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  :چکیده
های اصاالح  نباتات از اهلیت ویژه ای های اصاالح شاده در شارایخ مفتلح محیطی در برنامهدر فرآیند معرفی رقم، مطالعه میزان ساازگاری و پایداری عللکرد یی 

یی  موتانت برنج متحلل به خشااکی صاصاال از موتاساایون دو رقم محلی هاشاالی و یارم محلی و ی  یی     13منظور تعیی  پایداری عللکرد، برخوردار اسااتب به

 4های کامل تصادفی با  رقم شاهد )هاشلی، یارم محلی، خزر و گیالنه( در قالب یرح بلوك  4ون رقم خزر به هلراه  موتانت برنج متحلل به خشاکی صاصل از موتاسی

رنج مرکز تحقیقات  تکرار در مؤساساه تحقیقات برنج کشاور رشات اساتان گیالن، ایساتگاه تحقیقاتی برنج شاهید شایرودی تارسار اساتان مازندران و ایساتگاه تحقیقاتی ب 

  ای  مقایساه میانگی   مورد ارزیابی قرار گرفتندب نتایج تجزیه واریانس صافات مورد بررسای و   1395و  1394های  مرودشات اساتان فارط یی ساا   جهاد کشااورزی

ی موتانت  هااز لحاظ سااازگاری و پایداری عللکرد بهتری  یی  7و   12، 5ها با شاالاره های  صاافات در ونوتیه های موتانت و ارقام شاااهد نشااان داد که ونوتیه

های  دو ساا ، ای  ساه یی  امیدبفش برای اساتفاده در یرح  درها در هر ساه مکان  ها نسابت به ساایر یی امیدبفش بودندب با توجه به بایتر بودن عللکرد ای  یی 

 منظور معرفی رقم انتفاب شدندبتحقیقی ترویجی به

 های امیدبفش موتانتب خشکی، یی سازگاری و پایداری عللکرد، تحلل به ،  برنج:  هاواژهکلید
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Abstract:  
In the process of cultivar introduction, the study of adaptation and yield stability of breeding lines in different environmental 

conditions in plant breeding programs is of special importance. In order to determine the yield stability, 13 drought-tolerant 

rice lines resulting from mutation of two landraces Hashemi and Tarom Mahalli and one drought-tolerant rice mutant line 

resulting from mutation of cultivar Khazar with 4 control cultivars (Hashemi, Tarom Mahalli, Khazar and Gilaneh) were 

evaluated in a four-replicated randomized complete block design in Rice Research Institute of Rasht, Guilan Province, 

Shahid Shiroodi Rice Research Station of Chaparsar, Mazandaran Province and Rice Research Station of Agricultural Jihad 

Research Center of Marvdasht, Fars Province during 1394 and 1395. The results of analysis of variance of the studied traits 

and comparison of the mean of the traits in mutant genotypes and control cultivars showed that genotypes 5, 12 and 7 were 

the best mutant lines in terms of Adaptation and yield stability. Due to the higher yield of these lines than other lines in all 

three places during two years, these three promising lines were selected for using in extension research projects to introduce 

the cultivar. 
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 مقدمه .  1

ای در ایران دارد، باشدب در بی  غالت، برنج جایگاه ویژهتری  منابع دستیابی به انروی میتأمی  کالری مورد نیاز روزانه از غالت از ارزان

 دهدب خود اختصاص میهای گیالن و مازندران را بهکه قسلت اعظم غذای مردم ایران، بفصوص استان یبطور 

ارقام محلی رایج علی از  پائی ،  رغم داشت  کیفیت پفت و خوراك مطلوب به دلیل دارا بدر صا  صاضر استفاده  ودن پتانسیل عللکرد 

رغم دارا بودن عللکرد بای و مقاومت به ی  استفاده از ارقام اصالح شده موجود علیها و خوابیدگی و هلچنت به آفات، بیلاریصساسی

باشدب  پذیر نلی ت مطلوب و در صد خودکفایی امکانیبرای دستیابی به تولید برنج با کیفصوصیات کیفی  بیلاری بالست، به دلیل ضعح خ 

م کیفی با پتانسیل علکرد بای که بتوانند سازگاری و پایداری قابل قبولی  از اینرو، هرگونه تحقیقات هدفلند اصالصی برای دستیابی به ارقا

های رسدب از یرفی، ی  برنامه اصالصی موفق جهت تحقق هدف اصالح واریتهدر شرایخ مفتلح محیطی داشته باشند ضروری بنظر می

ب ]1[ ساعد، به تنوع ونتیکی گیاه زراعی وابسته می باشدهای بهبود یافته صتی تحت شرایخ آب و هوایی نامبرنج با عللکرد بای و ریزمغذی

ه یکی از ابزارهای کارا برای ایجاد تنوع ونتیکی کافی و تولید ارقام زراعی جدید با صفات کیفی و کلّی برتر، موتاسیون بریدینگ )اصالح ب

تری  از معروفب  ]2[  شده اند یافته تولید  ام جهشسویا با استفاده از ارق  %50برنج و    %15روش جهش( بویژه از یریق پرتوتابی گاماستب  

ثانویه   صفات  برای  را  هایی ویژگی (2003هلکاران ) و  یفیتهب  ]3[اشاره کرد    Basmati 370ارقام جهش یافته برنج تولید شده می توان به  

 بی   تفاوت  وجود(  ج  محیخ  از  تأثیرپذیری  صداقل   و   بای  پذیریتوارث  قابلیت(  ب  عللکرد  با  بای   هلبستگی  بودن  دارا(  الح  کردند؛  بیان

منظور (، به1375عبدالهی مبره  )ب  ]4[  صفت  ارزان  و  سریع  گیریاندازه  امکان(  د  و  نظرمورد  صفت  لحاظ   از  بررسی  مورد  هایونوتیه

سا  و در سه منطقه استان گیالن مورد بررسی رقم برنج ایرانی و خارجی را یی سه    8های پیشرفته برنج،  تعیی  پایداری عللکرد یی 

هدف از ب ]5[  با داشت  محصو  زیاد و ضریب رگرسیون معاد  ی  به عنوان ارقام پایدار معرفی شدند   408قرارداد و رقم سایدرود و یی   

های مفتلح جهت معرفی  ها و سا در مکان های موتانت متحلل به خشکی  سازگاری و پایداری عللکرد یی   انجام ای  تحقیق، ارزیابی 

 بودب  های تحقیقی ترویجیبرای استفاده در یرحتعداد معدودی یی  امیدبفش 
 روش کار .  2

یارم محلی و ی  یی  موتانت از رقم    6یی  موتانت از رقم هاشلی،   7یی  موتانت ) 14مواد گیاهی مورد استفاده در ای  آزمایش شامل  

،  1388، در سا   های موتانترقم والدی و شاهد )هاشلی، یارم محلی، خزر و گیالنه( بودندب ای  یی   4یی  موتانت از رقم خزر( به هلراه  

ندب پس  ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایجاد شد از پرتوتابی گاما و موتاسیون بذور ای  ارقام در گاماسل پژوهشکده کشاورزی هسته 

روز( در شالیزارهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات    35-14های مفتلح )سا  بررسی هزاران گیاه موتانت در شرایخ تنش خشکی با شدت  5از  

های کامل تصادفی  در قالب یرح بلوك  ب ای  تحقیق]6[  های متحلل به خشکی انتفاب شدندیی  موتانت بعنوان یی   14برنج کشور، ای   

های موتانت ( مورد بررسی قرار گرفتب یی 1394  -95)  منطقه رشت، تارسر رامسر و مرودشت فارط یی دو سا  زراعی  3تکرار در    4با  

انه پر در خوشه، شکل مورد استفاده در ای  تحقیق بر اساط خصوصیاتی نظیر تیه بوته، ارتفاع بوته، زودرسی، تعداد خوشه بارور، تعداد د

و پس    یو  دوره رشد  درانتفاب گردیدندب    )بر اساط مقیاط های لوله ای شدن برگ و باروری سنبلچه ها(  تحلل به خشکی  و میزان  دانه

بر   یو  خوشه  وارتفاع بوته    تعداد دانه در خوشه،،  دانه  تعداد خوشه در هر بوته، وزن صد،  دانه  ، صفاتی مثل عللکرداز برداشت محصو 

محاسبه و   یور دقیقها بهدار بی  ونوتیهبرای اینکه تفاوت معنیب شدند ارزیابی بوته در هر کرت که به یور تصادفی انتفاب شدند 5روی 

در رشت، در قالب تجزیه ادغام و تنش خشکی    محیخ نسبت داده نشود، تجزیه مرکب دو آزمایش شرایخ نرما  ×    به اثر متقابل ونوتیه

ها مورد  ها جدا شده و واریانس صقیقی ونوتیهمحیخ محاسبه و از اثر واقعی ونوتیه  ×  انجام شد تا بر اساط آن اثر متقابل ونوتیهشده  

و   1394 های )سا  )محیخ یبیعی و محیخ تنش خشکی( و سا  آزمون قرار گیردب در ای  تجزیه، ونوتیه به عنوان فاکتور ثابت و محیخ

ها بر مبنای امید دار بودن تفاوت صقیقی بی  ونوتیهر تصادفی آزمایشی در نظر گرفته شد و آزمون فرض معنیعنوان فاکتو( به1395

محیخ روی هر ی  از صفات مورد    × که اثر متقابل ونوتیه  ریاضی میانگی  مربعات منابع تغییر مفتلح انجام شدب بر ای  اساط، در صورتی
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اثر متقابل فوق انجام شد، اما وقتی    MSها به  ونوتیه  MSها از یریق نسبت  دار بی  ونوتیهت معنیدار بود، آزمون فرض تفاومطالعه معنی

محیخ ادغام شده و اشتباه جدیدی از یریق پولینگ ای    ×دار نبود دو منبع اشتباه آزمایشی و اثر متقابل ونوتیه که ای  اثر متقابل معنی

 ها بر مبنای اشتباه جدید مورد آزمون قرار گرفتبدار بی  ونوتیهعنیدست آمد و به ای  ترتیب تفاوت م منابع به

  گیری. نتیجه3

آزمون یکنواختی    ،یور جداگانه انجام شدب ساس و مقایسه میانگی  صفات مورد بررسی در هر مکان و برای هر سا  به  ابتدا تجزیه واریانس

 هر سه مکان و هر دو سا  انجام شدب در گیری شده، برای صفات مشترك اندازهواریانس 

 

 نتایج سال اول 
در سطح ر ونوتیه در هله صفات مورد بررسی،  اثدر هر سه منطقه،    مشفص شد که  گیری شده در سا  او ،صفات اندازهبا تجزیه واریانس  
میزان ضریب بعنوان مثا ، در منطقه رشت، ها در صفات مورد بررسی داشتب دار شد که ای  نشان از اختالف بی  ونوتیه ی  درصد معنی

 (ب 1خوشه متغیر بود )جدو   برای صفت تعداد دانه پوك در 90/13 ارتفاع بوته تابرای صفت  002/1از صفات تغییرات 
 

 1394سال  -نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در رشت -1جدول 

 میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی 
 منابع تغییرات 

 عملکرد 
وزن صد 

 دانه 

درصد 

 باروری 

تعداد دانه  

 پوک 

تعداد دانه  

 سالم 

طول 

 خوشه

تعداد  

 پنجه
 ارتفاع بوته 

ns 51993 ns 001 /0 ns 36 /0 ns 129 /1 ns 98 /10 ns 60 /1 ns 97 /2 ns 87 /1 3  تکرار 

 ژنوتیپ  17 624/ 6** 34/ 50** 25/ 71** 758/ 71** 299/ 5** 152/ 77** 0/ 24** 1279927**

 خطا 51 2/ 027 2/ 10 0/ 92 12/ 34 3/ 45 1/ 31 0/ 001 37363

 ضریب تغییرات   1/ 002 9/ 28 3/ 40 3/ 09 13/ 90 1/ 28 1/ 30 4/ 17

 

ns ب دار در سطح ی  درصددار در سطح پنج درصد و معنیدار، معنیترتیب غیر معنی، * و ** به 
 

دار شدن اثر ونوتیه برای تلامی صفات مورد بررسی، مقایسه میانگی  بر اساط آزمون توکی در سطح پنج درصد برای با توجه به معنی

 نشان داده شده استب   2تلامی صفات انجام شد که در جدو  
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 1394سال  -ر رشتهای موتانت و ارقام شاهد دمقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ژنوتیپ -2جدول  

 ژنوتیپ 
   طول خوشه تعداد پنجه  ارتفاع بوته

 درصد باروری تعداد دانه پوک  تعداد دانه سالم
وزن صد 

 دانه 
 عملکرد 

1 *f -d25/144 bc50/17 c-f12/28 ef75/112 gh75/5 a14/95 a95/2 c-e50/4915 
2 d-f25/144 c-e75/14 gh62/24 h98 d-g50/10 d33/90 bc82/2 d-g4592 
3 d-f50/144 bc25/17 e-g75/26 f-h50/105 d-f11 cd55/90 c80/2 b-e25/4944 
4 fg50/141 c-e50/15 d-f75/27 f-h50/106 d-f50/11 d26/90 ef53/2 bc25/5131 
5 h50/134 d-f75/12 e-g50/26 ef112 c-h8 a-c33/93 c81/2 b50/5438 
6 c-e75/145 c-f14 e-g75/26 de50/117 f-h25/7 ab19/94 a91/2 f-i50/4380 
7 fg50/141 b-d50/16 a50/31 cd25/122 e-h50/8 a-c51/93 bc83/2 e-h4492 
8 ef50/143 a50/22 a25/31 h50/97 e-h25/9 b-d35/91 e-g51/2 c-e4644 
9 c25/149 b-d16 ab62/30 f-h104 d-f50/11 de06/90 d65/2 d-g75/4597 
10 cd75/147 ab50/19 a-d37/29 e-g50/109 e-h75/7 a-c40/93 gh43/2 b-e50/4963 
11 b50/154 c-e75/14 a50/31 a25/145 de50/12 b-d08/92 hi41/2 g-j75/4106 
12 g50/139 c-e50/15 d-f75/27 bc75/129 e-h50/8 ab82/93 de59/2 a25/5971 
13 cd50/147 d-f13 e-g50/26 cd25/125 h50/5 a79/95 ef52/2 f-j4249 
14 i75/124 f50/10 b-e75/28 h50/99 a37 h94/72 ij34/2 f-j75/4208 
 i128 ef12 a-c25/30 h100 b50/31 g09/76 jk28/2 h-j25/4066 خزر
 b50/156 c-e75/14 a-c37/30 gh102 c25/15 f05/87 f-h47/2 ij75/3885 هاشلی 
 a25/162 c-e75/14 fg80/25 de118 c50/19 f81/85 l13/2 j3759 یارم محلی 
 j75/107 ab75/19 h62/22 b25/135 c75/19 ef25/87 k24/2 b-d50/4995 گیالنه 

 درصد با آزمون توکی دارندب  5داری در سطح های دارای صروف متفاوت با یکدیگر اخنالف معنی میانگی  * 

 
 

 4/111و    160،  162  تا  متر در رقم گیالنهسانتی  5/79و    104،  108از    در رشت، تارسر و مرودشت فارط  میانگی  صفت ارتفاع بوته

داری یور معنیهای موتانت صاصل از رقم یارم محلی هلگی بهیی در هر سه منطقه،  (ب  2)جدو   متغیر بود  متر در رقم یارم محلی  سانتی

های موتانت را در بی  یی  در هر سه منطقه کلتری  ارتفاع بوته 5که یی  شلاره یوری به داشتند از رقم یارم محلیارتفاع بوته کلتری  

ارتفاع بوته بسیار کلتری در مقایسه با رشت و تارسر   های مورد بررسی در شرایخ مرودشتیهب تلامی ونوت(2یارم محلی داشت )جدو   

های موتانت صاصل از رقم  یی   با دو مکان رشت و تارسر باشدب شرایخ متفاوت آب و هوایی در مرودشت    تواند به خایر داشتند که ای  می

بوته یور معنیبه  11جز یی  شلاره  هاشلی به ارتفاع  به رقم هاشلی داشتند بهداری   139با    12که یی  شلاره  یوری کلتری نسبت 

جز های موتانت یارم محلی بهبی  یی   رشت،  در  (ب2)جدو     ای موتانت هاشلی داشتهبی  یی   کلتری  ارتفاع بوته را در  ،مترسانتی

ها تعداد پنجه تقریبا مشابهی را با خود رقم یارم محلی که تعداد پنجه کلتری نسبت به رقم یارم محلی داشت بقیه یی   5یی  شلاره  

داری ها در صفت تعداد پنجه اختالف معنی، بقیه یی 10و    8موتانت  جز دو یی   ههای موتانت هاشلی بدر بی  یی هلچنی ،  داشتندب  

داری با ارقام  اختالف معنی  11جز یی  شلاره  های موتانت یارم محلی و هاشلی بهیی در تارسر،    (ب2با رقم هاشلی نداشتند )جدو   

در صفت   های موتانت یارم محلی و هاشلییی مرودشت،  ب هر تند، در  والدینی خود در میزان میانگی  صفت تعداد پنجه در بوته نداشتند

بوته در  پنجه  نداشتندب  اختالف معنی  تعداد  والدی شان  ارقام  با  موتانت شلاره  داری  میانگی  یو  خوشه  7یی   بی    بیشتری   در  را 

های داری در تلامی یی یور معنیبه در رشت و تارسر، تعداد دانه سالم (ب2)جدو     در هر سه منطقه نشان داد  های مورد بررسیونوتیه 

های موتانت یارم از خود رقم هاشلی بودب ولی میزان ای  صفت در یی   بیشتر  9و    8های  ی  موتانت با شلارهجز دو یموتانت هاشلی به

های یارم  ه در تلامی یی میانگی  تعداد دانه سالم در خوشاما در مرودشت،  (ب 2محلی کلتر و یا مساوی با خود یارم محلی بود )جدو  

های موتانت هاشلی  یی   یور کلی درصد باروریب در رشت و تارسر، بهکلتر از ارقام والدی شان بود  7جز یی  شلاره  محلی و هاشلی به

یارم محلی از   های موتانت درصد باروری در یی ولی در مرودشت،    ب( 2)جدو     ها بیشتر بودهای موتانت یارم محلی از والدی  آنو یی 

ب  داری در میانگی  ای  صفت با خود رقم هاشلی نداشتندهای موتانت هاشلی اختالف معنیداری کلتر بود ولی یی یور معنیها به  والد آن

های یی ولی    داری بیشتر از خود رقم یارم محلی بودبیور معنیهای موتانت یارم محلی بهوزن صد دانه در تلامی یی در هر سه منطقه،  
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ترتیب یی  موتانت بیشتری  عللکرد را بهدر رشت،    (ب 2)جدو     ای  صفت نداشتند  با والد خود در اندازه  داریموتانت هاشلی اختالف معنی

بیشتری  عللکرد نشان دادندب در تارسر،    کیلوگرم در هکتار  5438با    5کیلوگرم در هکتار و ساس یی  موتانت شلاره    5971با    12شلاره  

  کیلوگرم در هکتار مشاهده شدب  5915با    12کیلوگرم در هکتار و ساس یی  موتانت شلاره    6193با    5ترتیب در یی  موتانت شلاره  به

 5یی  موتانت شلاره    کیلوگرم در هکتار،  5330درودزن با  بومی استان فارط،  ترتیب در رقم  هبیشتری  عللکرد بهر تند، در مرودشت،  

در مجلوع در هر سه منطقه، کیلوگرم در هکتار مشاهده شدب     5037با    12یی  موتانت شلاره    کیلوگرم در هکتار و ساس،  5139با  

داشتندب هلچنی ، یی یور معنیبه  انت یارم محلی های موتیی  محلی  رقم یارم  به خود  نسبت  بیشتری  عللکرد  موتانت داری  های 

 (ب 2 )جدو م هاشلی در میزان عللکرد نداشتند داری با خود رقتفاوت معنی 12و  7بجز دو یی  شلاره  هاشلی

 نتایج سال دوم 

اثر ونوتیه در هله صفات مورد بررسی در سطح در هر سه منطقه،  مشفص شد که    ، گیری شده در سا  دومبا تجزیه واریانس صفات اندازه

صفات در منطقه   میزان ضریب تغییراتبعنوان مثا ،  ب  ها در ای  صفات بودبی  ونوتیهاختالف    دار شد که ای  بیانگردرصد معنی  ی 

 (ب 3)جدو  عداد دانه پوك در خوشه متغیر بود برای صفت ت 80/17برای صفت وزن صد دانه تا  67/1از  رشت،

صفات مورد بررسی، مقایسه میانگی  بر اساط آزمون توکی در سطح پنج درصد برای   دار شدن اثر ونوتیه برای تلامی با توجه به معنی

 نشان داده شده استب 4تلامی صفات انجام شد که در جدو  

 
 1395سال  -تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در رشت -3جدول 

 میانگین مربعات 

درجه 
 آزادی 

 منابع تغییرات 
 عملکرد 

وزن صد 
 دانه 

 باروریدرصد 
تعداد دانه  

 پوک 
تعداد دانه  

 سالم 
 ارتفاع بوته  تعداد پنجه  طول خوشه

ns 25757 ns 002 /0 ns 28 /3 ns 20 /5 * 87 /37 ns 37 /0 * 07 /5 ns 74 /9 3  تکرار 

 ژنوتیپ  17 619/ 3** 16/ 20** 22/ 53** 442/ 04** 369/ 10** 192/ 8** 0/ 298** 961297**

 خطا 51 17/ 78 1/ 59 1/ 01 12/ 56 51/ 19 2/ 38 0/ 002 26908

 ضریب تغییرات   2/ 98 8/ 23 3/ 67 3/ 42 17/ 80 1/ 73 1/ 67 3/ 48

nsب دار در سطح ی  درصددار در سطح پنج درصد و معنیدار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 
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1395سال  -های موتانت و ارقام شاهد در رشتژنوتیپمقایسه میانگین صفات مورد بررسی در   -4جدول   

 طول خوشه تعداد پنجه  ارتفاع بوته  ژنوتیپ 
تعداد  دانه  

 سالم 
تعداد دانه  

 پوک 
درصد 
 باروری 

 عملکرد  وزن صد دانه 

1 *ef 25 /135 a-e25/15 d-g25 /27 a50 /118 fg25 /7 a-c22/94 b3 e-i4636 

2 c-e75/144 c-f25 /13 e-h37 /26 f50 /87 fg50 /7 bc08 /92 b99 /2 c-g75 /4679 

3 c-e75/144 a25 /18 c-g50 /27 ef75 /93 ef10 c-e39/90 a22 /3 ij50 /4253 

4 c-e75/142 a-c50/16 f-i37 /25 c-e50/99 ef50 /10 c-e45/90 a22 /3 c-g25 /4697 

5 d-f75 /135 a25 /17 b-e28 ab50 /110 e-g50 /9 bc09 /92 cd83 /2 a25 /6152 

6 c-e143 b-f75 /13 e-h87 /25 b-d105 e-g8 a-c93/92 bc93 /2 d-i4651 

7 c-e144 a-e50/15 a87 /31 ab114 g75 /3 a84 /96 de72 /2 bc25 /5077 

8 b-d50 /146 ad16 ab25 /30 d-f25 /96 e-g50 /9 b-d02 /91 e-g63 /2 j75 /4078 

9 b-e75 /145 ad16 c-f62 /27 ef95 e-g25 /9 b-d12 /91 ef69 /2 c-f50 /4743 

10 bc148 f50 /11 a-d75 /29 c-e100 fg6 a-c36 /94 e-g61 /2 h-j75 /4261 

11 bc149 ad16 a-c30 ab75 /112 ef75 /9 bc06 /92 ef68 /2 e-i75 /4560 

12 c-e25/140 a25 /17 b-e28 a50 /119 fg7 ab47 /94 g56 /2 b75 /5416 

13 c-e75/144 b-f50 /13 e-h62 /26 bc25 /106 fg50 /7 a-c42/93 g52 /2 c-e4812 

14 f128 d-f75 /12 hi37 /24 ef75 /92 a50 /41 h05 /69 h37 /2 f-j75 /4376 

 f25 /128 ef50 /12 hi25 c-e75/97 b75 /29 g82 /76 h37 /2 e-i4582 خزر

 ab156 a-e 75 /15 a75 /30 f50 /88 de75 /13 e58 /86 fg60 /2 e-j75 /4406 هاشلی 

یارم  
 محلی

a162 ab75 /16 c-g50 /27 b25 /109 c50 /23 f35 /82 i19 /2 g-j4300 

 g25 /104 a25 /18 i87 /22 a75 /118 d50 /16 ed80 /87 h35 /2 b-d25 /5073 گیالنه

 *میانگی های دارای صروف متفاوت با یکدیگر اختالف معنیداری در سطح 5 درصد با آزمون توکی دارندب

 
در بی  تلامی    در رقم یارم محلی و بیشتری  آن    منطقه، در رقم گیالنه نند سا  او  در هر سه  تری  ارتفاع بوته در سا  دوم هلاکل

داری ارتفاع یور معنیهای موتانت رقم یارم محلی هلگی بهیی در رشت و تارسر،  (ب  4)جدو     های مورد بررسی مشاهده شدونوتیه 
 131اع بوته )کلتری  ارتف  12های موتانت رقم هاشلی نیز یی  شلاره  در بی  یی ه کلتری از رقم یارم محلی داشتندب هلچنی ،  بوت

ارتفاع بوته بسیار کلتری   ،در هر دو سا  مورد بررسی  های مورد بررسییهتلامی ونوت  ولی در مرودشت،  (ب4)جدو   متر( را داشت  سانتی
داری ارتفاع بوته کلتری از رقم یارم محلی  یور معنیرقم یارم محلی هلگی به  وتانتهای میی   تارسر داشتندبدر مقایسه با رشت و  

های یی داری با خود رقم هاشلی نداشتندب در هر سه منطقه،  یموتانت رقم هاشلی در ارتفاع بوته اختالف معن  هاییی   داشتند ولی
(ب از بی  4)جدو     پنجه نداشتند  تعداد  والدی خود در میزان میانگی  صفت  مداری با ارقایموتانت یارم محلی و هاشلی اختالف معن

 در هر سه منطقه،   (ب 4)جدو     مشاهده شد   در هر سه منطقه  7  موتانت شلاره  های مورد مطالعه، بیشتری  یو  خوشه در یی ونوتیه
کلتر از خود رقم یارم محلی  داری  معنی  یوربه   5و    1به جز شلاره    محلی یارم    هایمیانگی  تعداد دانه سالم در خوشه در تلامی یی 

  ری نسبت به خود رقم هاشلی تولید کردند داری تعداد دانه سالم بیشتیور معنیبه  شلیهای موتانت هایی تقریباً تلامی    صالیکه  بود در
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های موتانت یارم محلی از والدی  موتانت هاشلی و یی های  در یی   صفت درصد باروری در منطقه رشت، نظیر سا  او ،  (ب4)جدو   
ها بیشتر بود ولی های موتانت یارم محلی از والد آندرصد باروری در یی ب در صالیکه در منطقه تارسر، (4 و  2 و اها بیشتر بود )جدآن 
وزن تندب در هر سه منطقه، نظیر سا  او ،  د رقم هاشلی نداشداری در میانگی  ای  صفت با خوهای موتانت هاشلی اختالف معنییی 

های موتانت هاشلی اختالف  داری بیشتر از خود رقم یارم محلی بودب ولی یی یور معنیهای موتانت یارم محلی بهصد دانه در تلامی یی 
با    5ترتیب در یی  موتانت شلاره بیشتری  عللکرد بهدر رشت و تارسر، (ب 4داری با والد خود در اندازه ای  صفت نداشتند )جدو  معنی
در رشت،   (ب4)جدو     کیلوگرم در هکتار مشاهده شد  5280و    5417با    12یی  موتانت شلاره    ،کیلوگرم در هکتار و ساس  5927و    6152

  در مرودشت،  ان دادبعللکرد بسیار خوبی را یی دو سا  از خود نش  7، یی  موتانت شلاره  12و    5عالوه بر یی  های موتانت با شلاره های  
کیلوگرم در هکتار، یی    4910با    10کیلوگرم در هکتار، یی  موتانت شلاره    5354ترتیب در رقم بومی درودزن با  بیشتری  عللکرد به

 کیلوگرم در هکتار مشاهده شدب   4590و   4719با   7و   12های موتانت شلاره کیلوگرم در هکتار و ساس، یی  4717با   5موتانت شلاره 
 

 برنج مورد مطالعه تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکینتایج تجزیه واریانس مرکب ژنوتیپ های  
اصتلا  ی  درصد  نشان داد که اثر محیخ برای کلیه صفات در سطح  برای صفات مورد مطالعه    ونوتیه  18نتایج تجزیه واریانس مرکب  

تغییر در میزان   ، دار بود، به ای  مفهوم که محیخ یبیعی و تنش خشکی اثر یکسانی بر روی صفات مذکور نداشتند یا به عبارت دیگرمعنی
ها  خایر زمان بروز آن دار بوده است، که یکی از دییل آن بفایر ای  است که بیشتر صفات مذکور بهای  صفات در دو شرایخ اسلزی معنی

د که تنش خشکی وجود  گیری شده در مراصل ابتدایی رشگیرند یعنی صفات اندازهو عوامل دیگر، بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می
ته در ای از دوره تداوم ای  صفات مانند عللکرد دانه، تعداد دانه پر در خوشه و تعداد خوشهثیر قرار نگرفته و بفش علدهنداشت، تحت تأ 

داری تحت تاثیر تغییرات شرایخ تنش خشکی قرار گرفتندب اثر سا  هم برای یور معنیدر مراصل انتهایی رشد گیاه است، به  کهخوشه  
ها از نظر کلیه دادب هلچنی  بی  ونوتیهدهنده وضعیت متفاوت سا  در بروز صفات مورد مطالعه میکلیه صفات معنی دار بود که نشان

داری از نظر های مورد مطالعه تفاوت معنیدر هر دو محیخ وجود داشت که مفهوم آن ای  بود که بی  ونوتیهای  صفات تنوع قابل مالصظه
های مفتلح دار بود، به ای  مفهوم که واکنش ونوتیهمحیخ نیز برای تلامی صفات معنی  ×کلیه صفات وجود داشتب اثر متقابل ونوتیه  

اند،  ها اعلا  نلودهه عبارت دیگر، شرایخ محیطی مفتلح اثرات متفاوتی بر روی ونوتیهدر شرایخ متفاوت اسلزی یکسان نبوده استب ب
 هایی که در محیخ یبیعی دارای ارزش بایتری بودند، در محیخ دارای تنش خشکی ارزش کلتری داشتندیوری که برخی از ونوتیهبه

 ب (5)جدو  

 در رشت   بدون تنش و تنش خشکی  هایدر محیطتجزیه واریانس مرکب صفات در ژنوتیپ های برنج    - 5جدول  

 منبع تغییرات 
درجه 

 آزادی 

 ( صفات مورد بررسیMSمیانگین مربعات )

 ارتفاع بوته 
تعداد  

 پنجه

طول 

 خوشه
 دانه پوک  دانه پر 

درصد 

 باروری 

وزن صد 

 دانه 
 عملکرد دانه 

 395948560/ 20** 2/ 09** 13725/ 39** 15109/ 01** 40778/ 92** 18/ 10** 168/ 06** 3273/ 75** 1 محیط

 1926684/ 50** 0/ 92** 61/ 56** 102/ 72** 520/ 03** 40/ 65** 95/ 68** 34/ 03* 1 سال

 ns48 /0 **09 /3563 *39 /29 **15 /103 ns0001 /0 **30 /517992 53/ 39** 160/ 50** 1 محیط ×سال 

  ×بلوک  )سال 

 محیط(
8 ns17 /4 ns70 /2 ns79 /0 ns12 /19 ns40 /6 ns71 /1 ns002/0 ns50 /21677 

 4690078/ 80** 0/ 80** 1172/ 19** 2057/ 89** 1876/ 74** 63/ 59** 55/ 34** 2177/ 18** 17 ژنوتیپ 

 926637/ 90** 0/ 052** 133/ 34** 155/ 37** 682/ 02** 7/ 52** 27/ 00** 40/ 86** 17 محیط ×ژنوتیپ

 244185/ 60** 0/ 071** 10/ 63** 23/ 43** 79/ 83** 15/ 94** 9/ 09** 17/ 03** 17 سال ×ژنوتیپ

 ns0001 /0 **70 /269771 8/ 86** 21/ 62** 132/ 08** 3/ 39** 24/ 72** 20/ 84** 17 سال×محیط ×ژنوتیپ

 20521/ 80 0/ 002 2/ 72 5/ 88 14/ 31 1/ 06 2/ 06** 5/ 99 136 اشتباه آزمایشی 

 4/ 09 1/ 85 1/ 99 11/ 93 3/ 91 3/ 74 8/ 84 1/ 77 - ضریب تغییرات 

ns ب دار در سطح ی  درصددار در سطح پنج درصد و معنیدار، معنیترتیب غیر معنی، * و ** به 
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ها و  در مکان  های موتانت و ارقام شاهدای  صفات در ونوتیه  مقایسه میانگی پس از بررسی نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی و  

بایتر بودن و با توجه به    بدون تنش و تنش خشکی  هایمحیختجزیه واریانس مرکب صفات در ونوتیه های برنج در  های مفتلح و  سا 

برای   ای  سه یی  امیدبفش،   ،دو سا   یی ها در هر سه مکان  نسبت به سایر یی   7و    12،  5  های   شلارهامیدبفش با    ی هاعللکرد یی  

 منظور معرفی رقم انتفاب شدندب های تحقیقی ترویجی بهاستفاده در یرح
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