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ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در الینهای جهشیافتهی کلزا
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 با پرتو گاما آزمایشی در قالبRGS 228  به منظور ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد الینهای جهشیافته حاصل از پرتودهی رقم:چکیده
 عملکرد دانهی. در مزرعهی پژوهشکدهی کشاورزی هستهای اجرا شد10  تا12 طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار در طی سالهای زراعی
 شناسایی و جداسازی. معنیدار بود5% ) در سطح احتمالGE(  ژنوتیپ  اثر متقابل سال.ژنوتیبها در طی دو سال آزمایش اختالف معنیدار داشتند
.الینهای جهشیافته در روشهای اصالح به کمک جهش بهخصوص در صفات کمّی به دلیل وجود اثرهای متقابل محیط و ژنوتیپ اهمیت باالیی دارد
.روش بایپالت روش مؤثری در جداسازی و انتخاب الینهای جهشیافته براساس صفات مورد اندازهگیری و نیز پایداری صفت در طول زمان است
،RG99  با این روش سه الین جهشیافته. بایپالت استفاده شدGGE  الین جهشیافته از روش80 در این پژوهش برای انتخاب الین برتر از میان
 روش اصالح به کمک جهش در اصالح کلزا، بر اساس نتایج این آزمایش. معرفی شد، بهعنوان الینهای برتر با عملکرد باال و پایدارRG89  وRG91
.بسیار مؤثر و سودمند است

 بایپالتGGE ، اصالح به روش جهش، کلزا، دانههای روغنی:کلیدواژهها

Evaluation of Grain Yield and Yield Stability in Rapeseed (Brassica Napus)
Mutant Lines Using GGE Biplot
B. Naserian Khiabani*1, B. Alizadeh2
1. Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 31485-498, Karaj – Iran
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Abstract: In order to evaluate the mutant lines derived from irradiation of oilseed rape cultivar RGS003
using gamma-ray, this study was carried out during two growing seasons from 2011 to 2013, at the
experimental fields in the Nuclear Agricultural Research School. The experimental design was a randomized
complete block design with three replications. Significant differences were observed between mutant
genotypes and cultivars for grain yield during two years of the experiment. Interaction of year × genotype
(GE) showed a significant difference. Identification and selection of mutant lines, especially in the
quantitative traits due to the interaction of genotype and environmental effects, is very important and
complicated. The biplot method is an effective approach for the selection of mutant lines, based on the traits
and yield stability over the time. The aim of this research was selection of the superior mutant lines from of
32 mutants, using the GGE biplot method. The mutant lines RG16, RG14 and RG31 showed high and stable
grain yields compare to other mutant lines and cultivars. According to our results, mutation breeding can be
used effectively in oil seed rape improvement.
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 .1مقدمه

اثر متقابل ژنوتیـپ × محـیط یکـی از مفـاهیم مهـم در اصـالح

دانههای روغنی پس از غالت دومین ذخایر غذایی جهـان را

نباتات است که میتواند در برنامههای اصالحی نقش اساسی در

تـشکیل میدهند ] .[0 ،9کلزا به لحاظ عملکرد کمّی و کیفی

تعیین ژنوتیپهای مناسب برای محیطهای هدف داشـته باشـد .اثر

مطلوب روغن از اولویت خاصی برخوردار بوده و با توجه به نیاز

متقابل ژنوتیپ × محیط زمانی مهم است که این اثر معنیدار شده

مبرم کشور به تولید روغنهای گیـاهی ،افـزایش تولیـد و سـطح

و ژنوتیـپهـای مختلـف برتـری خـود را در محـیطهـای متفاوت

زیر کشت آن حایز اهمیت است .در کشور ما افزایش مصرف

نشان دهند ] .[91عملکرد یـک ژنوتیـپ در محـیط متشکل از اثر

همگـام بـا افزایش تولید نیست به طوری که تنها  92درصد روغن

اصلی محیط ( ،)Eاثـر اصـلی ژنوتیـپ ( )Gو اثـر متقابل

مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود ].[8

ژنوتیپ × محیط ( )GEاست .به رغم اینکه اثر محـیط بخش

بهکارگیری روشهای اصـالحی مناسب امری ضـروری در

بزرگی از تغییرات کل عملکرد را توجیه میکنـد و اثرهای ژنوتیپ

راستای دسـتیابی بـه رقمهای بـا خـصوصیات مطلوب و در

و ژنوتیپ × محیط کوچکتر هستند ،اما این دو اثر در انتخاب

نهایت عملکرد باال برای این گیاه است .القـای جهـش ،روشی برای

ژنوتیـپهـا مؤثر بوده و در زمان گـزینش ژنوتیـپهـای برتـر ،اثـر

افزایش تنوع ژنتیکـی است کـه همـراه بـا انتخـاب ،نوترکیبی و یا

ژنوتیـپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط باید به صورت توأم مدنظر

ترکیبی از این دو در اصالح گیاهان مورد استفاده قـرار میگیرد

قرار گیرند ] .[95سه روش تحلیل آماری  GGEبایپالت،

] .[8در حقیقت جهش با ایجاد تنـوع ،زمینـه را بـرای ظهور

 AMMIو تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAاغلب برای تجزیه و

قابلیتهای نهفتهی ژنتیکی که به طور طبیعی بـروز نمییابند،

تحلیل دادههای آزمایشهای مقایسهی عملکرد ناحیهای استفاده

فـراهم میسازد .از آنجاییکه جهشهای خودبهخودی با فراوانی

میشوند ] .[95کانگ ] [99عقیده دارد که از دیدگاه بهنژادگران

خیلی کـم رخ میدهند راهکارهای القای جهش ابزار مناسبی برای

و نیز تولیدکنندگان محصوالت زراعی ،گزینش ژنوتیپها براساس

افزایش سـریع تنوع در گونههای گیاهی هستند ] .[5 ،1جهشهای

 Gو یا  GEبه تنهایی مدنظر نیـست .آنچه در ارزیابی ژنوتیپها

القـایی سهم عمدهای در شناخت سازوکار ژنتیکی ،بهویژه درک

در محیطهای مختلف بـسیار حایز اهمیت است بزرگ بودن اثر

سـاختار عملکرد مواد ژنتیکی دارند .تنوع حاصل از جهش اگر

محیط و غیرقابل بهرهبرداری بودن آن است .بنابراین حذف اثر

موجب سازگاری شود به حفظ بقای موجود در محیطهای مختلف

محـیط از دادهها و تمرکز بر روی اثر ژنوتیپ ( )Gو اثر متقابل

کمـک میکند .بـا وجود برخی محدودیتها در اصالح به روش

ژنوتیپ× محیط ( )GEحایز اهمیت اسـت .در روش GGE

جهش ،القای جهـش به طور گستردهای برای اصالح گیاهان

بایپالت اثر اصلی ژنوتیپ ( )Gو اثر متقابل ژنوتیپ و محیط

اسـتفاده میشود .مزیـت مهـم اصـالح به روش جهش ،امکان

( )GEاز هم تفکیک نشدهاند و به همین علت یـان و همکاران

اصالح یک یا چند صفت بدون تغییـر منبعهای ژنـی است ].[9 ،5

] [97اعتقاد دارند که روش  GGEبایپالت از نظر تجزیهی

تاکنون بیش از  8022الین جهشیافته از گیاهان مختلف بـا

دادههای ژنوتیپ در محیط موفقتر از روش  AMMIاست .روش

صـفات زراعی اصالح یافته در جهان معرفی شده است ].[7

 GGEبای پالت همانند  AMMIو تجزیه به مؤلفههای اصلی

جهشزایی از طریق پرتودهی با تابش گاما از مهمترین روشهای

( )PCAبر پایهی ریشهی راکد منفرد ( )SVDبنا نهاده شده است

استفاده شده برای ایجاد تنوع ژنتیکی است .این روش بـه طور

].[93 ،5

موفقیتآمیزی در کلزا برای تغییر ساختار ژنتیکی گیاه و جداسازی

هدف از ایـن پژوهش ،ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به

جهشیافتههایی با خصوصیات اقتصادی مطلوب همانند ارتفاع

روش گرافیکی  GGEبایپالت در عملکرد دانهی ژنوتیپهای

بوته ،تعداد غالف در گیاه ،تعداد بذر در هر غالف ،وزن هزار دانه،

جهشیافته کلزا و همچنین شناسایی ژنوتیپهای دارای عملکرد

عملکـرد دانـه ،محتوای روغن و مقاومت به بیماریها مورد استفاده

پایدار برتر است.

قرار گرفته است ].[98-3
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 .2مواد و روشها
در این پژوهش  80الین جهشیافته ( )M6و سه رقم تجاری

توسط اثر سال توجیه میشود .در حالیکه ژنوتیپ ( )09/0%و اثر

( ،RGS003لیکورد و اکاپی) به مدت دو سال زراعی در مزرعه

متقابل سال در ژنوتیپ ( )9/17%از کل تغییرها را توجیه میکنند.

تحقیقاتی پژوهشکدهی کشاورزی هستهای مورد ارزیابی قرار

بزرگ بودن سهم ژنوتیپ از تغییرات کل نشاندهندهی وجود تنوع

گرفتند .الینهای جهشیافته از پرتودهی رقم  RGS003با

ژنتیکی در الینهای جهشیافته بهدستآمده از طریق پرتودهی است.

پرتوگامای چشمهی کبالت 92-ایجاد شده بودند .جمعیت حاصل

مقایسهی میانگین الینهای جهشیافته با سه رقم تجاری نشان داد

از پرتودهی در طی  5نسل برای صفات زراعی مهم گزینش شده

که عملکرد دانه در ژنوتیپهای موتانت  RG99 ،RG91و RG89

و در نهایت  80الین انتخاب شدند .الینهای جهشیافته به همراه

از میانگین رقمهای تجاری و نیز سایر جهشیافتهها به طور

سه رقم شاهد در طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامالً تصادفی

معنیداری بیشتر است (جدول .)0

این سه منبع تغییر نشان داد که عمده تغییرهای موجود ()91/89%

با  8تکرار و در طی  0سال زراعی  12تا  19و  19تا  10مورد بررسی

جدول  .1تجزیهی مرکب برای الینهای جهشیافته در  0سال برای عملکرد دانه

قرار گرفتند .هر بلوک شامل  85کرت و در هر کرت  8خط
کاشت  0متری در نظر گرفته شد .تجزیهی واریانس مرکب برای
دو سال و مقایسهی میانگین به روش  LSDدر سطح احتمال 5%
انجام شد.
برای بررسی پایداری عملکرد از روش  GGEبایپالت
استفاده شد .مدل استفاده شده در  GGEبایپالت براساس تجزیه

منبعهای تغییر

درجهی آزادی

عملکرد تکبوته

سال

9

**803/15

تکرار

0

92/03

ژنوتیپ

81

**922/99

سال × ژنوتیپ

81

*80/17

اشتباه

983

09/11

درصد ضریب تغییرات )(C.V%

به مقادیر منفرد( )9به صورت زیر بود

09/21

* اختالف معنیدار در سطح احتمال 5%؛
** اختالف معنیدار در سطح احتمال .9%

𝑗𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑗 − 𝜇 − 𝛽 = ∑ ƛ𝑖Ƹ𝑖𝑗Ƞ𝑖𝑗 +

جدول  .2مقایسهی میانگین عملکرد دانه در الینهای جهشیافتهی کلزا

که در آن  Yijمیانگین ژنوتیپ  iدر محیط  µ ،jمیانگین کل βj ،اثر

ژنوتیپ

اصلی محیط  i ،jمقادیر منفرد برای مؤلفهی اصلی و برای

عملکرد دانه

ژنوتیپ

RGS228

بایپالت ηij ،ویژه -بردار سال برای مؤلفهی اصلی و  εijباقیماندهی

Okapi

99 / 99
95 / 11

RG91
RG02

02 / 7
02 / 01

Licord

95 / 95

RG09

97 / 31

مجموع اثرهای اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × سال

RG1

91 / 81

RG00

98 / 21

RG5

است که از طریق تجزیه به مقادیر منفرد انجام میشود .تجزیه و

91 / 18

RG08

02 / 00

RG9

تحلیل به کمک نرمافزارهای آماری ( R 3.3.2بسته نرمافزار

91 / 90

RG01

98 / 89

RG7

09 / 58

RG05

95 / 22

 )GGEBiplotGUIو  SAS 9.3به انجام رسید.

RG3

98 / 10

RG09

91 / 09

RG1

09 / 51

RG07

99 / 33

RG92

95 / 05

RG03

95 / 01

RG99

97 / 90

RG01

93 / 75

دو سال یکنواختاند .یعنی بین واریانس خطاهای آزمایش

RG90

99 / 79

RG82

91 / 27

اختالف معنیداری وجود ندارد و تجزیهی واریانس مرکب میسّر

RG98

91 / 10

RG89

01 / 02

است .نتایج تجزیهی واریانس مرکب نشان داد که منبعهای تغییر

RG91

03 / 59

RG80

95 / 11

RG95

سال ،ژنوتیپ و سال × ژنوتیپ معنیدار هستند (جدول  .)9معنیدار

09 / 87

RG88

99 / 13

RG99

05 / 11

RG81

98 / 81

بودن اثر متقابل سال در ژنوتیپ نشانگر پاسخ متفاوت ژنوتیپها

RG97

91 / 91

RG85

99 / 89

RG93

99 / 93

مدل است .این روش تجزیه ،نوعی تجزیه به مؤلفههای اصلی برای

 .5یافتهها و بحث
آزمون بارتلت نشان داد که واریانس خطاهای آزمایشی در طول

در طی سالهای مورد بررسی بوده است .محاسبهی درصد

حداقل اختالف مع ن ی دار (  ) LS Dدر سط ح ا حتمال 5 %

واریانس سال ،ژنوتیپ و سال × ژنوتیپ نسبت به مجموع واریانس
13

عملکرد دانه

0 / 33
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نتایج حاصل از روش  GGEبایپالت نشان داد که مؤلفههای

کوتاه بودن تصویر ژنوتیپها نسبت به محور افقی نشاندهندهی

اصلی اول و دوم به ترتیب  75/79و  01/01%تغییرها را توجیه

پایداری آنها در طی دو سال آزمایش است .بررسی همزمان
عملکرد و پایداری ژنوتیپها با استفاده از مختصات محیط متوسط

میکنند .به عبارت دیگر دو مؤلفهی اصلی اول تمام تغییرها

امکانپذیر است ] [91که به آن بایپالت میانگین در مقابل

ژنوتیپ و سال × ژنوتیپ را توجیه میکنند که میتواند تأییدی بر

پایداری نیز گفته میشود .دو محور عمود بر هم بیانگر اثر متقابل

معتبر بودن بایپالت در توجیه این تغییرها باشد (شکل  .)9اگر

سال × ژنوتیپ است .محور افقی میانگین محیط و محور عمودی
نشاندهندهی میانگین ژنوتیپها است .بلندتر بودن تصویر ژنوتیپها
روی محور افقی (بدون در نظر گرفتن جهت) نشاندهندهی

مجموع مؤلفههای اصلی اول و دوم نتواند اکثر تغییرهای موجود را
توجیه کند بیانگر ماهیت پیچیدهی اثر متقابل سال × ژنوتیپ است
] .[91بررسی نمودار چندضلعی به منظور تعیین ژنوتیپهای برتر

ناپایداری بیشتر آنها است .نتایج بایپالت میانگین (شکل )0

در طی دو سال نشان داد که ژنوتیپهای ،RG7 ،RG5 ،RG1

نشان میدهد که دو الین جهشیافتهی  RG99و ،RG91

 RG01 ،RG99 ،RG91و  RG85که بیشترین فاصله از مرکز

بیشترین عملکرد را در مقایسه با سایر الینهای جهشیافته و

بایپالت را داشتند ،به عنوان ژنوتیپهای دارای بیشترین یا

رقمهای شاهد دارند .این نتایج با میانگین عملکرد دانهی الینهای

کمترین عملکرد شناخته شدند .ژنوتیپهای  RG91 ،RG1و

جهشیافته (جدول  )0مطابقت دارد .بر اساس شکل  0میتوان
نتیجه گرفت که رقمهای  RG91و  ،RG99عالوه بر عملکرد باال،

 RG99در سال اول آزمایش و  RG5و  RG7در سال دوم برتر

با توجه به فاصلهی کم تا محور محیط متوسط (محور افقی) دارای

بودند .ژنوتیپهای برتر سال اول شباهت بیشتری به ارقام RGS

پایداری نسبی عملکرد نیز هستند .جهشیافتهی  RG89پایدارترین

و لیکورد داشتند ،در حالیکه ژنوتیپهای برتر سال دوم مشابه رقم

ژنوتیپ و دارای عملکرد باال است .مقایسهی میانگین نشان میدهد

اوکاپی بودند .در بخشهایی که ژنوتیپهای  RG01و  RG85در

که این ژنوتیپ دارای عملکرد همسان با جهشیافتهی  RG99و به

رأس آنها قرار داشتند هیچ محیطی(سال) دیده نمیشود ،این امر

طور معنیداری کمتر از موتانت  RG91است .رقمهای شاهد

بیانگر آن است که این دو رقم در هیچ یک از سالها بیشترین

لیکورد و اوکاپی و همچنین رقم  RGS003به عنوان رقم مادر

عملکرد را نداشته و جزء رقمهای ضعیف بودند.

الینهای جهشیافته با وجود پایداری ،عملکرد کمتر از میانگین

Which Won Where/What

داشتند .ژنوتیپ آرمانی ،ژنوتیپی فرضی است که دارای بیشترین
2

عملکرد و پایداری بوده و از نظر مکانی در مرکز دوایر هممرکز

0

سال 0

بایپالت قرار دارد ] .[91میزان مطلوب بودن ژنوتیپها به فاصلهی

year2

Rgs-5

آنها از ژنوتیپ مطلوب بستگی دارد .مقایسهی رقمهای جهشهیافته

Rg7

1

Rg15
Rg9

Rg12
Rg35

Rg28

Rg20
Rg19
Rg31
Rg17
Rg6
Rg21
Rg30
Rg29

Rg14

Rg18
Okapi
Rg25
RGS003
Rg11

°

0

Rg10
Rg13
Rg32

PC2 28/29%

Rg23

Licord
Rg33
Rg34

Rg22 Rg8
Rg26
Rg24

AXIS2 24.29 %

Rg27

9

-1

3

Rgs-4

-2

8

02

نزدیکترین جهشیافتهها به ژنوتیپ آرمانی هستند .ارقام شاهد در
این بررسی در فاصلهی دورتری از ژنوتیپ آرمانی قرار میگیرند.
دارند و جزو مواد با عملکرد ضعیف طبقهبندی میشوند .مقایسهی

year1

سال 9

الینهای جهشیافتهی  RG99 ،RG91و  RG 89به ترتیب

ژنوتیپهای واقع در سمت چپ محور ،عملکرد کمتر از میانگین

-9

Rg16

و رقمهای شاهد با ژنوتیپ آرمانی (شکل  )8نشان میدهد که

ژنوتیپها با ژنوتیپ آرمانی فرضی که ،نشان داد جهشیافتههای

-0
°
0

9
1
PC1 73/71%

-9
-1

 ،RG91 ،RG99و  RG89به ترتیب ،با کمترین فاصله نسبت به

-0

-2

ژنوتیپ آرمانی فرضی ،مطلوبترین ژنوتیپها هستند (شکل .)8

AXIS1 75.71 %

ژنوتیپ آرمانی فرضی ،ژنوتیپی است که از نظر مکانی در مرکز

شکل  .1چندضلعی  GGEبایپالت برای تعیین ژنوتیپهای برتر.

دایرههای هممرکز بایپالت قرار دارد و از باالترین عملکرد و
پایداری برخوردار است ] .[93میزان مطلوب بودن ژنوتیپها به
فاصلهی آنها از ژنوتیپ فرضی آرمانی بستگی دارد.
11
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-2
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°
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0
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8

0

9

1

2

3
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.عملکرد و پایداری ژنوتیپهای جهشیافتهی کلزا
همزمان75.71
برای گزینش%
 بایپالت مختصات متوسط.2 شکل
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Rg15
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°

0
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1

0

2

.های جهشیافته به لحاظ عملکرد و پایداری
مقایسهی الین
آرمانی برای
AXIS1
75.71
% بایپالت ژنوتیپ.5 شکل
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