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 چکیده

  
الین چهار وان الین و تعداد    به عن ارور   الین ب   پنج  تعداد هاي والدینی،    الین خصوصی پذیري عمومی و  برآورد ترکیب براي  

  نـسل 20تعداد سال بعد   و درهشد  ها با تسترها تالقی داده      الین یک از   هر 1384سال   در. ندشد  آزمایش  عقیم به عنوان تستر      نر
1F در ایـن  . شـدند  تکرار ارزیابی    دو هاي کامل تصادفی در    درقالب طرح بلوك   ، تیمار 29 درمجموع    و  والد نهبا   همراه   حاصل
 نتایج نشان داد که الین .گیري شدند  اندازه و خصوصیات مربوط به کیفیت دانه اجزاي عملکرد، عملکرد دانهنظیرصفاتی رسی بر

 5پذیري عمومی منفی و الین شـماره         تن در هکتار داراي ترکیب     3/8از نظر صفت عملکرد دانه با متوسط        ) سپیدرود (2شماره  
)SA14R (   تالقی  20در پذیري خصوصی  بررسی ترکیب. باشد پذیري عمومی مثبت می اراي ترکیب تن در هکتار د  8/8با متوسط

ــط   ــل فقـــ ــب  حاصـــ ــار ترکیـــ ــپیدرود،  ×SA15Aچهـــ   IR58025A ×  IR62030R ،IR79124A×   SA13R ســـ

 SA14R × IR79124A و SA13R × IR79124Aدو ترکیب . بودندپذیري خصوصی مثبت   داراي ترکیبIR79124A×  SA14Rو 
  .شددر برنامه تولید بذر هیبرید در شرایط استان گیالن توصیه نظور نمودن براي م
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  مقدمه
و رنج از مهمترین محصوالت زراعی در جهان ب

 599 میلیون هکتار و تولید 154با سطح کشت 
 شلتوك رتبه دوم را پس از گندم در بین میلیون تن

سطح زیرکشت ارقام مختلف . باشد غالت دارا می
 تولیدو  هزار هکتار 600 حدودایران برنج در 

متوسط . باشدمیمیلیون تن  9/2-3شلتوك معادل 
 تن در هکتار و چهارکشور معادل عملکرد برنج در 

در  .)2( باشد رم میگ کیلو38مصرف سرانه حدود 
 معرفی  پرمحصولهاي مختلف واریتههه اخیر، دو د
قابل رقابت با ارقام اند که از نظر کیفیت پخت  شده

ارقام اصالح شده سطح زیرکشت . باشند نمیمحلی 
 درصد از کل اراضی زیرکشت 30 فقطپرمحصول 

برنج هیبرید در تولید . )6( دهدمی تشکیلبرنج را 
رقی چین، تولید پایدار برنج در جنوب و جنوب ش

 )هند، فیلیپین، بنگالدش، ویتنام و تایلندنظیر (آسیا 
برنج هیبرید در تولید موفقیت . را فراهم نموده است

کشورهایی نظیر ایران، مصر و پاکستان را به منظور 
 از. )16( است  اتخاذ چنین روشی تشویق کرده

با ایران،  ثر براي تولید پایدار برنج درؤروشهاي م
یبرید به همراه روش اصالح برنج هاستفاده از 
با . باشدمناسب راهکار یک تواند  مولکولی می

برنج هیبرید به همراه روشهاي استفاده از روش 
 ارقام توانمیمولکولی و اصالح کالسیک 

پرمحصول و داراي خصوصیات کیفی مطلوب دانه 
تولید نام و طارم را مشابه ارقام محلی هاشمی، بی

انتخاب به چگونگی  هیبرید عملکرد ارقام. )6(نمود 

یکی از نکات مهم در . داردبستگی والدین آنها 
 ارقام هیبرید، انتخاب والدینی است که داراي تولید

براي تظاهر هتروزیس حداکثر ترکیبات هتروتیکی 
   ).16( باشند

 ارقام هیبرید برنج،  براي تولیدمؤثریک روش 
لذا  .عقیمی ژنتیکی سیتوپالسمی است استفاده از نر

هاي صالح الینا در دو مرحله  هیبریدجبرنتولید 
 براي. گیردانجام میوالدینی و ارزیابی هتروزیس 

پذیري  تولید بذر هیبرید، مطالعه قابلیت ترکیب
هاي والدینی و تعیین درصد هتروزیس بسیار  الین

پذیري و  ترکیبمیزان با بررسی . )13( ستامهم 
ب والدین مناسب توان نسبت به انتخا هتروزیس می

 ).7(  اصالح خصوصیات مهم اقدام نمودرايب
استفاده از   خصوصی باوپذیري عمومی  ترکیب
هاي  و نیز از طریق تالقی 1 دوطرفههاي  تالقی
× تجزیه الین ). 14( شودبرآورد میکراس  تاپ

ه آن ب کراس است که در تستر نوعی روش مثل تاپ
و شود میاستفاده  چندین تستر  ازجاي یک تستر

پذیري   ترکیبهاي مهم در برآورد روشیکی از
ها و والدین مورد مطالعه و  الینعمومی و خصوصی

هاي ؤلفهم و سهم هر یک ازها  اثر ژنبرآورد 
پذیري صفات مورد  اریانس ژنتیکی و وراثتو

 رقم برنج به روش ششبررسی  با ).3( مطالعه است
 ملکردع پذیري براي صفات  ترکیبتالقی دوطرفه،

خوشه، طول خوشه و تعداد   تعداد دانه دردانه،
                                                   
1 - Diallel 
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 .)15(شده است گزارش دار معنی بوته خوشه در
 کنترل درها  وجود اثرات افزایشی و غیرافزایشی ژن

ژنتیکی صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تاریخ گلدهی، 
دانه  وزن هزار  وبوتهبوته، عملکرد  تعداد پنجه در

  حاضر،حقیقتهدف از  .)4(گزارش شده است 
پذیري عمومی و خصوصی والدین  برآورد ترکیب

اریانس فنوتیپی هاي ولفهمؤمورد مطالعه و برآورد 
برآورد  و ) محیطیه وشامل واریانس افزایشی، غلب(

پذیري خصوصی صفات مورد مطالعه بود تا  وراثت
 آل  و ترکیبات ایدهها  بهترین دورگ،نتایجبراساس 

در شرایط محیطی استان  تولید بذر هیبرید رايب
  .  تعیین شوندگیالن 

  
  مواد و روشها

 پذیري عمومی و خصوصی  برآورد ترکیبرايب
برنج مورد استفاده براي تولید هاي والدینی  الین

 ،IR53 R شامل(الین بارور پنج ، تعداد هیبرید
و تعداد  )IR62030 R، SA13R ،SA14Rسپیدرود، 

، IR58025A ،SA15Aشامل (عقیم   الین نرچهار
IR79124A  وIR78378A( به عنوان تستر، در نظر 
 × الین تالقیروش  دلیل استفاده از .گرفته شدند

عقیم   نرموردنظر تستر الین  این بود که چهار تستر
ها  سایر الینفاقد گرده براي بارور کردن بوده و 
هاي  روشها نظیر تالقیسایر  لذا استفاده از .بودند
 یک از  هر1384سال   در.آلل ممکن نبود داي
 ،1385سال   در.شدند  تسترها تالقی داده ها با الین

 نهبا همراه حاصل از تالقی،  نتاج 20عملکرد تعداد 
 در قالب طرح )تیمارترکیب یا  29جمعاً (والد 

مزرعه   تکرار دردوهاي کامل تصادفی با  بلوك
 .شدمقایسه سسه تحقیقات برنج رشت ؤآزمایشی م
صورت ه ها ب  مترمربع و بوتهششکرت  مساحت هر

متر کشت   سانتی25 × 25شاء با فاصله  ن تک
کلیه عملیات زراعی از قبیل آبیاري، مبارزه  .گردیدند
هاي هرز، مبارزه با آفات مطابق عرف منطقه  با علف

 کیلوگرم در 200مقدار کود اوره به میزان . انجام شد
ونیوم  کیلوگرم در هکتار فسفات آم100هکتار و 

 درصد کود اوره قبل از 70ود فسفاته و ک ل ک.بود
بقی کود اوره در هنگام ما درصد 30کاري و  نشاء

هاي  ژنوتیپ. تشکیل جوانه اولیه خوشه مصرف شد
  عملکرد دانه، تعداد دانه در از نظرمورد آزمایش

خوشه، تعداد خوشه، وزن صددانه، ارتفاع بوته، 
 ، دانهپرچم، طول و عرض طول و عرض برگ

، راندمان تبدیل، میزان  درصد گلدهی50روزهاي تا 
و ثبات و قوام  تینی شدنالآمیلوز، درجه حرارت ژ

پذیري عمومی و خصوصی  ترکیبو  دشررسی بژل 
 10 استفاده ازاین صفات با پذیري وراثتو همچنین 

تجزیه واریانس . دشاز هر ژنوتیپ برآورد نمونه 
براي .  انجام شدل به روش معموي صفات مذکورابر

 و همچنین هاآن هاي مؤلفهها به  تجزیه اثرات تالقی
روش پیشنهادي   ازهمحاسبه واریانس افزایشی و غلب

  .  )9( کمپتورن استفاده گردید
  

  نتایج و بحث
  ها بـراي کلیـه صـفات مـورد بررسـی          اثر تالقی 

دهـد کـه    مینشان  این امر   ). P > 01/0(دار بود   معنی
ــی الز  ــوع ژنتیک ــی تن ــین تالق ــن   م ب ــر ای ــا از نظ ه
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و تستر  × الین  همچنین اثر   . وجود دارد خصوصیات  
 بـود دار     صـفات معنـی     تفاوت میانگین  ها بر   اثر تستر 

)01/0 < P( .تـستر  × دن اثر متقابل الیـن     بودار    معنی
هـا   حاکی از واکنش متفاوت الیـن مختلف در صفات  

  ).1جدول ( باشد در ترکیب با تسترهاي مختلف می
ها و تسترها     پذیري عمومی الین    ورد ترکیب برآ

دهـد  مـی تـستر نـشان   × با اسـتفاده از تجزیـه الیـن     
از ) سـپیدرود  (2الین شـماره    عمومی  پذیري  ترکیب

 تن در هکتـار  3/8نظر صفت عملکرد دانه با متوسط      
 تـن   8/8با متوسط   ) SA14R (5منفی و الین شماره     

. )2جـدول    ()P > 01/0( باشـد مـی در هکتار مثبت    
ي هــا پـذیري عمـومی الیـن    دن ترکیـب بـو دار  معنـی 

هـاي    است که الیـن    بدین معنی  SA14Rسپیدرود و   
عملکرد خود بـه نتـاج      ظرفیت  ی انتقال   یمذکور توانا 

که رقـم سـپیدرود و الیـن شـماره         طوريهب. را دارند 
SA14R عملکـرد  سبب کـاهش و افـزایش      ترتیببه

. شوندمییم  عق   هاي نر   ترکیب با الین  نتاج حاصل از    
پـذیري عمـومی    یدرود با دارا بـودن ترکیـب      الین سپ 

منفی براي صفات تعـداد خوشـه، وزن صـد دانـه و             
 دانه در خوشه باعث کـاهش عملکـرد دانـه در       دتعدا

   SA14Rکـه الیـن شــماره   درحــالی. شـود مـی نتـاج  
پـذیري عمـومی منفـی بـراي      رغم داشتن ترکیب  لیع

ذیري عمـومی  پـ   ترکیـب بـا دارا بـودن  تعداد خوشه،   
مثبت براي دو صفت وزن صد دانه و تعـداد دانـه در       

. شـود مـی خوشه باعث افزایش عملکرد دانه در نتاج        
مـورد اسـتفاده   کلیه تـسترهاي  عمومی  پذیري  ترکیب

در این بررسی براي صفات عملکـرد دانـه و اجـزاي     
پـذیري  ترکیـب  ولـی  نیـست دار    معنـی  به آن    مربوط

بـراي صـفت    ) IR58025A (6تستر شماره   عمومی  
ــستر     ــه ت ــه و س ــداد خوش ، SA15A (9 و 8، 7تع

IR79124A و IR78378A (   ــه ــداد خوش ــراي تع ب
 در جهـت افـزایش      6تـستر شـماره     .  اسـت  دار  معنی

 در جهـت افـزایش      8 و   7تعداد خوشه و تـسترهاي      
 در جهت کاهش وزن صد      9صد دانه و تستر شماره      

   ).2جدول ( کنند دانه عمل می
پذیري مورد آزمایش ترکیب تالقی 20در بین 
،  سپیدرود ×SA15Aچهار ترکیب خصوصی 
IR58025A × IR62030R، IR79124A × SA13R 

  باشدمیمثبت  IR79124A × SA14Rو 
)01/0< P ( نتاج  درافزایش عملکرد که سبب

  ،IR79124A × IR53Rهاي  تالقیولی  .ندشو می
IR79124A × IR62030R، SA15A × SA13R و 
IR78378A × SA14Rپذیري   با داشتن ترکیب

  .شوندمیکاهش عملکرد نتاج سبب خصوصی منفی 
پذیري خـصوصی   ین ترکیبات داراي ترکیب بدر  

رغـم داشـتن    سپیدرود علـی   × SA15Aمثبت تالقی   
و اجـزاي عملکـرد   )  تن در هکتار   620/10(عملکرد  
 طول و عـرض دانـه مناسـب، خـصوصیات           مطلوب

ـ          بـراي ه مناسـب  کیفی مطلوب و داشـتن ارتفـاع بوت
ــدهی داراي   ــد، از نظــر زمــان گل ــذر هیبری ــد ب تولی

  .)4جــــدول ( باشــــند اخــــتالف زیــــادي مــــی
 رقـم سـپیدرود  براي  درصد گلدهی 50روز تا   تعداد  
. باشد   روز می  103 برابر SA15A و الین    94 برابر با 

ــاوت  ــن تف ــد 10ای ــذر هیبری ــد ب ــد تولی    روز فرآین
مـشکل  صورت طبیعی در مقیاس وسـیع را دچـار          هب

رغـم دارا بـودن      ترکیـب مـذکور علـی      لـذا  .سازد  می
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ــب ــی  ترکیـ ــت و معنـ ــصوصی مثبـ   دار پـــذیري خـ
   .باشد نمی قبول    قابل   زیاد   هتروزیس  داشتن  و

هاي والدینی مذکور از      صورت اصالح الین  در  
 تالقـی مـذکور     ،طریق روشـهاي اصـالحی مختلـف      

 IR58025A تالقی. تواند مورد استفاده قرار گیرد      می
× IR62030R پذیري مثبـت     رغم داشتن ترکیب   علی

 تولیـد بـذر   مرحله، در مطلوبدار و عملکرد    و معنی 
صورت طبیعـی در شـرایط اسـتان گـیالن          ه  هیبرید ب 

الیــن  چــون ارتفــاع بوتــه .دشــو دچــار مــشکل مــی
IR62030R         به عنوان الین پدري نسبت به الین نـر  

 زمان گلدهی درضمن   .کمتر است  IR58025Aعقیم  
ولــی  .شــش روز اخــتالف داردبــا الیــن مــادري آن 

 × IR79124A  وIR79124A SA13R ×ترکیبــات 
SA14R ــذیري خــصوصی مثبــت و  داراي ترکیــب پ

. )3جـدول  ( باشـند  دار از نظر عملکرد دانه مـی     معنی
هـا و     پـذیري عمـومی الیـن       ها ترکیـب    در این تالقی  

 .باشند  دار نمی   معنی) SA14Rبه استثناي الین    (تستر  
پذیري خصوصی آنها مثبت است که این         ترکیبولی  

پذیري   بودن میزان وراثت  د ناشی از کم     توان  امر را می  
به عبارت دیگـر  . باشدخصوصی صفت عملکرد دانه  

 و انـد شـده افزایش میزان عملکرد سبب ها    این تالقی 
  تـن در هکتـار     5/11 و   4/10ترتیـب   بهعملکرد آنها   

 درصــد 50ز تــا روتعــداد . )4جــدول (  اســت بــوده
 روز بوده کـه     96-97گلدهی دو ترکیب مذکور بین      

ــنوجــز ــان  الی ــیرس  هــاي می . شــوندمحــسوب م
از نظـر خـصوصیات مربـوط بـه         هاي مـذکور      تالقی

 آمیلــوز متوسـط بــوده   بـا هــاي الیـن وکیفیـت، جــز 
و ) متـر   میلی2/11(و دانه بلند ) درصد 9/24-8/24(

میـزان  . باشـند  می) متر   سانتی 114-115( نیمه پاکوتاه 
هـر دو   راندمان تبـدیل شـلتوك بـه بـرنج سـفید در         

. )4جـدول   ( باشـد    درصد می  68-69 حدود   ترکیب
ــ ــدهی دلیــل هــمه همچنــین ب ــودن دوره گل زمــان ب

و بلنـد بـودن     دو ترکیـب مـذکور       هاي والدینی   الین
الین پدري نسبت به الین مادري، امکان تولیـد بـذر           

ـ         بیعـی در   صـورت ط  ه  هیبرید در مقیـاس وسـیع و ب
با مطالعـه   در یک تحقیق،     .وجود دارد ها  از آن  مزرعه

پذیري صـفات مختلـف از      ها و ترکیب    برآورد اثر ژن  
 که بـه دلیـل   مشخص شد  تستر   ×طریق تجزیه الین    

سـهم اثـر      بودن زیاد بودن سهم اثرات افزایشی و       کم
 زیـاد کننده صفت عملکرد دانـه و  نترلک هاي   ژن هغلب

 از طریـق  فقـط  افزایش عملکرد  آن،هبودن درجه غلب  
ــذیر مـــیتولیـــد بـــذر هیبریـــد امکـــان   باشـــد پـ

ــدي  ــات هیبری ، IR60966R × IR68281A و ترکیب
IR60819R × IR58025A و IR42686R × IR68281A 

  .)5(شده است پیشنهاد 
محاسبه اجـزاي واریـانس بـراي صـفات مـورد          
ــانس افزایــشی و   ــشان داد کــه ســهم واری بررســی ن

پذیري خصوصی کلیـه صـفات      راثتمیزان و درنتیجه  
مقـدار آن مربـوط بـه درجـه         کم اسـت و بیـشترین       

بـه  یعنـی  . )5جدول ( باشد حرارت ژالتینی شدن می
 رانـدمان تبـدیل و عـرض دانـه کـه            صـفت استثناي  

ثیر عوامـل محیطـی هـستند،       أتحت تـ  ها  تغییرات آن 
زیـاد  ورد مطالعـه     صفات مـ   سایر ه غلب سهم واریانس 

افزایـشی در کنتـرل      اثرات غیـر  نشانه وجود   است که   
سهم واریانس افزایشی صـفاتی      .باشد  این صفات می  

  در دانه تعداد   خوشه،  تعداد  دانه،   عملکرد نظیر
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 درصد گلـدهی نـاچیز و در   50خوشه، تعداد روز تا     
ـ  ولی   ).1 (حد صفر است   هـا قابـل     آن هواریانس غلب

نیـز نتیجـه مـشابه      حاضـر   در تحقیق   . باشد  توجه می 
پـذیري خـصوصی      کـه وراثـت   طوريبه ،صل شد حا

 و  ههـاي غلبـ     عملکرد دانـه صـفر و سـهم واریـانس         
عـالوه  هب.  درصد بود  3/17 و   7/82ترتیب  محیطی به 

ــ   بــه دلیــل صـفر بــودن ســهم واریــانس  هدرجـه غلب
  عملکرد دانـه دهد   می نهایت بود که نشان     افزایشی بی 

 اینبنابر. شودکنترل می ها     ژن هتوسط اثرات فوق غلب   
 

باتوجه به این امر، تولیـد بـذر هیبریـد و اسـتفاده از              
 مناسـبی در جهـت      وشتوانـد ر    پدیده هتروزیس می  

بهبود عملکرد دانه و اجزاي مربـوط بـه آن باشـد و             
 و SA13R×IR79124Aهــاي  بــدین منظــور تالقــی

SA14R×IR79124A  برنامـه  در براي منظور نمودن 
تولید بذر هیبرید در شرایط استان گـیالن پیـشنهاد و       

   .شود توصیه می
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Study general and specific combining ability of traits in parental lines of hybrid rice 

 
M. Allahgholi pour *, B. Rabiee **, M. Hossieni ***, H. Dorosti *** and M. Mohammadi **** 

 

 

 

Abstract 

 
To determine the general and specific combining ability of the parental lines, five restorers and four male 

sterility lines were selected as lines and testers respectively. Nine parental lines were crossed in a Line × Tester 

crossing system in year 2005 and the eight F1 hybrids and their six parents in Randomized Complete Blocks 

Design (RCBD) in two replications for yield, yield components and major qualitative characters. The effect of 

GCA was negative and significant for grain yield in line No.2 (Sepidrood), and in line SA14R, it was positive and 

significant for grain yield. The effect of SCA was positive and significant for grain yield in four hybrids of 

IR58025A/IR62030R, IR79124A/ SA13R, IR79124A /SA14R and SA15A /Sepidrood. Two hybrids (IR79124A/ 

SA13R and IR79124A /SA14R) had the highest grain yield with 10.4 and 11.5 t/ha repectively. Thes combinations 

were recommended for hybrid seed production in of Gilan province.  
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تستر×  تجزیه واریانس صفات مختلف براساس تالقی الین - 1جدول   

 
  

  میانگین مربعات
 

  

  

  منابع تغییرات

  

  درجه 

  آزادي
  عملکرد

  دانه

  تعداد

  خوشه

  وزن

  دانه صد

  دانه تعداد

  درخوشه

  ارتفاع

   بوته

 درصد 50

   گلدهی

  راندمان

   تبدیل

  میزان

   آمیلوز

  درجه

حرارت 

  ژالتینی شدن

  قوام و

   ثبات ژل

  طول

   دانه 

  عرض

   دانه

  تکرار
1  ns18/0  ns56/0  *01/0  ns 76/42  ns 09/4  ns 00/0  **40/158  ns 53/0  ns 06/0  *88/91  ns 09/0  ns 001/0  

  034/0**  86/0**  35/305**  42/1**  91/12**  02/23*  05/40**  64/142**  80/469**  13/0**  17/9**  84/3**  28  تیمار

  049/0**  42/1**  93/706**  08/3**  31/36**  40/47**  89/40**  16/248**  20/214**  28/0**  02/4**  93/1**  8  هاوالد

ها در  والد

  القیبرابر ت
1  **58/59  **36/16  **42/0  **07/6084  **75/282  **37/352  **49/67  **12/11  ns 05/0  **18/322  ns 00/0  ns 007/0  

  ns 41/10  **15/3  **79/0  **37/135  **67/0  *029/0  26/23**  83/90**  93/281**  02/0**  60/63**  70/1**  19  تالقی 

  ns 13/8  **85/11  *24/0  **30/393  *09/0  **102/0  37/36**  55/20**  03/347**  12/0**  15/5**  44/1**  3  الین

  ns 69/16  **51/3  **27/3  **65/210  **24/2  ns 018/0  35/62**  00/277**  07/152*  11/0**  96/5**  66/1**  4  تستر

  ns 11/0  **30/59  **25/0  ns 014/0  86/0**  88/88**  95/6**  19/46**  95/308*  02/0**  09/14**  78/1**  12  تستر × الین

ــتباه   اشــ

  آزمایشی

28  17/0  64/0  0009/0  65  40/1  00/0  73/10  21/0  07/0  95/14  02/0  007/0  

 .دار است درصد معنی1 و 5ترتیب در سطح ها به میانگین تفاوت-**  و *
ns  -دار نیستها معنی تفاوت میانگین.  
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   تسترها براي صفات مختلف برنج وها الین) GCA(پذیري عمومی   ترکیب- 2جدول 

  
  

  عملکرد
  دانه

  تعداد
  خوشه

  وزن
  صددانه

  دانه تعداد
  وشه خدر

  ارتفاع
  بوته

 درصد 50
  گلدهی

  مانراند
  تبدیل

  میزان
  آمیلوز

درجه 
  حرارت
ژالتینی 
  شدن

  ثبات و
  قوام ژل

  طول
  دانه

  عرض
  دانه

                        ها ین الپذیري عمومی ترکیب

 IR53 R  ns10/0  *14/1  **06/0-  ns77/3-  **95/6-  **20/3-  ns02/2- *67/0 **86/0-  **65/7  **43/0-  ns04/0 = 1 الین

 -Sepidroud R  *46/0-  *72/0-  ns01/0-  ns11/4-  **97/3-  **70/2-  ns87/0- *53/0 **39/0  *60/5-  *16/0-  ns07/0 = 2الین 

 -IR62030 R ns25/0-  ns69/0  **16/0-  ns70/1  *15/1-  **80/0  ns64/1 ns20/0 **51/0-  ns10/3- **56/0-  ns02/0 = 3الین 

 SA13 R  ns12/0-  *72/0-  **08/0  ns31/0-  **57/6  **55/2  ns77/0 ns58/0- **50/0  ns100/1- **61/0  ns04/0 = 4 الین

 SA14 R  **73/0  ns40/0-  **14/0  ns48/6  **50/5  **55/2  ns48/0 **82/0- **48/0  ns150/2 **53/0  ns01/0 = 5 الین

  03/0  05/0  223/1  08/0  15/0  04/1  00/0  37/0  55/2  01/0  25/0  13/0  )الین( اشتباه معیار

                        پذیري عمومی تستر ترکیب

 -IR58025A  ns09/0  *940/0  ns0119/0 ns975/5- ns168/1 **450/2-  ns334/1- *916/0-  ns08/0- ns150/4  ns015/0 ns037/0 = 6تستر 

 SA15 A  ns46/0  ns190/0-  *045/0 ns525/7 ns923/0- **450/0-  ns272/0 ns386/0-  ns13/0- ns750/0  ns105/0 ns012/0 = 7تستر 

  IR79124 A  ns09/0-  ns790/0-  **077/0 ns075/3- ns278/1- **950/1  ns422/0 **578/1  ns22/0 **450/8-  ns005/0 *132/0 = 8تستر 

  -IR78378 A  ns46/0-  ns040/0  **163/0- ns525/1 *523/1- **950/0  ns640/0 ns276/0-  ns01/0- ns550/3  ns125/0- *107/0 = 9تستر 

  029/0  050/0 367/1  09/0  162/0  158/1  000/0 418/0  850/2  011/0  283/0  15/0  )تستر( اشتباه معیار
 .دار است درصد معنی1 و 5ترتیب در سطح ها به تفاوت میانگین-**  و *

ns  -دار نیستها معنی تفاوت میانگین.  
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  ها براي صفات مختلف برنج تالقی) SCA(پذیري خصوصی   ترکیب- 3جدول 

شماره   ردیف
 دهالها و وا یتالق  ترکیب

  عملکرد
 دانه

  تعداد
  خوشه

  وزن
 صد دانه

  تعداد دانه
  در خوشه

  ارتفاع
  بوته

   درصد50
  گلدهی

  راندمان
  تبدیل

  میزان
  آمیلوز

رارت حدرجه 
  ژالتینی شدن

  ثبات و
  قوام ژل

  طول
  دانه

عرض
  دانه

  6 × 1  IR53R / IR58025A  
ns18/0  **50/2-  ns00/0-  **09/22  *91/1  **80/1- ns75/2- 

ns01/0- 
*42/0- ns35/4  ns19/0-  ns01/0

  7 × 1  IR53R / SA15A  
ns46/0  **33/4  **11/0-  **21/17-  **65/5-  **80/0- ns35/2 

ns02/0 
ns03/0 

ns25/2  *22/0 ns01/0

  8 × 1  IR53R / IR79124A  
**20/1-  **42/2-  ns03/0-  ns 113/0-  **15/3  **80/2 ns044/0 

ns38/0- 
ns18/0 

*05/6-  *23/0- ns08/0

  9 × 1  IR53R /  IR78378A  
ns55/0  ns60/0  **15/0  ns76/4-  ns60/0  **20/0- ns35/0 

ns37/0 
ns21/0 

ns55/0-  ns20/0  ns11/0

  6 × 2  SepidroodR / IR58025A  
ns39/0-  ns44/0-  ns04/0  ns38/7-  **22/6-  **30/0- ns18/1 

ns53/0 
ns13/0 

*90/5-  ns07/0-  ns00/0

  7 × 2  SepidroodR / SA15A  
**15/1  **64/1  **11/0  ns08/1-  **37/8  **30/1- ns71/3- 

ns42/0 
ns02/0- 

ns50/2-  **50/0 ns00/0

  8 × 2  SepidroodR / IR79124A 
  

ns57/0-  ns24/0  **17/0-  ns 53/0  ns02/0  **30/2 ns56/1 
**24/1- ns22/0- 

**20/12  **41/0- ns07/0

  9 × 2  SepidroodR /  IR78378A 
  

ns19/0-  *44/1-  ns02/0  ns93/7  *18/2-  **70/0- ns97/0 
ns29/0 

ns11/0 
ns80/3-  ns03/0-  ns07/0

  6 × 3  IR62030R / IR58025A 
  

**92/0  **25/3  ns03/0  ns03/11-  **81/4 **20/0 ns45/1- 
ns23/0- 

ns28/0 
ns40/3-  ns19/0  ns05/0

  7 × 3  IR62030R / SA15A  
ns11/0-  ns92/0-  **07/0-  ns28/9  ns95/0- 

**20/1 ns14/0- 
ns47/0- 

ns22/0- 
ns50/0-  ns21/0-  ns05/0

  8 × 3  IR62030R / IR79124A  
*81/0-  **82/2-  **11/0  ns43/0  *15/2- **20/0- ns26/1 

ns59/0 
ns18/0 

ns70/0  ns01/0-  ns03/0

  9 × 3  IR62030R /  IR78378A  
ns00/0-  ns50/0  **07/0-  ns33/1  ns70/1- 

**20/1- ns33/0 
ns10/0 

ns24/0- 
ns20/3  ns03/0  *13/0-

  6 × 4  SA13R / IR58025A  
ns38/0-  ns99/0-  ns 03/0-  ns63/8  **90/4 **45/1 ns10/1 

ns40/0- 
ns02/0 

ns10/3  ns 13/0-  ns06/0

  7 × 4  SA13R / SA15A  
**06/1-  **01/2-  ns01/0-  ns18/5-  **17/4- **45/0 ns57/1 

*71/0 ns17/0 
ns00/3  **47/0-  ns06/0

  8 × 4  SA13R / IR79124A  
**18/1  **24/3  *05/0  ns78/8-  *87/1- **95/1- ns20/1- ns30/0 ns02/0 ns30/2-  *28/0 ns07/0

  9 × 4  SA13R /  IR78378A  
ns25/0  ns24/0-  ns01/0-  ns33/5  ns14/1 **05/0 ns37/2- ns61/0- ns20/0- ns20/2-  **31/0 ns06/0

  6 × 5  SA14R / IR58025A  
ns35/0-  ns69/0  ns03/0-  *31/12-  **40/5- **45/0 ns02/1 ns11/0 ns01/0- ns85/1  ns20/0  ns 03/0

  7 × 5  SA14R / SA15A  
ns44/0-  **04/3-  **09/0  *19/14  **30/2 **45/0 ns07/0- 

*68/0-  ns04/0 ns75/3  ns04/0-  ns03/0

  8 × 5  SA14R / IR79124A  
**40/1  **77/1  ns03/0  ns94/7  ns85/0 

**95/2- ns67/1- 
*73/0  ns16/0- ns55/4-  **36/0 ns01/0

  9 × 5  A14R /  IR78378A 
  

*61/0-  ns59/0  **09/0-  ns81/9-  *15/2 **05/2  ns71/0 ns15/0- ns13/0 ns05/1-  **51/0- ns11/0

  06/0  10/0  73/2  19/0  32/0  32/2  00/0  84/0  70/5  02/0  57/0  29/0    اشتباه معیار
 .دار است درصد معنی1 و 5ترتیب در سطح ها به تفاوت میانگین-**  و *

ns  -دار نیستها معنی تفاوت میانگین.  
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  صفات مورد بررسی  سهم و اجزاي واریانس ژنتیکی در- 5جدول 
  

  خصوصیات
  

  عملکرد  اجزاي واریانس

  دانه

  تعداد

  شهخو

  وزن

  دانه صد

  دانه تعداد

  خوشه در

  ارتفاع

  بوته

   درصد50

  گلدهی

  راندمان

  تبدیل

  میزان

  آمیلوز

درجه حرارت 

  ژالتینی شدن

  ثبات و

  قوام ژل

  طول

  دانه

عرض

دانه

0/0  01/0  86/1  02/0  1/0  04/0  399/0  09/1  0/0  00/0  0/0  0/0  واریانس افزایشی

0/0  12/0  18/22  02/0  3/0  00/0  475/3  40/22  0/122  01/0  7/6  8/0  هواریانس غلب

2/1  82/4  88/4  53/1  4/3  00/0  170/4  41/6  ∞  74/4  ∞  ∞  هدرجه غلب

9/3  40/79  90/56  70/18  6/54  00/0  700/89  00/90  2/65  60/82  3/91  7/82  هسهم واریانس غلب

9/90  70/13  30/38  40/65  8/35  70/99  000/0  60/5  8/34  20/8  7/8  3/17  سهم واریانس محیطی

2/5  90/6  80/4  90/15  6/9  30/0  300/10  38/4  0/0  48/7  0/0  0/0  صوصیخپذیري  وراثت سهم واریانس افزایشی یا

 

 

 

 

 

 

 

 


