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در مرحله جوانهزنی
شريفی*5

پيمان

1دانشیار ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت ،ایران
تاريخ دريافت5331/55/60 :

تاريخ پذيرش5331/51/60 :

چکیده
هجده ژنوتیپ برنج از نظر مقاومت به سرما در مرحله جوانهزنی به صوور

ززموا ف کاورور ور در با و

طرح پا ه بلوکهای وامر تصادکی با سه تکرار ارز ابی شدند .ژنوتیپهای برنج بهعنوان کواورور او و دماهوای
 13 ،31 ،31و  12Cبهعنوان کاورور دوم بودند .بذور ژنوتیپها در چهار دمای کوق بورار داده شودند و نسوتت
جوانهزنی ،طو ر شهچه و طو سابهچه در گیاهچههای حاصله اندازهگیری شد .تجز ه وار انس نشان داد ووه
اثر ژنوتیپ ،درجه حرار

و اثر مرقابر دو کاورور بر صفا

ر شهچه و طو سابهچه تحت تأثیر هر سه درجه حرار

کوق معنیدار بود .مقاد ر نسوتت جوانوهزنی ،طوو
پا ین ( 31 ،31و  13درجوه سوانریگراد) نسوتت بوه

دمای  12درجه سانریگراد واهف اکرند .با عنا ت به تجز ه خوشهای تنوع بابر ملاحظهای بین ژنوتیپها در هر
سه شرا ط دمای پا ین وجود داشت .ژنوتیپهای تا چونگ و صدری بیشرر ن نستت جوانهزنی ،طو ر شوهچه
و طو سابهچه و ومرر ن میزان واهف ا ن صفا

را داشرند و در دماهای  31و  31درجه سوانریگراد در و

ولاسرر و در دمای  13درجه سانریگراد در دو ولاسرر نزد و

بوه هور بورار داشورند .بنوابرا ن ا ون ژنوتیپهوا

میتوانند بهعنوان وا د در تلابی با ژنوتیپهای حساسی مانند دو ار IR36 ،و حسنسرا ی به وار گرکره شوند توا
از نراج حاصر از تلابی زنها برای برنامههای اصلاحی مانند ا جاد نسرهای تفکی

در پروسههای انرخاب بورای

دست ابی به ژنوتیپهای مرحمر به سرما اسرفاده شود .از زنجا وه بیشرر ن میزان وراثتپذ ری عموومی ()0/21
مربوط به طو سابهچه بود ،با اسرفاده از زن میتوان ابدام به انرخاب ژنوتیپهای مرحمر به سرما در نسورهای
او یه حاصر از تلابیها نمود.
واژههاي کلیدي :برنج ،تجز ه خوشهای ،تنوع ژنریکی ،شاخص تنف ،مقاومت به سرما.

*نو سنده مسئو Peyman.sharifi@gmail.com :
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مقدمه
برنج ( )Oryza sativa L.از گیاهان حساس به سرما میباشد وه دمای پا ین هوا و زب از عواملی هسرند وه زسوی
ناشی از زنها در مناطق گرمسیری و معرد برای برنج گزارش شده اسوت ( .)Lee, 2001میوزان جوانوهزنی و اسورقرار
گیاهچههای برنج در مراحر او یه رشد و نمو در دماهای پا ینتر از  32درجه سانریگراد ،واهف می ابد ووه منجور بوه
اکزا ف غیر کنواخری مزرعه در اواخر کصر رشد و واهف عملکرد میشود ( .)Lou et al., 2007معمو اً با اعما تونف
سرما ی  ،علائر تنف ومتود زب شامر واهف هدا ت زبی ر شه ،واهف شد د پرانسیر زب و زماس بور ،،بسوره شودن
روزنهها و واهف تعرق اتفاق میاکرد وه ست

واهف هدا ت زبی ر شه و تشد د تنف زبی ناشی از سرمازدگی میشود

(.)Joshi et al., 2007
کی از واراتر ن روشها برای جلوگیری از خسار

سرما ،معرکی ژنوتیپهای مقاوم به سرما میباشد .بورای ا ون

منظور از طر ق روشهای مخرلف غربا گری در ززما شگاه ،گلخانه و مزرعه میتوان ابدام بوه شناسوا ی ژنوتیپهوای
مقاوم به سرما نمود .با توجه به ا نکه در مرحله جوانهزنی ،مقاومت به سرما در دماهای ونرر شده از حوا شود

و

زمان بررسی میشود و سا ر کاورورهای محیطی و غیر محیطی مؤثر در شرا ط مزرعهای وجود ندارد ،دبوت ا ون نووع
ززما شا

با ا است ( .)Blum, 1988در ا ن راسرا )1996( Bertin et al. ،بورار دادن بوذور ژنوتیپهوای مخرلوف را در

دماهای  30تا  12°Cبرای دورههای زمانی  1تا  12روزه و اندازهگیری صفاتی مانند درصد و سرعت جوانوهزنی ،طوو
ر شهچه و طو سابهچه را به عنوان کی از راهکارها عنوان نمودهاند .از زنجا وه همتسرگی با ا ی از نظر مقاوموت بوه
سرما در مراحر مخرلف رشد در وار رههای برنج وجود دارد ( ،)Bertin et al., 1996; Ye et al., 2009امکوان ارز وابی
ژنوتیپها در طو مراحر جوانهزنی و اسرفاده از ژنوتیپهای مقاوم در مراحر پیشرکرهتر رشودی وجوود دارد.

Xu et

 )2008( al.گزارش وردند وه سرمای پا ینتر از  10درجه سانریگراد ،سرعت و درصد جوانوهزنی را در بورنج وواهف
میدهد .همچنین با مطا عه تعدادی از ژنوتیپهای برنج مشخص شد وه دمای پا ینتر از  32درجوه سوانریگراد سوت
واهف نستت جوانهزنی ،رشد ولئوپریور و رشود ر شوهچه میشوود ( )2011( Ghorbani et al. .)Sharifi, 2009نشوان
دادند وه طو و وزن خش

سابهچه و ر شهچه در دو ژنوتیپ نعمت و اوندا تحوت تونف دماهوای پوا ین ( 32و 30

درجه سانریگراد) نستت به شاهد (12درجه سانریگراد) واهف پیدا ورد و ژنوتیپ اوندا نستت بوه ژنوتیوپ نعموت از
تحمر بیشرری به سرما برخوردار بود )2004( Radfar .با بررسی بیست ژنوتیپ بورنج بوومی نشوان داد ووه در مرحلوه
جوانهزنی ژنوتیپها ی نظیر گرده محلی ،ووهرنگ ،سازندگی و زا ندهرود همانند ژنوتیپ اوندا تحمر با ا ی بوه تونف
سرما داشرند.
تجز ه خوشهای

روش زماری چند مرغیره است وه بوا اسورفاده از زن ،ژنوتیپهوا بور اسواس شوتاهت صوفا

گروهبندی میشوند ،بهطوریوه اکراد وابع در

گروه نزد

بهر بوده و اکوراد وابوع در گروههوای دورتور ،تفواو

بیشرری با هر دارند ( .)Romesborg, 1990در ا ن راسرا )2014( Islam et al. ،با بررسی  31ژنوتیپ بورنج در مراحور
او یه رشد ،ابدام به گروهبندی زنها با اسرفاده از تجز وه خوشوهای و بور اسواس صوفاتی ماننود طوو ر شوه ،اسورقرار
گیاهچهها و طو سابهچه نمودند .همچنین در تحقیقی د گر ،با بررسی میزان وواهف طوو ولئوپریور در  12ژنوتیوپ
برنج تحت دمای  31درجه سوانریگراد در مقا سوه بوا  12درجوه سوانریگراد ،ژنوتیپهوای بورنج گوروهبنودی شودند
( .)Ñanculao et al., 2013محققین د گری نیز با اسرفاده از تجز ه خوشهای بر اساس صفا
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گروهبندی ژنوتیپهای بورنج نمودهانود

( Abozzary Gazafrody et al., 2007; Agahi et al., 2012; Behpouri et al.,

.)2007; Mokata and Mehetre, 1998
مرتتط با جوانهزنی بذور در مراحور او یوه

هدف از ا ن مطا عه ،ارز ابی تعدادی از ژنوتیپهای برنج از نظر صفا

رشد و شناسا ی ژنوتیپهای مقاوم و حساس به شرا ط تنف سرما ی با اسورفاده از روش تجز وه خوشوهای میباشود.
همچنین برزورد اجزای وار انس ژنریکی و کنوتیپی ،وراثتپذ ری صفا

و همتسرگی بین صفا

نیوز در ا ون مطا عوه

مدنظر میباشد.
مواد و روشها
برای انجام تحقیق حاضر ،تعداد  32ژنوتیپ برنج ا رانی و خارجی از نظر صفا

مرتتط بوا جوانوهزنی (نسوتت وا

درصد جوانهزنی ،طو ر شهچه و سابهچه) تحت شرا ط تنف سرما ی مورد ارز ابی برار گرکرند .ارز ابی ژنوتیپها از
دانشگاه ززاد اسولامی واحود رشوت انجوام پوذ رکت.

نظر مقاومت به سرما در ززما شگاه گروه زراعت و اصلاح نتاتا

برای ارز ابی ژنوتیپها از نظر مقاومت به سرما در مرحله جوانهزنی بوا اسورفاده از روش  )2006( Cruz et al.صوفا
طو ر شهچه ،طو سوابهچه و نسوتت جوانوهزنی در چهوار درجوه حورار

( 13 ،31 ،31و  12درجوه سوانریگراد)

اندازهگیری شدند .بتر از شروع ززما ف ،بذور با اسرفاده از اتانو  10درصد به مد
زن به مد

 10ثانیه شسره شودند و پوس از

 10دبیقه در هیپوولر ت سد ر  2درصد برار داده شدند و سپس  1مرتته با زب مقطر اسرر ر شسرشوو داده

شدند ( .)Cruz et al., 2006تعداد  10بذر از هر ژنوتیپ در پررید ف بر روی واغذ صاکی مرطوب شده با زب مقطور
اسرر ر برار داده شدند .تیمارهای دما ی مخرلف با اسرفاده از ژرمیناتور ا ران خودساز (مد  22 ،)1KH RHیروری بوا
بابلیت ونرر دما و با تناوب نوری  33ساعت روشنا ی و  30ساعت تار کی بوا رطوبوت  10درصود اعموا گرد دنود
( .)Cruz and Milach, 2004دادههووای مربوووط بووه صووفا

نسووتت جوانووهزنی ،طووو ر شووهچه و طووو سووابهچه

ادداشتبرداری شدند و برای تجز ه و تحلیرهای زماری نهوا ی موورد اسورفاده بورار گرکرنود .بورای محاسوته نسوتت
جوانهزنی از رابطه

n
N

اسرفاده گرد د وه در زن  ،nتعداد بذور جوانهزده و  ،Nتعداد ور بوذور در هور پرورید ف بوود

(.)Soltani et al., 2002
ززما ف بهصور

کاورور ر و در با

طرح پا ه بلوکهای وامر تصادکی با سه تکرار انجام شد .طتقوا

مخرلوف

ژرمیناتور (با توجه به کاصله زنها از منتع نور و دما) بهعنوان بلوک در نظر گرکره شد .کاورورهوای ززموا ف بوهترتیو
ژنوتیپهای برنج در  32سطح و درجه حرار

در  3سطح بودند.

برای محاسته پارامررهای ژنریکی با اسرفاده از امید ر اضی ،از روابط ز ر اسرفاده شد:
وار انس ژنریکی
وار انس اثر مرقابر ژنوتیپ در دما
وار انس کنوتیپی
ضر

تغییرا

MSg  MSgt
)(Roy, 2000
rt
MSgt  MSe
)(Roy, 2000
 gt2 
r
( p2   g2   gt2 / t   e2 / rt )Milligan et al., 2003

 g2 

)*100 (Roy, 2000

ژنریکی
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X
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تغییرا

ضر

(*100 )Milligan et al., 2003

کنوتیپی

وراثتپذ ری عمومی

)(Roy, 2000

وه در روابط کوق MSg ،و  MSgtبهترتی

X

 g2
 p2

CVp 

H2 

ژنوتیوپ و اثور مرقابور ژنوتیوپ در درجوه حورار

نشاندهنده تعداد تکرار و سوطوح درجوه حورار اسوت  gt2 ،  g2 ،  p2 .و  e2

میباشد .همچنین  rو  tبه ترتی
بهترتی

میوانگین مربعوا

 p2

وار انس کنوتیپی ،وار انس ژنوتیپی ،وار انس ژنوتیپ در درجه حرار

و وار وانس خطوای ززما شوی و X

میانگین میباشد.
همچنین درصد واهف صفا

از رابطه ز ر محاسته شد (:)Reyniers et al., 1982

وه در زن Xcontrol ،مقدار هر ودام از صفا
درجا
بهصور

حرار

Cold Stress Reduction =[(Xcontrol – Xcold)/Xcontrol] × 100
در دمای  12درجه سانریگراد و  Xcoldمقدار هر ودام از صوفا در

 31 ،31و  13درجوه سوانریگراد بوود .ا ون شواخص بورای دماهوای 31 ،31و  13درجوه سوانریگراد

جداگانه محاسته گرد د.

برای ارز ابی مقاومت به تنف سرما در ژنوتیپهای کوق و ردهبندی زنها از نظر مقاومت به سرما علاوه بر صوفا
کوق ،از شاخص تنف () )Stress index (SIنیز اسرفاده شد وه بر پا ه تروی

مقاد ر صوفا

بوا کرموو ز ور محاسوته

گرد د (:)Fischer and Maurer, 1978
شاخص تنف =

1 – Ycold/Ycontrol

وه در زن Ycold ،مجموع مقاد ر هر سه صفت در شرا ط تنف سرما ی (ا ن عدد از جمع تموام صوفا
شده در شرا ط تنف برای هر ژنوتیپ محاسته میگردد) و  Ycontrolمجموع مقاد ر تمام صفا

انودازهگیری

تحت شرا ط عودم تونف

میباشد ( .)Fischer and Maurer, 1978ا ن شاخص نیز برای دماهای  31 ،31و  13درجه سانریگراد محاسته گرد د.
تجز ه وار انس و مقا سه میانگینها بوا اسورفاده از برناموه  SASانجوام پوذ رکت .تجز وه خوشوهای بورای گروهبنودی
ژنوتیپها از نظر درصد واهف صفا

تحوت توأثیر سوطوح دموای پوا ین در مقا سوه بوا دموای اسوراندارد  12درجوه

سانریگراد بر اساس ماتر س تشابه دادههای حاصر از اندازهگیری صفا
وار انس وارد و بر اساس ضر

مورد بررسی و بوا اسورفاده از روش حودابر

توان دوم ابلیدوسی بهوسیله نرماکزار  Systatانجام شد.

نتایج و بحث
تجزیه واریانس :نرا ج تجز ه وار انس حاوی از معنیدار بودن اثر درجه حرار  ،ژنوتیپ و اثر مرقابر ژنوتیپ × درجه
حرار

برای هر سه صفت مورد مطا عه بود (جدو  .)3از زنجا وه مشخص نمودن توأثیر اکوزا ف سوطوح دموا ی بور

روی مرغیر وابسره (طو ر شهچه ،طو سابهچه و نستت جوانهزنی) در ژنوتیپهای مورد مطا عه حوا ز اهمیوت بوود،
ابدام به بررسی روند تغییرا

برای کاورور دما بر روی سه صفت مورد مطا عه گرد د و نرا ج نشان داد وه برای صوفت

طو سابهچه کقط رابطه خطی معنیدار بود ،به عتار

د گر با اکزا ف میزان درجه حورار  ،طوو سوابهچه بوه طوور

خطی اکزا ف می اکت .درصورتیوه برای دو صفت نستت جوانهزنی و طو ر شهچه علواوه بور رابطوه خطوی ،رابطوه
درجه  1نیز معنیدار بود (جدو .)3
34
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معنیدار بودن اثر مرقابر ژنوتیپ × درجه حرار

نشان داد وه پاسخ ژنوتیپهوا از نظور صوفا

مراحر او یه رشد گیاهچه تحت تأثیر تنف دمای پا ین مرفاو
و واهف صفا

بود .تیمار بذور با دمای پا ین ست

موورد مطا عوه در
تأخیر در جوانهزنی

وابسره مانند طو ر شهچه و طو سابهچه در گیاهچههای او یه شد .نرا ج ا ن ززما ف نشوان داد ووه

با اکزا ف دما ،میزان جوانهزنی و همچنین رشد گیاهچهها بهطور معنیداری اکزا ف اکت .ا ن نرا ج در تطابق با تحقیق
 )2004( Cruz and Milachمیباشد .همچنین اثرا

منفی درجه حرار

پا ین بور صوفا

موورد مطا عوه ووه در ا ون

تحقیق مشاهده شد ،در تطابق با نرا ج محققان د گری است وه اظهار داشورهاند ،تونف سورما ی در مرحلوه جوانوهزنی
منجر به اسرقرار ضعیف گیاهچهها و مر ،و میر زنها میشود و درجه حرار

مطلوب برای جوانوهزنی بوذور معمو واً

درجه حرار های با اتر از  10درجه سانریگراد میباشد (.)Lou et al., 2007; Jiang et al., 2008; Sharifi, 2010
جدول  -1تجزیه واریانس براي صفات مرتبط با جوانه زنی در دماهاي مختلف براي تعدادي از ژنوتیپهاي برنج
درجه

منابع تغییرا

ززادی

طو سابهچه

نستت جوانهزنی

تکرار

1

0/101

0/312

0/0012

 e2  gt r2

ژنوتیپ

31

**1/301

**33/21

**0/1132

2  rt 2
 e2  r gt
g

درجه حرار

1

**332/20

**23/21

**0/1003

2  rg 2
 e2  r gt
t

خطی

3

**113/10

**321/31

**3/1102

درجه دوم

3

**21/32

0/13

**0/1023

23

**1/30

**1/32

**0/0220

 e2  r gt2

331

0/123

0/322

0/0021

 e2

12/33

10/32

2/22

ژنوتیپ × درجه حرار
خطای ززما شی
ضر

میانگین مربعا
طو

امید ر اضی

تغییرا

ززما ف()%

ر شهچه

** نشاندهنده معنیدار در سطح احرما  3درصد.

شاخص تنش :اثرا

سرما ،بر تمام صفا  ،در با

شاخص تنف ( )SIبرای هور ژنوتیوپ محاسوته شود و از مقواد ر

زنها برای رتتهبندی ژنوتیپها از نظر مقاومت به خشکی اسرفاده شد .هرچقدر مقواد ر ا ون شواخص بوه  3نزد و تر
باشد ،نشاندهنده اثر بیشرر تنف بر ژنوتیپ مورد مطا عه میباشد ،در حا یوه مقاد ر نزد

بوه صوفر و منفوی بیوانگر

تحمر بیشرر زن ژنوتیپ به تنف خشکی است ( .)Fischer and Maurer, 1978در دمای  31درجه سانریگراد ،ومرور ن
مقدار شاخص تنف ( )SIمربوط به ژنوتیپ عنتربو بود .بنابرا ن ،ژنوتیپ اخیر جزء ژنوتیپهای مقاوم به سورما بودنود.
در دمای  31درجه سانریگراد ومرر ن مقاد ر بهترتی

مربوط به ژنوتیپهای بینوام ،صودری ،علوی وواظمی و خوزر و

بیشرر ن مقاد ر مربوط به ژنوتیپهای  ،IR36طارم و دو ار بود .در دمای  13درجه سانریگراد ومرر ن مقاد ر شواخص
کوق مربوط به ژنوتیپهای بینام ،عنتربو ،حسنی ،نعمت و علوی وواظمی و بیشورر ن مقواد ر مربووط بوه ژنوتیپهوای
حسنسرا ی ،طارم ،صا ح و بهار  3بود (جدو  .)1مقاد ر منفی شاخص تنف برای برخی از ژنوتیپها در دماهوای 31
و  13درجه سانریگراد مؤ د ا ن است وه مقاد ر برخی از صفا

در ا ن دماها تحوت تونف سورما ی بیشورر از دموای

اسراندارد  12درجه سانریگراد است .معنیدار بودن رابطه درجه دوم برای صفا
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نریجه کوق را تأ ید میوند .در تطابق با نریجه تحقیق حاضر )2016( Afiukwa et al. ،نیوز بوا اسورفاده از ا ون شواخص
ابدام به شناسا ی ژنوتیپهای از حا حساسیت و تحمر به تنف در برنج نمودند.
تجزیه خوشهاي :بر اساس تجز ه خوشهای ،ژنوتیپها از نظر درصد واهف صفا

مورد مطا عه تحت تأثیر دموای 31

درجه سانریگراد در  2گروه طتقهبندی شدند .گروه او شوامر ژنوتیپهوای  IR36و علوی وواظمی بوود .از زنجوا ووه
ژنوتیپ  IR36ومرر ن میزان طوو سوابهچه و نسوتت جوانوهزنی را بوه خوود اخرصوا

داده بوود ،ا ون گوروه جوزء

ژنوتیپهای حساس به دمای پا ین بودند .ژنوتیپهای ا ن گروه همچنین بیشرر ن مقدار واهف مروسط تمام صفا

را

داشرند .گروه دوم شامر ژنوتیپهای عنتربو ،دو ار و دمسیاه بود .گروه سوم ژنوتیپهای تا جونگ ،وانرو 23و صودری
در برمیگرکت .در ا ن گروه ژنوتیپ تا جونگ بیشرر ن مقدار طو سابهچه و جوانهزنی را داشت و جزء ژنوتیپهوای
مقاوم به دمای پا ین بود .همچنین در ا ن گروه ژنوتیپهای تا جونگ و صدری بوا عنا وت بوه شواخص تونف ،جوزء
ژنوتیپهای مقاوم به سرما بودند .مقدار صفا

مورد مطا عه در دو ژنوتیپ د گر ا ن گروه نیز بیشرر از مروسوط سوا ر

گروهها بود .گروه چهارم شامر ژنوتیپهای خزر ،بینام ،حسنی و طارم بودند وه ومرر ن درصد وواهف صوفا

را دارا

بودند .در گروه پنجر ژنوتیپهای هاشمی ،حسنسرا ی ،نعمت ،گرده ،صا ح و بهار  3برار داشرند (شکر  .)3در بیشرر
ژنوتیپهای ،صفا

مورد مطا عه در دمای  31درجه سانریگراد نستت به دمای شاهد ( 12درجوه سوانریگراد) وواهف

بابر ملاحظهای نشان داد وه میتواند بیانگر بحرانی بودن دمای مذوور برای جوانهزنی باشد.
جدول  :2شاخص تنف تحت دمای  31 ،31و  13درجه سانریگراد
ژنوتیپ

دما (سانریگراد)
31

31

13

)IR36( 3

0/21

0/33

0/31

( 1خزر)

0/31

0/30

0/33

( 1بینام)

0/31

-0/13

-0/32

( 3عنتربو)

0/10

0/13

-0/32

( 2تا جونگ)

0/30

0/31

0/12

( 3دو ار)

0/11

0/23

0/11

( 1وانرو)23

0/11

0/32

0/11

( 2هاشمی)

/23

0/10

0/33

( 2دمسیاه)

0/32

0/11

0/33

( 30حسنسرا ی)

0/22

0/11

0/32

( 33حسنی)

0/22

0/11

-0/30

( 31نعمت)

0/21

0/01

-0/10

( 31علی واظمی)

0/23

0/00

-0/21

( 33طارم)

0/11

0/21

0/11

( 32صدری)

0/30

-0/01

0/33

( 33گرده)

0/22

0/13

0/32

( 31صا ح)

0/23

0/10

0/12

( 32بهار )3

0/22

0/11

0/12

میانگین

0/11

0/12

0/03

مینیمر

0/10

-0/13

-0/21

ماوز مر

0/21

0/33

0/32
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جدول  :3برزورد تعدادی از پارامررهای ژنریکی و کنوتیپی برای صفا
صفا

تغییرا

ضر

مورد مطا عه در برنج
ضر

تغییرا

وار انس ژنوتیپی

وار انس کنوتیپی

طو ر شهچه ()cm

0/022

0/13

33/02

طو سابهچه ()cm

3/011

3/12

13/22

30/11

نستت جوانهزنی (نستت)

0/033

0/01

31/20

32/20

ژنوتیپها از نظر درصد واهف صفا

وراثتپذ ری

ژنریکی

کنوتیپی

عمومی

11/12

0/11
0/21
0/23

موورد مطا عوه تحوت توأثیر دموای  31درجوه سوانریگراد نیوز در  2گوروه

طتقهبندی شدند ،بهطوریوه در گروه او ژنوتیپهای دو ار ،وانرو  ،23هاشمی و گورده بورار داشورند .در گوروه دوم،
ژنوتیپهای بینام ،عنتربو ،علی واظمی و بهار  3برار داشرند .گوروه سووم شوامر ژنوتیپهوای دمسویاه و حسنسورا ی
بودند .در گروه چهارم ژنوتیپهای تا جونگ ،صدری ،حسنی ،طارم و صا ح برار داشرند وه با توجه به ا نکوه مروسوط
واهف درصد طو سابهچه و درصد جوانهزنی در زنها ومرر از مروسط تمام ژنوتیپها بود ،جزء ژنوتیپهای مقاوم به
خشکی بودند .در ا ن گروه همچنین ژنوتیپهای تا چونگ و صودری بورار داشورند ووه بوه ترتیو

بیشورر ن نسوتت

جوانهزنی و طو سابهچه را داشرند .همچنین مقدار شاخص تنف نیز در ژنوتیپ صدری پوا ین بوود .در گوروه پونجر
ژنوتیپهای  ،IR36خزر و نعمت برار داشرند .در ا ن گروه ژنوتیپ  IR36ومرر ن نستت جوانهزنی و طوو سوابهچه
را داشت .همچنین ژنوتیپهای ا ن گروه در مقا سه با تمام ژنوتیپها بیشرر ن میزان واهف درصود طوو سوابهچه را
تحت تأثیر دمای  31درجه سانریگراد نستت به دمای  12درجوه سوانریگراد داشورند .شواخص تونف نیوز در ژنوتیوپ
ژنوتیپ  IR36با ا بود.

شکل  :1تجز ه ولاسرر ژنوتیپهای مورد مطا عه بر اساس درصد واهف صفا

در  31درجه سانریگراد

IR36 ،1؛  ،1خزر؛  ،1بینام؛  ،3عنتربو؛  ،2تا جونگ؛  ،3دو ار؛  ،1وانرو23؛  ،2هاشمی؛  ،2دمسیاه؛  ،30حسنسرا ی؛  ،33حسنی؛  ،31نعمت؛
 ،31علی واظمی؛  ،33طارم؛  ،32صدری؛  ،33گرده؛  ،31صا ح؛  ،32بهار .3
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ژنوتیپها از نظر درصد واهف صفا

موورد مطا عوه تحوت توأثیر دموای  13درجوه سوانریگراد نیوز در  2گوروه

طتقهبندی شدند .در گروه او ژنوتیپهوای بینوام ،عنتربوو و نعموت بورار داشورند ووه از نظور شواخص تونف ،جوزء
ژنوتیپهای مقاوم به خشکی بودند .در گروه دوم ژنوتیپهای  ،IR36تا جونگ ،حسونی و علوی وواظمی بورار گرکروه
بودند .در ا ن گروه ژنوتیپ تا چونگ بیشرر ن مقودار طوو ر شوهچه و نسوتت جوانوهزنی و ژنوتیوپ علوی وواظمی
بیشرر ن مقدار طو سابهچه را داشرند .گروه سوم شامر دو ژنوتیپ خزر و صدری بود .در گروه چهوارم ژنوتیپهوای
دو ار ،دمسیاه و حسنسرا ی وابع شده بودند .در ا ن گروه ژنوتیپ دو ار ومرر ن مقاد ر طو ر شهچه ،طو سوابهچه
و نستت جوانهزنی را داشت .همچنین گروه پنجر شامر ژنوتیپهای وانرو ،23هاشمی ،طوارم ،گورده ،صوا ح و بهوار 3
بودند .در ا ن گروه نیز ژنوتیپهای طارم ،صا ح و بهار  3از نظر شاخص تنف ،در گروه ژنوتیپهای حساس به سورما
بودند.
از نظر طو ر شهچه گرده ،صدری و تا چونگ وه در دو دمای  31و  13درجه سانریگراد میزان طو ر شهچه در
زنها با ا بود ،جزء ژنوتیپهای مرحمر بودند و دو ار و حسنسرا ی جزء ژنوتیپهوای حسواس بودنود .در تطوابق بوا
نریجه تحقیق حاضر )2004( Radfar ،نشان داد وه در مرحله جوانهزنی ژنوتیوپ گورده تحمور با وا ی بوه تونف سورما
شواخص

داشت .از زنجا وه  )2004( Cruz and Milachنشان دادند وه اسرفاده از صفت طو سابهچه بوه عنووان و

معرتر برای شناسا ی ژنوتیپهای مرحمر و حساس به سرما در برنج میباشد ،از نظر ا ن شواخص میتووان صودری و
تا چونگ را به عنوان ژنوتیپهای مرحمر به سرما و  ،IR36دو ار و حسنسرا ی را جزء ژنوتیپهای حسواس بلموداد
نمود .محققین د گری نیز با اسرفاده از تجز ه خوشهای ابدام بوه گروهبنودی ژنوتیپهوای بورنج نمودنود (

Abozzary

.)Gazafrody et al., 2007; Agahi et al., 2012; Behpouri et al., 2007; Mokata and Mehetre, 1998
در میان ژنوتیپهای مورد مطا عه ،تا چونگ و صدری بهطور معنیداری تحوت شورا ط دماهوای پوا ین ،از حوا
صفا

مورد مطا عه میزان بیشرری از جوانهزنی ،رشد ر شهچه و رشود سوابهچه را نشوان دادنود ووه میتوانود بیوانگر

مقاومت ا ن ژنوتیپها نستت به درجه حرار های پا ین باشد .در ارتتاط با تأثیر منفی درجه حرار
مطا عه )2007( Francois ،اظهار داشره است وه درجا
برار میدهند و ست

حرار

بر صفا

موورد

پا ینتر پروسههای رشد گیاهی را تحوت توأثیر خوود

ز ان رساندن به کرز ندهای کروسنرز در مراحر گیاهچهای میشوند .همچنین اظهار شده است ووه

تنف سرما ی میتواند مست

واهف رشد باشد و منرج به واهف غیرمسرقیر عملکرد به د یر ور نموودن وربوهیودرا

بابر دسررس برای تو ید دانه شود ( .)Ñanculao et al., 2013دمای پوا ین در مرحلوه گیاهچوه میتوانود بوا توجوه بوه
اسرقرار ضعیف گیاهچهها و در نریجه واهف جمعیت گیاهی ست

واهف عملکرد برنج شوود ( .)Lou et al., 2007در

ا ن تحقیق مشاهده شد وه بذور سا ر و طتیعی در دمای شاهد ( 12درجه سانریگراد) 13 ،ساعت پس از خیس ووردن
شروع به جوانهزنی وردند و ظرف  1روز جوانهزنی زن وامر شد ،اما در درجا

حرار

د گور زغواز و تکمیور شودن

جوانهزنی به تأخیر اکراد.
برآورد پارامترهاي ژنتیکی :از زنجا وه در برنامههای اصلاحی ،اصلاحگر با سری از سواخرار ژنریکوی صوفا
اطلاعا

مخرلوف

دبیقی داشره باشد تا بهرر ن روش اصلاحی را انرخاب نما د ،تعودادی از پارامررهوای ژنریکوی و کنووتیپی نیوز

برای سه صفت مورد مطا عه برزورد شدند .کی از ا ون معیارهوا وراثتپوذ ری عموومی اسوت ووه نشواندهنده سوهر
تغییرا

ژنریکی از ور تغییرا

موجود میباشد .ا ن معیار به طور غیرمسرقیر سهر عوامر محیطی را نیز در ونرر و

صفت نشان میدهد ،هرگاه سهر عوامر ژنریکی بیشرر از عوامر محیطی باشد ،نقف انرخاب میتواند مفید باشد ،اما اگر
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سهر عوامر محیطی بیشرر باشد ،انرخاب نمیتواند به نرا ج مناستی برسد ( .)Dorosti et al., 2004مقاد ر تنوع کنووتیپی
و ژنوتیپی برای دو صفت طو سابهچه و نستت جوانهزنی نزد
محیطی میباشد ،نزد

به هر بود ،وه نشان میدهد اثرا

صفا

بیشرر از اثرا

مطل

میباشد ( .)Rahim Sorush et al., 2004بررسی وراثتپذ ری صفا

ژنریکی برای ا ن

بودن وار انس کنوتیپی و ژنوتیپی نیز بورای ا ون دو صوفت مؤ ود ا ون
مورد مطا عه نشان داد وه بیشورر ن میوزان

وراثتپذ ری عمومی مربوط به صفت طو سابهچه و ومرر ن میزان زن مربوط به صوفت طوو ر شوهچه بوود .بورای
صفت نستت جوانهزنی نیز وراثتپذ ری عمومی در حد مروسط برزورد شد .اما بورای صوفت طوو ر شوهچه ا ون دو
مقدار از هر تفاو
واونفهای مرفاو

بیشرری داشرند وه نشاندهنده دخا ت اثر محیط میباشد (جدو  .)1تنوع میان ژنوتیپها از حوا
به تنف سرما ی با توجه به منشأ مرفاو

زنها مورد انرظار میباشود .وجوود چنوین تنووعی بورای

بهنژادگران جذاب میباشد ،چون به زنها اجازه میدهد تا از ژنوتیپهوا بوه عنووان وا ود ن تلابیهوا اسورفاده نما ود و
صفا

مطلوب را از ژنوتیپهای مرحمر به ژنوتیپهای سازگار شده بومی انرقا دهند (.)Kubo et al., 1999

شکل  :2تجز ه ولاسرر ژنوتیپهای مورد مطا عه بر اساس درصد واهف صفا

در  31درجه سانریگراد

IR36 ،1؛  ،1خزر؛  ،1بینام؛  ،3عنتربو؛  ،2تا جونگ؛  ،3دو ار؛  ،1وانرو23؛  ،2هاشمی؛  ،2دمسیاه؛  ،30حسنسرا ی؛  ،33حسنی؛  ،31نعمت؛
 ،31علی واظمی؛  ،33طارم؛  ،32صدری؛  ،33گرده؛  ،31صا ح؛  ،32بهار .3
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شکل  :3تجز ه ولاسرر ژنوتیپهای مورد مطا عه بر اساس درصد واهف صفا

در  13درجه سانریگراد

IR36 ،1؛  ،1خزر؛  ،1بینام؛  ،3عنتربو؛  ،2تا جونگ؛  ،3دو ار؛  ،1وانرو23؛  ،2هاشمی؛  ،2دمسیاه؛  ،30حسنسرا ی؛  ،33حسنی؛  ،31نعمت؛
 ،31علی واظمی؛  ،33طارم؛  ،32صدری؛  ،33گرده؛  ،31صا ح؛  ،32بهار .3

نتیجهگیري نهایی
نرا ج ا ن تحقیق نشان داد وه نستت جوانهزنی ،طو ر شهچه و طوو سوابهچه در ژنوتیپهوای موورد مطا عوه در
دماهای پا ین بهطور معنیداری واهف اکت و همچنین با عنا ت به نرا ج تجز ه خوشهای تنوع بابور ملاحظوهای بوین
ژنوتیپهای مورد مطا عه در هر سه شرا ط دما ی وجود داشت .بنابرا ن میتوان از ا ن ژنوتیپها برای ا جاد نسرهای
تفکی

در پروسوههای انرخواب بورای دسوت ابی بوه ژنوتیپهوای مرحمور بوه سورما اسورفاده نموود .در مجمووع ،از

ژنوتیپهای تا چونگ و صدری میتوان به عنوان ژنوتیپهای مقاوم به سرما برای تلابی با ژنوتیپهای حساسی ماننود
دو ار IR36 ،و حسنسرا ی اسرفاده نمود و نراج حاصر از زنها را برای برنامههای اصلاحی مانند مکان ابی جا گاههای
ژنی صفا

ومی ( ،)QTLتجز ه وار انس و میانگین نسرها و همچنین ا جاد جوامع تفکی

مرحمر کوق در دماهای  31و  31درجه سانریگراد در و
نزد

به ووار بورد .دو ژنوتیوپ

ولاسورر و در دموای  13درجوه سوانریگراد در دو ولاسورر

به هر برار داشرند .از زنجا وه بیشرر ن میزان وراثتپذ ری عمومی مربووط بوه صوفت طوو سوابهچه بوود ،بوا

اسرفاده از ا ن شاخص میتوان ابدام به انرخاب ژنوتیپهای مرحمر به سرما در نسرهای او یه حاصر از تلابیها نمود.
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