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  چكيده

 مطالعـه حاضـر تـأثیر    در .باشـد مـی  مرتفع و معتدل نواحی در ویژهبه برنج رشد بر تأثیرگذار محیطی هايتنش ترینمهم از یکی سرما تنش
 لنجـان  گـرده،  یاسـوج،  چمپـا  شـامل ( بـرنج  رقـم  12 بر اصلی عامل عنوانبه گرادسانتی درجه 10 و 5 ،)25( شاهد شامل مختلف دماهاي

 صـورت بـه  فرعـی  عامـل  عنـوان بـه ) 304 و طارم موسی سرایی، حسن غریب، دوالر، ممسنی، سیاهدم شفق، کوهسار، کامفیروز، عسکري،
 بـر  آنها برهمکنش و رقم دما، اثر واریانس تجزیه نتایج طبق. گرفت قرار بررسی مورد تکرار 3 با تصادفی کامالً طرح قالب در پالت اسپلیت

 کـه  داد نشـان  هـا میـانگین  مقایسـه  .باشدمی مطالعه مورد ارقام بین تنوع وجود ةدهندنشان که گردید دارمعنی شده گیرياندازه صفات کلیه
 و ژنـوتیپی  همبستگی ضرایب بررسی. یافتند کاهش ،تنش عدم به نسبت تنش حالت در شده گیرياندازه مورفولوژیکی صفات کلیه میانگین
 مانند هوایی اندام با مرتبط صفات داد که ننشا صفات تنش مقادیر شدت و تنش بدون و سرما تنش شرایط در ارزیابی مورد صفات فنوتیپی

 ايگیاهچـه  مرحلـه  در سـرما  تنش شرایط در متحمل ارقام مستقیم غیر انتخاب جهت مناسبی صفات هوایی، اندام ارتفاع و خشک و تر وزن
 تـرین مناسب عنوانبه مپا یاسوجو چ غریب ارقام Yp و STI، Ys بعدي سه نمودار از استفاده با مطالعه مورد ارقام تفکیک براساس. باشندمی

 کـامفیروز،  عسـکري،  لنجـان  گـرده،  شـامل  بررسـی  مـورد  ارقام اکثر. شدند شناسایی سرما تنش بدون و تنش در شرایط ارقام براي کشت
ـ در مرحله گیاهچه سرما حساس به ارقام سرایی حسن و طارم موسی ،304 ممسنی، سیاهدم کوهسار، ایج تالقـی  اي بودند. با توجه به این نت

هـاي اصـالحی   تواند منجر به تفکیک متجاوز و بهبود تحمل به سرما در برنامـه بین ارقام متحمل (غریب و چمپا یاسوج) و ارقام حساس می
  برنج گردد.

  

  

  ژنتیکی قندهاي محلول، نشت الکترولیت و همبستگی :يکليد يهاواژه
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  مقدمه
هـاي محیطـی   تـرین تـنش  دماي پائین یا تنش سرما یکی از مهم

ژه در نـواحی معتـدل و مرتفـع    ویـ تأثیرگذار بر رشـد بـرنج بـه   
). میزان خسارت ناشی از تنش سرما در برنج 29و  28باشد (می

سـرما بسـتگی    ةمعموالً به مرحله رشد، شدت سرما و طول دور
زنـی و رشـد اولیـه    ). متوسط دامنه دمـایی بـراي جوانـه   9دارد (

باشد، تنش گراد میدرجه سانتی 35تا  20هاي برنج بین گیاهچه
زنـی ضـعیف، تـأخیر در رشـد     این زمان موجب جوانهسرما در 
هـا در خزانـه و در نهایـت عـدم     ها و یا مـرگ گیاهچـه  گیاهچه

هـاي اخیـر نیـز    ). در سال28و  6گردد (رسیدگی یکنواخت می
معیار  عنوانبهآمیزي از قدرت گیاهچه موفقیت طوربهنژادگران به

و بـاال در   دماي پائین اصلی انتخاب جهت بهبود تحمل به تنش
) در 12). فـارل و همکـاران (  1انـد ( برخی گیاهان استفاده کرده
برابـري در   5هاي بـرنج یـک تفـاوت    آزمایشی بر روي گیاهچه

توده گیاهچه بـین تیمارهـاي دمـاي کـم و زیـاد      میانگین زیست
داري ) نیز کاهش معنـی 26مشاهده کردند. سلیمانی و همکاران (

ز ارقام برنج بر اثر تـنش دمـاي   هاي تعدادي ادر قدرت گیاهچه
توانـد مراحـل نمـوي و    پائین مشاهده کردند. دمـاي پـائین مـی   

قــرار دهــد و بــا کــاهش میــزان  تــأثیرتحــتفتوســنتز بــرنج را 
غیر مستقیم  طوربهها رشد آن را کاهش و در نتیجه کربوهیدرات

 و نایــدو تحقیقــات ). نتــایج18باعـث کــاهش عملکــرد شـود (  
 هـاي کننـده  محافظـت  کـه  اسـت  داده شـان ن) 2005( همکاران
 را پـائین  دمـاي  تنش به نسبت تحمل داريمعنی طوربه اسمزي

 هـاي اندام توسعه و ریشه رشد توانندمی و داده افزایش برنج در
 16 و 10( پـائین  دمـاي  تـنش  شرایط در درصد 50 تا را هوایی
 ).18( دهنـد  افـزایش ) روز - شـب  ترتیـب به گرادسانتی درجه
 تـنش  تحـت  هـاي بافـت  از الکترولیـت  نشت میزان گیريزهاندا

 سـرما  بـه  مقاومت سنجش براي قبولی قابل معیار تواندمی سرما
از  1932 سـال  در همکاران دکستر و بار اولین براي ).22( باشد
 سـرماي  به تحمل براي بررسی وضعیت الکتریکی هدایت روش
 انـد کـرده مزرعـه اسـتفاده    شـرایط  در و زمستان در گندم طوقه

هـا براسـاس   معیارهاي مختلفی جهـت گـزینش ژنوتیـپ   ). 22(

هاي واجد یا فاقد تنش پیشنهاد شـده اسـت.   نمودشان در محیط
ــدز ( ــه تــنش (14فرنان ــه) را STI) شــاخص تحمــل ب  منظــورب

ها در شرایط تـنش و بـدون تـنش پیشـنهاد     بندي ژنوتیپتقسیم
 )SIتـنش(  شـدت ) STI( تـنش  تحمل شاخص نموده است. در

 به تحمل باشد باالتر شاخص این مقدار هرچه و باشدمی دخیل
 . وضـعیت )7( اسـت  بـاالتر  ژنوتیـپ  عملکـرد  پتانسـیل  و تنش
 است، شده گزارش برنج رشد مختلف مراحل در سرما به تحمل

 و زنـی جوانـه  بـاالي  قدرت با ارقام که است شده بیان چنینهم
 نیـز  بعـدي  لمراحـ  در پـایین  دماي شرایط تحت گیاهچه، رشد

 بـا توجـه بـه مطالعـات    ). 9( باشندمی ترمتحمل سرما به نسبت
 صـورت  ایران در برنج سرماي به تحمل خصوص که در اندکی
است و اهمیت موضوع، ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی       گرفته

تحمل تـنش بـه سـرما در تعـدادي از ارقـام بـرنج و شناسـایی        
اي گیاهچـه هاي مرتبط بـا تحمـل بـه سـرما در مرحلـه      ویژگی

  طراحی و اجرا گردید.
  

  هامواد و روش
 10 و 5 ،)25( شاهد شامل مختلف دماهاي تأثیر آزمایش این در

  بـرنج  رقـم  12 بـر  اصـلی  عامـل  عنـوان بـه  گـراد سـانتی  درجه
 در پـالت  اسـپلیت  صـورت بـه  فرعی عامل عنوانبه) 1(جدول 

سال تکرار در دانشگاه یاسوج در  3 با تصادفی کامالً طرح قالب
پــس از  بــذور ارقــام .گرفــت قــرار بررســی مــورد 1391 - 92

هـاي  دیـش دارشدن، در پتـري جوانه منظوربهضدعفونی سطحی 
 دماي با انکوباتور حاوي مقداري آب مقطر قرار داده شدند و به

 پس. گردیدند منتقل تاریکی شرایط و گرادسانتی درجه 25 ± 2
ــذور ســاعت، 48 گذشــت از ــه ب  در و انتخــاب ســالم دارجوان

 خاك حاوي که مترسانتی 10کوچک با ارتفاع و قطر  هايگلدان
 هـر  در شده کشت بذر تعداد. گردیدند کشت بودند برنج مزرعه
 مـورد  دمایی تیمار اعمال منظوربه. بود عدد 15 تا 12 نیز گلدان
 زمـان  تـا  تیمـار  هـر  به مربوط هايگلدان سطح دما، هر در نظر

 پس روز 8 تا 7 حدود( برگی 2 - 3 ۀمرحل به ارقام اکثر رسیدن
   و شـب ( گـراد سـانتی  درجـه  25 دمـاي  در) گلدان در کشت از
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  . مشخصات ارقام مورد بررسی1جدول 
  آوريمحل جمع  رقم  ردیف

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

  چمپا یاسوج
  گرده

  لنجان عسکري
  کامفیروز
  کوهسار
  شفق

  سیاه ممسنیدم
  دوالر
  غریب
304  

  ییحسن سرا
  موسی طارم

  یاسوج - کهگیلویه و بویراحمد
  لوداب - کهگیلویه و بویراحمد

  فالرد - اصفهان
  کامفیروز - فارس

  مؤسسه برنج کشور (رقم اصالحی مقاوم به سرما)
  )سرما به مقاوم اصالحی رقم( کشور برنج مؤسسه

  نورآباد ممسنی - فارس
  آمریکا

  مؤسسه برنج کشور
  مؤسسه برنج کشور

  کشور مؤسسه برنج
  موسسه برنج کشور

  
 9500 نـور  شـدت  و روز/  شـب  ساعت 12 نوري ة، دور)روز

دیگـر   رشـد  هـاي اتاقـک  دمـاي  سـپس . شدند لوکس نگهداري
 درجـه  10 یـا  5( یافـت  کـاهش  سـرما  تـنش  اعمـال  منظـور به

هــاي یکنواخــت بــه هــاي حــاوي بوتــهو گلــدان )گــرادســانتی
 از روز 10 ذشـت گ از پس هاي رشد مربوط منتقل شدند.اتاقک
 انـدام  ارتفـاع  سـاقه،  ارتفاع صفات نظر مورد دمایی تیمار اعمال
 ریشـه،  و هـوایی  انـدام  خشـک  و تـر  وزن ریشـه،  طول هوایی،
 گیـري اندازه زیر شرح به الکترولیت نشت و کل محلول قندهاي
  .شدند
 وشـوي شسـت  و گلـدان  هر از بوتهسه  کردن خارج از پس  
 و تـر  وزن ریشه، فاع اندام هوایی، طولها، ارتفاع ساقه، ارتریشه

 بوتـه  سـه  هـر  انـدام هـوایی   خشـک  و تـر  وزن ریشـه،  خشک
 عنـوان بـه  شده گیرياندازه صفات میانگین و گردید گیرياندازه
  گیــريبــراي انــدازه  .شــدند گرفتــه نظــر در تکــرار یــک

بـه روش   هـا بـرگ  از الکلـی  عصـاره  قندهاي محلول کل ابتـدا 
 قنـدهاي  گیـري انـدازه  جهـت  .شـد  تهیه )23لچاژر ( و پاکوئین
  و اسـپکتروفتومتر ) 19( همکـاران  و ایریگـوئن  روش از محلول

 میـزان  گیـري انـدازه  منظوربهاستفاده شد. ) AE-UB1606 مدل(

ــت نشــت ــاالکترولی ــداري ه ــه از مق ــرگ نمون ــازه ب ــا ت  وزن ب

 آزمایش هايلوله در و شد داده برش مساوي قطعات در یکسان
 صـورت بـه ) لیتـر میلـی  10( یکسـان  حجـم  با مقطر آب حاوي

 از پـس . شد نگهداري آزمایشگاه شرایط در و داده قرار جداگانه
 از اسـتفاده  بـا  نمونـه  هـر  الکتریکـی  هدایت ساعت 24 گذشت
). EC1( شـد  يگیـر انـدازه  )Cond720(مـدل   متـر  EC دستگاه

 ،سـلول  مرگ اثر در الکترولیت نشت میزان گیرياندازه منظوربه
 درجـه  75 دمـاي  بـا  مـاري بـن  دسـتگاه  در آزمـایش  هـاي لولـه 
 24 از پس مجدداً و شدند داده قرار دقیقه 90 مدتبه گرادسانتی
 سـپس  ).EC2( گردیـد  ثبـت  هـا نمونه الکتریکی هدایت ساعت
شـد   محاسـبه  )1( رابطـه  از استفاده با هاالکترولیت نشت درصد

 از پـس  سرما نشت تحت ارقام به مربوط الکترولیت . نشت)27(
  .شدند گیرياندازه روز 9
)1(                 EC1/EC2) × 100= ( الکترولیت نشت درصد  

 مقایسـه  و SAS 9.1 افـزار نـرم  از استفاده با هاداده آماري تجزیه
 دهـی و بـه روش  بـرش  صورتبهرقم  و دما برهمکنش میانگین

LSmeans صفات پیژنوتی و فنوتیپی تنوع ضرایب. گردید انجام 
ــورد ــی م ــز بررس ــا نی ــتفاده ب ــط از اس ــرآورد )3 و 2( رواب   ب
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   ):13( گردید

p
Vp

CV 100 


                                                        (2) 

g
Vg

CV 100 


                                              (3) 
 تنـوع  ضـریب  ترتیببه μ وPCV، gCV، PV ،gV فوق روابط در

 واریـانس  فنـوتیپی،  واریـانس  ژنـوتیپی،  تنـوع  ضـریب  فنوتیپی،
 ژنتیکـی،  واریـانس  اجزاء .باشندمی صفت هر میانگین و ژنتیکی
 عمـومی  پـذیري وراثـت  و فنـوتیپی  واریـانس  محیطی، واریانس
 درجـه  25 دمـاي ( تـنش  بـدون  شرایط در بررسی مورد صفات
 گـراد سـانتی  درجـه  10( سـرمایی  تـنش  شـرایط  و) گرادسانتی

 ریاضـی  امیـد  از اسـتفاده  با) سرما تنش استاندارد سطح عنوانبه
 قالـب  در صـفات  واریـانس  تجزیـه  از حاصـل  مربعات میانگین
شدند. ضرایب همبستگی ژنوتیپی و  محاسبه کامالً تصادفی طرح

  هـاي خـام مربـوط بـه    فنوتیپی صـفات نیـز بـا اسـتفاده از داده    
 تـنش  ). شـدت 14شرایط تنش و عدم تنش بـرآورد گردیدنـد (  

)SI( تـنش  بـه  تحمل شاخص و مطالعه، مورد صفات کلیه براي 
)STI( از اسـتفاده  بـا  هـوایی  انـدام  خشک وزن صفت براساس 

  ).14( گردیدند محاسبه )5و  4روابط (

)4              (                                      Ys

Yp
SI 1

 
    

 
  

)5                 (                       2Yp Ys)STI p/ Y  
وزن  میـانگین  ترتیـب بـه  Ysو  Ys ،Yp ،Ypدر رابطه مذکور،

  تــنش ســرما، میــانگین ایطشــر در ارقــام خشــک انــدام هــوایی
تـنش، وزن   بـدون  شـرایط  در ارقـام  وزن خشک انـدام هـوایی  

تـنش و وزن   بدون شرایط در نظر مورد رقم خشک اندام هوایی
تـنش سـرما    شـرایط  در نظـر  مـورد  رقـم  خشک انـدام هـوایی  

   باشند.می
  

  نتایج و بحث
 و رقـم  دمـا،  اثـر  کـه  داد نشـان  واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 دارمعنـی  شـده  گیرياندازه صفات کلیه بر رقم و دما شبرهمکن
 صـفات  لحـاظ  از بررسـی  مـورد  ارقـام  ). بنابراین2بود (جدول 

 دمـایی  سـطوح  به نسبت متفاوتی هايواکنش شده گیرياندازه
 صــفت 9 بــه مربــوط توصــیفی آمــار .داشــتند مطالعــه مــورد
 بررســی. اســت شــده ارائــه 3جــدول  در شــده گیــريانــدازه
 مورفولـوژیکی  صـفات  کلیـه  میـانگین  که داد نشان هانمیانگی
 گـراد) درجه سانتی 10تنش (دماي  حالت در شده گیرياندازه
. یافـت  گـراد) کـاهش  درجـه سـانتی   25( تـنش  عدم به نسبت

 بـه  نسـبت  درصـدي  72 کـاهش  میانگین ارتفاع انـدام هـوایی  
 انـدام  تـر  وزن میـانگین  ۀمقایسـ . داد نشان را تنش عدم حالت
 کـاهش  پـائین  دماي تنش عدم به نسبت تنش حالت در یهوای
 تـر  وزن ریشـه،  طول صفات میانگین. دادنشان را درصدي 85

 کاهش درصد 3 و 63 ،36 ترتیببه ریشه خشک وزن و ریشه
 همکـاران  و قربـانی . دادنـد  نشـان  تـنش  عدم حالت به نسبت

 طــول چــه،ریشــه خشــک وزن کــه دادنــد گــزارش نیــز) 15(
 تـنش  تحت اوندا و نعمت برنج ارقام چهساقه طول و چهریشه

. بـود  همـراه  کـاهش  بـا  گـراد سـانتی  درجـه  10 و 15 سرماي
) 24( همکـاران  و میـان دشـت  -پورامیر بررسی نتایج چنینهم

 و ریشـه  رشـد  کـاهش  بـه  منجر پائین دماي تنش که داد نشان
 بـر  تنش این اثر ولی گردید، برنج هايگیاهچه در هوایی اندام
 ایـن  نتـایج  بـا  مطـابق  کـه  بود هاریشه از شدیدتر هوایی اندام

 پـائین  دمـاي  تـنش  معمـوالً . )3و  2باشد (جداول می پژوهش
 آب جـذب  از و دهـد مـی  کاهش را ریشه هیدرولیکی هدایت
 اولین ریشه اینکه به توجه با. کندمی جلوگیري هاریشه توسط
 هشکـا  بـا  کـه  رودمـی  انتظار باشد،می آب جذب براي مکان

 هـدایت  پـائین،  دمـاي  اثـر  بـر  ریشـه  توسـط  آب نفوذپذیري
. )4یابـد (  کـاهش  نیز گیاه عملکرد و رشد فتوسنتز، اي،روزنه
 توسـعه  و رشـد  از ممانعت طریق از تواندمی پائین دماي تنش

 دهـد  قرار تأثیرتحت را گیاه هوایی اندام و ریشه رشد سلولی،
 در کـل  حلـول م قنـدهاي  و الکترولیـت  نشـت  میانگین). 24(

 درصـد  71 و 64 ترتیـب بـه  تـنش  عـدم  بـه  نسبت تنش سطح
 نیــز) 24( همکــاران و میــاندشــت -پــورامیر. یافــت افــزایش
 بـرنج  هايگیاهچه در را الکترولیت نشت درصدي 67 افزایش

  . دادنـد  گـزارش ) گـراد سانتی درجه 8( پائین دماي تنش اثر بر
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   و سـلولی  غشـاي  بـه  رسـاندن  آسـیب  موجـب  سرمایی تنش
 -جامـد   حالـت  به مایع کریستال حالت از غشاء وضعیت تغییر
 اثر سلولی در غشاءهاي فعالیت در اختاللبنابراین . گرددمی ژل

 پتاسـیم،  نظیر سلولی هايمحلول نشت افزایش باعث سرما تنش
 هــايالکترولیــت مجمــوع در و هــاکربوهیــدرات آمینواســیدها،

 حـداقل  مقـدار  بررسی ).22( شودمی سلول از خارج به مختلف
 انـدام  خشـک  وزن و هـوایی  انـدام  ارتفـاع  ساقه، ارتفاع صفات
  شـرایط  در مـذکور  پارامترهـاي  مقـدار  کـه  دهدمی نشان هوایی
 توجـه  با. باشدمی سرمایی تنش شرایط از رکمت سرما تنش عدم
 سرماي به مقاوم رقم به مربوط شده ذکر حداقل مقادیر اینکه به

 تـنش  بدون شرایط در مذکور مقادیر بودن کمتر ،باشندمی شفق
 ارقـام  کـه  نمود توجیه مطلب این به توجه با توانمی را سرمایی
 کوتـاه و  زنـدگی  ةدور داراي معمـوالً  بـرنج  در سرما به متحمل
  ). 20( باشندمی کم ارتفاع

 ایـن  مقدار بیشترین که داد نشان ژنتیکی بررسی واریانس  
 کـل  محلـول  قنـدهاي  صفات به نشت عدم شرایط در پارامتر

 شـرایط  در و) 139/205( هـوایی  انـدام  ارتفاع و) 562/276(
 قندهاي و) 221/540( الکترولیت نشت صفات به سرما تنش

 کمتــرین و بیشــترین. داشــت تعلــق) 141/58( کــل محلــول
 مربـوط  ترتیـب به سرما تنش شرایط در ژنوتیپی تنوع ضریب

 و) 44/9( کل محلول هايقند و) 20/44( الکترولیت نشت به
 نشـت  و) 78( ریشـه  تر وزن به مربوط تنش عدم شرایط در

 موجب صفات ژنوتیپی تنوع ضریب بودن باال. بود الکترولیت
 شـد  خواهد صفات این انتخاب در گراصالح توانایی افزایش

 صـفت  تنش، شرایط در شده گیرياندازه صفات بین در). 3(
 انـدام  تر وزن صفت و) 57/14( ترینکم کل محلول قندهاي
 خـود  بـه  را فنـوتیپی  تنـوع  ضریب) 99/54( بیشترین هوایی

 بیشـترین  و کمتـرین  تـنش  عـدم  حالت در. دادند اختصاص
 ریشـه  طـول  صفات به مربوط ترتیببه فنوتیپی تنوع ضریب

 ضـرایب  کلیطـور به. بود) 56/80( ریشه تر وزن و) 32/21(
 و تنش شرایط در هم بررسی مورد صفات کلیه فنوتیپی تنوع
 بـود  ژنـوتیپی  تنوع ضرایب از بیشتر تنش عدم شرایط در هم

  ). 5( باشد محیط اثر دخالت ةدهند نشان تواندمی که
 تنش عدم شرایط در عمومی پذیريوراثت میزان باالترین

 88/95( ساقه ارتفاع و) درصد 97/96( هوایی اندام ارتفاع در
 درصد صفت در) صددر 74/21( آن مقدار کمترین و) درصد
 پـذیري وراثـت  بـودن  پائین. گردید مشاهده الکترولیت نشت

 نقـش  ةدهنـد نشـان  تواندمی الکترولیت نشت درصد عمومی
 بـودن  پـائین ). 16( باشـد  صـفت  این کنترل در محیط بیشتر

 تأییـد  را مطلـب  این نیز) 49/8( صفت این ژنتیکی واریانس
 تمـامی  عمـومی  پذیريوراثت سرما، تنش شرایط در. کندمی

 از تـر کم الکترولیـت  نشـت  جـز بـه  شـده  گیرياندازه صفات
 قنـدهاي  و ریشـه  تـر  وزن صـفات  و بود تنش بدون شرایط
 تـرین کم و) درصـد  72/72( بیشـترین  ترتیـب بـه  کل محلول

 اختصـاص  خـود  به را عمومی پذیريوراثت) درصد 01/42(
 یعمـوم  پـذیري وراثت نیز) 1( همکاران و عبدالخلیک. دادند
 نظیـر  بـرنج  هـاي گیاهچـه  با مرتبط صفات بیشتر براي پائینی
 تنش شرایط در کلروفیل محتواي و گیاهچه خشک و تر وزن
 شـده  مشاهده پائین پذیريتوارث. کردند مشاهده پائین دماي
 واکنش ژنیکپلی کنترل به توجه با توانمی را تنش شرایط در
 کـه  داد توضـیح  بـرنج  رشد ابتدایی مراحل در پائین دماي به

 مطالعـات ). 8( اسـت  شـده  متعـددي تأییـد   تحقیقات توسط
 مختلـف  هـاي ژنوتیپ تنوع بررسی منظوربه برنج در مختلف
 مختلـف  زراعـی  صفات نظر از گسترده تنوع وجود از حاکی

 بررسی در) 3( همکاران و آگاهی. باشدمی هاژنوتیپ این در
 بــرنج ارقــام برخــی در زراعــی مهــم صــفات وراثتــی تنــوع
 ارزیـابی  مـورد  صـفات  بـراي  بـاالیی  عمـومی  پذیريوراثت
 72 از مشخصـه  ایـن  مقـدار  که کردند اعالم و دادند گزارش
 بـراي  درصـد  99 تا بوته در دانه عملکرد صفت براي درصد
 بـودن  بـاال . بـود  متغیـر  بوتـه  ارتفـاع  و خوشـه  طول صفات
 دامان ارتفاع ساقه، ارتفاع مانند صفات از بعضی پذیريوراثت
 عدم با توانمی را هوایی اندام تر وزن و ریشه تر وزن هوایی،
 مـذکور  صـفات  کنترل و محیط×  ژنوتیپ برهمکنش برآورد

 چنـین هـم . دانست مرتبط افزایشی اثر داراي هايژن وسیلهبه
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 عنوانبه توانمی را بررسی مورد ارقام بین ژنتیکی هايتفاوت
داشت  نظر در عمومی پذیريوراثت بودن باال براي دیگري دلیل

 و فنـوتیپی  همبستگی ضرایب برآورد به مربوط نتایج ).25 و 2(
 سـرما  تـنش  عـدم  شـرایط  در مطالعه مورد صفات میان ژنوتیپی

 ژنوتیپی هايهمبستگی اکثر داد که نشان) گرادسانتی درجه 25(
 و) gr( ژنـوتیپی  همبسـتگی . بودنـد  دارمعنـی  غیـر  شـده  برآورد
 و gr=43/0( سـاقه  ارتفـاع  و هـوایی  انـدام  ارتفـاع ) pr( فنوتیپی

86/0 =pr(، ــاع ــدام ارتف ــوایی ان  و gr= 36/0( ریشــه طــول و ه
66/0 =pr(، سـاقه  ارتفاع و ریشه طول )39/0=gr 45/0 و=pr (و 

 و مثبـت ) pr=65/0و  gr=43/0( ریشه خشک وزن و ریشه طول
 ارتفـاع  افـزایش  بـا  گفـت  توانمی اساس این بر. بودند دارمعنی
 بـا  و یابـد مـی  افـزایش  ریشـه  طول و ساقه ارتفاع هوایی، اندام

 افـزایش  ریشـه  خشـک  وزن و ساقه ارتفاع ریشه، طول افزایش
 طبیعـی  مـذکور  صـفات  بـین  ايرابطـه  چنـین  وجود که یابدمی
 بـین  داريمعنـی  همبسـتگی  نیز) 8( همکاران و بوستی. باشدمی

 همبستگی .دادند رشگزا چهریشه طول و کلئوپتیل طول صفات
 ریشـه  طـول  و الکترولیـت  نشـت  بین دارمعنی و منفی ژنوتیپی

 نشـت  درصـد  ریشه طول افزایش با که دهدمی نشان) - 66/0(
 بـین  فنـوتیپی  همبستگی کهدرصورتی. یابدمی کاهش الکترولیت

 و) -22/0( دارمعنـی  غیـر  منفی، ریشه طول و الکترولیت نشت
) 1997( همکـاران  و بود. سـاراوگی  ژنوتیپی همبستگی تر ازکم

 نسـبت  محیطـی  اثـرات  بـه  را نتایجی چنین آمدن وجودبه علت
 اریـب  بـا  فنـوتیپی  هـاي همبستگی شوندمی موجب که دهندمی

 میـان  فنـوتیپی  و ژنـوتیپی  هـاي ). همبسـتگی 3( گردنـد  برآورد
نشـان داد کـه    سـرما نیـز   تـنش  شرایط در ارزیابی مورد صفات

 تـر  وزن و هـوایی  اندام ارتفاع فنوتیپی و یژنتیک هايهمبستگی
 تـر  وزن و هـوایی  انـدام  ارتفـاع  ،)pr=38/0 و gr= 77/0(  ریشه
 وزن و هوایی اندام ارتفاع و) pr=29/0 و gr= 75/0( هوایی اندام

ــدام خشــک ــوایی ان ــت) pr= 57/0 و gr= 1( ه ــی و مثب   دارمعن
 مـذکور  صـفات  میـان  دارمعنـی  و مثبت رابطه به توجه با. بودند
 و ریشـه  تـر  وزن هـوایی،  انـدام  ارتفاع افزایش با گفت توانمی
  واقـع  در. یابـد مـی  افـزایش  نیـز  هـوایی  اندام خشک و تر وزن

 مناسـبی  صفت تواندمی هوایی اندام ارتفاع صفت شرایط این در
  و سـلیمانی . باشد شده ذکر صفات مستقیم غیر انتخاب منظوربه

 همکـاران  و فالح و) 1( کارانهم و عبدالخلیک ،)26( همکاران
 بـر  پـائین  و بـاال  دمـاي  تـنش  اثـرات  بررسـی  از پس نیز) 11(

 گیاهچه ارتفاع صفت برنج، هايژنوتیپ از تعدادي هايگیاهچه
 جهـت  انتخـاب  معیـار  تـرین مناسـب  عنـوان به را) هوایی اندام(

 شـرایط  تحـت  هـا آن گزینش و برنج هايگیاهچه تحمل ارزیابی
 دارمعنـی  و مثبـت  همبسـتگی  وجود. نمودند معرفی سرما تنش
) pr=46/0 و gr=42/0( ریشـه  تر وزن و هوایی اندام تر وزن بین
ــدام خشــک وزن و ــوایی ان ــر وزن و و ه  و gr=66/0( ریشــه ت

62/0=pr (ارزش مطلـق  قدر. باشدمی مطلب این کننده تأیید نیز 
 فنـوتیپی  همبسـتگی  از صـفات  از تعدادي ژنوتیپی همبستگی

 علـت ) 1997( همکاران و ساراوگی .باشدمی تربزرگ همربوط
 نسـبت  محیطـی  اثـرات  بـه  را نتـایجی  چنـین  آمـدن  وجودهب

 اریـب  بـا  فنوتیپی هايهمبستگی شوندمی موجب که دهندمی
 تـر  وزن صـفات  و ریشه طول صفت میان ).3( گردند برآورد
 نیـز  هـوایی  انـدام  خشـک  وزن و هـوایی  اندام تر وزن ریشه،
 دیگـر  عبـارت بـه . داشـت  وجـود  داريمعنـی  و ثبـت م رابطه
 تـنش  اثـر  بـر  ریشـه  طـول  کاهش با که گرفت نتیجه توانمی

 هوایی اندام خشک وزن و هوایی اندام و ریشه تر وزن سرما،
 کـه  دادند گزارش نیز) 1989( همکاران و داي. یابدمی کاهش

 وزن در کاهش صورتبه برنج ریشه فعالیت بر سرما تنش اثر
 و 1974( ساسـاکی ). 10( است شده مشخص تولیدي خشک
 قـدرت  بـا  شـده  انتخـاب  هايگیاهچه که داد گزارش) 1977
 اوایـل  در اولیه نسل در سرما تنش شرایط در زنیجوانه باالي
 بـاالیی  دهـی ریشـه  قـدرت  و خوب رشد اي گیاهچه مرحله
 نشـت  دارمعنـی  و منفـی  ژنـوتیپی  همبسـتگی  ).17( اندداشته

 نشـان ) gr= -45/0( هـوایی  انـدام  خشـک  وزن و الکترولیـت 
 نشــت هــوایی انــدام خشــک وزن افــزایش بــا کــه دهــدمــی

 دو بـین  فنـوتیپی  همبستگی اگرچه. یابدمی کاهش الکترولیت
 همبسـتگی  از تـر کوچـک  و دارغیرمعنـی  منفی، مذکور صفت

 بـه  نتـایجی  چنـین  دلیـل ). pr= -04/0( بـود  مربوطه ژنوتیپی
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   Yp.و STI، Ys بعدي سه نمودار از استفاده با برنج مطالعه مورد ارقام بنديگروه .1 شکل

 Yp  =تنش، بدون شرایط در رقم هر) گرم( هوایی وزن خشک اندام نـمیانگی  Ys =خشک وزن نـمیانگی   
  ).1جدول ( باشندمی ارقام شماره دهندهنشان شکل داخل اعداد .سرما تنش شرایط رقم در هر )گرم( هوایی اندام

  
 هـاي تفـاوت  نیـز  بـرنج  در. شـود مـی  مربـوط  محیطی اثرات
 ارقـام  بـرگ  هـاي نمونـه  از هامحلول نشت میزان در موجود
 سـرما  به مقاومت متفاوت مقادیر با سرما تنش تحت مختلف

 بررسـی  کلی طور. به)21( است داشته همبستگی گیاهاین  در
 مـورد  کلیـۀ صـفات   فنـوتیپی  و ژنـوتیپی  همبستگی ضرایب
 دهـد مـی  نشـان  تـنش  بدونو  سرما تنش شرایطدر  ارزیابی
 ارتفـاع  و خشک و تر وزن مانند هوایی اندام با مرتبط صفات
غیرمسـتقیم   انتخاب جهت مناسبی بسیار صفات هوایی، اندام

ــام ــل ارق ــه   متحم ــه گیاهچ ــرنج در مرحل ــرماي ب ــه س   ايب
  .باشندمی
 بعـدي  سـه  نمـودار  براسـاس  همطالعـ  مورد ارقام تفکیک  
STI، Yp و Ys ــواحی و ــ ن  توســط شــده تعریــف ۀچهارگان

و  غریب ارقام. است شده داده نشان 1شکل  در) 14( فرناندز
 بنـدي گـروه  براسـاس . شـدند  واقع A ناحیه در چمپا یاسوج

 هـم  مناسبی هوایی اندام خشک وزن داراي ارقام این فرناندز
 سـرما  تـنش  بـدون  یطشـرا  در هـم  و سـرما  تنش شرایط در
 عنـوان بـه  بررسی مورد ارقام سایر به نسبت بنابراین باشندمی

 بررسـی  مـورد  ارقـام  اکثر. شدند شناسایی ارقام ترینمناسب
 سـیاه دم کوهسـار،  کـامفیروز،  عسـکري،  لنجـان  گرده، شامل

 واقـع  B ناحیه در سرایی حسن و طارم موسی ،304 ممسنی،
 ارقـام  ایـن  کـه  گرفـت  جـه نتی تـوان می اساس این بر. شدند

 مناسـبی  هوایی اندام خشک وزن و باشندمی حساس به سرما
 کـه  مناطقی در کشت براي و ندارند سرمایی تنش شرایط در

 دارد وجـود  برنج رشد ابتدایی مراحل در سرما وقوع احتمال
قرار نگرفتند.  Cیک از ارقام در ناحیه هیچ .باشندنمی مناسب
 ایـن  بنابراین. گرفتند قرار D ناحیه در نیز شفق و دوالر ارقام
  شـرایط  دو هـر  در نـامطلوبی  هـوایی  اندام خشک وزن ارقام
   .دارند
 صـفات  کلیـه  لحـاظ  از بررسـی  مـورد  ارقـام  کلیطوربه  

  سـطوح  بـه  نسـبت  متفـاوتی  هـاي واکـنش  شـده  گیرياندازه
 تنـوع  ةدهنـد  توانـد نشـان  مـی  که داشتند مطالعه مورد دمایی
چمپـا   و غریـب  ارقـام . باشـد مطالعه  مورد امارق بین ژنتیکی

 تـنش  درشـرایط  هـم  ارقـام  تـرین مناسب عنوانبهیاسوج نیز 
 نتایج به توجه با. شدند شناسایی سرما تنش بدون هم و سرما

 بـه  تحمل بین ارتباط شودمی پیشنهاد پژوهش این از حاصل
 بـا  بـرنج  رشـدي  مراحـل  سایر با ايگیاهچه مرحله در سرما

 مــورد فیزیولوژیــک و مورفولوژیــک صــفات ســایر ارزیــابی
  ماننـد  هـوایی  انـدام  بـا  مـرتبط  صـفات  .گیـرد  قـرار  بررسی
بیشـترین تـأثیر را از    هـوایی،  اندام ارتفاع و خشک و تر وزن

 عنـوان بـه تـوان از صـفات مـذکور    سرما داشتند، بنابراین می
اسـتفاده   هـاي اصـالحی  معیارهاي تحمل به سـرما در برنامـه  

  نمود.
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