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  زيتبر دانشگاه يكشاورز دانشكده استاد، 4، كشور برنج تحقيقات موسسه علمي هيات عضو، 3

  )29/2/89 :تصويب تاريخ - 20/8/87 :دريافت تاريخ(
  
  دهيچك

  
 كنترل در مؤثر عوامل تعداد برآورد و يريپذ وراثت ها، ژن عمل يچگونگ يبررس منظور به

 ،1P، 2P، 1F، 2F يها نسل برنج، در آن با مرتبط صفات از يبرخ و دانه عملكرد يكيژنت
1BC 2 وBC يها يتالق از صلحا IRFAON-215 × صالح و پسند شاهIRFAON-215 × هيته 
 جينتا .شدند كاشته تكرار سه با يتصادف كامل يها بلوك طرح قالب در و مزرعه طيشرا در و

  موردصفات نظر از ها نسل نيب يدار يمعن تفاوت كه داد نشان انسيوار هيتجز از حاصل
 و شد يبررس صفات در يزيآم شيخو يرو پس و سيهتروز نيهمچن .شتدا وجود مطالعه
 مشاهده دانه صد وزن و خوشه طول اه،يگ ارتفاع دانه، عملكرد يبرا دار يمعن مثبت سيهتروز
 طول كه داد نشان يپارامتر شش مدل از استفاده با صفات يبرا ها نسل نيانگيم هيتجز .ديگرد
 قرار يشيافزا اثر تأثير تحت فقط دوم يتالق در دانه طول و اول يتالق در دانه عرض و

 عرض و اول يتالق در دانه عملكرد و اهيگ ارتفاع دانه، صد وزن صفات كه يحال در .داشتند
 توسط دوم يتالق در يده خوشه تا روز تعداد و دانه عملكرد دانه، صد وزن دانه، شكل و

 تيغالب فوق اثر وجود انگريب تيغالب درجه مقدار  .گرفتند قرار تأثير تحت يشيافزا ريغ اثرات
 و پسند  شاه × IRFAON-215 يتالق در اهيگ ارتفاع و دانه صد وزن دانه، شكل و طول يبرا

 هر در صفات ريسا يبرا و بود IRFAON-215 × صالح يتالق در دانه شكل و دانه صد وزن
 ملع سهم كه يصفات و دانه عملكرد يبرا .ديگرد مشاهده ناقص تيغالب از يدرجات يتالق دو
 مواد از استفاده با سيهتروز از يريگ بهره امكان بود، شتريب آنها كنترل در ها ژن يشيافزا ريغ

   .دارد وجود حاضر قيتحق در شده مطالعه ياصالح
  

  ،يريپذ وراثت ،يكيژنت مدل ژن، عمل ها، نسل نيانگيم هيتجز برنج، :كليدي هاي  واژه
  .سيهتروز                          

  
  همقدم

 جهان در زراعي اهانيگ مهمترين از يكي برنج
 مردم %50 از بيش براي غذايي عمده غله يك و باشد يم

 به رانيا از مناطقي در كه اين وجود با .است جهان
 ولي شود، يم پرداخته استراتژيك اهيگ اين توليد و كشت

 در محصول اين كنندگان وارد از يكي زمره در ما كشور
 آينده نياز تأمين ن،يبنابرا .)FAO, 2007( باشد يم جهان
 مطلوب كيفيت با و پرمحصول ارقام توليد طريق از كشور

 برنامه از يتوجه قابل بخش برنج ديتول .است ضروري
 از بيش در و دارد بر در را ييخودكفا و ييغذا تأمين
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 مناطق ديگر و آسيا قاره اراضي از هكتار ميليون 140
 يها نيزم بودن حدودم علت به .شود مي كشت جهان
 شيافزا قيطر از آن ديتول برنج، زراعت در استفاده قابل

 & Verma)  رديگ مي قرار مدنظر سطح واحد در محصول

Srivastava, 2004). از يآگاه هدف نيا به لين جهت 
 آن با مرتبط صفات و دانه عملكرد يكيژنت يها  يژگيو

 كي هر توارث نحوه و كننده كنترل يها ژن تعداد شامل
 روش نييتع يبرا مناسب يراهكار تواند يم آنها از

 .باشد سطح واحد در ديتول شيافزا يبرا مناسب ياصالح
 اطالعات نيا آوردن فراهم يبرا ها روش نيتر مناسب از

 در اما .باشد يم ها نسل نيانگيم هيتجز و آلل يدا هيتجز
 زمان كي در يتالق چند مورد در آلل يدا هيتجز كه يحال

 ياختصاص طور به ها نسل نيانگيم هيتجز د،ينما يم بحث
 اثر ژهيو به ،يكيژنت ياثرها  ينسب تياهم و كرده عمل

 متفاوت يها نسل نيانگيم از استفاده با را ،يستازياپ
 ).Kang, 1994( سازد مي مشخص تالقي يك از حاصل

 هيته و خالص يها نيال نيب يتالق انجام با منظور نيبد
 تجزيه طريق از و 2BC و  1F، 2F، BC1 هاي نسل بذر

 درون در موجود ژنتيكي روابط توان مي ها نسل ميانگين
 ،يشيافزا يكيژنت ياثرها جهينت در و ها نسل نيب و

 نمود برآورد را يژن يها مكان نيب متقابل اثر و تيغالب
)Mather & Jinks, 1977.(   

 يبرتر و شرفتيپ نيمب ديبريه هيبن اي سيهتروز
 در نبرديا نيال دو يتالق از شده ديتول 1F يدهايربيه

 شاهد تهيوار كي اي نيوالد متوسط برتر، والد با سهيمقا
 اثر اي تيغالب فوق ت،يغالب به عموماً سيهتروز .است

 كنترل يژن يها مكان يتمام اي يبرخ در يآلل ريغ متقابل
 يرو پس .شود يم داده نسبت صفت كي كننده

 از شده ديتول نتاج نمود كاهش گرانيب كه يزيآم شيخو
 در يگوسيهموز شيافزا از يناش  است، يزيآم شيخو

 باشد يم )2F مثال يبرا( تفرق حال در يها نسل
)Mather & Jinks, 1982.( سيهتروز از استفاده برنج در 

 توسط آن دهنده ليتشك ياجزا و دانه عملكرد يبرا
، Virmani et al. (2003) جمله از نيمحقق از ياريبس

Alam et al. (2004) وNuruzzaman et al.  (2002) 
   .است گرفته قرار يبررس مورد

 با متفاوت صفات يرو يمتعدد مطالعات برنج در
 نيانگيم هيتجز جمله از مختلف يها روش از استفاده

 Honarnejad & Torang .است رفتهيپذ انجام ها نسل
 دادند نشان اه نسل نيانگيم هيتجز از استفاده با (2002)

 تعداد اه،يگ ارتفاع دانه، عملكرد صفات توارث در كه
 اثر نيهمچن و تيغالب ،يشيافزا اثر خوشه طول و پنجه

 در نيهمچن .دارند دخالت ها ژن يرآلليغ متقابل
 يتعداد يبررس در Honarnejad (1994) گريد يشيآزما
 صفات يكيژنت كنترل در كه نمود مشاهده برنج صفات از

 تيغالب اثر سهم خوشه طول و اهيگ در دانه دعملكر
  .Cruz et alشيآزما .بود يشيافزا اثر سهم از شتريب

 شش يرو ها نسل نيانگيم هيتجز صورت به كه (2006)
 دهنده نشان رفت،يپذ انجام سرما به مقاوم و حساس رقم
 چه ساقه رشد در يآلل ريغ متقابل اثر و تيغالب ياثرها
 Roy قيتحق در نيهمچن .بود يياسرم ماريت تأثير تحت

& Panawar (1993) جهت كه يپارامتر شش مدل با 
 رفت،يپذ انجام آنها متقابل اثر و ها ژن اثر يابيارز

 يماريب به ارقام مقاومت با رابطه در كه شد مشخص
 تيغالب اثر و يشيافزا اثر برنج در ييايباكتر يسوختگ

 وجود تيغالب × يشيافزا متقابل اثر نيهمچن و ها   ژن
 سهم Sharma & Mani (2001) گزارش اساس بر .دارد
% 50 تا روز تعداد صفات يبرا ها ژن يشيرافزايغ اثر
 در دانه عملكرد و دانه صد وزن اه،يگ ارتفاع ،يده گل
 نسبت و برداشت شاخص يبرا مقابل در .بود شتريب بوته
 ها ژن يشيافزا ريغ و يشيافزا اثر سهم دانه شدن ليطو
   .آمد دست به كساني بايرتق

 يكيژنت يها  يژگيو يبررس هدف با حاضر مطالعه
 از برنج رقم سه در آن ياجزا از يبرخ و دانه عملكرد

 زانيم توارث، نحوه كننده، كنترل يها ژن تعداد ليقب
 نيا كننده كنترل يها ژن تيغالب درجه و يريپذ وراثت
 اجرا اه نسل نيانگيم هيتجز روش از استفاده با صفات
  .ديگرد

  
  ها روش و مواد

 يتالق از حاصل مختلف يها نسل :يا مزرعه اتيعمل
  IRFAON-215× صالح و پسند شاه×IRFAON-215 ارقام
 نيا يبرا .گرفتند قرار استفاده مورد قيتحق نيا در

 ،1F، 2F ،ينيوالد يها نسل 1386 سال بهار در منظور
1BC 2 وBC نسل شش عنوان به ها يتالق نيا از حاصل 
 هيته 1385 و 1384 يها سال يط در كه )ماريت(



 3  ... بررسي ژنتيكي برخي از صفات مورفولوژيكي برنج: و همكارانشريفي   

 با يتصادف كامل يها بلوك طرح قالب در بودند، دهيگرد
 در واقع كشور برنج قاتيتحق موسسه مزرعه در تكرار سه

 و يشرق قهيدق 36 و درجه 49 ييايجغراف طول با رشت،
 ارتفاع با يشمال قهيدق 16 و درجه 37 ييايجغراف عرض

 يلتيس خاك بافت و آزاد يايدر سطح از تر نييپا متر 7
 از كي هر تكرار هر در .شدند كشت  = 5/6pH با يرس

 در 2BC و 1BC يها نسل ف،يرد 4 در 1F نسل و والدها
 كشت متر 3 طول به فيرد 10 در 2F نسل و فيرد 6

 يرو در ها بوته فاصله نيهمچن و ها فيرد فاصله .شدند
 هيكل .شد گرفته نظر در متر يسانت 25 ها فيرد

 رفتيپذ صورت داشت مرحله طول در الزم يها مراقبت
 شكل و عرض طول، دانه صد وزن دانه، عملكرد صفات و

 آغاز تا ينشاكار از روز تعداد ،يتالق دو هر در دانه
 ارتفاع و  IRFAON-215× صالح  يتالق در يده خوشه

 پسند شاه ×  IRFAON-215يتالق در خوشه طول و اهيگ
 حذف از پس كرت هر از .گرفتند قرار يريگ اندازه مورد
 و 1P، 2P نيوالد از بوته 10 ،يبردار نمونه يا هيحاش اثر

 و )تكرار 3 در بوته 30 مجموع در( تكرار هر در 1F نسل
 70 و 20 ،27 بيترت به 2F و 1BC، 2BC يها نسل در

 210 و 60 ،81 در تكرار 3 مجموع در( تكرار هر در بوته
  .شدند يريگ اندازه صفات يبردار ادادشتي يابر )بوته

 بودن نرمال يها آزمون از پس :يآمار يها  هيتجز
 هيتجز مورد مختلف صفات يبرا موجود يها نسل ها، داده
 نيب در دار يمعن تفاوت مشاهده با و گرفتند قرار انسيوار

  .شد انجام صفات يبرا ها نسل نيانگيم هيتجز ها، نسل
 و 1F ريمقاد نيب تفاضل اساس بر( مطلق سيهتروز

 اي سيهتروز درصد و )برتر والد اي نيوالد نيانگيم
 نيانگيم بر مطلق سيهتروز نسبت( ينسب سيهتروز
 از استفاده با ها داده نيانگيم يرو بر )برتر والد اي نيوالد

  ):Matzinger, 1963( ديگرد محاسبه ريز روابط
  :نيوالد متوسط به نسبت مطلق سيهتروز

MPVF1−  
  :نيوالد متوسط به نسبت ينسب سيهتروز

100)
MPV

PVMF( 1 ×
−

 
  :برتر والد به نسبت مطلق سيهتروز

HPVF1−  
  :برتر والد به نسبت ينسب سيهتروز

100)
HPV

PVHF( 1 ×
−

 
 ارزش با برابر بيترت به HPV و MPV فوق روابط در
( موردنظر يتالق نيوالد متوسط

2
PPMPV(  و =+21

 متوسط از 1F نيانگيم اختالف .باشد يم برتر والد ارزش
 هر يبرا )HPV( برتر والد ارزش و )MPV( نيوالد ارزش
 ريز روابط با مطابق t آزمون از استفاده با صفات از كدام
   :گرفت قرار آزمون مورد

 نيوالد متوسط اساس بر سيهتروز يبرا t آزمون
)Wynne et al., 1970(:  

2
e

1

8
3

MPFt
σ

−
=

 
   برتر والد اساس بر سيهتروز يبرا t آزمون

)Roy, 2000(:  

2
e

1

2
1

HPFt
σ

−
=

 
2
eσ، 1 اشتباه؛ انسيوار برآوردF، ارزش نيانگيم 
 و يتالق در نيوالد متوسط ارزش ،MP اول؛ نسل افراد
HP، باشند يم يتالق در برتر والد ارزش.  

 و )Kang, 1994( يكيژنت يرو پس محاسبه يبرا
 ريز روابط از )Alam et al., 2004( آن يدار يمعن آزمون

  :ديگرد استفاده
  :(ID) يكيژنت يرو پس

100]F/)FF[(ID 121 ×−=  
  :يكيژنت يرو پس يبرا  t آزمون

2
2F

2
1F

IDt
σ+σ

=

 
2 و يكيژنت يرو پس انگرنش  ID آن در كه

1Fσ و 
2

2Fσ1 نيانگيم انسيوار بيترت ه بF 2 وF نشان را 
  .دهد يم

 & Mather روش از ها نسل نيانگيم هيتجز يبرا

Jinks (1977) يپارامترها برآورد يبرا .شد استفاده 
 روش از نسل، هر در ها انسيوار تفاوت ليدل به يكيژنت

 از  وزن نيمناسبتر .شد استفاده 1يوزن مربعات حداقل
                                                                                  
1. Weighted least squares 
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  (VX) خانواده انسيوار به خانواده آن افراد تعداد ميتقس
 هيتجز در كه )Mather & Jinks, 1977( شد محاسبه

 از تيغالب -يشيافزا مدل تيكفا .ديگرد استفاده انسيوار
 آزمون از استفاده با 1يوزن مشترك اسيمق آزمون قيطر
 فوق آزمون بر عالوه .گرفت قرار يبررس مورد اسكور يكا

 شرح به زين D و A، B، C يانفراد اسيمق يها آزمون
  :شدند استفاده مدل تيكفا يبررس يبرا ريز

A = 2 1BC  − 1P  − 1F  

VA = 4
2

1BC
σ

 + 
2

1P
σ

+ 
2

1F
σ

 

B = 2 2BC  − 2P − 1F  

VB = 4
2

2BC
σ

 + 
2

2P
σ

+ 
2

1F
σ  

C = 4 2F  − 2 1F  − 1P  − 2P  
VC = 16

2
2Fσ  + 4

2
1F

σ
 + 

2
1P

σ
 + 

2
2P

σ
 

 وجود شيآزما در يبرگشت يتالق دو نكهيا به توجه با
 1F يها بوته ،2BC و 1BC يها نسل هيته يبرا و داشت

 اسيمق آزمون بود، شده استفاده يمادر والد عنوان به
   :رفتيپذ انجام ريز صورت به D يانفراد

D = 2 2F  − 1BC  − 2BC  

VD = 4
2

2Fσ  + 
2

1BC
σ

 + 
2

2BC
σ  

 ياثرها يپارامتر سه مدل تيكفا عدم ورتص در
 با يپارامتر شش مدل در يستازياپ و تيغالب ،يشيافزا

 برآورد ريز روابط از استفادهو  Hayman (1958) روش
 قرار يبررس مورد t آزمون با آنها بودن دار يمعن و شدند
  .گرفت

m = 2F  

a = 1BC - 2BC  

)]BCBC(2[)F4(F
2
P

2
Pd 2121

21 ++−+−−=

)]BCBC(2[)F4(aa 211 ++−=  
21

21 BCBC
2
P

2
Pad −++−=

 
)]BCBC(4[)F4()F2(PPdd 212121 +−+++=  

 & Mather روش براساس انسيوار ياجزا نيهمچن

Jinks (1982) دنديگرد برآورد ريز صورت به:  

                                                                                  
1. Joint scaling test 

244
E

2
1F

2
2P

2
1P σ

+
σ

+
σ

=
 

)(24A 2
2BC

2
1BC

2
2F σ+σ−σ=  

)E(4D 2
2F

2
2BC

2
1BC −σ−σ+σ=  

2
1BC

2
2BCF σ−σ=  

 A ،)يطيمح( توارث قابل ريغ  Eجزء فوق روابط در
 F و انسيوار تيغالب جزء D انس،يوار يشيافزا جزء

 تمام نديبرآ در d و a يهمبستگ از يناش بخش
 F پارامتر مثبت مقدار .باشند يم يژن يها مكان
 يوالد در اكثراً غالب يها ژن كه است نيا دهنده نشان

 شده يريگ اندازه صفت از يشتريب مقدار كه هستند
 پارامتر نيا يمنف مقدار و دارد را )گريد والد به نسبت(
 يدارا والد در شتريب غالب يها ژن كه است نيا انگريب

 با سپس .دارند قرار نظر، مورد صفت يبرا كمتر، ارزش
 )D/A√( تيغالب درجه پارامتر فوق اجزاء از استفاده
 دادن   نشان يبرا F/√DA پارامتر نيهمچن و شد محاسبه

 كننده كنترل يها ژن يبزرگ و عالمت در تفاوت وجود
   ).Mather & Jinks, 1977( ديگرد محاسبه صفات
 از يخصوص و يعموم يريپذ وراثت محاسبه يبرا
  :(Kearsey & Pooni, 1996) شد استفاده ريز روابط

2
2F

2
E

2
2F2

Bh
σ

σ−σ
=

 
)Warner, 1952(:  

2
2F

2
1BC

2
1BC

2
2F2

N
)(2h

σ
σ+σ−σ

=
 

 يها روش و روابط از استفاده با مؤثر عوامل تعداد
 و Wright (1968)، Lande (1981) توسط شده ارائه

Mather & Jinks (1982) ها  آن نيانگيم و شد محاسبه 
 قرار استفاده مورد 2مؤثر عوامل تعداد متوسط عنوان به

 ،5 نشيگز شدت سه در يكيژنت بازده نيهمچن .گرفت
 ديگرد محاسبه ريز رابطه از استفاده با درصد 20 و 10

)Hallauer & Miranda, 1988:(  
k*hGS 2

P
2
N ×σ=  

2 ؛يكيژنت بازده ،GS آن در كه
Nh، يريپذ وراثت 

2 ؛يخصوص
Pσ ، و يپيفنوت انسيوار k، را انتخاب شدت 

                                                                                  
2. Effective factor 
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 انتخاب شدت يبرا قرارداد بر بنا k قدارم( دهند يم نشان
 4/1 و 76/1 ،06/2 با برابر بيترت به درصد 20 و 10 ،5
  .)باشند يم
) Wright, 1968:(  

]
4

)2([8

)]}
PP
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PP
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)Mather & Jinks, 1982:(  

)()2(
2

)PP(

2EF 2
2BC

2
1BC

2
2F

2
21

σ+σ−σ×

−

=  

)Lande, 1981:(  

]
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)2([8

)PP(3EF 2
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2
2P
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2
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−
=  

)Lande, 1981:(  

)]()2[(8
)PP(4EF 2
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2

2F

2
21
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=  

)Lande, 1981:(  

2
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)](8[

)PP(
5EF 2

2P
2

1P2
1F

2
2BC

2
1BC

2
21

σ+σ
−σ−σ+σ×

−
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 به يآمار يها ليتحل و هيتجز و محاسبات يتمام
 توسط فوق، قسمت در شده ذكر روابط و ها فرمول كمك
  .گرفت انجام SPSS و Excel يافزارها نرم

  

  بحث و جينتا
 )1 جدول( بررسي مورد صفات واريانس تجزيه

 )ها نسل( تيمارها بين دار يمعن تفاوت وجود دهنده نشان
 امكان بنابراين، .بود  تالقي دو هر براي صفات كليه نظر از

 تجزيه روش به صفات اين ژنتيكي تحليل و تجزيه
  .داشت وجود ها نسل واريانس و ميانگين

 از يك هر استاندارد خطاي و ميانگين 2 جدول
 طور همان .دهد مي نشان مختلف هاي نسل در را صفات

 × IRFAON-215 تالقي در شود مي حظهمال كه
 ترتيب به IRFAON-215 و پسند  شاه والد دو پسند،  شاه

 .داشتند را دانه طول ميانگين ترين پايين و باالترين
 ترتيب به دانه عرض صفت ميانگين كمترين و بيشترين
 با اول نسل برگشتي تالقي و پسند  شاه والد به مربوط

 ميانگين كمترين و رينبيشت .بود IRFAON-215 والد
 نسل و IRFAON-215 والد به ترتيب به دانه شكل براي
 برگشتي تالقي و IRFAON-215 والد .بود متعلق دوم
 باالترين و ترين پايين ترتيب به پسند  شاه والد با اول نسل

 دانه، عملكرد صفات براي .داشتند را دانه صد وزن زانيم
 نيشتريب )1F( اول نسل خوشه، طول و گياه ارتفاع

 دانه عملكرد كمترين كه حالي در .داشت را نيانگيم
 طول و اهيگ ارتفاع يبرا و بود )2F( دوم نسل به مربوط
 IRFAON-215 والد به ميانگين ترين نييپا خوشه

 والد ،IRFAON-215 × صالح تالقي در .يافت اختصاص
    بيشترين  صالح  والد  با اول نسل برگشتي تالقي و صالح

  × IRFAON-215پسند و صالح   شاه×  IRFAON-215 هاي گيري شده در تالقي  تجزيه واريانس ساده صفات اندازه-1دول ج
  تا صف ميانگين مربعات      تالقي

  df  منابع تغييرات
طول دانه 

)cm(  
عرض دانه 

)cm(  
  شكل 
  دانه

وزن صد 
  )gr(دانه 

عملكرد 
  )gr(دانه 

ارتفاع گياه 
)cm(  

 طول خوشه
)cm(  

  50/0 10/36  00/7  017/0  001/0  001/0  010/0  2  تكرار
  85/22**  7/797**  8/166**  599/0**  162/0** 046/0** 099/1**  5  )نسل(تيمار 
  54/1  3/45  50/10  005/0  009/0  003/0  034/0  10  خطا

IR
FA

O
N

-2
15

× 
 شاه

سند
پ

 

  63/3  43/4  79/8  98/1  29/2  09/2  70/1  )%( ضريب تغييرات

  df  منابع تغييرات
طول دانه 

)cm(  
عرض دانه 

)cm(  وزن صد   شكل دانه
  )gr(دانه 

عملكرد 
  )gr(دانه 

تعداد روز تا 
    دهي خوشه

    94/0  4/44  009/0  008/0  001/0  39/0  2  تكرار
    34/152**  6/327** 097/0**  48/0**  085/0**  702/0**  5  )نسل(تيمار 
    23/3  46  015/0  012/0  004/0  018/0  10  خطا

الح
×ص

 IR
FA

O
N

-2
15

 

    91/1  57/15  06/4  45/2  40/8  27/1  )%( ضريب تغييرات
  %.1دار در سطح احتمال  معني بيانگر **:
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   × IRFAON-215پسند و صالح   شاه×  IRFAON-215 هاي گيري شده در تالقي  ميانگين و خطاي معيار صفات اندازه-2جدول 
  هاي مختلف در نسل

  تاصف   تالقي

طول دانه   نسل
)cm(  

عرض دانه 
)cm(  وزن صد دانه   شكل دانه

)gr(  
عملكرد دانه 

)gr(  
ارتفاع گياه 

)cm(  
 طول خوشه

)cm(  
1P  42/11±12/0 85/2±02/0  01/4±05/0  79/3±04/0  2/38±84/1  43/162±84/1  67/32±48/0 
2P  84/9±09/0  64/2±02/0  73/3±04/0  78/2±03/0  18/44±19/2  53/121±94/0  53/31±57/0  
1F  39/10±08/0  78/2±03/0  74/3±05/0  54/3±03/0  61/53±34/2  77/166±92/1  29/39±53/0  
2F  91/10±04/0  57/2±01/0  28/4±03/0  58/3±02/0  28/31±87/0  27/150±19/1  6/34±27/0  
1BC  18/11±06/0  66/2±02/0  22/4±04/0  01/4±03/0  54/38±51/1  53/159±46/1  62/32±41/0  

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

 

2BC  26/10±08/0  53/2±03/0  07/4±07/0  14/3±04/0  95/42±65/1  91/147±65/2  41/34±52/0  

طول دانه   نسل
)cm(  

عرض دانه 
)cm(  وزن صد دانه  شكل دانه  

)gr(  
عملكرد دانه 

)gr(  
تعداد روز تا 

    دهي خوشه

1P  84/9±09/0  64/2±02/0  73/3±04/0  78/2±03/0  6/44±19/2  56/103±12/0    
2P  06/11±09/0  45/2±03/0  54/4±07/0  88/2±03/0  03/39±64/2  46/81±29/0    
1F  59/10±10/0  69/2±03/0  96/3±06/0  17/3±05/0  01/67±70/2  1/95±42/0    
2F  49/10±04/0  34/2±01/0  51/4±03/0  09/3±02/0  49/38±16/1  50/93±19/0    
1BC  17/10±06/0  29/2±02/0  46/4±05/0  78/2±02/0  09/47±69/1  96/95±21/0     ح
صال

×I
R

FA
O

N
-2

15
 

2BC  06/11±08/0  33/2±02/0  83/4±06/0  12/3±04/0  19/46±85/1  98/93±34/0    
  

طول دانه را داشت و كمترين ميانگين طول دانه مربوط 
-IRFAONهمچنين رقم .  بودIRFAON-215به رقم 

 كمترين مقادير صفات شكل دانه و وزن صد دانه را 215
 فاتدر حالي كه براي اين ص. به خود اختصاص دادند

 با اول نسلي برگشتي تالق به بيترت به مقدار نيشتريب
 زيني تالق نيا در .بود متعلق )1F( اول نسل و صالح والد

 در بيترت به دانه عملكرد زانيم نيكمتر و نيشتريب
 تعداد نيكمتر و نيشتريب .شد مشاهده دوم و اول نسل
-IRFAON نيوالد به مربوط بيترت بهي ده خوشه تا روز

  .بود صالح و 215
 نسبي هتروزيس بررسي به مربوط نتايج 3 جدول در

 نيهمچن و برتر والد و نيوالد نيانگيم اساس بر مطلق و
-IRFAON يتالق در .است شده هيارا يكيژنت يرو پس

 و اهيگ ارتفاع دانه، عملكرد صفات يبرا پسند،  شاه × 215
 اساس بر دار معني و مثبت هتروزيس خوشه طول

 بيشترين .گرديد مشاهده برتر والد و والدين ميانگين
 والد و لدينوا ميانگين اساس بر نسبي هتروزيس ميزان
 و 15/30 ترتيب به( دانه عملكرد صفت به مربوط برتر
 دانه عملكرد از پس تالقي اين در .بود )34/21%

 ارتفاع و خوشه طول صفات به هتروزيس ميزان بيشترين
 دانه عملكرد صفات براي .يافت اختصاص گياه

 )%89/9( گياه ارتفاع ،)%94/11( خوشه طول ،)60/41%(
 × صالح تالقي در .گرديد مالحظه )%55/7( دانه عرض و

IRFAON-215 صد وزن براي دار معني مثبت هتروزيس 
 ميزان بيشترين .شد مشاهده دانه عملكرد و دانه

 برتر والد و والدين ميانگين اساس بر نسبي هتروزيس
 و 06/61 بيترت به( دانه عملكرد صفت به مربوط

 يتالق اب سهيمقا در يتالق نيا نيهمچن و بود )67/51%
 يكيژنت يرو پس .داشت يشتريب سيهتروز زانيم اول

 دانه عرض صفات يبرا يتالق نيا در دار يمعن مثبت
 هر در .شد مشاهده )%56/42( دانه عملكرد و )01/13%(

 %-89/13 و -44/14 با بيترت به دانه شكل يتالق دو
 يكيژنت يرو پس يعبارت به اي يكيژنت يرو پس نيكمتر
 اختصاص خود به دوم و اول يتالق در را دار يمعن يمنف

 در صفت نيا در يباالتر ثبات دهنده نشان كه دادند
 نيمب گريد يعبارت به و بود )1F( اول نسل با اسيق

  بود .1F با سهيمقا در 2F در دانه شكل بهبود
(Roy, 2000).  

 سه مدل در پارامترها برآورد به مربوط جينتا
 در .است شده هيارا 4 جدول در يوزن روش به يپارامتر

 × صالح و پسند  شاه × IRFAON-215 يتالق دو هر
IRFAON-215 پارامتر m دار يمعن صفات هيكل يبرا 
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 و عرض طول، صفات يبرا اول يتالق در ]a[ پارامتر .بود
 در و اهيگ ارتفاع و دانه عملكرد دانه، صد وزن دانه، شكل
 دانه دص وزن دانه، شكل و عرض طول، يبرا دوم يتالق
 در ]d[ پارامتر .شد دار يمعن يده خوشه تا روز تعداد و

 و اهيگ ارتفاع دانه، صد وزن دانه، عرض يبرا اول يتالق
 دانه، شكل و عرض يبرا دوم يتالق در و خوشه طول
 يده خوشه تا روز تعداد و دانه عملكرد دانه، صد وزن
 ،A، B يانفراد اسيمق يها آزمون جينتا .ديگرد دار يمعن

C و D مورد صفات هيكل مورد در كه بود آن از يحاك 
 دار يمعن ها تيكم از يكي حداقل يتالق دو هر در يبررس

-يشيافزا ساده مدل تيكفا عدم كننده  انيب كه هستند
 آزمون در اسكور يكا آماره ).5 جدول( بود تيغالب
 دو هر در صفات تمام يبرا زين يوزن مشترك اسيمق
 دو هر جينتا ن،يبنابرا ).4 جدول( شد دار يمعن يتالق

 تيغالب -يشيافزا ساده مدل برازش كه داد نشان آزمون
 شده يبررس صفات يكيژنت ياثرها يتمام هيتوج به قادر
 افزودن لزوم و مدل تيكفا عدم انگريب يعبارت به و نبوده

 رو نيا از .بود يپارامتر شش مدل يبررس و يستازياپ اثر
 كه نيا وجود با .شد انجام يترپارام شش روش به هيتجز
 كنيل دادند، نشان را مدل تيكفا عدم آزمون دو هر

 نحو به را مدل تيكفا عدم مشترك اسيمق آزمون
 با ).Mather & Jinks, 1977( دهد يم نشان يبارزتر
 تيغالب -يشيافزا مدل تيكفا يها آزمون آنكه وجود

 تصفا از يبرخ يبرا بود، دار يمعن صفات يتمام يبرا
 ،يشيافزا × يشيافزا( يستازياپ ياثرها از كدام چيه

 نشدند، دار يمعن )تيغالب × يشيافزا و تيغالب × تيغالب
 اند داشته اظهار Kearsey & Pooni (1996) رابطه نيا در
 دار يمعن تيغالب-يشيافزا مدل تيكفا يها آزمون اگر كه

 مناسب يژن دو متقابل اثر با يمدل جهينت در و شوند
 متقابل اثرات وجود نيا با اما شود، داده صيتشخ

 تواند يم ريز ليدل سه از يكي نباشند، دار يمعن يرآلليغ
 بر عالوه يعوامل نكه،يا اول .باشد موضوع نيا مسبب
 يوستگيپ و يمادر اثرات مانند يآلل ريغ متقابل اثرات
 دوم ليدل .باشد داشته وجود است ممكن يجنس

 يها رتبه يرآلليغ متقابل ثراتا وجود از يناش تواند يم
 ×aA× aB× aC،aA( يژن سه متقابل اثرات مانند باالتر

aB× dC ، aA× dB× dC و dA× dB× dC( يحت و 
 دو متقابل اثرات اگر يحت نكهيا آخر ليدل .باشد باالتر

 دو از شيب واقعاً كه است ممكن شوند، دار يمعن يژن
 در و دباش داشته نقش صفت آن كنترل در يژن مكان

 باشد، داشته وجود باالتر يها رتبه متقابل اثرات جهينت
 اثر اشتباه به ،يژن يها مكان نيب نكاژيل وجود ليبدل اما

 و مسئله نيا حل يبرا .شود داده نشان يژن دو متقابل
 و مدل تيكفا بر يمبن موجود تناقض يواقع ليدل افتني

 از دهاستفا ،يرآلليغ متقابل اثرات بودن دار يمعن عدم
 و Z، Y مانند تيكم يها آزمون و تر شرفتهيپ يها نسل

X )1 و )يژن سه متقابل اثرات وجود يبررس يبراA، 2A 
 شنهاديپ )ها ژن متقابل اثرات يابيارز يبرا( 3A و
 از فقط شيآزما نيا در نكهيا به توجه با نيبنابرا .شود يم

 ،1P هيپا يها نسل بر عالوه( 2F و 1BC، 2BC نسل سه
2P 1 وF( در فقط يرآلليغ متقابل اثرات شد، استفاده 

 عدم است، گرفته قرار يبررس مورد يژن مكان دو مورد
 از يناش تواند يم يژن دو يستازياپ ياثرها بودن دار يمعن
 يها مكان تعداد در يرآلليغ متقابل اثرات يبررس عدم
  .باشد يجنس نكاژيل و يمادر اثرات شتر،يب يژن

 اثرات شامل يپارامتر شش دلم از حاصل جينتا
 پارامتر .است دهيگرد هيارا 6 جدول در يآلل ريغ متقابل

m همان .بود دار يمعن يتالق دو هر در صفات هيكل يبرا 
 يتالق در ]a[ پارامتر گردد، يم مالحظه كه طور

IRFAON-215 × عرض و طول صفات يبرا پسند  شاه 
 پارامتر نيا .بود دار يمعن اهيگ ارتفاع و دانه صد وزن دانه،
 شكل و طول يبرا IRFAON-215 × صالح يتالق در

 دار يمعن يده خوشه تا روز تعداد و دانه صد وزن دانه،
 عملكرد يبرا اول يتالق در ]d[ تيغالب پارامتر .ديگرد
 و دانه عملكرد يبرا دوم يتالق در و اهيگ ارتفاع و دانه

 كه نيا به وجهت با و بود دار يمعن يده خوشه تا روز تعداد
 كه داشت اظهار توان  يم بود مثبت پارامتر نيا عالمت

 اهيگ ارتفاع و يتالق دو هر در را دانه عملكرد كه ييها آلل
 اول يها يتالق در بيترت به را يده خوشه تا روز تعداد و
 آنرا كه ييها آلل به نسبت ديبا دهند، يم شيافزا دوم و

 ).Mather & Jinks, 1977( باشند غالب دهند، يم كاهش
 فقط اول يتالق در ]aa[ يشيافزا × يشيافزا متقابل اثر
 دانه، صد وزن يبرا دوم يتالق در و دانه عملكرد يبرا

 اثر .بود دار يمعن يده خوشه تا روز تعداد و دانه عملكرد
 × صالح يتالق در ]dd[ تيغالب × تيغالب متقابل

IRFAON-215 روز  دادتع و دانه شكل دانه، عرض يبرا    
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 هاي گيري شده در تالقي روي ژنتيكي براي صفات اندازه  هتروزيس مطلق و نسبي براساس متوسط والدين و والد برتر و پس-3جدول 
IRFAON-215  ×پسند و صالح   شاهIRFAON-215 ×  

  تاصف   تالقي
طول دانه   پارامتر

)cm(  
 عرض دانه

) cm(  
  شكل 
  دانه

ن صد وز
  )gr(دانه 

  عملكرد 
  )gr(دانه 

 ارتفاع گياه 
)cm(  

طول خوشه
)cm(  

 10/32  98/141  19/41  29/3  87/3  75/2  63/10  متوسط والدين
  19/7  79/24  42/12 26/0  -13/0 03/0  -24/0  هتروزيس مطلق براساس متوسط والدين
  40/22**  46/17**  15/30**  76/7  -36/3  28/1  -26/2  هتروزيس نسبي  براساس متوسط والدين

  62/6  34/4  43/9  -25/0  -27/0  -07/0  -03/1  هتروزيس مطلق براساس والد برتر
  26/20**  66/2*  34/21**  -60/6  -73/6  -46/2  -02/9  هتروزيس نسبي براساس والد برتر 

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

 

  94/11**  89/9**  65/41**  -13/1-44/14** 55/7**  -00/5  روي ژنتيكي پس

 پارامتر
طول دانه 

)cm(  
عرض دانه 

)cm(  
  شكل
  دانه

وزن صد 
  )gr(دانه 

عملكرد دانه 
)gr(  

  تعداد روز
  دهي تا خوشه

  52/92  62/41  83/2  14/4  55/2  45/10  متوسط والدين
  58/2  41/25  34/0  -18/0  15/0**  14/0  هتروزيس مطلق براساس متوسط والدين
  79/2 06/61**  01/12**  -23/4  70/5  34/1  هتروزيس نسبي براساس متوسط والدين

  -46/8 83/22  29/0  -58/0  05/0  -47/0  هتروزيس مطلق براساس والد برتر
ح   -17/8  67/51**  07/10**  -78/12  89/1  -25/4  هتروزيس نسبي براساس والد برتر 

صال
× 

IR
FA

O
N

-2
15

  

  68/1  56/42**  52/2-89/13**  01/13**  94/0  روي ژنتيكي پس
  %.1ح احتمال دار در سط معنيبيانگر  **:

  
  برآورد پارامترهاي مختلف در برازش سه پارامتري براي صفات مورد مطالعه در دو تالقي برنج-4جدول 
 m [a] [d] 2χ صفت تالقي

 cm( **86/10 **88/0 19/0- **03/36( طول دانه
 cm( **71/2 **10/0 **16/0- **98/82( عرض دانه
 63/139** 08/0 18/0** 02/4** شكل دانه

 gr( **37/3 **59/0 **30/0 **83/94( وزن صد دانه
 gr( **78/35 *55/2  18/3 **83/111( عملكرد دانه
 cm( **58/140 **02/19 **21/23 **45/13( ارتفاع گياه

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

 cm( **40/31 09/0- **27/6 **10/39( طول خوشه 
 cm( **36/10 **43/0 05/0 **10/66( طول دانه
 cm( **46/2 **10/0 **16/0- **87/210( عرض دانه
 71/143**  15/0* 47/0** 33/4** شكل دانه

 gr( **81/2 **14/0 **32/0 **53/123( وزن صد دانه
 gr( **32/36 78/2 **23/17 **61/38( عملكرد دانه

ح 
صال

× 
IR

FA
O

N
-2

15
 67/469**  76/0* 97/9** 14/93** دهي تعداد روز تا خوشه 

  %.1و % 5دار در سطح احتمال  دهنده معني به ترتيب نشان **: و*      
  
ي برا گريدي تالق دري ول بود، دار يمعني ده خوشه تا

 متقابل اثر نيهمچن .نشد دار يمعن صفات از چكداميه
 دانه صد وزني برا اولي تالق در ]ad[ تيغالب ×ي شيافزا
 تعداد و دانه دص وزن دانه، عرضي برا دومي تالق در و

 نشان جينتا نيا .داد نشان دار يمعن اثري ده خوشه تا روز

ي ها مدلي بررس مورد صفات اغلبي برا كه دهند يم
 اما بودند،ي تالق موردي ها والد به وابسته شده برازش

ي پارامترها فقطي تالق دو هر در دانه عملكردي برا
 .شدند ردا يمعني شيافزا ×يشيافزا متقابل اثر و تيغالب
 IRFAON-215ي تالق در دانه شكل و عرض صفتي برا
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 دري ول بودند، دار يمعني آلل اثرات فقط پسند  شاه ×
 اثرات صفات نياي برا IRFAON-215 × صالحي تالق

 توارث در .آمدند دست به دار يمعن زيني آلل ريغ متقابل
 كه نيا وجود باي تالق دو هر در زين دانه صد وزن صفات
 اثرات نوعي ول بودند، تياهم زيحاي ستازيپا اثرات

 توارث اولي تالق در كهي طور به بود، متفاوتي ستازياپ
 تيغالب ×ي شيافزا متقابل اثر كنترل تحت دانه صد وزن
 اثر متقابل، اثر نوع نيا بر عالوه دومي تالق دري ول بود،

 موضوع نيا .بود دار يمعن زيني شيافزا ×ي شيافزا متقابل

 مورد صفاتي بررس در نيوالد انتخاب تياهم انگريب
  .باشد يم مطالعه
 7 جدول در انسيواري اجزا برآورد از حاصل جينتا
 اثر وجود انگريب تيغالب درجه مقدار .است شده آورده
 و دانه صد وزن دانه، شكل و طولي برا تيغالب فوق

 وزن و پسند  شاه × IRFAON-215ي تالق در اهيگ ارتفاع
 IRFAON-215 × صالحي تالق در دانه كلش و دانه صد
 ازي درجاتي تالق دو هر در صفات ريساي برا و بود
  در  F  پارامتر مثبت مقدار .ديگرد مشاهده ناقص تيغالب

  
   براي صفات مورد مطالعه در دو تالقي برنجD و A ،B ،Cهاي مقياس   آزمون-5جدول 

 A B C D صفت تالقي
 cm( **59/0 29/0 **60/1 **36/0( دانهطول 

 -cm( **31/0- **36/0- **77/0- 05/0( عرض دانه
 27/0** 90/1** 67/0** 69/0** شكل دانه

 gr( **69/0 04/0- **67/0 01/0( وزن صد دانه
 -gr( **67/14- *83/11-  **36/64- **93/18( عملكرد دانه
 -cm( *14/10-  52/7 *42/16-  90/6( ارتفاع گياه

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

  cm( **72/6- 00/2- **38/4- *17/2( طول خوشه 
 -cm( 09/0-  *47/0  12/0- 25/0( طول دانه
 cm( **75/0- **48/0- **11/1- 06/0( عرض دانه
  -27/0* 85/1** 16/1** 23/1** شكل دانه

  gr( **39/0- *19/0  **36/0 **28/0( وزن صد دانه
 -gr( **03/17- *51/13-  **26/63- **36/16( عملكرد دانه

ح 
صال

× 
IR

FA
O

N
-2

15
 -94/2** -23/1 39/11** -74/6** دهي تعداد روز تا خوشه  

  %.1و % 5دار در سطح احتمال  معني بيانگربه ترتيب  **: و*          
  

   برآورد پارامترهاي مختلف در برازش شش پارامتري براي صفات مورد مطالعه در دو تالقي برنج-6جدول

  %.1و % 5دار در سطح احتمال  معني بيانگربه ترتيب  **: و*      

 m [a] [d] [aa] [ad] [dd] صفت  يتالق
 -cm( **91/10 **94/0 96/0- 72/0- 15/0 16/0( طول دانه
 cm( **57/2 **13/0 13/0 10/0 03/0 57/0( عرض دانه
 -82/0 01/0 -54/0 -67/0 15/0 28/4** شكل دانه

 -gr( **58/3 **88/0 24/0 02/0 **37/0 63/0( وزن صد دانه
 -gr( **28/31 41/4 **22/50 **86/37 42/1 36/11( عملكرد دانه
 -cm( **27/150 **62/11 *59/38  80/13 83/8- 18/11( ارتفاع گياه

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

 cm( **60/34 79/1- 85/2 34/4- 36/2- 06/13(طول خوشه 
 -cm( **49/10 **89/0 64/0 50/0 28/0 88/0( طول دانه
 cm( **34/2 04/0- 03/0 12/0- *14/0-  **35/1( انهعرض د

 -93/2** -04/0 54/0 37/0 37/0** 51/4** شكل دانه
 gr( **09/3 **34/0 22/0- **56/0- **29/0 76/0( وزن صد دانه
 -gr( **49/38 82/0 **13/58 **72/32 76/1- 18/2( عملكرد دانه

ح 
صال

×  
IR

FA
O

N
-2

15

  -53/10* -07/9** 88/5** 46/8** 98/1** 50/93** دهيتعداد روز تا خوشه
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 و عرض طول، يبرا پسند  شاه × IRFAON-215 يتالق
 يها ژن كه بود مطلب نيا نيمب اهيگ ارتفاع و دانه شكل
 صفات از يشتريب مقدار كه پسند والدشاه در عمدتاً غالب

 .اند گرفته قرار داشتند، گريد والد با سهيمقا در را مذكور
 صفت شتريب مقدار دانه عملكرد يبرا حال، نيع در

 از نشان كه بود متعلق IRFAON-215 والد به مربوط
 در .باشد  يم والد نيا در شتريب غالب يها آلل وجود
 يبرا مثبت عالمت زين IRFAON-215 × صالح يتالق

 ارتباط در يده خوشه تا روز تعداد و دانه عملكرد صفات
 مقدار كه نيا به توجه با .آمد دست به شاخص نيا با
 شد، مشاهده IRFAON-215 والد در صفات نيا شتريب
 تجمع والد نيا در عمدتاً غالب يها آلل كه گفت توان  يم
   .اند  افتهي

 طول، صفات يبرا F/√(HD) پارامتر مطلق قدر
 طول و اهيگ ارتفاع دانه، صد وزن دانه، شكل و عرض
 صفات و پسند  شاه × IRFAON-215 يتالق در خوشه
 تا روز تعداد و دانه عملكرد دانه، شكل و عرض
 دهنده  نشان IRFAON-215×صالح يتالق در يده خوشه
 كننده كنترل يها ژن يبزرگ و عالمت در تفاوت وجود
 دو در صفات ماندهيباق يبرا يطرف از .بود مذكور صفات

 انگريب بود، كي از بزرگتر پارامتر نيا مطلق قدر كه يتالق
 نيا مسئول يها ژن عالمت و يبزرگ در تفاوت عدم

   .است مختلف يها مكان در صفات

 از يا دامنه يدارا اول يتالق در يعموم يريپذ وراثت
 بود دانه عملكرد در 10/0 تا اهيگ ارتفاع در 71/0

 يعموم يريپذ وراثت نيباالتر دوم يتالق يبرا ).7جدول(
 يده خوشه تا روز تعداد و دانه شكل صفات به مربوط

 عرض و طول صفات به مربوط زانيم نيكمتر و )56/0(
 نيكمتر و نيشتريب نيهمچن .بود )26/0( دانه

 به مربوط بيترت به اول يتالق در يخصوص يريپذ وراثت
 در .بود )07/0( دانه عملكرد و )53/0( دانه عرض صفات

 نيشتريب IRFAON-215 × صالح يتالق در كه يحال
 يده خوشه تا روز تعداد صفت به يخصوص يريپذ وراثت

 )14/0( دانه شكل صفت به مقدار نيكمتر و )41/0(
 در قيتحق نيا در آمده  بدست يريپذ وراثت .داشت تعلق
 مثال يبرا  است، بوده متفاوت مطالعات ريسا با سهيمقا
 در اهيگ ارتفاع صفت يبرا يخصوص يريپذ وراثت زانيم

 كمتر Verma & Srivastava (2004) جينتا با سهيمقا
 نيوالد در تفاوت به تواند يم اختالف نيا د،يگرد برآورد
 عوامل تأثير نيهمچن و مختلف شاتيآزما در يانتخاب
 نسبت مختلف طيشرا در صفات يرو بر متفاوت يطيمح
 يريپذ وراثت نيب اديز تفاوت وجود البته .شود داده
 كنترل در تيغالب تياهم انگريب يصوصخ و يعموم
 قاتيتحق جينتا نيب تفاوت نيبنابرا .باشد يم صفات
 به تواند يم يخصوص يريپذ وراثت زانيم نظر از مختلف

 داده نسبت زيني ستازياپ و تيغالب  ،يشيافزاي اثرها نوع
 .شود

  
   برآورد اجزاي تنوع براي صفات مورد مطالعه در دو تالقي برنج-7 جدول

 A D E F √D/A F/√DA صفت القيت
پذيري  وراثت

 عمومي
پذيري  وراثت

 خصوصي
 cm( 06/0 10/0 27/0 01/0 24/1 13/0 18/0 10/0( طول دانه
 cm( 04/0 01/0 02/0 01/0 35/0 44/0 56/0 53/0( عرض دانه
 18/0 66/0 68/0 31/2 11/0 06/0 36/0 07/0 شكل دانه

 gr( 03/0 13/0 03/0 01/0- 96/1 08/0- 61/0 21/0( د دانهوزن ص
 gr( 14/23 79/15 75/143 87/61- 83/0 24/3- 10/0 07/0( عملكرد دانه
 cm( 11/208 33/424 08/87 01/144 43/1 48/0 71/0 35/0( ارتفاع گياه

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

 cm( 67/10 89/6 47/8 93/0- 80/0 11/0- 45/0 34/0( طول خوشه 
 cm( 14/0 15/0 26/0 18/0 84/0 42/1 26/0 19/0( طول دانه
 cm( 01/0 01/0 03/0 00/0 82/0 00/0 26/0 20/0( عرض دانه
 14/0 56/0 44/0 42/2 08/0 12/0 43/0 07/0 شكل دانه

 gr( 02/0 04/0 05/0 04/0 38/1 39/2 29/0 15/0( وزن صد دانه
 gr( 286/181 89/0 13/198 99/4 07/0 39/0 32/0 31/0( عملكرد دانه

ح 
صال

× 
IR

FA
O

N
-2

15
 41/0 56/0 92/0 84/0 88/4 39/3 47/4 34/6 دهي تعداد روز تا خوشه  
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   تعداد عوامل ژنتيكي با استفاده از فرمول هاي مختلف و سود ژنتيكي گزينش-8جدول 
 EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 Efm GS5% GS10% GS20% صفت  تالقي

 cm( 48/5 09/37 24/5 26/9 84/0 57/11 12/0 10/0 08/0( ول دانهط
 cm( 24/0 95/0 22/0 24/0 16/0 36/0 23/0 19/0 15/0( عرض دانه
 11/0 14/0 16/0 34/0 04/0 29/0 08/0 18/1 11/0 شكل دانه

 gr( 02/3 29/31 68/2 82/7 19/1 20/9 12/0 10/0 08/0( وزن صد دانه
 gr( 75/2 55/1 29/0 39/0 04/0 00/1 88/1 61/1 28/1( عملكرد دانه
 cm( 73/1 04/8 00/1 01/2 56/0 67/2 43/12 62/10 45/8( ارتفاع گياه

IR
FA

O
N

-2
15

  ×
شاه

 
 

سند
پ

 cm( 85/1 12/0 02/0 03/0 01/0 41/0 79/2 38/2 90/1( طول خوشه 
 cm( 93/1 18/10 88/1 55/2 55/0 42/3 24/0 21/0 17/0( طول دانه
 cm( 94/0 31/2 43/0 58/0 14/0 88/0 08/0 07/0 06/0( عرض دانه
 10/0 13/0 15/0 51/2 24/0 23/2 57/0 91/8 62/0 شكل دانه

 gr( 51/1 49/0 06/0 12/0 03/0 44/0 08/0 07/0 06/0( وزن صد دانه
 gr( 81/1 15/0 04/0 04/0 01/0 41/0 98/10 38/9 47/7( عملكرد دانه

ح 
صال

× 
IR

FA
O

N
-2

15
 60/1 01/2 36/2 81/26 05/9 23/19 23/14 94/76 61/14 دهي ز تا خوشهتعداد رو 

EF1- EF5 :رايت، متر و سه روش الندا(هاي مختلف  تعداد عوامل مؤثر محاسبه شده بر اساس روش( ،Efm :هاي فوق ميانگين تعداد عوامل مؤثر محاسبه شده روش  
GS5%،  GS10% وGS20% :درصد 20 و 10، 5دت سود ژنتيكي حاصل از گزينش با ش.  
  

ي بررس مورد صفات كننده كنترل مؤثر عوامل تعداد
 .است  شده درج 8 جدول در نشيگزي كيژنت بازده و
ي برا مؤثر عوامل تعداد نيانگيم نيكمتر و نيشتريب

 و )57/11( دانه طول به مربوط بيترت به اولي تالق
 تا روز تعداد دومي تالق در .بود )34/0( دانه شكل
 به را )81/26( مؤثر عوامل تعداد نيشتريبي ده هخوش
 كه دادند نشان جينتا نيا نيهمچن .داد اختصاص خود

 دومي تالق در دانه عملكرد و اولي تالق در اهيگ ارتفاع
 ،5 نشيگز شدت سه هر در راي كيژنت بازده نيشتريب

  .بودند دارا درصد 20 و 10
 العهمظ صفات تمام يبرا تيغالب-يشيافزا ساده مدل

 ننمود، هيتوج را شده مشاهده تنوع مناسب طور به شده
 دو( يآلل ريغ متقابل اثرات وجود بر يليدل تواند يم كه
 شش مدل يبررس در .باشد )شتريب يحت اي و يژن

 و طول صفات گرد، مالحظه كه طور همان يپارامتر
 فقط دوم يتالق در دانه طول و اول يتالق در دانه عرض
 وزن كه يحال در .داشتند قرار يشيافزا اثر تأثير تحت
 و اول يتالق در دانه عملكرد و اهيگ ارتفاع دانه، صد

 تعداد و دانه عملكرد دانه، صد وزن دانه، شكل و عرض
 ريغ اثرات توسط دوم يتالق در يده خوشه تا روز
 تأثير تحت زين )يستازياپ اثرات اي و تيغالب( يشيافزا
 .Acharya et al يها افتهي با جينتا نيا .گرفتند قرار

(2000)، Hosseini et al.  (2005) و Mumeni (1996) 

 دانه عملكرد كنترل در يشيرافزايغ اثر تأثير بر يمبن
 Verma & Srivastava نيهمچن .دارد يهماهنگ
 صفات يكيژنت كنترل يبرا كه داشتند اظهار (2004)
 ،يشيافزا اثر بر عالوه بوته در دانه عملكرد و اهيگ ارتفاع

 & Honarnejad نيهمچن .است ميسه زين تيغالب اثر

Torang (2002) كنترل در يرآلليغ متقابل اثر وجود بر 
 وجود .نمودند ديتاك اهيگ ارتفاع و دانه عملكرد يكيژنت

 دار يمعن تيغالب × تيغالب متقابل اثر و تيغالب اثرات
 × صالح يتالق در يده خوشه تا روز تعداد صفت يبرا

IRFAON-215 توسط صفت نيا كه دهد يم نشان 
 ,Kearsey & Pooni)  شود يم كنترل مضاعف يستازياپ

 كه تيغالب × تيغالب متقابل اثر و يشيافزا اثر .(1996
 IRFAON-215 × صالح يتالق در دانه شكل يبرا
 نتاج در صفت شيافزا به منجر تواند يم شد، دار يمعن

  ).Kearsey & Pooni, 1996( گردد گوتيهتروز
 صفت يبرا قيتحق نيا در يريپذ وراثت يباال مقدار 
 در يده خوشه تا روز تعداد و اول يتالق در اهيگ ارتفاع
 & Verma گزارش جينتا با سهيمقا قابل دوم يتالق

Srivastava (2004) و Hosseini et al. (2005) باشد يم. 
 گزارش با قيتحق نيا در شده مشاهده جينتا نيهمچن

Sharma & Mani (2001) اثر شتريب سهم بر يمبن 
% 50 تا روز تعداد صفات كنترل در ها ژن يشيرافزايغ

 در دانه عملكرد و دانه صد وزن اه،يگ ارتفاع ،يده گل
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 يها ژن يشيافزا اثر شتريب تياهم .بود مشابه بوته
 و اول يتالق در دانه عرض و طول صفات كننده  كنترل
 يابي دست جهت نشيگز كانام دوم، يتالق در دانه طول

 يتالق دو هر در را ليطو يها دانه با ييها پيژنوت به
 سهم كه صفات ريسا و دانه عملكرد يبرا .آورد يم فراهم
 امكان بود، شتريب آنها كنترل در ها ژن يشيافزا ريغ عمل

 از يريگ بهره جه،ينت در و يوالد دو يها يتالق از استفاده
  .دارد وجود سيهتروز
 كننده  كنترل يها ژن تعداد حداقل برآورد يبرا
 ،يرآلليغ اثرمتقابل وجود عدم شامل فرض چهار صفات،
 مشابه يها آلل كامل يوستگيپ ،يژن يها اختالف يتساو
 گرفته نظر در ها ژن نيب نكاژيل وجود عدم و نيوالد در
 نباشند، برقرار فوق اتيفزض از كدام هر اگر كه شود، يم

 برآورد يواقع زانيم از كمتر ؤثرم يفاكتورها تعداد
 ,Mather & Jinks, 1977; Kearsey & Pooni) شوند يم

 فرض فقط فوق فرض چهار از حاضر قيتحق در .(1996
 است، گرفته قرار يبررس مورد يستازياپ وجود عدم
 صفات كننده  كنترل يها ژن تعداد حداقل برآورد نيبنابرا

 نيچند از ليدل نيهم به و باشد بيار يدارا تواند يم
 متوسط كي تا د،يگرد استفاده آنها برآورد يبرا روش
 مورد صفات يبرا ها ژن تعداد حداقل از قبول قابل

 تمام يبرا كه آنجا از وجود، نيا با .گردد ارائه مطالعه
 طول و دانه شكل و عرض طول، صفات جز به صفات
 حداقل دوم، يتالق در دانه طول و اول يتالق در خوشه

 برآورد احتماالً بودند، دار يمعن يشيافزا ريغ اثرات از يكي
 مقدار از آنها در ها ژن اي مؤثر يفاكتورها تعداد حداقل

 برآورد يواقع مقدار از كمتر و داشت خواهد بيار يواقع
 و يستازياپ كه فوق صفت چند يبرا نيبنابرا .است  شده
 تعداد حداقل برآورد است، نداشته وجود تيغالب

 اجزا نيا كه يصفات با سهيمقا در مؤثر يرهافاكتو
 يكمتر بيار از و باشد يم تر يواقع اند، شده دار يمعن

 دانه، عرض صفات مورد در نيهمچن .باشند يم برخوردار
 وزن دانه، عرض و اول يتالق در خوشه طول و دانه شكل
 كه يوجود با دوم يتالق در دانه عملكرد و دانه صد

 اما است،  شده برآورد كي از كمتر رمؤث يفاكتورها تعداد
 انسيوار ياجزا و يريپذ وراثت وجود گرفتن نظر در با

 د،ينما يم قلمداد يكم صفات جزء را صفات نيا كه
 ژن كي از شتريب صفات نيا يكيژنت كنترل در يستيبا

   ).Coates & White, 1998( باشد داشته وجود
 هر در يا مالحظه قابل سيهتروز دانه عملكرد يبرا

 ×يشيافزا متقابل اثر يطرف از و ديگرد مشاهده يتالق دو
 جهينت در .دينگرد دار يمعن تيغالب ×تيغالب و تيغالب

 متقابل اثرات از يناش تواند ينم شده مشاهده سيهتروز
 صفت يبرا ).Kearsey & Pooni, 1996( باشد يرآلليغ

 تيغالب و تيغالب × يشيافزا متقابل اثر ابيغ در مذكور
 تيغالب اثر دار، يمعن مثبت سيهتروز وجود و تيغالب ×
]d[ يشيافزا اثر از باالتر ]a[ فوق يها افتهي از .بود 
 اي و يبرخ يبرا تيغالب اثر كه نمود استنباط توان يم

 يها ژن نيهمچن و است يشيافزا اثر از باالتر ها ژن تمام
 Mather)هستند پراكنده نيوالد نيب صفات كننده كنترل

& Jinks, 1977). ندهيافزا يها آلل تمام گريد يعبارت به 
 ,Kearsey & Pooni) ندارند وجود نيوالد از يكي در

 توان  يم يتالق دو هر در فوق طيشرا مجموع از .(1996
 يبرا شده مشاهده سيهتروز كه نمود يبند  حمع

 نيا كننده كنترل يها ژن تيغالب عمل به دانه عملكرد
 ارقام از يريگ بهره امكان جهينت در دارد ارتباط  صفت
 عملكرد به لين جهت ديبريه ديتول يها برنامه در فوق
  .داشت خواهد وجود باال
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