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  ).Oryza sativa L( برنجهاي مختلف ژنوتیپ در بذر بنیهتنوع  ارزیابی
  

  و  3، الیاس سلطانی2فر، فرشید قادري2، ابراهیم زینلی1ساالر منجم
  4مریم حسینی چالشتري

ترتیب فارغ التحصیل دکتري علوم و تکنولوژي بذر و دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی به 2و 1
  استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور 4 ،استادیار گروه زراعت دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان 3گرگان، 

  4/6/94 ؛ تاریخ پذیرش: 27/11/93تاریخ دریافت: 
  1چکیده

زمینـه ژنتیکـی وسـیعی    از پس است که یاي از فرآیندهاي فیزیولوژیک برآیند مجموعهبنیه بذر : سابقه و هدف
فیزیولـوژیکی   و صفات مورفولوژیکی از نظرهاي برنج تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ .برخوردار است

نـژادي و  هـاي بـه  دستیابی به والدین مناسب براي استفاده در برنامـه  منظور بهبندي آنها مرتبط با بنیه بذر و گروه
  گیري برنج انجام شد.دورگ

  

تصـادفی بـا سـه     ژنوتیپ برنج در قالب طرح کـامالً  49 ،برنج بنیه بذر تنوع بررسی منظور به :ها مواد و روش
مورد ارزیابی قـرار گرفـت. در ایـن آزمـایش در     رشت  ،سسه تحقیقات برنج کشورؤدر م 1392در سال تکرار 

منظـور   بـه  .گیـري شـد  اندازهرشد گیاهچه  و زنیمرتبط با جوانهتعدادي از صفات ، استانداردزنی  جوانهشرایط 
 صفاتی منظور تعیین به گام به گام رگرسیون از سپس و همبستگی محاسبه ضرایب ابتدا صفات، بین رابطه برآورد

پـس از آزمـون  نرمالیتـه بـا روش      پـژوهش  شد. در این استفاده بنیه بذر دارند، تنوع توجیه در بیشتري سهم که
 روش بـه  هـا آن بـین  پنهـانی  روابـط  و درك صـفات  بنديبراي گروه هاعامل به اسمیرنوف، تجزیه-کالموگراف

  گردید. اصلی انجام هاي مولفه
  

 ،زنـی زنی، یکنواختی جوانهسرعت جوانهصفات مرتبط با بنیه بذر همانند اثر رقم براي  نشان دادنتایج  ها: یافته
ارائی مواد تخلیه شده از بذر، شاخص بنیه، شاخص کوزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه، تعداد گیاهچه نرمال، 

 هـاي ژنوتیـپ بـین   بنیه بذر دار است که نشان دهنده تنوعمعنی درصد 1 در سطح زنیانرژي جوانه و زنیجوانه

                                                             
  monajjems@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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طـول  تـرین صـفت مـورد ارزیـابی، صـفات      عنوان مهـم  به بنیهنظر گرفتن شاخص  . با درباشدمورد بررسی می
داشتند.  بنیه) بیشترین همبستگی را با شاخص R50( زنی سرعت جوانهو  طول گیاهچهچه، طول ساقهچه،  ریشه

 سهم چه) و وزن خشک ریشهR50(زنی طول گیاهچه، سرعت جوانه صفات گامبهگام رگرسیون نتایج اساس بر
عامل معرفی شدند که در مجموع  4، تعداد هاتجزیه به عامل در. داشتند بنیهتغییرات شاخص  توجیه در موثرتري

بـه عنـوان   با توجه به ضرایب صفات در هر عامـل، عامـل اول   درصد از تنوع موجود را توجیه نمودند.  83/83
عامـل  بنیه گیاهچه، عامل سوم به عنوان عامل فیزیولوژي بـذر و  به عنوان عامل  دوم عاملزنی، عامل بنیه جوانه

زنـی،  شـاخص جوانـه   صـفات در دو عامـل اصـلی اول و دوم    بذر نامگذاري شـد.  وزنبه عنوان عامل چهارم 
حداکثر  درصد 95و  5 به زنیجوانه کشد تای که طول میزمانترتیب مدت  (به D95و  D05 زنی،یکنواختی جوانه

وزن چه، وزن خشک ساقهچه، وزن خشک ریشه، بنیهزنی، شاخص زنی، انرژي جوانهسرعت جوانه ،خود برسد)
دادند. بر اساس صفات موثر  اختصاص خودرا به  تنوع از درصد 63در مجموع  طول گیاهچهو  خشک گیاهچه

  .مجزا قرار داد خوشه 3هاي برنج را در اي ژنوتیپخوشه تجزیهدر دو عامل اصلی اول، 
  

در سه گروه ج بر اساس بنیه بذر هاي برنژنوتیپبا تفکیک مناسب  بررسی حاضر ،یطورکلبه گیري:نتیجه
تر از ارقام اصالح شده و در ارقام بومی پائین بنیه بذرکه  نشان دادوارداتی) هاي بومی، اصالح شده و ژنوتیپ(

   .باشدمی وارداتی
  

  .هاتجزیه به عامل و تنوع ژنتیکیهاي برنج، ژنوتیپبنیه بذر،  کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
هزار هکتار پس از مازندران دومین استان مهـم تولیـد    180استان گیالن با سطح زیر کشت حدود 

هاي اخیر در گیالن کمبود آب قابل دسترس و وقـوع  ). در طی سال9رود ( برنج در کشور به شمار می
). 14دهی عامل مهمی در بروز کاهش پتانسیل عملکرد برنج بوده است (خوشه تنش خشکی در مرحله

هنگـام بـرنج از راهکارهـاي کـاهش احتمـال       درچنین شرایطی استفاده از ارقام زودرس و کشـت زود 
باشند. از آنجایی که استفاده از ارقام زودرس برنج بـه کـاهش   می  دهی با خشکی زمانی دورة خوشه هم

رسـد. در  نظـر مـی  به تري راهکار مناسب)، کشت زود هنگام برنج 33د (شومی منتهی عملکردپتانسیل 
تـرین عامـل   کشت زودهنگام برنج، دماي پـایین آب و خـاك در مرحلـه بذرپاشـی و نشـاکاري مهـم      

دهـد ارقـام   تحقیات قبلی نشان مـی  ،). در این راستا18باشد (محدودکننده استقرار مطلوب گیاهچه می
زنی دارند و تنوع ژنتیکی بنیـه بـذر   هاي متفاوتی به دماهاي پایین در مرحله جوانهاکنشمختلف برنج و

  ).6(باشد ها میعامل اصلی این تفاوت
زنی، رشد گیاهچه و تحمل شرایط نامطلوب محیطـی  پتانسیل بذر براي جوانه هدهندبنیه بذر نشان 

تـر کـه سـرعت، یکنـواختی و     با بنیه قـوي  استفاده از بذرها ).10( باشداز جمله سرماي اول فصل می
پتانسـیل  یـابی بـه    تر براي دسـت  تواند به تولید نشاهاي قوي باشند، میزنی بیشتري داشته درصد جوانه

). بنیه بذر به عنوان یک ویژگی جامع شـناخته  32، 17( عملکرد در شرایط مختلف محیطی منتهی شود
، شرایط محیطی در دوره نمو بذر و در مـدت  ژنتیک شده است که تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله

هاي مختلف حـاکی از تنـوع   گزارش ).13، 4( گیردزنی بذر قرار میانبارداري و تیمارهاي بهبود جوانه
بـا  ها یررسیدر تعدادي از این  ).39 ،29، 25، 12( ژنتیکی در ارقام مختلف برنج از نظر بنیه بذر است

چه در شرایط محیطی مختلـف بـه عنـوان بهتـرین     طول ساقچه و طول ریشهگیري وزن گیاهچه، اندازه
بین ارقام مختلف، تنـوع ژنتیکـی وجـود دارد و ارقـام      ) نشان داده شد29( هاي بنیه بذر برنجشاخص

) ضـمن  2007( لوال و همکـاران   ). اوکه39، 12( ایندیکا بنیه بذر باالتري نسبت به ارقام ژاپونیکا دارند
تـرین  زنـی را از مهـم  زنـی و انـرژي جوانـه   تنوع ژنتیکی بین ارقام برنج، سرعت جوانـه گزارش وجود 

 . از طرفـی سـلطانی و همکـاران   )25( تر دانسـتند هاي مؤثر در شناسایی ارقام با بنیه بذر قويشاخص
) در بررسی تنوع ژنتیکی بنیه بـذر ارقـام گنـدم بـا اسـتفاده از صـفات مورفولـوژیکی، وجـود         2001(

زنی  زنی، یکنواختی جوانه ی مثبت بین وزن خشک بذر با صفات بنیه بذر همانند سرعت جوانههمبستگ
   .)37( و وزن خشک گیاهچه را گزارش کردند
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تـرین راهکارهـا بـراي    متغیره از مهم چند آماري هايدر راستاي بررسی تنوع ژنتیکی، روشامروزه 
 زمـان هـم  گرفتن نظر در متغیره، چند تجزیه  از کلی هدف ).5( دنباشها میبندي ژنوتیپمطالعه و دسته
 محقـق  نظر از هاداده تجزیه ابتداي ها درآن از هریک و بوده ارتباط در یکدیگر با که است چندین متغیر

ضـریب   محاسـبه  متغیـر  دو بـین  ارتبـاط  تعیـین  روش تـرین ). سـاده 20( باشدمی یت یکساناهم داراي
 متغیـر  دو بـین  همبستگی که صورتی در. دهدنشان می را متغیر دو بین رابطه متوسط که است همبستگی

 رگرسـیون ). 23( انـد گرفتـه  قـرار  مشـترك  هاي عامل تاثیر تحت دو هر که دهدمی نشان باشد دارمعنی
 حصـول  و شـده  گیـري اندازه صفت زیادي تعداد میان از با ارزش متغیرهاي گزینش جهت نیز ايمرحله
 پیشـرفته  هـاي روش از دیگـر  ). یکـی 20( شودمی کند استفاده توجیه را تابع تغیرات بیشترین که مدلی

 عاملی تحلیل است، کرده پیدا فراوانی کاربرد علوم از بسیاري در بین متغیرها ارتباط بررسی در که آماري
 ایجـاد  باعـث  کـه  اسـت  پنهـانی  عوامـل  یـافتن  هـدف  عـاملی  تحلیـل  در .اسـت  )هـا عامل به تجزیه(

هـاي  ایـن روش آمـاري ویژگـی    ).20 ( شوندمی شده گیرياندازه متغیرهاي بین خاصی هاي همبستگی
اي کنون بـر و تـا  )1( کند که بیشترین نقش را در ایجاد تنوع در یک گروه دارندگیاهی را شناسایی می

بنـدي  بـا گـروه  اي خوشـه تجزیه  استفاده شده است. )1بررسی صفات گیاهان مختلف از جمله برنج (
برتـر را   و هیبریـد تولیـد گیـاه   ها بر اساس صفت یا صفات مشترك، انتخاب والدین را جهت ژنوتیپ

  ) استفاده شده است.1( این روش براي گیاهان مختلف از جمله برنج ).24( کندآسان می
برنج با استفاده از صفات هاي بومی، اصالح شده و وارداتی ژنوتیپتحقیق حاضر با هدف ارزیابی 

بندي آنها جهت دسـتیابی بـه والـدین مناسـب     و گروه فیزیولوژیکی مرتبط با بنیه بذر و یمورفولوژیک
  نژادي برنج انجام شد.هاي بهبراي استفاده در برنامه

  
   هامواد و روش

ژنوتیـپ   13ژنوتیـپ بـومی،    16(برنج  اصالح شده و وارداتییپ بومی، تژنو 49از  مطالعه این در
موجود در کلکسیون ارقام والدینی موسسه تحقیقات بـرنج  ژنوتیپ وارداتی)  20اصالح شده داخلی و 

هاي مورد  مورد استفاده در این آزمایش، ژنوتیپ بذربراي تأمین . )1(جدول  رشت استفاده شد -کشور
رشـت   -موسسه تحقیقات بـرنج کشـور   در شرایط یکسان در مزرعه تحقیقاتی 92نظر در سال زراعی 

در شرایط یکسان، گراد و درجه سانتی 8در دماي هاي بذري ماه انبارداري نمونه 3پس از کشت شدند. 
در شـرایط  زنـی  مـرتبط بـا خصوصـیات جوانـه     و فیزیولـوژیکی  اي از صفات مورفولوژیـک مجموعه
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و در قالـب   رشـت  -تحقیقات برنج کشوردر آزمایشگاه بخش اصالح بذر موسسه زنی استاندارد  جوانه
شـامل   سـی ربر مـورد  مورفولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. صفاتطرح کامال تصادفی با سه تکرار 

وزن  چـه، وزن خشـک ریشـه  زنـی،  وزن خشک بذر بعـد از جوانـه   زنی،خشک بذر قبل از جوانهوزن 
طـول   چـه و سـاقه طـول  چـه،  ریشـه طول  ،تعداد گیاهچه نرمال ،وزن خشک گیاهچه چه،خشک ساقه

 ،زنیزنی، یکنواختی جوانهسرعت جوانه زنی شاملصفات فیزیولوژیکی مرتبط با جوانه .بودند گیاهچه
D05 ، D50 و D95 حـداکثر   درصـد  95و  50، 5 به زنیجوانه کشد تای که طول میترتیب مدت زمان (به

کارائی مواد تخلیـه شـده از    ،مقدار مواد تخلیه شده از بذر ،درصد مواد تخلیه شده از بذر ،)خود برسد
  .بودند که مورد ارزیابی قرار گرفتند زنیجوانهانرژي زنی، جوانهشاخص  ،بنیهشاخص  ،بذر

 9 قطر با هاییدیشدر پترياستاندارد  زنیجوانه  زنی بذور با استفاده از آزمونجوانهخصوصیات 
زده، براساس  بار بذور جوانهساعت یک 8هر  روز) 9( آزمایش طول ). در19( شد بررسی متر سانتی

دست  هاي به )، شمارش شدند. با استفاده از داده36( بیشتر یا مترمیلی 2 اندازه به چهریشه معیار خروج
) Germin )35استفاده از برنامه  با D05 ،D50، D95و  زنیجوانه یکنواختی و سرعت هايمؤلفه آمده،

  .شدند محاسبه

  این برنامه سرعت سبز شدن (برساعت) از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:در 
D50 درصد حداکثر خود برسد.  50به  زنیجوانهکشد تا یعنی مدت زمانی که طول می  R50=1/D50 

  
 هـا گیاهچـه  اجـزاي هـاي نرمـال و   تعداد گیاهچـه  ،)19( گیاهچه رشد آزمون با استفاده ازهمچنین 

 چـه ریشـه  طـول  گـرم)، (میلـی  چـه ساقه خشک وزن ،)متر سانتی( چهساقه شامل طول که شدند برآورد
 گیاهچـه  خشـک  وزن )،متر سانتی( )SLL1( گیاهچه طول ،گرم)(میلی چهریشه خشک وزن )،متر سانتی(
)SLDW2( میلی)(و وزن خشک باقیمانده بذرهاگرم ، )FSDW3( در نهایـت، مقـدار اسـتفاده از    بودند .

گـرم  (میلی )FMOB5کسر ذخایر بذر مصرف شده(، )38( گرم در هر بذر)(میلی )SRUR4( ذخایر بذر

                                                             
1. Seedling Lenght 
2. Seedling Dry Weight 
3. Final Seed Dry Weight 
4. Seed reserves usage rate 
5. Final Mobility 
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شـاخص   ،)38( گـرم) گـرم بـر میلـی   (میلی )SRUE1(کارائی استفاده از ذخایر بذر ،)38( گرم)بر میلی
 .گردیـد محاسـبه   )4VI( )40( بنیـه و شـاخص   )GE3( )30( زنـی ، انرژي جوانه)2GI( )39( زنیجوانه
 سنج مـدل ستگاه هدایتد و با استفاده از )2005روش فاروغ و همکاران ( بهالکتریکی،  هدایت آزمون

LF90 SER-NA31245385  بر حسب  نتایج و انجام شدS.cm-1.g-1µ  15( گزارش شد.(  
 بـه  گـام  بـه  گـام  رگرسـیون  از سپس و همبستگی محاسبه ضرایب ابتدا صفات، بین رابطه منظور برآورد هب

پـس از   پـژوهش  در ایـن . شـد  اسـتفاده  دارنـد،  بنیه بذر تنوع توجیه در بیشتري سهم که صفاتی منظور تعیین
 روابـط  و درك صـفات  بنـدي گـروه  براي هاعامل به تجزیهاسمیرنوف، - آزمون  نرمالیته با روش کالموگراف

 روش وریمـاکس  بـه  بهتـر  توجیـه  منظـور  بـه  هاعامل .گردید اصلی انجام هايمولفه روش به هاآن بین پنهانی
درصـد تغییـرات را    70آن تعداد عـاملی کـه بیشـتر از     بر اساس درصد واریانس تجمعی و شدند داده دوران

 بـراي  دارمعنـی  ضریب عنوان به 5/0از  بزرگتر مطلق قدر با عاملی ضرایب). 20( توجیه نمودند انتخاب شدند
 هـر  در صـفت  ضـرایب  به با توجه ابتدا هاعامل از هر یک گذارينام براي .شد گرفته در نظر مستقل عامل هر

 عامـل  آن بـراي  مناسـب  انتخـابی، نـامی   صفات ماهیت به توجه با نهایت در و مختلف انتخاب صفات عامل،
اي بـه روش  خوشـه  تجزیه از ،)1ژنوتیپ برنج (جدول 49 بین ژنتیکی فاصله بررسی منظور به .گردید انتخاب

منظـور   شد. بـدین  استفاده فاصله معیار عنوان به اقلیدسی مربع فاصله از استفاده با و 5گروهیپیوستگی بین بهم
با استفاده از صفات با ضرایب تاثیر باال در دو عامل اول و دوم اسـتفاده گردیـد.   ها و از نتایج تجزیه به عامل

 قـرار  تجزیـه  مـورد  سـپس  و شـد  ، اسـتاندارد Zبنـدي  رتبه روش مبناي بر واحد نظر از بررسی هاي موردداده
بندي از آزمون تابع جهت ارزیابی صحت گروهپس از برش نمودار دندوگرام بر اساس دید چشمی،  گرفتند.

 المبـدا بـه  - داري آماره چنـد متغیـره ویلکـس   معنیاستفاده شد. در این آزمون  به روش گام به گام تشخیص
) و SAS)34 افزار هاي آماري شامل تجزیه واریانس با نرمتجزیه ها در نظر گرفته شد.عنوان معیار تائید گروه

افـزار  اي با اسـتفاده از نـرم  ها و تجزیه خوشههمبستگی خطی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تجزیه به عامل
SPSS .انجام گردید  
  

                                                             
1. Seed reserves usage Efficiency 
2. Germination Index 
3. Germination Energy 
4. Vigour Index 
5. Between-groups linkage 
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 ضرمورد استفاده در بررسی حا برنج و وارداتیژنوتیپ بومی، اصالح شده  49مشخصات  -1جدول 
Table 1.  Charactristics of 49 native, modified and imported rice genotypes used in the study 

  برخی خصوصیات زراعی  جمعیت  نام ژنوتیپ  ردیف  برخی خصوصیات زراعی  جمعیت  نام ژنوتیپ  ردیف
  کیفیت متوسط-ارتفاع متوسط -میان رس  اصالح شده  1گیل   26  کیفیت باال- متوسط-زودرس  بومی  طارم پا کوتاه  1
  کیفیت متوسط-ارتفاع متوسط -میان رس  اصالح شده  درفک  27  کیفیت باال-پابلند-میان رس  بومی  حسن سرایی  2
  کیفیت متوسط-ارتفاع متوسط  - زودرس   اصالح شده  416-عبدالهی  28  کیفیت باال_پابلند-زودرس بومی  هاشمی  3
  کیفیت متوسط-ارتفاع متوسط - دیررس  اصالح شده 203-عبدالهی  29  باالکیفیت -پابلند-زودرس  بومی  سیاه دم  4
  پاکوتاه-میان رس  *وارداتی IR28  30  کیفیت متوسط- متوسط  -زودرس بومی  غریب  5
  پاکوتاه-میان رس وارداتی  IR36  31  کیفیت خوب- ارتفاع متوسط -زودرس بومی  حسنی  6
  پاکوتاه- دیررس وارداتی  IR30  32  کیفیت متوسط -پاکوتاه-زودرس  بومی  گرده  7
  پاکوتاه-میان رس وارداتی  IR58  33  کیفیت مطلوب- پابلند-دیررس  بومی  عنبربو ایالم  8
  پاکوتاه-زودرس وارداتی  IRON-70-7953  34  کیفیت باال -پا بلند - زودرس  بومی  کاظمی علی  9
  پابلند -رسمیان  وارداتی  Norin-22  35  کیفیت باال-پابلند-زودرس  بومی  طارم محلی  10
  پابلند-میان رس وارداتی  Line338  36  کیفیت باال-پابلند-زودرس بومی  دیلمانی  11
  پاکوتاه-زودرس وارداتی  Line216  37  کیفیت متوسط- ارتفاع متوسط -زودرس بومی  سنگ جو  12
  ارتفاع متوسط - دیررس وارداتی  DC-Egypt  38  کیفیت باال-پابلند- زود رس  بومی  بینام  13
  ارتفاع متوسط - دیررس وارداتی  CE-Egypt  39  کیفیت باال- پابلند-میان رس بومی  طارمموسی   14
  ارتفاع متوسط - دیررس وارداتی  IR25571-Egypt  40  کیفیت مطلوب-پابلند- متوسط رس بومی  عنبربو  15
  متوسطارتفاع  -میان رس وارداتی  IR74718-24-2-3  41  کیفیت باال-پابلند- زود رس بومی  صدري دم سفید  16
  کیفیت متوسط - پاکوتاه-میان رس وارداتی  IR74719-68-2-3-5  42  کیفیت پایین- ارتفاع متوسط  -میان رس شده اصالح  صالح  17
  کیفیت متوسط - پاکوتاه-میان رس وارداتی  IR74719-145-2-3-3  43  کیفیت متوسط- پاکوتاه-میان رس شده اصالح  کادوس  18
  کیفیت متوسط -پاکوتاه- دیررس وارداتی  IR71735-6-3-3  44  کیفیت متوسط-متوسط ارتفاع -میان رس شده اصالح  خزر  19
  کیفیت متوسط - ارتفاع متوسط-میان رس وارداتی  IR70422-95-1-1  45  کیفیت پایین-متوسط -دیر رس شده اصالح  ندا  20
  کیفیت متوسط - پاکوتاه-میان رس وارداتی  IR70416-53-2-2  46  کیفیت پایین-ارتفاع متوسط  - دیررس شده اصالح  نعمت  21
  کیفیت متوسط -ارتفاع متوسط - دیررس وارداتی  IR74052-232-1-3  47  کیفیت پایین-پا کوتاه-میان رس شده اصالح  3آمل  22
  کیفیت متوسط -ارتفاع متوسط -میان رس وارداتی  IR70416-15-2-2  48  کیفیت متوسط-متوسط-میان رس شده اصالح  بجار  23
  کیفیت متوسط - پابلند-میان رس وارداتی  IR70445-5-2-2  49  کیفیت مطلوب- ارتفاع کوتاه  - دیررس  شده اصالح  گوهر  24
         کیفیت پایین- ارتفاع کوتاه  - دیررس  شده اصالح  سپیدرود  25

  اند.) وارد ایران شدهIRRI( المللی برنجارقامی که از طریق موسسه تحقیقات بین *
*The genotypes that entered to Iran from the International Rice Research Institute (IRRI). 

  

  نتایج و بحث
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مـرتبط بـا    اثر رقم براي تمام صفات دادتجزیه واریانس نشان  نتایج
زنـی اسـتاندارد تفـاوت بـین     در شـرایط جوانـه   ).2(جـدول   دار استمعنی درصد 1 در سطح بنیه بذر
 باشـد  مورد بررسی هايژنوتیپدهنده وجود تنوع بین  نشان تواندمی ها در صفات مورد بررسیژنوتیپ
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داراي و هـدایت الکتریکـی    بنیـه شاخص  چه،طول ساقه صفاتدر بین صفات مورد ارزیابی  ).40، 6(
هـاي  به دلیل اینکه دامنه تغییرات صفات مذکور نیـز در ژنوتیـپ   .ضریب تغییرات بودند دارباالترین مق

 ولـی . )22( مـورد اسـتفاده بهنژادگـر قـرار گیـرد      توانندباشد لذا این صفات میمورد بررسی وسیع می
 شانس کمتـري  از پایین تغییرات ضریب با و تعداد گیاهچه نرمال D50 ،D95زنی، صفات شاخص جوانه

 .)2(جدول  بودند برخوردار انتخاب جهت
  

 هاي مختلف برنجآمار توصیفی و تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در ژنوتیپ -2جدول 
Table 2 . Descriptive statistics and analysis of variance of traits in different rice genotypes 

 صفات
Trait  

 میانگین
Average  

 انحراف معیار
 Standard 
Deviation  

 حداقل
Minimum  

 حداکثر
Maximum  

F جدول تجزیه واریانس 
F in analysis of 
variance table  

  ضریب تغییرات
Coefficient 
of variation 

 (گرم) وزن صد دانه
(g) 100 seed weight  

2.538 0.304 1.93 3.599 48.31** 3.08 

 (گرم) چههریش عدد ده وزن خشک
 Dry weight of 10 rootlet (g) 0.008 0.002 0.004 0.017 31.94** 8.95 

 (گرم)چه ساقهعدد  ده وزن خشک
Dry weight of 10 shootlet (g) 0.023 0.005 0.011 0.035 41.17** 6.22 

 (گرم) بذرده عدد وزن خشک 
 Dry weight of 10 seed (g) 0.177 0.028 0.113 0.254 61.14** 3.66 

 (گرم) گیاهچه ده عدد وزن خشک
 Dry weight of 10 seedling (g) 

0.032 0.007 0.015 0.053 34.28** 6.80 

 (درصد) تعداد گیاهچه نرمال
(%) Number of normal seedling 

91.163 6.035 72.979 99.437 16.39** 2.87 

 )متر سانتی(چه طول ریشه
Length of rootlet (cm) 

6.674 1.246 4.435 9.998 13.45** 8.96 

 )متر سانتی( چهساقهطول 
Length of shootlet (cm) 

4.331 0.875 2.766 7.475 9.11** 11.96 

 )متر سانتی( طول گیاهچه
Length of seedling (cm) 

11.005 1.885 8.032 17.059 10.07** 9.61 

 (در ساعت) زنیسرعت جوانه
 Germination rate (per hours) 

0.012 0.001 0.009 0.016 44.63** 3.96 

 (در ساعت) زنییکنواختی جوانه
 Uniformity of germination  
(per hours) 

33.476 12.185 19.685 64.708 445.55** 3.11 

D05 62.096 10.867 41.648 90.766 97.89** 3.18 
D50 78.926 10.835 61.875 109.875 358.72** 1.55 
D95 104.971 21.839 75.193 157.725 920.07** 1.23 

 درصد مواد تخلیه شده از بذر
Percent of depleted seed reserve 

19.019 6.875 2.658 39.34 89.89** 6.81 
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 -2جدول ادامه 
 )گرم( بذر ده عدد مقدار مواد تخلیه شده از

 Amount of depleted 10 seed 
reserve(g) 

0.041 1.344 0.015 0.08 95.43** 5.98 

 (گرم بر گرم) شده از بذرکارائی مواد تخلیه 
Efficiency of depleted seed 
reserve (g/g) 

0.855 0.322 0.453 1.966 81.84** 7.47 

 شاخص بنیه
Vigour index 

0.143 0.038 0.074 0.258 13.27** 13.03 

 متر سانتی بر (میکروزیمنس الکتریکی هدایت
 گرم) بر

Electrical conductivity  
(µS.cm-1.g-1) 

33.42 11.21 11.72 82.29 12.51** 16.78 

 زنیشاخص جوانه
Germination Index 

83.926 14.2 58.897 117.134 303.38** 1.75 

 زنیانرژي جوانه
Germination energy 

0.648 0.279 0.08 0.96 167.43** 5.98 

D05 ،D50  وD95 بذرها جوانه بزنددرصد  95و  50، 5کشد تا  که طول می مدت زمانی ترتیببه. 
D05, D50 and D95 are time it takes to reach germination percentage to 5, 50 and 95 percent respectively. 
** Significant level of F test at 1% level. ** داري آزمون سطح معنیF  درصد. 1در سطح 

  

عنـوان معیارهـاي    مورد بررسی و ارزش آنها بهگیري در مورد اهمیت نسبی صفات منظور تصمیمبه
، 17هاي سـایر محقـیقن (  بر اساس نتایج بررسی .)3( انتخاب از تجزیه ضرایب همبستگی استفاده شد

صـفات  ، در استقرار مطلوب گیاهچـه ترین صفت عنوان مهم به بذر بنیهبا درنظر گرفتن شاخص ) و 21
بیشـترین ضـریب همبسـتگی    ) R50زنـی ( سرعت جوانه، طول گیاهچه و چهچه، طول ساقهطول ریشه

دار را با زنی بیشترین ضریب همبستگی منفی و معنیو شاخص جوانه D50مثبت و معنی دار و صفات 
توان با اعمـال گـزینش مثبـت    میرسد با توجه به این نتایج به نظر می .)3(جدول  داشتند بنیهشاخص 

و گـزینش منفـی   ) R50( زنـی  جوانهچه، طول گیاهچه و سرعت چه، طول ساقهصفات طول ریشهبراي 
باال در طول دوره اصـالحی   بنیهغیر مستقیم به گزینش ارقام با  ،زنیو شاخص جوانه D50صفات براي 

صـفات طـول    بـا  بنیـه شـاخص   دار بـین وجود رابطه مثبت و معنـی مطابق با نتایج حاضر  اقدام نمود.
 توسط سایر محققین گزارش شـده اسـت   دانه و وزن خشک گیاهچهزنی، وزن گیاهچه، سرعت جوانه

بذر با  بنیهي خود نشان دادند همبستگی بین ها ) در بررسی2005( ژانگ و همکاران). 40، 29، 28، 6(
. )40( وجود دارد زنی جوانهطول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه در دماهاي مختلف  ،زنی جوانهسرعت 

ي هـا  کنترل کننده بنیه بذر، با قـرار دادن نمونـه  صفات کمی منظور بررسی  ) به2012( اکیرا و همکاران
رغم همبستگی مثبـت  درجه و ارزیابی صفات مورفولوژیکی آنها اظهار نمودند علی 25بذري در دماي 
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هـاي  ها دلیل تفاوت در بنیه بذر ژنوتیپبین وزن دانه و وزن خشک گیاهچه، تفاوت در ارتفاع گیاهچه
دلیل طول ساقچه بیشـتر در ارقـام بـا     ها . در بررسی آنها طویل شدن متناسب میانگره)6( باشد برنج می

و طویـل شـدن سـاقچه را در     زنی جوانه. در این راستا سایر محققین نقش جیبرلین در )6( باال بود بنیه
مولکولی بنیه بذر و صـفات   ارزیابی) با 2002( و همکاران وکی). 26( ارقام با بنیه باال را مطرح نمودند

زنی و رشـد گیاهچـه    داري بین بنیه بذر، سرعت جوانه فیزیولوژیکی مرتبط نشان دادند همبستگی معنی
  .)28( وجود دارد

  

زنی، شاخص  زنی، انرژي جوانه زنی، شاخص جوانه تعداد گیاهچه نرمال، یکنواختی جوانههمبستگی بین  -3جدول 
  بررسی.بنیه با سایر صفات مورد 

Table 3. Correlation betplkween the number of normal seedlings, uniformity of germination, 
germination index, germination energy, vigour index with other traits. 

 صفات
Trait  

 تعداد گیاهچه نرمال
Number of normal 

seedling (%) 

 زنی جوانهیکنواختی 
Uniformity of 
germination 

 شاخص بنیه
Vigour index 

 زنی جوانهشاخص 
Germination 

Index 

 زنی جوانهانرژي 
Germination 

energy 
 (گرم) وزن صد دانه

(g) 100 seed weight  0.10ns -0.29** 0.31** -0.10ns 0.15ns 
 (گرم) چههریش عدد ده وزن خشک

 Dry weight of 10 rootlet (g) 0.29** -0.23** 0.65** -0.33** 0.37** 
 (گرم)چه ساقهعدد  ده وزن خشک

Dry weight of 10 shootlet (g) 0.36** -0.26** 0.60** -0.29** 0.33** 
 (گرم) بذرده عدد وزن خشک 

 Dry weight of 10 seed (g) -0.05ns -0.12ns 0.01ns 0.08ns -0.07ns 
 (گرم) گیاهچه ده عدد وزن خشک

 Dry weight of 10 seedling(g) 
0.37** -0.27** 0.66** -0.33** 0.37** 

 (درصد) تعداد گیاهچه نرمال
(%) Number of normal 

seedling 
1 -0.36** 0.52** -0.53** 0.56** 

 متر) (سانتیچه طول ریشه
Length of rootlet (cm) 

0.3** -0.35** 0.84** -0.41** 0.42** 
 متر) (سانتی چهطول ساقه

Length of shootlet(cm) 
0.38** -0.26** 0.80** -0.31** 0.36** 

 متر) (سانتی طول گیاهچه
Length of seedling(cm) 

0.37** -0.34** 0.91** -0.41** 0.44** 
 (در ساعت) زنیسرعت جوانه

 Germination rate (per hours) 
0.57** -0.53** 0.79** -0.90** 0.89** 

 زنییکنواختی جوانه
 Uniformity of germination 

-0.36** 1 -0.46** 0.66** -0.63** 
D05 -0.44** 0.44** -0.63** 0.90** -0.83** 
D50 -0.53** 0.59** -0.72** 0.96** -0.93** 
D95 -0.52** 0.88** -0.65** 0.89** -0.83** 
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 - 3جدول ادامه 
 درصد مواد تخلیه شده از بذر

Percent of depleted seed 
reserve 

0.25** -0.18** 0.43** -0.34** 0.36** 

 عدد ده  مقدار مواد تخلیه شده از
 )گرم( بذر

 Amount of depleted 10 seed 
reserve(g) 

0.33** -0.24** 0.57** -0.40** 0.45** 

(گرم  بذرکارائی مواد تخلیه شده از 
 بر گرم)

Efficiency of depleted seed 
reserve (g/g) 

0.08ns 0.16* -0.17* 0.20** -0.23** 

 شاخص بنیه
Vigour index 

0.52** -0.46** 1 -0.70** 0.71** 
 بر (میکروزیمنس هدایت الکتریکی

 گرم) بر متر سانتی
Electrical conductivity 
(µS.cm-1.g-1) 

0.09** 0.29** -0.06ns 0.32** -0.27** 

 زنیشاخص جوانه
Germination Index 

-0.53** 0.66** -0.69** 1 -0.89** 
 زنیانرژي جوانه

Germination energy 
0.56** -0.63** 0.71** -0.89** 1 

ns ، *درصد. 1 و 5ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  به **و 
ns, *  and **: Not significant, Significant at 5% and 1% levels, respectively. 

D05 ،D50  وD95 درصد بذرها جوانه بزند 95و  50، 5کشد تا  که طول می مدت زمانی ترتیببه. 
D05, D50 and D95 are time it takes to reach germination percentage to 5, 50 and 95 percent respectively. 
 

به  گاماي (مرحله رگرسیون روش از ،بنیهشاخص تعیین  در صفات تجمعی اثر سهم تعیین رايب
 حدود و شد واردگام به گام رگرسیون  مدل به که بود متغیري اولین طول گیاهچه. گردید استفاده )گام
 به شده وارد دومین صفت) R50زنی (. سرعت جوانهنمود توجیه را بنیهشاخص تغییرات درصد  80

 تغییرات از درصد 99 طول گیاهچه با همراه مجموع درو تغییرات  از درصد 15 تنهایی به که بود مدل
 و وزن خشک D50 ،یرگرسیون مدل به وارد شدهو چهارمین متغیر  سومین .کرد توجیه را بنیهشاخص 

 کردند توجیه را بنیهشاخص  تغییرات ازدرصد  99الذکر چه بودند و همراه با دو صفت فوقریشه
و  طول گیاهچهصفت  دو توان نتیجه گرفترگرسیون گام به گام می نتایج تجزیه به توجه با. )4(جدول 

   هستند. بنیهتعیین شاخص  اجزاي ترینمهم ) R50زنی (سرعت جوانه
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 و مثبت خطی يرابطه یک بنیهبدست آمده براي شاخص  نهایی رگرسیون در بررسی حاضر، تابع
 99 تابع این که ،بود چهو وزن خشک ریشه R50 ،(D50زنی (طول گیاهچه، سرعت جوانه بین داريمعنی

 واحد ازاي هر به تابع این به توجه با ). بنابراین4 (جدول نمود توجیه را بنیهتغییرات شاخص  درصد

چه، مقدار و وزن خشک ریشه )R50زنی (افزایش در هر یک از صفات طول گیاهچه، سرعت جوانه
  درصد افزایش یافت. 63/0و  69/14، 01/0ترتیب  به بنیهشاخص 

 
، انـرژي  زنـی  جوانـه ، شاخص زنی جوانهیکنواختی تجزیه رگرسیونی گام به گام بین تعداد گیاهچه نرمال،  -4جدول 
 .، شاخص بنیه به عنوان متغیرهاي وابسته با سایر صفات مورد بررسیزنی جوانه

Table 4. Stepwise regression analysis between the number of normal seedlings, uniformity of 
germination, germination index, germination energy and vigour index as the dependent variables with 
other traits. 

 متغیر وابسته
dependent variable 

 متغییر مستقل
independent 

variable 

 شماره گام
step 

number 
 معادله رگرسیونی

regression equation 
R2 

 تعداد گیاهچه نرمال
 (درصد)

Number of normal 
seedling (NS) 

یزنجوانه يانرژ  
Germination 
energy (GE) 

1 NS=83.01 +12.57 (GE) 0.33 

زنیشاخص جوانه  
Germination Index 
(GI) 

D50 1 GI= -0.10 + 1.06 (D50) 0.92 

D95 2 GI= 1.99 + 0.77 (D50) + 0.20 (D95) 0.94 

زنیانرژي جوانه  
Germination 
energy (GE) 

D50 1 GE= 2.25 - 0.02 (D50) 0.87 
زنییکنواختی جوانه  

Uniformity of 
germination 

(GU) 

2 GE= 2.22 - 0.01 (D50)- 0.02(GU) 0.88 

 شاخص بنیه
Vigour index (VI) 

 طول گیاهچه
Seedling length 

(SL) 
1 VI= -0.05+0.01(SL) 0.80 

 زنیسرعت جوانه
Germination rate 

(R50) 
2 VI= -0.13+0.01(SL)+9.74(R50) 0.95 

D50 3 VI= -0.25+0.01(SL)+14.59(R50)+0.007(D50) 0.98 
وزن خشک 

 چه ریشه
dry weight of 
rootlet (RD) 

4 VI = -0.26+0.01(SL)+14.69(R50)+ 
0.007(D50)+0.63(RD) 0.99 

D50 ،D95 درصد بذرها جوانه بزند و  95و  50کشد تا مدت زمانی که طول میترتیب بهR2 .ضریب تبیین 
D50 and D95 are time it takes to reach germination percentage to 50 and 95 percent respectively and R2 is 
coefficient of determination. 
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زنـی و رشـد گیاهچـه را بـه عنـوان      سایر محققین نیز سرعت جوانههاي این مطالعه،  مطابق با یافته
) گزارش کرد کـه  2010( صبوري .)16، 8فنوتیپی در تفاوت بنیه بذر ارقام مختلف دانستند ( هايکلید

بنیه بذر، تنوع ژنتیکی باالیی دارند. او نشان داد که  زنی مربوط بهارقام برنج از نظر اغلب صفات جوانه
 ) تعلـق دارد درصـد  81( ) و وزن گیاهچـه درصـد  87( طول گیاهچـه  پذیري عمومی بهبیشترین وراثت

هاي خود نشان دادند صفات مربوط به بنیـه بـذر بـرنج در    ) در بررسی2010( . وانگ و همکاران)31(
زنـی و شـاخص   زنی، درصد جوانـه آزمایشگاهی شامل سرعت جوانهزنی در شرایط طی مرحله جوانه

 کـی  .)11( باشد که مقادیر این صـفات در ارقـام اینـدیکا بیشـتر از ارقـام ژاپونیکـا بـود        زنی میجوانه
زنی و سرعت رشـد گیاهچـه در بـرنج بـا همـدیگر در      ) نشان دادند که سرعت جوانه2002( همکاران

  .)11( ارتباط هستند
بـر   .گردیـد  انجـام  هـا به عامل تجزیه مطالعه در تنوع ژنتیکی، مورد صفات تمایز و تفکیک منظور به

معرفی شدند که  عامل 4بر مبناي تمام صفات مورد بررسی، تعداد  اساس نتایج حاصل از تجزیه عاملی
شـده،   شناساییعامل  4در بین ). 5 (جدول درصد از تنوع موجود را توجیه نمودند 83/83در مجموع 
درصد از تنوع را به خود اختصاص داد که داراي بیشترین ضرایب مثبت براي صفات  5/37اولین عامل 

مـدت   هاي مربوط به) و شاخصدرصد 65/0( زنی)، یکنواختی جوانهدرصد 94/0( زنیشاخص جوانه
و بیشـترین  ) درصـد  89/0، 94/0، 91/0ترتیب (به درصد بذور 95 و 50، 5زنی زمان الزم براي جوانه

) و درصـد  -89/0( زنـی )، انـرژي جوانـه  درصد -94/0( زنیضرایب منفی براي صفات سرعت جوانه
بیشـتر تحـت تـاثیر    . با توجه به نتایج بدست آمده عامل اول کـه  باشد) میدرصد -65/0( بنیهشاخص 

درصد از کـل   5/25عامل دوم  زنی نامگذاري شد.زنی بود به عنوان عامل بنیه جوانهخصوصیات جوانه
وزن خشـک  ، درصـد)  84/0( چـه وزن خشـک ریشـه   و شامل صـفات  داد تنوع را به خود اختصاص

و از  درصـد) بـود   86/0( درصد) و طول گیاهچـه  95/0( درصد)، وزن خشک گیاهچه 91/0( چه ساقه
در عامل اصلی سوم صفات درصـد مـواد تخلیـه    بنیه گیاهچه نامگذاري شد. این جهت به عنوان عامل 

 درصد) و کارائی مـواد تخلیـه شـده از بـذر     76/0( درصد)، مواد تخلیه شده از بذر 75/0( شده از بذر
. درصد از تنوع کل را در قالب این عامل به خود اختصاص دادند 6/10قرار داشتند و  درصد)  -96/0(

ـ    هاي شـیمیایی بـذر بـود بـه    عامل سوم که بیشتر تحت تاثیر ویژگی در وژي بـذر  عنـوان عامـل فیزیول
از کل تنوع را به خود اختصاص داده بود که در ایـن عامـل   درصد  12/10عامل چهارم نامگذاري شد. 

 غالب بودنـد  درصد)  89/0( زنیدرصد) و وزن خشک بذر بعد از جوانه 88/0(دانه  100صفات وزن 
 نامگذاري شد. بذر وزنبه عنوان عامل  و از این جهت
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  .ها براي صفات مورد بررسی و مقادیر ویژه در تجزیه به عامل ها نتایج تجزیه به عامل -5جدول 
Table 5. The results of  Factor analysis for traits and eigen values in factor analysis. 

  1عامل   
)Factor1(  

  2عامل 
)Factor2(  

  3عامل 
)Factor3(  

  4عامل 
)Factor4(  

 (گرم) وزن صد دانه
100 seed weight (g)  -0.030  0.305  0.002  0.890  

 (گرم) چههریش عدد ده وزن خشک
Dry weight of 10 rootlet (g) -0.170  0.841  0.018  0.027  

 (گرم)چه ساقهعدد  ده وزن خشک
Dry weight of 10 shootlet (g) 

-0.112  0.916  0.059  -0.041  
 (گرم) بذرده عدد وزن خشک 

Dry weight of 10 seed (g) 
0.084  -0.028  -0.360  0.894  

 (گرم) گیاهچه ده عدد وزن خشک
Dry weight of 10 seedling(g) 

-0.141  0.954  0.040  0.021  
 (درصد) تعداد گیاهچه نرمال
(%) Number of normal seedling 

-0.569  0.284  -0.039  -0.156  
 )متر سانتی(چه طول ریشه

Length of rootlet (cm) 
-0.295  0.732  0.072  0.230  

 )متر سانتی( چهطول ساقه
Length of shootlet(cm) 

-0.234  0.818  0.155  0.021  
 متر) (سانتی طول گیاهچه

Length of seedling(cm) 
-0.303  0.864  0.120  0.162  

 (در ساعت) زنیسرعت جوانه
Germination rate (per hours) 

-0.944  0.181  0.106  -0.038  
 ساعت)(در  زنییکنواختی جوانه

Uniformity of germination (per hours) 
0.656  -0.147  -0.192  -0.361  

D05 0.916  -0.164  -0.047  0.069  
D50 0.948  -0.225  -0.110  0.032  
D95 0.891  -0.210  -0.133  -0.157  

 درصد مواد تخلیه شده از بذر
Percent of depleted seed reserve 

-0.206  0.405  0.752  -0.445  
 )گرم( بذر ده عدد مقدار مواد تخلیه شده از

Amount of depleted 10 seed reserve(g) 
-0.238  0.535  0.762  -0.156  

 (گرم بر گرم) کارائی مواد تخلیه شده از بذر
Efficiency of depleted seed reserve (g/g) 

0.137  0.083  -0.960  0.080  
 شاخص بنیه

Vigour index 
-0.657  0.685  0.134  0.087  

 گرم) بر متر سانتی بر (میکروزیمنس هدایت الکتریکی
Electrical conductivity (µS.cm-1.g-1) 

0.435  0.162  0.189  -0.435  
 زنیشاخص جوانه

Germination Index 
0.945  -0.208  -0.101  -0.018  
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 - 5جدول ادامه 
 زنیانرژي جوانه

Germination energy 
-0.896  0.239  0.137  0.029  

  مقادیر ویژه
Higen value  8.36  5.88 2.44 2.32  

  درصد واریانس نسبی توجیح شده توسط هر عامل
% Proportional variance explained by each 
factor 

37.52  25.57 10.60 10.12  

  درصد  واریانس تجمعی
% Cumulative variance  37.52  63.10  73.71  83.83  

D05 ،D50  وD95 درصد بذرها جوانه بزند 95و  50، 5که طول می کشد تا  مدت زمانی ترتیببه. 
D05, D50 and D95 are time it takes to reach germination percentage to 5, 50 and 95 percent respectively. 

 
 درصد واریانس نسبی تـوجیح شـده توسـط هـر عامـل     و ارزیابی  هابراساس نتایج تجزیه به عامل

ي اصـلی در  ها را به خود اختصاص دادند به عنوان عامل ها عامل اول که بیشترین تنوعدو )، 5 (جدول
) مطابق بود که گزارش کرده بودند در سه عامـل  2008( هاي آدکویااین نتایج با یافتهته شدند. نظر گرف

ر گیاهچه، انرژي ، استقرازنی جوانه، درصد زنی جوانهقدرت گیاهچه، سرعت  ،اصلی، صفات قدرت بذر
در  .)2( گردیـد  بـرنج ژنوتیـپ   24منجر به ایجاد تنوع در  ،، درصد سبز شدن و عملکرد دانهزنی جوانه

هـاي سـوم و   عامـل بررسی حاضر، پایین بودن درصد واریانس نسبی توجیح شده توسط هـر یـک از   
. مطابق بـا  )3(جدول بود بنیهبا شاخص  صفات شناسایی شده در آنها ناشی از همبستگی پایین چهارم

زنـی و انتقـال   ) در مطالعات خود نشان دادند که جوانـه 2002چارد و همکاران (تنتایج این بررسی، پری
بـه  . )27( شود و همبستگی زیادي با هم ندارنـد اي هیدرولیز شده به طور مستقل تنظیم میمواد ذخیره

بنـدي نسـبت   تسهیم و کدهمربوط به  زنی باال در یک رقمسرعت جوانهبنیه بذر و  عبارتی ممکن است
C/N هاي کنترل کننده تجزیه ذخایر بذر و انتقال مواد تجزیه شده ژن) و یا 8( در بذرهاي در حال نمو

  ) باشد.7( از آندوسپرم به جنین
. شـد  اسـتفاده اي خوشـه  تجزیـه  از ،)1(جدول برنج هايژنوتیپ بین ژنتیکی فاصله بررسی منظور به

و عامـل اول و  با استفاده از صفات با ضرایب تـاثیر بـاال در د  ها و نتایج تجزیه به عاملاز بدین منظور 
)، ارقـام  1(شـکل  بین گروهیروش اي به خوشه تجزیهبرش دندروگرام حاصل از  .دوم استفاده گردید

کـه از بـین آنهـا فقـط ارقـام حسـنی،        ژنوتیپ 33گروه اول شامل  داد.مجزا قرار  خوشه 3در  را برنج
ارقـام  ، ارقـام موجـود در ایـن گـروه     رقام محلی بودند به عبارتی اغلـب دیلمانی و طارم پاکوتاه جزء ا

باال بودن طول گیاهچـه، سـرعت   توان به گروه اول می هاياز ویژگیباشند. می وارداتیاصالح شده و 
. ارقام حسنی، دیلمانی و طارم پاکوتاه )6 (جدول کرد اشاره زنیو انرژي جوانه بنیهزنی، شاخص جوانه
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 در این گروه قـرار داشـتند.   مقادیر باالي این صفاتباشند به واسطه دارا بودن که جزء ارقام محلی می
در این خوشه به این دلیل بود کـه   وارداتیقرار گرفتن ارقام اصالح شده ایرانی در کنار ارقام  ،همچنین

گیري بین ارقام بومی و و یا دورگ IRRIهاي عموما ارقام اصالح شده ایرانی در اثر گزینش ژرم پالسم
IRRI و همین مشابهت ژنتیکی باعث شده که در یک گروه قرار بگیرند.اند بوجود آمده 

 

 
زنی، وارداتی برنج بر اساس صفات شاخص جوانهژنوتیپ بومی، اصالح شده و  49اي تجزیه خوشه -1 شکل

چه، وزن زنی، شاخص بنیه، وزن خشک ریشهزنی، انرژي جوانهسرعت جوانه، D05 ،D50 ،D95زنی، یکنواختی جوانه
  .چه، وزن خشک گیاهچه و طول گیاهچهخشک ساقه

Figur 1. Cluster analysis of 49 genotypes of native, modified and imported rice by germination index, 
germination uniformity, D05, D50, D95, germination rate, germination energy, vigour index, dry weight 
of rootlet, dry weight of shootlet, dry weight of seedling and seedling length.  
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 هاي برنجژنوتیپ ايخوشه تجزیه از حاصل مختلف هايگروه در مورفولوژیکی صفات میانگین -6 جدول
Table 6. The mean morphological characteristics in different rice genotype groups of cluster analysis. 

 صفات مورد بررسی
trait  

  1گروه 
)Group 1(  

  2گروه 
)Group 2(  

  3گروه 
)Group 3(  

(گرم) چههریش عدد ده وزن خشک  

Dry weight of 10 rootlet (g) 0.009  0.008  0.007  
(گرم)چه ساقهعدد  ده وزن خشک  

Dry weight of 10 shootlet (g) 0.024  0.024  0.018  
(گرم) گیاهچه ده عدد وزن خشک  

Dry weight of 10 seedling(g) 
0.0335  0.0337  0.025  

)متر سانتی(چه طول ریشه  

Length of rootlet (cm) 
7.066  6.129  5.602  

)متر سانتی( چهطول ساقه  

Length of shootlet(cm) 
4.509  4.451  3.476  

)متر سانتی( طول گیاهچه  

Length of seedling(cm) 
11.576  10.580  9.079  

(در ساعت) زنیسرعت جوانه  

Germination rate (per hours) 
0.013  0.012  0.009  

زنییکنواختی جوانه  

Uniformity of germination 
26.244  46.599  50.189  

D05 57.565  62.495  80.388  
D50 72.513  81.907  102.4  
D95 91.811  119.349  144.876  

 شاخص بنیه

Vigour index 
0.160  0.131  0.088  

زنیشاخص جوانه  

Germination Index 
76.244  90.382  108.86  

زنیانرژي جوانه  

Germination energy 
0.793  0.519  0.175  

D05 ،D50  وD95 درصد بذرها جوانه بزند 95و  50، 5که طول می کشد تا  مدت زمانی ترتیببه. 
D05, D50 and D95 are time it takes to reach germination percentage to 5, 50 and 95 percent 
respectively. 

  

(غریب، طارم محلی، علـی کـاظمی،    ژنوتیپ بود که به دو زیر گروه ارقام بومی 8گروه دوم شامل 
گروه  شود.) تقسیم میIR30و  DC-Egypt  ،IR74052-232-1-3( وارداتیسنگ جو و دمسیاه) و ارقام 

باشـد. علـت قرارگیـري    از ارقام اصالح شده می 1باشد که فقط ژنوتیپ گیلژنوتیپ می 8سوم شامل 
دهد به ایـن دلیـل اسـت کـه ایـن      در این گروه که اکثریت آن را ارقام بومی تشکیل می 1ژنوتیپ گیل

 IRRI بـا یکـی از ارقـام    (موسـی طـارم)  رقـم بومی تالقـی  ژنوتیپ یک رقم اصالح شـده حاصـل از   
)Ansitco( دلیل تعدادي از خصوصیات یکسان با ارقام بومی در ایـن گـروه قـرار گرفتـه      باشد و بهمی



 1394)، 4( هشتمنشریه تولید گیاهان زراعی، جلد 

138  

زنـی و  زنـی، شـاخص جوانـه   توان به باال بـودن یکنـواختی جوانـه   از صفات بارز گروه سوم می .است
و پـایین بـودن    درصـد  95و  90، 50، 10، 5زنی هاي نشان دهنده مدت زمان الزم براي جوانهشاخص

چـه، طـول   چه، وزن خشک گیاهچه، طول ریشهچه، وزن خشک ساقهمقادیر صفات وزن خشک ریشه
و  خوشـه بـا توجـه بـه نتـایج تجزیـه       اشـاره نمـود.   زنـی چه، طـول گیاهچـه و سـرعت جوانـه    ساقه

الح شده توان اظهار نمود ارقام موجود در خوشه اول که بیشتر ارقام اصهاي انجام شده می بندي خوشه
باال و ارقام موجود در خوشه سوم که بیشتر ارقام بومی بودند داراي شاخص  بنیهبودند داراي شاخص 

   باشند.پایین می بنیه
شد. در این بررسی دو تابع بدست آمد که  استفاده تشخیص بندي از تجزیه تابعمنظور تایید گروه به

زنی ، شاخص بنیه بذر، شاخص جوانهD5،D10  ،D95زنی، سرعت جوانهصفات به ترتیب در تابع اول 
چه، چه، طول ساقهشاخص بنیه بذر، طول ریشه صفاتبه ترتیب و در تابع دوم و وزن خشک گیاهچه 

زنی و انرژي جوانه چهساقهخشک  زنی، وزنزنی، یکنواختی جوانهشاخص جوانهزنی، سرعت جوانه
توابع بدست آمده و بر اساس ضرایب تاثیر هر صفت  با توجه به ضرایب تاثیر بودند.بیشترین  داراي

ها بیشترین شباهت را به عامل این نتایج ضمن تایید نتایج تجزیه به عامل رسدنظر میدر هر تابع، به
درصد از تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج را به خود اختصاص داده  5/37اول دارد که این عامل به تنهایی 

نشان ها المبدا به عنوان معیار تائید گروه- آماره چند متغیره ویلکس نتایجاین آزمون  همچنین در بود.
 ).7هاي برنج وجود درد (جدول داري بین گروهاي مختلف  از ژنوتیپ داد که اختالف معنی

  
 داري براي دو تابع بدست آمده.المبدا و سطح معنی -مقادیر  ضریب ویلکس -7 جدول

Table 7. Wilkes-lambda and significant level for the two functions. 
  )significant level( داريسطح معنی  )Wilkes-lambda( المبدا- ضریب ویلکس 

  *First functions  0.02  0.000           تابع اول
  *Secound functions  0.35  0.000    تابع دوم

* Significant at 1% level.  * درصد. 1احتمال معنی دار در سطح 
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نمودار تابع تشخیص در نقطه برش انتخاب شده در دندوگرام حاصل از تجزیه کالستر صفات مورد بررسی  -2شکل

 ژنوتیپ بومی، اصالح شده و وارداتی برنج. 49در 
Figure 2. The detection function graph in cut-off point selected in Dendrogram of cluster analysis for 
traits in 49 genotypes of native, modified and imported of rice. 

 
  کلی گیرينتیجه

چه، طول گیاهچه، وزن چه، طول ساقهطول ریشهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد صفات  هب
بر اساس  باشد.ترین صفات در تعیین بنیه بذر برنج میمهم )R50( زنی جوانهو سرعت  چهخشک ریشه

هاي هاي مورد مطالعه را در سه گروه ژنوتیپاي، ژنوتیپصفات موثر در تعیین بنیه بذر، تجزیه خوشه
بندي نمود. ارقام بومی  با دارا بودن کمترین مقادیر و ارقام اصالح طبقه وارداتیبومی، اصالح شده و 

بذر  به ترتیب از شاخص بنیه پایین و با دارا بودن بیشترین مقادیر صفات موثر بر بنیه  وارداتیشده و 
 باالیی برخوردار بودند.
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