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 ٥ي از تالقي ديالل بين پذيري و نوع عمل ژن در تعدادي از صفات کمبه منظور برآورد ميزان ترکيب

والدها و نتاج حاصل از تالقي نيمه ديالل آنها به منظور . ژنوتيپ مختلف برنج به عنوان والد استفاده شد

 در ايستگاه ١٣٨٦ صفت کمي در قالب يک طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در سال ٧بررسي 

کليه  ها برايميانگين مربعات ژنوتيپ. د معاونت آمل مورد ارزيابي قرار گرفتن‐ تحقيقات برنج کشور

   پذيري عمومي و همچنيندار بودن ترکيبمعني. دار شدمعني% ١صفات از نظر آماري در سطح 

پذيري خصوصي براي کليه صفات وجود اثرات افزايشي و غيرافزايشي را در کنترل صفات ترکيب

 براي تمامي صفات به جزء وزن              همچنين غير معني دار شدن نسبت . دهدمربوطه نشان مي

کننده هاي کنترلدهنده اهميت بيشتر اثرات غير افزايشي نسبت به اثرات افزايشي ژنهزار دانه، نشان

پذيري در مجموع، والدين دشت، ندا و بينام بهترين والد از نظر ترکيب. باشدصفات مورد مطالعه مي

    بهترين دورگ از لحاظIR62871-175-1-10× و بينامبينام×مشهد هاي دمسياهعمومي و تالقي

  .پذيري خصوصي براي عملکرد و اجزاء وابسته به آن مي باشندترکيب

  

  .پذيري عمومي،  تالقي دياللپذيري خصوصي، ترکيببرنج، ترکيب : کليدييهاواژه

  
  مقدمه 

 کيلو ۳۸برنج غذاي اصلي مردم ايران با سرانه مصرف 
توجه به ). Babaeian et al., 1999(گرم در سال است 

اهميت برنج در جيره غذايي همراه با رشد جمعيت موجب 
 افزايش توليد برنج نسبت به يگرديد كه با اجراي طرح مل

  ).  Momeni, 1995(افزايش توليد اين محصول اقدام گردد 
يکي از راههاي مهم در افزايش توليد استفاده از 

ساس دورگ گيري و توليد ارقام هاي اصالح شده بر اواريته
از آنجايي که ارقام محلي برنج داراي عملکرد . هيبريد است

و ارقام  باشند پايين، حساس به خوابيدگي و آفات مي
به علل  اي که تاکنون معرفي گرديدنداصالح شده

ديررسي، کيفيت فيزيکي و شيميايي نامطلوب، به تدريج از 
لذا در برنامه توليد . ندابرنامه کشت زارعين حذف گرديده

ارقام هيبريد، نياز به اطالعات جامعي در مورد ساختار 
پذيري ژنتيکي والدين مورد تالقي و همچنين ترکيب

 ,.Hari Ramakrishnan et al)باشدها ميصفات مطلوب آن

هاي اصالحي به ميزان زيادي زيرا موفقيت برنامه. (2006
اين امر از طريق . به انتخاب صحيح والدين بستگي دارد

هاي ژنتيک کمي از جمله تالقي ديالل استفاده از روش
، Jinks & Hayman (1953)گردد که توسط مي ميسر

Hayman )1954(  و همچنينGriffing (1956a, b) و ارائه 
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) 1985 (Wrightو  )Pooni et al. )1984سپس توسط 
  .  تکميل گرديد

ه ديالل براي در برنج مطالعات مختلفي به کمک تجزي
پذيري صفات کمي محاسبه پارامترهاي ژنتيکي و ترکيب

طي ) Malini et al.) 2006در اين راستا .  انجام شده است
مطالعه روي تعدادي از ارقام برنج نشان دادند که ميانگين 
مربعات ترکيب پذيري خصوصي براي صفات تعداد روز تا 

طول خوشه، گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه، 
پذيري تعداد خوشه در گياه و عملکرد بيشتر از ترکيب

دهنده سهم بيشتر اثرات اين نتايج نشان. باشدعمومي مي
  . باشدغيرافزايشي در کنترل صفات مذکور مي

Pradhan et al.) 2006 (پذيري عمومي و ترکيب
داري را براي صفات ارتفاع بوته، تعداد خصوصي معني
 وزن هزار دانه، طول خوشه، تعداد سنبلچه خوشه در گياه،

در خوشه، عملکرد دانه در گياه و شاخص برداشت گزارش 
دهنده اهميت اثرات افزايشي و غيرافزايشي نشاننمودند که

دار بودن غيرمعني. در کنترل صفات مربوطه مي باشد
 نشان دهنده اهميت اثر غيرافزايشي در             نسبت

  .  ف در مواد موجود مي باشدکنترل صفات مختل
Shukla & Pandey )2008 ( گزارش نمودند که از ميان

گلدهي، طول خوشه، تعداد دانه % ٥٠صفات تعداد روز تا 
در خوشه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در بوته و عملکرد 

براي کليه  GCA دانه در بوته  ميانگين مربعات مربوط به
راي تمامي صفات بجز  بSCAصفات و ميانگين مربعات 

وزن هزار دانه معني دار شده است که حاکي از اهميت 
اثرات افزايشي و غيرافزايشي در کنترل صفات مذکور مي 

 به GCAدر حالي که پايين بودن نسبت واريانس . باشد
SCA حاکي از اهميت باالي اثرات غير افزايشي در کنترل 

يقات انجام شده تحق .باشدعملکرد و اجزاء وابسته به آن مي
به منظور برآورد ) Srivastava & Verma) 2004توسط 
 رقم برنج حاکي از وجود ٧پذيري صفات در ترکيب
دار براي صفات پذيري عمومي و خصوصي معني ترکيب

گلدهي، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد % ٥٠تعداد روز تا 
ودن دار بمعني. باشدطول خوشه و عملکرد مي پنجه بارور،

گلدهي، ارتفاع بوته، % ۵۰ براي صفات             نسبت
دهنده سهم بيشتر اثرات وزن صد دانه و عملکرد نشان

باشد، در حالي که مي افزايشي در کنترل صفات مذکور
براي صفات طول خوشه و تعداد پنجه بارور نتيجه عکس 

  .  باشدمي

Vanaja et al.) 2003 ( طي يک طرح يک طرفه ديالل
داري را براي  ترکيب پذيري عمومي و خصوصي معني٧×٧

عملکرد و صفات تعداد خوشه در متر مربع، تعداد سنبلچه 
در خوشه، طول خوشه، تعداد دانه پر، طول ميانگره، وزن 

در تمامي صفات بجز . هزار دانه و ارتفاع گزارش نمودند
وزن هزار دانه، ارتفاع و طول ميانگره با وجود اينکه اثرات 

دار بود ولي سهم اثرات پذيري عمومي معنيترکيب
  . غيرافزايشي بيشتر از اثرات افزايشي بوده است

پذيري عمومي و هدف از اين مطالعه برآورد ترکيب
خصوصي و بررسي اثرات ژن براي هفت صفت کمي در 

هاي تعدادي از ارقام محلي و اصالح شده برنج و تالقي
تواند در راستاي توليد ارقام يباشد که منيمه ديالل آنها مي

  .پرمحصول به کار گرفته شود
  

  هامواد و روش
دو واريته بومي برنج به نام هاي دمسياه مشهد و بينام 
همراه با دو واريته اصالح شده دشت و ندا و يک رقم 

 در ١٣٨٥ در سال IR62871-175-1-10وارداتي به نام 
 معاونت مزرعه آزمايشي موسسه تحقيقات برنج كشور ـ

آمل به صورت يک طرح ژنتيکي نيمه ديالل با يکديگر 
 به همراه ١٣٨٦تالقي و نتاج آنها در ارديبهشت سال 

هاي کامل تصادفي در سه تکرار والدين در قالب طرح بلوک
 ٥/٢هايي شامل دورديف هر ژنوتيپ در کرت.  کشت شدند

متري به صورت تک بوته   سانتي٢٥×٢٥متري با فاصله 
 صفت کمي شامل تعداد ٧هاي مزبور از ژنوتيپ. شدنشاء 

، )گرم(پنجه بارور، تعداد سنبلچه در خوشه، وزن خوشه 
تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک در خوشه، وزن 

ارزيابي ) کيلوگرم در هکتار(و عملکرد ) گرم(هزار دانه 
گيري هر کدام از اين صفات از ميانگين براي اندازه. شدند
گيري عملکرد در بوته  پس از اندازه. مونه استفاده شد ن١٠

، هر )متري  سانتي٢٥×٢٥(ها  با توجه به فاصله کشت بوته
 بوته بود لذا بر اين اساس عملکرد در ١٦متر مربع شامل 

  .  هکتار برآورد گرديد متر مربع و سپس عملکرد در
ها براي جهت اطمينان از نرمال بـودن توزيع داده

  استفاده١اسميرنوف ‐  ت از تست کلموگرافتمامي صفا
سپس نتايج حاصله بر اساس مدل آماري طرح . گرديد
هاي کامل تصادفي مورد تجزيه واريانس قرار گرفت و بلوک

                                                                                         
1. Kolomogrov-Smirnov 
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ها، تجزيه ديالل بر دار بودن اثر ژنوتيپبا توجه به معني
 انجام شد و Bو مدل ) Griffing) 1956aاساس روش دوم 

 مربعات ژنوتيپ به دو جزء بر اين اساس مجموع
پذيري خصوصي و ترکيب) GCA(پذيري عمومي  ترکيب

)SCA ( تفکيک شد)Griffing, 1956a.(  اثرات
 پذيري خصوصيترکيب پذيري عمومي والدين و ترکيب
آزمون معني دار بودن اثرات  براي. محاسبه گرديد هرتالقي

GCA و SCAاز آزمون  tـ استيونت استفاده گرديد  .
 از نسبت Fsنين جهت محاسبه نوع عمل ژن مقدار همچ

پذيري عمومي به واريانس قابليت واريانس قابليت ترکيب
تجزيه .  مقايسه شدFtپذيري خصوصي محاسبه و با  ترکيب
افزار آماري  و  نرمSASافزار آماري نرم از ها با استفادهداده
  .  انجام شدHayman Diallel هاي ژنتيكيطرح

  
  بحث نتايج و 

اسميرنوف حاکي از  ‐ نتايج حاصل از تست کلموگراف
اين امر است که تمامي صفات بجز تعداد دانه پوک در 

براي انجام تجزيه ). Grami, 2000(خوشه نرمال بودند 
ديالل تبديل داده هاي صفت تعداد دانه پوک در خوشه بر 

نتايج تجزيه . انجام شد) Logx(اساس روش لگاريتم 
اختالف % ١ها در سطح  داد که بين ژنوتيپواريانس نشان

دهنده  اين امر نشان). ١جدول(داري وجود دارد معني
هاي مورد هاي ژنتيکي بين ارقام و ژنوتيپوجود تفاوت
پذيري ، واريانس ترکيب١براساس جدول. بررسي است

دار معني% ١عمومي و خصوصي تمامي صفات در سطح 
شي و غيرافزايشي در شد كه بيانگر اهميت اثرات افزاي
  .  کنترل صفات مورد بررسي مي باشد

نسبت
)SCA(MS
)GCA(MS در تمامي صفات به جز وزن هزار دانه 

دار بودن اين نسبت حاكي از دار بود و غيرمعنيغيرمعني
. باشد برتري اثرات غيرافزايشي در کنترل صفات مذکور مي

ن صفات تحت به عبارتي، قسمت اعظم واريانس ژنتيکي اي
در چنين حالتي . تاثير واريانس غالبيت و اپيستازي است

گيري  رگ هاي اصالحي مبتني بر دواستفاده از روش
از سوي ديگر، . روش براي اصالح اين صفات باشد بهترين
دار بودن اين نسبت در صفت وزن هزار دانه  معني
دهنده سهم باالي واريانس افزايشي در کنترل اين  نشان

است و اعمال انتخاب مستقيم بهترين روش براي صفت 
اصالح اين صفت است كه نتايج ساير محققين نيز اين 

 Malini et al., 2006; Narayana)کندمسئله را تاييد مي
& Rangasamy, 1991; Shukla & Pandey, 2008; 

Vanaja et al., 2003) .صفات  ميزان ضريب تغييرات در
 مي باشد که کمترين ضريب ۵/۲ ‐۴/۹مورد بررسي حدود 

و بيشترين آن ) ۵/۲(تغييرات متعلق به وزن هزار دانه 
كه بيانگر دقت کافي ) ۴/۹(باشد متعلق به وزن خوشه مي

  ).  ۱جدول(گيري است در اندازه
 براي هر صفت در هر GCAدار بودن مثبت و معني

رقم مورد بررسي نشان دهنده اين است که رقم مربوطه از 
ا اندازه بااليي از صفت مورد نظر برخوردار است و مقدار ي

هاي ديگر را  قابليت انتقال اندازه باالي اين صفت به ژنوتيپ
 GCAدار  در مقابل عالمت منفي و معني. باشد دارا مي
دهنده اين است که ژنوتيپ يا رقم مربوطه از اندازه يا  نشان

ست ميزان پايين صفت مورد نظر برخوردار بوده و قادر ا
اين  .هاي ديگر منتقل نمايداين خصوصيت را به ژنوتيپ

 نيز صادق است، به طوري که SCAحالت در مورد 
دار داراي ميزان  مثبت و معنيSCAهيبريدهايي با مقادير 

دار داراي  منفي و معنيSCAباالي صفت و هيبريدهايي با 
  باشندسطوح پاييني از صفت مورد بررسي مي

(Vejdani & Sepahvand, 1993) .قابليت ٢ در جدول ،
.  صفت کمي ارائه شده است٧پذيري عمومي براي ترکيب

دار سبب افزايش تعداد  مثبت و معنيGCAوالد دشت با 
شود در حالي که والد دمسياه دانه پر در نتاج خود مي

دار سبب کاهش تعداد دانه  منفي و معنيGCAمشهد با 
دار براي بت و معني مثSCAباالترين . شوددر نتاج مي

 ندا، × هيبريدهاي دمسياه مشهد به تعداد دانه پر متعلق
بينام و  × IR62871-175-1-10بينام،  × دمسياه مشهد

IR62871-175-1-10× با توجه ). ٣جدول(باشد دشت مي
به اينکه تعداد دانه پر در خوشه يکي از اجزاي مهم 

ال اين عملکرد است، رقم دشت والد مناسبي جهت انتق
  .باشدصفت به نتاج مي

دار سبب  مثبت و معنيGCAوالدين دشت و ندا با 
افزايش تعداد پنجه بارور در گياه مي گردند، در حالي که 

دار  منفي و معنيGCA با IR62871-175-1-10بينام و 
). ۲جدول( شوندسبب کاهش تعداد پنجه در نتاج مي

 داراي IR62871-175-1-10 × هيبريد دمسياه مشهد
 مثبت و معني دار براي اين صفت مي باشد SCAباالترين 

  ). ۳جدول(
دار براي صفت تعداد دانه   مثبت و معنيGCAباالترين 

پوک در خوشه متعلق به والدين دمسياه مشهد و 
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IR62871-175-1-10با   باشد، در حالي که والد بينام  ميGCAدار سبب کاهش تعداد دانه پوک در  منفي و معني  
   صفت کمي در برنج٧خصوصي هيبريدها در  پذيري عمومي والدين وها و ترکيب تجزيه واريانس ژنوتيپ‐١جدول 

   براي صفات مورد مطالعهMSمقدار
  منابع
  تغييرات

درجه 
  آزادي

تعداد دانه پر 
  در خوشه

تعداد پنجه 
  موثر

تعداد دانه     
  پوک درخوشه

تعدادسنبلچه   
  در خوشه

 روزن هزا
  )g( دانه

خوشه  وزن
)g(  

  عملکرد
)kg/ha(  

 ۵/۲۷۲۸۳۷  ۰۸/۰  ۱۱۶/۰  ۸/۱۴۵  ۰۹/۱  ۶۱/۲  ۹/۸  ۲  تکرار
  ۲۹۷۹۰۴۴٭٭  ۱۳/۱٭٭  ۶/۱۸٭٭  ۱/۱۷۶۱٭٭  ۹/۱٭٭  ۵۵/۱۲٭٭  ۷/۱۶۰۹٭٭  ۱۴  تيمار

GCA ۴  ۶/۱۶۲۰۷۰۸٭٭  ۳۸/۰٭٭  ۰۷/۱۴٭٭  ۴۴/۶۴۲٭٭  ۲۸/۱٭٭  ۲۵/۴٭٭  ۶/۲۰۴٭٭  
SCA ۱۰  ۶/۷۳۹۰۶۵٭٭  ۳۷/۰٭٭  ۰۵/۳٭٭  ۵۵/۵۶۵٭٭  ۲/۱٭٭  ۱۵/۴٭٭  ۳/۶۶۹٭٭  
  ۸/۴۱۴۹۵  ۰۳۷/۰  ۱۵۴/۰  ۹/۲۸  ۰۰۴/۱  ۴۵/۰  ۰۱/۲۵  ۲۸  اشتباه
CV ‐  ۱۹/۸  ۲۴/۵  ۲۵/۵  ۳۱/۶  ۵/۲  ۴/۹  ۶/۷  
  ۵/۴۶۰۷  ۰۷/۳  ۱/۲۷  ۶/۱۴۷  ۵۴/۲۷  ۹/۱۲  ۹۵/۱۰۴  ‐  ميانگين

)(
)(

SCAMS
GCAMS 

  ۱۹/۲  ۰۰۵/۱  ۶/۴٭  ۱۳/۱  ۰۶/۱  ۰۲/۱  ۳۰۵/۰ ‐
  ٠١/٠ و ٠٥/٠ معني دار در سطح به ترتيب اختالف: ٭٭و ٭

  
   صفت کمي۷هاي برنج براي پذيري عمومي واريته برآورد قابليت ترکيب‐۲جدول 

  والدين
  تعداد دانه
  پر درخوشه

  تعداد پنجه
  موثر

  تعداد دانه
  پوک خوشه

  تعدادسنبلچه
  در خوشه

  وزن هزار
  )g(دانه 

  وزن خوشه
)g(  

  عملکرد
)kg/ha(  

  ‐۳/۷۲۳٭٭  ‐۲۹/۰٭٭  ‐۹۹/۰٭٭  ‐۵۸/۳ ۰۹/۱٭  ۲۱/۰  ‐۳۱/۶٭٭  دمسياه مشهد
  ۴/۲۲۰٭٭  ‐۰۶/۰  ۶۶/۱٭٭  ۲۰/۰  ‐۰۱/۱  ۵۲/۰٭٭  ۳۶/۰  ندا
  ‐۹۸/۲۸  ۱۴۹/۰٭  ۳۹/۱٭٭  ‐۵/۱۳٭٭  ‐۵۵/۱٭٭  ‐۲۹/۰٭  ‐۵۷/۲  بينام
62871 IR ۱۳/۰  ۶۵/۵۹  ‐۱۰۹/۰  ‐۷۶/۰٭٭  ۰۶/۱۲٭٭  ۴۱/۱٭٭  ‐۲۰/۱٭٭‐  
  ۵/۵۹۱٭٭  ۳۱/۰٭٭  ‐۳۲/۱٭٭  ۸۹/۴٭  ۰۰۲/۱  ۷۵/۰٭٭  ۳۷/۸٭٭  دشت

S.E(gi) ۶۷/۱  ۱۳۲/۰  ۰۳/۱  ۸۲/۱  ۱۳۳/۰  ۰۵۶/۰  ۵۵/۶۸  
  ٠١/٠ و ٠٥/٠به ترتيب اختالف معني دار در سطح : ٭٭و ٭       

  

   صفت کمي۷ برآورد قابليت ترکيب پذيري خصوصي هيبريدهاي برنج براي ‐۳جدول 

  تالقي
  تعداد دانه
  پردرخوشه

  تعداد پنجه
  موثر

تعداد دانه در 
  پوک خوشه

  تعدادسنبلچه
  در خوشه

  وزن هزار
  )g(دانه 

  وزن  خوشه
)g(  

  عملکرد
)kg/ha(  

  ۹۶/۳۲۶  ۲۴۲/۰٭٭  ‐۱۱/۳٭٭  ۷۳/۱  ‐۳۳/۱٭٭  ‐۹۹/۱٭٭  ۵/۲۳٭٭  ۱ × ۲
  ۰۳/۷۰۰٭٭  ۲۴۲/۰٭٭  ‐۱۶/۰  ۳/۱۱٭٭ ۱۲/۱  ‐۶/۱٭٭  ۴/۲۳٭٭  ۱ × ۳
  ‐۱/۹۴۰٭٭  ‐۲۳/۱٭٭  ۹۸/۱٭٭  ۵/۲۹٭٭  ۰۱/۳٭٭  ۰۷/۳٭٭  ‐۲/۴۸٭٭  ۱ × ۴
  ‐۲۲/۲۴۵  ۰۸۴/۰  ۸۸/۰٭٭  ‐۴/۲۴٭٭  ‐۶۲/۱٭٭  ‐۹۶/۱٭٭  ‐۶/۱۶٭٭  ۱ × ۵
  ۵/۱۵۱  ‐۵۴/۰٭٭  ۵۵/۰  ۷/۲۱٭٭  ۱۶/۳٭٭  ۴۴/۰  ‐۵/۲۱٭٭  ۲ × ۳
  ‐۸/۱۵۷۵٭٭  ‐۳۴/۰٭٭  ۶۵/۰٭  ‐۲/۲۹٭٭  ۰۳/۱  ‐۳۲/۲٭٭  ‐۸/۱۹٭٭  ۲ × ۴
  ‐۲۱/۶۳۵٭٭  ‐۶۶/۰٭٭  ۲۱/۲٭٭  ‐۴/۳۱٭٭  ۰۰۲/۱  ‐۲۶/۰  ‐۱/۲۱٭٭  ۲ × ۵
  ۵۶/۳۸۲٭  ۳۹/۰٭٭  ۵۹/۱٭٭  ‐۹۹/۹٭  ‐۵۷/۲٭٭  ۳۳/۰  ۴/۲۳٭٭  ۳ × ۴
  ‐۰۶/۵۲۰٭٭  ‐۴۱/۰٭٭  ‐۱۶/۱٭٭  ‐۱۵/۱۲٭٭  ‐۳۴/۱٭٭  ‐۶۲/۱٭٭  ۸۳/۱  ۳ × ۵
  ‐۲۸/۶  ۳۹/۰٭٭  ۳۹/۰  ۳/۲۱٭٭  ۸۱/۱٭٭  ‐۷۴/۰٭  ۲/۱۱٭  ۴ × ۵

S.E(Sig)  ۳۳/۴  ۲۷/۰  ۰۷/۱  ۷۱۵/۳  ۲۷/۰  ۱۱۵/۰  ۱۷۷  
  ٠١/٠ و ٠٥/٠به ترتيب اختالف معني دار در سطح : ٭٭ و ٭  
  دشت = ٥       IR62871-175-1-10= ٤بينام        = ٣ندا      = ٢دمسياه مشهد     = ١  

  

  و منفي SCAبيشترين ). ٢جدول(شود نتاج مي
× دشت، بينام× متعلق به هيبريدهاي بينام دار معني

IR62871-175-1-10 دمسياه مشهد و دمسياه × ، دشت

ها دو هيبريد داراي باشد که در بين آنندا مي× مشهد 
که  از آنجايي). ٣جدول(باشند  منفي ميGCAبا يک والد 

ها، کاهش تعداد سنبلچه پوک مدنظر در انجام تالقي
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، لذا چهار تالقي ذکر شده با (Momeni, 1995)باشد  مي
SCAدار بهترين ترکيبات را براي کاهش  منفي و معني

اين صفات ايجاد کرده اند و بينام والد مناسبي براي کاهش 
  . ج مي باشداين صفت در نتا

 مثبت و معني دار براي والدين ندا و بينام GCAوجود 
نشان مي دهد که اين والدين باال بودن وزن هزار دانه را به 

 منفي و معني دار GCAوجود .  نتاج خود منتقل مي کنند
 IR62871-175-1-10براي والدين دشت، دمسياه مشهد و 

انه را به دهد که اين والدين کاهش وزن هزار دنشان مي
 نشان ٤نتايج جدول ). ٢جدول(کنند نتاج خود منتقل مي

دار متعلق به  مثبت و معنيSCAدهد که باالترين مي
، دمسياه IR62871-175-1-10× دمسياه مشهد هيبريدهاي

 و IR62871-175-1-10× دشت، ندا× دشت، ندا × مشهد 
 SCAبيشترين . باشد  ميIR62871-175-1-10× بينام 

دمسياه × دار متعلق به هيبريدهاي ندا معنيمنفي و 
با توجه به اينکه افزايش . بينام مي باشد× مشهد و دشت 

وزن هزار دانه يکي از اهداف مهم اصالحگران در جهت 
افزايش عملکرد است،استفاده از دو رقم ندا و بينام با 

GCAدار به عنوان يکي از والدين در  مثبت و معني
  .ري پيشنهاد مي شودهاي دورگ گي برنامه

دهد که براي صفت تعداد  ، نشان مي٢نتايج جدول
  و دشت IR62871-175-1-10سنبلچه در خوشه، والدين 

 مثبت و معني دار و والد بينام داراي GCAداراي بيشترين 
. باشنددار براي اين صفت مي منفي و معنيGCAبيشترين 
×  ت تالقي دش٤ تالقي مورد بررسي تنها ١٠در ميان 

IR62871-175-1-10دمسياه مشهد ، × IR62871-175-1-

 SCAدمسياه مشهد باالترين × ندا و بينام × ، بينام 10
مثبت و معني دار را براي صفت تعداد سنبلچه در خوشه 

با توجه به اينکه در اين تالقي ها ). ٣جدول(نشان دادند 
و دشت با  IR62871-175-1-10حداقل يکي از والدين 

GCAشرکت نمودند اين دو رقم والدين مناسبي  باال 
  . جهت انتقال اين صفت به نتاج خود مي باشند

دار  مثبت و معنيGCAدر ارقام مورد بررسي باالترين 
 دشت و به والدين بينامبراي صفت وزن خوشه متعلق

   منفي و معني دار متعلق GCAباشد و بيشترين  مي
 هيبريدهاي). ٢جدول( باشدبه والد دمسياه مشهد مي

× بينام، بينام×ندا، دمسياه مشهد×دمسياه مشهد
IR62871-175-1-10و دشت ×IR62871-175-1-10 داراي 

باشند  دار براي اين صفت مي مثبت و معنيSCAباالترين 

دهد که والدين بينام و دشت نتايج نشان مي). ٣جدول(
والدين مناسبي جهت افزايش وزن خوشه در نتاج 

  .  باشند مي
 براي صفت GCAوالدين دشت و ندا با باالترين 

در .  شوند عملکرد سبب افزايش اين صفت در نتاج خود مي
 سبب GCAحاليکه دمسياه مشهد با کمترين مقدار 

هيبريدهاي ندا ). ٢جدول(گردد کاهش عملکرد در نتاج مي
 ×IR62871-175-1-10 دشت،  دمسياه مشهد × ، بينام× 

IR62871-175-1-10 ندا داراي × ت و دشSCA منفي و 
دمسياه × باشند در حالي که هيبريدهاي بينام دار ميمعني

بينام داراي بيشترين  × IR62871-175-1-10مشهد و 
SCAباشند دار مي  مثبت و معني  .  

ميزان همبستگي بين صفات و عملکرد و اجزاي 
بر اساس اين .  ارائه شده است٤ وابسته به آن در جدول

 خوشه و تعداد دانه پر در خوشه همبستگي جدول، وزن
اين نتيجه . داري را با عملکرد نشان دادند مثبت و معني

بيانگر اين است که افزايش يا کاهش اين صفات به ميزان 
وزن . گرددداري سبب افزايش يا کاهش عملکرد ميمعني

داري را با تعداد دانه پر و خوشه همبستگي مثبت و معني
داري را با تعداد دانه پوک در  معنيهمبستگي منفي و

دهنده اين است که  خوشه نشان داده است که نشان
افزايش تعداد دانه پر و کاهش تعداد دانه پوک در خوشه 
سبب افزايش وزن خوشه و از سويي سبب افزايش عملکرد 

تعداد دانه پوک در خوشه نيز همبستگي مثبت .  مي گردد
. چه در خوشه نشان داده استداري را با تعداد سنبلو معني

زيرا با افزايش تعداد دانه پوک تعداد کل سنبلچه در خوشه 
نتايج ساير محققين نيز تاييد کننده . کندافزايش پيدا مي
 ;Hari Ramakrishnan et al., 2006)باشداين مطلب مي

Heidary et al., 2006; Izge et al., 2006).  
  گيري     نتيجه

دهنده اهميت اثرات افزايشي و نتايج فوق نشان
که  باشد در حاليغيرافزايشي در کنترل تمامي صفات مي

 SCA به GCAدار بودن نسبت ميانگين مربعات غيرمعني
حاکي از برتري اثرات غيرافزايشي در کنترل عملکرد و 

به . باشدصفات وابسته به آن به جزء وزن هزار دانه مي
اي شي کاربرد روش شجرهدليل باال بودن اثرات غير افزاي

در برنامه اصالحي اين صفات مفيد نخواهد بود تحت اين 
اي متقابل توصيه شرايط استفاده از روش انتخاب دوره
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اين روش همانند تجمع تنوع مطلوب به کار رفته . گردد مي
اجازه تجمع اثرات ثابت ژني را  در اثرات تثبيت نشده ژني،

ر حاليکه براي صفت وزن د). Joshi, 1979(کند فراهم مي
از . آميزي را انجام دادتوان گزينش موفقيتهزار دانه مي

باشد به منظور  آنجا که برنج يک گياه خود گشن مي
هاي پيشرفته  هاي چندگانه و انتخاب در نسلداشتن تالقي

آميزش دو والديني يا روش تالقي ديالل به منظور استفاده 
   مفيد خواهد بوداز اثرات افزايشي و غيرافزايشي

(Jenson, 1970)     .  
 و اثرات ژن، اطالعات قابل SCA و GCAمطالعه اثرات 

اي را در اختيار محقق قرار خواهد داد به طوري  مالحظه
کننده خواهد توانست  گيري از اين نتايج، اصالح که با بهره

آگاهانه تر نسبت به طراحي برنامه هاي اصالحي خود اقدام 
 بهترين والدين و ٤ و ٣ س نتايج جدولبراسا. نمايد

هيبريدها جهت افزايش وکاهش صفات مورد بررسي مورد 

نتايج حاکي از آن است که والدين .  ارزيابي قرار گرفتند
 صفت به عنوان ٣ و ٥دشت، ندا و بينام به ترتيب براي 

 ).٣و٢جدول(بهترين ترکيب شونده عمومي شناخته شدند 
 کدام از صفات با بيشترين و بهترين هيبريدها براي هر

به طوري .  مورد ارزيابي قرار گرفتندSCAکمترين مقدار 
بينام براي صفات عملکرد، × که هيبريد دمسياه مشهد 

افزايش تعداد دانه پر در خوشه، وزن خوشه و تعداد 
بينام ×IR62871-175-1-10 سنبلچه در خوشه و هيبريد

نه پر در خوشه، نيز براي صفات عملکرد،افزايش تعداد دا
کاهش تعداد دانه پوک در خوشه، افزايش وزن خوشه و 

در حالي که . باشند ميSCAوزن هزار دانه داراي باالترين 
× دشت، دمسياه مشهد×IR62871-175-1-10 هيبريدهاي

IR62871-175-1-10ندا تنها براي سه  ×  و دمسياه مشهد
   .   اند بااليي را نشان دادهSCA صفت

  
  محاسبه همبستگي بين عملکرد و اجزاء وابسته به آن در برنج‐۴جدول

  صفات  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷
  )kg/ha( عملکرد  ۱            
  تعداد پنجه موثر  ۲۴۵/۰  ۱          
  تعدادسنبلچه در خوشه   ۳۶۲/۰  ۳۲۴/۰  ۱        
  )g(وزن  خوشه   ۷۵۳/۰**  ۰۳/۰  ۰۰۲/۰  ۱      
  )g(وزن هزار دانه   ‐۱۵۳/۰  ۱۳/۰  ‐۳۲۲/۰  ‐۲۱۸/۰  ۱    
   تعداد دانه پردرخوشه  ۷۳۶/۰**  ‐۰۹۸/۰  ۱۵/۰  ۸۲/۰**  ‐۳۹/۰  ۱  
   تعداد دانه در پوک خوشه  ‐۲۶/۰  ۱۲/۰  ۶۵۱/۰**  ‐۵۸/۰**  ‐۱۵۷/۰  ‐۴۷/۰  ۱

  ۰۱/۰اختالف معني دار در سطح : **
 تعداد =٧دانه پر در خوشه،  تعداد =٦ وزن هزار دانه، =٥ وزن خوشه، =٤ تعداد سنبلچه در خوشه، =٣ تعداد پنجه موثر،  =٢ عملکرد، =١

  دانه پوک در خوشه
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