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چکیده
و الزم به نژادي اهداف براي مناسب انتخاب والدین جهت ژرم پالسـمها بندي طبقه و ژنتیکی از تنوع کافی شـناخت
بندي طبقه و ژنتیکی تنوع بررسـی براي کمی گیري صفات از اندازه حاصل هاي داد ه از تحقیق د ر این اسـت. ضروري
موسسـه از خارجی و ایرانی رقم برنج 49 منظور تعداد بدین شـد. خارجی اسـتفاده و ایرانی مجموعهاي از برنجهاي
تکرار دو با مربع التیس طرح قالب د ر تنکابن کشـاورزي آموزشکده آموزشی و در مزرعه تهیه کشـور تحقیقات برنج
د اراي بررسی شده صفات نظر از مطالعه مورد ژنوتیپهاي که داد نشان دادهها واریانس تجزیه گرفتند. مطالعه قرار مورد
تا پرچم برگ عرض و کل پنجـه تعد اد براي ٪88 از صفات عمومی پذیـري وراثت هسـتند. هم با اختـالف معنی داري
مزرعه اي د اده هاي براي روش وارد به خوشهاي تجزیه بود. متغیر رسیدن خوشـهها وزمان ٪ 50 ظهور زمان براي ٪99
صفات از همراه تعداد بیشتري مشابه به آزمایشات تکرار اینکه مضافًا داد . قرار 4 گروه در مورد مطالعه را ژنوتیپهاي

توصیه میشود. دقیق تر نتیجه نیل به براي
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مقدمه
تنوع نیز نیازمند ژنوتیپی ــاب انتخ و بوده گزینش ها همه مبناي ــوع تن
حدود جامعه ژنتیکی در یک تنوع رفتن با باال که ــت اس بدیهی ــد. باش می
زراعی در سراسر گیاهان در ژنتیکی تنوع شود(3). می ــیعتر وس نیز انتخاب
که را مناطقی واویلف 1920 در دهه ــده است. نش توزیع تصاد فی دنیا بطور
ــته داش وجود عمده زراعی گونههاي ــراي ب ژنتیکی تنوع حد اکثر ــا آنج در
منشاء متفاوت گیاهان داراي دو د اد که ــان نش هارالن نمود(5). ــایی شناس
میباشند. مراکزثانویه1 تنوع ژنتیکی دیگري مرکز اصلی و یکی که ــتند هس
گردیده که نتیجهگیري چنین واویلف توسط ــده ش انجام بررسیهاي طبق
ــته قرابت زیاد ي وجود داش امروز زراعی و ــج اهلی و برن Oryza fatua ــن بی
است(5). بوده ــتان باالخص هندوس ــیا آس غرب جنوب از برنج اولیه مبدا و
تنوع ژنتیکی حوزه و ــده ش گزینش بنا نهاده و تنوع پایه بر نباتات ــالح اص
افزایش اصالحی عملیات و دیگر گزینش را براي اصالح گر وانتخاب فعالیت
صورت طریق دو به زنده موجودات د ر ژنتیکی تنوع بررسی امروزه میدهد.
و ــیمیایی) وبیوش مورفولوژیکی ــانگرهاي (نش ژن تظاهر ــی بررس میگیرد:
کاربرد تاریخ .(DNA ــانگرهاي (نش DNA در موجود توالیهاي ــایی شناس
ماده ــوان عن DNA به ــف از کش قبل ــال س دهها به ژنتیکی2 ــانگرهاي نش
قابل جهشهاي نتیجه که مورفولوژیکی نشانگرهاي میشود . مربوط ژنتیکی
مورد بیستم قرن اوایل از میباشند زنده ــتمهاي در مورفولوژي سیس رویت
بیوشیمیایی نشانگرهاي از ــتفاده اس نباتات اصالح د ر ولی بود هاند ــتفاده اس

گردید(6). رایج قبل سال 40 از ً حدودا پروتئینها و آیزوزایمها3 یعنی
و 16 بومی رقم بر روي163 ــکاران(12)، هم و Lipingــیهاي بررس در
عملکرد،تجزیه اجزاء ارزیابی منظور به ــکا جاپونی تجاري محصول پر واریته
و Kandhola ــود . نم ــیم تیپ تقس و 13 ــروه گ 5 ــه ب را ــا رقم ه ــتر کالس
آنها و نموده ــی را بررس 52 ژنوتیپ برنج ژنتیکی میان تنوع (10) Panwar

تقسیم کالستر 11 به ـ زراعی و مورفولوژیکی کیفی صفت 16 ــاس اس بر را
ژنوتیپ 132 در ژنتیکی تنوع ــی بررس به همکاران(15) نمودند. Sarawgi و
مختلف در 10گروه را مورد نظر ارقام کالستر تجزیه از با استفاد ه و اقدام برنج

25 از برنج در ژنتیکی تنوع بررسی د ر همکاران(13) و Mokata د ادند. قرار
5 کالستر به عملکرد اجزاء دادههاي اساس بر که نمودند ــتفاده اس ژنوتیپ
بر اساس را برنج ژنوتیپ 50 همکاران(9) و Honamaratti ــد ند . ش ــیم تقس
تحقیقات داد ند. ارزیابی قرار مورد متفاوت ــرایط کشت ش در عملکرد اجزاء
که نظر هنگامی مورد ارقام جغرافیائی، منشأ از مستقل که نشان داد آنها
ایجاد کالستر 18 و 17 ترتیب به شوند کشت ــت مناطق پس و ارتفاعات د ر
ایرانی برنج ارقام ژنتیکی تنوع مطالعه تحقیق این اجراي از هد ف ــد . می کنن

ــت،  اس دادههاي مورفولوژیکی بوده ــاس اس بر آنها بندي گروه و و خارجی
ژنتیکی فاصله که ژنوتیپ هایی و ــام ــایی ارق شناس بر عالوه که امید این به
برخوردار نیز هتروزیس4 بیشتري از عمومّا تالقی آنها ــته و داش ــتري بیش
با و کوتاهتر در زمان را ژنتیکی تعیین تنوع و بندي بتوان گروه خواهد بود،

داد. انجام بیشتر سهولت

روشها و مواد
اصالح بومی، از توده برنجهاي ــک نمونه تصادفی ی بر روي مطالعه این
1380 در سال در مزرعهاي آزمایش گرفت. انجام مزرعه در خارجی شده و
آموزش مرکز تحقیقاتی مزرعه د ر تکرار د و با ــاده س مربع التیس طرح قالب
از که خارجی ایرانی و ــج برن رقم 49 بذور گرفت. تنکابن انجام ــاورزي کش
خزانه در ــاء نش تهیه جهت بود شد ه تهیه ــور کش برنج تحقیقات ــۀ مؤسس
در و ردیف د و د ر رقم هر هر تکرار،  اصلی در زمین د ر ــپس س ــی و پاش بذر
نشاءکاري نشاء, تک بصورت ــانتیمتر س بوته با فاصله 25×25 ده هر ردیف
از یک هر گیرد، به انجام سهولت به تحقیق مراحل کلیه براي آنکه ــدند. ش
جدول در آنها و اسامی شماره تیمارها شد که تصادف د اده به عدد ي ارقام

اصلی،  زمین کردن آماده شامل داشت و کاشت عملیات است. ــده ش ذکر 1
کود طبق مصرف و بیماري ها و هرز علفهاي با مبارزه آبیاري، نشاء کاري،

شد. انجام کارشناسی هاي توصیه با مطابق و منطقه عرف
بطور رقم هر از بوته تعداد 5 نظر، مورد صفات کّمی اندازه گیري ــراي ب
5 میانگین از آماري تجزیه هاي و ــبات محاس براي گردید . انتخاب تصاد فی
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The investigation of genetic diversity with morphological data in rice varieties (Oryza sativa L.)

By: A. Abouzari. Gazafrodi, Genetic Instructor, Tonekabon Agricultural College, , R.Honarnegad Prof, Dept.of Agronomy 

and Plant Breeding, University of Guilan and M.H.Fotokian Member of Scientific Board University of Shahed

Characterization of genetic diversity and germplasm classification for parental selection in breeding purposes 

is of great importance. Fourty nine Iranian and forign rice entries were investigated using a simple lattice 

square design at 2001 in Tonekabon agricultural college. In this investigation, morphological traits were used 

for evaluation of genetic variability and classification of a collected Iranian and forign rice varieties. Statistical 

analysis of morphological data showed that there was significant difference between genotypes for all studied 

traits. The estimated broadsense heritability of traits ranged from 88% for total tiller and flag leaf width, to 99% 

for number of days to 50% flowering and day to maturity. Cluster analysis by Ward method for agronomic traits 

divided genotypes into four groups. In conclusion, replication of such trials with more varieties for more accurate 

resultes is arecommended.
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بر اساس دستورالعمل صفات اندازهگیري گردید. انتخاب شده استفاده نمونه
مورفولوژیکی ــات صف ــت(8). برنج انجام گرف ــتاندارد ارزیابی اس ــتم سیس
خوشه زمان مدت ــیدن،  رس زمان مدت از: بود ند عبارت ــده ش اندازهگیري
میان گره، باالترین طول در خوشه، طول دانه، قطر دانه،  دانه تعد اد دهی، 
دانه قهوهأي، قطر طول به 100 دانه، نسبت وزن گیاه،  خوشه، ارتفاع طول
برگ پرچم، طول پرچم، برگ عرض کل، ــاقه تعد اد س بارور، ــاقه س تعداد
پذیري وراثت ــم. پرچ عرض برگ به ــول ــبت ط نس در بوته،  ــرد دانه عملک
Eb (زمانیکه کامل تصاد فی بلوك طرح قالب ــات در صف کلیه عمومی براي

محاسبه گردید. باشد) چیز نا بسیار آن مقدار یا Ee از کوچکتر

آماري تجزیههاي
در گرفت. انجام MSTATCــزار کمک نرم اف به داد هها واریانس ــه تجزی
از میانگین بلوك کوچکتر مربعات میانگین صفات بعضی از که براي حالتی
بلوك طرح اساس بر < Ee) تجزیه تحلیل هاي آماري Eb) بود ه خطا مربعات
از جمع خطا ــات مربع مجموع در این حالت گردید. ــام انج ــل تصادفی کام
بلوك مربعات مجموع و ــوك بل داخل خطاي مربعات مجموع ــده ش موازنه

مزرعه از حاصل داده هاي براي تحقیق این در گردید . ــبه تکرار محاس داخل
منظور بدین گرفت. انجام SPSS افزار نرم از ــتفاده اس با اي ــه خوش تجزیه
از و پس محاسبه اقلیدسی فاصله روش مربع از افراد بین فاصله ابتدا ضریب
همبستگی کمک ضریب کالستر، به تجزیه روشهاي مختلف کارایی مقایسه
ــتگی همبس با ضریب وارد روش از حاصل ــرام د ند روگ ــک(14،1)، کوفنتی

گردید. ترسیم روش بهترین عنوان به 0/89 کوفنتیک

بحث نتایج و
این از بعضی در داد که ــان نش مختلف صفات واریانس تجزیه ــی بررس
است, ــی آزمایش خطاي واریانس بلوك ها کمتر از بین واریانس مقدار صفات
داخل بلوكهاي بین واریانس ــده ش موازنه میانگین صفات از براي این ــذا ل
بر اساس آماري آنها تجزیه استفاده و درون بلوکی اشتباه آزمایشی تکرار و
تعداد بودند از: عبارت این صفات ــد. ش انجام تصاد فی کامل بلوكهاي طرح
قطر به طول نسبت دانه، 100 وزن گره، میان باالترین خوشه، طول در دانه
F آزمون برگ پرچم. ــه، عرض دان عملکرد بارور، ــاقه تعد اد س قهوهأي، دانه
بود. این دار معنی ٪1 احتمال سطح د ر شد ه اندازهگیري صفات براي تمام

رقمشمارهنام رقم شمارهنام
بودار1بینام 26چمپا
2IR3627دوالر
طارم3ندا 28عسگري

سرایی 4DCL29حسن
5IR2830کانتوا
Usen61 31گیل

ریحان سیاه 7IR6032غریب
33بجار8لبانت
CY9بو 34عنبر

35ساالري10دمسیاه
IR64112 36آمل

Contury-Patana1237تایچونگ
DC13کاظمی 38علی

جو 39نعمت14سنگ
40غریب15حسنی

41کاالرو16فوجیمینوري
Sterella173 42آمل

183زیره 43گیل
پیچیده غالف19خزر 44حسن سرایی
20Zenit45مازند

آتشگاه سرایی 211حسن 46آمل
22IR5047دشت

کوتاه پا 48آرژانتین23طارم
پسند24دیلمانی 49شاه

Norin –2225

رقم هر و شماره مطالعه ارقم مورد -1 جدول

... تنوع ژنتیکی ارقام بررسی
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کمی صفات نظر نقطه از مطالعه مورد ارقام بین وجود تنوع دهنده نشان امر
رسیدگی زمان تغییرات براي صفت ضریب بوده است. کمترین بررسی مورد
گردید. محاسبه عملکرد(٪8/059) صفت در آن مقدار بیشترین و (٪2/57)
ماده یکنواختی و اندازهگیري د ر د قت از حاکی پایین بسیار تغییرات ضریب
خطاي واریانس از بلوكها داخل واریانس که صفاتی براي ــت. آزمایشی اس

جهت مقایسه مؤثر و خطاي شد ه تصحیح میانگین از بوده،  آزمایشی بزرگتر
به ناقص نسبت بلوك طرح ــبی نس سودمندیهاي گردید . ــتفاد ه اس تیمارها
حد ود دانه قطر و پرچم برگ طول صفت د و فقط بود و ــز کامل ناچی ــوك بل
یکنواخت از حاکی ــودمندي ها س این دادند. نشان ــودمندي بیشتر س ٪10

است. بوده اجرایی عملیات و آزمایشی ماده بودن

وارد ازروش استفاده با کّمی صفات به کالستربندي مربوط دندروگرام -1 شکل
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زراعی صفات اساس بر ارقام (کالستر) تجزیه خوشه اي
ــکل1)، واحد(ش 5 در فاصله وارد روش ــل از حاص دندروگرام برش ــا ب
رقم، 11 ــامل اول ش ــتر مجزا قرارگرفتند. کالس ــتر کالس 4 ــام برنج در ارق
و 2 رقم سوم ــتر رقم، کالس شامل24 و ــتر کالس بزرگترین د وم ــتر کالس
به تحقیق این د ر ــکل1). جاي دادند(ش خود در 12 رقم را چهارم ــتر کالس
میانگین ایجاد کالسترها، در مطالعه مورد 16 صفت ــهم س ــی بررس منظور

ــبه گردید  محاس کلیه صفات ــتر براي کالس هر کل ــن میانگی از ــراف انح و
ظهور روز تا دانه، صفات قطر براي اول کالستر فنوتیپی ). ارزش 2 (جدول
داراي کل پنجه تعداد و بارور ــاقه س تعد اد دانه، وزن صد ــهها،  خوش ٪50
کمتر ارزشی د اراي صفات سایر بوده و براي کل میانگین از بیشتر میانگین
تا توان می را اول ــتر کالس عملکرد میانگین بود ن بود. کم کل ــن میانگی از
ــد اد دانه تع کل صفات میانگین از ــراف ارزش انح بودن به منفی ــدودي ح
اختالف نسبت د اد. بیشترین پرچم برگ و عرض ــه خوش طول ــه، در خوش
مثبت اختالف بیشترین و خوشه تعد اد دانه در صفت به ــتر کالس این منفی
از ــد . ش ــهها مربوط می خوش ٪50 ظهور تا روز صفت به کل میانگین از آن
بوده کل میانگین از منفی انحراف بیشترین د اراي اول کالستر ارتفاع، نظر
افزایش عکس و محصول ــاخص بهبود ش روزافزون براي به تالش توجه و با
وجود ــی دیگر طرف و از خوابیدگی ــه ب مقاومت افزایش ــا ازت ب به ــل العم
را کالستر این در ارقام موجود گیاه، ارتفاع عملکرد و بین منفی همبستگی
اصالحی برنامه هاي براي صفات سایر متقابل اثر گرفتن نظر با در توان می
مذکور ــتر کالس داد. قرار ــتفاده اس مورد به ورس مقاومت و ارتفاع ــش کاه

کل تعداد پنجه و بارور ــاقه س تعد اد 100دانه، وزن دانه،  قطر صفات براي
گرفت. قرار اول رتبه در

طول دانه، طول ــر دانه، قط صفات براي ــتر دوم کالس فنوتیپی ارزش
طول کل، پنجه تعد اد بارور، ــاقه س ارتفاع گیاه، تعداد میانگره، ــن باالتری
بیشتر میانگین پرچم داراي ارزش عرض برگ طول به نسبت و پرچم برگ
براي د اشت. میانگین کل دیگر صفات ارزشی کمتر از و براي کل میانگین از
داد. نشان خود از را منفی اختالف حد اکثر مذکور ــتر کالس زود رسی صفت
داراي اهمیت ــت دوم که کش مناطقی در ارقام زودرس ــتفاده از اس به نظر
دارد، تداخل بارندگی و فصل سرما با شروع برد اشت فصل یا و بوده بسیاري
چند مکان، و سال چند در آن صورت تکرار ودر تحقیق این نتایج توجه به با
قرار نظر زودرسی مد صفت جنبه از ــتر کالس این د ر موجود ارقام توان می
صفات داراي کیفی نظر از که ــه مورد مطالع ارقام محلی ــتر بیش تقریباً داد .
گفت توان می دیگر عبارتی به گرفتند جاي گروه این ــتند در مطلوبی هس
را بومی هاي توده حدود زیاد ي تا توانسته زراعی صفات مبناي بر ــتر کالس
ــاي اصالحی بهبود کیفیت ه برنامه براي لذا نماید . ــک تفکی ارقام ــایر س از

قرار داد. نظر مد را در این کالستر موجود بومی ارقام میتوان
صفات د ادند . تشکیل را سوم کالستر و آرژانتین طارم ــگري عس رقم د و
تعداد دانه، گیاه،  وزن 100 ارتفاع د انه، خوشه ها،  قطر ٪50 ظهور تا روز
داراي ــرگ پرچم ب عرض طول به ــبت نس و کل تعد اد پنجه ــارور،  ب ــاقه س
تعداد صفت به اختالف ــترین این بیش و بوده کل میانگین از منفی انحراف
قطر دانه قهوه اي، به طول بارور مربوط میشد(جدول2). صفات نسبت ساقه

گیاه ارتفاع
(cm)

خوشه طول
(cm)

باالترین طول
(cm)میانگره 

د انه قطر
(mm)

د انه طول
(mm)

در دانه تعداد
خوشه تا رسیدن روز ظهور تا روز

خوشهها کالستر ٪50

97/231

(- 19/654)

22/963

(- 2/57)

34/909

(- 2/91)

2/845

(0/046)

9/204

(- 0/044)

123/81

(- 29/016)

132/318

(3/574)

107/363

(3/405)

1

131/747

(14/862)

26/883

(1/35)

40/395

(2/576)

2/833

(0/034)

9/179

(- 0/069)

136/416

(- 16/41)

125/166

(- 3/578)

98/812

(- 5/146)

2

116/775

(- 0/11)

27/1

(1/567)

41/4

(3/581)

2/45

(- 0/349)

9/25

(0/002)

299/25

(146/42)

129/75

(1/006)

102/5

(- 1/458)

3

105/195

(- 11/69)

24/195

(- 1/338)

34/737

(- 3/082)

2/745

(- 0/054)

9/625

(0/377)

187/708

(34/882)

132/458

(3/713)

107/875

(3/917)

4

116/885 25/533 37/819 2/799 9/248 152/826 128/744 103/958 کل میانگین

کل(عدد پایین) میانگین از انحراف کالستر(عدد باال)و هر میانگین کمی. صفات اساس بر مطالعه ارقام مورد بندي گروه جدول2-

... تنوع ژنتیکی ارقام بررسی
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به طول نسبت
برگ عرض
(cm) پرچم

تک عملکرد
بوته

در   (کیلوگرم
مربع) متر

پرچم برگ طول
(cm)

برگ عرض
پرچم
(cm)

کل تعداد پنجه ساقه تعداد
بارور

به طول نسبت
قطر

 دانه 
(mm)قهوهاي

وزن
(gr)100دانه کالستر

20/229

(- 2/903)

0/71

(- 0/027)

23/113

(- 4/522)

1/15

(- 0/056)

16/381

(1/591)

14/422

(1/535)

3/031

(- 0/114)

2/507

(0/08)

1

26/376

(3/244)

0/683

(- 0/054)

30/902

(3/267)

1/187

(- 0/019)

14/802

(0/012)

13/002

(0/115)

3/094

(- 0/051)

2/413

(- 0/014)

2

21/897

(- 1/235)

1/133

(0/395)

32/25

(4/615)

1/475

(0/269)

12/275

(- 2/515)

10/125

(- 2/762)

3/41

(0/265)

2/305

(- 0/122)

3

19/510

(- 3/622)

0/801

(0/063)

24/479

(- 3/156)

1/25

(0/044)

13/729

(- 1/061)

11/712

(- 1/175)

3/308

(0/163)

2/319

(- 0/108)

4

23/132 0/737 27/635 1/206 14/79 12/887 3/145 2/427 میانگین
کل

تعداد ــیدن، رس زمان دانه، عملکرد پرچم، برگ طول پرچم، برگ عرض
د اراي ــه خوش طول و گره میان باالترین طولدانه، طول ــه، خوش در دانه
تعداد صفت به مثبت اختالف بودند. بیشترین کل مثبت از میانگین انحراف
باال میانگین از انحراف داشتن کالستر با میشد. این ــه مربوط خوش دانه در
صفات آنکه با وجود بود. پر محصول داراي ارقام عملکرد دانه، صفت ــراي ب
بر مؤثر صفات از ــه که دان 100 وزن و کل تعداد پنجه بارور، ــاقه ــداد س تع
توجه با ولی بودند کل ــن میانگی منفی از انحراف داراي ــند میباش عملکرد
عرض ــه، خوش طول ــه, خوش در دانه تعداد براي صفات انحراف مثبت ــه ب
صفت براي انحراف منفی ــود وج پرچم همچنین برگ طول و پرچم ــرگ ب
نظر مد را ــتر کالس این دانه ارقام صفت عملکرد براي گیاه, میتوان ــاع ارتف

د اد. قرار
لبانت، آمل1، د شت، ندا، ژنوتیپهاي شامل رقم 12 با چهارم ــتر کالس
ــت. این اس بوده IR36و IR50 آمل3، آمل2، گیل 3، ،DCL ،Sterella خزر،
کل، تعداد پنجه بارور، ــاقه س تعداد دانه، وزن 100 صفات براي ــتر کالس
طول دانه، ــر قط پرچم،  برگ ــرض ع به طول ــبت نس پرچم، برگ ــول ط
از ــراف منفی انح داراي گیاه ــاع ارتف و ــه خوش طول گره، میان ــن باالتری
عرض قهوهأي، دانه به قطر طول ــبت صفات نس بود(جدول2). میانگین کل
ــیدن، رس تا ها، روز ــه 50٪ خوش ظهور روز تا د انه،  عملکرد پرچم، برگ
بودند. کل میانگین از انحراف مثبت داراي طول دانه و خوشه در د انه تعداد
مربوط خوشه در صفت تعداد دانه به از میانگین کل مثبت انحراف بیشترین
به توجه با گرفت. تعلق گیاه ارتفاع صفت به منفی حداکثرانحراف ــد. می ش

ــتگی منفی همچنین وجود همبس ورس با مقابله پا کوتاه و ژنوتیپ اهمیت
اصالح و بهبود براي کالستر این ارقام موجود در عملکرد، و گیاه ارتفاع بین
شده اصالح و کوتاه پا ارقام وجود شد ند. داده تشخیص ــب مناس ارتفاع گیاه
مشاهده بومی رقم هیچ چهارم کالستر د ر ــد. باش مطلب میتواند مؤید این
داراي ــه دان طول میانگین بود . ــد ه اصالح ش ارقام ــامل اکثراً ش و ــده نگردی
طول مطلوب بودن به توجه با و بوده نسبت به سایر کالسترها خوبی برتري
طول دانه با ــن والد ی و گزینش بهبود میتوان جهت را ــتر کالس این ــه، دان

د اد. مدنظر قرار بیشتر
زمینه د ر ــه ک اکثر تحقیقاتی ــج نتای با تحقیق ــن ای نتایج کلی ــور بط
ژنوتیپهاي ــه ک آنجا از بود. ــابه مش گرفته صورت ارقام برنج ــروه بندي گ
به ــبت ــتري نس ژنتیکی بیش قرابت داراي ــتر ها کالس از هر یک موجود د ر
نیاز در صورت بنابراین میباشند، دیگر کالسترهاي در موجود ژنوتیپهاي
استفاد ه براي مختلف کالسترهاي در موجود ارقام از دورگ گیري میتوان به
برد . بهره متجاوز5 تفکیک و هتروزیس همچون پدید ههایی از ــر بهت هر چه
از ــتفاده اس برنج با ژنوتیپ 105 بندي گروه در همکاران(2) نیز و ــروش س
را مطالعه مورد نیمم وارد ، ژنوتیپهاي واریانس می روش به کالستر تجزیه
101 در بررسی تنوع ژنتیکی (7) مظهري گروه طبقه بندي نمودند . سه در
تجزیه از ــتفاده اس مورفولوژیکی با صفت ــاس 14 اس بر ــن مختلف برنج الی
گروه بندي پایین عملکرد و باال عملکرد داراي گروه دو در را آنها ــتر کالس
با ارتباط آن و کیفی تنوع بررسی د ر همکاران(11) و Koutroubasa .نمود
آنها ــتر کالس از تجزیه ــتفاده برنج با اس 318 الین در مورفولوژیکی صفات

ادامه جدول2
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مطالعه مورد کمی ژنتیکیواریانس فنوتیپیصفات وراثت پذیري عمومیواریانس
خوشه ظهور ٪50 تا ٪67/16566/51199روز

تا رسیدن ٪54/7154/16799روز
خوشه در دانه ٪1159/091910/5997تعداد
دانه(شلتوك) ٪1/3781/35398طول
دانه(شلتوك) ٪0/1930/19098قطر

میانگره باالترین ٪25/57524/08994طول
خوشه ٪9/9789/18792طول
گیاه ٪390/541373/56295ارتفاع

د انه 100 ٪0/1380/13496وزن
قهوهاي د انه قطر به طول ٪0/5140/47892نسبت

بارور ساقه ٪13/17612/34693تعداد
کل ٪13/13311/65288تعداد پنجه

پرچم برگ ٪0/0280/02588عرض
پرچم برگ ٪27/8126/08993طول

دانه ٪0/0560/05089عملکرد
عرض برگ پرچم ٪21/92320/07191نسبت طول به

اکثر مطالعه مورد صفات به توجه بگونه اي که با داده، قرار گروه سه در را
در نیز ــد. فتوکیان(4) بودن نزدیکی قرابت داراي گروه هر در ــود موج ارقام
در را آن ها کالستر تجزیه از ــتفاده اس با برنج رقم 49 ژنتیکی ــی تنوع بررس

بندي نمود . طبقه هم به نزدیک ژنتیکی قرابت گروه با سه

صفات عمومی پذیري وراثت
صفات عمومی ــري پذی وراثت و ژنتیکی ــس واریان فنوتیپی, ــس واریان
عمومی ــري پذی وراثت مقدار ــت. اس ــده ش 3 ارائه جدول مطالعه در مورد
در این محیطی ــت که واریانس داش اظهار توان می ــد. ش برآورد باال صفات
ژنوتیپ زمان مکان، ــپ ژنوتی متقابل اثرات برآورد عدم بوده و کم ــی بررس
ــت. اس گردیده واریانس ژنتیکی برآورد موجب افزایش زمان مکان ژنوتیپ و
وجود طرفی د ارد. از د اللت ژنوتیپها با متقابل اثرات بودن بر مهم امر ــن ای
دلیل عنوان به می توان را مطالعه ــورد م میان ارقام در ژنتیکی ــاي تفاوته
پذیریهاي وراثت بنابراین کرد. عنوان پذیري وراثت بودن باال ــراي ب د یگري
ژنوتیپهاي مورد در فقط نبوده و ارقام ــایر به س تعمیم ــده, قابل ش برآورد
صفات این تحقیق د ر کند. می صدق تحقیق محیطی و شرایط بررسی تحت
پذیري ــترین وراثت بیش داراي ــیدن رس زمان و ــهها ظهور٪50 خوش زمان
بطوري متغیري هستند، پذیريهاي وراثت داراي کمی اصوالً صفات بودند .
ــتند، هس ــی افزایش اثر ژنها با کنترل آنکه تحت بدلیل آن ها از بعضی که
عملکرد دیگر، صفات با ــه مقایس در ــند. باالیی می باش وراثت پذیري داراي

نیست از انتظار د ور هم زیاد امر این بود. پایینی نسبتاً وراثت پذیري داراي
سبب ــته و گذاش اثر عملکرد روي محیط بر جمله از متعدد ي زیراکه عوامل
در گرد د. ــبه محاس کم آن براي پذیري وراثت ــد دي ع مقدار ــوند که می ش
پرچم برگ عرض و کل پنجه ــداد تع در پذیري وراثت حال کمترین ــن عی

گردید. مشاهده

توصیهها پیشنهادها و
ــاس بر اس داده هاي مورفولوژیکی ــت که اس ضروري نکته این توجه به
صحیح معیارهاي طرف یک از که بوده مزرعه د ر ــده ش گیري اندازه صفات
شرایط به مربوط چون دیگر طرف از و د هند می ارائه کمتر را ابهام بدون و
اینکه و هم نبوده بصرفه هزینه هم از نظر آنها باشند بررسی گیاه می رشد
بدست در منظور بد ین ــند . می باش آسیب پذیر محیطی شرایط به ــبت نس
ارقام مورد گردد ارائه معتبري نتایج آنکه براي مورفولوژیکی آوردن دادههاي
اندازه گیري ــکان م و چند ــال س چند د ر باید آن ها به مربوط صفات و ــر نظ
می تحقیق از این ــات حاصل اطالع و اصالحی به هدف با توجه لذا ــوند. ش
گیري دورگ طریق از و انتخاب متفاوت ــترهاي کالس والدین برتر را از توان
و کیفیت ــوام ت اهمیت بهبود به نظر ــود. نم تولید را برتر ــاج نت آن ها ــن بی
بومی اکثرا ارقام که دوم ــتر هاي کالس ژنوتیپ تالقی بین محصول،  کمیت
محصول ــر پ هاي ژنوتیپ گرفتهاند با ــرار ق آن در عالی ــه د ان کیفیت ــا ب و
کیفیت و زیاد عملکرد هایی با واریته تا شود پیشنهاد می دیگر کالستر هاي

مطالعه مورد صفات عمومی پذیري وراثت درصد و فنوتیپی واریانس ژنتیکی، واریانس جدول3-

... تنوع ژنتیکی ارقام بررسی
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تأثیر تحت که ــی صفات کلی در بطور ــویی دیگر س ــود. از ش مطلوب اصالح
فنوتیپ، روي از کم است آن ها در پذیري و وراثت ــتند محیطی هس عوامل
در که روشهایی استفاده از شرایط این تحت ــت. نیس ارزیابی ژنوتیپ قابل

پیشنهاد میگردد. شده لحاظ آزمون نتاج آنها

پاورقیها
1- Secondary centers 

2- Genetic marker

3- Isozyme

4- Heterosis 

5- Transgressive segregation
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