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  پیمان شریفی*
   دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتکشاورزی،، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده ت علمیأعضو هی

 14/5/1388: پذیرش؛ تاریخ 16/9/1387: تاریخ دریافت

  1چکیده
 آلل یدا از حاصلی ها یتالق دری زن جوانه مرحله در سرما به مقاومتصفات مرتبط با  توارث نحوه

ی دار یمعن اختالف که داد اننش انسیوار زیآنال. گرفت قراری بررس مورد برنج پیژنوت 7با استفاده از طرفه  یک
 تمامی برا )SCA(پذیری خصوصی   قابلیت ترکیبو )GCA(پذیری عمومی   قابلیت ترکیبها، پیژنوت نیب

میزان  کاهش درصد و چه ساقه لوط کاهش  درصد،چه شهیر طول کاهش درصد شامل مطالعه مورد صفات
ترتیب  ه در کنترل صفات مورد مطالعه به نشان داد کSCA و GCAدار بودن  معنی. وجود داشتی زن جوانه
 وی شیافزا انسیوار به تیغالب انسینسبت وار بودن باالغیرافزایشی نقش داشتند، اما  وی شیافزا اثراتبا  های ژن

ی ریپذ وراثت. داد  نشانی شیافزا اثرات به نسبت رای شیرافزایغ اثراتی برتر ،پیشنهادی بیکر نسبت نییپا مقدار
 81 و 68 ،86 با برابر بیترت  بهی زن جوانه زانیم و چه ساقه طول چه، شهیر طول در کاهش فاتصی برای عموم
برای  آل دهیای عموم ریپذ بیترک ک یعنوان بهی لمانیدوالد  که داد نشان GCA اثرات برآورد .شد برآورد درصد
در  کاهش درصدصفات  یبرای مناسبی عموم ندهشو بیترکی حسنوالد  نیهمچن مورد مطالعه و صفات تمام
  طولکاهش چه، شهیر طولکاهش  صفاتی برا تیغالب درجه مقدار. بودندی زن جوانه زانیم و چه شهیر طول
ی برا تیغالب فوق دهنده نشان که بود 99/0 ،26/1 ،93/1 با برابر بیترت  بهی زن جوانه زانی مکاهش و چه ساقه

 .بود یزن جوانه زانی مکاهش صفتالبیت کامل برای  و غچه ساقه  طولکاهش  وچه شهیر طولصفات کاهش 
 هر در سرما به مقاومتی برا مطلوبی تالق ک یعنوان به ندا × یحسنی تالق که داد نشان SCA اثرات برآورد

ی کل استنتاج کی. بوددار  معنیبرآورد شده نیز  هتروزیس ،دار معنی SCAبر   عالوهدر این تالقی. بود صفت سه
 ند،بود آنها نیوالد ازی کی یلمانید وی حسن کهیی ها یتالق که است نیا آورد دست به جینتا نیا از توان یم که

ی اصالحی ها پروژه در توان یم والد دو نیا از جهینت در و ندادد یم نشان صفات تمامی برای مطلوب SCA اثرات
  .نمود استفاده

  

  یزن جوانه آلل، یدا سرما، به مقاومت برنج، :یدیکل های واژه
                                                 

  kadose@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 و گرم مناطق آن أمبد که است سرما به حساس اهانیگ ازی کی) .Oryza sativa L (برنج

 محصول و عملکرد ،دمای پایین طیشرا تحت که است شده شناختهی اهیگ عنوان به و باشد یم گرم مهین
 نمو و رشد هیاول مراحل خالل در ).2007کروکی و همکاران،  (ابدی یم کاهشی ریچشمگ طور به آن

 استقرار وی زن جوانه کاهش سبب حرارت درجه شدن کمی عبارت به ا یویی سرما استرس برنج
. گردد یم رشد فصل اواخر در دانهی دگیرس و بلوغ مراحل دری کنواختیریغ سبب و شود یم ها اهچهیگ

 برنج در ولمحص داریپا دیتولی برا دیمف صفت کی  در مقابل سرما برنج اهچهیگ مرحله در باال مقاومت
 ازی ریجلوگی برا ها روش نیکاراتر ازی ک یسرما به مقاوم ارقامی معرف ).2004کروز و میالچ،  (است

در مطالعاتی که بر روی ارقام مختلف برنج انجام  ).2007لو و همکاران،  (است برنج در سرما خسارت
 و سرعتگراد  سانتیدرجه  20 از تر نییپای سرما برنج گرفته است، مشخص گردیده است که در

  ).2008، وز (دهد یم کاهش رای زن جوانه درصد
ی ها پروژه در عمده اهداف ازی ک یعنوان به سرما خصوص به ها استرس به مقاوم ارقام اصالح

 از آنهای ریپذ بیترک نیهمچن وی تالق مورد نیوالدی کیژنت ساختار ازی جامع اطالعات به ،ینژاد به
 مانندی کم کیژنتی ها روش قیطر ازی اطالعات نیچن بهی ابی دست. رددا ازین مطلوب صفات نظر
ی ازهاین شیپ ازی کی یریپذ بیترک وی کیژنتی اجزا زانیم از اطالع. است ریپذ امکان آلل یدای ها یتالق
ی ها برنامه در آنها از استفاده ا یو سیهتروز ازی ریگ بهرهی ها پروژه در ارقامی ریکارگ هبی برای اصل
 باشند استواریی ها روش و ابزارهای رو بری ستیبای اصالحی ها برنامه ن،یبنابرا. رود یم شمار به نشیگز
 ندینما مشخص را گریکد یبا آنها متقابل اثر نیهمچن و ها ژن عمل نحوه س،یهتروز زانیم توانند یم که
ی اصالحی ها پروژهی ابر مناسبی نیوالد انتخاب به ها روش نیا قتیحق در ).2003ورما و همکاران، (

  ).2005مرتضی و همکاران،  (دینما یم کمک
ی ها خواستگاه با سرما به مقاوم نیوالد از استفاده با سرما به مقاومتی برای اصالحی ها برنامه
 مزرعه و گلخانه شگاه،یآزما در برنج  برای ارقاممناسب غربالو ی اصالحی ها روش متفاوت،
 عنوان به روز 9 مدت بهگراد  درجه سانتی 10  حرارت درجهدر تحقیقی  هنیزم نیا در. است ریپذ امکان
 همکاران و نکایپر ).2006فارل و همکاران، ( است شده  معرفیبرنجی زن جوانه مرحله دری بحرانی دما

 مطالعه سرما به مقاومت با مرتبط صفات نییتع جهت برنج ارقام ازی تعداد در رای کیژنت تنوع )2000(
 به چه ساقه نسبتی برا متوسط یریپذ وراثت وی زن جوانه درصدی برا یی راباالی ریپذ وراثت و نمودند
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 گرفته انجامی شیرو مرحله در سرما به مقاومتی برا برنج دری مطالعات نیهمچن. دادند نشان چه شهیر
 صفات ثتوار نحوه). 2000، همکاران و نکایپر ؛2006؛ کروز و همکاران، 2004کروز و میالچ،  (است

 نشان نهیزم نیا در گذشته مطالعات جینتا. است مهم اریبس ناسبمی الحصا روش انتخاب در زین
ی شیرافزایغ وی شیافزا اثر با غالب ژن چهار لهیوس هبی زن جوانه مرحله در سرما به مقاومت که اند داده

 وجود مطالعات نیا در چند هر. شود یم کنترل) 1998؛ استاپیت و ویتکومب، 1997تاکاهاشی، (
پذیری باال برای صفات مرتبط با مقاومت به سرما  وراثتدر تحقیقی  .شد گزارش زین متجاوز کیتفک

 نقش عمل شدهمطالعات انجام در  ).1998استاپیت و ویتکومب، (زنی مالحظه گردید  در مرحله جوانه
لی و (و کاهش ارتفاع گیاه ) 1983داتا و صدیق، (های برنج  زردی برگصفات ها در کنترل  افزایشی ژن

  ومشاهده شد، اما برای صفاتی از قبیل وزن گیاهدر شرایط سرما ) 1986؛ کاو و خوش، 1980روتگر، 
ن نظر این محققا بنا به). 1983داتا و صدیق، (ها مالحظه گردید  افزایشی ژن ریشه اثر غیرکاهش طول

 در .باشد زا مقاومت به سرما بسیار متغیر مینوع عمل ژن و وراثت کمی و یا کیفی آنها با توجه به اج
ها در کنترل  افزایشی ژن نقش عمل افزایشی و غیر،آلل های دای ای دیگر با استفاده از تالقی مطالعه

ها بیشتر  افزایشی ژنالحظه گردید، اما نقش عمل غیرچه و سرعت رشد آن م صفات کاهش طول ساقه
  ).2006، همکارانکروز و (از عمل افزایش بود 

مرتبط با مقاومت به سرما شـامل        تاصفکننده     پارامترهای ژنتیکی کنترل   برآورد مطالعه نیا از هدف
. باشد یمتاثیر تیمار سرمایی     تحتچه   ساقه  طول کاهش و چه شهیر  طول کاهش ،یزن جوانه کاهش میزان 

پـذیری عمـومی و      کننـده، وراثـت     هـای کنتـرل     مهمترین پارامترهای مورد نظر نوع عمل ژن، تعـداد ژن         
 وی  عمـوم ی  ریپـذ  بیـ ترک صیتـشخ همچنـین   . بودنـد  های غالب و مغلـوب      خصوصی و فراوانی آلل   

از دیگـر    سـرما  به مقاومتی  برا نیوالد نیبهتر انتخاب و برنج های مورد مطالعه    پیژنوت دری  خصوص
  .باشند اهداف مدنظر می

  
  ها روش و مواد

 و صالح ندا، درود،یسپ ،یلمانید هپسند،شا ،یحسنشامل  برنج مارقان تحقیق ـبرای ای
IRFAON-215 های مقدماتی و وجود تفاوت بین آنها از نظر صفات مرتبط با  با توجه به ارزیابی
در سال . انتخاب گردیدند )چه ساقه طول و چه شهیر طول ،یزن جوانه کاهش میزان(مقاومت به سرما 

به ردیدند و همزمان با گع در رشت کشت  تحقیقات برنج کشور واقه والدین فوق در موسس1385
 .گردید 1F بذورگیری برای تهیه  ها به کمک مکش و دورگ خوشه رفتن اقدام به اخته کردن گلچه
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 در سرما به مقاومتی ابیارزی برا آنهاطرفه  یک آلل یدای تالق از حاصل 1F بذور و ارقام والدینی
 استفاده 1387 در سال رشتواحد ی اسالم زادآ دانشگاهگروه زراعت و اصالح نباتات  شگاهیآزما

 و کروز روش از استفاده بای زن جوانه مرحله در سرما به مقاومت نظر از ها پیژنوتی ابیارزی برا .شدند
تحت ی زن جوانه کاهش و چه طول ساقهکاهش  چه، شهیر طول کاهشدرصد  صفات ،)2006 (همکاران

  درصد70ل از شروع آزمایش بذور با استفاده از اتانول قب. ندشدی ریگ اندازه  و شاهدشرایط استرس
 قرار داده درصد 5 دقیقه در هیپوکلریت سدیم 20مدت   ثانیه شسته شدند و پس از آن به30مدت  به

والدینی و ( پیژنوت هر از بذر 30 تعداد.  مرتبه با آب مقطر استریل شستشو داده شدند6شدند و سپس 
1F (ها به پتری و ندشد داده قرارذ صافی مرطوب شده با آب مقطر استریل بر روی کاغ شید یپتر در 

 و شدند داده انتقال) ییسرما ماریت( گراد درجه سانتی 11 و) شاهد(گراد  درجه سانتی 25 ماریت دو
با استفاده از ژرمیناتور ایران دو مقدار مختلف دما . عبارتی آزمایش در دو تیمار فوق انجام پذیرفت به

 ماریت هر در.  لیتری و با قابلیت کنترل دما، نور و رطوبت اجرا گردید1KH RH( ،85 مدل(خودساز 
 .ها طبقات مختلف ژرمیناتور بودند ، که بلوکشد استفاده تکرار سه بای تصادف کامل بلوک طرح ک یاز

 و ندشدی بردار ادداشت یچه ساقه طول و چه شهیر طول ،یزن جوانه میزان صفاتمربوط به ی ها داده
 و میزان کاهش شد استفاده ماریت دوی ها داده سهیمقا ازفوق  صفات کاهش درصدی ریگ اندازهی برا

های  های نهایی در تجزیه و تحلیل عنوان داده  در مقایسه با شاهد بهییسرما ماریتصفات در شرایط 
  .استفاده گردیدرابطه زیر از زنی  برای محاسبه میزان جوانه. آماری مورد استفاده قرار گرفتند

100
N
n
  )برحسب درصد(زنی  معیار جوانه =×

  .باشد دیش می  تعداد کل بذور در هر پتری،N، تعداد بذور جوانه زده و nکه در آن 
) 2004 ( SPSSافزار با استفاده از نرم) 1965(روش شاپیرو و ویلک  ها به آزمون نرمال بودن داده

 افزار نرم از استفاده با انسیوار هیتجز ها، طمینان از نرمال بودن دادهانجام پذیرفت و پس از ا
MSTATC )1986 (نگیفیگر دوم روش با آلل یدا هیتجز برای .گرفت انجام) برنامه از )1956 

DIALLEL-SAS ) ،ی اجزا به ها پیژنوت مربعات مجموع. شد استفاده )2005ژانگ و همکاران
 وی عمومی ریپذ بیترکی ها انسیوار از استفاده با  وشدند کیکتفی خصوص و یعمومی ریپذ بیترک

  .دندیگرد برآورد تیغالب وی شیافزای ها انسیوار ،یخصوص
آزمون برابری ضـریب رگرسـیون کوواریـانس        ) 1954(روش هیمن   آلل با     قبل از انجام تجزیه دای    

برای صـفات مـورد   ) H0: b=1(واحد با ) Vr(ها  روی واریانس ردیف) Wr(نتاج با والد مشترک آنها 
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هـا و     دار بـودن تفـاوت بـین ژنوتیـپ          با توجـه بـه معنـی      ). 1977متر و جینکز،    (مطالعه انجام پذیرفت    
با استفاده  ) 1954(هیمن  روش  آلل با     غالبیت، تجزیه دای   - مدل افزایشی   همچنین صادق بودن فرضیات   

دار   معنـی SCAهـا کـه دارای    از تالقیبرای تعدادی . انجام گرفت) 2006اوکای،  (dial 98از برنامه 
  :)1962زینگر،  مت (بودند، هتروزیس با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید

100)
M

( 1 ×
−
MPV

PVF=  هتروزیس  
برای هر کدام از صفات با استفاده از آزمون ) MPV( از متوسط ارزش والدین     1Fاختالف میانگین   

t 2000روی،  ( قرار گرفتبررسی مطابق با رابطه زیر مورد(:  

                                             :هتروزیسدار بودن  بررسی معنی برای tآزمون 
2

1

8
3

e

ijij MPF
t

σ

−
=   

  
  بحث و جینتا

در  کـاهش    درصـد  صفاتهای مورد مطالعه از نظر        ژنوتیپ که داد نشان) 1 جدول (انسیوار زیآنال
 بـا یکـدیگر     یدار یمعنـ  الفاختثیر تیمار سرما    أت تحتزنی     میزان جوانه   و چه    طول ساقه ،  چه    طول ریشه 

نتـایج تجزیـه   . آلـل فـراهم آمـد    دار شدن اثر ژنوتیپ امکان تجزیـه دای        این با توجه به معنی      بنابر. دارند
 دار یمعنـ  مطالعه مورد صفات تمامی  برا SCA و GCA روش گریفینگ نشان داد که اثرات      آلل به   دای

 میـزان    و چـه     طـول سـاقه   ،  چـه     طول ریـشه  سه   از مقای   فوق که صفات  با توجه به این   ). 1 جدول( بودند
های   به شکل معیارها و شاخصاند، دست آمده همختلف بدر دو تیمار دمایی   گیری شده     اندازه زنی  جوانه

زنـی    چه و میزان جوانه      ساقه  طول چه،  ها را از نظر طول ریشه       باشند، که میزان مقاومت ژنوتیپ      نسبی می 
  .)2006 ،همکاران و کروز(دهند  نشان می برنج در مراحل اولیه رشد و نمو گیاهچه

، آزمـون   )1954(آلـل بـا روش هـیمن          طور که در باال اشاره گردید قبل از اقدام به تجزیه دای            همان
 با صفر و یک انجام گرفت که نتایج حاکی از وجـود اخـتالف               Vr روی   Wrبرابری ضریب رگرسیون    

هـای الزم بـرای      فـرض   ر با عدد صفر بـود، لـذا پـیش         دا  دار با عدد یک و عدم وجود تفاوت معنی          معنی
هـای غیرآللـی    های فوق که عمده آنها عدم وجود اپیستازی یا اثرات متقابـل ژن  آلل به روش تجزیه دای 

غالبیـت   -عبارتی کفایت مدل افزایشی    کننده صفات در والدین مورد تالقی است، صادق بود و به            کنترل
  ).2جدول (ظه گردید د مطالعه مالحبرای هر سه صفت مور
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روش  آلل به   های ژنتیکی مربوط به صفات فوق را با استفاده از تجزیه دای              برآورد پارامتر  )3(جدول  
پذیری عمومی و خصوصی بـرای تمـام          از آنجا که واریانس ترکیب    . دهد  را نشان می  ) 1956(گریفینگ  

 اثـرات بـا   هـای  ترتیـب ژن  عه بـه ، بنابراین در کنترل صفات مورد مطال      )1جدول  (دار است     صفات معنی 
ی ریپـذ  بیـ ترککوچک بودن نـسبت واریـانس        صفاتی  تمامی  برا. غیرافزایشی نقش دارند   وی  شیافزا

 کرـپیـشنهادی بیـ    نـسبت  نییپـا  دارـمقـ ین  ـو همچن ی  صوصـخی  رـیذـپ  بـیترک انسیواربه  ی  عموم
در تبین صفات مـرتبط بـا       ی  شیفزاا اثرات به نسبتی  شیرافزایغ اثراتبیانگر نقش بیشتر    ) 1978بیکر،  (

 و چه ساقه طول چه، شهیر طول در کاهش صفاتی  برای  عمومی  ریپذ وراثت. باشد  مقاومت به سرما می   
 کـه  شـده  برآوردی  باالی  ریپذ وراثت. شد برآورد درصد 81 و 68 ،86 با برابر بیترت بهی  زن جوانه زانیم

) 2000پرییانکا و همکـاران،      (گذشته اتقیتحق درمطلوب این صفات است،      توارث تیقابل نیابیانگر  
  .است شده گزارشنیز 

  
  .برنج در سرما به مقاومت با مرتبط صفات ازی تعدادی ابیارزی برا 7×7 آلل یدا ک یدر انسیوار هیتجز -1 جدول

GCA :یعمومی ریپذ  بیترک، SCA :یخصوصی ریپذ  بیترک  
  . درصد1 و  درصد5 احتمال سطح در دار یمعن دهنده نشان بیترت به: **و *
  

 برنج در سرما به مقاومت با مرتبط صفات ازی تعداد و تست آنها برای Vr نسبت به Wr ضرایب رگرسیون -2جدول 
  .غالبیت -زنی برای بررسی کفایت مدل افزایشی در مرحله جوانه

  b±sb  H0: β=0, t value  H0: β=1, t value صفت
  ns59/1  76/2**  23/0±63/0  )درصد(چه   ریشهکاهش طول 

  ns66/1  91/2*  22/0±64/0  )درصد(چه   کاهش طول ساقه
  -ns476/0  348/4**  258/0±22/1  )درصد(  زنی کاهش میزان جوانه

ns ،*درصد1 و  درصد5دار در سطح احتمال  دار و معنی ترتیب غیرمعنی به: ** و .  

  منابع
 تغییرات

  درجه
 آزادی

کاهش طول 
 )درصد( چه  ریشه

چه   کاهش طول ساقه
 )درصد(

کاهش میزان 
 )درصد( نیز جوانه

 85/794* 65/1123* 35/997* 2 تکرار

  21/2218** 89/1285** 79/900** 27 ژنوتیپ
GCA 6 **11/1131 **74/1798 **52/3660  
SCA  21 **03/661  **82/638  **58/956  
 32/171 99/292 28/217 54 خطا
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  .برنج در سرما به مقاومت با مرتبط صفاتی برا نگیفیگر روش هبی کیژنتی پارامترها برآورد -3 جدول
  پارامترهای
 ژنتیکی

چه   کاهش طول ریشه
 )درصد(

  چه  کاهش طول ساقه
 )درصد(

  زنی کاهش میزان جوانه
 )درصد(

σ2g 41/17 96/42 15/100 
σ2s 1/147 28/115 75/261 

 43/0 43/0 19/0 پیشنهادی بیکرنسبت 
 81/0 68/0 86/0 عمومیپذیری  وراثت
 08/0 19/0 25/0 خصوصیپذیری  وراثت

σ2g/σ2s 12/0 37/0 38/0 
σ2g :یعمومی ریپذ بیترک انسیوار، σ2s: یکیژنت نسبت ،یخصوصی ریپذ  بیترک انسیوار

22

2

2

2

sg

g

σσ

σ

+

.  

  
این . ارائه گردیده است   )4(در جدول   ) 1954( هیمن    برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش      

دو جز واریانس غالبیت    چه      کاهش طول ساقه   و   چه    کاهش طول ریشه  ادند که برای صفات     نتایج نشان د  
)1H (       و نیز شکل دیگر واریانس غیرافزایشی)2H (کـاهش میـزان    دار بودنـد ولـی بـرای صـفت            معنی

در دو   2Hاز آنجا که بـرآورد      . دار بود   نیز معنی ) D(بر دو جزء فوق واریانس افزایشی         عالوه زنی  جوانه
نداشـت، حـاکی از      1H اختالف چشمگیری با جز      چه    کاهش طول ساقه   و   چه    کاهش طول ریشه  فت  ص

میـزان  ). 2004واسـتاوا،     ورما و سـری   (کننده این صفات بود       های منفی و مثبت کنترل      توزیع متقارن ژن  
بـرآورد گردیـد و     ) 99/0(حـدود یـک      زنـی   کاهش میزان جوانـه   برای صفت   ) D/1H(5/0درجه غالبیت   

هـای غالـب      بـرآورد نـسبت ژن    . را نتیجـه گرفـت    هـای عامـل ایـن صـفت           ژنکامـل   غالبیت  توان   می
[kd/(kd+kr)]   در والـدین مـورد اسـتفاده فراوانـی          زنی  کاهش میزان جوانه  داد که برای صفت        نشان 

ی بـرا  تیغالب درجه مقدار). 2004لنگ و هانگ،    (های مغلوب بیشتر است       های غالب نسبت به آلل      آلل
 ،93/1 بـا  برابـر  بیـ ترت بهی  زن جوانه زانی م کاهش و چه ساقه  طول کاهش چه، شهیر طولکاهش   صفات

 چه ساقه  طول کاهش  و چه شهیر طولکاهش   صفاتی  برا تیغالب فوق دهنده نشان که بود 99/0 ،26/1
  .بودی زن جوانه زانی مکاهش صفتو غالبیت کامل برای 
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زنـی     در مرحله جوانه   برنج در سرما به مقاومت با مرتبط صفات ازی  تعداد برآورد پارامترهای ژنتیکی برای      -4جدول  
  .با استفاده از روش هیمن

  پارامترهای ژنتیکی
کاهش طول 

 )درصد(چه   ریشه
چه   کاهش طول ساقه

 )درصد(
 زنی کاهش میزان جوانه

 )درصد(
 D( 82/179±70/12/394±12/200  33/1413±09/245( واریانس افزایشی

 1H(  67/667±49/96/623±33/258 89/1390±03/249(نس غالبیت واریا
 2H(  29/618±87/07/503±81/183 78/927±01/160(فرم دیگر واریانس غیرافزایشی 

 D/1H((  93/1±96/0 26/1±43/0 99/0±09/0(0.5(درجه غالبیت 
 kd/(kd+kr)(  48/0±08/0 49/0±09/0 67/0±03/0(های غالب  نسبت ژن

 h(  21/22- ±97/5 87/18-±30/7 16/5±59/5( جهت غالبیت متوسط
 1H4 /2H(  23/0 20/0 17/0(های دارای اثرات مثبت و منفی  نسبت ژن

  
 ،رنددا سرما به مقاومت با معکوس رابطه چه  طول ریشه کاهش درصد: چه  کاهش طول ریشهدرصد 

تاثیر سرما مقدار هر کدام از  ت و تحتاس شتریب آنها در صفاتمیزان کاهش  کهیی ها پیژنوتعبارتی  به
و ) GCA(پذیری عمومی  اثرات ترکیب. ندردا سرما بهی کمتر مقاومت ،اند صفات بیشتر کاهش یافته

نین متوسط میزان چو هم چه  کاهش طول ریشهبرای صفت درصد ) SCA(پذیری خصوصی  ترکیب
. ارائه شده است 5ها در جدول کاهش در صفت فوق برای والدین و هیبریدهای حاصل از تالقی آن

 پسند شاه ( درصد83/92 از 1F یها تالقی در راتییتغ دامنه چه شهیر طول در کاهشی برا
IRFAON215 × (درصد53/35 تا ) یلمانید × IRFAON215 (ازی تعداد در. بود ریمتغ 

 × یحسن صالح، × پسند شاه ندا، × پسند شاه درود،یسپ × پسند شاه ،یحسن × پسند شاه رینظ دهایبریه
 نیانگیم مقدار ×IRFAON215 صالح وی لمانید × ندا ندا، × درودیسپ صالح، × درودیسپ درود،یسپ

 طور به GCA که داد نشانحاصله  جینتاهمچنین . بود کمتر مربوطه نیوالد از چه شهیر طولدر کاهش 
پذیری    قابلیت ترکیب.است دار یمعنی لمانیدی برای منف طور به و صالح و پسند شاهی برا مثبت

طور منفی  هب ندا × یحسن و درودیسپ × پسند شاههای  یتالق در صفت نیای برا) SCA( خصوصی
  ).5 جدول( دیدار گرد یمعن
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 در کاهش متوسط ،)قطری باال) (SCA(ی خصوص ،)خرآستون  ()GCA(ی عمومی ریپذ بیترک برآورد -5 جدول
  .برنج در) قطر (نیوالد و) قطر نییپا (چه شهیر طول

-IRFAON صالح دیلمانی ندا سپیدرود حسنی شاهپسند ژنوتیپ
215 GCA 

  66/8* 61/33 -75/12 54/13 -32/6 -75/15* -89/7 78/76 شاهپسند
 -09/4 -62/36 96/7 81/14 -41/24** -59/1 36/77 35/58 حسنی

 86/4 40/8 -54/1 -25/5 -19/5 87/81 85/60 45/59 سپیدرود

 03/3 -43/31 31/14 -58/8 56/98 39/64 21/36 05/67 ندا

  -72/14** -60/30 -79/9 16/45 41/41 56/46 67/57 15/69 دیلمانی
  94/8* -70/1 33/81 11/46 97/87 94/73 49/74 53/66 صالح

IRFAON-215 83/92 01/62 19/89 21/88 53/35 75/65 46/77 69/6- 

   57/23 LSD5%     

   03/31 LSD1%      
  . درصد1 و  درصد5 احتمال سطح در دار یمعن دهنده نشان بیترت به: **و *

  
دهد که رقم ندا با بیشترین میزان کاهش طول  نتایج تجزیه گرافیکی برای این صفت نشان می

پسند، دیلمانی و حسنی نزدیک  در دورترین نقطه از مبدأ مختصات و ارقام بومی شاه) 56/98(چه  ریشه
هایی که در قسمت پایین خط رگرسیون قرار گرفتند، دارای  ژنوتیپ). 1شکل (ند به آن قرار داشت

تر بوده و  های غالب تقریباً یکنواخت های غالب بودند، زیرا نتاج مربوط به والد برخوردار از ژن ژن
از آنجا که والد دیلمانی برای این صفت ). 1996کرسی و پونی، (دارای واریانس کمتری هستند 

های غالب بود و از طرفی والد ندا که  ین والد به مبدأ مختصات بود، دارای بیشترین وفور آللتر نزدیک
 )8(این نتیجه از جدول . های مغلوب بود دورترین والد از مبدأ مختصات بود، دارای بیشترین تعداد آلل

 ژنتیکی و همچنین پراکندگی والدین در طول خط رگرسیون مبین وجود تنوع. گردد میاستنتاج نیز 
همچنین برای این صفت خط رگرسیون . های غالب و مغلوب در والدین مورد مطالعه بود وجود ژن

های  دهنده فوق غالبیت ژن  و سهمی محدودکننده را در بخش منفی قطع نمود، که نشانWrمحور 
  .کننده این صفت است کنترل
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  چه  برای درصد کاهش طول ریشهVr بر روی Wr رگرسیون -1شکل 
  .)IRFAON-215 :7؛ صالح :6؛ دیلمانی :5؛ ندا :4؛ سپیدرود :3 ؛حسنی: 2؛ پسند شاه: 1(

  

  درصد06/92 از 1F یها تالقی در چه ساقه طول کاهش زانیم: چه  کاهش طول ساقهدرصد 
 در نیهمچن. )6 جدول (بود ریمتغ) یلمانید × یحسن(  درصد38/21 تا) × IRFAON215پسند شاه(
 × یحسن ،× IRFAON215یحسن ندا، × یحسن درود،یسپ × یحسن ،یلمانید  ×یسنحی دهایبریه

 زانیم ×IRFAON215صالح وی لمانید × درودیسپ ندا،  ×درودیسپ صالح،×  درودیسپ صالح،
 نیای براعمومی  پذیری بررسی ترکیب جینتا. بود تر نییپا نیوالد متوسط از چه ساقه طول در کاهش
. ندبود دار یمعن) مثبت (صالح و) یمنف طور به(ی لمانید وی حسن نیوالد در GCA که داد نشان صفت

ی تالقی برا مثبت طور به SCA که شد داده نشان نیهمچن صفت نیای برا
  ).6 جدول( ندبود دار یمعن ندا ×یحسنی تالقی برای منف طور به و  ×IRFAON215پسند شاه

دهد که رقم حسنی با  نشان می چه  هکاهش طول ساقنتایج تجزیه گرافیکی برای صفت درصد 
نزدیک مبدأ مختصات و رقم ندا با حداکثر ) 77/44(در بین والدین  چه  کاهش طول ساقهکمترین میزان 

همچنین پراکندگی والدین در طول خط رگرسیون مبین . میزان صفت در دورترین نقطه قرار داشتند
از آنجا که والد . والدین مورد مطالعه بودهای غالب و مغلوب در  وجود تنوع ژنتیکی و وجود ژن
های غالب بود  ترین والد به مبدأ مختصات بود، دارای بیشترین وفور آلل حسنی برای این صفت نزدیک

های  و از طرفی والد ندا که دورترین نقطه از مبدأ مختصات قرار داشت، دارای بیشترین تعداد آلل
نیز این نتیجه را مورد تایید ) 8جدول (والدین مورد مطالعه های غالبیت در  برآورد نسبت. مغلوب بود

عبارتی مقاومت  هو ب (چه  طول ساقهدر کاهش این نتیجه مبین این است که میزان کمتر . دهد قرار می
های غالب کنترل  در ارقام مورد مطالعه توسط آلل )چه بیشتر در قبال سرما از نظر صفت طول ساقه

  ).2شکل (شود  می
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 طول کاهش متوسط ،)قطری باال) (SCA(ی خصوص ،)خرآستون  ()GCA(ی عمومی ریپذ بیترک برآورد -6 جدول
  .برنج در) قطر (نیوالد و) قطر نییپا (چه  ساقه

IRFAON صالح دیلمانی ندا سپیدرود حسنی شاهپسند ژنوتیپ
-215 GCA 

 45/6  45/66* -02/11 37/1 -19/14 -94/8 77/7 81/48 شاهپسند

  -29/18* -17/50 88/16 -07/5 -63/20* 74/1 77/44 56/52 حسنی
 06/2 -53/13 -30/8 -10/5  -76/8 19/82 14/42 20/56 سپیدرود

 92/4 -82/39 25/11 61/7 75/98 85/54 62/22 81/53 ندا

  -87/11** -78/21 -43/5 08/47 29/57 71/41 38/21 58/52 دیلمانی
  75/12** 01/9 94/75 08/52 56/85 14/63 97/67 81/64 صالح

IRFAON
-215 06/92 61/41 02/92 25/90 34/55 98/69 49/89 97/3 

   39/27 LSD5%     

   06/36 LSD1%      
  . درصد1 و  درصد5 احتمال سطح در دار یمعن دهنده نشان بیترت به:  **و *
  

 
  

  چه  برای درصد کاهش طول ساقهVrبر روی  Wr رگرسیون -2شکل 
  .)IRFAON-215 :7؛ صالح :6؛ دیلمانی :5؛ ندا :4 ؛سپیدرود :3 ؛حسنی: 2؛ ندپس شاه: 1(

  
 پسند شاه ( درصد83/96 ازی ا دامنهی دارا 1F یها تالقی: یزن جوانه زانیم کاهشدرصد 

IRFAON215 × (درصد 47/11 تا )جدول( بودندی زن جوانه زانیم در کاهشی برا) ندا × یحسن 
ی زن جوانه نیانگیم ها تالقی ندا × یحسن درود،یسپ × پسند شاه ندا، × درودیسپی دهایبریه در. )7
 که داد نشان پذیری عمومی و خصوصی ررسی قابلیت ترکیبب جینتا. دادند نشان را نیوالد از تر نییپا
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ی لمانید وی حسن والد دو در و مثبت طور به IRFAON215 و پسند شاه والد دو در GCA مقدار
 × پسند شاه رینظ ها یتالق ازی بعض دری منف طور به SCA مقدار. اند شده ارد یمعنی منف طور به
 پسند شاهی ها یتالقی برا که آن حال و است دار یمعن  × IRFAON215ندا و ندا × یحسن درود،یسپ

IRFAON215 ×، صالح IRFAON215 × است شده دار یمعن مثبت طور به صالح × پسند شاه و 
  ).7 جدول(

 و سهمی محدودکننده را در بخـش منفـی          Wr خط رگرسیون محور     Vr روی   Wrی  تجزیه گرافیک 
دهنـده متنـوع بـودن والـدین مـورد مطالعـه             پراکندگی والدین در طول خط رگرسیون نشان      . قطع نمود 

ترین و دورتـرین نقطـه از مبـدأ مختـصات             ترتیب در نزدیک   قرار گرفتن ارقام حسنی و ندا به      . باشد  می
کننـده درصـد      های غالب و مغلوب کنتـرل       ترتیب حاوی بیشترین آلل     این دو رقم به    بیانگر این است که   

دهـد کـه      های غالبیت در والدین نیز نـشان مـی         برآورد نسبت ). 3شکل  (بودند   یزن جوانه زانیم کاهش
  ).8جدول ( است 37/0 و 89/0بر با ترتیب برا های غالب در دو رقم فوق به نسبت آلل

  
 کاهش متوسط ،)قطری باال) (SCA(ی خصوص ،)خرآستون  ()GCA(ی عمومی ریپذ بیترک برآورد -7 جدول

  .برنج در) قطر (نیوالد و) قطر نییپا) (درصد( یزن جوانه زانیم
IRFAON صالح دیلمانی ندا سپیدرود حسنی شاهپسند ژنوتیپ

-215 GCA 

  53/14**  18/69**  22/14** 93/6 99/0  -61/24** -51/2 44/49 شاهپسند
  -01/22** -62/21 36/11 80/5  -07/17* -05/0 50/20 47/42 حسنی
 94/2 83/1 46/6 95/10 -94/7 02/65 33/33  32/45 سپیدرود

 -89/1  -32/86** 66/6 32/3 85/98 55/45 47/11 09/66 ندا

  -17/18** -97/10 -97/8 57/12 70/35 18/48 08/18 75/55 دیلمانی
 -24/0  32/65** 44/4 06/25 98/56 62/61 57/41 98/70 صالح

IRFAON
-215 83/96 78/57 44/95 45/89 08/41 32/47 43/93 **84/24  

   93/20 LSD5%     

   55/27 LSD1%      
  . درصد1 و  درصد5 احتمال سطح در دار یمعن دهنده نشان بیترت به:  **و *
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  زنی  برای درصد کاهش جوانهVr بر روی Wr رگرسیون -3شکل 
  .)IRFAON-215 :7؛ صالح :6؛ دیلمانی :5؛ ندا :4 ؛سپیدرود :3 ؛حسنی: 2؛ پسند هشا: 1(

  
  ویعمومی ریپذ بیترک برآورد هستند،ی کم سرما به مقاومت با مرتبط صفات که نیا به توجه با

 تیاهم زئحا ندهیآ ارقام در مطلوبی ها ژن بیترک در آنها توارث نحوه وی ریپذ وراثت ،یخصوص
 با سهیمقا در رای شیرافزایغ اثرات شتریب تیاهم صفات تمامی برا شده برآوردی کیژنت اثرات. است
 اثرات نقش بری مبن )2006 (همکاران و کروزی ها افته یبا مطابق جینتا نیا. داد نشانی شیافزا اثرات

 ازی عضب بودن مقاوم وجود بابنابراین، . بودی زن جوانه زانیم در کاهش زانیم کنترل دری شیرافزایغ
 را خودشان ماندن زنده قدرت عاًیسر رند،یگ قراری طوالن مدت به محدود طیشرا در زین آنها برنج ارقام
  .دهند یم دست از

 
 در مرحلـه  بـرنج  در سـرما  بـه  مقاومـت  با مرتبط صفات ازی تعداد برآورد نسبت های غالبیت در والدین -8جدول  
  .زنی جوانه

 های والد نسبت آلل
چه   هکاهش طول ریش

 )درصد(
چه   کاهش طول ساقه

 )درصد(
  زنی جوانهکاهش میزان 

 )درصد(

 79/0 63/0 83/0 پسند شاه

 89/0 80/0 84/0 حسنی

 75/0 37/0 54/0 سپیدرود

  37/0  -18/0  -20/0  ندا
  79/0  72/0  85/0 دیلمانی
  58/0  76/0  46/0 صالح

IRFAON-215 04/0 30/0 51/0 
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  .دار  معنیSCAهای دارای  ای تالقی محاسبه هتروزیس بر-9جدول 
  میزان هتروزیس  تالقی  صفت

  )درصد(چه   کاهش طول ریشه  -06/25*  پسند شاه× سپیدرود 
  -83/58**  حسنی× ندا 

  IRFAON-215  *13/33× پسند  شاه
  )درصد(چه   کاهش طول ساقه

  -48/68**  حسنی× ندا 
  -81/20  سپیدرود× پسند  شاه

  -78/80**  حسنی× ندا 
  47/163**  صالح× پسند  شاه

  IRFAON-215  **55/35× پسند  شاه
  -IRFAON-215  96/6× ندا 

  )درصد( زنی کاهش میزان جوانه

  IRFAON-215  30/3× صالح 
  . درصد1 و  درصد5 احتمال سطح در دار یمعن دهنده نشان بیترت به: ** و *

  
 به مقاومتبهبود ی برا ارقام نیا که دادند شاننی منف GCA با نیوالد مطالعه نیا در که نیا جهینت
 نظر از شده مطالعه صفاتی برا مثبت GCA ارقام با که یصورت در د،نباش یم مطلوب ینیوالد سرما

دار بودند، هتروزیس   معنیSCAهایی که دارای  برای تالقی. بودندی نامطلوب نیوالد سرما، به مقاومت
یی ها  یتالق که )9جدول  ( بررسی شد و نتایج نشان دادندtا آزمون دار بودن آنها نیز ب محاسبه و معنی

 مرحله در را سرما به تیحساس و سرما به مقاومتی براباال  سیهتروز بیترت به مثبت وی منف SCA با
 در ،ندسته صفات کنترل در افزایشیغیر اثرات رندهیبرگ در SCA  انسیوار. دادند نشانی زن جوانه
 که دهد یم نشان ژن عملی شیرافزایغ جز. استی شیافزا عمل ازی واکنش GCA  انسیوار که یحال
 اثرات مطالعه. باشند تیاهمی دارا توانند یم دیبریهی ها پروژه در استفادهی برا نظر مورد نیوالد

GCA  ی ریپذ بیترکی برا آل دهیا والد ک یعنوان بهی لمانید که داد نشانو همچنین میانگین صفات
 و چه شهیر طولی برای مناسبی عموم کننده  بیترکی حسن نیهمچن و است صفات تمام دری عموم

 رقم به مربوط کاهش زانیم نیکمتر و ندا رقم را فوق صفات کاهش نیشتریب. باشد یمی زن جوانه زانیم
 SCA اثرات برآورد .بود) یزن جوانه زانیم( صالح و) چه ساقه طول(ی حسن ،)چه شهیر طول(ی لمانید

 صفت سه هر در سرما به مقاومتی برا مطلوبی تالق ک یعنوان به ندا × یحسنی تالق که داد ننشا
دهد که تالقی مذکور  دهد و نشان می بررسی هتروزیس نیز این موضوع را مورد تأیید قرار می. باشد یم
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 توان یم کهی کل استنتاج کی. باشد دار می از نظر هر سه صفت مورد مطالعه دارای هتروزیس منفی معنی
 هستند، آنها نیوالد ازی کی یلمانید وی حسن کهیی ها یتالق که است نیا آورد دست به جینتا نیا از

ی ها پروژه در توان یم والد دو نیا از جهینت در و دهند یم نشان صفات تمامی برای مطلوب GCA اثرات
  .نمود استفادهی اصالح
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Abstract1 

The inheritance of cold resistance was evaluated at the germination stage in 
crosses between seven rice genotypes as half diallel. Analysis of variance indicated 
that there were highly significant differences among the genotypes, general 
combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) for percentage of 
reduction in radicle length (RL), percentage of reduction in plumule length (PL) 
and percentage of reduction in germination (GP). Significance of GCA and SCA 
revealed that additive and non-additive gene effects were controlled the inheritance 
of studied traits, but according to the higher magnitude of the dominance variance 
than additive variance and low value of genetic ratio showed that non-additive gene 
action was predominant than additive. Broad-sense heritability were 86, 68 and 
81% for RL, PL and GP respectively. The assessments of GCA effects revealed 
that Deilamani was an ideal general combiner characters and superior variety for 
all Hassani was also a good general combiner for PL and GP. The degree of 
dominance were 1.93, 1.26 and 0.99 for RL, PL and GP respectively and indicated 
over-dominance of gene effects for RL and PL and dominance effects for GP.The 
estimates of SCA effects of top ranking crosses indicated that Neda×Hassani could 
be regarded as the most desirable cross combination for all of three traits. In this 
cross SCA effect and estimated heterosis were significant and negative. 
Consequently crosses that Hassani and Deilamani was one of the parents, indicated 
desirable SCA effects for all of the traits, and could be used for breeding 
programes. 
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