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ژنوتیپهای برنج
پیمان شریفی* و هاشم امینپناه
دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت
(تاریخ دریافت – 1395/01/31 :تاریخ پذیرش)1395/06/09 :
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ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،پایداری و برخی از پارامترهای ژنتیکی در تعدادی از

چکیده
دانه و اجزای آن ،هفت الین امیدبخش برنج به همراه ارقام شیرودی و الین ،843در قالب طرح بلوكهای كامل تصرادفي در 3
تکرار در  3منطقه استان مازندران (تنکابن ،آمل و ساری) طي سالهای زراعي  1390-1392مورد ارزیابي قرار گرفتند .تجزیره
واریانس عملکرد دانه حاكي از تفاوتهای ژنتیکي بین ژنوتیپها در اكثر محیطها بود .تجزیه واریرانس مركرب نشران داد كره
اختالف معنيداری بین سالها و مکانها وجود نداشت ،در حاليكه اثر متقابل سال×مکان×ژنوتیپ برای عملکرد دانره ،ارتفرا
بوته و وزن هزار دانه معنيدار بود .نتایج تجزیه پایداری ژنوتیپها با روشهای تکمتغیره نشان داد كه الین شماره  ،6با توجره
به دارا بودن واریانس درون مکاني پایین ،ضریب تغییررات پرایین و عملکررد براال ( 6020/8كیلروگرم در هکترار) پایردارترین
ژنوتیپ بود .باال بودن ضرایب تغییرات فنوتیپي و ژنوتیپي در صفات مورد مطالعه به وجود تنرو ژنتیکري بررای تمرام صرفات
مورد مطالعه داللت داشت .میزان وراثتپذیری عمومي دارای دامنهای از ( ٪49/06ارتفا بوته) تا ( ٪92/48تعداد دانه پر) برود
كه مقدار آن برای عملکرد دانه  59/96بود .باالترین میزان ضرایب تغییرات فنوتیپي و ژنوتیپي ،وراثتپرذیری عمرومي و سرود
ژنتیکي بر میانگین كل مربوط به صفت تعداد دانه پر در خوشه بود .بنابراین ميتوان به روش انتخاب برای بهبرود ایرن صرفت
امید داشت و از آن به عنوان یک معیار انتخاب برای بهبود عملکرد دانه بهره جست .در مجمو  ،ژنوتیپ  6ميتوانرد برهعنروان
ژنوتیپ برتر انتخاب و در آزمایشهای بهزراعي به منظور دستیابي به یک رقم پاكوتاه و با عملکرد پایدار استفاده شوند.
واژگان کلیدی :اثر ژن ،اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ،پایداری عملکرد ،سود ژنتیکي ،وراثتپذیری

* نویسنده مسئول ،آدرس پست الکترونیکیsharifi@iaurasht.ac.ir :
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به منظور بررسي پایداری عملکرد دانه ،اثرات متقابل ژنوتیپ×محیط و برآورد برخي از پارامترهای ژنتیکي مررتبط برا عملکررد

شریفی و امینپناه

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،پایداری و برخی از ...

مقدمه
برنج ( )Oryza sativa L.یکي از مهمترین گیاهان زراعري

استفاده از روشهای مختلف مانند پارامترهای تکمتغیره

دنیا است كه سطح وسیعي از اراضي زراعي قابل كشرت را

شامل واریانس درون مکاني ،ضریب رگرسیون و ضریب

به خود اختصاص داده است .با وجود آنکره در منراطقي از

تغییرات درون مکاني

كشور ،زراعت برنج رایج است ،هنوز مقدار قابل تروجهي

( Honarnejad et al., 1998; Nahvi

et al., 2002; Rahim Soroush, 2005; Abdollahi
;Mobarhan, 1996; Mahalingam et al., 2013
Dushyantha Kumar et al., 2011; Parmar et al.,
;2016; Biswas et al., 2012; Sedghi-Azar et al., 2008
Mosavi et al., 2013; Dewi et al., 2014; Somsana et
 ،)al., 2013روش اثرات اصلي افزایشي و اثرات متقابل

از مصرف داخلي برنج از طریر واردات تریمین مريشرود
(.)Anonymous, 2015از ایرنرو برا معرفري واریترههرای
جدید و پرمحصول بره همرراه اعمرال روشهرای مناسرب
خودكفائي نزدیک نمود.

Maji et al., ( )effects and Multiplicative Interaction

انتخاب ژنوتیپها بر اساس عملکرد در یک محریط معیرار

2015; Akter et al., 2015; Seyou et al., 2016; Torres
; )and Henry, 2016و روش بایپالت اثر ژنوتیپ و

دامنه وسری و متنروعي از تغییررات محیطري (مکرانهرا و

اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط (

سالهای مختلف) مورد ارزیابي قرار گیرند .عکرسالعمرل

Balestre et al., ( )Genotype-Environment interaction

ارقام مختلف گیاهران زراعري از جملره بررنج نسربت بره

; )2010; Khatun et al., 2015اقدام به ارزیابي پایداری

شرایط مختلف محیطي مانند دما ،نرور ،میرزان بارنردگي و

ژنوتیپهای مختلف برنج نمودهاند .برای ارزیابي

غیره متفاوت اسرت و از آنجرا كره شررایط محیطري قابرل

پارامترهای ژنتیکي نظیر وراثتپذیری ،ضرایب تغییرات

كنترل نیستند و در نقاط مختلف یرک منطقره نیرز تفراوت

فنوتیپي و ژنوتیپي و سود ژنتیکي نیز مطالعات متعددی

بسیاری دارند ،انجام آزمایش های مقایسه عملکررد جهرت

انجام شده است و وراثتپذیری عمومي پایین برای

دست یابي به ارقامي با كیفیت و كمیرت براال و سرازگار و

عملکرد دانه و متوسط برای وزن صد دانه و طول دانه

پایدار در مناط مختلف از اهمیت خاصي برخوردار است

( ،)Nassir and Alawode, 2016ضرایب تنو ژنوتیپي و

( .)Kocheki, 1997بنابراین ،ارقامي كه كمترین واكرنش را

فنوتیپي و وراثتپذیری باال برای تعداد دانه پر در خوشه

به شرایط محیطي نشران دهنرد و در واقر اثررات متقابرل

و عملکرد دانه در بوته (

ژنوتیرپ در محریط كروککتری داشرته باشرند ،توسرط

 ،)Tuhina-Khatun et al., 2015وراثتپذیری و سود

بهنژادگران انتخاب ميشروند (.)Pawar and Singh, 2010

ژنتیکي باال بر میانگین برای صفات مساحت برگ پرکم،

برای تعیرین ژنوتیرپهرای پایردار ،ژنروتیپي كره عملکررد

تعداد دانههای پر در خوشه ،طول و عرض دانه و وزن

مناسبي در واكنش به پتانسیل تولیدی محیط مورد آزمایش

صد دانه ( )Islam et al., 2016و ضرایب تنو فنوتیپي و

نشان ميدهد ،روشهای متعددی ارائه گردیدهاند كه شامل

ژنوتیپي و وراثتپذیری باال برای عملکرد دانه ،تعداد پنجه

روش های تجزیه واریانس ،تجزیه رگرسیون ،کند متغیرره

بارور و تعداد دانه پوك و وراثتپذیری توأم با سود

و غیرپارامتری ميباشند (.)Mahfoozi et al., 2009

ژنتیکي باال بر میانگین برای وزن هزار دانه (

محققین متعددی اثرات متقابل ژنوتیپ×محیط را در برنج

 )2016گزارش شده است.

بررسي كردهاند و اثر متقابل معنيدار ژنوتیپ در محیط را

هدف از تحقی حاضر ،انتخاب و معرفي الین یا الینهای

مناسبي نميباشد ،بنابراین واریتهها بایرد حترياالمکران در

GGE; Genotype plus

;Rukmini Devi et al., 2016

Bitew,

Tarang et

پایدار با عملکرد باال ،ارزیابي تغییرات عملکرد و اجزای

al., 2013; Mohaddesi et al., 2013; Rahim Soroush
et al., 2007; Momenyzadeh et al., 2015; Lestari et

عملکرد در الینهای امیدبخش ،برآورد برخي از

برای عملکرد دانه در برنج گزارش كردهاند (
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برهزراعري مريتروان كشرور را در زمینره تولیرد بررنج بره

غیر افزایشي یا ضربپذیر (

AMMI; Additive Main

] [ DOI: 10.29252/pgr.3.2.25

;al., 2010; Gravios et al., 1991; Lalbachan, 1994
 .)Yan et al., 2002همچنین تعدادی از محققین با
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پارامترهای ژنتیکي و نهایتاً محاسبه روابط بین صفات از

طری رابطه زیر محاسبه شد (:)Hanson et al., 1956

همبستگي ژنتیکي در  9ژنوتیپ برنج در مناط

مختلف استان مازندران ميباشد.

مواد و روشها

رابطه ()2

 g2
H  2  100
p

ضرایب تنو

فنوتیپي ( PCV; Phenotypic coefficient of

2

 )variabilityو ژنوتیپي (

تعداد  7الین پیشرفته برنج منتخب ،با دارا بودن

GCV; Genotypic coefficient

 )of variabilityبا استفاده از فرمول زیر محاسبه شد

ویژگيهای مطلوب زراعي (كمي و كیفي) ،از آزمایش

(:)Hanson et al., 1956

مقایسه عملکرد مقدماتي سال زراعي  ،1389-1390به
ژنوتیپ) در سه منطقه تنکابن ،آمل و ساری در قالب طرح
بلوكهای كامل تصادفي در سه تکرار به مدت  3سال ،در

رابطه ()4

100

X

p

GCV (%) 

PCV (%) 

طي سالهای زراعي  1390-1392مورد ارزیابي قرار

X
كه در آن σg ،و  σpبهترتیب انحراف معیار ژنوتیپي و

گرفتند (جدول .)1

فنوتیپي و  Xمیانگین هر كدام از صفات ميباشند.

مساحت هر كرت  20متر مرب بود و نشاكاری با فاصله

میزان سود ژنتیکي ( )Genetic advanceجهت انتخاب

 25×25سانتيمتر در مرحله  4-5برگي انجام گردید .میزان

 ٪5از نتاج برتر با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

كود مصرفي در زمین اصلي  250كیلوگرم اوره به همراه

(:)Roy, 2000

 100كیلوگرم فسفات آمونیوم بود كه نصف كود اوره و

رابطه ()5

GA = ih² σp

تمامي فسفات آمونیوم در زمان آخرین شخم و مابقي اوره

كه در آن :i ،شدت انتخاب؛  :h²وراثتپذیری عمومي؛ :σp

در زمان تشکیل اولین جوانه خوشه مصرف گردید .در

انحراف استاندار فنوتیپي ميباشند .میزان  ،iبرای شدت

طول فصل رشد یادداشتبرداریهای الزم از ارتفا بوته،

انتخاب  ،٪5برابر با  2/06در نظر گرفته شد.

تعداد پنجه ،تعداد دانه پر ،تعداد كل دانه ،وزن هزار دانه و

همچنین میزان سود ژنتیکي بر میانگین (

طول خوشه انجام شد .برای محاسبه عملکرد با حذف

 )advance over meanبا استفاده از رابطه زیر محاسبه شد

حاشیه ،برداشت محصول از مساحتي معادل  15متر مرب

(:)Roy, 2000

انجام گرفت و سپس عملکرد شلتوك بر حسب كیلوگرم

GA
رابطه ()6
*100
X
كه در آن :GA ،سود ژنتیکي و  Xمیانگین هر كدام از
GMA 

در هکتار با رطوبت 14درصد محاسبه شد.
برای محاسبه واریانس فنوتیپي و ژنوتیپي از رابطه زیر

صفات میانگین كل (میانگین هر صفت برای تمام

استفاده گردید (:)Hanson et al., 1956
2

2

2

2

2

ژنوتیپها در تمام مکانها) ميباشند.

2

 p   g   gl / ry   gy / rl   gly / r   e / rly

ضریب همبستگي ژنوتیپي (

رابطه ()1

محاسبه گردید (:)Falconer, 1989

2
2
  gyو   gl2نیز به
،  gly
و تکرار ميباشد،  g2 ،  p2 .

ترتیب

واریانس

فنوتیپي،

Genotypic correlation

 )coefficientبرای هر جفت از صفات از طری فرمول زیر

كه در آن y ،l ،g ،و  rبه ترتیب تعداد ژنوتیپ ،مکان ،سال
ژنوتیپي،

Genetic

g ij

اثرمتقابل

رابطه ()7

ژنوتیپ×مکان×سال ،ژنوتیپ×سال و ژنوتیپ×مکان
ميباشند.
27



 g2   g2
i
j
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همراه ارقام  843و شیرودی به عنوان شاهد (جمعاً 9

رابطه ()3

100

g
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طری

وراثتپذیری عمومي ( )Broad sense heritabilityاز

شریفی و امینپناه

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،پایداری و برخی از ...

جدول  -1مشخصات ژنوتیپهای برنج مورد مطالعه
برنج سالم
منشی

()%

آمیلوز ()%
)Amylose (%
()Juliano, 1971
22.5
19.29
21.72

Iran

55.44

18.5

Iran

51.44

22.14

Iran

56.27

21.91

Iran
Iran
Iran

53.54
58.53
59.92

21.01
22.17
21.4

كه در آن،

Parents
[Shiroudi × Khazar (1001)]10
[IR 64669-153-2-3-(A8948) × (4 Surinam × Deylamani)]2
[IR 67015-22-6-2-(A37632) × (Amol3 × Ramzanalitarom)]47
× [IR 67015-22-6-2-(A37632) × (Amol3
Ramzanalitarom)]107
× [IR 67015-22-6-2-(A37632) × (Amol3
Ramzanalitarom)]121
× [IR 67015-22-6-2-(A37632) × (Amol3
Ramzanalitarom)]126
[IR 67015-22-6-2-(A37632) × (Amol3 × Ramzanalitarom)]39
)843 (check variety
)Shiroudi (check variety

 : كواریانس ژنوتیپي بین دو صفت و

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

نتایج تجزیه واریانس ساده در سه مکان و طي سه سال در

g ij
  g2واریانس ژنوتیپي هر كدام از صفات

جدول  2درج گردیده است .در تمام مکانها به جزء

  g2و
i
j
ميباشند .كواریانس و واریانسهای ژنوتیپي به روش
كمترین مربعات ( )Least Squareبرآورد گردید.

تنکابن در سال اول و سوم و همچنین ساری در سال
سوم ،اثر ژنوتیپ معنيدار بود و به عبارتي بین ژنوتیپها
از نظر عملکرد اختالف معنيدار وجود داشت .با توجه به

برای تعیین پایداری ژنوتیپهای مورد بررسي در این
تحقی

Genotype
code

معنيدار بودن اثر ژنوتیپ در اكثر محیطهای آزمایشي،

از پارامترهای تکمتغیره شامل واریانس درون

آزمون بارتلت برای بررسي همگني واریانس خطاهای

Eberhart and

آزمایشي در محیطهای مختلف انجام شد و نتایج حاكي از

 )Russell, 1966و ضریب تغییرات درون مکاني ()CVi

عدم وجود اختالف معنيدار بین واریرانس خطاها در

( )Lin and Binns, 1988استفاده شد .معنيدار بودن

آزمایشهای جداگانه برای عملکرد دانه بود (P=0/1291؛

مکاني ( ،)Msy/lضریب رگرسیون (( )bi

پارامتر پایداری ضریب رگرسیون ( )bi=1از طری آزمون

 .)χ2=12/53لذا با توجه به یکنواختي واریانس خطاهای

t

انجام شد.

آزمایشي ،تجزیه واریانس مركب برای عملکرد دانه با

آزمون همگني خطاهای آزمایشي بهوسیله آزمون بارتلت

فرض تصادفي بودن سالها و مکانها و ثابت بودن

با فرض تصادفي بودن سال و مکان و ثابت بودن ژنوتیپ

ژنوتیپها انجام شد (جدول  .)3نتایج تجزیه مركب حاكي

صورت گرفت .با توجه به فرض تصادفي بودن اثر سال و

از آن بود كه اثرات اصلي سال و مکان و اثر متقابل

مکان و ثابت بودن اثر ژنوتیپ ،مدل خطي تجزیه

ژنوتیپ×سال برای هیچکدام از صفات مورد مطالعه

واریانس ،یک مدل مختلط ( )Mixedبود كه در آن،

معنيدار نشد .اثر متقابل سال×مکان برای صفات تعداد

تغییرات آزمون

پنجه در بوته ،ارتفا بوته ،طول خوشه و تعداد كل دانه و

واریانسها بر اساس امیدریاضي مناب
شدند.

دانه پر در خوشه معنيدار شد .اثر ژنوتیپ برای تمام

تجزیه مركب و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از روش

صفات مورد مطالعه به جزء ارتفا بوته و وزن هزار دانه

 LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام شد .همبستگي بین

معنيدار شد كه بیانگر وجود اختالفات ژنتیکي بین

صفات و تجزیه خوشهای به روش وارد و معیار فاصله

ژنوتیپها است .اثر متقابل ژنوتیپ × مکان فقط برای

مرب اقلیدسي با نرمافزار  SASانجام پذیرفت.

عملکرد دانه معنيدار بود ،كه نشان ميدهد ژنوتیپها

نتایج و بحث

واكنشهای متفاوتي به عواملي مانند خواص فیزیکي و

28

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 14:50 IRDT on Thursday June 21st 2018

Origin

Head Rice
)(%
56.37
52.84
54.56

Iran
Iran
Iran

والدین

شماره ژنوتیپ
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Table 1. Characteristics of studied rice genotypes
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 تجزیه واریانس عملکرد ارقام برنج در سه منطقه و سه سال-2 جدول

Source of
variation

درجه
آزادی

مناب تغییرات

تکرار
Replication
ژنوتیپ
Genotypes
اشتباه
Error
C.V. (%) ( ضریب تغییرات%)

)MS( میانگین مربعات
)Second year( سال دوم

)First year( سال اول
آمل

ساری

2

1103617.9 ns

1273397.4*

152033.3 ns

8

336841.1ns

755213.8**

16

266047.9

163241.4

df

تنکابن

Tonekabon

)Third year( سال سوم

Tonekabon

آمل

Amol

ساری

3320579.7**

166143.3 ns

155350.9 ns

802325*

223623.6*

1173628.5**

303887.5

73859.9

220994.9

Amol

تنکابن

Sari

8.24
7.13
10.01
4.56
ns, *, and **: Not significant and significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively.

تنکابن

Tonekabon

آمل

Amol

ساری

1404099.7**

41512.3 ns

121861.1 ns

1099053.7**

284527.5ns

1690368.1**

1110175.5 ns

230436.3

122251.3

202644.6

843260

Sari

8.24

Sari

8.69
5.73
8.62
٪1  و٪5 به ترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال: ** * و،ns

15.07

 تجزیه واریانس مركب برای صفات مورد مطالعه در ژنوتیپهای برنج-3 جدول
Table 3. Combined analysis of variance for studied traits in rice genotypes
Source of
variation

Location (L)
Year (Y)
L×Y
R(L×Y)
Genotypes (G)
G×L
G×Y
G×L×Y
Error
C.V. (%)

میانگین مربعات

مناب
تغییرات

درجه آزادی

مکان
سال
سال×مکان
)تکرار (سال×مکان
ژنوتیپ
ژنوتیپ ×مکان
ژنوتیپ × سال
ژنوتیپ ×مکان×سال
اشتباه
(%)ضریب تغییرات

Df
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Table 2- analysis of variance for rice genotypes grain yield in three locations and years

MS

عملکرد دانه

تعداد پنجه

ارتقا بوته

وزن هزار دانه

طول خوشه

تعداد كل دانه در خوشه تعداد دانه پر در خوشه

2

Grain yield
(GY)
6915156.5ns

Tiller number
(TN)
57.6 ns

2

191203.3ns

15.3 ns

531.4 ns

49.3 ns

104.2 ns

2971.9 ns

4467.1 ns

4

2587074.9ns

59.6**

485.5**

9.4 ns

35.9**

379.2**

4348.2**

18

859844.1

8.1

112.7

2.7

4.1

251.16

754.4

3145489.1**

54.5**

294.1 ns

19.4 ns

17.2**

7375.2*

12497.6**

16

880217.5**

2.8 ns

59.3 ns

2.1 ns

1.8 ns

145.8 ns

241.8 ns

16

421731.5 ns

4.7 ns

82.1 ns

1.7 ns

2.4 ns

132.1 ns

508.2 ns

32

431592.4*

3.4 ns

80.2**

6.2**

2.6 ns

197.8 ns

333 ns

144

269847.1

2.4

17.9

1.4

1.4

155.9

328.3

8.97

8.8

3.7

4.1

3.9

12.1

12.4

8

Plant height Thousand grain weight Panicle length Number of filled grain Number of total grain
(PH)
(TGW)
(PL)
per panicle (NFGP) per panicle (NTGP)
2926.8 ns
42.1 ns
58.9 ns
386.3 ns
2011 ns

ns

, *, and **: Not significant and significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively.
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٪1  و٪5 به ترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال: ** * و،ns

شریفی و امینپناه

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،پایداری و برخی از ...

یک مکان به مکان دیگر شده است .اثر متقابل ژنوتیپ ×

عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ شماره  7بود .در مجمو

مکان × سال فقط برای عملکرد دانه ،ارتقا بوته و وزن

ژنوتیپ شماره  7در  5محیط حائز حداكثر عملکرد دانه

هزاردانه معنيدار بود كه نشانگر وجود تفاوت در میانگین

بود .همچنین این ژنوتیپ در مجمو محیطها و بین

ژنوتیپها از یک مکان به مکان دیگر و از یک سال به سال

ژنوتیپها در سال اول و تنکابن بیشترین میزان عملکرد

دیگر است ،بطوریكه عواملي مانند خواص فیزیکي و

( 6798كیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد.

شیمیایي خاك ،طول و عرض جغرافیایي و  ...باعث

مقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپها (جدول  )4نشان داد كه

اختالف مکان ها در سالهای مختلف شدهاند .معنيدار

ژنوتیپهای  8 ،7 ،6و  9دارای بیشترین عملکرد نسبت به

بودن اثر متقابل سال×مکان برای صفات تعداد پنجه در

سایر ژنوتیپها در اكثر مکانها و سالها بودند .در

بوته ،ارتفا دانه و طول خوشه نشان ميدهد كه عوامل

مجمو  ،ژنوتیپهای  6و  7در بیشتر مکانها و سالها

جوی (میزان بارندگي ،طول روز ،حداقل و حداكثر دمای

دارای عملکرد بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپهای مورد

هوا و خاك) و همچنین عوامل جغرافیایي (خصوصیات

آزمایش و ارقام شاهد بودند .از سوی دیگر جدول مذكور

فیزیکي و شیمیای خاك ،طول و عرض جغرافیایي ،ارتفا

نشان داد كه نهتنها ژنوتیپهای مورد آزمایش از نظر مقدار

از سطح دریا) سبب اختالف در میزان صفات فوق در

عملکرد در یک مکان متفاوت بودند ،بلکه میانگین آنها در

ژنونیپهای مورد مطالعه شده است .در تطاب با نتیجه

سالها و مکانهای مختلف نیز تغییر كرد .کنین

تحقی حاضر ،رحیمسروش و ربیعي (

Rahim Soroush

واكنشهایي قبالً نیز در برنج گزارش شده است

اهللقليپور

همکاران

( .)Mohaddesi et al., 2013; Nahvi et al., 1991نتیجه

( ،)Allahgholipour et al., 2006ترنگ و همکاران

فوق حاكي از این واقعیت است كه بررسي عملکرد ارقام

( ،)Tarang et al., 2013رحیم سروش و همکاران

و انتخاب آنها بر اساس عملکرد در یک مکان نميتواند

( ،)Rahim Soroush et al., 2007محدثي و همکاران

و مقرون به واقعیت باشد و ميبایست ارقام در

2008

Rabiei,

،)and

و

( )Mohaddesi et al., 2013پارمار و همکاران (
 ،)et al., 2016لِستاری و همکاران (
 ،)2010مومنيزاده و همکاران (

دقی

Parmar

سالها و مکانهای متعدد مورد ارزیابي قرار گرفته و

Lestari et al.,

میزان سازگاری و پایداری آنها مشخص گردد ( Eberhart

.)and Russell, 1966

Momenyzadeh et al.,

 ،)2015سیهو و همکاران ( )Seyou et al., 2016و تورز و

معني دار بودن اثرمتقابرل ژنوتیرپ × سرال × مکران بررای

هنری ( )Torres and Henry, 2016نیز اثرات متقابل

عملکرد دانه نشان مي دهد كه ژنوتیرپ هرا در واكرنش بره

دوجانبه و سهجانبه معنيدار مکان ،سال و ژنوتیپ را برای

محیط ها دارای نوساناتي بودند .از آنجا كه تجزیره مركرب

عملکرد دانه در الینها و ژنوتیپهای برنج گزارش

فقط اطالعاتي در مورد وجود و یا عدم وجود اثرر متقابرل

كردند.

ژنوتیپ × محیط ارائه ميدهد ،لذا تجزیره پایرداری بررای

با توجه به معنيدار بودن اثرات متقابل سهگانه و دوگانه

شناسایي ژنوتیپهرای پایردارتر سرودمند خواهرد برود .از

برای عملکرد دانه ،اقدام به مقایسه میانگینهای ژنوتیپها

اینرو ،تجزیه پایداری ژنوتیپها با اسرتفاده از آمرارههرای

در هر كدام از محیطها به صورت جداگانه گردید

مورد نظر انجام پذیرفت (جدول  .)5پارامترهای پایرداری

( .)Montgomery., 2001مقایسه میانگین عملکرد در

واریانس و ضریب تغییرات محیطي نشان دادند كره الیرن

محیطهای مختلف در جدول  4ارائه شده است .نتایج

شماره  2با داشتن كمترین مقدار ضریب تغییرات محیطي،

30

] [ DOI: 10.29252/pgr.3.2.25

دادهاند ،كه سبب تفاوت در میانگین عملکرد ژنوتیپها از

در آمل و در سال سوم در تنکابن و ساری بیشترین
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شیمیایي خاك ،طول و عرض جغرافیایي و ...نشان

نشان داد كه در سال اول در تنکابن و آمل ،در سال دوم
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Genotype

Table 4. Mean comparison of grain yield of rice genotypes in three locations and years (kg .ha-1)
)First year( سال اول
)Second year( سال دوم
تنکابن

آمل

ساری

Tonekabon
Amol
Sari
1
6213.7ab
5823.3abc
5600.0ab
2
6035.3ab
5859.0abc
5700.0ab
3
6122.3ab
4902.3e
4566.7c
4
6023.7ab
5120.0de
5000.0bc
5
5734.7b
5230.7cde
5083.3bc
6
6593.0ab
5899.0abc
5666.7ab
7
6798.0a
6491.7a
5773.3ab
8
6567.3ab
6045.7ab
6200.0a
9
3252.7ab
5635.3bcd
5950.0ab
LSD (5%)
892.79
699.24
954.17
LSD (5%): Least significant differences at 5% probability Level.

تنکابن

آمل

ساری

Tonekabon
5753.3bc
6084.7ab
6130.0ab
5470.7c
6279.7a
6251.3a
6108.7ab
5810.7abc
5764.3bc
470.41

Amol
5978.3ab
5194.0bcd
5053.0cd
5032.3d
4987.0d
5901.3abc
6683.7a
6145.7a
6280.0a
812.7

Sari
5083.3cde
5371.7bcde
4783.3ed
4733.3e
5796.7abc
6600.0a
5663.3bc
6053.3ab
5613.3cd
820.9

The columns having common letter(s), do not differ significantly at 5% probability level.

تنکابن

)Third year( سال سوم
آمل

ساری

Tonekabon
Amol
Sari
6394.3ab
6123.7a
5355.7b
5477.0c
5287.7bc
5681.0b
6107.0ab
4172.3de
5444.7b
5824.3bc
4069.7e
6412.3b
6114.7ab
4885.3cd
7275.3a
6141.7ab
5410.7bc
5723.7ab
6516.3a
5439.7abc
6448.7ab
6090.7ab
5754.0ab
6172.7ab
6339.7ab
6110.0a
6333.0ab
605.2
782.02
1589.5
٪5  حداقل اختالف معنيدار در سطح احتمال:LSD(5%)

. درصد دارای اختالف معنيدار نميباشند5 در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال

 برخي از پارامترهای پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای برنج در سه مکان و سه سال-5 جدول
Table 5. Some of stability parameters of grain yield of rice genotypes in three locations and years

ژنوتیپ
Genotype
1
2
3
4
5
6
7
8
9

میانگین عملکرد دانه(كیلوگرم در
)هکتار
Grain yield mean (kg.ha-1)
5809.0
5632.3
5264.6
5298.5
5709.7
6020.8
6213.7
6093.2
6030.9

ضریب تغییرات محیطي

ضریب رگرسیون

واریانس درون مکاني

Environmental coefficient of variation
)CVy/i(

Regression coefficient (bi)

Variance within location (Msy/l)

6.99
3.79
14.18
9.84
10.24
4.93
4.13
1.59
1.31

0.31ns
0.53ns
2.03**
2.00**
1.58ns
0.61ns
1.14ns
0.40ns
0.40ns

124649.00
184959.48
212621.65
821420.40
906416.14
272641.43
499649.94
129225.72
225010.10

31

31

ژنوتیپ
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) مقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپهای برنج در سه مکان و سه سال (كیلوگرم در هکتار-4 جدول

شریفی و امینپناه

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،پایداری و برخی از ...

سوم قرار داشتند .بر اساس سه معیرار ضرریب رگرسریون

پایداری مطرح نمودند .اعتقاد آنها برر ایرن برود كره سرال

( ،)biمیانگین عملکرد ژنوتیپ ها (  ) gو میانگین عملکرد

عامل غیرقابل كنترل است ،نه مکان .بنابراین اظهار داشرتند

كل ژنوتیپها (  ،) Xپایداری عملکرد ژنوتیپ های مرورد

كه ارقام را ميبایست نسبت به نوسانات سالیانه اندازهگیری

مطالعرره تعیررین شررد ( .)Sharma, 1995بررر ایررن اسرراس،

نمود و از عامل مکان ميتوان فقرط بررای تعیرین وسرعت

ژنوتیپهای  4 ،3و  5با ضریب رگرسریون بیشرتر از یرک

كشت واریتهها در مکانهای مختلف استفاده نمرود .آن هرا

(به ترتیب برابر با  2 ،2/03و  )1/58و میانگین عملکرد به

همچنرین واریرانس درون مکراني را وراثرتپرذیر معرفري

ترتیب برابر برا  5298/5 ،5264/6و  5709/7كیلروگرم در

نمودند و ابراز داشرتند كره گرزینش ژنوتیرپهرای پایردار

هکتار و كمتر از میانگین كل ژنوتیپهرا (،) X =5785/87

براساس این پارامتر ميتواند قابل اعتماد باشد .بنابراین برر

ژنوتیپهای دارای پایداری كمتر از متوسط و با سرازگاری

اساس واریانس درون مکراني ،ژنوتیرپ  1دارای كمتررین

خصوصي به محیط هرای نامسراعد تشرخیص داده شردند.

مقدار واریرانس درون مکراني بروده و بره عنروان ژنوتیرپ

ضرررایب رگرسرریون برررای ژنوتیررپهررای  2و  3انحررراف

پایدار شناخته شد .از نظر این شاخص ،ژنوتیپهای  2و 6

معني داری نسبت به  1داشرتند .ژنوتیرپ  2دارای ضرریب

در رتبه هرای بعردی پایرداری قررار داشرتند .در مجمرو ،

رگرسرریون كمتررر از یررک ( )bi=0/53و میررانگین عملکرررد

ژنوتیررپ  6بررا میررانگین عملکرررد برراالتر از میررانگین كررل

( ) g =5632/3كمترررر از میرررانگین كرررل ژنوتیرررپهرررا

( ،) g =6020/8ضررریب رگرسرریون كمتررر از یررک و غیررر

( ) X =5785/87بررود ،بنررابراین عملکرررد ایررن الیررن در

معنرريدار ( ،)bi=0/61ضررریب تغییرررات محیطرري پررایین

محیط های مساعد متوسط ،ولي در محیط های نامساعد كم

( )4/93و واریرانس درون مکراني پرایین ( )272641/43از

بود .به عبارت دیگر ،علري رغرم تغییررات محیطري زیراد،

ژنوتیپ های پرمحصول با عملکرد پایدار بود .در تطاب برا

عملکرد این الین تغییرات كمي نشان مي داد و حساسریت

نتیجه تحقی حاضر مبني بر اسرتفاده از ضرریب تغییررات

آن به محیط كم بود .ژنوتیپ  7با ضریب رگرسیون بیشرتر

محیطي و واریانس درون مکاني پایین و ضریب رگرسیون

از یک ،اما غیرر معنريدار ( )bi=1/14و میرانگین عملکررد

معادل یک ،محققین دیگری نیز با اسرتفاده از پارامترهرای

( ) g =6213/7بیشتر از میانگین كل ژنوتیپها جزء ارقرام

( Rahim

فوق ژنوتیپهای پایدار برنج را شناسایي كردنرد

;Soroush et al., 2007; Zaifizadeh et al., 2001
;Honarnejad et al., 1998; Rahim Soroush, 2005
;Nahvi et al., 2002; Abdullahi-Mobarhan, 1996
Mahalingam et al., 2013; Dushyantha Kumar et al.,
;2011; Parmar et al., 2016; Biswas et al., 2012
Sedghi-Azar et al., 2008; Mosavi et al., 2013; Dewi
 .)et al., 2014; Somsana et al., 2013عرالوه برر مروارد

دارای پایداری كمتر از متوسط و با سرازگاری خصوصري
در محیطهای مساعد تشخیص داده شد .ژنوتیپهرای  1و
 ،6به همراه دو رقم شاهد شرامل الیرن  843و شریرودی،
دارای ضریب رگرسیون كمتر از یک ( به ترتیب برابرر برا
 0/4 ،0/61 ،0/31و  )0/4و میانگین عملکررد (بره ترتیرب

فروق ،رحریم سرروش و اشرراقي (

برابررر بررا  6030/9 ،6093/3 ،6020/8 ،5809كیلرروگرم در

 )Eshraghi, 2006با بررسي پایداری عملکررد الیرنهرای

هکتار) بیشتر از میانگین كل ژنوتیرپ هرا بودنرد ،بنرابراین

برنج با اسرتفاده از روش واریرانس شروكال و اكروواالنس

پایداری آنها بیشتر از متوسط برود ،ولري بره محریطهرای
مساعد واكنش ضعیف نشان دادند .لرین و بینرز

Rahim Soroush and

ریررک ،الیررن شررماره  IR67012-168-2-1را بررهعنرروان

( Lin and

پایدارترین الین معرفي كردند .در بررسي هشت ژنوتیرپ

 )Binns, 1991عامرل مکران را از محاسربات پایرداری

برررنج در آمریکررا بررا اسررتفاده از روش ضررریب تغییرررات

جداكرده و واریانس بین سالها را درون هر مکان محاسبه

محیطي ،ژنوتیپهای  Cypressو  C1161به ترتیب برا دارا
32
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 .)2009ترنررگ و همکرراران ( )Tarang et al., 2013بررا

ژنوتیپ برتر انتخاب و در آزمایش هرای برهزراعري مرورد

اسرتفاده از تجزیره پایرداری بره روشهرای لرین و بینرز و

بررسي قرار گیرد .این ژنوتیپ همچنین برا توجره بره دارا

 AMMIنشان دادند كه الینهرای(CT9807-3-5-1-1-2P-

بودن ارتفا بوته متوسط ،ميتواند در بهنژادی جهت تولید

M-1و  IR2101-4-159-1-3-3برهدلیرل داشررتن ضرریب

ارقام پاكوتاه مورد استفاده قرار گیررد .از آنجرا كره ارقرام

تغییرات پایین و میانگین مربعات درونمکراني كوکرک و

پاكوتاه حساسریت كمترری بره خوابیردگي از خرود نشران

كمترین فاصله نسبت به مبدأ مختصات در بردارهای تجزیه

ميدهند و محصول آنها كمتر از این طریر آسریبپرذیر

 ،AMMIپایدارترین الینها بودند.

ميباشد ،اصالح جهت تولید ارقام پاكوتاهي انجام ميشود

با توجه به معنيدار نبودن اثرات متقابل دوگانه و سرهگانره

كه ماده خشک بیشتری در دانه و مقردار كمترری در كراه و

برای صفات تعداد پنجه ،طول خوشه ،تعرداد دانره پرر در

كلرش ذخیرره كننرد ( .)Dezful et al., 1995بنرابراین

خوشه و تعداد كل دانه در خوشه ،اثررات اصرلي ژنوتیرپ

ژنوتیپهای مورد بررسي در تحقی حاضر ،بره خصروص

برای این صرفات بررسري شرد و ازایرنرو ،میرانگینهرای

الین شماره  ،6از ژنوتیپهای پاكوتراه یرا نیمره پاكوتراه و

ژنوتیپها از نظر این صفات در مجمو محیطهرا مقایسره

مقاوم به ورس و پر پنجه محسروب شرده و خصوصریات

شدند (جدول  .)6این نتایج نشان داد كه بیشرترین تعرداد

زراعي آن در حد مطلوب ميباشد.

پنجه ( )19/07مربوط به الین  843بود .از نظر تعداد دانره

نتایج تجزیه همبستگي ژنتیکي نشان داد كه عملکرد دانه با

پررر و تعررداد كررل دانرره الیررن شررماره  6نسرربت برره سررایر

صفات تعداد دانه پرر و وزن هرزار دانره دارای همبسرتگي

ژنوتیپها برتری داشت و برهتنهرایي در یرک گرروه قررار

ژنتیکري مثبرت برود (جردول  .)7برا توجره بره اهمیرت

گرفت .این نتایج همچنین نشان ميداد كره بیشرترین وزن

ژنوتیپهای پاكوتاه و مقابله با ورس ،همچنین وجود رابطه

هزار دانه ( 30/44گرم) و طول خوشه ( 31/81سانتيمترر)

منفي میان ارتفا گیاه و عملکرد دانه ،ژنوتیرپهرای مرورد

به ترتیب مربوط به ژنوتیپهای شماره  7و  2بود .حداكثر

بررسي ميتوانند برای بهبود و اصالح ارتفا گیاه مناسرب

ارتفا بوتره مربروط بره ژنوتیرپ شرماره  5و حرداقل آن

باشرند .در تطراب برا نتیجره تحقیر حاضرر ،اهللقلريپرور

مربرروط برره رقررم شرراهد شرریرودی بررود .نتررایج بررسرري

( ،)Allahgholipour, 1997ساوانت و همکاران (

خصوصیات زراعي همچنین نشان داد كه تمام ژنوتیپهای

 ،)et al., 1995كیهررویي ( ،)Kihupi, 1998پراكرراش و

مررورد آزمررایش دارای ارتفررا بوترره متوسررط (-106/33

پراكرراش ( )Prakash and Prakash, 1995همبسررتگي

 117/41سرانتيمترر) ،طرول خوشره بلنرد (31/81-29/22

فنوتیپي و ژنتیکي مثبت و معنيدار عملکرد دانه را با تعداد

سانتيمتر) ،وزن هزار دانه باال ( 30/44-27/93گرم) ،تعداد

دانه در خوشه گزارش نمودند .همچنین رحریم سرروش و

پنجه كافي ( )19/07-14/63و تعداد دانه پر زیاد (-85/96

همکراران ( ،)Rahim Soroush et al., 2004گررنفیلرد و

 )139/89بودند .با وجرود آنکره ژنوتیرپ شرماره  7دارای

همکراران ( ،)Greenfield et al., 1998مرارتین و راسرل

بیشترین عملکرد دانه بود ،اما برا توجره بره نترایج تجزیره

( )Martin and Russell, 1994و محردثي (

پایداری و سایر خصوصیات زراعي ،الین شماره  6كره از

 )2001نشان دادند كه عملکرد دانه با صفات تعداد دانره در

نظر آماری با شاهدها و ژنوتیپ شرماره  7در یرک سرطح

خوشه و وزن هرزار دانره همبسرتگي مثبرت و معنريداری

آماری قرار داشت ،بهعنوان ژنوتیپ برتر انتخاب شد .ایرن

داشرت .بررسريهرای سرونگ یانرگ و همکراران

(Song-

ژنوتیپ دارای عملکرد دانه بیشتر از عملکرد سایر الینهرا

 )Yong et al., 1995نیز نشان دادند كه افزایش

ارقام پایردار معرفري شردند (
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بودن بیشترین عملکرد و كمترین ضریب تغییرات بهعنوان

(الینهای  ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1زودرسري براالتر از شراهدها و

...  پایداری و برخی از،ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط

...  پایداری و برخی از،ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط

 مقایسه میانگین صفات زراعي ژنوتیپهای برنج در سه مکان و سه سال-6 جدول

Table 6. Mean comparison of agronomic traits of rice genotypes in three locations and years (kg ha -1)

تعداد
پنجه

Genotype

ژنوتیپ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LSD (5%)

تعداد دانه پر در خوشه

تعداد دانه در خوشه

Number of filled grains per Number of grains
panicle
per panicle
Number of Tillers
17.81c
91.59ef
129.44de
18.22bc
87.22f
128.52e
17.85c
111.0b
168.37b
19.02ab
85.96f
138.56d
18.37abc
103.63cd
153.44c
14.63e
139.89a
191.56a
16.19d
109.33bc
137.7e
17.85c
107.37bc
132.7de
19.07a
97.04de
132.37de
0.84
6.72
9.75

عملکرد دانه
Grain yield

(kg.ha-1)

5809.0bc
5632.3c
5264.6d
5298.5d
5709.7c
6020.8ab
6213.7a
6093.3a
6030.9ab
279.45

ارتقا بوته

وزن هزار دانه

طول خوشه

Plant height (cm)

Thousand grain weight (g)

Panicle length (cm)

106.33d
113.44b
115.56ab
115.37ab
117.41a
114.26b
114.89b
115.59ab
110.93c
2.28

30.22a
28.67bcd
27.93e
29.11b
28.81bcd
29.89bc
30.44a
28.41cde
28.19de
0.64

31.37ab
31.81a
31.11bc
30.33d
30.48cd
30.00d
29.22e
30.3d
29.96d
0.64

٪5  حداقل اختالف معنيدار در سطح احتمال:LSD(5%)

LSD (5%): Least significant differences at 5% probability Level.

. درصد دارای اختالف معنيدار نميباشند5 در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشابه در سطح احتمال

The columns having common letter(s), do not differ significantly at 5% probability level.
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 ضرایب همبستگي ژنتیکي صفات مورد مطالعه در برنج-7 جدول

Table 7. Genetic correlation coefficients for rice studied traits

صفات

تعداد پنجه

ارتقا بوته

وزن هزار دانه

طول خوشه

تعداد دانه پر در خوشه

تعداد كل دانه در خوشه

Characters

Number of tiller s
(NT)

Plant height
t (PH)

Thousand grain weight
(TGW)

Panicle length
(PL)

Number of filled grain
per panicle (NFGP)

Number of total grain per
panicle (NTGP)

عملکرد دانه

-0.48

-0.18

0.34

-0.59

0.39

-0.11

تعداد پنجه

1

-0.08

-0.33

0.37

-0.86**

-0.65

1

-0.38

-0.32

0.30

0.37

1

-0.23

-0.10

-0.26

1

-0.45

-0.18

1

0.85**

Grain Yield (GY)
Number of tillers (TN)

ارتقا بوته

Plant Height (PH)

وزن هزار دانه

Thousand Grain Weight (TGW)

طول خوشه

Panicle Length

تعداد دانه پر در خوشه

Number of Fill Grain per Plant (NFGP)

شریفی و امینپناه
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شریفی و امینپناه

تعداد كل دانه در خوشه

1

Number of Total Grain per Plant (NTGP

ns, *, and **: Not significant and significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively.
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دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای  9ژنوتیپ بر اسراس

داشتند كه هر نو اخرتالل در زمران تشرکیل و دورهی پرر

صرفات مرورد مطالعره در شرکل  1آمرده اسرت .تجزیره

شدن خوشهکه ميتواند منجر بره پروكي خوشرهکره و در

خوشهای به روش وارد و معیرار فاصرله مربر اقلیدسري،

نهایت كاهش عملکررد گرردد .ضرریب تغییررات ژنروتیپي

الینهای برنج را در سه گروه تقسیمبندی كرده اسرت .در

برای تشخیص تنو واقعي یا ذاتي اسرتفاده مريشرود كره

خوشه شماره یک دو الیرن شرماره  6و  7و ارقرام شراهد

فقط بخش توارثپذیر صفات را نشان ميدهرد (

شیرودی و  843قرار گرفته اسرت .در خوشره شرماره دو،

 .)1960در تحقی حاضر صفاتي مانند تعرداد دانره پرر در

الینهای  2 ،1و  5قرار گرفتند .همچنرین خوشره شرماره

خوشه و تعداد كل دانره در خوشره كره مقرادیر براالیي از

سه ،الینهای شماره  3و  4را به خرود اختصراص دادنرد.

ضریب تغییرات فنوتیپي و ژنوتیپي را داشتند ،بیشتر تحت

بنابراین در برنامههای بهنژادی با توجه به هردف اصرالحي

كنترل عوامل ژنتیکي بودند .این نتایج همچنین در تطاب با

موردنظر ميتوان از تنو بین گروهها و ژنوتیپهای موجود

یافتررههررای عثمرران و همکررارن (،)Osman et al., 2012

در این گروهها استفاده نمود و با انجرام تالقري برین آنهرا

روكمینرري دِوی و همکرراران (

امکان دستیابي به ژنوتیپهای مطلوبتر از نظرر عملکررد

 ،)2016بیتِو ( )Bitew, 2016و توهینا-خاتون و همکراران

دانه و اجزاء عملکرد را فراهم نمود.

( )Tuhina-Khatun et al., 2015ميباشد كه ضرایب تنو

نتایج بررسي پارامترهای ژنتیکي در جردول  8ارائره شرده

ژنتیکي و فنوتیپي باالیي را برای تعداد دانه پرر در خوشره

است .برآورد اجزای وراثتپرذیر و وراثرتناپرذیر از كرل

گزارش كردند .برای صفات تعداد پنجه در بوته و عملکرد

تنو برای اتخاذ برنامه اصالحي مناسرب ضرروری اسرت.

دانه ،ضریب تغییررات فنروتیپي و ژنروتیپي متوسرط برود،

جزء وراثرتپرذیر تنرو مريتوانرد برا مطالعره اجزایري از

بنرابراین ،انتخرراب ایرن صررفات برر پایرره مقرادیر فنرروتیپي

واریررانس ماننررد ضررریب تغییرررات ژنرروتیپي و فنرروتیپي،

ميتوانند مرؤثر باشرد .در تطراب برا ایرن نتیجره ،یراداو و

وراثتپذیری و سرود ژنتیکري مرورد انتظرار توضریح داده

همکاران ( )Yadav et al., 2008ضریب تغییرات ژنروتیپي

شود .تنو ژنتیکي كه اساسي ترین نیاز برای هرر مروفقیتي

متوسط را برای تعداد پنجه در بوته و تعداد خوشچهها در

در برنامه اصالحي یک گیاه زراعي ميباشد ،بررای اغلرب

بوته و مقادیر پایین ضریب تغییرات ژنوتیپي را برای سایر

صفات در ژنوتیپهای مورد بررسي وجود داشرت .کنرین

صفات گزارش نمودند.

تنو ژنتیکي توسط توهینا-خراتون و همکراران

Allard,

Rukmini Devi et al.,

(Tuhina-

آگاهي از وراثتپذیری اصالحگر را قادر مريسرازد ترا در

Islam et al.,

مورد روش اصالحي مبتني بر انتخاب تصمیمگیرری كنرد.

 ،)2016ماکونررررده ( )Machunde, 2013و سررررینگ و

اما ،مقادیر وراثتپذیری همراه با سرود ژنتیکري مريتوانرد

همکاران ( )Singh et al., 2011نیز برای صفات مشرابه در

بیشتر قابل اعتماد و در تنظیم كردن برنامره انتخراب مفیرد

همکرراران (Sadeghzadeh-

باشرد (.)Johnson et al., 1955در مطالعره حاضرر ،میرزان

 ،)Khatun et al., 2015اسالم و همکراران (

برررنج و صررادقزاده اهررری و

 )Ahari et al., 2015در گندم دوروم گزارش شده اسرت.

وراثت پذیری عمومي دارای دامنره ای از ( ٪49/06ارتفرا

باالترین میزان ضرایب تغییرات فنروتیپي و ژنروتیپي بررای

بوته) تا ( ٪92/48تعداد دانه پر) بود .مقدار وراثتپرذیری

صفت تعداد دانه پر در خوشه مشاهده شد .باالترین میزان

برای صفات تعداد پنجه در بوته ،تعداد دانه پر در خوشره

سود ژنتیکي بر میانگین نیز مربوط به صفت تعداد دانه پرر

و تعداد كل دانه در خوشه باال بود .این نتیجه در تطاب برا

در خوشه بود .در تطاب با این نتیجه ،سرینگ و همکراران

یافتههای حسیني و همکاران (،)Hosseini et al., 2005

35

] [ DOI: 10.29252/pgr.3.2.25

عامل افزایش عملکرد در برنج است.

تعداد دانه در خوشه را در برنج گرزارش نمودنرد و اظهرار

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 14:50 IRDT on Thursday June 21st 2018

سنبلچههای پر به همراه كاهش خوابیدگي بوتره مهرمتررین

( )Singh et al., 1990تنو ژنتیکي باالیي را برای صرفت

شریفی و امینپناه

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 14:50 IRDT on Thursday June 21st 2018

[ DOI: 10.29252/pgr.3.2.25 ]

...  پایداری و برخی از،ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط

. دندروگرام بهدست آمده از تجزیه خوشهای صفات مورد مطالعه بر اساس حداقل واریانس وارد-1 شکل
. است1 اسامي ژنوتیپها مشابه جدول
Figure 1. Dendrogram derived from studied traits using Ward's minimum variance
The name of genotypes is similar to table 1.

 برآورد پارامترهای ژنتیکي در ژنوتیپهای مورد مطالعه برنج-8 جدول
Table 8. Estimation of genetic parameters in rice studied genotypes

وراثتپذیری
عمومي

ضریب تغییرات
فنوتیپي

Broad sense
heritability

Phenotypic
coefficient of
variability

عملکرد دانه

59.96

تعداد پنجه

صفات

ضریب تغییرات
ژنوتیپي

سود
ژنتیکي

سود ژنتیکي بر
میانگین

Genotypic
coefficient of
variability

Genetic
advance

Genetic advance
over mean

6.48

5.02

463.05

8.00

82.38

8.53

7.74

2.56

14.47

ارتقا بوته

49.06

3.69

2.58

4.24

3.72

وزن هزار دانه

54.61

4.26

3.15

1.39

4.79

طول خوشه

66.28

3.04

2.47

1.27

4.15

تعداد دانه پر در خوشه

92.48

16.49

15.86

32.56

31.41

تعداد كل دانه در خوشه

91.75

15.14

14.51

41.74

28.62

Characters

Grain yield
Number of tiller
Plant height
Thousand grain weight
Panicle length
Number of filled grain per
panicle
Number of grains per
panicle

36

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 3شماره  / 2پاییز و زمستان 1395

است .در تحقی حاضر ،مقدار باالی وراثتپذیری توأم برا

 )Ramzanalitarom)]126با دارا برودن عملکررد مطلروب

مقدار باالی سود ژنتیکي بر میانگین برای تعداد دانه پر در

( 6020/8كیلوگرم در هکترار) و براالتر از میرانگین سرایر

خوشه و تعداد كل دانه در خوشه مشاهده شد كه نشرانگر

ژنوتیپها و خصوصیات زراعي مطلوب نظیر تعرداد دانره

نقش كم اثرات محیطي در بیان ایرن صرفات و تفروق اثرر

پر بیشتر ،تیپ دانه بهتر ،زودرسي ،ارتفا بوتره متوسرط و

افزایشي ژن در توارث آنها ميباشد .این نتیجه در تطراب

حساسیت كمتر به خوابیدگي به عنوان ژنوتیپ پرمحصول،

با گزارش احمدیخرواه ( ،)Ahmadikhah, 2010اسرالم و

پایدار و دارای خصوصریات مطلروب معرفري شرد .نترایج

همکاران ( ،)Islam et al., 2016روكمیني دِوی و همکاران

تجزیه همبستگي نشان داد كه عملکرد دانه با صفات تعداد

( )Rukmini Devi et al., 2016و بیتِرو ()Bitew, 2016

دانه پر و وزن هزار دانه دارای همبسرتگي ژنتیکري مثبرت

است كه مقدار باالی وراثت پذیری تروأم برا مقردار براالی

بود .با توجه به اهمیت ژنوتیرپهرای پاكوتراه و مقابلره برا

سود ژنتیکي برر میرانگین را بررای صرفات فروق گرزارش

ورس ،همچنین وجرود رابطره منفري میران ارتفرا گیراه و

كردند .وراثتپذیری تقریباً باال و سرود ژنتیکري پرایین برر

عملکرد دانه ،ژنوتیپهای مورد بررسري مريتواننرد بررای

میانگین نشان دهنده وجود اثرر غیرر افزایشري ژن و نقرش

بهبود و اصالح ارتفرا گیراه مناسرب باشرند .بنرابراین در

محیط در بیان سایر صفات ميباشد (.)Panse, 1957

برنامههای بهنژادی با توجه به هدف اصرالحي مرورد نظرر

نتایج تجزیره واریرانس سراده و همچنرین تجزیره مركرب

ميتوان از تنو بین گروهها و ژنوتیپهای موجود در ایرن

دادهها نشان داد كه اثر ژنوتیپ در اكثر محیطهرا معنريدار

گروهها استفاده نمود و با انجرام تالقري برین آنهرا امکران

بود كه بیانگر اختالفات ژنتیکري بسریار معنريدار در میران

دستیابي به ژنوتیپهای مطلوبتر از نظر عملکررد دانره و

ژنوتیپ ها بود و دامنه وسیعي از تنو ژنتیکي بررای تمرام

اجزای عملکرد را فراهم نمود .مقادیر باالی وراثتپرذیری

صررفات مررورد مطالعرره را نشرران مرريداد .تنررو ژنتیکرري

و سود ژنتیکي بر میانگین بیانگر تفوق اثر افزایشري ژنهرا

اساسي ترین نیاز برای هر موفقیتي در برنامه اصالحي یرک

در كنترل تعداد دانه پرر در خوشره و تعرداد كرل دانره در

گیرراه زراعرري مرريباشررد .معنرريدار بررودن اثرمتقابررل

خوشه بود .بنابراین با توجه به همبسرتگي ژنتیکري مثبرت

سال×مکان×ژنوتیپ حراكي از وجرود تفراوت در میرانگین

تعداد دانه پر در خوشه برا عملکررد دانره و مقردار براالی

ژنوتیپها از یک مکان به مکان دیگر و از یک سال به سال

وراثت پذیری توأم با سود ژنتیکي براال برر میرانگین بررای

دیگر بود .با توجه به اینکه تجزیه مركرب فقرط اطالعراتي

تعداد دانره پرر در خوشره ،انتخراب برر پایره ایرن صرفت

در مورد وجود و یا عدم وجود اثر متقابل ژنوتیپ×محریط

ميتواند در بهبود عملکرد دانه مؤثر باشد.
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Abstract
In order to investigate yield stability, genotype×environment interactions and estimation of a number
of genetic parameters related to yield and yield components, seven promising rice lines together with
Shirodi and line 843 (as control cultivars) were evaluated. The experiment was carried out base on
randomized complete block design with three replications in three locations of Mazandaran province,
Iran (Tonekabon, Amol and Sari) during three growing seasons from 2012 to 2014. Analysis of
variance revealed that there were significant differences among genotypes for yield at almost all three
locations. Combined analysis of variance indicated that there were no significant differences among
locations and years, whereas year×location×genotype interaction was found significant for grain yield,
plant height and thousand grain weight. Results of stability analysis by univariate methods showed
that genotype number 6 was the most stable genotype over all three locations, having less variance
within locations and smaller coefficients of variance and a high grain yield (6020.8 kg ha-1). The high
coefficient of phenotypic and genotypic variation was indicative to genetic variability for all of the
studied traits. The broad-sense heritability ranged from 49.06% (plant height) to 92.48%% (number of
filled grain per panicle) and was 59.46% for grain yield. The highest phenotypic and genotypic
coefficients of variation and genetic gain over total average obtained for the number of grains per
panicle. Thus, it is possible to improve this trait by selection method and could be used as a selection
index to improve grain yield. Overall, genotype number 6 could be considered as a superior genotype
to achieve a dwarf cultivar with stable yield.
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