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) Oryza sativa( برنجبرخي ارقام و همبستگي صفات مهم زراعي در  وراثتيمطالعه تنوع 

  در ايران

  ، محمد حسين فتوكيان و ذكراهللا يونسيكيوان آگاهي

  اصالح نباتات تهران، دانشگاه شاهد، دانشكده علوم كشاورزي، گروه

  18/8/89: تاريخ پذيرش   22/2/88: تاريخ دريافت

  چكيده

درصد كالري  80كننده بيش از  تأمينكند و در بخش عظيمي از قاره آسيا مي تأميناصلي بيش از نيمي از مردم دنيا را غذاي  برنج
نژادي است و از جمله ابزار مهم به فنونيكي از روشهاي افزايش محصول، استفاده از . درصد پروتئين مصرفي مردم است 75و 
منظور انتخاب والدين مناسب جهت تالقيهايي كه ه ب مارقاي و گروه بندي وراثتع از تنوع رو اطال از اين. نژادگران گزينش استبه

منظور، فاصله ماهاالنوبيس  دينب. هاي مختلف اصالحي ضروري استممكن است نوتركيبهاي جديد ژني ايجاد نمايند، در پروژه
واريانس صفات ظاهري حاكي از اين بود كه بين ارقام  تجزيه. رقم برنج ايراني و خارجي محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت 25

و  شناختيريختبررسي ضرائب همبستگي  .داري وجود داشته استصفت مورد مطالعه، اختالف معني 14مورد آزمايش از لحاظ 
طول برگ  دهي، مدت زمان رسيدن، تعداد دانه در خوشه، تعداد ساقه بارور، پنجه كل،نشان داد كه مدت زمان خوشه وراثتي

براي صفت  درصد 72وراثت پذيري عمومي صفات از . دار داشتندپرچم و عرض برگ پرچم با عملكرد، همبستگي مثبت و معني
كه مجموعاً  مؤلفه 6هاي اصلي مؤلفهتجزيه . براي صفات طول خوشه و ارتفاع بوته متغير بود درصد 99عملكرد دانه در بوته تا 

هاي اصلي اول و مؤلفهصفت طول دانه بيشترين سهم را در  .نمودند مشخص نمودكل را توجيه مياز تغييرات  درصد 90بيش از 
كالس مختلف گروه بندي نمود كه  4ها را در رقم، UPGAروش ه ب بندي ارقام با استفاده از تجزيه كالستردسته. دوم داشت

دار بين ارقام ي معنيوراثته نشان داد كه كمترين فاصله فواصل محاسبه شد. بيشترين فاصله را داشتندچهارم و  اولكالسترهاي 
D2و بيشترين مقدار ) Line213 )1/26 و حسن سرايي

نتايج حاصل از  .وجود داشت)  Alfa )34/1522و  IR58بين دو رقم  
وزيس نسبتاً نويد هتر IR58ي آتشگاه و ي؛ حسن سراIR28و  Alfa؛ IR58اين تحقيق نشان داد كه تالقي بين ارقام عنبربو و 

همچنين با توجه به  .دهد و احتماالً تنوع بيشتري را نسبت به ديگر تالقيها در خالل نسلهاي تفكيك نشان خواهد دادبااليي را مي
اي نسبتاً در تجزيه خوشه UPGAرسد كه روش نظر ميه ب CLو  UPGAدو روش  دندروگرامآمده از بررسي  به دستنتايج 

  .نمايدارائه مي CLه بندي ارقام نسبت به روش تري از گروتصوير صحيح

  ، صفات زراعي، ايرانماهاالنوبيس، فاصله هاي اصلي، تنوع وراثتيمؤلفهبرنج، تجزيه كالستر، تجزيه  :هاي كليديواژه

  keivan_a@hotmail.com :، پست الكترونيكي09123968299 :نويسنده مسئول، تلفن * 

  مقدمه

ازدياد روز افزون جمعيت دنيا و مسأله گرسنگي كه 
كند جز با افزايش توليدات بشرِحال وآينده را تهديد مي
درراه نيل به اين هدف بايد . كشاورزي قابل كنترل نيست

خيزي اراضي و ميزان توليد محصوالت كشاورزي  حاصل
سودتر با دوره االمكان از گياهان پرافزايش يافته و حتي

درصد  50بيش از  .)10( ودتر استفاده شرويشي كوتاه
گردد و در اين ميان غذاي مصرفي بشر از غالت تامين مي

برنج از جمله غالتي است كه بعد از گندم از سطح زير 
كشت بااليي برخوردار بوده و در عين حال از نظر توليد 

 يت داردانرژي در هكتار، بيش از گندم و ساير غالت اهم
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غذاي اصلي بيش از نيمي از مردم دنيا را  اين گياه .)6 و 5(
سطح زير كشت برنج در جهان بالغ  .)1( كندمي تأمين

درصد از اراضي  10ميليون هكتار است كه معادل  150بر
منابع غذايي براي  تأمينمنظور ه ب. مزروعي دنيا است

ايد به ب 2025جمعيت روز افزون دنيا، توليد برنج تا سال 
براساس سرشماري عمومي . )32( برابر افزايش يابد دو

، سطح زير كشت برنج در ايران  1382كشاورزي سال 
. تن بوده است 1819990هكتار و محصول آن  465453

كيلوگرم در  4200متوسط عملكرد برنج درايران حدود 
كيلوگرم گزارش شده  32هكتار بوده و مصرف سرانه آن 

داراي بيست گونه با تعداد  Oryza جنس .)8 و 3( است
به سه نژاد  O. sativaباشد كه گونه مي 12كروموزوم پايه 

-تقسيم مي) بوال(جغرافيايي اينديكا، جاپونيكا و جاوانيكا 

هاي برنج از نظر ، واريتهFAOدر طبقه بندي  .)2( گردد
؛ )متر ميلي 7بيش از(خيلي طويل : طول دانه به چهار گروه

؛ )متر ميلي 99/5تا  5(؛ متوسط )متر ميلي 7تا  6(طويل 
  .)12( اندم بندي شدهتقسي) متر ميلي 4كمتر از(كوتاه 

گر در اصالح تواناييثري در افزايش ميزان ؤتنوع، نقش م
 زيرا كندزمينه گزينش و ديگر عمليات اصالحي بازي مي

- ي يك جمعيت، حدود انتخاب وسيعوراثتبا باالرفتن تنوع 

ي از جمله ابزار مناسب وراثتبرآورد فواصل . شودتر مي
جهت انتخاب صحيح والدين تالقيها در راستاي ايجاد 
نوتركيبيهاي جديد ژني و افزايش پتانسل عملكرد ارقام 

اي ماهاالنوبيس اينكه معيار نمونهبا توجه به .)17( باشدمي
ي موجود وراثتوسيله بسيار خوبي براي پي بردن به تنوع 

طور موفقيت آميزي در ه فت است، لذا بدر چندين ص
از سوي ديگر در  .)7( كار رفته استه هاي گياهي بگونه

تحقيقات كشاورزي، استفاده از اين معيار بر ديگر روشها، 
دورگ گيري بين  ،)15( اقليدسي ارجحيت دارد فاصله نظير
ي كه اختالف بيشتري با هم دارند امكان پيدايش ارقام

و از  )9( متجاوز را فراهم خواهد آوردهتروزيس يا تفكيك 
تري از تنوع را در خالل نسلهاي سوي ديگر طيف وسيع

يكي از مشكالت . )19 و 13( تفكيك شاهد خواهيم بود

هاي اصالحي مبتني بر دورگ گيري، يافتن ارتباط پروژه
. )16( است F1بين والدين، پيش از توليد نسل 

از تالقي بين ارقام ناشي هتروزيس مقدار ) 1991(ويرماني
  :)29( نمودگزارش زير شرح ه برا مختلف برنج 

  جاوانيكا جاوانيكا  جاپونيكا  اينديكا   اينديكا

  .اينديكا  جاپونيكا اينديكا 

سسه بين المللي ؤمالينهاي معرفي شده از استفاده از 
و يا غير ) گزينشي(بصورت مستقيم  (IRRI)تحقيقات برنج 

تواند بسيار مي )عنوان والدينه ب تالقياده در استف(مستقيم 
از گزينش رقم  2واريته آملعنوان مثال ه سودمند باشد، ب

IR28  كه ازIRRI  آمده است به دستمعرفي گرديده. 

و  IR493همچنين رقم هراز در حقيقت دورگ بين رقم 
  .)4( باشدمي Co1548الين 

بعضي از  به بررسي رابطه بين عملكرد و) 1998(كي هيوپي
در . و الين اقدام نمود رقم 36ويژگيهاي زراعي برنج در 

آن مطالعه آناليز ضريب همبستگي نشان داد كه عملكرد 
هاي پوك دانه در هرگياه با ديگر ويژگيها به جز درصد دانه

ها همبستگي مثبتي درصد خوشه 50و تعداد روز تا ظهور 
م پالسم در بررسي تنوع وراثتي ژر). 20(دهد نشان مي

موجود در شرق هندوستان كه توسط  خودروبرنجهاي 
 خودروواريته برنج  20انجام شد، ) 1999(ها و آواتي جي

از نقاط  ،O. nivara O. sativa O. rufipogon گونه 3از 
شانزده صفت . مختلف اوتارپراداش هند جمع آوري گرديد

ام كمي اندازه گيري شده و تجزيه چند متغيره روي آنها انج
گونه هم  بيست رقم جمع آوري شده بدون هيچ. شد

گونه بود قرار  3گروه مجزا كه بيان گر  3پوشاني در 
 ).18(گرفتند 

 25در بررسي وراثتي در برنج از ) 1998(موكاتا و مهرتر 

هاي اجزاء عملكرد به رقم استفاده نمودند كه براساس داده
ين بيشترين تنوع وراثتي ب. كالستر تقسيم شدند 5

) 9/51( Cو  Dدنبال آن ه و ب) C )08/68و  Bكالسترهاي 
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مشاهده گرديد و نشان داد كه گروههاي ) E )3/48و  Bو 
  ).23(شدت با هم متفاوتند ه وراثتي ب

ه ي بين ارقام برنج بوراثتهدف از اين تحقيق برآورد فاصله 
عنوان والدين تالقيهايي كه ممكن ه منظور استفاده از آنها ب

. هاي جديد ژني گردند بوده استجر به نوتركيبياست من

هاي اصالحي بر كه بيشتر پروژه يياز سوي ديگر، از آنجا
استفاده از بهبود عملكرد متمركز است، سعي گرديد تا با 

شده و  صفات اندازه گيريبرآورد همبستگيهاي مهم بين 
ثير را بر عملكرد دارند أبيشترين تصفاتي را كه عملكرد، 
  .ي و معرفي گردندشناساي

  مواد و روشها

سسه بين المللي ؤدوازده رقم برنج از م: موادگياهي
، IR28 ،Line 213 ،Alfa ،Sterella(تحقيقات برنج 

Sanaderia ،Zenit ،Plano ،Lido ،IR58 ،Century Patna ،
Line304 ،Line305 (سيزده رقم برنج مهم ايرانيبا مراه ه 

- سياه، ساالري، غريب، موسيجو، دمنام، عنبربو، سنگبي(

- سرايي آتشگاه، حسنسرايي، حسني، حسنطارم، حسن

در مركز   )كاظميسياه و عليسرايي پيچيده غالف، غريب
 40تنكابن به مختصات جغرافيايي تحقيقات برنج چپرسر

ميزان . ندكشت گرديد شمالي 54 ◦36شرقي و  50◦
گرديده كه متر گزارش ميلي 1253بارندگي متوسط ساليانه 

كمترين بارندگي در تيرماه و بيشترين بارندگي در آبان ماه 
متر و متوسط  -20ارتفاع از سطح درياي آزاد . باشدمي

و  درصد 74و حداقل رطوبت  8/15درجه حرارت ساليانه 
از هركرت . )30( گزارش شده است درصد 92حد اكثر آن 

تخاب و طور تصادفي انه بوته در مرحله رسيدن ب 10تعداد 
تعداد  ،زمان رسيدن مدت ،دهيصفات مدت زمان خوشه

-طول باالترين ميان ،عرض دانه ،طول دانه ،دانه در خوشه

تعداد ساقه  ،دانه 100وزن  ،ارتفاع بوته ،طول خوشه ،گره
 طول برگ پرچم ،عرض برگ پرچم ،تعداد پنجه كل ،بارور

دارد استانسيستم ارزيابي عملكرد دانه در بوته بر اساس  و
  .)2جدول ( اندازه گيري و ثبت گرديدند برنج

ها با استفاده از نرمال بودن توزيع داده :هاي آماريتجزيه
 SPSSكولموگروف توسط نرم افزار  -آزمون اسميرنوف

ها، بر اساس تجزيه واريانس داده. بررسي گرديد 15نسخه 
 ).11( صورت گرفت مدل مربوط به طرح التيس ساده

منظور تخمين وراثت پذيري عمومي ه ي بتوراثواريانس 
صفات، با استفاده از اميد رياضي ميانگين تيمار و از رابطه 

  :دشزير محاسبه 

r
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Gi  ،2كه در آن 
ti2و

ei ي، وراثتترتيب واريانس ه ب
تعداد تكرار  rام و  iواريانس تيمار، واريانس خطاي صفت 

  .بكار رفته در آزمايش است

ه ي بوراثتي و ريخت شناخت، محيطيضريب تغييرات 
  :ترتيب از روابط زير برآورد گرديدند

i
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 iXو E.C.Vi ،P.C.Vi ،G.C.Vi ،VEi ،VPi ،VGiكه در آن 

ريخت ، ضريب تغييرات محيطيضريب تغييرات : ترتيبه ب
ي، واريانس خطا، واريانس وراثتي، ضريب تغييرات شناخت

ام iي و ميانگين صفت وراثتي، واريانس ريخت شناخت
  .است

هاي ي، كوواريانسوراثتبرآورد همبستگيهاي  درهمچنين 
 ي با استفاده از اميد رياضي ميانگين تيمار و از رابطهوراثت

  :محاسبه شدند Excel 2003زير توسط نرم افزار 

r

CoveCovt
G

ijij
ij


  

ترتيب كوواريانس ه ب ،Gij ،Covtij ،Coveijكه در آن 
 iي، كوواريانس تيمار، كوواريانس خطاي بين صفات وراثت

. كار رفته در آزمايش استه تعداد تكرار ب rام و  jام و

ي با استفاده اثتورهمبستگيهاي  دار بودنآزمون معني سپس
محاسبه شده  tمقدار . شرح زير انجام گرفته ب tاز آزمون 

  :مقايسه شد  n-2درجه آزادي با  tجدول با 
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  :آمد به دستوراثت پذيري عمومي صفات از رابطه زير 

2
pi

2
gi2

bih



 , 

r

h
2
e2

t

2
t2

b





  

2كه در آن 
gi،2

pi ي و واريانس وراثتترتيب واريانس ه ب
  .باشندام مي iي صفت ريخت شناخت

هاي اصلي بر اساس فرمولهاي ارئه شده توسط مؤلفهتجريه 
نسخه  Minitabو با استفاده از نرم افزار  )1380(فرشادفر

  .)7( انجام گرفت 2/14

طه زير كه فواصل ماهاالنوبيس بين ارقام بر اساس راب
ه و ارائه گرديد )1936( پراسانتا چاندرا ماهاالنوبيستوسط 

توسط نرم افزار  بسط داده شد، )1952( توسط رائو
Minitab  25و  22( گرديدمحاسبه(.  

   i
1

i
2
i mxspmx)x(D    

بردار ميانگين  mi مشاهدات،بردار مقادير  xكه در آن 
 .كوواريانس است -يس واريانسماتر spمشاهدات و

و با  5نسخه  Statisticaنرم افزار  توسط ايتجزيه خوشه
و  CLبه دو روش  استفاده از ماتريس فواصل ماهاالنوبيس

UPGA منظور برآورد ضريب كوفنتيك ه ب. انجام گرفت
)C.C.C( اي آمده از تجزيه خوشه به دست، ابتدا دندروگرام

س همبستگي پيرسون به فواصل مربوطه تبديل و سپ
  .فواصل مذكور با ماتريس فاصله اوليه، محاسبه شد

بنديهاي تجزيه تابع تشخيص جهت تعيين درستي گروه
 Minitabناشي از تجزيه كالستر با استفاده از نرم افزار 

  .انجام گرفت

  نتايج و بحث

گيري شده نشان داد كه بين تجزيه واريانس صفات اندازه
بيشترين ). 1جدول (اري وجود داشت دارقام اختالف معني

ت اصفترتيب مربوط به ه بضريب تغييرات و كمترين 

 )درصد 7/1( روز تا رسيدنو  )درصد 59/15( عملكرد

اين نتيجه بيانگر آن است كه در مقايسه با ديگر صفات . بود
عواملي كه تحت (زراعي، برآورد عملكرد بيشترين خطا را 

د و بنابراين يكنواختي در بين در بردار) قرار ندارندكنترل 
اين نتيجه نشان . ين استيتوده از لحاظ صفت عملكرد پا

واحد مورد كشت و كار قرار  رقمدهد كه اگرچه يك مي
حال عملكرد هر بوته نسبت به بوته  گيرد اما با اينمي

اين نكته اهميت اتخاذ يك . مجاور متفاوت خواهد بود
الحي مبتني بر بهبود هاي اصاستراتژي مناسب در پروژه
دهد سازد و همچنين نشان ميعملكرد را بيشتر آشكار مي

منظور بهبود آن، احتماالً ه كه انتخاب مستقيم عملكرد ب
  . ي مناسبي نخواهد داشتوراثتپيشرفت 

 ،صفت روز تا رسيدن كمترين ضريب تغييرات را نشان داد
هر  ونو يكنواختي بسيار بااليي از لحاظ رسيدن دانه در

ي مربوط وراثتبيشترين ضريب تغييرات  .مشاهده شد رقم
به صفات پنجه كل، تعداد پنجه بارور، عملكرد و ارتفاع 

ي در وراثتاين نتايج نشان داد كه دامنه تنوع . بوته بود
صفات ياد شده بيش از ديگر صفات بوده و بنابراين 

. انتخاب اين صفات بيشتر خواهد بود اصالح گر در توانايي

ي تعداد دانه در خوشه نيز قابل توجه بود وراثتنوع ت
)97/25.(  

آورده  2ي در جدول شناختريختي و وراثتهمبستگيهاي 
مورد، قدر مطلق ارزش همبستگي  62در . شده است

ي شناختريختي محاسبه شده بزرگتر از همبستگي وراثت
ي از وراثتمورد نيز مقدار همبستگي  29مربوطه بود و در 

ساراوگي و . ي مربوطه كوچكتر بودشناختريختهمبستگي 
وجود آمدن چنين نتايجي را به ه علت ب )1997( همكاران

- ريختهمبستگي . )28( دهنداثرات محيطي نسبت مي

دانه در سطح  ي بين صفات روز تا رسيدن و طولشناخت
(دار بود منفي و معني درصد 5آماري 


- در حالي) - 344/0

 درصد 1نها در سطح آماري ي بين آوراثتكه همبستگي 

(دار بود بسيار معني


393/0- .(  



 1391، 1، شماره 25جلد                              مجله زيست شناسي ايران                                                                                     

101 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1391، 1، شماره 25جلد                              مجله زيست شناسي ايران                                                                                     

102 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ول 
جد

2
 - 

ي 
اخت

 شن
خت

 ري
اي
گيه

بست
هم

ف(
 (

 ور
و

ي 
اثت

ژ(
 (

در 
ده 

ي ش
گير

زه 
ندا
ت ا

صفا
ن 
بي

2
5

 
عه 

طال
د م
ور
ج م

 برن
رقم

)
ي 
راع
ل ز

سا
1
3
8
4

(
  



 1391، 1، شماره 25جلد                              مجله زيست شناسي ايران                                                                                     

103 

 

روند مشابهي نيز در مورد همبستگي بين صفات روز تا 
(رسيدن و طول برگ پرچم 


376/0= rg ؛354/0= rp( ،

(ارتفاع بوته و طول برگ پرچم 


402/0rg= ؛305/0 rp=( ،
(وزن صد دانه و تعداد پنجه بارور 


462/0 -  =rg 

(، وزن صد دانه و طول خوشه )356/0 - = rp؛


487/0- 

=rg ؛349/0- = rp (اگر چه همبستگي . مشاهده شد
دار ي بين صفات ارتفاع بوته وعملكرد معنيشناختريخت

 5ي بين آنها در سطح احتمال وراثتنشد، اما همبستگي 

(دار بود معنيمنفي و  درصد


جالب اينكه عرض ). - 280/0
و ) P % 1(دار ي بسيار معنيوراثتبرگ پرچم همبستگي 

(منفي با صفات پنجه كل 


و تعداد پنجه بارور )  - 583/0
)


ريخت كه همبستگي نشان داد در حالي) -585/0
نين نتايجي اثرات دليل چ. دار نبودي بين آنها معنيشناخت

ي شناختريختشود همبستگيهاي ميمحيطي است كه سبب 
توان چنين عنوان مثال، ميه ب. با اريب برآورد گردند

 IIپنداشت كه در موارد فوق، به لحاظ آماري، اشتباه تيپ 

اين نتايج ). پذيرفتن فرض صفر غلط(اتفاق افتاده است 
ي و عدم اكتفا به وراثتاهميت محاسبه همبستگيهاي 

همچنين يك . سازدر ميي را آشكاشناختريختهمبستگي 
مورد استثناء ديگر كه بيان كننده نوع ديگري از اشتباه 

در ) ، يا رد كردن فرض صفر صحيحIاشتباه تيپ (آماري 
ي است، بين صفات شناختريختبرآورد همبستگيهاي 

عرض برگ پرچم و عملكرد مشاهده شد، جايي كه 
 5ي بين آنها در سطح احتمال ريخت شناختهمبستگي 

(دار بود معني درصد


ي، وراثتاما برآورد همبستگي ) 279/0
همبستگي ). 2جدول (نمود وجود ارتباط بين آنها را رد مي

دار و مثبت بين طول برگ پرچم با صفات طول معني
كه ييخوشه و ارتفاع بوته جالب توجه است و از آنجا

ارتفاع بوته در گزارشات متعدد بعنوان يك عامل محدود 
رد مطرح بوده است، بنابراين طول برگ پرچم كننده عملك

از سوي . طلوب محسوب شودمتواند يك صفت نانيز مي
ديگر، عرض برگ پرچم با صفت مهم تعداد دانه در خوشه 

). 2جدول (دار و مثبت نشان داد همبستگي بسيار معني

برگ  عرضرفت كه بنابراين بر اساس اين نتايج، انتظار مي
. تر باشدتر و قابل توجهول آن، مهمپرچم در مقايسه با ط

اما با اين وجود، همبستگي بين اين دو صفت با عملكرد 
اين امر به دليل اثرات . نشان داد عكس اين موضوع را

نوان مثال، عه ت بود، بناشي از همبستگي ساير صفا
همبستگي منفي و بسيار قوي عرض برگ پرچم با تعداد 

ثر آن را بر عملكرد تا حدود پنجه بارور و پنجه كل يقيناً ا
اين نتايج پيچيده بودن الگوي . زيادي كاهش خواهد داد

خوبي آشكار ه ثر بر عملكرد را بؤروابط بين صفات م
تواند تا حدود زيادي ن دليل تجزيه عليت ميديب. ساخت

مشابه روند . مسير روابط بين صفات را آشكار نمايد
دق بود و مذكور، براي صفت طول برگ پرچم نيز صا

دار آن با صفت روز تا رسيدن تا همبستگي مثبت معني
 .ثير منفي آن بر عملكرد كاسته استأحدود زيادي از ت

و منفي ارتفاع ) P % 1(ار دهمچنين همبستگي بسيار معني
بوته با قطر دانه جالب بود و نشان داد كه ارقام پابلند 

اه دارند ولي تري نسبت به ارقام پاكوت هاي نازكعموماً دانه
- به دليل همبستگي منفي ارتفاع بوته با عملكرد، انتظار مي

با اين وجود . رود از عملكرد كمتري نيز برخوردار باشند
ساراوگي . دار نبودهمبستگي بين قطر دانه و عملكرد معني

داري بين قطر همبستگي مثبت و معني )1997( و همكاران
ها همچنين بين وزن آن. )28( دانه و عملكرد گزارش كردند

كه  ندداري پيدا نمودصددانه و عملكرد همبستگي معني
 در اين. دار نبودهردوي اين همبستگيها در اين تحقيق معني

؛ )2002( همانند گزارشات برونداني و همكاران ،تحقيق
همبستگي بين قطر دانه با صفت  ) 1992( ردي و نركار

(تعداد دانه درخوشه 


499/0= rg و
528/0=rp( مثبت و ،

؛ )2004( كه ربيعي و همكاراندار بود در حاليمعني
) 1996( ائو و همكاراني؛ ژ)1998( سامونته و همكاران

 ،14( دار برآورد نمودندهمبستگي بين آنها را منفي و معني
  .)31و  27 ،26 ،24

 90كه مجموعاً بيش از  مؤلفه 6هاي اصلي، مؤلفهتجزيه 

نمودند مشخص نمود ا توجيه مياز تغييرات كل ر درصد
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، بيش از نيمي از تغييرات 1با توجه به نمودار ). 1نمودار (
با استفاده از دو  .شونداول توجيه مي مؤلفهسط دو كل تو
 مؤلفهاصلي اول، سهم هر يك از صفات در دو  مؤلفه

رسم  )2نمودار ( صورت نمودار باي پالته اصلي اول ب
و عرض برگ پرچم ت طول دانه ادر اين نمودار صف. شد
اصلي  مؤلفهكمترين سهم را در دو  و بيشترينترتيب ه ب

اند بنابراين صفت طول دانه نقش مهمي در نخست داشته
هاي اصلي اول و مؤلفهآرايش فضايي متغيرها و تشكيل 

يكي از صفات مهم در الزم ذكر است كه . باشددارا مي دوم
اينديكا، جاپونيكا و (تقسيم بندي تيپهاي مختلف برنج 

  . باشدطول دانه مي) جاوانيكا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفت مورد مطالعه در ارقام برنج 14هاي اصلي تخمين زده شده از اسكري گراف مؤلفه -1نمودار

*
  )است مؤلفهبرابر با واريانس درون هر ) Eigenvalue(مقدار ويژه (

  

    

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  صفت مورد مطالعه در ارقام برنج 14ت در دو مؤلفه اصلي اول برآورد شده از سهم هر يك از صفا- 2نمودار 
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 وي
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  با استفاده از فواصل ماهاالنوبيس UPGAاي ارقام مورد مطالعه به روش دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه– 3نمودار 
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  رقم برنج مورد مطالعه بر مبناي توابع متعارف اول و دوم تشخيص 25پالت دسته بندي  نمودار باي -4نمودار 

- ها ميها نشان دهنده فاصله ماهاالنوبيس بين دستهاعداد مجاور فلش. باشندهاي كوچك به ترتيب نشانگر ارقام و مركز هر دسته ميها و دايرهمثلث(

 )باشد

 كمترين فاصله معني دار

ي 
راثت
ه و

صل
فا

)
D

2
(

  

1 

2 

3

 بيشترين فاصله

4 

ص 
شخي

ف ت
عار
ع مت

تاب
2

  

  1تابع متعارف تشخيص
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انشمند هندي، فواصل ماهاالنوبيس نخستين بار توسط د
. ارائه شد 1936پراسانتا چاندرا ماهاالنوبيس در سال 

پيشنهاد نمودند كه استفاده از  )2001( فسانت و همكاران
ي و تحقيقات كشاورزي، وراثتاين فواصل در بررسي تنوع 
 اقليدسي ارجحيت داردفاصله بر ديگر فواصل، همچون 

اد پيشنه )1967( همچنين لنس و ويليامز. )22و  15(
اي با استفاده از روشهايي نمودند كه در هنگام تجزيه خوشه

هاي بايد از مربع فاصله UPGA, WARD, CLنظير 
با توجه به گزارشات . )21( محاسبه شده استفاده نمود

D2(در اين تحقيق از فاصله ماهاالنوبيس  ،فوق
جهت ) 

برآورد ماهاالنوبيس فواصل . استفاده شداي تجزيه خوشه
نتايج . ارزيابي شدنداستفاده از آزمون مربع كاي شده با 

D2= 90/8جز مقدار ه نشان داد كه ب
كه بين دورقم  

Line304  وLine305 محاسبه شد، ساير مقاديرD2
در سطح  

- كمترين فاصله معني. دار بودبسيارمعني درصد 1احتمال 

وجود ) 10/26(و حسن سرايي  Line213دار، بين دو رقم 
D2مقداربيشترين . داشت

و آلفا  IR58بين دو رقم  
رقم  فاصله بسيار زياد اين دو. محاسبه شد)  34/1152(

  .تواند جالب توجه باشدمي

نشان  3اي ارقام در نمودار نتايج حاصل از تجزيه خوشه
،  CLبراي روش ضريب كوفنتيك . داده شده است


بسيار  درصد 1برآورد شد كه در سطح آماري  80184/0

 به دست دندروگراماين نتيجه نشان داد كه . بوددار معني

تصوير قابل قبولي از فواصل حقيقي  CLآمده از روش 
با توجه به اينكه روش . كندموجود بين ارقام ارائه مي

UPGA  ،از متداول ترين روشهاي تجزيه كالستر است
ضريب . مربوط به اين روش نيز تهيه شد دندروگرام
مذكور  دندروگرامكوفنتيك 

  . برآورد گرديد 8266/0

محاسبه ضريب كوفنتيك نشان داد كه اگرچه اختالف بين 
دو روش ذكر شده، چندان زياد نبود، ولي با اين وجود، 

نسبتاً نتايج  UPGAآمده از روش  به دست دندروگرام
با توجه به نتايج فوق گروه بندي ارقام . بهتري ارائه كرد

 UPGAاي به روش خوشهمورد مطالعه با استفاده از تجزيه 

  ).3نمودار (صورت گرفت 

درستي گروه بنديها نيز توسط تجزيه تابع تشخيص آزمون 
و  3نتايج حاصل از تجزيه تابع تشخيص در جداول. گرديد

  .آورده شده است 4و همچنين نمودار  4

نتيجه آزمون ويلكس جهت برآورد توابع مورد استفاده در  -3جدول 
  آزمون تابع تشخيص

 'Wilks ون توابعآزم

Lambda 

Chi-

square 

درجه 
 آزادي

 احتمال

درون1تابع
 3تابع 

000/0 020/108 48 000/0 

درون2تابع
 3تابع 

010/0 641/64 30 000/0 

 021/0 14 653/26 149/0 3تابع

نتيجه آزمون دسته يندي اوليه ارقام برنج مورد مطالعه با  -4جدول 
  صتابع تشخي 3استفاده از 

گروه بندي پيش فرض انجام شده با  گروه 
 استفاده از تجزيه خوشه اي

 كل

  1 2 3 4  

تعداد
 اوليه

1 5 0 0 0 5 

2 0 4 0 0 4 

3 0 0 13 0 13 

4 0 0 0 3 3 

 0/100 0 0 0 0/100 1 درصد

2 0 0/100 0 0 0/100 

3 0 0 0/100 0 0/100 

4 0 0 0 0/100 0/100 

بندي شده پيش فرض بطور صحيح كالسه بندي  ارقام گروه% 100
 اندشده

تابع جهت آزمون  سه، تعداد 3براساس نتايج جدول 
گروه بندي اوليه تشخيص داده شد و همچنين درستي 
بندي  درصد ارقام گروه 100دهد كه نشان مي 4جدول 

اي، تجزيه خوشه دندروگرامشده با استفاده از الگوي 
 5هاي مختلف در جدول دسته ميانگين. صحيح بوده است

رغم اينكه متوسط تعداد دانه در علي. نشان داده شده است
خوشه در دسته دوم بسيار بيشتر از سه دسته ديگر است 

و همچنين متوسط وزن صددانه دسته ياد شده ) 04/209(
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حال متوسط  باشد، با اينها مينيز بيش از ديگر دسته
علت . تر استينير پاهاي ديگعملكرد آن نسبت به دسته

اين امر را بايد در تعداد پنجه بارور آن دانست زيرا با 
پنجه بارور در بوته را نشان تعداد كمترين  45/15متوسط 

مقايسه بين متوسط ارتفاع بوته و متوسط عملكرد در . داد
بين چهار دسته نشان داد كه با افزايش ارتفاع بوته، عملكرد 

ام دسته چهارم كه از متوسط بنابراين ارق. كاهش يافت
سانتيمتر برخوردار بودند متوسط عملكرد  90/95ارتفاع 

همچنين با توجه به متوسط طول دانه . بيشتري نشان دادند
، و بازار پسندي آن در ايران، )44/9(در ارقام دسته چهارم 

با ارقام  تالقياين ارقام از ظرفيت بالقوه خوبي جهت 
طور متوسط ه ارقام دسته اول ب .باشندمحلي برخوردار مي

  .تر از ديگر ارقام بودندزودرس

هاي حاصل از تجزيه ميانگين صفات مورد مطالعه در دسته -5جدول 
  UPGAاي به روش خوشه

 صفات

 ميانگين
دسته 

1 

دسته
2 

دسته
3 

دسته
4 

 كل

روز تا خوشه 
80/57دهي  75/64  23/656912/64

10/93روز تا رسيدن  75/95  46/9417/9772/94

تعداد دانه در 
خوشه

98/

160 

04/

209 

46/

150

53/

155

54/

162

51/8طول دانه  83/8  63/944/925/9

25/3قطر دانه  38/3  64/262/288/2

35/41باالترين ميانگره  75/42  67/4647/3339/43

79/23طول خوشه  67/21  33/3042/2505/27

/54ارتفاع بوته

111 

95/

122 

80/

153
90/95

47/

133

80/2وزن صد دانه  3 55/249/266/2

61/20تعداد پنجه بارور  45/15  62/2390/3171/22

78/20پنجه كل  86/15  37/2453/3227/23

عرض برگ 
31/1پرچم  52/1  27/128/132/1

72/31طول برگ پرچم  92/30  87/3332/3054/32

92/0عملكرد  96/0  90/024/195/0

13325 4 5تعداد

، 4، 5ترتيب شامل ه بر اين اساس ارقام در چهار گروه كه ب
نتايج  4نمودار . رقم بودند دسته بندي شدند 3و  13

حاصل از توابع اول و دوم تشخيص در دسته بندي ارقام 
گرايي  از هم 4و  2هاي دسته. دهدمورد مطالعه را نشان مي

هاي اول و حال در دسته خوبي برخوردار بودند و در عين
. سوم مقداري پراكنش نسبت به مركز دسته وجود داشت

نسبتاً در فاصله  4گردد كه دسته همچنين مالحظه مي
فاصله . دسته ديگر قرار گرفته است 3بيشتري از 

نشان داد كه بيشترين ) 4نمودار (ها ماهاالنوبيس بين دسته
ين فاصله بين و بيشتر)25/65( 2و  1هاي قرابت بين دسته

اين نتيجه نشان داد . ردداوجود ) 92/171( 4و  1هاي دسته
از تالقي بين  تواندمي كه بيشترين هتروزيس مورد انتظار،

  .حاصل گردد 4و  1هاي دسته

دسته قابل   IR58وZenit ، IR28رقم  3شامل  4دسته 
د، بودنارقام معرفي شده شامل اين گروه كه . توجهي بود

عنوان مثال ه ب. ثر باشندؤر اصالح ارقام برنج متوانند دمي
IR28  بااليي نيز برخوردار بود مي متوسط عملكردكه از-

از  .عنوان يكي از والدين تالقيها در نظر گرفته شوده تواند ب
بيشتر گروه ديگر  3ي اين گروه با وراثتسوي ديگر، فاصله 

   .بود

ها نسبت ستهبا توجه به اينكه فاصله دسته چهارم از ساير د
توان ارقام گروه ميهاي متناظر بيشتر است، به ديگر فاصله

با ارقام مند در تالقي ي از والدين سودعنوان يكه را ب 4
كه ممكن است منجر به  و ساير ارقام خارجي ايراني

برخي . كار برده بژني گردند  جديد و مطلوبنوتركيبهاي 
د باال، عملكر: خصوصيات جالب اين گروه عبارتند از

اساس  بر ).1جدول (تاه و طول دانه متوسط وارتفاع بوته ك
و  Alfa ؛IR58عنبربو و : مارقاتالقي بين  نتايج اين تحقيق،

IR28ي آتشگاه و ي؛ حسن سراIR58 زيرا  گرددپيشنهاد مي
كه نويد  باشدميم زياد ارقاي بين اين وراثتفاصله 

ي وراثتفاصله اگر چه . دهدهتروزيس نسبتاً بااليي را مي
و  Alfaاز فاصله بين  بيشتر IR58و  Alfaبين دو رقم 
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IR28  است، اما با توجه به عملكرد بيشترIR28 اين رقم ،
از سوي ديگر نبايد از نظر دور  .ارجحيت دارد IR58بر 

رغم داشت كه تالقي بين تيپهاي اينديكا و جاپونيكا علي
ه اين دهد كمقداري عقيمي نشان مي ،هتروزيس باال

موضوع بايد در انتخاب والدين تالقيها مورد توجه قرار 
حسن  :ارقام هريك از عالوه بر اين، تالقي .)12( گيرد
بايد  IR58حسني با رقم  و كاظمي، غريبي، علييسرا

 به دستهمچنين با توجه به نتايج . مورد توجه قرار گيرد

پيشنهاد  CLو  UPGAدو روش  دندروگرامآمده از بررسي 
اي نسبتاً تصوير در تجزيه خوشه UPGAكه روش  گردديم

ارائه  CLنسبت به روش از گروه بندي ارقام را تري صحيح
  .نمايدمي

از مساعدتهاي رياست محترم مركز : تشكر و قدرداني
تحقيقات برنج چپرسر، جناب آقاي مهندس محدثي و 
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Study of genetic diversity and important correlations of 

agronomic traits in rice genotypes (Oryza sativa L.) 

Agahi K., Fotokian M.H. and Younesi Z.
 

Plant Breeding Dept., College of Agriculture, University of Shahed, Tehran, I.R. of IRAN 

Abstract 

Rice is one of the most primary foods for a large part of the people of the world and is 

the main resource of protein and calorie in Asia. Genetic diversity is a pre-requisite 

equipment to select the suitable parents which may produce new important recombinant 

lines. Hence, the Mahalanobis distance among twenty five genotypes consisting Iranian 

and introduced rice varieties were estimated. The analysis of variance showed that there 

were significant differences among studied traits. The estimated correlation coefficients 

showed significant relationship between grain yield and time to heading, time to 

maturity, number of grain per panicle, fertile stem number, culms number, flag leaf 

length and flag leaf width. Broad sense heritability was varied from 72% for grain yield 

to 99% for panicle length and plant height. The principal component analysis declared 

six components which accounted 90% of total variation. The grain length had extreme 

allotment among first and second components. The varieties were grouped into four 

groups using cluster analysis with UPGA method. The highest mahalanobis distance 

found between the 1
st
 and 4

th
 groups. The lowest significant mahalanobis distance were 

found between Hassan Saraei and Line213 (26.1) while IR58 and Alfa showed the 

highest distance (1522.34). According to the results of this research, we offer crossing 

between Anbarboo and IR58, Alfa and IR28, Hassan Saraei Atashgah and IR58 and we 

anticipate a high comparably heterosis and diversity through segregating generations. 

More over, based on the results derived from dendogram assay, it seems that UPGA 

method provides more precise dendrogram than CL method. 

Keywords: Cluster analysis, genetic diversity, mahalanobis distance, Principal 

component analysis, Rice (Oryza sativa L.), Agronomic traits, Iran. 

 

 

 

    

  


