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 9/7/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             9/8/83تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 4(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

   (.Oryza sativa L)بررسی تنوع ژنتیکی در برنج 
  با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک

  
  علی بهپوری

  مربی و عضو هیأت علمی بخش تولیدات گیاهی دانشگاه شیراز
  منوچهر خردنام

   دانشگاه شیراززراعت و اصالح نباتاتاستادیار و عضو هیأت علمی بخش 
  زاده احسان بیژن

   هیأت علمی بخش تولیدات گیاهی دانشگاه شیرازمربی و عضو
  

  چکیده
های  های برنج موجود در استان فارس، یکصد ژنوتیپ مختلف مشتمل بر تعدادی الین العه تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپبه منظور مط

اساس طرح التیس سه گانه در آزمایش بر . باشند مورد ارزیابی قرار گرفتند رس میجدید مورد آزمایش که منشاء آنها از استان فا
ها تفاوت  تجزیه واریانس داده.  انجام گرفت1380 شگاه شیراز واقع در کوشکک در سالمرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دان

های عقیم در خوشه،  های بارور در بوته، تعداد گلچه خوشه، تعداد پنجه داری را برای شش صفت وزن هزار دانه، تعداد دانه در معنی
های بانک ژن از              ها نشان داد که بعضی از الین مقایسه میانگین. های برنج نشان داد تفاع گیاه و عملکرد تک بوته در بین ژنوتیپار

های استاندارد شده با  ای داده تجزیه خوشه .ها برتری نشان دادند لحاظ عملکرد و سایر صفات مهم زراعی نسبت به سایر ژنوتیپ
بندی را  ها، بهترین گروه های وارد و دورترین همسایه روش.  انجام گردیدSPSS 9افزار آماری  ف و با استفاده از نرمشش روش مختل

های  در این تحقیق مشخص گردید که بین گروه. هر دو روش نتایج تقریباً مشابهی را نشان دادند. ها نشان دادند در بین سایر روش
ترین و  توان از متفاوت می ای برنج بر مبنای صفات مورفولوژیک تنوع ژنتیکی وجود دارد وه مختلف ایجاد شده در بین ژنوتیپ

  .های موجود استان فارس استفاده نمود ویژه جهت تالقی با ژنوتیپ  هگیری ب های دو رگ های برنج در برنامه ترین ژنوتیپ پرمحصول
  

  .صفات مورفولوژیک. ای زیه خوشه، تنوع ژنتیکی، تج(.Oryza sativa L)برنج  :های کلیدی واژه
 
 قدمهم

ترین محصول غذایی ایران بوده و لذا انجام هر برنامه اصالحی برای افزایش صفات کیفی و کمی در آن ضروری  برنج بعد از گندم مهم
ابی به تنوع ژنتیکی از اقدامات اساسی که قبل از انجام هر برنامه اصالحی باید مورد توجه قرار گیرد دستی). 11 و 10، 8(باشد  می

نژادی، تنوع و  در به). 10 و 5. (صوصیات ذخایر ژنتیکی آگاهی کامل حاصل نمایدنژادگر به نحو مطلوبی به خ ا به تموجود است
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  زاده م، احسان بیژنعلی بهپوری، منوچهر خردنا  800

یخته ارثی ارقام به دست آورد، برای اینکه بتوان انعکاس صحیحی از شباهت واقعی در بین ر. انتخاب دو رکن اساسی هستند
 به عنوان ژنتیکی موجود در بین ارقام را از لحاظ کلیه صفات مهم گیاهی مورد تجزیه قرار داد تا این ارزیابی بتواندبایست تنوع  می

ای مناسب تالقی و ه روش ژنتیکی در انتخاب تنوعدست آمده از بررسی ه نتایج ب. )8 و 3، 2( نژادگر قرار گیرد یک ابزار در اختیار به
 در برنامه هدف از انجام تالقی). 4 (شود ی بین صفات مختلف به کار برده میو محاسبه همبستگی ژنتیکهای بی ثمر  پرهیز از تالقی

والدین تالقی بایستی از لحاظ صفات مورد نظر . ت خاصی برتر از والدین خود باشنداصالحی، یافتن نتاجی است که از لحاظ صفا
یجه  خصوصیات ژنتیکی از همدیگر تفاوت بیشتری داشته باشند تا در نتها بوده و در ضمن بایستی از لحاظ برتر از سایر ژنوتیپ

باشد که جهت گروه بندی  ای می ای آماری چند متغیره، تجزیه خوشهه از جمله روش. مند شد بتوان از پدیده هتروسیس بهره
 الین 37با اندازه گیری هفت صفت کمی با ) 9(میشرا و همکاران )  6 و 1(متغیرها براساس میزان تفاوت یا تشابه آنها استوار است 

های  در این تحقیق صفات تعداد گلچه. دای به پنج گروه تقسیم بندی نماین ها را با استفاده از تجزیه خوشه برنج توانستند ژنوتیپ
. نوبیس داشتندالماها  مقدار ضریب های عقیم در خوشه و ارتفاع گیاه، بیشترین مشارکت را در محاسبۀ بارور در خوشه، تعداد گلچه
زانگ و . های اصالحی تعیین شده مورد ارزشیابی قرار گرفتند اسب جهت تالقی برای اجرای برنامهدر این تحقیق سه رقم من

 رقم برنج که با چهار رقم تستر انجام شد ارقام مورد نظر را از لحاظ یازده 24 ا انجام یک برنامۀ دی الل بر رویب) 12(همکاران 
یان هر گروه انتخاب و معرفی در این تحقیق والدین تالقی نیز از م. دند و آنها را به چهار گروه تقسیم بندی نمودندصفت تجزیه کر

با انجام تحقیقی بر روی ) 11(تودا . های متفاوتی جهت تالقی دادن برخوردارند های نقاط مختلف از ارزش                           به طور کلی رقم. شدند
القی و انجام اعمال اصالحی که مناطق دارای ارقام پر محصول جهت انتخاب والدین ت  منطقه ژاپن بیان داشت14رنج ارقام ب
همچنین وی همبستگی . ب نیست اما نتایج نشان داد که همیشه نوع منطقه، جهت محاسبۀ وراثت پذیری مناس. باشند تر می مناسب
بیانگر وجود های مختلف به دست آورد که این موضوع  های اصلی واریانس آلل  را در بین ضریب رگرسیون و مؤلفهداری معنی

ای، مناطقی را که دارای ارقام مناسب جهت انجام  وی با انجام تجزیۀ خوشه. باشد های متفاوت آزمایش می تغییرات زیاد در سال
ترین منطقه تولید  ترین و عمده درود زن مهماستان فارس و به خصوص مناطق اطراف زیر سد . تالقی بود، شناسایی و معرفی نمود

های اصالحی در   برنامهشوند محدود بوده و تنوع ژنتیکی الزم جهت انجام ارقامی که در این نواحی کشت می. برنج در کشور است
ف برنج های مختل هدف از این تحقیق این بود که جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول برنج در استان، الین. باشد دسترس نمی

های آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت والدین مناسب برای ارزیابی  جمع آوری شود و صفات زراعی و مورفولوژیکی و قابلیت
  .دست آورد که خصوصیات مطلوب والدین خود را داشته باشنده انتخاب شوند تا بتوان نتاجی را ب

  

  ها  مواد و روش
 تهیه و مورد  مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان وانک ژن موسسه اصالح و تهیه بذر و نهال کرجدر این تحقیق یکصد ژنوتیپ از ب

مذکور در خرداد های  ژنوتیپ).  آورده شده است1 با کد ژنوتیپ و مبدا آن در جدول های برنج همراه نام ژنوتیپ(مطالعه قرار گرفت 
اقع در کوشکک بر مبنای طرح آماری التیس سه گانه با سه تکرار  در مزرعه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و80 ماه

 از 80  نشاهای برنج در اواخر خرداد ماه.زمین اصلی پس از انجام شخم و مزربندی، غرقاب گردید. کشت و مورد مطالعه قرار گرفت
ها کشت   سانتیمتری بین ردیف25 ها و  سانتیمتری بین بوته20 با فاصله خزانه به زمین اصلی انتقال داده و به صورت ردیفی

ی مشخص نموده و قبل از برداشت، صفات مختلف یها در پایان فصل رشد از هر ردیف واحد آزمایشی به طور تصادفی نمونه. گردیدند
. ها انجام گردیدای الزم بر روی آنه گیری های مجزا قرار داده و اندازه  پس از برداشت در پاکتها را نمونه. گیری شد بر روی آنها اندازه

 ، تعداد خوشه چه درهای بارور در بوته  تعداد پنجه،عملکرد تک بوته: رسی شده در این تحقیق عبارتند ازهای زارعی بر ویژگی
ها از  همچنین برای مقایسه میانگین. شه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه، تعداد دانه در خوهای عقیم در خوشه خوشه، تعداد گلچه

  .  استفاده شدSPSS 9و نرم افزار   LSDآزمون
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 801  با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک   (.Oryza sativa L)بررسی تنوع ژنتیکی در برنج  

   ژنوتیپهای برنج همراه با کد و مبدا آنها-1جدول 
شماره 
شماره     مبدا  کد ژنوتیپ  نام ژنوتیپ برنج  ژنوتیپ

  مبدا  کد ژنوتیپ  نام ژنوتیپ  ژنوتیپ

  فارس   -   رحمت آبادی 1الین   51    فارس   -   قصر الدشتی 12الین    1
  گیالن   TN 03-782  طارم عسکری   52    فارس   -   قصرالدشتی 28الین   2
  گیالن   TN 03-762  سیاده دم   53    کهکیلویه   03TN-698  گرده سرخک   3
  گیالن   TN 03-772  حسنی   54    گیالن   TN 03-796  موسی طارم   4
   اصفهان   TN 03-679  گرده   55    گیالن   TN 03-809  سیاه ریحانی   5
  فارس   -   کت سیاه 2الین   56    گیالن   TN 03-825  218الین   6
  گیالن   TN 03-804  بینام   57    گیالن   TN 03-769  حسنی   7
  گیالن   TN 03-827  صدری زرد دم   58    کهکیلویه   TN 03-701  چمپای یاسوج   8
  گیالن   TN 03-805  چمپا   59    کهکیلویه   TN 03-702  چمپای چتیاب   9

  فارس   -  تی  قصرالدش17الین   60    گیالن   TN 03-800  سپید رود   10
  گیالن   TN 03-818  حسنی   61    گیالن   TN 03-785  بینام   11
  گیالن   TN 03-821  غریب   62    گیالن   TN 03-776  بینام  12
  کردستان   TN 03-682  رسمی   63    گیالن   TN 03-795  آقایی   13
  گرگان   TN 03-735  دم سیاه   64    گیالن   TN 03-768  چمپا   14
  فارس   TN 03-686  محلی   65    کهکیلویه   TN 03-700  گرده محلی   15
  کهکیلویه   TN 03-697  گرده سفیدک   66    گیالن   TN 03-807  دم سیاه   16
  کهکیلویه   TN 03-699  گرده چیتاب   67    گیالن   TN 03-747  گرم ساالری   17
  گیالن   TN 03-806  سرخ دم   68    لرستان   TN 03-663  سردک   18
  آذربایجان غربی   TN 03-703  گرده ماراکان   69     گیالن  TN 03-746  سنگ   19
  گیالن   TN 03-706  گرده قرمز   70    گیالن   TN 03-803  قنبر جو   20
  گیالن  TN 03-794  خزر   71    لرستان   TN 03-662  عنبر بو   21
  گیالن  TN 03-832  صدری دم سیاه   72    گیالن   TN 03-828  222الین    22
  گیالن  TN 03-792  بینام   73    گیالن   TN 03-786  حسنی   23
  گیالن  TN 03-763  عطری   74    گیالن   TN 03-754  گرم موسایی   24
  گیالن  TN 03-741  بومی   75    گیالن   TN 03-829  صدری زرد دم   25
  گیالن  TN 03-745  گرم طارم   76    گیالن   TN 03-793  حسن سرایی   26
  گیالن  TN 03-744  حسنی   77    گیالن   TN 03-777  صدری رضا جو   27
  گیالن  TN 03-802  حسن سرایی   78    فارس   -   رحت آبادی 6الین   28
  گیالن  TN 03-755  بینام   79    فارس   -  توده کت سیاه   29
  گیالن  TN 03-802  حسن سرایی   80    گیالن  TN 03-760  گرده   30
  گیالن  TN 03-799  موسی طارم   81    فارس   -   قصرالدشتی 8الین   31
  گیالن  TN 03-813  حسنی   82    فارس   -  ت سیاه  ک1الین   32
  گیالن  TN 03-788   حسن سرایی الهیجانی   83    فارس   -  توده عنبر بو   33
  گیالن  TN 03-790  قنبر   84    گیالن   TN 03-784  بینام   34
  گیالن  TN 03-808  ساالری   85    گیالن   TN 03-749  موسی طارم   35
  گیالن  TN 03-764  صباح محلی م  86    گیالن   TN 03-750  بینام   36
  گیالن  TN 03-778  صدری موسی طارم   87    مازندران   TN 03-683  کنجروزی   37
  گیالن  TN 03-830  حسن سرایی   88    چهار محال و بختیاری   TN 03-665  شلتوک گرده   38
  گیالن  TN 03-767  بینام   89    گیالن   TN 03-766  طارم عسکری   39
  گیالن  TN 03-824  ساالری   90    الن گی  TN 03-771  چمپا   40
  گیالن  TN 03-823  صدری طارم   91    گیالن   TN 03-761  بینام   41
  گیالن  TN 03-752  حسن سرایی   92    گیالن   TN 03-742  حسنی   42
  کهکیلویه   TN 03-696  گرده سرخک   93    کهکیلویه   TN 03-695  گرده سفیدک   43
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شماره 
شماره     مبدا  کد ژنوتیپ  نام ژنوتیپ برنج  ژنوتیپ

  مبدا  کد ژنوتیپ  نام ژنوتیپ  ژنوتیپ

  گیالن  TN 03-805  چمپا   94    گیالن   TN 03-743  سیاه و بو   44
  گیالن  TN 03-774  غریب   95    چهار محال و بختیاری   TN 03-684  شلتوک محلی   45
  گیالن  TN 03-753  موسی طارم   96    کهکیلویه   TN 03-694  چمپای لراب   46
  گیالن  TN 03-812  مشهدی عبارسی   97    چهار محال و بختیاری   TN 03-690  شلتوک چمپا بومی   47
  گیالن  TN 03-740  غریب   98    گیالن   TN 03-765  ی شصت صدر  48
  گیالن  TN 03-770  حسن سرایی   99    گیالن   TN 03-831  بینام   49
  گیالن  TN 03-826  221الین   100    گیالن   TN 03-779  صدری دیلمانی   50
  

   نتایج و بحث
 ژنوتیپ برنج بر مبنای طرح التـیس سـه گانـه انجـام     گیری شده یک صد ی حاصل از بررسی متغیرهای اندازه   ها تجزیه واریانس داده  

)(دلیل کمتر بودن میزان خطای بین بلوکی        ه  ب. گردید bE      از خطای درون بلوکی )( eE             مـشاهدات بـر پایـه طـرح بلـوک کامـل 
هـای عقـیم در خوشـه،        های بارور در بوته، تعداد گلچه      زیه واریانس صفات عملکرد تک بوته، تعداد پنجه       تج. تصادفی تجزیه گردیدند  

هـای موجـود نـشان     ی را در سطح یک درصد میان ژنوتیپدار و ارتفاع گیاه اختالف آماری معنیتعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه    
  .داری مشاهده نگردید وشه چه در خوشه تفاوت آماری معنیدر مورد صفت تعداد خ. )2جدول (داد 

  
   منابع تغییر و میانگین مربعات صفات مورفولوژیک ژنوتیپهای برنج-2جدول 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادی

عملکرد 
تک بوته 

  )گرم(

تعداد پنجه های 
  بارور در بوته

تعداد خوشه چه 
  در خوشه

تعداد گلچه های 
  عقیم در خوشه

تعداد دانه در 
  خوشه

وزن هزار دانه 
  )گرم(

ارتفاع گیاه 
  )سانتیمتر(

  ns86/4  **35/112  **19/181  **57/12  **3/854  81/25**  48/90**  2  تکرار
  ns64/11  **87/71  **83/864  **53/26  **57/380  39/8**  83/66**  99  تیمار

اشتباه 
  45/14  33/0  44/14  09/4  35/2  46/0  173/3  198  آزمایشی

ضریب 
تغییرات 
(%CV)  

  11  07/9  85/17  96/17  15/4  46/2  76/4  

ns : ** : 1رتیب معنی دار و غیر معنی داردر سطح احتمال به ت%  
  

وشـه، وزن هـزار دانـه و تعـداد          بررسی ضرایب همبستگی صفات زراعی نشان داد که بین عملکرد دانه بـا صـفات تعـداد دانـه در خ                    
نـین رابطـه    همچ). 3ول  جـد (شـود    داری مشاهده مـی     عملکرد هستند رابطه مثبت و معنی      های بارور که هر سه از اجزاء اصلی        پنجه

های فرعی در بوته بـا       داری بین ارتفاع گیاه و تعداد دانه درخوشه، وزن هزار دانه با تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه                   مثبت و معنی  
نجام دادند، همبستگی نیز در تحقیقی که بر روی پنج الین اصالح شده برنج ا) 7(چائو و یامائوشی . تعداد دانه در خوشه مشاهده شد

آنهـا  . داری را میان عملکرد دانه و صفات تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشـه در بوتـه و ارتفـاع گیـاه مـشاهده کردنـد              و معنی  مثبت
ندازه داری با کل ماده خشک در زمان گلدهی دارد و ا           ها ارتباط معنی   دار میان ژنوتیپ   تاکید کردند که وجود اختالف معنی     همچنین  

  . خوشه چه در خوشه دارد خوشه تأثیر زیادی در تعداد
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 803  با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک   (.Oryza sativa L)بررسی تنوع ژنتیکی در برنج  

   ضرایب همبستگی صفات مورفوژیک در ژنوتیپهای برنج-3جدول 
  تعداد پنجه های بارور  تعداد گلچه های عقیم در خوشه  وزن هزار دانه  ارتفاع گیاه  تعداد دانه درخوشه  

  -  -  -  -  00/1  تعداد دانه در خوشه
  -  -  -  00/1  47/0*  ارتفاع گیاه

  -  -  -  -17/0  62/0**  وزن هزار دانه
تعداد گلچـه هـای عقـیم در        

  خوشه
*37/0  25/0  11/0-  1/00  -  

تعداد خوشه هـای فرعـی در       
  هر بوته

*34/0  34/0  23/0-  *34/0  -  

    21/0  04/0  -04/0  04/0  تعداد پنجه های بارور
  72/0*  02/0  41/0*  17/0  49/0*  عملکرد

  %1 و % 5 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  *   ,   ** 
  

داری را میان عملکرد دانه و صفات ارتفاع  لوژیک برنج، همبستگی مثبت و معنیبا بررسی یازده صفت مورفو) 13(زانگ و همکاران 
های  توان به تنوع ژنتیکی و پاسخ وجود چنین روابطی را می.  آوردنددسته گیاه، تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه در بوته ب

هایی که دارای سازگاری مناسبی با محیط  که بسیاری از ژنوتیپ طوریه لف منطقه جدید نسبت داد بهای مخت متفاوت ژنوتیپ
اند در مقدار صفات مورد نظر از جمله ارتفاع گیاه، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه بیشتر بوده و بر عکس  جدید بوده

عدم تظاهر مناسب صفات زراعی در . تر از حد معمول بودند اند، کوتاه زگاری مناسبی با محیط جدید نبودههایی که دارای سا ژنوتیپ
 شد نیز تأیید ها که در مزرعه مشاهده ها و چروکیدگی دانه بارور، درصد باالی عقیمی گلچههای  ها از جمله تعداد پنجه بعضی ژنوتیپ

 دارای ارتفاع مناسب، تعداد ط جدید بودندی که دارای سازگاری مناسبی با محیئها برعکس ژنوتیپ. باشد کننده این مطلب می
  . باشند های پر می رور زیاد، در صد عقیمی کم و دانههای با پنجه

  قصردشتی که از یک توده28 و 17، 12، 8های   های شماره های الین های برنج متوسط ارزش گیری صفات زارعی ژنوتیپ ر اندازهد
ه ب( گرم در بوته بود 62/21مقدار عملکرد دانه برای شاهد . ن شاهد در نظر گرفته شداند به عنوا بومی اولیه قصردشتی به دست آمده

 94 و 61، 35، 31، 23 ،22، 8، 2 های های شماره ژنوتیپ). ایج نشان داده نشده استها و دادها، جدول نت دلیل تعداد زیاد ژنوتیپ
داری با شاهد نشان   تفاوت معنی77 و 6های شماره   ژنوتیپی تنها مقدار عملکرد دانهعملکرد بیشتری نسبت به شاهد داشتند ول

ه البته ممکن است ب. های ذکر شده استفاده نمود توان از ژنوتیپ می تالقی به منظور باال بردن میزان عملکرددهد بنابراین برای  می
در پژوهشی پیرامون یافتن ) 13(گ و همکاران زان. دست آوردن نتاج با عملکرد باال لزوماً از تالقی دو ژنوتیپ با عملکرد زیاد نباشد

 هفت صفت مرتبط با عملکرد را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که پانزده رقم  King – Bبهترین رقم در تالقی با رقم شاهد 
یان نشان داده شد اما در این م. هتروسیس نشان داده و عملکرد بیشتری داشتند. که دارای عملکرد زیادتری نسبت به شاهد بودند

 بود جهت انجام تالقی  King – B زیادی با والدنتیکیکه رقمی که دارای ارزش کمی از لحاظ اجزاء عملکرد بود ولی دارای فاصله ژ
های شاهد و بومی نسبت به صفات عملکرد تک   در مقایسه با ژنوتیپ6ین شماره در مطالعه حاضر ال. تر از بقیه بوده است مناسب

  . دهد داد دانه در بوته وارتفاع گیاه برتری خود را نشان می تع،بوته
.  را از بقیه جدا ساخته و آن را درگروه مجزائی قرار داده است6 صفت نیز ژنوتیپ شماره 6 استفاده ازای با  طور کلی تجزیه خوشهه ب
ر سطح آماری یک های بارور نیز با شاهد د جه از لحاظ صفت عملکرد، ارتفاع گیاه، تعداد دانه در بوته و تعداد پن6وتیپ شماره ژن

این . باشد  می77کرد مربوط به ژنوتیپ شماره  بیشترین عمل6بعد از ژنوتیپ شماره . دهد داری را نشان می درصد اختالف معنی
ای عقیم در خوشه ه از لحاظ تعداد گلچه.  شاهد نداشتهای بارور و تعداد خوشه چه در خوشه تفاوتی با ژنوتیپ از لحاظ تعداد پنجه

نتایج . کمتر از شاهد، از لحاظ تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه بیشتر از شاهد و از لحاظ ارتفاع گیاه تفاوت آماری با شاهد نداشت
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ای  هی با شاهد دارند و در تجزیه خوشدار  لحاظ صفات مورد نظر اختالف معنیتوان والدینی را که از هد که مید این تحقیق نشان می
. انتقال داد) قصردشتی(ه رقم شاهد های اصالحی وارد نموده و صفات مطلوب را ب دهند در پروژه  زیادی با شاهد نشان مینیز فاصله

های شاهد نشان دهنده آن است که در صورتی که  دار در صفت وزن هزار دانه در مقایسه با الین همچنین عدم وجود تفاوت معنی
های  توان به عنوان والد در برنامه  نمی6صالحی افزایش وزن هزار دانه ژنوتیپ شاهد باشد، از ژنوتیپ شماره هدف از انجام برنامه ا

های  های دیگری که دارای وزن هزار دانه بیشتر بوده و همچنین دارای تعداد پنجه اصالحی استفاده نمود، بلکه بایستی از ژنوتیپ
گیری شده در  دست آمده از صفات اندازهه بنابراین با توجه به مقادیر ب. ی باشند استفاده کرد مناسببارور و تعداد دانه در بوته نسبتاً

گیری شده آن و شاهد وجود  داری که بین صفات اندازه و با توجه به تفاوت آماری معنی) 6ژنوتیپ شماره  (218مورد الین جدید 
ای شاهد موجب ایجاد هتروسیس مناسب و انتقال صفات مناسبی چون ه رود که انجام تالقی بین این الین و الین می دارد انتظار

  . های بارور در نتاج حاصل از تالقی بوده و در نهایت موجب افزایش عملکرد گردد های بارور و یا تعداد پنجه افزایش تعداد گلچه
خوشه شماره چهـار   در). 1شکل (است های برنج را در چهار گروه تقسیم بندی کرده      ای به روش متوسط گروهی، الین      تجزیه خوشه 
ن بوده و نـام     منشاء آن از استان گیال    . دست آمده است  ه   قرار گرفته است که در مرکز تحقیقات برنج کشور در رشت ب            6الین شماره   

ت این الین برتـری خـود را از لحـاظ عملکـرد و سـایر خـصوصیا      . باشد   میTN 03 – 825  با کد ژنوتیپی218آن برنج الین جدید 
 از  TN 03 – 744 قرار گرفته که نام آن برنج حسنی با کد ژنوتیپی 77در خوشه شماره دو، ژنوتیپ شماره . زراعی نشان داده است

هـای شـماره     خوشه شماره سه شامل ژنوتیپ    .  از عملکرد کمتری برخوردار است     218باشد که نسبت به الین جدید        استان گیالن می  
در خوشـه  . باشـند  ، صدری طارم، طارم عسکری و گرده ماراکان مـی    های گرم موسایی    به ترتیب برنج   باشد، که   می 69 و   39،  91،  24

 سـتان، ، خوز  و بختیـاری   های گیالن ، فـارس، کهکیلویـه، چهارمحـال         اند که منشاء آنها از استان      ها قرار گرفته    سایر ژنوتیپ  4شماره  
های بومی توده دم سیاه و الین شماره یک دم سیاه و الین شـماره دو دم                  ینعالوه بر این ال   . باشند اصفهان، کردستان و مازندران می    

  . )1شکل (اند   رحمت آبادی در این گروه قرار گرفته6 و 1های  های شماره سیاه و همچنین برنج توده عنبر بو و الین
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 هیومتوسط گرهای برنج با روش  ای صفات موفولوژیک ژنوتیپ  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-1شکل 
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گرچـه ایـن روش یکـی از        .  ها به یک طرف شده است      ای با استفاده از روش متوسط گروهی موجب گروه بندی ژنوتیپ           تجزیه خوشه 
هـای   ای صفات عنوان شده است اما به دلیل تمایل گروه بندی انجام شده به یک سمت از سایر روش          های متداول تجزیه خوشه    روش

 تمایل مرکزی نیز    ای، و روش   ها، روش میانه   ترین همسایه  ، نزدیک ها ترین همسایه   روش انتخاب دور   ، وارد ای مانند روش   تجزیه خوشه 
  . استفاده گردید
ها  با استفاده از روش دورترین همسایه. دست آمده ها و روش وارد ب ها با استفاده از روش دورترین همسایه بندی بهترین گروه

، 84، 85، 46، 47، 17، 87، 91  ،24های شماره   ژنوتیپ شماره سهدر خوشه. )2شکل (ر گرفتند ها در سه خوشه مجزا قرا ژنوتیپ
در خوشه . باشند ها از استان گیالن می  قرار گرفتند که عمده این ژنوتیپ62 و 76، 63، 100، 95، 45 ،49، 42، 43، 92، 44، 97

، 10، 20، 89، 99، 39، 65، 81، 78، 82، 68، 71 ، 3، 73، 64، 21، 72، 8، 35، 22، 34، 7، 6های  های شماره شماره دو ژنوتیپ
قرار گرفتن . اند های محلی دیگر قرار گرفته های شاهد و الین ها و ازجمله الین  سایر ژنوتیپ3در خوشه شماره .  قرار گرفتند18، 25

ای دور از انتظار  بندی و از جمله تجزیه خوشههای طبقه  های مشابه در یک گروه که تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند در روش الین
های نامشخص و  ای به دلیل ایجاد گروه ها، روش تمایل مرکزی و روش میانه ترین همسایه ای با روشهای نزدیک تجزیه خوشه. نیست

  .های ایجاد شده به یک سمت، گروه بندی مناسبی را ارائه ندادند تمایل گروه
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  ها دورترین همسایههای برنج با روش  ای صفات موفولوژیک ژنوتیپ تجزیه خوشه دندروگرام حاصل از -2 شکل

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  زاده م، احسان بیژنعلی بهپوری، منوچهر خردنا  808

های مذکور از لحاظ   ژنوتیپ بررسی شده در این آزمایش به علت وجود تنوع نسبتاً زیادی که میان ژنوتیپ100به طور کلی در بین 
وجود در استان فارس فراهم است که معموالً در های م عملکرد و صفات مختلف وجود دارد، پتانسیل مناسبی در جهت اصالح الین

هایی که نسبت به بقیه دارای  شود با گزینش ژنوتیپ بنابراین پیشنهاد می. ای برخوردار است های به نژادی از اهمیت ویژه برنامه
  .باالتر اقدام نمودعملکرد بیشتری هستند و تالقی دادن آنها با ارقام بومی نسبت به یافتن نتایج با عملکرد بهتر و کیفیت 
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Abstract 
In order to study genetic variation of rice genotypes in Fars province, 100 lines of rice genotypes including 
some new experimental genotypes of Fars province were evaluated. The experiment was performed based 
on triple lattice design in agricultural research center of Shiraz University at kushkak in 2001. The 
analysis of variance showed a significant difference for six traits of one thousand seed weight, seed 
number in panicle, number of fertile tiller, number of sterile florets in panicle, plant height and the yield of 
single plant between genotypes. Mean comparison showed that some lines from the gene bank are  better 
based on their yields and some other traits. Standardized data were used in cluster analysis using six 
methods by SPSS package. The ward's and the furthest method showed the best classifications. Nearly 
both methods created similar clusters. Different groups show genetic variation in rice genotypes on the 
basis of morphological traits and this guide us to select the most different and the best of them for 
hybridization programs, especially to hybridize with local varieties of Fars province. 
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