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تحقیق حاضر به صورت دو آزمايش جداگانه تحت شرايط تنش خشکي و آبیاري معمول ،در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي برا
سه تکرار ،در سال زراعي  6939-31در مؤسسه تحقیقات برنج كشور در رشت اجرا شد .مواد گیاهي مرورد اسرتفاده شرامل  61اليرن
موتانت برنج (هفت الين از رقم هاشمي ،شش الين از رقم طارم محلي و يک الين از رقم خزر) و چهار رقرم هاشرمي ،طرارممحلري،
خزر و گیالنه بودند .تجزيه به عامل ها ،در شرايط آبیاري معمول و تنش خشکي پنج و چهار عامل اصلي را شناسايي كرد كه بهترتیرب
 16/5و  93/9درصد تغییرات صفات را توجیه كردند .نتايج اين تجزيه نشان داد كه در هر دو شرايط آبیاري معمول و ترنش خشرکي،
انتخاب بوتههايي با باروري خوشه و طول خوشه باالتر و طول میانگره و ارتفاع بوته كوتاه ميتواند به افزايش عملکرد دانه بیانجامد.
ژنوتیپها بر اساس تجزيه خوشهاي در هر دو شرايط در پنج گروه دستهبنردي شردند .تجزيره تراب تشرخی

صرحت صددرصردي

گروهبندي ژنوتیپها را در تجزيه خوشهاي نشان داد .نترايج حاصرل از تجزيرههراي مختلر  ،اليرنهراي ،TM6-230-VE-8-4-1
 TM6-B-2-1-E ،TM6-250-10-7-1و  HM5-250-E-1-1را با عملکرد دانه بیشتر در شرايط تنش خشرکي ( 2229/1كیلروگرم در
هکتار) و صفات مطلوبي مانند باروري خوشه باال ( )18/3و طول خروج خوشه از غالف پايین ( 1/9سانتيمتر) بهعنروان ژنوتیرپهراي
برتر شناسايي كردند .میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ هاي ياد شده در شرايط آبیاري معمول 1993/3 ،كیلوگرم در هکتار برود .كراهش
عملکرد دانه ژنوتیپهاي مذكور بر اثر تنش خشکي 59 ،درصد و براي كلیه ژنوتیپها 18 ،درصد بود .بنابراين ،ژنوتیپهاي منتخرب
ياد شده ميتوانند در پیشبرد برنامههاي اصالحي در توسعه ارقام جديد برنج با تحمل بیشتر به تنش خشکي ،مرورد توجره قررار داده
شوند.

واژههاي كلیدي :برنج ،تجزيه تشخی

تاریخ دریافت1331/11/22 :

 ،تجزيه خوشهاي،تجزيه به عاملها و تنش خشکي.

تاریخ پذیرش1331/13/22 :

 -1دانشیارگروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی .عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران( .مکاتبه كننده)
(پست الکترونیک)peyman.sharifi@gmail.com :
 -2دانشیارگروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 -3استادیار موسسه تحقیقات برنج كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي
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مقدمه

عامککیهککاي مشککتر

برنج گیاهی با قابلیت تولید محصول باال و یک غلکه

بککهعنککوان عوامککی تگ یرگککذار بککر

متغیککر مربوطکککه مکککیباشککد (1991

 .)Jackson,قربکککانی

درصککد مککردم جنککان بککه نککوعی بککه آن وابسککته هسککتند

تجنیککه بککه عامککیهککا در بککرنج نشککان دادنککد كککه سککه

 .)Guimarãesتککنش خشکککی یکککی از

عامکی اصکلی و مسکتقی  77/7درصکد از تغییکرات كکی

رایجترین تنشهاي غیرزیستی است كه بخش زیکادي از

دادههککا را توجیککه كردنککد .رحککیمسککروش و همکککاران

مناطق تحت كشکت بکرنج را تندیکد مکیكنکد ،بنکابراین،

( )Rahim Souroush et al., 2005با ارزیابی  31ژنوتیکپ

ارزیککابی ژنوتیککپهککاي بککرنج از ن ککر میککنان تحمککی و یککا

برنج نشان دادنکد كکه شکش عامکی اول  23/1درصکد از

حساسیت به تنش خشکی و معرفی ارقام برتر از اهمیکت

تغییرات كی دادهها را توجیه كردند .شریفی و همکاران

باالیی برخوردار است (.)Venuprasad et al., 2008

( )Sharifi et al., 2014نشکان دادنکد كکه پکنج عامکی اول
 21/1درصد از كی تنو صفات را در ژنوتیپهاي برنج

براي تولید الینهکاي موتانکت از عوامکی جنکشزاي

توجیه كردند.

(موتاژن ) شیمیایی و فینیکی مختلفی اسکتفاده مکیشکود.
گاهی به دلیی شدت فعالیتهاي اصالحی و به دنبکال آن

تجنیه خوشهاي روش آمکاري چنکد متغیکره دیگکري

فرسایش شدید ،منکاب ژنتیککی كکاهش یافتکه و یکا یکک

است كه در آن گروهبندي افراد بر اساس مینان تفکاوت

در گیاهککان وجککود نککدارد كککه در ایککن

یککا تشککابه آننککا انجککام مککیشککود .بنپککوري و همکککاران

صورت ،تننا راه ممکن براي دسکتیابی بکه تنکو و بنبکود

(et al., 2007

 )Behpouriاظنککار داشککتند كککه بنتککرین

ذخایر ژنتیکی ،استفاده از موتاسیون یا جنش بکا اسکتفاده

گروه بندي ژنوتیپهکاي بکرنج بکا اسکتفاده از روشهکاي

از عوامی شیمیایی و یا فینیککی (ماننکد انکرژي هسکتهاي)

حداقی واریانت وارد و دورترین همسایههکا انجکام شکد.

 .)Yilmazدر سککالهککاي

آننا با استفاده از روشهاي یاد شده 111 ،ژنوتیپ بکرنج

اخیککر الیککنهککایی از بککرنج بککا هککدا ایجککاد پاكوتککاهی

مورد ارزیابی را در نه گروه دستهبندي كردند .آگاهی و

صککفت خککا

اسککت (and Boydak, 2006
و زودرسکککی (et al., 2007
وزن هکنار دانکه (2006

همککاران (et al., 2012

 ،)Domingoافکککنایش

 )Agahiبکا اسکتفاده از تجنیکه

 ،)Jeng et al.,افکنایش عملککرد

خوشکهاي ،ارقکام بکرنج را در چنکار گکروه طبقکهبنکدي

 ،)El-Degwy,بنبککککود كیفیککککت دانککککه

كردند .در آزمایشی دیگر 44 ،ژنوتیپ بکرنج بکر اسکاس

 )Luzi-Kihupiو افککنایش تحمککی بککه

صفات مورفولوژیک و شاخصهاي تحمکی بکه خشککی

خشکی ( )Cha-um et al., 2012با استفاده از موتاژنهاي

در مرحله گیاهچکهاي و رویشکی ،بکه پکنج گکروه تقسکیم

شیمیایی و فینیکی ،شناسایی و معرفی شدهاند.

شدند ( .)Thi Thu Ha et al., 2016گومکارز و همککاران

دانککککه (2013
(et al., 2009

(et al., 2016

تجنیه به عامیهکا یککی از روشهکاي آمکاري چنکد

 41 ،)Guimarãesژنوتیککپ بککرنج را در

متغیره است كه از آن جنت استخراج زیر مجموعهاي از

شرایط بکدون تکنش و تکنش خشککی در مرحلکه زایشکی

متغیرهاي همسان ،كکاهش تعکداد زیکادي از صکفات بکه

مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از تجنیکه خوشکهاي،

تعکداد كمککی از عامکیهککا و تشککری

همبسککتگی بککین

ژنوتیککپهککا را در شککرایط بککدون تککنش و تککنش خشکککی

متغیرها استفاده میشود .میکنان اشکترا

در تجنیکه بکه

در شککش و هفککت گککروه دسککتهبنککدي كردنککد.

بککهترتیک

عامکککیهکککا ،بخشکککی از واریکککانت یکککک متغیکککر اسکککت
كه به عامی هاي مشتر

راجیککو و همکککاران (et al., 2010

 )Rajivبککا مقایسککه

مربوط میشود و هرچه مقکدار

موقعیت ژنوتیپهاي برنج در نمودار پراكنکدگی تجنیکه

آن بیشککتر باشککد ،نشککاندهنککده دقککت بیشککتر در اسککتخراج

تاب تشکخیص در شکرایط بکدون تکنش و تکنش خشککی،
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عمده غذایی در بین گیاهان زراعی است كه بکیش از 01

و همکککاران (et al., 2001

(et al., 2016

 )Ghorbaniبککا اسککتفاده از

" گروهبندي ژنوتیپهاي موتانت برنج"...

ژنوتیککپهککاي حسککاس و متحمککی بککه خشکککی را از ن ککر

ژنوتیپ ،بهطور كامی قطک و جنکت جلکوگیري از ورود

مجمو صفات مورد مطالعه شناسایی نمودند.

آب باران از پناهگاه (شکلتر) اسکتفاده شکد .مسکاحت هکر

خشکی ،هدا از پژوهش حاضر ارزیابی و گروهبنکدي

ژنوتیپهاي برنج پت از رویانکدن در خنانکه ،در تکاریخ

الین هاي موتانت بکرنج بکر اسکاس صکفات منکم زراعکی

 23اردیبنشت ،در مرحله  4-0برگی به تعداد  2-3عکدد

جنت شناسایی و انتخاب الینهاي برتر در شرایط بدون

در هر كپه با فاصله  20در  20سانتیمتر در زمین اصکلی

تنش و تنش خشکی و شناسایی صفات مرتبط بکا تحمکی

نشاكاري شدند .كلیه عملیکات زراعکی از قبیکی آبیکاري،

تنش خشکی با استفاده از روشهاي آمکاري چنکدمتغیره

كوددهی ،مبارزه با علفهاي هکرز و مبکارزه بکا آفکات و

بود.

بیماريها مطابق توصیههاي فنی موسسه تحقیقکات بکرنج
انجام شکد .صکفات ارتفکا بوتکه ،طکول و عکرض بکر
مواد و روشها

پرچم ،تعداد پنجکه بکارور ،طکول خوشکه ،طکول خکروج
خوشه از غالا ،تعداد دانههکاي پکر و پکو

آزمککایش حاضککر در بنککار سککال  1333در مؤسسککه

در خوشکه

در زمان مقتضی انکدازهگیکري

تحقیقات برنج كشور در رشت (با عرض جغرافیکایی 37

و طول و عرض شلتو

درجه و  22دقیقه شمالی ،طکول جغرافیکایی  43درجکه و

شدند .براي انکدازهگیکري صکفات یکاد شکده از میکانگین

 22دقیقککه شککرقی) بککه صککورت دو آزمککایش جداگانککه

 11بوتککه از هککر كککرت مربککوط بککه هککر ژنوتبککپ در هککر

و در دو شرایط بکدون تکنش (آبیکاري معمکول) و تکنش

كدام از تکرارها بر اساس سیستم بکینالمللکی اسکتاندارد

خشکککی اجککرا شککد .در هککر آزمککایش  14الیککن موتانککت

(2002

پککرچم

(هفت الین موتانت از رقم هاشمی ،شش الیکن موتانکت

(حاصیضرب طکول و عکرض بکر

از رقم طارم محلی و یک الین موتانت از رقکم خکنر) و

 )1/70ومینان باروري خوشه (نسکبت تعکداد دانکه پکر بکه

چنار رقم هاشمی ،طارممحلی ،خکنر و گیالنکه در قالک

تعداد كی دانهها) محاسبه و شکی دانه نیکن انکدازهگیکري

طکرح بلککو هکاي كامککی تصکادفی بککا سکه تکککرار مککورد

شدند .محصول هر كکرت در زمکان رسکیدگی كامکی از

ارزیابی قرار گرفتند .با توجه به اینکه رقم گیالنه جدیکد ًا

سط  11مترمرب از هر واحد آزمایشکی پکت از حکذا

معرفی شده و اطالعاتی از لحاظ تحمکی آن بکه خشککی

حاشیه ،برداشت و بر اساس رطوبت  14درصد به عنکوان

در دسککت نیسککت ،هککدا از قککرار دادن ایککن رقککم در

عملکرد دانه در ن ر گرفته شد.

 )SES,اسککتفاده شککد .مسککاحت بککر

پکرچم در ضکری

آزمایش ،ارزیابی تحمی آن به تکنش خشککی و مقایسکه

تجنیککه بککه عامککیهککا بککا اسککتفاده از روش تجنیککه بککه

آن با الینهاي موتانکت و سکایر ارقکام از ن کر تحمکی بکه

مؤلفههاي اصلی و چرخش عامیها به روش وریمکاكت

خشکی بکود .الیکنهکاي موتانکت مکورد بررسکی حاصکی

و واریکککانت

طککرح تحقیقککاتی مشککتر

( )Varimaxانجککام شککد .میکککنان اشککترا

توجیککهشککده توسککط عوامککی بککه وسککیله بیشککترین ضککری

بککا پژوهشکککده كشککاورزي

هستهاي وابسته به سازمان انرژي اتمی ایران جنت تولیکد

همبستگی تخمین زده شد .اختصا

ارقام برنج متحمی به تنش خشکی بودند كه با استفاده از

به عوامی مستقی و مختلف با توجکه بکه مقکدار ضکرای

اشعه گاما با دز  201گري بدست آمدند .اسامی والکدین

عاملی ،بعکد از چکرخش وریمکاكت عامکیهکا صکورت
گرفت .ضکرای

الینهاي موتانت در جدول یک ارائه شده است.
در آزمایش مربوط به تکنش خشککی انتنکاي فصکی،

عکاملی بکراي هکر صکفت بکا قکدرمطلق

بنرگتر از  1/0به عنوان ضری

آبیاري در مراحی آغازش جوانه اولیکه خوشکه بکراي هکر

صفات یا متغیرهکا

معنیدار براي آن عامکی

مستقی در ن ر گرفته شکد ( .)Zarea Chahkohi, 2010در
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با توجکه بکه اهمیکت معرفکی ارقکام متحمکی بکه تکنش

كکککرت آزمایشکککی  12متکککرمربکک بکککود .گیاهچکککههکککاي
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این روش ،عالمت ضری

خطی آن با صفات دیگر در هر عامکی اصکلی مکیباشکد.

از مناس

بودن دادههکا بکراي تحلیکی عکاملی از آزمکون

تعداد عامیها با توجه به مقدار ویژة هر عامکی مشکخص

بارتلت نین استفاده شد .این آزمون فرضیه تعلق ماتریت

شد و عامیهایی كه مقدار ویژه آننا بیشتر از یک بکود،

همبستگیهاي مشاهده شده را به جامعهاي بکا متغیرهکاي

در ن کر گرفتکه شکدند

ناهمبسته میآزمایکد .تجنیکه بکه عامکیهکا قبکی از تجنیکه

 .)Allahgholipourاز

خوشهاي انجام شد تا اهمیت متغیرهایی كه در گکروههکا

بکه عنکوان عامکیهکاي منتخک

(and Mohamad-Salehi, 2004
آمکاره Meyer Olkin( KMO

نقککش داشککتند ،روشککن شککود (1991

 )Kaiserبکراي تشکخیص

 )Jackson,و سککپت

مطلوبیت تجنیه عاملی استفاده شد .مقادیر كوچک ایکن

تجنیه خوشه اي براي گروهبندي ژنوتیپهکا انجکام شکد.

آماره (كمتر از  )1/0بیانگر آن است كه همبستگی بکین

در ارزیککابی ژنوتیککپهککاي مربککوط بککه در هککر كککدام از

زوج متغیرها نمکیتوانکد توسکط متغیرهکاي دیگکر تبیکین

گروهها در تجنیه خوشهاي ،از نتایج تجنیه به عامکیهکا

شود ،بنابراین استفاده از تحلیی عکاملی مطلوبیکت الزم را

استفاده شد.

جدول  -1اسامی و نام والد ژنوتیپهاي موتانت برنج مورد استفاده در آزمایش
Table 1. Name and parent of mutant rice genotypes
شماره ژنوتیپ
كد ژنوتیپ
والد
No. of Genotype
Code of genotype
Parent
1
TM6-230-VE-7-5-1
طارممحلی Tarom
2
TM6-230-VE-8-4-1
طارممحلی Tarom
3
TM6-250-10-7-1
طارممحلی Tarom
4
TM6-B-2-1-E
طارممحلی Tarom
5
TM6-B-7-1
طارممحلی Tarom
6
TM6-B-19-2
طارممحلی Tarom
7
HM5-250-E-1-1
هاشمی Hashemi
8
HM5-250-E-3-2
هاشمی Hashemi
9
HM5-250-7-1
هاشمی Hashemi
10
HM5-250-7-6
هاشمی Hashemi
11
HM5-300-E-1
هاشمی Hashemi
12
HM5-300-3-1
هاشمی Hashemi
13
HM5-300-5-1
هاشمی Hashemi
14
KM5-200-4-2-E
Khazar
خنر
15
Khazar
خنر
16
هاشمی Hashemi
17
طارممحلی Tarom
18
گیالنه Gilaneh
T: Tarom; H: Hashemi; K: Khazar; M: Mutation generation
 :Tطارممحلی؛  :Hهاشمی؛  :Kخنر؛  :Mنسی موتاسیون

محاسبات آماري مربوط به تجنیه بکه عامکیهکا ،تکاب
تشخیص و تجنیه خوشهاي با استفاده از نرمافکنار
2008( 17

RMSSTD

مناس

SPSS

 ،)Deviation,جنکت تعیکین تعکداد كالسکتر

در تجنیکه خوشکهاي بکه روش حکداقی واریکانت

 )SPSS,و به صورت مجکنا در شکرایط بکدون

وارد ( ،)Ward's Minimum Varianceاز نرمافکنار Systat

T2

( )Systat, 2014اسکتفاده شکد .وجکود پیکک در آمکاره F

كککاذب F ،كککاذب و شککاخص ریشککه انحککراا اسککتاندارد

كککاذب ،جنککش ناگنککانی در مقککدار  T2و شککی تنککد از

Root Mean Square Standard

تعککداد كالسککتر زیککاد بککه كککم در شککاخص RMSSTD

تنش و تنش خشکی انجام شد .براي محاسبه ضرای
میککانگین مربعککات (

959
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عاملی مشکخصكننکده رابطکه

نخواهد داشت ( .)Zarea Chahkohi, 2010براي اطمینان

" گروهبندي ژنوتیپهاي موتانت برنج"...

نشکککاندهنکککده تعکککداد مناسککک كالسکککتر مکککیباشکککد
(Chahkohi, 2010

 .)Zareaبراي تشخیص مناس

گرفککت .عامککی دوم صککفات طککول بککر

بکودن

پککرچم ،طککول

خوشه و عرض دانه را در برداشت و در مجمکو 10/13

تشخیص خطی فیشر نین استفاده شد.

سککوم بکککا توجیکککه  10/11درصکککد از تغییکککرات دادههکککا
شامی صفات ارتفا بوته ،طول میکانگره ،تعکداد پنجکه و

نتايج و بحث

عملکرد دانه بود .صفاتی كه در این عامی قکرار گرفتنکد،

با توجه به اینکه شرط الزم براي تجنیه بکه عامکیهکا،

همبسکککتگی معنکککیداري بکککا عملککککرد دانکککه داشکککتند

همبسته بودن متغیرها اسکت ،آزمکون بارتلکت انجکام شکد

( .)Allahgholipour and Mohamad-Salehi, 2004عامکی

كککه در آن مربکک كککاي معنککیدار نشککان دهنککده حککداقی

چنارم  12/22درصد از تغییرات دادهها را توجیه كکرد و

شکککرایط الزم بکککراي اجکککراي تحلیکککی عکککاملی اسکککت

شامی صفات طول دانه و شکی دانه بود .عامی پنجم نیکن

 .)Farshadfar,در هککر دو شککرایط بککدون تککنش و

با توجیه  11/47درصد از تغییرات دادهها ،شامی صکفات

بککا

طککول خککروج خوشککه از غککالا و تعککداد دانککه پککر بککود

(2002

تککنش خشکککی ،نتککایج آزمککون بارتلککت (بککه ترتیکک

** 214/43و ** )201/12معنککیدار بککود ،یعنککی بککین

(جدول  .)2در تطکابق بکا نتکایج تحقیکق حاضکر محققکان

متغیرها همبسکتگی معنکیداري وجکود داشکت و بنکابراین

دیگري نین در آزمایش روي گیاه برنج در شرایط بدون

تجنیه به عامیها در ایکن دو شکرایط مجکاز بکوده اسکت.

تنش خشکی ،از روش تجنیه به عامیها جنت شناسکایی

همچنین با توجه به اینکه مینان  KMOدر شکرایط بکدون

روابکط بکین صکفات و كکاهش تعکداد صکفات همبسکته

 1/71و  1/70بکرآورد

بکا عملککرد و تشکری همبسکتگی بکین متغیرهکا اسکتفاده

شد ،تجنیه به عامی ها از مطلوبیت باالیی برخوردار بوده

 ،)Ghorbaniپککنج

تنش و تکنش خشککی بکه ترتیک

نمودنککد و تعککداد سککه (et al., 2011

 )Sharifiو شکش (

و كاربرد تحلیی عاملی متغیرها قابی توجیه بود .بر اساس

(et al., 2011

مقادیر ویژه بنرگتر از یک بکراي هکر عامکی ،در شکرایط

 )Rahim Souroush et al., 2005عامی اصلی و مستقی را

بدون تنش پنج و در شرایط تکنش خشککی چنکار عامکی

شناسایی كردنکد كکه بیشکترین درصکد از تغییکرات كکی

انتخکاب شککدند (جککدولهکاي  2و  .)3در هککر دو شککرایط

دادهها را توجیه كردند.

;Agahi et al., 2012

بدون تنش و تکنش خشککی ،بکراي تمکام صکفات مکورد

تجنیه به عامیهکا در شکرایط تکنش خشککی ،چنکار

مطالعه این شاخص بکاال بکود كکه نشکان مکیدهکد تعکداد

عامی را شناسایی نمود كکه در مجمکو  73/3درصکد از

عامیهاي انتخاب شده ،توانستند تغییکرات صکفات را بکه

تغییرات كی دادهها را توجیه نمودند (جدول  .)3عامکی

نحو مطلوبی توجیه نمایند.

اول بهتننایی  27/02درصد از كکی واریکانت دادههکا را
توجیکه كکرد .در ایکن عامکی ضکرای

نتایج تجنیه به عامیها نشان داد كه در شرایط بکدون

عکاملی مثبکت و

تنش ،پنج عامی اصلی  21/0درصکد از تغییکرات صکفات

معنیدار متعلق بکه عملککرد دانکه ،عکرض دانکه و درصکد

را توجیه كردند (جدول  .)2عامی اول بکا  27/2درصکد،

منفی متعلق به صکفات

باروري دانه و بنرگترین ضرای

بیشککترین سککنم را در توجیککه تغییککرات دادههککا بککه خککود
اختصا

شکی دانه ،تعداد دانه پو

داد و شامی صفات ارتفا بوته ،عکرض بکر

پرچم ،تعداد دانه پکو

پرچم بود .ضرای

در خوشکه و عکرض بکر

این عامکی نشکان دهنکده تکگ یر مثبکت

و درصکد بکاروري خوشکه بکود.

صفات عرض دانه و درصد باروري خوشکه بکر عملککرد

عاملی

دانکه در شکرایط تکنش خشککی بکود .در عامکی دوم كکه

بککا قککدرمطلق بنرگتککر از  1/0بککراي هککر صککفت صککورت

 22/32درصکد از تغییکرات كکی دادههکا را توجیکه كکرد،

انتخاب این صفات در عامی اول بر اساس ضری

851
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گکروهبنکدي حاصکی از تجنیکه خوشکهاي از تجنیکه تکاب

درصکککد از تغییکککرات دادههکککا را توجیکککه نمکککود .عامکککی
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صفات ارتفا بوتکه ،طکول میکانگره ،طکول بکر

عکاملی مثبکت

نمود ( .)Ghorbani et al., 2001در عامکی سکوم صکفاتی

پککرچم

مانند طول دانه و شکی دانه داراي ضرای عاملی مثبکت

عکاملی منفکی بکاالیی بکود .درصکد بکاالي

و بکاالیی بودنکد كکه  14/10درصکد از كکی تغییکرات را

توجیه تغییرات دادهها توسط این دو عامی نشکان دهنکده

توجیکه كردنکد .در عامکی چنکارم كکه  14/14درصکد از

مینان همبسکتگی و مقکدار توجیکه صکفات مکورد مطالعکه

تغییرات دادهها را توجیه میكکرد ،صکفات تعکداد پنجکه،

در ژنوتیپها توسط ایکن دو عامکی مکیباشکد و بکه ن کر

تعداد دانکه پکر و درصکد بکاروري خوشکه داراي ضکری

مککیرسککد كککه بککر اسککاس ایککن عوامککی ،مککیتککوان اقککدام

عاملی مثبت باالیی بودند.

و طول خوشه داراي بنرگتکرین ضکرای

بککود .در ایککن عامککی ،صککفت عککرض بککر
داراي ضری

جدول  -2تجنیه عامیها براي صفات گیاهی ژنوتیپهاي برنج در شرایط بدون تنش
Table 2. Factor analysis for plant characteristics of rice genotypes in non stress condition
مینان اشترا
Communalities

بار عامیهاي چرخشیافته
Rotated component matrix
5

4

3

2

1

Plant characteristics

صفات گیاهی

Plant height

0.90

-0.515 -0.068 0.001

0.765 0.217

ارتفا بوته

0.71

-0.803 -0.016 0.066

0.178 0.159

طول میانگره

0.63

0.062 -0.049 0.120

 -0.366 0.691طول بر

0.91

-0.002 -0.080 0.047

 -0.949 0.042عرض بر

Internode length
Flag leaf length

پرچم

Flag leaf width

پرچم

0.88

0.188 -0.326

0.700

0.401 0.288

تعداد پنجه

No. of tillers

0.70

0.076 0.208

-0.256

0.211 0.732

طول خوشه

Panicle length

0.66

0.000 -0.023 0.803

0.035 -0.101

خروج خوشه از غالا

0.69

0.022 -0.020 -0.765

0.128 -0.288

تعداد دانه پر

No. of filled grains

 -0.940 0.197تعداد دانه پو

No. of unfilled grains

0.94

0.063 -0.065

-0.091

Panicle exsertion

0.93

0.114 -0.074 -0.099

0.917 -0.248

درصد باروري خوشه

0.97

0.936 0.098

0.102

0.107 -0.246

طول دانه

Grain length

0.83

0.028 0.300

0.284

0.381 -0.712

عرض دانه

Grain width

0.97

0.911 -0.124

-0.109

 -0.181 0.281شکی دانه

Grain shape

0.72

0.713 -0.151 0.276
1.61

1.79

0.126 -0.307

عملکرد دانه

3.80

مقادیر ویژه

2.10

2.10

12.82 11.47

15.01

 27.17 15.03درصد واریانت

70.04 81.52

57.22

 27.17 42.21درصد واریانت تجمعی

بککر اسککاس نتککایج حاصککی از تجنیککه بککه عامککیهککا در

Panicle fertility

Grain yield
Eigen values
% of Variance
)Cumulative variance(%

عملکرد دانه بیانجامد .در شرایط تکنش خشککی ،ارتفکا

محکیطهکاي بکدون تکنش و تکنش خشککی ،در انتخکاب

بوته و طول و عرض بر

گیاهان در دو محیط ابتدا باید بکه صکفاتی ماننکد درصکد

در عامککی اول بودنککد و از آنجککا كککه ضککرای

باروري خوشه و طول خوشه توجه نمود .بعکالوه در هکر

بککراي ایککن متغیرهککا متفککاوت از عملکککرد بودنککد ،بککه

دو شککرایط ،ارتفککا بوتککه و طککول میککانگره بککر عملکککرد

ن ر میرسکد كکه در گیکاه در پاسکخ بکه تکنش خشککی،

دانککه ا ککر منفککی داشککتند ،بنککابراین انتخککاب بوتککههککایی بککا

تغییککرات مورفولککوژیکی ماننککد كککاهش ارتفککا بوتککه

طول میانگره و ارتفا بوته كوتاهتر میتواند بکه افکنایش

اتفککاا افتککاده باشککد كککه هککر

و كککاهش سککط بککر
951

پکرچم داراي ضکرای

منفکی
عککاملی
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پکرچم

به انتخاب ژنوتیپهکاي برتکر در شکرایط تکنش خشککی

" گروهبندي ژنوتیپهاي موتانت برنج"...

TM6-( 2

دو از راهکارهاي مقابله گیاه با تکنش خشککی محسکوب

،)HM5-250-7-6( 11 ،)HM5-250-7-1( 3

میشوند (.)Blum and Sullivan, 1986

 )230-VE-8-4-1و  ،)HM5-300-3-1( 12در گکککروه دوم

و تعیین تعکداد واقعکی گکروههکا از تغییکرات آمکارههکاي

 )1و  ،)KM5-200-4-2-E( 14در گروه سوم ژنوتیپهاي

 Fكاذب T2 ،كاذب هتلینگ و شکاخص ریشکه انحکراا

،)TM6-230-VE-7-5-1( 1

،)TM6-B-2-1-E( 4

اسککتاندارد میککانگین مربعککات ( )RMSSTDاسککتفاده شککد

،)TM6-250-10-7-1( 3

و بر اساس این شاخصها مناسک تکرین تعکداد گکروههکا

(گیالنه) ،در گروه چنارم ژنوتیپهکاي HM5-300-( 11

پکککنج عکککدد بکککود .نتکککایج تجنیکککه خوشکککهاي بکککه روش

( 10 ،)E-1خککنر) )TM6-B-19-2( 1 ،و ( 11هاشککمی) و

حداقی واریانت وارد در شرایط بکدون تکنش نشکان داد

در گروه پنجم ژنوتیکپ ( 17طکارممحلکی) قکرار گرفتنکد

كککه در گککروه اول ژنوتیککپهککاي ،)HM5-250-E-1-1( 7

(شکی .)1

 )TM6-B-7-1( 0و

12

جدول  -3تجنیه عامیها براي صفات گیاهی ژنوتیپهاي برنج در شرایط تنش خشکی
Table 3. Factor analysis for plant characteristics of rice genotypes in drought stress condition
مینان اشترا
Communalities

بار عامیهاي چرخشیافته
Rotated component matrix
4

3

2

0.65

0.799 -0.086 -0.006

0.85

0.203

0.847 -0.028

0.59

0.152 -0.283

0.628

1

صفات گیاهی

Plant characteristics
Plant height

 -0.033ارتفا بوته
 -0.3طول میانگره
 -0.305طول بر

Internode length
Flag leaf length

پرچم

Flag leaf width

0.68

0.111

-0.167

 -0.435 -0.67عرض بر

0.70

0.685

0.313

 -0.195 -0.315تعداد پنجه

No. of tillers

0.72

0.106

0.826 -0.131

 -0.103طول خوشه

Panicle length

0.74

0.195 -0.773 -0.306

0.12

0.239 -0.022

0.2

پرچم

Panicle exsertion

خروج خوشه از غالا

0.86

0.871

تعداد دانه پر

No. of filled grains

0.92

 -0.792 -0.043 -0.423 -0.333تعداد دانه پو

No. of unfilled grains

0.97

0.631

0.321

0.101

0.68

0.90

-0.03

0.884

0.104

0.331

0.93

0.005

0.113

0.951 -0.096

0.92

0.447 -0.026

0.121

0.66

0.052 -0.047

0.751 -0.307

عملکرد دانه
مقادیر ویژه

Panicle fertility

درصد باروري خوشه
طول دانه

Grain length

عرض دانه

Grain width

 -0.841شکی دانه

Grain shape

1.98

2.05

3.22

3.85

14.14

14.66

22.98

 27.52درصد واریانت

79.29

65.16

50.50

 27.52درصد واریانت تجمعی

نتایج بررسی میانگین صفات در هر كدام از گروههکا

Grain yield
Eigen values
% of variance
)Cumulative variance(%

پرچم و تعداد دانه پو

در خوشه بودند .ژنوتیکپهکاي

در شکککرایط بکککدون تکککنش (جکککدول  )4نشکککان داد كکککه

گروه سوم ،داراي بیشترین مقادیر صکفات تعکداد پنجکه،

ژنوتیپهاي گکروه اول داراي بیشکترین درصکد بکاروري

طول خروج خوشکه از غکالا ،درصکد بکاروري خوشکه،

خوشه در مقایسه با سایر ژنوتیپها بودنکد .ژنوتیکپهکاي

عرض دانه و عملکرد دانه بودند .بعالوه ژنوتیپهاي این

گروه دوم داراي بیشترین طکول میکانگره ،عکرض بکر

گکروه كمتکرین مقکادیر صکفات نکامطلوبی چکون ارتفکا
854
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بکراي حصکول اطمینکان از نقطکه بکرش دنکدروگرام

ژنوتیککپهککاي HM5-300-5-( 13 ،)HM5-250-E-3-2( 2
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بوتککه ،طککول میککانگره و تعککداد دانککه پککو

داشکتند .بکا توجکه بکه همبسکتگی منفکی و معنکیدار بکین

شرایط بدون تنش) ،ژنوتیپهاي حاضر در این گروه بکا

عملکرد دانه و صفات ارتفا بوته ،طول میانگره و تعداد

داشتن كمترین مقادیر سه صفت فوا و اختالا با سکایر

در خوشککه (دادههککا گککنارش نشککدهانککد) و

ژنوتیپها از لحاظ عملککرد دانکه ،ارتفکا بوتکه كمتکر و

دانککه پککو

باروري خوشه ،داراي اهمیت اصالحی شناخته شدند.

همچنین قرار گرفتن بیشتر این صکفات در دو عامکی اول

شکی  -1دندروگرام حاصی از تجنیه خوشهاي براي  12ژنوتیپ برنج در شرایط بدون تنش با استفاده از روش وارد
(اسامی ژنوتیپهاي برنج در جدول  1ارائه شده است)
Fig. 1. Dendrogram derived from cluster analysis for 18 rice genotypes based on studied traits under non stress
)condition using Ward method (name of rice genotypes has been shown in table 1

ژنوتیپ هاي گروه چنکارم ،بیشکترین مقکادیر صکفات

الهقلکیپکور و همککاران ()Allahgholipour et al., 2004

پرچم ،طول خوشه ،طول دانکه و شککی دانکه

اقدام به مقایسه میانگین صفات در هر كدام از كالسترها

را دارا بودند .همچنکین بکا توجکه بکه متوسکط طکول دانکه

با سایر كالسترها و میانگین كکی نمودنکد و بکدینطریکق

در ارقام دسته چنارم ( 11/2میلیمتر) و بازارپسندي آن

مشخصککههککاي منککم هککر كککدام از گککروههککا را مشککخص

در ایران ،این ژنوتیپها از ظرفیت بکالقوه خکوبی جنکت

نمودند.

طول بر

نتایج تجنیه خوشهاي در شکرایط تکنش خشککی نیکن

تالقی براي دستیابی به ژنوتیپهاي دانکهبلنکد برخکوردار
میباشند (جدول  .)4در تطابق بکا نتیجکه تحقیکق حاضکر،

نشان داد كه در گکروه اول ژنوتیکپهکاي HM5-250-( 2

 )Behpouriبکککا

11 ،)HM5-300-3-1( 12 ،)HM5-250-7-1( 3 ،)E-3-2

اسکککتفاده از روش حکککداقی واریکککانت وارد اقکککدام بک که

(( 11 ،)HM5-250-7-6هاشککککمی) و ( 12گیالنککککه) ،در

در نکه و چنکار

گککککروه دوم ژنوتیککککپهککککاي 17 ،)HM5-300-E-1( 11

گککروه نمودنککد .در تطککابق بککا نتیجککه تحقیککق حاضککر،

(طارممحلی) )TM6-B-19-2( 1 ،)TM6-B-7-1( 0 ،و 13

بنپکککوري و همککککاران (et al., 2007

گروه بندي ژنوتیپ هاي بکرنج بکه ترتیک
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در خوشککه را

و دوم (به عنوان عامیهاي تگ یرگذار بر عملکرد دانکه در

" گروهبندي ژنوتیپهاي موتانت برنج"...

( ،)HM5-300-5-1در گکککروه سکککوم ژنوتیکککپهکککاي 3

چنککارم ژنوتیککپ  )TM6-230-VE-7-5-1( 1و در گککروه

TM6-( 2

پنجم ژنوتیپهکاي  )KM5-200-4-2-E( 14و ( 10خکنر)

(،)TM6-B-2-1-E( 4 ،)TM6-250-10-7-1

قرار گرفتند (شکی .)2

 )230-VE-8-4-1و  ،)HM5-250-E-1-1( 7در گکککککککروه

Table 4. Mean of plant characteristics of rice genotypes clusters using Ward’s method in non stress condition
كی
Total
146.9
43.6
29.4
1.1
17.9
28.2
9.6
111.6
14.4
88.8
9.9
2.5
3.9
4482.2
18

5
168.7
44.7
29.2
1.1
18.3
25.8
10.7
115.7
16.0
87.8
9.1
2.3
3.9
3596.7
17
1

4
151.3
44.2
31.3
1.1
17.9
29.8
8.2
112.0
17.3
86.7
10.2
2.5
4.2
4126.3
6, 11, 15, 16
4

دسته
Clusters
3
136.4
39.3
29.3
1.2
18.5
26.4
11.9
113.9
13.1
90.0
10.1
2.6
3.9
4838.9
1, 3, 4, 5, 18
5

2
145.2
50.1
30.2
1.2
17.1
28.8
9.4
106.1
17.8
86.2
10.1
2.5
4.1
4426.6
8, 13, 14
3

1
150.6
43.1
27.5
1.1
17.7
28.8
8.2
111.5
11.2
90.9
9.6
2.5
3.9
4620.8
2, 7, 9, 10, 12
5

صفات گیاهی
ارتفا بوته
طول میانگره
طول بر پرچم
عرض بر پرچم
تعداد پنجه
طول خوشه
خروج خوشه از غالا
تعداد دانه پر
تعداد دانه پو
درصد باروري خوشه
طول دانه
عرض دانه
شکی دانه
عملکرد دانه
شماره ژنوتیپها
تعداد ژنوتیپها

Plant characteristics
)Plant height(cm
)Internode length(cm
)Flag leaf length(cm
)Flag leaf width(cm
No. of tillers
Panicle lenght
)Panicle exsertion(cm
No. of filled grains
No. of unfilled grains
)Panicle fertility(%
)Grain length(mm
)Grain width(mm
Grain shape
)Grain yield(kg.ha-1
Genotypes No.
No. of genotypes

شکی  -2دندروگرام حاصی از تجنیه خوشهاي براي  12ژنوتیپ برنج در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش وارد
(اسامی ژنوتیپهاي برنج در جدول  1ارائه شده است)
Fig. 2. Dendrogram derived from cluster analysis for 18 rice genotypes based on studied traits under drought
)stress condition using Ward method (name of rice genotypes has been shown in table 1

ارزیابی میانگین صفات در هر كکدام از گکروههکا در

ژنوتیپهاي واق در گروه اول بیشترین مقدار شکی دانه

شکککرایط تکککنش خشککککی (جکککدول  )0نشکککان داد كکککه

را داشتند .این ژنوتیپها همچنکین كمتکرین میکنان طکول
851
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جدول  -4میانگین صفات گیاهی ژنوتیپهاي برنج در دستههاي حاصی از تجنیه خوشهاي به روش وارد در شرایط بدون تنش
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دوم از لحکاظ صکفات طکول خکروج خوشکه از غکالا و

(et al., 2010

 )Guimarãesنیککن همبسککتگی مثبککت بککین

تعداد دانه پر نسبت به ژنوتیپهاي دیگر برتري داشکتند.

عملکرد دانه و درصد باروري خوشه را در شرایط تکنش

بککا وجککود آنکککه میککانگین تعککداد دانککه در خوشککه در

خشکی گنارش نمودند .آننا اظنار داشتند كکه بکاروري

ژنوتیکپهکاي ایکن گکروه بیشکتر از سکایر گکروههکا بکود،

خوشهچه در شرایط تکنش خشککی نکه تننکا نشکاندهنکده

عملکرد آن نسبت به گروههاي سوم و چنکارم پکایینتکر

شدت تنش كمآبی است ،بلکه به عنوان منمترین عامکی

بود .علت این موضو میتواند ناشی از درصکد بکاروري

تعیین كننده عملکرد دانه نین مکیباشکد .در ژنوتیکپهکاي

پککایین خوشککه و بککه عبککارتی تعککداد زیککادتر دانککههککاي

گروه اخیر عالوه بر صفات فوا ،طول خروج خوشکه از

در خوشککه باشککد كککه مککیتوانککد از تبعککات تککنش

غالا نین پایینتر از میانگین كی ژنوتیپها بود .در ایکن

خشکی انتناي فصی باشد .در مجمو در گروههاي اول

راسککتا بارنابککاس و همکککاران (et al., 2008

)Barnabás

و دوم ژنوتیپها داراي بیشترین تعداد دانکه در خوشکه و

اظنار داشتند كه افنایش طول خروج خوشه از غکالا و

پککو

از شککاخصهککایی هسککتند كککه باع ک

در عین حال درصد باروري خوشه پایینتري بودند .ایکن

شکککوفایی بسککا

نتیجکککه در تطکککابق بکککا گکککنارش گومکککارز و همککککاران

حساسیت گیاه به تکنش خشککی در مرحلکه خوشکهدهکی

( )Guimarães et al., 2016اسکت كکه اظنکار نمودنکد در

مککیشککوند ،بنککابراین مککیتککوان نتیجککه گرفککت یکککی از

شرایط تنش خشککی در خوشکههکاي داراي تعکداد دانکه

سازوكارهاي مقابله ژنوتیپهاي اخیر بکا تکنش خشککی،

بیشتر ،درصد عقیمی خوشهچههکا نیکن بیشکتر اسکت .ایکن

كاهش طول خروج خوشکه از غکالا بکوده اسکت .البتکه

موضو نشان می دهد كه بکراي شکرایط آب و هکوایی و

كککاهش طککول خککروج خوشککه از غککالا باعک

افککنایش

خککککاكی محککککی اجککککراي آزمککککایش ،عککککدم انتقککککال

عقیمی خوشهچهها میشود ،زیکرا خوشکهچکههکاي درون

كربوهیدراتها در شرایط تنش خشکی به انکدازه كکافی

غالا نمیتوانند گردهافشانی خکود را تکمیکی نماینکد و

پاسخگوي تقاضاي مخازن ذخیره سازي كربوهیدرات ها

پککو

 .)Guimarãesدر

(دانهها) نبوده اسکت ( .)Guimarães et al., 2016عقیمکی

ژنوتیپهاي گروه سکوم همچنکین میکنان طکول و عکرض

دانه گرده ،عدم گردهافشانی و سقط جنین نین مکیتوانکد

بر

پرچم كمتر از میکانگین بکود .در ایکن راسکتا اظنکار

از سایر دالیی كاهش تعداد دانههاي پر در شرایط تکنش

شده است كه گیاهان كوچک بکا سکط بکر

بککاقی مککیماننککد (et al., 2016

كمتکر و

خشککی باشکد ( .)Nguyen and Sutton, 2009در گکروه

شاخص سط بر

سکوم ژنوتیکپهکایی قکرار داشکتند كکه بیشکترین درصکد

نسبی آب كمتري مصرا مکیكننکد و كکاهش شکاخص

بکککاروري خوشکککه را داشکککتند .بعکککالوه عملککککرد دانکککه

سط بر

میتواند یکی از سکازوكارهاي تحمکی آننکا

ژنوتیپهاي این گروه بیشتر از میانگین عملکرد آننکا در

به تنش كمبکود آب باشکد (.)Blum and Sullivan, 1986

شرایط تنش بود و پت از گکروه چنکارم در رتبکه دوم از

بککا اسککتفاده از تجنیککه بککه عامککیهککا نیککن مالح ککه شککد

ن ککر عملکککرد دانککه قککرار داشککتند .ایککن ژنوتیککپهککا

پکرچم

كمترین تعداد دانه پو

پایینتر در مناطق كم آب ،بکه طکور

كه در شرایط تنش خشکی ،طول و عرض بکر
داراي ضرای

را داشتند .تمام این صکفات در

منفی در عامی اول (عملکرد دانه) بودند،

عامی اول (عملکرد دانه) حاصکی از تجنیکه بکه عامکیهکا

بنککابراین یکککی از پاسککخهککاي گیککاه بککه تککنش خشکککی

قرار داشتند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه با انتخکاب

و افنایش تحمی آن ،كاهش سکط بکر

بکوده اسکت.

بر اساس عامی اول در شرایط تنش خشکی مکیتکوان بکه

ژنوتیککپ ( 1الیککن  )TM6-230-VE-7-5-1بککه طککور مجککنا

ژنوتیپهایی با عملکرد باالتر و متحمی به تنش خشککی

در گروه چنارم قرار داشت كکه داراي بیشکترین طکول و
951
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خروج خوشه از غکالا را داشکتند .ژنوتیکپهکاي گکروه

دست یافت .در تطابق با این نتیجه ،گومکارز و همککاران

" گروهبندي ژنوتیپهاي موتانت برنج"...

عرض بر

بود و از ن ر این صفات نسبت به سایر ژنوتیپهاي مورد

طول دانه ،میتوانند در برنامههاي اصالحی مورد توجکه

مطالعه برتري داشت .این ژنوتیپ كمترین طول میکانگره

قرار گیرند .ژنوتیپهاي این دو گروه را با توجه بکه دارا

و ارتفا بوته بعکد از گکروه اول را داشکت .بکا توجکه بکه

بودن اكثر صکفات مطلکوب در شکرایط تکنش خشککی و

همبسکککتگی منفکککی و معنکککیدار بکککین ارتفکککا

همچنین عملکرد باال ،میتوان ژنوتیکپهکاي متحمکی بکه

بوتکه ،طکول میکانگره و تعکداد دانکه پکو

خشکی در ن ر گرفت .كلیه ژنوتیپهاي واق در گکروه

بکا عملککرد

دانه ،ژنوتیپهکاي واقک در گکروههکاي سکوم و چنکارم

پککنجم داراي بیشککترین مقککادیر برخککی از صککفات

داراي اهمیککت اصککالحی از ن ککر پاكوتککاهی و درصککد

مورفولوژیک مانند ارتفکا بوتکه ،طکول میکانگره ،تعکداد

باروري باال در شرایط تنش خشکی محسوب میشکوند.

در خوشکه و شککی دانکه و كمتکرین عملککرد

وجود ساقه هاي كوتکاه و محککم باعک

دانه پو

مقاومکت بیشکتر

دانککه بودنککد .در ایککن گککروه عککالوه بککر كمتککرین میککنان

بکککرنج در مقابکککی خوابیکککدگی بوتکککه (ورس) مکککیشکککود

عملکرد دانه ،میکنان بکاروري خوشکه نیکن حکداقی بکود،

و یک گیاه پابلند حساسیت بیشتري به خوابیدگی دارد.

بنابراین ژنوتیکپ هکاي واقک در ایکن گکروه ،بکا توجکه بکه

در ایکککن ارتبکککاط مشکککخص شکککده اسکککت كکککه ارقکککام

ارزش پایینتر عملکرد و ارزش باالتر صفات نکامطلوب،

پاكوتاه تنفت ساقه كمتري داشکته و در نتیجکه عملککرد

جنء ژنوتیکپهکاي حسکاس بکه خشککی در ن کر گرفتکه

دانکه آننکا بیشکتر اسکت (et al., 2010

شککدند .در تطککابق بککا ایککن نتیجککه بارنابککاس و همکککاران

 .)Guimarãesاز

 )Barnabásاظنککار داشککتند كککه كککاهش

معیارهکککاي بازارپسکککندي و از خصوصکککیات منکککم

(et al., 2008

كیفیت ظاهري دانه بکرنج ،بیشکر بکودن طکول دانکههکا و

عملکرد در ا ر تنش خشکی به دلیی نقصکان در تشککیی

كشیده بودن آننا است .بر این اساس نیکن ژنوتیکپهکاي

بذر است.

جدول  -0میانگین صفات گیاهی ژنوتیپهاي برنج در دستههاي حاصی از تجنیه خوشهاي به روش وارد در شرایط تنش خشکی
Table 5. Mean of plant characteristics of rice genotypes clusters using Ward’s method in drought stress condition
كی
Total
133.2
39.2
29.2
1.0
15.5
27.7
6.6
74.6
29.7
71.8
9.9
2.4
4.1
1816.8
18

دسته
cluster
5
141.3
42.8
30.9
1.5
12.5
29.3
7.2
56.3
46.7
55.3
9.6
2.2
4.3
684.5
14, 15
2

4
129.0
31.7
31.7
1.1
16.3
24.8
7.0
51.7
30.7
62.9
10.4
2.7
3.8
2788.3
1
1

3
131.1
36.8
25.6
1.0
15.9
27.3
6.3
76.3
17.0
80.9
10.1
2.6
3.8
2227.6
2, 3, 4, 7
4

2
137.5
39.1
31.4
1.1
13.9
27.8
7.4
80.9
30.1
74.2
9.8
2.5
3.9
1939.5
5, 6, 11, 13, 17
5

1
128.9
41.0
28.8
1.0
17.0
27.9
6.0
78.1
32.1
70.8
10.0
2.3
4.3
1656.3
8, 9, 10, 12, 16, 18
6

صفات گیاهی
ارتفا بوته
طول میانگره
طول بر پرچم
عرض بر پرچم
تعداد پنجه
طول خوشه
خروج خوشه از غالا
تعداد دانه پر
تعداد دانه پو
درصد باروري خوشه
طول دانه
عرض دانه
شکی دانه
عملکرد دانه
شماره ژنوتیپها
تعداد ژنوتیپها

Plant characteristics
)Plant heigh (cm
)Internode length(cm
)Flag leaf length(cm
)Flag leaf width(cm
No. of tillers
Panicle lenght
)Panicle exsertion(cm
No. of filled grains
No. of unfilled grains
)Panicle fertility(%
)Grain length(mm
)Grain width(mm
Grain shape
)Grain yield(kg.ha-1
Genotypes No.
No. of genotypes

در آزمایش حاضر ،چنار ژنوتیپ با عملکرد بکاال در

)TM6-B-2-1-E( 4 ،)TM6-250-10-7-1( 3 ،)VE-8-4-1

شرایط بدون تکنش (شکامی ژنوتیکپهکاي TM6-230-( 2

و  ))HM5-250-E-1-1( 7داراي عملککککرد بیشککککتري در
851
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پرچم ،طول و عرض دانکه و عملککرد دانکه

واقک گکروه سکوم و چنکارم بکه دلیکی داشکتن بیشکترین

"مجله علوم زراعی ایران" ،جلد نوزدهم ،شماره  ،2تابستان 1331

عملکرد باالتر از سایر ژنوتیپها و سایر صفات مطلکوب

كاهش فشار آماس رخ میدهد .این موضو به ویکژه در

ن یر درصد باروري خوشه باال و دانههاي كشیدهتر قکرار

شککرایط تککنش شککدید كککه تن ککیم اسککمني قککادر بککه

گرفتند .میانگین عملکرد این ژنوتیپ ها در شرایط بدون

ابت نگه داشتن آماس سکلول نباشکد ،چشکمگیرتر اسکت

تککنش و تککنش خشکککی بککه ترتیکک

(.)Jaleel et al., 2009

 4733/3و 2227/1

كیلککوگرم در هکتککار بککود و كککاهش عملکککرد آننککا در

بککراي بررسککی صککحت گککروهبنککديهککا عککالوه بککر

شرایط تنش خشکی  03درصد بود ،در حالیكکه میکنان

آمارههاي  Fكاذب T2 ،كاذب هتلینگ و  ،RMSSTDاز

كاهش عملکرد براي كلیکه ژنوتیکپهکا  11درصکد بکود.

تجنیکه تکاب تشکخیص نیکن اسکتفاده شکد .از ایکن تجنیکه

بنابراین حفظ پتانسیی عملکرد این ژنوتیپها در شکرایط

همچنین براي شناسایی ژنوتیکپهکاي متحمکی و حسکاس

تنش خشکی در مقایسه بکا سکایر ژنوتیکپهکا ،مکیتوانکد

به تنش خشکی نین استفاده شد .در هر دو شکرایط بکدون

دلیلی بر تحمی ژنوتیپهاي فوا نسبت به تنش خشککی

تنش و تکنش خشککی ،تجنیکه تکاب تشکخیص روي پکنج

باشد ( .)Guimarães et al., 2016در تطابق با این نتیجکه،

گروه انجام شد و نتایج نشان داد گروهبندي ژنوتیپهاي

 )Jongdeeاظنککار

برنج بر اساس دندروگرام تجنیه خوشهاي 111 ،درصکد

داشتند كه ارقکام داراي عملککرد بکاال در شکرایط بکدون

صککحی

بککود .در تطککابق بککا نتیجککه تحقیککق حاضککر،

تنش میتوانند بکراي شکرایط تکنش رطکوبتی نیکن در ن کر

محققک کان دیگکککري نیکککن بکککا اسکککتفاده از تجنیکککه تکککاب

گرفته شده و در هر دو شرایط مورد ارزیابی قرار گیرند.

تشکخیص صککحت گککروهبنککدي ژنوتیککپهککا را در تجنیککه

تغییرات مورفولوژیکی گیکاه در پاسکخ بکه تکنش كمبکود

خوشهاي گنارش نمودهاند ( ;Mohammadi et al., 2006

آب ماننککد كککاهش ارتفککا بوتککه و كککاهش سککط بککر

.)Agahi et al., 2012

جونگکدي و همکککاران (et al., 2006

شکی  -3گروهبندي ژنوتیپهاي برنج بر اساس روش تاب تشخیص در شرایط بدون تنش
Fig. 3. Grouping of rice genotypes using discriminant analysis in non stress condition

بدون تنش در شکی  4نشان داده شده است .دسکتههکاي

نتکایج حاصکی از توابک اول و دوم تشکخیص در

دوم و سوم از همگرایی مناسبی برخوردار بودند ،امکا در

دستهبندي ژنوتیکپهکاي بکرنج مکورد مطالعکه در شکرایط
951
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شرایط تنش خشککی نیکن بودنکد و در گکروههکاي داراي

ناشی از توقف تقسیم و رشکد سکلولی اسکت كکه در پکی

" گروهبندي ژنوتیپهاي موتانت برنج"...

دسته وجود داشت .دسته پنجم در فاصله نسبتاً بیشتري از

منمترین اقدامات ایجاد جمعیت در حال تفرا و بدست

چنکار دسکته دیگکر قکرار گرفکت .بیشکترین فاصکله بکین

آوردن نشکانگرهاي مورفولککوژیکی و مولکککولی اسککت و

دستههاي دوم و پنجم و بیشترین قرابکت بکین دسکتههکاي

جمعیتی میتواند حداكثر تفرا را نشان دهد كه والکدین

اول و چنارم وجود داشت.

آن از ن ر تحمی خشککی كکامالً متفکاوت از هکم باشکند
(تالقککی متحمککیتککرین و حسککاستککرین ژنوتیککپهککا)

نتکایج حاصکی از توابک اول و دوم تشکخیص در
دستهبندي ژنوتیکپهکاي بکرنج مکورد مطالعکه در شکرایط

( ،)Mohammadi et al., 2006گروهبندي ژنوتیکپهکا در

درون دستههکاي دوم و

افککنایش كککارایی انتخککاب

تنش حاكی از همگرایی مناس

گککروههککاي مختلککف باعکک

پکککنجم و تکککا حکککدودي سکککوم و پکککراكنش درون دسکککته

والدین تالقیها میشکود ،بنکابراین بیشکترین هتکروزیت

اول نسکبت بکه مركکن دسکته بکود .بیشکترین فاصکله بکین

مککورد انت ککار مککیتوانککد از تالقککی بککین ژنوتیککپهککاي

دستههاي چنارم و پنجم و بیشترین قرابت بین دستههکاي

گروه سوم با ژنوتیپهاي گروه اول و یکا پکنجم حاصکی

دوم و سوم وجود داشت (شکی  .)0با توجه به اینککه در

شود.

شکی  -4گروهبندي ژنوتیپهاي برنج بر اساس روش تاب تشخیص در شرایط تنش خشکی
Fig. 4. Grouping of rice genotypes using discriminant analysis in drought stress condition

موقعیت آننا به پایین مركن مختصات منتقی شکده باشکد،

تجنیه تشخیص عالوه بر اسکتفاده در شناسکایی تنکو
ژنوتیککپهککا ،بککراي ارزیککابی تحمککی تککنش نیککن مککیتوانککد

حساس به خشککی و ژنوتیکپهکایی كکه نندیکک محکور

استفاده شود .راجیو و همککاران ( )Rajiv et al., 2010بکا

مختصککات باشککند ،پایککدار و ژنوتیککپهککاي منتقککی شککده

مقایسه موقعیت ژنوتیپهاي برنج در نمودار پراكنکدگی

به باالي محور مختصات ،متحمی به تنش خشکی بودند.

تجنیه تشخیص در شرایط بکدون تکنش و تکنش خشککی

بر این اساس در آزمایش حاضر ژنوتیکپهکاي TM6-( 2

نشان دادند كه ژنوتیپهایی كه در شرایط تنش خشککی

TM6-B-2-( 4 ،)TM6-250-10-7-1( 3 ،)230-VE-8-4-1
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دستههاي اول و چنارم مقداري پراكنش نسبت به مركن

رابطه با مطالعکات ژنتیککی تحمکی بکه خشککی ،یککی از
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0 ،)HM5-300-5-1( 13 ،)HM5-300-E-1( 11 ،)1-E

در شرایط بدون تنش ،ژنوتیپهاي واق در گکروه سکوم

( )TM6-B-19-2( 1 ،)TM6-B-7-1و ( 17طککارممحلککی)

TM6-B-( 4

متحمی

شامی الین هاي ،)TM6-230-VE-7-5-1( 1

12 ،)HM5-250-7-6( 11 ،)HM5-250-7-1( 3 ،)3-2

(گیالنکه) ،از ن ککر دو عامکی اول و سککوم برتکر بودنککد .در

(( 11 ،)HM5-300-3-1هاشمی) و ( 12گیالنکه) حسکاس

شرایط تنش خشکی نین ژنوتیپهاي واق در گروههکاي

به تنش خشکی بودند.

سوم و چنارم شامی الین هاي 4 ،)TM6-250-10-7-1( 3
(،)TM6-B-2-1-E

نتیجهگیري

 )TM6-230-VE-8-4-1( 2و

7

( )HM5-250-E-1-1و  )TM6-230-VE-7-5-1( 1بککککا

نتایج آزمایش حاضر نشان داد كکه در ژنوتیکپهکاي

متوسط عملکرد باال و صفات مطلکوبی ن یکر پاكوتکاهی،

بککرنج مککورد ارزیککابی در شککرایط بککدون تککنش (آبیککاري

درصد باروري خوشه باال ،طول خروج خوشه از غکالا

معمول) ،صفات مرتبط بکا عامکیهکاي اول و دوم شکامی

پککککایین ،از ن ککککر دو عامککککی اول و دوم برتککککر بودنککککد

پککرچم ،تعککداد دانککه پککو ،

و ژنوتیپهاي متحمی به تنش خشککی ارزیکابی شکدند.

درصد باروري خوشه ،طکول میکانگره ،تعکداد پنجکههکا و

نتایج دیگر تحقیق حاضکر ایکن بکود كکه ارقکام هاشکمی،

عملکرد دانه بودند .در شرایط تنش خشکی نین دو عامی

طارم محلی ،خنر و گیالنکه جکنء ژنوتیکپهکاي حسکاس

اول و دوم شککامی صککفات عملکککرد دانککه ،عککرض دانککه،

به خشکی ارزیابی شدند ،در حالیكه الینهکاي حاصکی

در

از آننککا از تحمککی بیشککتري بککه تککنش خشکککی برخککوردار

پرچم ،ارتفا بوتکه ،طکول میکانگره،

بودند .با توجه بکه اینککه ،نتکایج تجنیکه تشکخیص مویکد

پککرچم و طککول خوشککه بودنککد .بنککابراین در

وجککود فاصککله ژنتیکککی بککین ژنوتیککپهککاي گککروه سککوم

نسی هاي اولیه اصالحی میتوان از عامیهاي یاد شکده و

با گروههاي اول و پنجم در شرایط تکنش خشککی بکود،

صککفات تشکککییدهنککده هککر كککدام از آننککا بککه عنککوان

از ژنوتیککپهککاي مربککوط بککه ایککن گککروههککا مککیتککوان

معیارهاي گنینش جنت بنبود ژنتیکی عملککرد دانکه در

براي پیشبرد برنامههاي اصالحی در توسعه ارقام جدیکد

برنج استفاده نمود .نتایج تجنیه خوشکهاي نشکان داد كکه

استفاده كرد.

ارتفککا بوتککه ،عککرض بککر

درصد باروري خوشه ،شکی دانه ،تعکداد دانکه پکو
خوشه ،عرض بر
طککول بککر
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Classification of mutant rice (Oryza sativa L.) genotypes under drought stress
conditions
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Sharifi, P.1. H. Aminpanah2 and A. A. Ebadi3

ABSTRACT
Sharifi, P., H. Aminpanah and A. A. Ebadi. 2017. Classification of mutant rice (Oryza sativa L.) genotypes under drought
stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences. 19(2): 148-164. (In Persian).

The present study was conducted in two separate experiments under drought stress and normal irrigated
conditions using randomized complete block design with three replications at Rice Research Institute of Iran in
Rasht, Guilan, Iran, during 2014-2015 growing season. Plant materials included 14 mutant lines (7 lines from
Hashemi, 6 lines from Tarom and one line from Khazar) and four commercial rice cultivars (Hashemi, Tarom,
Khazar and Gilaneh). Factor analysis resulted in five and four main factors for normal irrigated and drought
stress conditions, which explained 81.5% and 79.3% of the total variation, respectively. The results indicated
that under drought stress and normal irrigated conditions, selection of plants with high grain fertility (%) and
panicle length and shorter plant height and internode length leads to increased grain yield. Cluster analysis
classified the genotypes into five groups under both conditions. Discriminant function analysis indicated very
high accuracy (100%) of grouping based on cluster analysis. The results of different analyses identified rice
lines; TM6-230-VE-8-4-1, TM6-250-10-7-1, TM6-B-2-1-E and HM5-250-E-1-1 as superior genotypes with
higher grain yield (2227.6 kg.ha-1) and the other desirable traits including high grain fertility (80.9%) and low
panicle exsertion (6.3 cm) under drought stress condition. The average grain yield of these genotypes was 4739.9
kg.ha-1 in normal irrigated condition. Reduction of grain yield due to drought stress was 53% for these
genotypes, and 60% for all of genotypes. Therefore, these selected genotypes can be considered in rice breeding
programs to improve drought tolerance germplasm.
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