  عرض برگ پرچم  طول برگ پرچم  دهي تعداد روز از نشاکاري تا آغاز خوشه  صفت
 GCA MAT  ميانگين GCA MAT  ميانگين GCA MAT  ميانگين GCA MAT  ميانگين والد

۷۷/۹۳  شاهپسند  ۲۹/۲ ** ۳۲/۰‐  ۶۰/۳۶  ۲۷/۲ ** ۰۸/۰  ۲۶/۱  ۰۰۲/۰‐  ۰۱۲/۰  ۹۲/۳۴  ۱۴/۲ ** ٣٨/٠  
۳۲/۷۴  حسني  ۸۵/۷ ‐ ** ۹۳/۰ ‐ **۲۵/۳۵  ۷۷/۰ ** ۰۷/۰‐  ۲۰/۱  ۰۰۴/۰  ۰۰۱/۰  ۷۶/۳۱  ٧٤/٠  ٠٩/٠‐  
۵۰/۸۹  سپيدرود  ۲۵/۰  ۰۲/۰  ۹۵/۳۰  ۳۶/۰‐  ۸۲/۰  ۲۳/۱  ۰۰۸/۰‐  ۰۱۳/۰  ۷۹/۲۸  ٥٠/٠‐  ٩٩/٠  
۴۷/۹۴  ندا  ۸۶/۰ ** ۰۹/۰‐  ۱۰/۳۱  ۸۵/۱ ‐ ** ۳۵/۰  ۲۱/۱  ۰۲۹/۰‐ * ۰۰۶/۰‐  ۶۷/۲۸  ٤٧/٢ ‐ ** ١٩/٠  

۶۰/۹۲  ديلماني  ۵۹/۱ ** ۴۲/۰  ۶۷/۳۴  ۰۱/۱ ** ۱۴/۰  ۲۴/۱  ۰۰۹/۰‐  ۰۰۳/۰‐  ۴۵/۳۲  ٧٩/٠  ٠٧/٠  
۷۸/۸۲ صالح  ۹۲/۲ ‐ ** ۸۰/۰ ** ۸۲/۲۸  ۳۱/۰‐  ۲۵/۰  ۲۷/۱  ۰۰۴/۰  ۰۲۴/۰‐  ۴۹/۲۷  ١٦/٠‐  ٢٣/٠‐  

IRFAON-215۱۲/۱۰۲  ۷۷/۵ ** ۱۰/۰  ۶۴/۲۷  ۵۴/۱ ‐ ** ۵۶/۱‐ ** ۳۸/۱  ۰۴۰/۰ ** ۰۰۸/۰  ۸۷/۲۸  ٥٥/٠‐  ٣٠/١‐  

LSD5% ۸۳/۲    ۱۹/۳    ۰۶/۰    ۸۶/۳    
LSD1%  ۷۲/۳    ۱۹/۴    ۰۸/۰    ۰۸/۵    

  
  ‐۲جدول ادامه 

  وزن شلتوک هر بوته  طول خروج خوشه از غالف  طول خوشه  اهيارتفاع گ  صفت
 GCA  MAT  نيانگيم  GCA MAT  نيانگيمGCA MAT  نيانگيم GCA MAT  نيگانيم والد

۶۷/۱۵۶  شاهپسند  ۴۰/۱۶ ** ۶۰/۰  ۰۵/۳۱  ۰۲/۱ * ۱۶/۰‐۲۵/۰  ۵۵/۱‐ ** ۵۰/۰ ** ۱۵/۳۱  ۱۳/۰‐  ۵۹/۱‐  
۸۰/۱۳۲  يحسن  ۵۳/۵ ** ۸۸/۰‐  ۶۸/۳۲  ۹۸/۰ * ١٥/٠‐۰۹/۸  ۹۶/۰ ** ۰۱/۰  ۹۵/۲۳  ۰۹/۱۰‐ ** ۷۵/۰‐  
۶۸/۱۰۳  دروديسپ  ۸۳/۱۲‐ ** ۲۴/۰  ۴۸/۲۹  ۵۸/۰‐  ١٤/٠۷۴/۴  ۳۵/۰ * ۰۱/۰‐  ۸۹/۴۲  ۹۴/۳ ** ۴۰/۰  

۲۷/۱۰۰  ندا  ۰۲/۱۴‐ ** ۳۹/۱  ۵۶/۲۷  ۴۸/۱‐ ** ٠٣/٠‐۰۴/۳  ۸۱/۰‐ ** ۰۱/۰  ۸۳/۳۵  ۵۵/۵ ** ۶۵/۰‐  
۶۵/۱۶۴  يلمانيد  ۹۳/۱۶ ** ۰۶/۰  ۹۷/۳۴  ۱۴/۲ ** ٤٠/٠۸۱/۸  ۰۵/۲ ** ۱۷/۰  ۵۶/۲۶  ۳۰/۳‐ * ۵۵/۰‐  

۶۴/۱۱۷ صالح  ۶۶/۵‐ ** ۷۶/۰‐  ۴۵/۲۶  ۴۵/۱‐ ** ٢٢/٠‐۰۷/۴  ۴۷/۰‐ ** ۳۷/۰‐ ** ۰۰/۳۱  ۴۳/۰  ۲۷/۰  
IRFAON-215۵۰/۱۱۳  ۳۴/۶‐ ** ۶۷/۰‐  ۸۸/۲۸  ۶۲/۰‐  ٠٣/٠۹۷/۲  ۵۳/۰‐ ** ۳۲/۰‐ * ۰۹/۳۵  ۶۰/۳ ** ۸۷/۲ * 

LSD5% ۳۶/۶    ۲۴/۱    ۲۶/۱    ۶۶/۸    
LSD1% ۳۷/۸    ۶۳/۱    ۶۶/۱    ۴۰/۱۱    

GCA :عمومي پذيري ترکيب MAT  :اثر مادري .  
  %.۱و % ۵دار در سطح احتمال  دهنده معني به ترتيب نشان ** و* 

LSD5% و LSD1% ۱و % ۵دار در سطح احتمال  به ترتيب نشانگر حداقل اختالف معني.%  

  
  طول برگ پرچم

 پ،ي، ژنوتاثرات سال صفت طول برگ پرچم يبرا
GCA ،SCAهاي  تالقي ي ورمادري، غ، معکوس، مادري

 هاي تالقي ،سال×پيژنوتمعکوس و اثرات متقابل 
. )۱جدول( دار بود  معني سال× و اثر مادري سال×معکوس

انس ي نسبت به واريشيانس افزاي واربزرگيبا توجه به 
 سهم ۱ به ژنتيکي نسبت يکين نزديت و همچنيغالب
يي از آنجا. بودت يانس غالبيشتر از واري بيشيانس افزايوار

ط در ي محبا يرمادريغاثر  و GCA ،SCAکه اثر متقابل 
 اظهار داشت که توان  مي،دار نشد ن صفت معنييا مورد

 نسبي برخوردار ثباتاز  دو سال ي در ططول برگ پرچم
 نيز )Shen & Zhu )1997چنين نتايجي توسط . بوده است

بيانگر از واحد بزرگتر ت يدرجه غالب. گزارش گرديده است
  .براي اين صفت بود) و شايد از نوع کاذب (تيفوق غالب
 شاهپسند، ارقام بومي يبرا عمومي پذيري کيبتر

دار و براي ارقام ندا و  حسني و ديلماني مثبت و معني
IRFAON-215 ي فقط براي اثر مادر.دار بود منفي و معني 

 يتالق. به دست آمددار  معني) IRFAON-215 )۵۶/۱والد 
 متري سانت۶۳/۳۹شاهپسند با طول برگ پرچم ×صالح
عدم . بود) ۳جدول(دار  بت و معني مثSCA نيشتريبي دارا

 × SCA  متقابلاثر و  سال× GCA  متقابلاثري دار معني
 بيانگر ثبات نسبي اين صفت در دو سال انجام سال

 داراي بيشترين رقم شاهپسنداز آنجا که . آزمايش بود
GCAدر بين والدين بود و  )۲۷/۲(دار   مثبت و معني

را نيز داشت، ) ترمي سانت۶۰/۳۶ (ن طول برگ پرچميشتريب
 گزينش هاي پروژه درن ي از والديکي به عنوان تواند مي

دار مربوط به   معنيمعکوسن اثر يشتريب. شود منظور
دار  ي که معن)۳جدول( بود IRFAON-215 ×ندا ي تالق

 و IRFAON-215 والد ياثر مادرتوان به  آن را ميشدن 
   .تالقي مذکور نسبت داد يرمادرياثر غ
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  هاي مستقيم و معکوس ها و ميانگين هر کدام از صفات براي تالقي پذيري خصوصي، اثرات معکوس و غيرمادري تالقي برآورد ترکيب ‐ ۳جدول 
  عرض برگ پرچم  طول برگ پرچم  دهي تعداد روز از نشاکاري تا آغاز خوشه  صفت
ميانگين  تالقي

تالقي 
 مستقيم

  ميانگين
تالقي 
 معکوس

SCA REC NONM 
ميانگين 
 تالقي
 مستقيم

  ميانگين
تالقي 
معکوس

SCA REC NONM  
ميانگين 
تالقي 
 مستقيم

  ميانگين
تالقي 
 معکوس

SCA REC  NONM  

۸۲/۸۶  ش × ح  ۱۲/۸۴  ۹۸/۰‐  ۳۵/۱  ۷۵/۰  ۴۳/۳۸  ۰۲/۳۷  ۴۰/۰  ۷۰/۰  ۵۶/۰  ۲۶/۱  ۲۴/۱  ۰۳۲/۰‐  ۰۰۸/۰  ۰۰۳/۰‐  
۰۳/۹۶  ش ×س   ۶۸/۹۴  ۸۱/۰  ۶۷/۰  ۰۲/۱  ۶۸/۳۲  ۴۹/۳۹  ۱۱/۰‐۴۰/۳‐ ** ۶۶/۲‐ ** ۲۳/۱  ۳۳/۱  ۰۰۷/۰  ۰۴۸/۰‐  ۰۴۷/۰‐ * 
۷۰/۹۵  ش ×ن   ۱۸/۹۹  ۲۹/۲ ** ۷۴/۱‐ * ۵۱/۱‐ * ۵۳/۳۵  ۲۳/۳۴  ۱۷/۰  ۶۵/۰  ۹۲/۰  ۳۱/۱  ۲۶/۱  ۰۳۲/۰  ۰۲۴/۰  ۰۰۶/۰  
۱۵/۹۳  ش ×د   ۴۳/۹۳  ۵۹/۲‐ ** ۱۴/۰‐  ۶۱/۰  ۶۸/۳۷  ۳۲/۳۶  ۵۷/۰‐۶۸/۰  ۷۵/۰  ۲۸/۱  ۲۵/۱  ۰۰۶/۰‐  ۰۱۶/۰  ۰۰۱/۰  

۵۰/۹۴  ش ×ص   ۱۵/۹۸  ۹۴/۴ ** ۸۳/۱‐ * ۷۰/۰‐  ۶۳/۳۹  ۵۲/۳۷  ۳۲/۲ *۰۶/۱  ۲۳/۱  ۳۶/۱  ۲۸/۱  ۰۲۶/۰  ۰۴۲/۰  ۰۰۵/۰  
IR × ۸۵/۹۷  ش  ۰۲/۹۹  ۱۹/۱  ۵۸/۰‐  ۱۶/۰‐  ۸۸/۳۵  ۲۱/۳۴  ۲۴/۲  ۸۳/۰  ۸۰/۰‐  ۳۶/۱  ۲۷/۱  ۰۱۰/۰  ۰۴۲/۰  ۰۳۸/۰  

۸۲/۸۸  ح ×س   ۴۷/۸۹   ۷۵/۴ ** ۳۲/۰‐  ۶۳/۰  ۱۷/۳۸  ۰۴/۳۴  ۴۱/۱  ۰۶/۲  ۹۵/۲ ** ۳۴/۱  ۳۴/۱  ۰۵۲/۰  ۰۰۳/۰  ۰۱۵/۰  
۸۹/۸۵  ح ×ن   ۵۷/۸۶  ۲۲/۱  ۳۴/۰‐  ۵۰/۰  ۱۹/۳۲  ۹۴/۳۳  ۱۵/۰‐۸۸/۰‐  ۴۵/۰‐  ۳۲/۱  ۲۹/۱  ۰۴۶/۰  ۰۱۵/۰  ۰۰۸/۰  
۱۳/۸۲  ح ×د   ۸۵/۸۶  ۲۵/۱‐  ۳۶/۲‐ **۰۰/۱‐  ۹۳/۳۲  ۶۹/۳۴  ۲۵/۲‐ *۸۸/۰‐  ۶۷/۰‐  ۲۴/۱  ۱۸/۱  ۰۷۰/۰‐ * ۰۲۹/۰  ۰۳۵/۰  

۱۸/۸۰  ح ×ص   ۰۳/۸۲  ۱۲/۰‐  ۹۳/۰‐  ۸۱/۰  ۲۹/۳۴  ۸۷/۳۵  ۳۳/۰  ۷۹/۰‐  ۴۷/۰‐  ۳۱/۱  ۳۷/۱  ۰۴۵/۰  ۰۳۱/۰‐  ۰۵۶/۰‐ ** 
IR ×۰۸/۸۷   ح  ۴۸/۸۹  ۳۴/۰  ۲۰/۱‐  ۱۸/۰‐  ۰۳/۳۵  ۶۸/۳۳  ۴۰/۱  ۶۷/۰  ۸۰/۰‐  ۳۷/۱  ۳۸/۱  ۱۳۴/۰ * ۰۰۴/۰‐  ۰۰۳/۰  
۹۰/۸۹   س×ن   ۵۸/۸۶  ۸۶/۴‐ ** ۶۶/۱  ۵۴/۱ * ۸۸/۳۱  ۸۳/۲۹  ۲۲/۱‐۰۳/۱  ۵۶/۰  ۲۲/۱  ۲۴/۱  ۰۲۸/۰‐  ۰۱۰/۰‐  ۰۳۰/۰‐ * 
۸۸/۹۳   س×د   ۳۷/۹۶  ۲۹/۱  ۲۴/۱‐  ۸۴/۰‐  ۱۹/۳۷  ۸۶/۳۶  ۰۹/۲  ۱۶/۰  ۵۱/۰‐  ۳۰/۱  ۳۱/۱  ۰۳۰/۰  ۰۱۵/۰‐  ۰۲۱/۰‐  

۳۸/۸۹   س×ص   ۳۸/۸۹  ۰۵/۰  ۰۰/۰  ۷۹/۰  ۷۵/۳۲  ۲۳/۳۳  ۶۴/۰‐۲۴/۰‐  ۸۱/۰‐  ۳۰/۱  ۲۴/۱  ۰۱۲/۰‐  ۰۳۳/۰  ۰۵۰/۰ ** 
IR ×۰۵/۹۹   س  ۹۰/۹۸  ۹۵/۳ ** ۰۸/۰  ۱۵/۰  ۹۰/۳۶  ۰۵/۳۰  ۶۹/۳  ۴۲/۳ ** ۰۵/۱  ۲۷/۱  ۳۲/۱  ۰۲۶/۰  ۰۲۵/۰‐  ۰۳۰/۰‐  
۸۷/۹۷   ن×د   ۳۰/۹۵  ۱۴/۲ ** ۲۸/۱  ۸۰/۱ * ۹۳/۳۴  ۱۳/۳۵  ۵۸/۱  ۱۰/۰‐  ۳۱/۰‐  ۲۷/۱  ۲۵/۱  ۰۱۰/۰  ۰۱۱/۰  ۰۱۴/۰  

۰۵/۸۳   ن×ص   ۵۰/۸۶  ۱۶/۵‐ ** ۷۲/۱‐ * ۸۲/۰‐  ۶۶/۳۰  ۶۰/۳۲  ۵۱/۰‐۹۷/۰‐  ۰۷/۱‐  ۲۲/۱  ۲۵/۱  ۰۳۴/۰  ۰۱۴/۰‐  ۰۳۲/۰‐ * 
IR ×۶۲/۱۰۱   ن  ۹۰/۱۰۲  ۸۷/۲ * ۶۴/۰‐  ۴۵/۰‐  ۸۶/۳۴  ۲۳/۲۶  ۸۷/۰‐۳۲/۴ ** ۴۱/۲ * ۲۷/۱  ۲۹/۱  ۰۰۲/۰‐  ۰۱۳/۰‐  ۰۰۲/۰  

۰۳/۹۴   د×ص   ۸۵/۹۳  ۲۷/۳ ** ۰۹/۰  ۴۷/۰  ۶۰/۳۵  ۵۶/۳۶  ۰۸/۱  ۴۸/۰‐  ۳۷/۰‐  ۳۲/۱  ۳۰/۱  ۰۲۶/۰  ۰۱۰/۰  ۰۱۱/۰‐  
IR ×۵۰/۹۹   د  ۶۷/۹۸  ۳۰/۲  ۴۲/۰  ۰۹/۰  ۸۰/۳۴  ۱۴/۳۲  ۳۴/۱  ۳۳/۱  ۷۰/۰  ۳۷/۱  ۳۳/۱  ۰۶۸/۰  ۰۱۹/۰  ۰۳۰/۰  
IR × ۵۱/۹۶  ص  ۰۰/۹۴  ۷۸/۳ ** ۲۶/۱  ۵۴/۰  ۰۵/۳۵  ۴۳/۳۴  ۱۶/۷ **۳۱/۰  ۶۴/۰  ۲۰/۱  ۳۶/۱  ۰۱۹/۰‐  ۰۷۷/۰‐ * ۰۴۴/۰‐  
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  .%۱و % ۵دار در سطح احتمال  دهنده معني  به ترتيب نشان**و* 

  
  هاي مستقيم و معکوس در برنج ها و ميانگين هر کدام از صفات براي تالقي پذيري خصوصي، اثرات معکوس و غيرمادري تالقي  برآورد ترکيب‐۳ادامه جدول 

  طول خوشه  ارتفاع گياه  مساحت برگ پرچم  صفت
ميانگين  تالقي

تالقي 
 مستقيم

 ميانگين
تالقي 
 معکوس

SCA REC NONM
ميانگين 
تالقي 
 يممستق

  ميانگين
تالقي 
 معکوس

SCA REC NONM 
ميانگين 
تالقي 
 مستقيم

  ميانگين
تالقي 
 معکوس

SCA REC NONM 

۴۵/۳۶  ش × ح  ۶۴/۳۴  ۶۲/۰‐  ۹۱/۰  ۴۴/۰  ۴۷/۱۵۷  ۹۰/۱۵۶  ۳۶/۶‐ ** ۲۸/۰  ۲۰/۱‐  ۲۷/۳۴  ۸۵/۳۳  ۷۰/۰‐  ۲۱/۰  ۲۲/۰  
۲۳/۳۰  ش ×س   ۸۲/۳۹  ۱۰/۰  ۷۹/۴‐ * ۱۸/۴‐ * ۲۰/۱۵۲  ۱۵/۱۵۵  ۴۹/۸ ** ۴۸/۱‐  ۸۴/۱‐  ۵۰/۳۱  ۶۳/۳۴  ۱۳/۰‐  ۵۶/۱‐  ۲۶/۱‐  
۱۱/۳۵  ش ×ن   ۶۶/۳۲  ۹۳/۰  ۲۳/۱  ۰۴/۱  ۳۲/۱۵۹  ۰۸/۱۵۷  ۲۱/۱۴ ** ۱۲/۱  ۹۱/۱  ۱۷/۳۵  ۶۵/۳۴  ۶۱/۲  ۲۶/۰  ۳۹/۰  
۴۳/۳۶  ش ×د   ۳۴/۳۴  ۸۴/۰‐  ۰۵/۱  ۸۳/۰  ۹۵/۱۶۴  ۹۲/۱۶۰  ۰۱/۱۲‐ **۰۲/۲  ۴۸/۱  ۱۸/۳۴  ۱۲/۳۴  ۷۶/۱‐  ۰۳/۰  ۵۹/۰  

۹۱/۴۰  ش ×ص   ۰۳/۳۶  ۲۱/۳  ۴۴/۲  ۹۷/۱  ۸۳/۱۵۷  ۲۵/۱۵۹  ۱۹/۶ ** ۷۱/۰‐  ۰۷/۲‐  ۴۴/۳۴  ۶۴/۳۴  ۲۲/۲  ۱۰/۰‐  ۱۶/۰‐  
IR × ۵۴/۳۶  ش  ۹۱/۳۲  ۵۰/۲  ۸۲/۱  ۱۳/۰  ۹۰/۱۶۱  ۹۱/۱۵۵  ۹۸/۲۴ ** ۱۰/۲  ۷۲/۱  ۷۰/۳۴  ۶۳/۳۴  ۲۵/۵ * ۰۳/۰  ۲۲/۰  

۴۸/۳۸  ح ×س   ۳۷/۳۴  ۹۰/۲  ۰۶/۲  ۱۰/۳  ۱۳/۱۴۸  ۰۸/۱۴۴  ۸۱/۱۱ ** ۰۳/۲  ۱۵/۳  ۱۴/۳۵  ۵۲/۳۴  ۶۷/۱  ۳۱/۰  ۶۰/۰  
۱۰/۳۲  ح ×ن   ۱۱/۳۳  ۰۵/۱  ۵۱/۰‐  ۲۳/۰‐  ۷۷/۱۴۲  ۸۵/۱۴۴  ۷۰/۱۰ ** ۰۴/۱‐  ۲۴/۱  ۰۹/۳۴  ۴۶/۳۴  ۰۲/۲  ۱۹/۰‐  ۰۷/۰‐  
۵۴/۳۰  ح ×د   ۷۶/۳۰  ۱۷/۴‐ * ۱۱/۰‐  ۰۴/۰  ۰۰/۱۵۳  ۰۹/۱۵۴  ۵۲/۱۰‐ **۵۵/۰‐  ۴۰/۰  ۲۰/۳۰  ۰۰/۳۵  ۲۷/۳‐ * ۴۰/۲‐  ۸۵/۱‐ ** 

۹۳/۳۳  ح ×ص   ۴۷/۳۷  ۸۲/۱  ۷۷/۱‐  ۹۱/۱‐  ۸۵/۱۴۴  ۲۳/۱۵۵  ۵۶/۸ ** ۱۹/۵‐ *۰۷/۵‐ ** ۸۵/۳۳  ۵۵/۳۳  ۴۲/۱  ۱۵/۰  ۰۷/۰  
IR ×۰۷/۳۶   ح  ۸۴/۳۴  ۹۸/۴  ۶۲/۰  ۶۰/۰‐  ۳۳/۱۴۵  ۶۰/۱۴۷  ۵۵/۲۵ ** ۱۳/۱‐  ۹۲/۰‐  ۳۲/۳۵  ۷۴/۳۲  ۹۵/۲  ۲۹/۱ ** ۴۶/۱  
۱۹/۲۹   س×ن   ۷۹/۲۷  ۸۴/۱‐  ۷۰/۰  ۱۱/۰‐  ۰۷/۱۰۱  ۵۸/۱۰۳  ۴۲/۱۲‐ **۲۷/۱‐  ۱۱/۰‐  ۴۵/۲۸  ۰۶/۲۸  ۴۴/۲‐  ۱۹/۰  ۰۲/۰  
۵۴/۳۶   س×د   ۵۰/۳۶  ۹۵/۲  ۰۲/۰  ۹۱/۰  ۷۷/۱۵۸  ۴۳/۱۶۱  ۳۹/۱۴ ** ۳۳/۱‐  ۵۱/۱‐  ۳۴/۳۵  ۶۷/۳۷  ۱۹/۲  ۱۷/۱‐  ۹۰/۰‐  

۲۶/۴۴   س×ص   ۸۲/۳۰  ۱۱/۱‐  ۶۸/۰  ۵۵/۰‐  ۳۳/۱۲۶  ۰۲/۱۱۷  ۴۵/۱‐  ۶۵/۴ * ۶۵/۳ * ۴۹/۳۱  ۵۷/۳۰  ۳۰/۰  ۴۶/۰  ۱۰/۰  
IR ×۵۲/۳۵   س  ۹۰/۲۹  ۹۷/۳  ۸۱/۲  ۵۱/۰  ۰۸/۱۱۴  ۶۷/۱۱۳  ۷۰/۳  ۲۰/۰  ۷۱/۰‐  ۳۱/۳۲  ۸۳/۳۱  ۶۲/۲  ۲۴/۰  ۱۳/۰  
۳۴/۳۳   ن×د   ۰۲/۳۳  ۵۷/۱  ۱۶/۰  ۰۴/۰  ۰۳/۱۵۵  ۹۸/۱۵۳  ۹۹/۹ ** ۵۳/۰  ۸۱/۰‐  ۸۵/۳۵  ۹۷/۳۵  ۴۹/۲  ۰۶/۰‐  ۳۸/۰  

۱۱/۲۸   ن×ص   ۵۸/۳۰  ۳۰/۱‐  ۲۳/۱‐  ۶۵/۱‐  ۰۷/۱۱۳  ۷۳/۱۱۱  ۵۳/۹‐ ** ۶۷/۰  ۴۹/۱‐  ۲۰/۲۸  ۵۵/۲۸  ۴۵/۱‐  ۱۸/۰‐  ۳۷/۰‐  
IR ×۳۲/۳۳   ن  ۷۰/۲۵  ۰۷/۱‐  ۸۱/۳  ۳۱/۲  ۹۸/۱۲۸  ۲۰/۱۱۴  ۶۴/۱۳ ** ۳۹/۷ **۳۳/۵ ** ۹۳/۲۹  ۴۰/۲۹  ۲۴/۱  ۲۶/۰  ۳۲/۰  

۴۹/۳۵   د×ص   ۲۵/۳۶  ۹۷/۱  ۳۶/۰‐  ۶۸/۰‐  ۰۵/۱۵۸  ۸۵/۱۵۴  ۵۶/۳  ۶۰/۱  ۷۸/۰  ۱۶/۳۴  ۳۶/۳۵  ۳۲/۱  ۶۰/۰‐  ۲۳/۱‐  
IR ×۳۸/۳۶   د  ۴۶/۳۲  ۳۰/۳  ۹۶/۱  ۵۹/۰  ۱۳/۱۵۷  ۱۰/۱۵۸  ۲۴/۱۶ ** ۴۸/۰‐  ۲۲/۱‐  ۲۱/۳۵  ۵۴/۳۵  ۱۵/۳  ۱۶/۰‐  ۵۴/۰‐  
IR × ۵۴/۳۱  ص  ۳۰/۳۵  ۳۱/۶  ۸۸/۱‐  ۹۵/۲‐  ۶۳/۱۳۰  ۲۲/۱۳۹  ۹۷/۱۷ ** ۲۹/۴‐ *۲۰/۴‐ ** ۴۵/۲۸  ۱۲/۳۲  ۰۱/۳  ۸۴/۱‐  ۵۹/۱‐  
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 ۱۸۹  ...برآورد ژنتيکي و اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي : شريفي و همکاران  

  م و معکوس در برنجي مستقيها ي تالقين هر کدام از صفات برايانگيها و م ي تالقيرمادري، اثرات معکوس و غي خصوصپذيري ترکيب برآورد ‐۳ادامه جدول 
  وزن شلتوک هر بوته  طول خروج خوشه از غالف  صفت
تالقي ميانگين  تالقي

 مستقيم
  ميانگين

  SCA REC NONM تالقي معکوس
تالقي ميانگين 

 مستقيم
  ميانگين

  SCA REC NONM تالقي معکوس

۴۵/۴  ش × ح  ۲۶/۳  ۶۷/۰‐  ۵۹/۰  ۱۱/۰  ۴۱/۲۴  ۲۳/۲۲  ۱۵/۰  ۰۹/۱  ۹۴/۱  
۱۰/۶  ش ×س   ۵۸/۳  ۹۳/۰ ** ۲۶/۱ ** ۷۶/۰ * ۱۹/۲۶  ۰۷/۴۷  ۵۸/۰‐  ۴۴/۱۰‐ ** ۴۵/۸‐ ** 
۲۸/۵  ش ×ن   ۵۴/۴  ۱۵/۲ ** ۳۷/۰  ۱۲/۰‐  ۹۹/۳۸  ۸۰/۴۳  ۵۸/۲  ۴۰/۲‐  ۴۷/۱‐  
۶۸/۵  ش ×د   ۴۵/۶  ۴۴/۰  ۳۹/۰‐  ۷۱/۰‐ * ۱۴/۲۸  ۷۷/۲۳  ۰۱/۴‐  ۱۹/۲  ۲۲/۳  

۷۲/۲  ش ×ص   ۳۱/۱  ۰۸/۱‐ ** ۷۱/۰ * ۱۶/۰‐  ۹۵/۳۳  ۸۵/۳۹  ۲۱/۳  ۹۵/۲‐  ۰۹/۱‐  
IR × ۳۸/۵  ش  ۴۸/۳  ۵۶/۴ ** ۹۵/۰ * ۱۴/۰  ۸۶/۳۸  ۱۲/۳۶  ۶۲/۲  ۳۷/۱  ۸۴/۵  

۱۰/۷  ح ×س   ۶۰/۶  ۴۳/۰  ۲۵/۰  ۲۳/۰  ۶۸/۲۱  ۵۶/۲۰  ۱۲/۶‐  ۵۶/۰  ۷۰/۱  
۲۵/۵  ح ×ن   ۳۸/۵  ۰۵/۰  ۰۶/۰‐  ۰۷/۰‐  ۰۰/۲۹  ۲۱/۲۶  ۲۵/۱‐  ۳۹/۱  ۴۹/۱  
۶۵/۶  ح ×د   ۷۶/۷  ۹۲/۰‐ ** ۶۵/۰‐  ۳۹/۰‐  ۱۱/۲۱  ۹۲/۲۰  ۰۱/۱  ۰۹/۰  ۲۸/۰  

۶۱/۵  ح ×ص   ۲۳/۵  ۱۸/۰‐  ۱۹/۰  ۲۰/۰‐  ۶۸/۲۰  ۷۷/۲۶  ۰۱/۰‐  ۰۵/۳‐  ۰۳/۲‐  
IR ×۶۷/۶   ح  ۹۵/۴  ۷۹/۰‐  ۸۶/۰ * ۵۳/۰  ۲۸/۱۹  ۵۴/۲۵  ۲۳/۱۵‐ * ۱۳/۳‐  ۴۹/۰  
۵۱/۳   س×ن   ۰۷/۳  ۳۶/۱‐ ** ۲۲/۰  ۲۴/۰  ۱۹/۳۷  ۶۳/۴۰  ۹۸/۳‐  ۷۲/۱‐  ۷۷/۲‐  
۱۵/۸   س×د   ۸۷/۷  ۴۹/۰  ۱۴/۰  ۳۳/۰  ۸۷/۴۱  ۲۲/۴۱  ۵۱/۷ * ۳۲/۰  ۶۳/۰‐  

۸۹/۶   س×ص   ۲۷/۵  ۰۹/۱ ** ۸۱/۰ * ۴۵/۰  ۴۸/۳۴  ۸۵/۳۷  ۶۰/۱‐  ۶۸/۱‐  ۸۱/۱‐  
IR ×۷۲/۴   س  ۱۵/۴  ۵۷/۰  ۲۹/۰  ۰۲/۰‐  ۰۸/۴۰  ۱۳/۴۸  ۵۴/۱  ۰۲/۴‐  ۵۴/۱‐  
۵۲/۷   ن×د   ۵۵/۸  ۶۸/۱ ** ۵۲/۰‐  ۳۵/۰‐  ۶۹/۳۹  ۱۶/۳۵  ۷۷/۱  ۲۶/۲  ۳۶/۲  

۶۳/۳   ن×ص   ۴۶/۳  ۲۹/۰‐  ۰۹/۰  ۲۹/۰‐  ۷۱/۴۱  ۲۴/۴۸  ۶۰/۵  ۲۶/۳‐  ۳۴/۲‐  
IR ×۰۲/۳   ن  ۹۹/۰  ۳۱/۱‐ * ۰۱/۱ * ۶۹/۰ * ۲۱/۴۰  ۸۲/۵۲  ۶۳/۱۲ * ۳۱/۶‐  ۷۷/۲‐  

۵۳/۵   د×ص   ۴۷/۵  ۲۰/۱‐ ** ۰۳/۰  ۵۲/۰‐  ۲۷/۲۴  ۵۰/۲۴  ۱۴/۶‐  ۱۱/۰‐  ۷۱/۰  
IR ×۴۶/۶   د  ۶۷/۶  ۳۴/۰‐  ۱۰/۰‐  ۵۹/۰‐  ۸۸/۳۴  ۶۹/۳۲  ۳۲/۰  ۱۰/۱  ۳۹/۲  
IR × ۰۹/۵   ص  ۶۷/۶  ۸۷/۱ ** ۷۹/۰‐ * ۷۳/۰‐ * ۴۶/۳۰  ۷۶/۴۸  ۴۳/۵  ۱۵/۹‐ * ۸۱/۲‐  
SCA :پذيري خصوصي؛  ترکيبREC : اثر متقابل؛ONM : لح؛ صا: ديلماني؛ ص: ندا؛ د: سپيدرود؛ ن: حسني؛ س: شاهپسند؛ ح: شاثر غيرمادري؛IR : .RFAON-215   

  .%۱و % ۵دار در سطح احتمال  دهنده معني به ترتيب نشان  ** و*

  
  عرض برگ پرچم

، نشان داد که اثرات سال ها تجزيه واريانس داده
 ي ورمادري، غ، معکوس، مادريGCA ،SCA پ،يژنوت
 GCA،  سال×هاي معکوس و اثرات متقابل ژنوتيپ  تالقي

اثر   و سال× معکوس هاي تالقي ، سال× SCA ، سال×
دار است   براي اين صفت معني سال×متقابل اثر غيرمادري 

 يشي افزااتز اثرين صفت ني ايکيکنترل ژنتدر  .)۱جدول (
انس يشتر بودن واريم بودند، اما بي سهيشيرافزايو غ
ن بودن يين پاي و همچنيشيانس افزايت نسبت به واريغالب

. بودت يانس غالبيارشتر وي از سهم بي حاکژنتيکينسبت 
ن ي اي براها ت ژنيعمل فوق غالب نيز ت بااليدرجه غالب

 ۲۰/۱ يحسندر رقم عرض برگ پرچم .  دادنشان را صفت
  همچنين ومتر بود  سانتيIRFAON-215 ۳۸/۱و در رقم 

GCAندا و ي دو ژنوتيپ برا IRFAON-21بود دار   معني
چم ن عرض برگ پريشتريب ها ين تالقيدر ب .)۲جدول(

 .)۳جدول(  بودIRFAON-215 × صالح يمربوط به تالق

ن يدر هر دو سال از باالترIRFAON-215 اگر چه رقم 
GCA ولي به )۴جدول ( برخوردار بوددار معني مثبت و ،

 سال و پايين بودن × GCAدار بودن اثر متقابل  علت معني
رسد که در  به نظر مي) ۰۲۴/۰(پذيري خصوصي  وراثت

توان به طور موثر نسبت به اصالح  ايش نميشرايط اين آزم
  .اين صفت از طريق گزينش براي اثرات افزايشي اقدام نمود

  مساحت برگ پرچم

 پ،ي، ژنوتاثرات سالصفت مساحت برگ پرچم براي 
GCA ،SCAهاي معکوس، اثر مادري و اثر ، تالقي 

 ، سال× SCA ،سال×اثرات متقابل ژنوتيپ ي ورمادريغ
  و اثر غيرمادريسال×، اثر مادريسال×معکوسهاي  تالقي

با توجه به نسبت ژنتيکي  ).۱جدول(بودند دار  معني سال×
و بزرگي واريانس غالبيت در مقايسه با واريانس افزايشي، 

ت ي درجه غالب.بود يشيشتر از اثر افزايت بيسهم اثر غالب
و يا غالبيت ت ي که عمل فوق غالببه دست آمد ۴۶/۱نيز 

را نشان  ترل کننده مساحت برگ پرچمهاي کن ژنکاذب 



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰ ايران، دوره اهان زراعيعلوم گيمجله   ۱۹۰

نيز به چنين  Verma & Srivastava (2004) .دهد مي
در ن يوالددر  مساحت برگ پرچم .اي دست يافتند نتيجه
 ۹۲/۳۴صالح تا در رقم مربع متر  سانتي ۴۹/۲۷ از اي دامنه

 × ندايتالقدر  ۷۰/۲۵ها از  ي تالقدرو  شاهپسنددر رقم 
IRFAON-215  صالحيتالقدر مربع متر  نتيسا ۹۱/۴۰تا × 

 GCAزان ين ميشتريب. )۲جدول(متغير بود  شاهپسند
بود  مربوط به والد شاهپسند )۱۴/۲(دار  مثبت و معني

ن صفت را به نتاج خود منتقل يتواند ا که مي) ۲جدول(
 SCAن يشتري بي داراIRFAON-215 ×صالح  تالقي .کند
ز يدار ن معني معکوسن اثر يشتري ب.بود) ۳۱/۶(دار  معني

 هاي تالقين يانگيمبا شاهپسند × درودي سپيمربوط به تالق
بود  ۸۲/۳۹ و ۲۳/۳۰ب برابر با يم و معکوس به ترتيمستق

ات مادري همه دار نشدن اثر با توجه به معني ).۳جدول(
.  نسبت داديرمادريتوان به اثر غ جه را ميين نتياوالدين، 

ن يين صفت پاي اي براي خصوصپذيري وراثتاز آنجا که 
 GCA اثر متقابل دار بودن  معني با توجه بهبود و همچنين

گزينش براي ژن هاي افزايشي در مورد اين صفت  ، سال×
  .نيز مانند عرض برگ پرچم چندان موثر نخواهد شد

  اهيارتفاع گ
نشان داد که اثرات ) ۱جدول(نتايج تجزيه واريانس 

وس و اثر معک هاي ، تالقيGCA ،SCA پ،ي، ژنوتسال
 هاي  و تالقيسال×ژنوتيپ ي و اثرات متقابلرمادريغ

نتايج همچنين ). ۱جدول(است دار  معني سال×معکوس
انس ي نسبت به واريشيانس افزايشتر واريببيانگر سهم 

تجزيه ج ي نتا.بودک ي به ژنتيکي نسبت يکيت و نزديغالب
 ;Murai et al., 1991)گري دهاي آلل پژوهش داي

Narayana & Rangasamy, 1991; Hosseini et al., 
نيز حاکي از سهم بيشتر اثر افزايشي در مقايسه با  (2005

 کوچکتر بودن .باشد اثر غالبيت براي صفت ارتفاع بوته مي
 دهنده  براي صفت ارتفاع گياه نشانکيت از يدرجه غالب

 يبرا. ارتفاع گياه بود کننده هاي کنترل  ژنيت نسبيغالب
 برآورد شد) ۹۷۶/۰(  باالي عموميريپذ اثتارتفاع بوته ور

   شدهارايهز ي نKaul (1973) توسط اي جهينتچنين که 
 و ۲۷/۱۰۰ب با ي به ترتيلمانيدو رقم ندا و د. است
ارقام در ن ين و بلندتريارتفاع کوتاهترمتر  سانتي ۶۵/۱۶۴

 × نداها نيز تالقين نتاج ي در ب).۲جدول(بودند  اين تحقيق
 و ۰۷/۱۰۱ب با يبه ترت شاهپسند×يلمانيدرود و ديسپ
دو انتها از نظر اين صفت  در متر ارتفاع، سانتي ۹۵/۱۶۴

 مثبت و GCAن يشتريبهمچنين . )۳جدول(قرار داشتند 
متعلق به دو والد شاهپسند ارتفاع گياه  يبرا دار معني

گر ي از طرف د.)۲جدول  (بود) ۹۳/۱۶( يلمانيو د) ۴۰/۱۶(
 دو والد يدار برا  و معنييف منGCAن يشتريوجود ب

ن ي که اداد نشان )‐ ۰۲/۱۴ (و ندا) ‐۸۳/۱۲(درود يسپ
  هاي  که اغلب در پروژه ي را،ن صفت پاکوتاهيوالد

به نتاج خود گردد،  اصالحي صفت مطلوبي محسوب مي
 پذيري ترکيبج ينتابا توجه به . خواهند کردمنتقل 
 SCAن يشتري بگردد مالحظه مي) ۳جدول (يخصوص

 ×حسني يمربوط به تالق) ۵۵/۲۵(دار  معنيو بت مث
IRFAON-215  م و ي مستقيتالق در ۳۳/۱۴۵با ارتفاع بوته

نتايج اين بررسي همچنين  .بود معکوس يتالقدر  ۶۰/۱۴۷
مربوط ) ۳۹/۷(دار   معني معکوسن اثريشتريبنشان داد که 

 هاي تالقين يانگي مو IRFAON-215 × نداي تالقبه
 و ۹۸/۱۲۸ب برابر با يبه ترتآن م و معکوس يمستق
دار شدن   عدم معنيبا توجه به. متر بود سانتي ۲۰/۱۱۴
دار شدن اثر  ي دو والد و از طرفي معني مادراتاثر

اثر توان به  را ميجه ين نتي ا،غيرمادري در اين تالقي
انس ي واريبا توجه به نسبت باال.  دادتبسن يرمادريغ

پذيري خصوصي   ترکيب عمومي به واريانس پذيري ترکيب
 پذيري ترکيب نيهمچنبراي ارتفاع گياه و  )۳۵۲/۱(

 و ‐ ۸۳/۱۲به ترتيب (درود يدو رقم ندا و سپعمومي باال در 
ن نتاج ينش در بي گزتوانند براي  مين دو رقميا، )‐ ۰۲/۱۴

وجود اثر . مفيد باشد به ارقام پاکوتاه يابي دستجهت
 حايز اهميت نيز چندان سال × GCAدار  معنيمتقابل 

هاي اين دو رقم در هر دو سال منفي و GCAنيست زيرا 
دار بوده و از مقدار قابل توجهي در مقايسه با ساير  معني

  ).۴جدول (باشند  ارقام برخوردار مي
  طول خوشه

محسوب  از صفات مهم در برنج يک يطول خوشه 
انگر يب تجزيه واريانس در مورد اين صفت جي نتا.شود مي

. )۱جدول(  و متقابل بودي شدن تمام اثرات اصلدار معني
نسبت و همچنين ) ۴۴۱/۰(پايين بودن نسبت ژنتيکي 

پذيري   عمومي به واريانس ترکيبپذيري ترکيبانس يوار
ت نسبت به يشتر اثر غالبي سهم بمبين )۳۹۵/۰(خصوصي 
 ;Singh & Nanda, 1976) ديگرني محقق.بودي شياثر افزا

Mohapatra & Mohanty, 1986; Mumeni, 1996)  نيز
سهم بيشتر واريانس غالبيت در کنترل طول خوشه را 

انگر يبنيز ک ي از تر  بزرگتيدرجه غالب. گزارش کردند
 برآورد. ها براي اين صفت بود ت ژنيعمل فوق غالب

 GCAزان ين ميشتري بدهنده  عمومي نشانپذيري ترکيب
   يلماني و د)۰۲/۱ ( دو والد شاهپسندو مثبت برايدار  معني



 ۱۹۱  ...برآورد ژنتيکي و اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي : شريفي و همکاران  

  ن به صورت مجزا در هر سالي والدي هر کدام از صفات برنج براي عموميريپذ بي برآورد ترک‐۴جدول 

 صفت
تعداد روز از نشاکاري 

  دهي تا آغاز خوشه
  طول خوشه  ارتفاع گياهبرگ پرچم مساحت  عرض برگ پرچم  طول برگ پرچم

  طول خروج 
  خوشه از غالف

  وزن شلتوک 
  هر بوته

GCA1  GCA2 GCA1GCA2GCA1 GCA2GCA1GCA2GCA1 GCA2GCA1 GCA2GCA1 GCA2 GCA1 GCA2 والد
۰۸/۲  شاهپسند ** ۵۱/۲ ** ۲۷/۲ ** ۲۶/۲ **۰۰۴/۰‐۰۰۱/۰۹۱/۱ **۳۷/۲ **۶۲/۱۶ **۱۸/۱۶ ** ۶۲/۱ ** ۴۱/۰ * ۳۳/۱‐ ** ۷۶/۱‐ ** ۱۲/۰‐  ۱۴/۰‐  
‐۱۴/۷  حسني **۵۵/۸‐ ** ۶۱/۰  ۹۲/۰ * ۰۴۱/۰ **۰۳۴/۰‐ **۵۴/۱ **۰۵/۰‐  ۴۱/۵ **۶۳/۵ ** ۷۱/۰ ** ۲۵/۱ **۳۱/۰ * ۶۱/۱ ** ۸۸/۶‐ ** ۲۹/۱۳‐ ** 
‐۰۱/۰  سپيدرود  ۵۰/۰  ۱۶/۰‐  ۵۶/۰‐  ۰۱۵/۰‐۰۰۱/۰‐۴۴/۰‐۵۶/۰‐  ۱۴/۱۴‐ **۵۲/۱۱‐ ** ۷۰/۰‐ ** ۴۶/۰‐ *۲۳/۰  ۴۶/۰ ** ۸۹/۲ ** ۹۸/۴ ** 
۷۰/۰  ندا * ۰۱/۱ * ۱۲/۲‐ **۵۶/۱‐ **۰۳۴/۰‐ **۰۲۴/۰‐ *۶۶/۲‐ **۲۷/۲‐ **۹۱/۱۲‐ **۱۴/۱۵‐ ** ۲۶/۱‐ ** ۷۱/۱‐ **۷۲/۰‐ ** ۹۰/۰‐ ** ۳۵/۳ ** ۷۵/۷ ** 

۵۴/۱  ديلماني ** ۶۳/۱ ** ۵۹/۰  ۴۳/۱ **۰۱۵/۰‐۰۰۲/۰‐۱۳/۰  ۴۵/۱ * ۱۷/۱۷ **۶۹/۱۶ ** ۲۵/۱ ** ۰۲/۳ **۵۲/۲ ** ۵۹/۱ ** ۵۱/۱‐ ** ۰۹/۵‐ ** 
‐۷۳/۲ صالح **۱۱/۳‐ ** ۰۹/۰‐  ۵۱/۰‐  ۰۰۸/۰  ۰۰۱/۰‐۰۴/۰  ۳۷/۰‐  ۹۶/۵‐ **۳۶/۵‐ ** ۴۲/۱‐ ** ۴۹/۱‐ **۶۶/۰‐ ** ۲۸/۰‐  ۰۹/۰  ۷۶/۰  

IRFAON-215۵۵/۵ ** ۹۹/۵ ** ۰۹/۱‐ * ۹۸/۱‐ **۰۱۹/۰ *۰۶۱/۰ **۵۳/۰‐۵۶/۰‐  ۱۹/۶‐ **۴۹/۶‐ ** ۲۱/۰‐  ۰۳/۱‐ **۳۴/۰‐ * ۷۲/۰‐ ** ۱۸/۲ ** ۰۳/۵ ** 

GCA1 :؛ عمومي در سال اولپذيري ترکيب GCA2 :عمومي در سال دومپذيري ترکيب    
   IR : IRFAON-215 صالح؛: ديلماني؛ ص: ندا؛ د:  سپيدرود؛ ن:حسني؛ س: شاهپسند؛ ح: ش

  %.۱و % ۵دار در سطح احتمال  دهنده معني به ترتيب نشان  ** و*

   
  

 ۹۷/۳۴ و ۰۵/۳۱ب با طول خوشه يترتبه ) ۱۴/۲(
کدام از  چي هي براي اثرات مادر).۲جدول(متر بود  سانتي
پذيري   ترکيبنتايج مربوط به برآورد.  نبوددار ن معنييوالد

 × شاهپسندها نشان داد که تالقي خصوصي بين تالقي
IRFAON-215 ن يشتريبا بSCA دار مثبت و معني 

ش ي افزاي مناسب برايک تالقيتواند به عنوان   مي)۲۵/۵(
 پذيري وراثتاز آنجا که . طول خوشه در نظر گرفته شود

 براي بهبود آنباشد،  ن مييين صفت پاي اي برايخصوص
  .گردد توصيه ميد يبريهتوليد  يها پروژه

  طول خروج خوشه از غالف

، GCA ،SCA پ،ي ژنوتسال، در تجزيه واريانس، اثرات
ي و اثرات رمادريغاثر  هاي معکوس، اثر مادري و تالقي

سال  × SCAو  سال × GCA  سال،×متقابل ژنوتيپ 
در مورد اهميت اين صفت در . )۱ جدول(دار بودند  معني

ذکر  )SES, 2002(گيري استاندارد برنج  هسيستم انداز
ها براي خروج کامل از  گرديده است که ناتواني خوشه

شود که عوامل  غالف عموماً يک نقص ژنتيکي محسوب مي
محيطي از جمله شرايط ابري و پايين بودن ميزان نور 

گذارند و  ها نيز بر روي اين نقص تاثير مي آفتاب و بيماري
هاي آنها به خوبي از غالف خارج  شهمعموال ارقامي که خو

). SES, 2002(شوند، از عملکرد بيشتري برخوردار هستند 
دهي   در مرحله خوشهطول خروج خوشه از غالفهمچنين 

معياري مناسب براي شناسايي ارقام مقاوم به خشکي در 
شود و ارقام واجد اين صفت، از  مرحله زايشي محسوب مي

 ميزان پوکي دانه در آنها مقاومت بيشتري برخوردارند و
درجه  با توجه به .)Cruz & Toole, 1984(پايين است 

 و مقدار بيشتر واريانس افزايشي در کي از  کمترتيغالب
عمل توان اظهار داشت که  مقايسه با واريانس غالبيت، مي

نيز  يشيسهم اثر افزا  واست يت نسبيغالبها از نوع  ژن
طول خروج کمترين . )۱جدول(است   از اثر غالبيتشتريب

 ۲۵/۰  با مقدار شاهپسندمربوط به رقمخوشه از غالف 
طول خروج خوشه از غالف متر و بيشترين ميزان  سانتي

مقادير . متر بود سانتي ۸۱/۸ با يلمانيدمربوط به رقم 
GCAاما بوددار  ن معنييتمام والداين صفت در  ي برا ،

 همچنين. دبو )۰۵/۲(ي لماني رقم داز آن GCAن يشتريب
 در ياثرات مادربودن دار  معنينتايج بدست آمده نشانگر 

. )۲جدول(  بودIRFAON-215سه والد شاهپسند، صالح و 
 × شاهپسنديمربوط به تالق) SCA )۵۶/۴حداکثر 

IRFAON-215 ن ين اختالف بيشتريب). ۳جدول( بود
 × شاهپسنديز به تالقيم و معکوس ني مستقهاي تالقي
دار شدن اثر   با توجه به معني. داشتاختصاصدرود يسپ
توان   والد شاهپسند ميين اثر مادري و همچنيرمادريغ
مادري و همچنين اثر مادري والد  غيرن اختالف را به اثر يا

دار بودن اثر متقابل  باوجود معني. شاهپسند نسبت داد
GCA ×شود که رقم بومي ديلماني در   سال، مالحظه مي

 از طول خروج خوشه از غالف GCAهر دو سال از نظر 
رقم حسني نيز در . قابل توحهي برخوردار بوده است

مجموع دو سال در مرتبه دوم اهميت قرار داشت 
پذيري خصوصي  بنابراين با در نظر گرفتن وراثت). ۴جدول(

 باالي طول خروج خوشه از غالف، کاربرد اين ارقام نسبتاً
 صفت توصيه هاي اصالحي براي افزايش اين در برنامه

  . شود مي
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  وزن شلتوک هر بوته

ت ان صفيمهمتردر هر بوته يکي از عملکرد دانه 
 يقات مرتبط با صفات زراعيباشد و اکثر تحق مياصالحي 
و همچنين بررسي روابط بين عوامل موثر  آن يبرنج بر رو

نتايج تجزيه واريانس براي صفت  .اند متمرکز شدهبر آن 
دار شدن اثرات  دهنده معني وزن شلتوک هر بوته نشان

هاي معکوس، اثر مادري  ، تالقيGCA ،SCA پ،ي، ژنوتسال
 × GCA ، سال×ژنوتيپ  ي و اثرات متقابلرمادري غو اثر
، اثر مادري  سال×  معکوسهاي ، تالقي سال× SCA، سال

همچنين از روي برآورد  . بود سال× و اثرغيرمادري  سال×
 استنباط نمود که با توان چنين پارامترهاي ژنتيکي مي

و نسبت باالي ) ۸۳۲/۰(توجه به باال بودن نسبت ژنتيکي 
 پذيري ترکيب عمومي به واريانس پذيري ترکيبواريانس 

سه با ي در مقايشيانس افزايسهم وار) ۴۷۶/۲(خصوصي 
 & Mohapatra). ۱جدول (شتر استيت بيانس غالبيوار

Mohanty (1986)،Kaushik & Sharma  (1988)  و
Narayana & Rangasamy (1991)در  دريافتندز ي ن

سهم وزن شلتوک در هر بوته صفت کنترل ژنتيکي 
شتر يت بيانس غالبيسه با واري در مقايشيانس افزايوار
 عمومي نشان داد که پذيري ترکيبنتايج برآورد . باشد مي
 سهمتعلق به   مثبتي عمومپذيري ترکيب زانين ميشتريب

 IRFAON-215و ) ۹۴/۳(درود ي سپ،)۵۵/۵(والد ندا 
 و ۸۹/۴۲، ۸۳/۳۵ ن وزنيانگيب با ميبه ترت )۶۰/۳(

هر چند که اثر ). ۲جدول( است گرم در هر بوته ۰۹/۳۵
 سال براي وزن شلتوک در هر بوته ×  GCAمتقابل
 باالتر هر سه رقم GCAدار بود، ولي با توجه به  معني

، )۴دولج(مذکور در دو سال آزمايش نسبت به ساير ارقام 
پذيري  مقدار بيشتر عملکرد دانه در هر بوته و نيز وراثت

رقم اين سه  توان اظهار داشت که خصوصي نسبتاً باال مي
ش يتوانند وزن شلتوک هر بوته را در نتاج خود افزا مي

 و همچنين اين صفت را به نتاج خود منتقل خواهند دهند
رقام  ايدار برا  و معنيي منفGCA ي ديگراز طرف. نمود
ن يانگيب با ميبه ترت) ‐ ۳۰/۳( يلماني و د)‐۰۹/۱۰(ي حسن
 که داردن ينشان از اگرم در هر بوته  ۵۶/۲۶ و ۹۵/۲۳وزن 

 رغم دارا بودن برخي از صفات مطلوب  علينين والديا
والدين مناسبي از ) براي مثال کيفيت مناسب و زودرسي(

  در ضمن.آيند نظر انتقال صفت عملکرد به حساب نمي
 رقم در فقط ي اثرات مادر بودندار معنيه دهند ج نشانيتان

IRFAON-215 دار متعلق   معنيمعکوسن اثر يشتريب. بود

ن وزن شلتوک يانگيمبا شاهپسند  ×درود ي سپيبه تالق
 گرم ۰۷/۴۷و  مي مستقي تالقي براگرم ۱۹/۲۶برابر با 

از آنجا که اثر مادري هيچ کدام از  .بود معکوسبراي تالقي 
  از اثرين اختالف ناشيادار نبود   رقم فوق معنيدو
نظر به اين که تعداد بسيار . )۳جدول (باشد  مييرمادريغ

زيادي از صفات زراعي مهم از جمله عملکرد و کيفيت دانه 
هاي سيتوپالسمي و  اي، ژن هاي هسته در برنج توسط ژن
 سيتوپالسمي کنترل ‐ اي هاي هسته اثر متقابل ژن

تفاوت مشاهده شده در بين ) Tao et al., 2004(شوند  مي
هاي  تواند به ژن هاي مستقيم و معکوس مي تالقي

سيتوپالسمي، که در ميتوکندري و کلروپالست قرار دارند، 
 سيتوپالسمي نسبت داده ‐ اي  هاي هسته و اثر متقابل ژن

 حاکي  سال×دار شدن اثرغيرمادري  همچنين معني. شود
 تحت تاثير محيط  رج از هستهاز اين است که عوامل خا

  ).Hakizimana et al., 2004(اند  قرار گرفته
  ) ۳جدول( خصوصي پذيري ترکيببرآورد اجزاي 

  دار   مثبت و معنيSCA نشان داد که بيشترين
 ×و ندا) ۵۱/۷( يلمانيد ×درودي سپهاي تالقيمتعلق به 

IRFAON-215 )۶۳/۱۲ (و  ۲۲/۴۱ن يانگيب با ميبه ترت
 است که ارقام آن از حاکين امر ي ا. است گرم۸۲/۵۲
اند وزن شلتوک هر بوته را در نتاج  درود و ندا توانستهيسپ

توان در  ها مي  و همچنين از آنش دهنديخود افزا
با وجود سهم بيشتر . هاي توليد هيبريد استفاده نمود پروژه

اثر افزايشي در مقايسه با اثر غالبيت در اين صفت، 
تواند در مطالعات   خصوصي ميپذيري ترکيببرآوردهاي 

در . مفيد باشد هاي برنج هيبريد مربوط به توليد واريته
هاي اخير گرايش جهاني براي دستيابي به تکنولوژي  سال

د يبري هيها تهيوار. توليد هيبريد رو به گسترش بوده است
زان عملکرد ي از لحاظ ميا  قابل مالحظهي برنج برتريتجار

با )  تن در هکتار١حداقل (ها  تهين واريترسه با بهيدر مقا
 به طور و اند داده نشان مشابهت دانه يفيدوره رشد و ک

سه با ارقام يش عملکرد در مقاي٪ افزا٢٥ تا ٢٠متوسط 
  ). Virmani et al., 2003 (دارند با عملکرد باال يتجار
  يريگجهينت

 ، صفات مورد مطالعهيبرامالحظه گرديد همانطور که 
 پذيري ترکيب، ي عمومپذيري ترکيب شامل ياصلاثرات 
 تمام صفات ي برايرمادري و غيمادرمعکوس، ، يخصوص

همچنين با توجه به برآورد . بوددار  معنيمورد مطالعه 
  وجود   مطالعه   مورد هاي تالقيدر اجزاي واريانس ژنتيکي 
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 يبرا. دي محرز گردها ژن يشيافزا  ري و غيشياثرات افزا
، طول برگ دهي روز از نشاکاري تا آغاز خوشهتعداد صفات 

وزن  اه، طول خروج خوشه از غالف ويپرچم، ارتفاع گ
صفات عرض و ي برا  ويشيشلتوک در بوته سهم اثر افزا

شتر يت بيمساحت برگ پرچم و طول خوشه سهم اثر غالب
 در تحقيقات ساير محققين نيز نتايج مشابه و گاهاً .بود

اظهار  Verma et al. (2003) .متفاوت مشاهده شده است
اه، يصفات ارتفاع گبراي کنترل ژنتيکي  داشتند که

مساحت برگ پرچم و عملکرد دانه در بوته سهم اثر 
 Mishra همچنين نتايج. است يشيشتر از اثر افزايت بيغالب

& Singh (1998) اه و عملکرد ي ارتفاع گي برانشان داد که
 & Alenso Torres.  استشتر بودهي بيشي افزااثردانه سهم 

Isaias (2007)  از ي صفاتيکيدر کنترل ژنتنشان داد که 
اه، طول خوشه و ي، ارتفاع گيل تعداد روز تا گلدهيقب

 از اثر غالبيت بوده شتري بافزايشيعملکرد دانه سهم اثر 
 با Gravois & McNew (1993) تحقيقات در .است

 Singh & Kumar (2004)و کا يپالسم آمر استفاده از ژرم
تعداد ها در کنترل ژنتيکي  ژن يشياثرات افزا شتريسهم ب

 اه، طول خوشه و عملکرد دانهيارتفاع گ ،يروز تا گلده
 ي،ق حاضر عالوه بر اثرات اصليدر تحق. گزارش گرديد

 قرار يز مورد بررسي سال نو يکي ژنتياثرات متقابل اجزا
 ذيريپ ترکيب دار بودن معني از يج حاکيگرفت و نتا

، طول خوشه، عرض برگ پرچم صفات يسال برا×يعموم
 ،طول خروج خوشه از غالف و وزن شلتوک هر بوته

تعداد روز از  صفات يسال برا×ي خصوصپذيري ترکيب
  عرض و مساحت برگ پرچم،،دهي نشاکاري تا آغاز خوشه

طول خوشه، طول خروج خوشه از غالف و وزن شلتوک هر 
تعداد روز از نشاکاري  صفات ياسال بر ×ي اثر مادر ،بوته

  ارتفاع پرچم،   برگ   مساحت  و  طول ،دهي تا آغاز خوشه

اثر  همچنين  ووزن شلتوک هر بوته  وطول خوشهگياه، 
تعداد روز از نشاکاري تا آغاز  يسال برا×يرمادريغ

، عرض و مساحت برگ پرچم، طول خوشه و دهي خوشه
با   نيزShen & Zhu (1997). بودندوزن شلتوک در بوته 

 صفات ي که براند نشان دادآلل در چند محيط تجزيه داي
ط يت در محياه و طول برگ پرچم اثر متقابل غالبيارتفاع گ

 حال است،شتر بيط ي در محيشينسبت به اثر متقابل افزا
و به  ت برعکس بودي وضعي تعداد روز تا گلدهيآنکه برا
. رخوردار بود بيشتري بيثبات ي از بيشي اثر افزايعبارت

ا اثرات يت و يجه غالبي باال که نتي خصوصپذيري ترکيب
تواند به عنوان  باشد، مي  ميين تالقين والديک بيستات ياپ

ژه در کاربرد ي ويک تالقي يين کارايي تعي برايشاخص
 چيدر مطالعه حاضر ه. رديس مورد استفاده قرار گيهتروز

 يدار برا  معنيي خصوصپذيري ترکيبها  يکدام از تالق
  . تمام صفات مطالعه شده نشان ندادند

 سال براي برخي صفات به × GCAاگر چه اثر متقابل 
دار بود، ولي بنا به نظر  ويژه وزن شلتوک در بوته معني

 ,.Shi et al., 1997; Hakizimana et al)برخي از محققين

2004; Teklewold & Becker; 2005) با توجه به 
توان  والدين طي دو سال آزمايش مي عمومي پذيري ترکيب

بهترين والدين را براي اصالح و پيشرفت ژنتيکي صفات 
  دار  چنان که با وجود معني. مورد نظر انتخاب نمود

سال، ارقام ندا، سپيدرود و ×GCAشدن اثر متقابل 
IRFAON-215 هم از نظر GCA و هم از لحاظ ميانگين 

ها را در رين ارزشوزن شلتوک در بوته در هر دو سال باالت
در عين حال . مقايسه با ساير ارقام به خود اختصاص دادند

ها براي انجام يک توصيه قطعي بهتر آن است که آزمايش
   .هاي بيشتري تکرار شوند در محيط
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