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به منظور بررسي کنترل ژنتیکي عملکرد و اجزای آن در برنج بیا اسیتفاده از روش ارافیکیي هییم  65 ،نتیا حاصیل از تالقیي
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفي با سه تکیرار در بهیار سیال 1273در

دایآلل همراه با هشت والد (مجموعاً  50ژنوتیپ) در قال

مزرعه پژوهشي مؤسسه تحقیقات برنج کشور کشت و صیفات زراعیي ،عملکیرد و اجیزای آن میورد ارزییابي قیرار ارفتنید .بیرآورد
فراسنجههای ژنتیکي برای عملکرد دانه به روش هیم نشان داد که مقدار جزء افزایشي ( )Dنسبت به دو جزء واریانس غالبییت ()H1
و ) )H2کمتر بوده و میانگی درجه غالبیت ژنها از یک ( )1/901بزراتر بود .نتایج نشان داد کیه عملکیرد دانیه ،تعیداد دانیه پیر در
خوشه ،وزن صد دانه ،تعداد خوشه در بوته و ارتفاع بوته تحت کنترل اثر افزایشیي ،غیرافزایشیي ژنهیا و اثیر میادری و غیرمیادری
ميباشند .الی
غال

( RI184421حس سرایي × سپیدرود) و الیی

 ،)IR75479-199-3-3( 32بیهترتی

دارای بیشیتری تعیداد ژنهیای

و مغلوب برای عملکرد دانه بودند .ارتفاع بوته و طول خوشه تحت تأثیر اثر غالبیت ناقص ژنها و عملکرد دانه ،تعداد دانیه پیر

در خوشه ،وزن صد دانه و تعداد خوشه در بوته تحت تأثیر فوق غالبیت ژنها قیرار داشیتند .وراثتپیذیری عمیومي صیفات میورد
بررسي باال بود (بیش از  71درصد) .وراثتپذیری خصوصي ارتفاع بوته باال بود که نشان دهنده نقش اثر افزایشي در کنتیرل ژنتیکیي
ای

صفت است .بر اساس نتایج ای تحقیق ،برای بهبود عملکرد و اجزای آن در برنج که تحت کنترل اثر غیرافزایشي ژنها هسیتند،

استفاده از تکنولوژی هیبرید و برای بهبود صفاتي مانند ارتفاع بوته و طول خوشه ،با توجه به نقش کلیدی اثرات افزایشي در کنتیرل
ژنتیکي آنها استفاده از روشهای بهنژادی مبتني بر انتخاب قابل توصیه هستند.
واژههای کلیدی :آللهای غال

و مغلوب ،برنج ،دایآلل ،عمل ژن و عملکرد دانه
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مقدمه
یاارنج (Sativa L.

م العااه ارا ااه میدهااد .ایاان روش یااه وساایله جینکااز و

محصول ارزشمندی در تامین غذای جمعیت دنیاا اسات.

سااااوس توساااا( جینکااااز (1954

 )Jinks,و هاااایمن

حدود  12درصد از محصول یرنج جهاان در کشاورهای

( )Hayman, 1954a, b; 1957; 1958; 1960تکمیل شاد.

آسیایی که حدود  14درصاد از مسااحت کال زماین را

این روش نماوداری یاوده و یارای یررسای تعاداد نسابی

تشااکیل داده و یااا دارا یااودن  25درصااد اراضاای قایاال

آللهاااای غالاااب و مغلاااوب در الینهاااای والااادینی

کشت 54 ،درصد نیاز غاذایی جمعیات جهاان را تاامین

شرکتکننده در دایآلل طراحای شاده اسات ،اماا تنهاا

مینمایند ،تولید میشاود ( .)Bhattacharya, 2011تولیاد

زمانی استفاده از این روش صحی است که صفت مورد

ارقام جدید پرمحصول یرنج که دارای پتانسیل عملکارد

م العه تناوع غیرافزایشای داشاته کاه معاادل  bدر روش

یاشاند ،راهکاار مناسابی یارای

تهزیااه واریااانس هاایمن مییاشااد .ایاان موضااوع نشااان

تقاضای فزاینده این محصول جهت یهبود امنیت غاذایی

میدهد که هر چه یاک الیان والادی ااال ،آللهاای

در کشور است .تأمین یرنج از طریق کاشات و یرداشات

مغلوب ییشتری داشته یاشد ،زمانیکه یا الینهاای دیگار

ارقاام یااومی قایال حصااول نمییاشااد ،زیارا ارقااام یااومی

تالقی اید ،میانگین فامیلهای ااواهری آن یسایار متناوع

عمدتا پایلناد ،یاا قایلیات کودپاذیری کام و حسااس یاه

هسااتند .از طاارف دیگاار ،یااک والااد کااه حاااوی همااه

ییماریهااا و اواییاادگی یوتااه یااوده و عمومااا عملکاارد

آللهاای غالااب یاشااد ،نتاااجی تولیااد اواهااد نمااود کااه

پایینی دارند (.)Khorasany et al., 2019

میانگین یسیار مشایهی دارند .این ااتالفاات یاا واریاانس

یاالتری در واحاد سا

هاااایمن (1953

 )Oryzaگیاااه زراعاای معیشااتی و

Hayman,

در یرنامههای یهنژادی جهت دستیایی یه ارقام جدیاد

میاااانگین فامیلهاااا در هااار گاااروه نیماااهاواهری ()Vr

یا عملکرد دانه یاال ،متخصصین یهنژادی اقدام یه گزینش

اندازهگیری میشود .یه طور مشایه کوواریانس میاانگین

والدین از میان کلکسیونی متنوع مینمایند که موضوعی

فامیلهااای هاار والااد مشااترن یااا میااانگین والاادهای

حسااااس و حیااااتی مییاشاااد .حساسااایت و پی یااادگی

غیرتکاارار شااونده ( )Wrرای ااهای مشااایه یااا  Vrرا نشااان

ایاان موضااوع هنگااامی ییشااتر میشااود کااه اصااالحگر

اواهاااد داد .در صاااورت عااادم ح اااور پیوساااتگی و

مهبااور یااه انتخاااب ژنوتیپهااایی یاشااد کااه قایلیاات

اپیستازی ،ترسیم پراکنش مقادیر  Wrدر یرایر مقادیر Vr

ترکیبپااااذیری یاااااالیی داشااااته و توانااااایی انتقااااال

ا( مستقیمی یا شیب  b=1را تولید میکند که شناساایی

صفات هدف را یه نسال یعادی داشاته یاشاند .یناایراین،

والاادین دارای ییشااترین و کمتاارین آللهااای غالااب یااا

اصالح ارقام پرمحصول مستلزم شناات سااتار ژنتیکای

توجااه یااه موقعیاات آنهااا یاار روی نمااودار امکانپااذیر

والااادین ماااورد تالقااای اسااات کاااه ایااان موضاااوع از

میشااود .عاارا از مباادا نشااان دهنااده س ا

غالبیاات

طریااق اسااتفاده از روشهااای ژنتیااک ییااومتری میساار

اساات .عاارا از مباادا منفاای ،صاافر و میباات یااه ترتیااب

میگااردد .یااه منظااور یهدساات آوردن ایاان اطالعااات،

نشان دهنده فوق غالبیت ،غالبیت کامل و غالبیت نااق

روشهاااای مختلفااای ارا اااه شاااده اسااات کاااه تهزیاااه

اساااات (2010

دیآلاال یکاای از یهتاارین روشهااا محسااوب میشااود

( )Sharifi1 et al., 2010یا استفاده از تالقی دیآلل نشان

( .)Haghighi Hasanalideh et al., 2017روش گرافیکای

دادند که اثر افزایشای و غیرافزایشای در کنتارل ژنتیکای

هااایمن یکااای از روشهاااای تهزیاااه دیآلااال اسااات

صفات ارتفاع یوته و طول اروج اوشه از غالف ،حایز

که اطالعاات مفیادی در ماورد فراسانهههاای ژنتیکای

اهمیت است ،اماا ساهم اثار افزایشای در کنتارل صافات

صااافات کمااای و وضاااعیت ژنتیکااای والااادین ماااورد

فوق نسابت یاه اثار غالبیات ییشاتر یاود .میاانگین درجاه
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and

 )Jinksمعرفاااای و

"ارزیایی فراسنهههای ژنتیکی و وراثت پذیری ،...اله قلی پور و همکاران "19-112 ،1422

غالبیت نیز نشان دهنده غالبیات نااق

صفات تعداد روز از نشاکاری تا اوشهدهی ،ارتفاع یوته

غذایی و اهمیت شناات سااتار ژنتیکای والادین ماورد

و طول اروج اوشه از غالف یود .محمدی و همکاران

تالقاای در یرنامااههای یااهنژادی ،ایاان پااژوهش یااا هاادف

( )Mohammadi et al., 2014یا استفاده از تهزیه دیآلل

یررساای کنتاارل ژنتیکاای عملکاارد دانااه و اجاازای آن در

کامل یا پنج والد در یرنج گزارش کردند که ساهم آثاار

یرنج یا استفاده از روش گرافیکی هیمن انهام شد.

افزایشاای نساابت یااه آثااار غیرافزایشاای ژنهااا در کنتاارل
مواد و روشها

اصوصاایات فیزیکاای دانااه ییشااتر اساات .هاریااانتو و
همکاران ( )Haryanto et al., 2017یاا اساتفاده از تالقای

ایاااان آزمااااایش در مؤسسااااه تحقیقااااات یاااارنج

نیمه دایآلل اعالم نمودند که میزان پروتئین داناه تحات

کشور -رشت یا طول و عرا جغرافیایی یاه ترتیاب 41

و

درجه و  36دقیقه شرقی و  39درجه و  16دقیقاه شامالی

نزدیک یه غالبیات

دریاای آزاد  -9متار و یافات ااان

تأثیر اپیستازی ،ارتفاع یوته تحت تاأثیر غالبیات نااق
طول اوشه تحت تأثیر غالبیت ناق

یا ارتفااع از سا

کامل هستند .آنهاا میازان وراثتپاذیری عماومی کلیاه

سیلتی رسی یا اسیدیته حدود هفت انهام شاد .الینهاای

صفات مورد م العه یاال و وراثتپذیری اصوصی کلیاه

مورد یررسی از یاین  14ژنوتیاپ مختلاب یارنج کاه یار

صاافات یااه اسااتینای میاازان پااروتئین را پااایین گاازارش

اساس نشانگرهای ریزماهواره گروهیندی شده یودند ،یار

)Shabbir

اسااااس اصوصااایات مهااام زراعااای انتخااااب شااادند

یا استفاده از یک تالقی دایآلل  6×6در یرنج گازارش

(et al., 2014

 .)Allahgholipourدر ایان تحقیاق هشات

دادنااد کااه اثاار افزایشاای در کنتاارل ژنتیکاای صاافات

الیاان و رقاام از گروههااای غیراویشاااوند انتخاااب و در

طااول اوشااه ،ارتفاااع یوتااه و تعااداد پنهااه در یوتااه

قالب تالقی دایآلل کامال ماورد اساتفاده قارار گرفتناد

نقااااش یساااازایی دارد ،در حالیکااااه یاااارای کنتاااارل

(جاادول  .)1تالقیهااای الزم در سااال  1311انهااام و در

ژنتیکی صفاتی مانند عملکرد داناه ،وزن اشاک یوتاه،

سال یعد 56 ،فقره یاذر نسال اول ( )F1یاه هماراه هشات

تعااداد روز تااا رساایدگی و یاااروری اوشااه ،اثااارات

والد (مهموعاً  64ژنوتیپ) پاس از جواناهدار کاردن در

غیرافزایش ای سااهم ییشااتری داشااتند .الملک ای و الااد یج

ژرمیناااتور ،در فااروردین در گلخانااه مؤسسااه تحقیقااات

 )El-Malkyصاافات عملکاارد،

یرنج کشور در دااال ساینیهای پالساتیکی مخصاول

وزن هزار دانه ،تعداد اوشه ،وزن اوشه ،تعداد داناه پار

تهیااه گیاه ااه یاارنج یذرپاشاای شاادند .یااذرهای هیبریااد

در هر اوشه ،طول اوشه ،تعاداد روز تاا اوشاهدهی و

کشت شده داال ساینی پاس از رشاد اولیاه (حادود ده

ارتفاع یوته را یا استفاده از تالقی دایآلال  6×6در یارنج

روز) یه ازانه انتقال داده شدند و پس از حدود  14روز،

مورد م العه قرار دادند .نتایج حاصل از آزماایش آنهاا

نشاکاری در مزرعه انهام شد.کلیه نتاج و والادین ماورد

نشان داد که واریانس ژنتیکی افزایشی یرای کلیه صفات

م العه در قالب طرح پایه یلونهای کامال تصاادفی یاا

یه استینای تعداد اوشه ،عملکرد داناه و وزن هازار داناه

سه تکرار کشت شدند .کلیه مراقبتهای الزم طی رشاد

معنایدار یاود .دوی و همکااران ( )Devi et al., 2018یاا

و نمااو گیاهااان از قبیاال آییاااری ،وجااین (دو مرحلااه)،

ارزیااایی هشاات الی ان یاارنج یااا اسااتفاده از یااک تالق ای

کوددهی و مبارزه یا آفات و ییماریها طباق توصایههای

دایآلل نشاان دادناد کاه عملکارد و اجازای آن تحات

زراعی انهام شد.

کردنااد .شاابیر و همکاااران (et al., 2017

(and Al-Daej., 2018

صاافات زراعاای اناادازهگیری شااده شااامل عملکاارد

کنترل اثرات غیرافزایشی ژنها هستند.

دانه (کیلوگرم در هکتار ،یا رطویت  14درصاد) ،تعاداد

یا توجاه یاه اهمیات یارنج یاه عناوان یاک محصاول
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ژنهاا در کنتارل

راهبردی و لزوم افزایش عملکرد جهات حصاول امنیات

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد ییست و سوم ،شماره  ،1یهار 1422

دانااه (گاارم ،یااا رطویاات  12درصااد) ،ارتفاااع یوتااه

(1954b

 )Hayman,و در صااورت عاادم وجااود آثااار

(سااانتیمتر) و طااول اوشااه (سااانتیمتر) یودنااد .کلیااه

اپیستازی یین ژنها ،تهزیه گرافیکی هیمن انهام شاد .یاا

ارزیاییهااا روی  12یوتااه از هاار کاارت کااه یااه طااور

اساااتفاده از روش هااایمن ،میاااانگین درجاااه غالبیااات،

تصااادفی انتخاااب شاادند ،از مرحلااه ههااور اوشااه تااا

میزان وراثتپاذیری عماومی ( )Hb2و اصوصای (،)Hn2

رسیدگی کامل انهام شاد .یارآورد عملکارد داناه یارای

نسبت و توزیع آللها در والادین و ساایر فراسانهههاای

هر ژنوتیپ از ماتن هار کارت پاس از حاذف حاشایهها

ژنتیکاای شااامل واریااانس افزایشاای ( ،)Dواریانسهااای

انهام شد .قبل از اندازهگیریها یوتههای ااارج از تیاپ

غالبیت ( H1و  h ،)H2و فراسنهه  Fکه ییانگرکواریاانس

حاااذف و ساااوس میاااانگین مشااااهدات هااار کااارت

آثار افزایشی یا غالبیت اسات ،یاا اساتفاده از روایا( زیار

جهااات تهزیاااههای آمااااری ماااورد اساااتفاده قااارار

یرآورد شدند.

(رای ه )1
(رای ه )2
(رای ه )3
(رای ه )4
(رای ه )5
(رای ه )6
(رای ه )9
(رای ه )8

= میانگین درجه غالبیت

(رای ه )1

= نسبت ژنهای غالب و مغلوب (

(رای ه )12

)

= نسبت ژن غالب یا اثر میبت و منفی=

(رای ه )11
(رای ه )12

جدول  -1اسامی ،منشاء و شهره ژنوتیپهای یرنج مورد ارزیایی
Table 1. Name, origin and pedigree of rice genotypes
منشا
Origin
ایران ،مازندران
ایران ،مازندران
ایران ،موسسه تحقیقات یرنج
موسسه یین المللی تحقیقات یرنج
موسسه یین المللی تحقیقات یرنج
ایران ،موسسه تحقیقات یرنج
ایران ،موسسه تحقیقات یرنج
ایران ،موسسه تحقیقات یرنج

شهره
Pedigree
Mazandran, Iran
Mazandran, Iran
RRIIc, Iran
IRRId
IRRI
RRII, Iran
RRII, Iran
RRII, Iran

محلی
محلی
هاشمی /صال

حسن سرایی /سویدرود
غریب /سویدرود
آیهی یوجی//آیهی یوجی /صال

Local cultivar
Local cultivar
Saleh/Hashemi
IR75479-199-3-3
IR50
Sepidrood/Hasansaraei
Sepidrood/Gharib
Saleh/Abjiboji //Abjiboji

ژنوتیپهای یرنج
Rice genotypes
دیلمانی
طارم محلی
الین 23

گیالنه

Daylamanib
Tarom Mohali
RI18430-46
Line 23
IR50
RI18442-1
RI18447-2
Gilaneha

ردیب
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

a: Improved cultivar, Iran, b: Local cultivar, Iran, c: Rice Research Institute of Iran, d: International Rice Research Institue
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اوشااه در یوتااه ،تعااداد دانااه پاار در اوشااه ،وزن صااد

گرفتناااد .تهزیاااه واریاااانس دادههاااا یاااه روش هااایمن

"ارزیایی فراسنهههای ژنتیکی و وراثت پذیری ،...اله قلی پور و همکاران "19-112 ،1422

ثایت یودن تفاوت یین واریانس و کوواریانس هر ردیب

ییشترین تعداد را در یوته یه اود ااتصال دادند .نتاایج

ماتریس  xو یرایر یک یودن شیب اا( رگرسایونی Wr

مقایسااه میااانگین ارتفاااع یوتااه در والاادین و تالقیهااای

روی  Vrماااورد یررسااای قااارار گرفااات .از ایااان اااا(

حاصل از آنها نشان داد که کمتارین و ییشاترین مقادار

رگرسیونی یرای تعیین میانگین درجه غالبیت نیز استفاده

ارتفاااع یوتااه یااه ترتیااب مریااوب یااه الیاان  RI18442-1و

شد .جهت انهام تهزیه دایآلال یاه روش هایمن از نارم

رقااام طاااارممحلی یاااود .در یاااین تالقیهاااا ،ترکیاااب

 )Ukai,و یاارای انهااام آزمااون

طااارممحلی ×  RI18447-2یااا  158/4سااانتیمتر ییشااترین

مقدماتی روش هیمن (آزمون اثر اپیستازی) از نرم افازار

و تالقی  RI18442-1 × IR50یا  89/8سانتیمتر کمتارین

 Excelاستفاده شد.

مقدار ارتفاع یوتاه را داشاتند .کمتارین و ییشاترین طاول

افاازار 2006( Dial 98

اوشاااه در یاااین والااادین ،یاااه ترتیاااب مریاااوب یاااه
نتایج و بحث

الینهای RI18442-1و RI18447-2یود .در یین تالقیها،

نتایج تهزیه واریانس ساده صفات نشان داد کاه اثار

ترکیااب طااارممحلی ×  RI18447-2یااا  33/9سااانتیمتر

ژنوتیپ یرای کلیه صفات مورد ارزیایی کاامالً معنایدار

ییشترین و تالقای  IR50× RI18442-1یاا  23/1ساانتیمتر

یااود ،ینااایراین ژنوتیپهااای یاارنج از نظاار صاافات مااورد

کمترین طول اوشه را داشتند (جدول .)2

م العه متفااوت یاوده و فرضایات دایآلال یرقارار شاد.

نتیهااه آزمااون یرایااری شاایب ااا( رگرساایون

نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه نشاان داد کاه در یاین

(کوواریانس نتاج هر ردیاب یاا والادهای غیرمشاترن)

والدین ،ییشترین وکمترین میزان عملکرد دانه یه ترتیاب

روی ( Vrواریانس نتاج هار ردیاب) یارای صافات وزن

مریااوب یااه الیاان ( RI18442-1الیاان اصااالح شااده) و

صد دانه ،تعداد اوشه ،ارتفاع یوته و طول اوشه یا عدد

دیلمااانی (رقاام محلاای) یااود .هیبریااد  × IR50گیالنااه یااا

صاافر ااااتالف معناایداری داشاات ،ولاای یااا عاادد یااک

عملکاارد  3252کیلااوگرم در هکتااار کمتاارین و تالقاای

ااتالف معنیداری نشان ناداد ،یناایراین پیشفراهاای

 RI18430-46یااا عملکاارد  8352کیلااوگرم در

الزم یرای تهزیه دایآلل یه روش هیمن که عمده آنها

هکتار ییشترین میزان عملکرد دانه را داشتند .کمتارین و

عادم وجااود اپیساتازی یااا اثار متقایاال ژنهاای غیرآللاای

ییشترین میزان تعداد دانه پر یه ترتیب مریوب یه دیلماانی

کنترلکننده صفات در والدین مورد تالقی است ،صادق

(رقم محلی) و الین  RI18442-1یود .هیبریاد دیلماانی ×

یود (جدول  .)3یا توجه یاه نتاایج آزماون یرایاری شایب

الیاان  23یااا  13/3دانااه پاار در اوشااه کمتاارین و تالقاای

ا( رگرسیون  Wrروی  Vrیرای صفات عملکرد داناه،

 RI18430-46یا  148دانه پار در اوشاه ییشاترین

تعداد دانه پار در اوشاه و طاول اوشاه ،مادل ژنتیکای

مقدار را داشتند .کمترین و ییشترین میزان وزن صد داناه

روش هاایمن صااادق نبااود ،ینااایراین در صاافت عملکاارد

در والاادین یااه ترتیااب مریااوب یااه الیاان  RI18442-1و

دانه یرای اصالح این موضوع در صفات عملکرد دانه و

×IR50

×IR50

Wr

RI18430-46یود .ترکیب طارممحلی × گیالنه یاا 2/42

تعداد دانه پر در اوشه یه ترتیب والاد )RI18430-46( 3

 RI18430-46یا  3/26گرم

و والد  )RI18442-1( 6که نسبت یاه اا( رگرسایون در

ییشااترین مقاادار وزن صااد دانااه را داشااتند .کمتاارین و

فاصله ییشتری قرار داشتند ،حاذف و در نهایات شارای(

ییشترین تعداد اوشه در یوته در یاین والادین یاه ترتیاب

ماورد نیااز یارای اداماه تهزیاه دادههاا محقاق گردیااد و

مریوب یه رقم محلی دیلمانی و الین  RI18430-46یاود.

امکان تهزیه دایآلل یه روش هایمن یارای ایان صافات

در یین تالقیها ،ترکیب دیلمانی × طاارممحلی یاا 12/1

فراهم شد (جدول .)3

گرم کمترین و تالقی ×IR50

010

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 22:37 +0330 on Tuesday September 28th 2021

جهاات ارزیااایی صااحت مفروضااات آزمااون هاایمن،

اوشه کمترین و تالقی  × IR50الین  23یا  23/2اوشاه

1422  یهار،1  شماره، جلد ییست و سوم،""نشریه علوم زراعی ایران

 میانگین صفات گیاهی ژنوتیپهای یرنج-2 جدول
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Table 2. Mean of the plant traits of rice genotypes
ژنوتیپهای یرنج
Rice genotypes
Daylamani
Tarom Mohali×Daylamani
RI1843046×Daylamani
Line 23×Daylamani
IR50×Daylamani
RI184421×Daylamani
RI184472×Daylamani
Gilaneh×Daylamani
Daylamani × Tarom Mohali
Tarom Mohali
RI1843046 ×Tarom Mohali
Line 23 ×Tarom Mohali
IR50 ×Tarom Mohali
RI184421 ×Tarom Mohali
RI184472 ×Tarom Mohali
Gilaneh ×Tarom Mohali
Daylamani× RI1843046
Tarom Mohali× RI1843046
RI1843046
Line 23× RI1843046
IR50× RI1843046
RI184421× RI1843046
RI184472× RI1843046
Gilaneh× RI1843046
Daylamani×Line 23
Tarom Mohali×Line 23
RI1843046×Line 23
Line 23
IR50× Line 23
RI184421×Line 23
RI184472×Line 23
Gilaneh× Line 23
Daylamani× IR50
Tarom Mohali× IR50
RI1843046× IR50
Line 23× IR50
IR50
RI184421× IR50
RI184472× IR50
Gilaneh× IR50
Daylamani× RI184421
Tarom Mohali× RI184421
RI1843046× RI184421
Line 23× RI184421
IR50× RI184421
RI184421
RI184472× RI184421
Gilaneh× RI184421
Daylamani× RI184472
Tarom Mohali× RI184472
RI1843046× RI184472
Line 23× RI184472
IR50× RI184472
RI184421× RI184472
RI184472
Gilaneh× RI184472
Daylamani ×Gilaneh
Tarom Mohali ×Gilaneh
RI1843046 ×Gilaneh
Line 23 ×Gilaneh
IR50 ×Gilaneh
RI184421 ×Gilaneh
RI184472 ×Gilaneh
Gilaneh
LSD (5%)

عملکرد دانه
Grain yield
(kg.ha-1)
3170
3630
7010
3780
4320
6310
5620
5090
3950
4060
4580
3390
4030
6190
5410
5370
6460
5750
5930
7280
8350
6140
4310
3920
3200
3700
6070
6150
5340
4960
6340
5650
4450
4050
7070
4150
5450
4940
5150
4480
5170
5260
5750
4850
6300
6240
7140
5910
4900
6830
3740
4900
3380
6850
5810
3870
5440
4670
3830
4760
3050
3500
4650
5460
0.85

دانه پر در اوشه
No. Filled grain. panicle-1
107.8
114.8
145.8
114.8
115.8
134.8
128.3
124.4
111.5
116.7
127.4
105.6
107.6
130.0
123.6
124.3
131.0
113.0
133.4
138.3
148.0
127.3
116.6
117.8
93.3
105.0
124.0
133.3
118.0
118.3
132.3
129.0
110.0
109.6
138.6
100.0
120.3
117.0
129.0
111.0
125.6
125.0
135.0
114.0
132.8
136.7
134.3
124.1
112.0
138.0
104.0
115.8
100.5
137.1
128.4
104.0
125.1
118.7
99.2
116.3
97.9
133.1
102.8
126.0
5.38

وزن صد دانه
100 grain weight
(g)
2.44
2.76
2.80
2.97
2.90
2.66
2.83
2.63
2.68
2.43
3.17
2.90
3.08
2.64
2.91
2.66
2.83
2.86
2.82
3.20
3.26
2.66
3.16
2.89
2.92
2.50
3.28
2.67
2.90
2.80
2.86
2.88
2.87
2.82
3.04
2.63
2.43
2.74
3.01
3.03
2.63
2.68
2.60
2.89
2.78
2.08
2.64
2.61
2.80
2.82
2.96
2.89
2.80
2.67
2.51
3.01
2.50
2.42
2.91
2.87
3.10
2.61
2.80
2.28
0.03
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اوشه در یوته
No. Panicle.plant-1
10.7
14.7
13.6
14.8
15.4
16.2
14.2
14.8
12.1
13.2
13.1
13.9
14.6
14.3
14.6
13.2
13.2
13.2
16.6
14.8
16.6
18.8
16.7
17.5
15.3
15.3
15.0
16.7
23.3
17.4
17.0
12.6
16.5
13.6
15.3
14.7
17.3
14.7
14.0
18.8
15.9
15.0
13.4
15.0
17.2
15.0
17.2
13.6
17.7
15.0
15.7
16.8
16.8
17.7
15.3
16.3
13.0
18.0
19.1
18.6
19.6
17.0
16.9
12.1
1.40

ارتفاع یوته
Plant height
(cm)
136.0
131.7
138.4
136.7
116.8
120.1
136.9
128.7
128.7
154.3
128.0
146.4
131.9
145.8
145.5
130.5
135.2
136.2
117.8
118.8
109.5
123.8
121.3
103.1
145.8
144.1
115.4
113.0
97.2
108.3
125.4
117.3
130.5
131.4
106.8
107.8
88.5
89.1
113.6
108.2
125.9
128.7
111.0
105.5
87.8
87.6
123.7
114.1
151.6
158.4
117.3
139.0
134.1
124.4
144.4
134.7
126.7
134.5
103.2
125.2
122.5
122.5
127.5
110.2
7.47

طول اوشه
Panicle length
(cm)
26.5
27.7
29.8
28.9
28.6
28.5
32.1
28.5
27.2
26.6
29.7
29.6
29.5
29.7
33.6
28.9
28.6
29.4
25.1
28.6
26.7
27.6
30.6
26.2
30.6
29.7
25.7
27.7
25.3
27.2
30.7
27.8
30.5
29.6
25.9
27.9
23.9
23.1
28.6
27.3
28.6
27.5
27.0
27.4
23.5
23.3
28.5
26.2
32.2
33.7
29.4
29.5
30.7
30.5
33.2
30.2
27.7
27.5
25.5
31.0
27.3
26.3
29.9
24.8
3.37
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جدول  -3آزمون ضرایب رگرسیون  Wrنسبت یه Vr

و آزمون آنها در صفات گیاهی ژنوتیپهای یرنج

Table 3. Test of regression coefficients of Wr/Vr for plant traits of rice genotypes
صفات گیاهی
b
Ho:ß=0 , t value
Ho:ß=1, t value
 0.751عملکرد دانه (یا حذف والد )3
*2.505
0.829 ns
 0.947تعداد دانهپر (یا حذف والد )6
*2.853
0.156 ns
 0.614وزن صد دانه
*2.855
-1.793 ns
 0.938تعداد اوشه
*2.662
0.175 ns
 1.511ارتفاع یوته
**3.824
1.293 ns
 0.675طول اوشه
**4.759
2.286 ns
 * ، nsو **  :یه ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در س وح احتمال پنج و یک درصد.
ns, * and **: Not significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

نتایج حاصل از تهزیه دادههاا یاه روش هایمن یارای

غیرمادری) یود که نشاندهنده کنترل ژنتیکی این صفت

صفات عملکرد دانه ،تعداد دانه پر در اوشاه ،وزن صاد

توساا( آثااار افزایشاای ،غیرافزایشاای ژنهااا و غیرمااادری

دانه ،تعداد اوشه و ارتفااع یوتاه نشاان دهناده معنایدار

مییاشد.

یااودن اثاار افزایشاای ( ،)aاثاار غالبیاات ( ،)bاثاار غالبیاات

یرای صفت عملکرد داناه اا( رگرسایون  Wrروی

جهتدار ( ،)b1اثر تقارن ژنهای غالب و مغلاوب (،)b2

 Vrدر قسمت منفی محور  Wrرا ق ع نماوده (شاکل ،)1

اثر یاقیمانده اثرات غیرافزایشی ( ،)b3اثر متقایل عماومی

ینایراین این صفت تحت تأثیر اثر فوق غالبیت ژنها یود.

(اثر مادری ( ))cو اصوصی (اثر غیرمادری ( ))dیوده و

پراکنش والدین در طاول اا( رگرسایون نشاان دهناده

نشان دهنده کنترل ژنتیکی ایان صافات کمای و پی یاده

وجود تنوع ژنتیکی و وجود ژنهای غالب و مغلاوب در

توس( اثرات افزایشی ،غیرافزایشی ژنها و اثرات مادری

والاادین مااورد م العااه اساات .یااا توجااه یااه اینکااه الیاان

و غیرمادری مییاشاد .یارای صافت طاول اوشاه نتاایج

( RI18442-1والد  )5نزدیکترین والد یه محل یرااورد

حاصاال از تهزیااه دادههااا یااه روش هاایمن حاااکی از

ا( رگرسیون یا محور  Wrیاود ،دارای حاداکیر تعاداد

معناایدار یااودن اثاار افزایشاای ،اثاار غالبیاات ،اثاار غالبیاات

ژنهای غالب یود .الین ( 23والد  )3ییشترین فاصله را یا

جهااتدار ،اثاار تقااارن ژنهااای غالااب و مغلااوب ،اثاار

محاال مااذکور داشااته و در نتیهااه دارای ییشااترین تعااداد

یاقیمانده آثار غیرافزایشی و اثار متقایال اصوصای (اثار

ژنهای مغلوب یود.

شکل  -1رگرسیون  Wrروی  Vrیرای عملکرد دانه ژنوتیپهای یرنج
( :1دیلمانی :2 ،طارم محلی :3 ،الین  :9 ،RI18447-2 :6 ،RI18442-1 :5 ،IR50 :4 ،23گیالنه)
Fig. 1. Regression Wr/Vr graph for grain yield of rice genotypes
)(1: Daylamani, 2: Local Tarom, 3: Line 23, 4: IR50, 5: RI18442-1, 6: RI18447-2 and 7: Gilaneh
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Plant traits
)Grain yield (No. 3 parent omitted
)No. Filled grain (No. 6 parent omitted
100 grain weight
No. of panicles
Plant height
Panicle length
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دانه یه روش هیمن نشان داد که مقدار جزء افزایشی ()D

همکاااران (et al., 2015

 ،)Allahgholipourکااامبوج و

نسبت یه دو جزء واریاانس غالبیات ( )H1و ) )H2کمتار

همکاران ( )Kamboj et al., 2018و مادوری و همکاران

یود که نشان دهنده سهم ییشتر اثر غیرافزایشای ژنهاا در

( )Madhuri et al., 2017نیاز وجاود آثاار غیار افزایشای

کنترل این صفت اسات .میبات یاودن اااتالف دو جازء

را در کنترل ژنتیکی عملکرد داناه در یارنج را گازارش

 H1-H2و یزرگتاار یااودن متوساا( درجااه غالبیاات ژنهااا

کردناااد .یرآوردهاااای وراثتپاااذیری عماااومی ()2/18

(( )√)H1/Dاز یک ( )1/941نشان میدهد که عملکارد

و اصوصاای ( )2/42یاارای عملکاارد دانااه نیااز نشااان

دانه تحت تاثیر اثر فوق غالبیت ژنها است .مقدار میبات

دهنااده اهمیاات آثااار غیرافزایشاای در کنتاارل ژنتیکاای

فراساانهه  Fو هم نااین یاارآورد نساابت ژنهااای غالااب

ایااااان صااااافت اسااااات .الاااااهقلیپور و همکااااااران

( )2/594نشان داد که در والدین مورد استفاده ،فراوانای

(et al., 2015

 )Allahgholipourیااا اسااتفاده از روش

آللهای غالب نسبت یاه آللهاای مغلاوب ییشاتر اسات،

گریفینگ نتایج مشایهی را یرای وراثتپذیری عمومی و

صرفنظر از اینکاه آللهاای غالاب دارای اثار افزایشای

اصوصاای عملکاارد دانااه در یاارنج گاازارش نمودنااد،

نساابت ژنهااای دارای

)Shabbir

یااا کاهشاای یاشااند .شاااا

درحاالیکاه شابیر و همکااران (et al., 2017

اثرات میبت و منفی یرای صفت عملکرد دانه در حادود

مقادیر ییشتر واریانس افزایشی را نسبت یه واریانس غیار

 2/25یود که نشان میدهد فراوانی ژنهای میبت و منفی

افزایشی یرای این صفت گزارش نمودند.

جدول  -4یرآورد فراسنهههای ژنتیکی یرای صفات گیاهی ژنوتیپهای یرنج یه روش هیمن
Table 4. Estimation of genetic parameters of plant traits of rice genotypes using Hayman’s method
اوشه در یوته

طول اوشه

ارتفاع یوته

Panicle length
9.19 ± 1.76
6.96 ± 1.34
6.45 ± 1.11
1.96 ± 1.79

Plant height
599.1 ± 29.56
257.69 ± 15.84
226.76 ± 13.12
190.81 ± 30.53

-1

No. Panicle.plant
4.88 ± 1.62
11.54 ± 2.59
6.81 ± 1.49
7.73 ± 2.76

100 grain weight
0.051 ± 0.001
0.127 ± 0.001
0.121 ± 0.001
0.007 ± 0.001

دانه پر در اوشه

وزن صد دانه
-1

No. Filled grain. panicle
88.44 ± 6.58
601.94 ± 14.83
541.99 ± 12.65
100.24 ± 9.74

عملکرد دانه
Grain yield
1.31 ± 0.075
3.97 ± 0.11
3.42 ± 0.09
0.67 ± 0.09

فراسنهههای ژنتیکی
Genetic parameters
D
H1
H2
F
میانگین درجه غالبیت

0.87 ± 0.1

0.66 ± 0.02

1.54 ± 0.19

1.58 ± 0.015

2.61 ± 0.09

1.74 ± 0.05

0.56 ± 0.04

0.62 ± 0.01

0.76 ± 0.03

0.52 ± 0.003

0.61 ± 0.007

0.57 ± 0.01

0.23 ± 0.01

0.22 ± 0.005

0.15 ± 0.01

0.24 ± 0.001

0.22 ± 0.002

0.22 ± 0.002

نسبت ژنهای غالب و مغلوب

نسبت ژن غالب یا اثر میبت و منفی

0.92

0.99

0.96

0.99

0.99

0.98

0.65

0.79

0.34

0.45

0.15

0.40

در صفت تعداد دانه پر ا( رگرسایون  Wrروی Vr

وجود تنوع ژنتیکی و وجود ژنهای غالب و مغلاوب در

در قساامت منفاای محااور  Wrرا ق ااع نمااوده (شااکل ،)2

والاادین مااورد م العااه یااود .یااا توجااه یااه اینکااه دو رقاام

ینایراین این صفت تحت تأثیر اثر فوق غالبیت ژنها یود.

طارممحلی و گیالنه نزدیکترین والد یه محال یرااورد

پراکنش والدین در طاول اا( رگرسایون نشاان دهناده

ا( رگرسیون یا محور  Wrیاود ،دارای حاداکیر تعاداد
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یرآورد فراسنهههای ژنتیکی یارای صافت عملکارد

در والدین تقریباً یکسان هستند (جدول  .)4الهقلیپاور و
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(والد  )4ییشترین فاصله را یاا محال ماذکور داشاته و در

شاا

نسبت ژنهای دارای اثرات میبت و منفای یارای

نتیهه دارای ییشترین تعداد ژنهای مغلوب اسات .ارقاام

تعداد دانه پر در حدود  2/25مییاشد که نشاان میدهاد

دیلمانی (والد  ،)1والد  ،)RI18430-46( 3والد )IR50( 5

ژنهای میبت و منفی در والادین تقریبااً یکساان هساتند.

و والااد  )RI18447-2( 6یااا موقعیاات حدواساا( دارای

وراثتپااذیری عمااومی و اصوصاای تعااداد دانااه پاار یااه

ترکیااب یکسااانی از آللهااای غالااب و مغلااوب یودنااد.

ترتیااب  2/11و  2/15یااود .پااایین یااودن وراثتپااذیری

یرآورد فراسنهههای ژنتیکی یرای صفت تعداد دانه پر یه

اصوصاای یااه دلیاال تاثیرپااذیری ایاان صاافت از عواماال

روش هیمن نشان داد که مقدار جزء افزایشای نسابت یاه

محی ی و اثرات ژنتیکی غیرافزایشی مییاشد (جدول .)4

دو جزء واریانس غالبیت کمتار اسات کاه نشاان دهناده

اسااااتفاده از والاااادین متفاااااوت جهاااات یرنامااااههای

سهم ییشتر اثر غیرافزایشی ژنهاا در کنتارل ایان صافت

دورگگیااری و وجااود اثاار متقایاال ژنوتیااپ و محاای(

مییاشد .میبت یودن ااتالف دو جزء  H1-H2و یزرگتار

میتوانااد دلیلاای یاارای ایاان تفاااوت یاشااد .پوناااول و

یودن متوس( درجه غالبیت ژنها از یک ( )2/621نشاان

ساویرامانیام (and Subrahmanyam, 2016

 )Ponnuvelو

میدهد که تعداد دانه پر همانند عملکرد دانه تحت تاثیر

آدیتیا و یارتیا ( )Aditya and Bhartiya, 2017نیز سهم اثر

اثر فوق غالبیت ژنها اسات .مقادار میبات فراسانهه  Fو

غیر افزایشی را ییشتر از اثر افزایشی ژنها یرای تعداد دانه

هم نین یرآورد نسبت ژنهای غالب ( )2/621نشاان داد

در اوشه در یرنج گزارش کردند .در حالیکه کاامبوج

که در والادین ماورد اساتفاده ،فراوانای آللهاای غالاب

و همکااران (et al., 2018

 )Kambojساهم ییشاتر آثااار

نسبت یه آللهای مغلوب ییشتر است ،صرفنظر از اینکه

افزایشی را در کنترل ژنتیکی این صفت گزارش نمودند.

شکل  -2رگرسیون  Wrروی  Vrیرای تعداد دانه پر در اوشه ژنوتیپهای یرنج
( :1دیلمانی :2 ،طارم محلی :4 ،IR18430-46 :3 ،الین  :9 ،RI18447-2 :6 ،IR50 :5 ،23گیالنه)
Fig. 2. Regression Wr/Vr graph for filled grain.panicle -1 of rice genotypes
)(1: Daylamani, 2: Local Tarom, 3: RI1843046, 4: Line 23, 5: IR50, 6: RI184472 and 7: Gilaneh

یرای صفت وزن صاد داناه یاا توجاه یاه اینکاه اا(

 ،گیالنه و طارممحلی دورترین والدین یه محل یرااورد

رگرساایون  Wrروی  Vrدر قساامت منفاای محااور  Wrرا

اااا( رگرسااایون یاااا محاااور  Wrیودناااد ،یناااایراین

ق ع نموده ،این صفت تحت تأثیر اثر فوق غالبیت ژنهاا

دارای حداکیر تعداد ژنهای مغلاوب یارای کنتارل ایان

است (شکل  .)3یا توجه یه اینکه سه ژنوتیپ RI1844-21

صاافت هسااتند .ژنوتیپهااای الینهااای ،RI18430-46
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ژنهای غالب یرای کنتارل ایان صافت اسات .الیان 23

آللهااای غالااب دارای اثاار افزایشاای یااا کاهشاای یاشااند.
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 ،RI18447-2الیان 23و دیلماانی کمتارین فاصاله را یااا

ژنهای غالب یودند .الیان  IR50یاا موقعیات حدواسا(

محاال مااذکور داشاته و در نتیهااه دارای ییشااترین تعااداد

دارای ترکیب یکسانی از آللهای غالب و مغلوب یود.

( :1دیلمانی :2 ،طارم محلی :4 ،IR18430-46 :3 ،الین  :8 ،RI18447-2 :9 ،RI18442-1 :6 ،IR50 :5 ،23گیالنه)
Fig. 3. Regression Wr/Vr graph for 100-grain weight of rice genotypes
)(1: Daylamani, 2: Local Tarom, 3: RI1843046, 4: Line 23, 5: IR50, 6: RI184421, 7:RI184472 and 8: Gilaneh

یرآورد فراسنهههای ژنتیکی یرای صافت وزن صاد

سهم ییشتر آثار افزایشی را در کنتارل ژنتیکای وزن صاد

دانه یه روش هایمن نشاان داد کاه مقادار جازء افزایشای

دانااه در یاارنج گاازارش کردنااد .الااهقلیپور و همکاااران

نسبت یه دو جزء واریانس غالبیت کمتار یاود کاه نشاان

( )Allahgholipour et al., 2015نیاز یاا اساتفاده از روش

دهنده سهم ییشتر اثار غیرافزایشای ژنهاا در کنتارل ایان

تهزیااه گریفینااگ ،سااهم ییشااتر آثااار غیرافزایشاای را در

صاافت اساات .میباات یااودن ااااتالف دو جااز  H1-H2و

کنترل ژنتیکی صافت وزن صاد داناه در یارنج گازارش

یزرگتاار یااودن متوساا( درجااه غالبیاات ژنهااا از یااک

کردند.

( )1/583نشان میدهد که وزن صد دانه نیز تحات تااثیر

یرای صافت تعاداد اوشاه یاا توجاه یاه اینکاه اا(

اثر فوق غالبیت ژنها اسات .مقادار میبات فراسانهه  Fو

رگرساایون  Wrروی  Vrمحااور  Wrرا در یاااالی مرکااز

هم نین یرآورد نسبت ژنهای غالب ( )2/522نشاان داد

مختصات ق ع نموده ،یناایراین ایان صافت تحات تاأثیر

که در والادین ماورد اساتفاده ،فراوانای آللهاای غالاب

اثاار فااوق غالبیاات ژنهااا مییاشااد (شااکل  .)4پااراکنش

نساابت یااه آللهااای مغلااوب ییشااتر اساات ،صاارفنظر از

والدین در طول ا( رگرسیون نشان دهنده وجود تناوع

اینکه آللهای غالب دارای اثر افزایشی یا کاهشی یاشند.

ژنتیکاای و وجااود ژنهااای غالااب و مغلااوب در والاادین

نسبت ژنهای دارای اثرات میبت و منفای یارای

مااورد م العااه اساات .یااا توجااه یااه اینکااه دو الیاان  23و

صااافت وزن صاااد داناااه در حااادود  2/25یاااود کاااه

گیالنه دورترین والدین یه محل یراورد ا( رگرسایون

نشان میدهد ژنهاای میبات و منفای در والادین تقریبااً

یااا محااور  Wrیودنااد ،دارای حااداکیر تعااداد ژنهااای

یکسان هستند .یرآورد وراثتپاذیری عماومی ( )2/11و

مغلااوب یاارای کنتاارل ایاان صاافت هسااتند .الینهااای

اصوصاای ( )2/45یاارای ایاان صاافت نیااز مؤیااد سااهم

 RI18447-2 ،RI18442-1و ارقااام محلاای طااارممحلی و

ییشتر اثر غیرافزایشی ژنها در کنترل ایان صافت اسات

دیلمانی کمترین فاصله را یاا محال ماذکور داشاته و در

(جادول  .)4کوماار و همکااران ()Kumar et al., 2015

نتیهااه دارای ییشااترین تعااداد ژنهااای غالااب مییاشااند.

شاا
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شکل  -3رگرسیون  Wrیر روی  Vrیرای صفت وزن صد دانه ژنوتیپهای یرنج
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ژنوتیپهای  RI18430-46و  IR50یا موقعیات حدواسا(

اوشاه  2/148یاود کاه نشااان میدهاد فراوانای ژنهااای

دارای ترکیااب یکسااانی از آللهااای غالااب و مغلااوب

میبااات و منفااای در والااادین یکساااان نیسااات .یااارآورد

هستند.

وراثتپذیری عمومی ( )2/16و اصوصی ( )2/34یرای

اوشه یه روش هیمن نشان داد که مقادار جازء افزایشای

در کنترل ژنتیکی این صفت ییشاتر از آثاار غیرافزایشای

نسبت یه دو جزء واریانس غالبیت ییشتر اسات کاه نشاان

اساات ،ولاای آثااار غیرافزایشاای نیااز در کنتاارل ژنتیکاای

دهنده سهم ییشتر اثر افزایشی ژنها در کنترل این صفت

ایااان صااافت نقاااش دارناااد (جااادول  .)4آدیتیاااا و

است .متوس( درجه غالبیت ژنها ( )1/54نشان میدهاد

یارتیااا (and Bhartiya, 2017

 )Adityaسااهم ییشااتر

که تعداد اوشه تحت تاثیر اثر فوق غالبیت ژنها اسات.

آثااااار غیرافزایشاااای را در کنتاااارل ژنتیکاااای تعااااداد

مقدار میبت فراسنهه  Fو هم نین یرآورد نسبت ژنهای

اوشاااه گااازارش کردناااد .الاااهقلیپور و همکااااران

غالااب ( )2/958نشااان میدهااد کااه در والاادین مااورد

( )Allahgholipour et al., 2015نیاز یاا اساتفاده از روش

اسااتفاده ،فراواناای آللهااای غالااب نساابت یااه آللهااای

تهزیه گریفینگ ،سهم ییشتر آثار افزایشای را در کنتارل

مغلوب ییشتر است ،صرفنظر از اینکاه آللهاای غالاب

ژنتیکاای ایاان صاافت در یاارنج گاازارش کردنااد .آنهااا

نساابت

هم نین وراثتپاذیری اصوصای یارای ایان صافت را

دارای اثاار افزایشاای یااا کاهشاای یاشااند .شاااا

کمی ییشتر ( )2/42گزارش نمودند.

ژنهای دارای اثرات میبت و منفای یارای صافت تعاداد

شکل  -4رگرسیون  Wrروی  Vrیرای صفت تعداد اوشه ژنوتیپهای یرنج
( :1دیلمانی :2 ،طارم محلی :4 ،IR1843046 :3 ،الین  :8 ،RI184472 :9 ،RI184421 :6 ،IR50 :5 ،23گیالنه)
Fig. 4. Regression Wr/Vr graph for panicle number of rice genotypes
(1: Daylamani, 2: Local Tarom, 3: RI1843046, 4: Line 23, 5: IR50, 6: RI18442-1, 7:RI18447-2 and 8: Gilaneh

یاارای صاافت ارتفاااع یوتااه یااا توجااه یااه اینکااه ااا(

و وجود ژنهاای غالاب و مغلاوب در والادین اسات .یاا

رگرساایون  Wrروی  Vrدر قساامت میباات محااور Wr

توجه یاه اینکاه ژنوتیپهاای  IR50 ،RI18442-1و الیان

را ق ااع نمااوده ،ینااایراین ایاان صاافت تحاات تااأثیر اثاار

 23دورترین والدین یاه محال یرااورد اا( رگرسایون

ژنها اسات (شاکل  .)5پاراکنش والادین

یااا محااور  Wrهسااتند ،ینااایراین دارای حااداکیر تعااداد

در طول ا( رگرسیون نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی

ژنهااای مغلااوب یاارای کنتاارل ایاان صاافت مییاشااند.

غالبیت ناق
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یاارآورد فراساانهههااای ژنتیکاای یاارای صاافت تعااداد

ایاان صاافت نشااان داد کااه گرچااه سااهم آثااار افزایشاای

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد ییست و سوم ،شماره  ،1یهار 1422

یاااا موقعیااات تقریبااااً حدواسااا(

ارقام دیلمانی  ،طارممحلی ،گیالنه و الین RI18430-46

الیااان RI18447-2

کمتااارین فاصاااله را یاااا محااال ماااذکور داشاااته و در

دارای ترکیااب یکسااانی از آللهااای غالااب و مغلااوب

نتیهااه دارای ییشااترین تعااداد ژنهااای غالااب هسااتند.

است.

( :1دیلمانی :2 ،طارم محلی :4 ،IR1843046 :3 ،الین  :8 ،RI18447-2 :9 ،RI18442-1 :6 ،IR50 :5 ،23گیالنه)
Fig. 5. Regression Wr/Vr graph for plant height of rice genotypes
)(1: Daylamani, 2: Local Tarom, 3: RI18430-46, 4: Line 23, 5: IR50, 6: RI18442-1, 7:RI18447-2 and 8: Gilaneh

کاامبوج و همکااران (et al., 2018

یرآورد فراسنهههای ژنتیکی یرای صفت ارتفاع یوته

 )Kambojو شابیر و

یه روش هیمن نشان داد که مقدار جازء افزایشای نسابت

همکاران ( ،)Shabbir et al., 2017نیاز ساهم ییشاتر آثاار

یه دو جزء واریانس غالبیت ییشتر است که نشاان دهناده

افزایشی را در کنترل ژنتیکی این صفت گزارش کردند،

سهم ییشتر اثر افزایشی ژنها در کنترل این صفت اسات.

در حالیکااه پوناااول و سااویرامانیام (

میباات یااودن ااااتالف دو جااز  H1-H2وکوچااک یااودن

 )Subrahmanyam, 2016و کوته و همکااران ( Khute et

متوساا( درجااه غالبیاات ژنهااا از یااک ( )2/656نشااان

2015

 )al.,سهم ییشاتر آثاار غیار افزایشای را در کنتارل

میدهد که ارتفاع یوتاه تحات تااثیر اثار غالبیات نااق

ژنتیکی این صفت گزارش نمودند.

Ponnuvel and

ژنهاااا اسااات .مقااادار میبااات فراسااانهه  )112/81( Fو

یاارای صاافت طااول اوشااه یااا توجااه یااه اینکااه ااا(

هم نااین یاارآورد نساابت ژنهااای غالااب ( )2/62نشااان

رگرساایون  Wrروی  Vrدر قساامت میباات محااور  Wrرا

میدهد که در والدین مورد اساتفاده ،فراوانای آللهاای

ق ع نموده ،این صافت تحات تاأثیر اثار غالبیات نااق

غالب نسبت یه آللهای مغلوب ییشتر اسات ،صارفنظر

ژنها مییاشد (شکل  .)6پراکنش والدین در طاول اا(

از اینکه آللهای غالاب دارای اثار افزایشای یاا کاهشای

رگرساایون نشااان دهنااده وجااود تنااوع ژنتیکاای و وجااود

نسبت ژنهای دارای اثرات میبت و منفی

ژنهای غالب و مغلوب در والدین ماورد م العاه اسات.

یاشند .شاا

یرای صافت ارتفااع یوتاه  2/22یاود کاه نشاان میدهاد

یااا توجااه یااه اینکااه ژنوتیپهااای  IR50و

ژنهای میبت و منفی در والادین تقریبااً یکساان هساتند.

دورترین والادین یاه محال یرااورد اا( رگرسایون یاا

یاارآورد وراثتپااذیری عمااومی ( )2/11و اصوصاای

محور  Wrهستند ،ینایراین دارای حداکیر تعداد ژنهاای

( )2/91یرای این صفت نیز مؤید سهم ییشتر اثر افزایشای

مغلااوب یاارای کنتاارل ایاان صاافت مییاشااند .ارقااام

ژنها در کنترل ژنتیکای ایان صافت اسات (جادول .)4

 ،RI18430-46الین RI18447-

طارممحلی ،گیالنه ،الین
019
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 2و دیلمانی یا موقعیت تقریبااً حدواسا( دارای ترکیاب

کمترین فاصله را یا محل مذکور داشته ودرنتیهاه دارای

یکسانی از آللهاای غالاب و مغلاوب هساتند .الیان 23

ییشترین تعداد ژنهای غالب است.

( :1دیلمانی :2 ،طارم محلی :4 ،IR18430-46 :3 ،الین  :8 ،RI18447-2 :9 ،RI18442-1 :6 ،IR50 :5 ،23گیالنه)
Fig. 6. Regression Wr/Vr graph for panicle length of rice genotypes
)(1: Daylamani, 2: Local Tarom, 3: RI1843046, 4: Line 23, 5: IR50, 6: RI184421, 7:RI184472 and 8: Gilaneh

یاارآورد فراساانهههااای ژنتیکاای یاارای صاافت طااول

واری اانس افزایش ای را نساابت یااه واری اانس غیرافزایش ای

اوشه یه روش هیمن نشان داد که مقادار جازء افزایشای

یرای این صفت گزارش کردناد .نتاایج مشاایهی توسا(

نسبت یه دو جزء واریانس غالبیت ییشتر اسات کاه نشاان

کاامبوج و همکااران (et al., 2018

 )Kambojگازارش

دهنده سهم ییشتر اثر افزایشی ژنها در کنترل این صفت

شده است.

است .میبات یاودن اااتالف دو جاز  H1-H2وکوچاک
نتیجهایری

یودن متوس( درجه غالبیت ژنها از یک ( )2/892نشاان

نتااایج ایاان تحقیااق نشااان داد کااه کنتاارل ژنتیکاای

میدهد که طول اوشه تحات تااثیر اثار غالبیات نااق
ژنها است .مقدار میبت فراسانهه  Fو هم ناین یارآورد

عملکرد و اجازای آن پی یاده یاوده و اثارات افزایشای،

نساابت ژنهااای غالااب ( )2/561نشااان میدهااد کااه در

غیرافزایشی ژنها و اثرات مادری و غیرمادری در آنهاا

والدین مورد استفاده ،فراوانی آللهای غالاب نسابت یاه

نقااش دارنااد .اثاارات غیرافزایشاای در صاافاتی ماننااد

آللهای مغلوب ییشتر است ،صرفنظر از اینکه آللهای

عملکرد ،تعداد دانه پر و وزن صد داناه ،نقاش مهمتاری

غالااب دارای اثاار افزایشاای یااا کاهشاای یاشااند .شاااا

دارند ،درحالیکه در صفاتی مانند تعداد اوشه در یوته،

نسبت ژنهای دارای اثرات میبات و منفای یارای صافت

ارتفاع یوته و طول اوشه ،اثرات افزایشی نقاش کلیادی

طول اوشه  2/23یود که نشاان میدهاد ژنهاای میبات

دارند ،ینایراین یارای یهباود صافاتی مانناد عملکارد کاه

و منفاای در والاادین تقریباااً یکسااان هسااتند .یاارآورد

کنترل ژنتیکی پی یادهای دارناد ،اساتفاده از روشهاای

وراثتپاااذیری عماااومی ( )2/12و اصوصااای ()2/65

یهنژادی مبتنای یار انتخااب ،منهار یاه افازایش عملکارد

یاارای صاافت طااول اوشااه نیااز مؤیااد سااهم ییشااتر آثااار

نخواهد شد و اساتفاده از روشهاای یاهنژادی مبتنای یار

افزایشی در کنترل ژنتیکی این صفت اسات (جادول .)4

تکنولوژی هیبرید یهمنظور استفاده از اثرات غیرافزایشای

شبیر و همکاران ( )Shabbir et al., 2017نیز مقادیر ییشتر

در یهبود عملکرد یرنج توصیه میشود .یهعالوه یاا توجاه
017
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 از روشهاای یاهنژادی مبتنای یار انتخااب،ژنتیکی آنها

یه نتاایج حاصاله در صافاتی مانناد ارتفااع یوتاه و طاول

.میتوان یرای یهبود این صفات در یرنج استفاده نمود

اوشه یا توجه یه نقش کلیدی اثرات افزایشی در کنتارل
منابع مورد استفاده
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Evaluation of genetic parameters and heritability of traits in rice (Oryza sativa L.)
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using diallel method
Allahgholipour, M.1, A. R. Haghighi Hasanalideh2, M. Hosseini Chaleshtori3,
Sh. Nazari4, R. Nezamdoost Darestani 5 and H. R. Mosebzadeh6

ABSTRACT
Allahgholipour, M., A. R. Haghighi Hasanalideh, M. Hosseini Chaleshtori, Sh. Nazari, R. Nezamdoost Darestani and H.
R. Mosebzadeh. 2021. Evaluation of genetic parameters and heritability of traits in rice (Oryza sativa L.) using diallel method.
Iranian Journal of Crop Sciences. 23(1): 97-112. (In Persian)

To study the genetic control of grain yield and its components in rice using Hayman graphical method, 56
progenies obtained from diallel mating with eight parents (64 genotypes in total) were evaluated using
randomized complete block design with three replications at research field of the Rice Research Institute of Iran
in 2013. Agronomic traits, grain yield and its components were measured and recorded. Estimation of genetic
parameters for grain yield by Hayman’s method showed that the additive variance (D) was less than the two
components of dominance variance (H1) and (H2), and the average degree of dominance of genes is greater than
one (1.741). Results showed that grain yield, filled grain number per panicle, 100-grain weight, panicle number
per plant, and plant height were under the control of additive and non-additive effects as well as maternal and
non-maternal effects. Line RI184421 (Sepidrood × Hasansaraei) and line 23 (IR75479-199-3-3) had the highest
number of dominant and recessive alleles for grain yield, respectively. Plant height and panicle length was
affected by the incomplete dominance effect, and grain yield, filled grain number per panicle, 100-grain weight
and panicle number per plant were controlled by the overdominance effect. The broad-sense heritability of
studied traits was high (˃ 90%). Narrow-sense heritability was high for plant height, indicating the importance of
additive effects in the genetic control of this trait. Based on the results of this study, it is recommended that to
improve grain yield and its components in rice that are controlled by the non-additive gene effects by using
hybrid technology and to improve traits such as plant height and panicle length using selection based breeding
methods due to the key role of additive effects in their genetic control.
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