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 :چکیده

ي علوم کشاورزي دانشگاه محقق آزمایشی در دانشکده هاي برنجژنوتیپبراي ارزیابی تحمل سمیت آلومینیوم در     

سه در رقم در کشت ماسه  30 هیدروپونیک وکشت در رقم  34انجام شد. در این آزمایش  1394اردبیلی در سال 

میکروموالر و  40براي کشت هیدروپونیک و شاهد،  میکروموالر 40میکروموالر و  20، شاهدسطح تنش آلومینیوم (

در قالب طرح کامال فاکتوریل آزمایش به صورت  هر دو مطالعه قرار گرفتند. ) موردمیکروموالر براي کشت ماسه 80

مقایسه میانگین ارقام در سطوح تنش نشان داد که در بیشتر صفات مورد  نتایج. گرفتتصادفی با سه تکرار انجام 

، 51کانتو  قام داراي بیشترین میانگین و ارچمپا (بودار)، گرده، سنگ جو، محمدي چپرسر و صدري ارقام  مطالعه

داراي و دمسیاه (سلیمانداراب)  IR30 ،IR60، اهلمی طارم، DCLدیلمانی، آبجی بوجی، طارم محلی، رشت، 

، زیره، 3آمل  بیشترین میانگین مربوط به ارقام ماسه در ونیک بودند. در کشت هیدروپ کشتکمترین میانگین در 

، چمپا (بودار)، رشت، رشتی 51کانتو  ها مربوط به ارقاممیانگینو کمترین اهلمی طارم، طارم منطقه و طارم محلی 

رقم  هیدروپونیک کشتدر  تنش آلومینیوم شرایط سه هر در که داد نشان ايخوشه تجزیه بود.سرد و سنگ طارم 

در  ماسهر گروه با میانگین پایین قرار داشتند. در سیستم کشت رقم ساالري د در گروه با میانگین باال و قصرالرشتی 

در گروه با میانگین  6، طارم محلی، دمسیاه (سلیمانداراب) و الین 30شرایط تنش ارقام صدري، اهلمی طارم، الین 

، خزر، چمپا (بودار) و IR30، دمسیاه، موسی طارم، 51قصرالرشتی، طارم محلی، محمدي چپرسر، کانتو باال و ارقام 

 یین قرار گرفتند. در گروه با میانگین پادمسیاه (سلیمانداراب) 

  برنج، هیدروپونیک، ماسه.آلومینیوم، ، تنش :هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

ها تولید زمین اسیدي هستند و در آن زدههاي غیر یخدرصد خاك 30دهد که نشان می هابررسی

(وان  یابدمحصوالت کشاورزي توسط طیف وسیعی از عوامل محدوده کننده رشد مرتبط با خاك کاهش می

سمیت هاي اسیدي، مهمترین محدودیت خاك براي رشد و نمو گیاه در خاك ).1995، 1وکول و موترتا

هاي آلومینیوم قابل حل در محلول خاك، به اشکال غیرآلی مونومر به ویژه . در بین گونهباشدمیآلومینیوم 

3+Al هاي آلومینیوم آلی و معدنی به دلیل عدم سمی بودن زیاد مورد توجه زیادي شده است و کمپلکس

هاي مختلف گیاه از جمله طویل شروي بخومینیوم آل). 2010، 2اند (هورست و همکارانتوجه قرار نگرفته

، 3شود (ما و همکارانهاي راس ریشه تاثیر داشته و منجر به کاهش جذب آب و مواد غذایی میشدن سلول

- پلی هاي کنترلی سازماندهی میکروتوبولی اسکلت سلولی،مکانیسمروي آلومینیوم  ،چنین). هم2001

تاخیر در  هاي میتوزي وي رشتهم به واسطهوزموحرکات کرو نظمی درباعث بی مریزاسیون توبولین تاثیر و

 ،به همین خاطر ) .1393 همکاران، شود (اعظم نعمت الهی وها درطی میتوز میبندي میکروتوبولسرهم

هاي اسیدي و سمیت هاي متحمل به خاكبررسی منابع ژنتیک گیاهی براي شناسایی ارقام و ژنوتیپ

شت محصوالت کشاورزي، افزایش تولید و رفع نیازمندي بشري کاري ضروري آلومینیوم در گسترش دامنه ک

  باشد.می

                                                
1 Von Uexküll and Mutert. 
2 Horst et al. 
3 Ma et al. 

 



  

 

 

  گیاهی یژنتیک ذخایر - 2- 1

  گیاهی یژنتیک ذخایراهمیت  - 1- 2- 1

یک فرآیند تکاملی  ،روع به اهلی کردن گیاهان و حیوانات کردحدود ده هزار سال پیش که انسان ش از

گردید و ذخیره مواد ژنتیکی غیر  سازگار به شرایط محلی منجر هايدر گیاهان آغاز شد که به خلق ژنوتیپ

اي را براي امروز تشکیل داد. تا قبل از این زمان، فرایندهاي تکاملی، فقط از طریق گزینش قابل محاسبه

-د. درششد و بدین وسیله تنوع ژنتیکی حاصل از جهش، مهاجرت و نوترکیبی غربال میطبیعی اعمال می

هاي تر گونهکند و تکامل افزوندر حال حاضر گزینش طبیعی توام با گزینش مصنوعی عمل می ،کهصورتی

). ذخایر ژنتیکی گیاهی 1376بوشهري، نجاتشود (عبدمیشانی و شاهمطلوب، بوسیله و براي بشر هدایت می

دید، خویشاوندان روند. این ذخایر متشکل از ارقام قدیمی، ارقام جاساس امنیت غذایی جهانی به شمار می

گران به هایی را براي کشاورزان و اصالحهاي وحشی هستند. تنوع ژنتیکی، گزینهوحشی زراعی و سایر گونه

د، تا به آفات و کنمنظور تکوین گیاهان جدید برخوردار از عملکرد بیشتر از طریق گزینش و اصالح تامین می

  ).2004، 1شند (رائوها مقاوم و به تغییرات محیطی سازگارتر بابیماري

میلیارد نفر برسد. بدین ترتیب تولید مواد غذایی  8به  2020رود جمعیت جهان در سال انتظار می 

میلیارد تن در سال بالغ شود. براي نیل به این نیاز  5(غالت) بایستی به دو برابر میزان کنونی یعنی حدود 

). عالوه بر این، 2004ن الزامی خواهد بود (رائو، غذایی، بهینه کردن کاربرد تنوع ژنتیکی گیاهی در جها

کند هاي گیاهی و جانوري وارد میپیشرفت تکنولوژي و افزایش جمعیت انسان فشار پایداري را روي زیستگاه

که  باشدمی). دالیل این کاهش متعدد 2004، 2گیر تنوع زیستی شده است (اولورودکه موجب کاهش چشم

سازي، شهرسازي و هاي هیدروالکتریک، جادهاي مانند پروژهزدایی، عملیات توسعهجنگلتوان میاز جمله 

                                                
1 Rao. 
2 Olorode. 



  

 

 

. بیش از نام بردتغییر در عملیات کشاورزي و در نهایت کشاورزي جدید و معرفی ارقام جدید و یکنواخت را 

اظ ژنتیکی روند. ارقام جدید و یکنواخت از لحهاي گرمسیري هر ساله از بین میمیلیون هکتار از جنگل 15

اند. چراي بیش از حد و هاي کشاورزي سنتی جایگزین شدهبا ارقام محلی و بومی بسیار متنوع در اکوسیستم

هاي وحشی وارد کرده است. تغییر در الگوي کاربردي زمین، صدمه سنگینی به تنوع موجود در گونه

طور غیر مستقیم در از بین رفتن تنوع شهرسازي و تغییر الگوهاي زندگی، جهانی شدن و اقتصاد بازار نیز به 

بویژه در گیاهان فرعی و کم اهمیت دخالت دارند. این مسایل در مجموع تاثیر شدیدي را بر امنیت غذایی در 

  ).2004و رائو،  1995، 1دانزبلند مدت خواهد داشت (

رو  است. از این المللی را برانگیختهبین هايتوجه جهانی به انقراض ذخایر ژنتیکی ارزشمند واکنش 

هاي ژن در بسیاري از هاي حفاظت ذخایر ژنتیک گیاهی مربوط به غذا و کشاورزي آغاز شده و بانکبرنامه

آوري و حفظ تنوع ژنتیکی، اطمینان از ). هدف اصلی از جمع1995دان، زد (انکشورها استقرار یافته

کند پالسم طلب میست. مفهوم حفاظت ژرمکنندگان مختلف اموجودیت دایم آن براي رفع نیازهاي استفاده

آوري در وهله اول حداکثر تنوع را تامین کند و سپس فنون حفاظت و باززایی، از بین هاي جمعکه روش

). فنون ژنتیک مولکولی به تنهایی و در ترکیب با 2004رفتن مواد را در طول زمان به حداقل برساند (رائو، 

هاي تاثیر مهمی را در حفظ و کاربرد ذخایر ژنتیک گیاهی دارند. روش، بیوتکنولوژيهاي سایر رهیافت

ژنی و توسعه  یابیهاي خاص و به منظور شناخت عمل ژن، مکانمولکولی در ابتدا بیشتر براي بررسی ژن

شدند. ولی، امروزه در زمینه بررسی تنوع و میزان تنوع ژنتیکی درون و هاي انتقال ژن به کار برده میفناوري

  ). 1997، 2کنند (هاجکیننیز اطالعات ارزشمندي را فراهم می ايبرون گونه

                                                
1 Zedan. 
2 Hodgkin. 



  

 

 

  خزانه ژنی   - 2- 2- 1

از ارزش  هاي زراعی و خویشاوندان وحشی آنهاهاي زراعی و روابط بین گونهآگاهی از تکامل گونه 

زراعی داراي هاي زیادي در حفظ و کاربرد ذخایر ژنتیک گیاهی برخوردار است. خویشاوندان وحشی گونه

اند. گران به ارقام زراعی انتقال داده شدهصفات بسیار مهمی هستند که برخی از این صفات توسط اصالح

هاي وحشی، خویشاوندان نزدیک گونه زراعی هدف و یا حتی جد مستقیم آن هستند، انتقال وقتی که گونه

ی شامل مقاومت به بیماري، بهبود به طور موثرتري صورت گرفته است. صفات منتقل شده به ارقام زراع

  ). 1997(هاجکین،  شوندها مانند شوري را شامل میکیفیت غذایی و تحمل تنش

ژنتیکی موجود در افراد یک جامعه برخوردار از تولید مثل جنسی اتالق می خزانه ژنی به مجموعه مواد

خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی ). اساس مطالعه تنوع ژنتیکی در 1377شود (یزدي صمدي و همکاران، 

بر مبناي خزانه ژنی است. ارزش خزانه ژنی به دلیل کاربرد مستقیم آن در اصالح نباتات است. اگرچه، خزانه 

ها، جهت حفظ و نگهداري ذخایر ژنتیکی باشد، برداريژنی به عنوان واحد مطالعه و نگهداري باید هدف نمونه

شود که به هایی در یک خزانه ژنی داده میاصالح نباتات اولویت به گونههاي اما براي استفاده در برنامه

(نقل از  2). هارلن و دووت1995، 1(بوتمر و سبرگ آسانی قابل استفاده بوده و یا در معرض خطر هستند

ها با استفاده هاي زراعی و خویشاوندان وحشی آنبندي گونه) یک رهیافت مفید براي گروه1995هاجکین، 

هاي زراعی، علف هرز و ارایه کردند. خزانه ژنی اولیه شامل شکل 5و ثالثیه 4، ثانویه3مفاهیم خزانه ژنی اولیهاز 

ها با گونه مورد نظر وجود ندارد و انتقال وحشی یک گیاه زراعی است که هیچگونه موانع عقیمی در تالقی آن

ها با گیاه زراعی شود که تالقی آنا شامل میهایی رگیرد. خزانه ژنی ثانویه، گونهژن به راحتی انجام می

کنند. به عبارت دیگر انتقال ژن از این مشکل است و در صورت تالقی، بذرهاي بارور کمتري را تولید می

                                                
1 Bothmer and Seberg. 
2 Harlan and Dewet. 
3 Primary gene pool. 
4 Secondary gene pool. 
5 Tertiary gene pool. 



  

 

 

هایی است که به واسطه موانع عقیمی شدید، انتقال ژن طریق آسان نیست. خزانه ژنی ثالثیه شامل گونه

توانند با گونه هاي مصنوعی مانند نجات جنین میتنها با استفاده از روش هابسیار مشکل است. این گونه

بندي یک رهیافت بسیار کاربردي است که ). این گروه1995زراعی تالقی داده شوند (بوتمر و سبرگ، 

هاست و ارزش زیاد آن در تخصیص منابع به امور حفاظت تایید شده است (هاجکین، مبتنی بر بیولوژي گونه

1997.(  

   1فرسایش ژنتیکی - 3- 2- 1

ها رویشگاه و هااکوسیستم تخریب نیز هنوز و است داده رخ زیادي ژنتیکی فرسایش حال به تا چه اگر

هاي بشر در حال وقوع است، ولی اطالعات چندانی در زمینه میزان و گسترش دقیق آن وجود توسط فعالیت

 در استفاده از تعداد کمی از ارقام زراعی گزینش شده ندارد. در محصوالت غذایی اصلی، افزایش قابل توجهی

بسیار یکنواخت وجود دارد. این فرایند موجب شده است تا تعداد ارقام بومی که از لحاظ ژنتیکی بسیار 

وحشی و زراعی با  هايهاي زیادي براي تعیین خطراتی که تنوع موجود در گونهکاهش یابد. تالش ،متغیرند

، 2گرفته است. از جمله عوامل خطرناك براي تنوع زیستی عبارتند از (گوآرینو آن مواجه است صورت

1995 :(  

  از بین رفتن یا تغییر رویشگاه که اغلب به خرد شدن رویشگاه مربوط است. -

 بهره برداري بیش از حد به منظورهاي تجاري و تامین معاش. -

 یا با آن تالقی می یابند.هاي بومی رقابت کرده و که با گونه 3هاي بیگانهمعرفی گونه -

 ریشه کن کردن. -

 بیماري. -

                                                
1 Genetic erosion. 
2 Guarino. 
3 Exotic. 



  

 

 

 پراکنش محدود و غیره. -

فرسایش ژنتیکی موجب حذف و محدود شدن ذخایر ژنتیکی در اغلب گیاهان زراعی شده است. میزان 

توان از طریق مجموع تاثیر کمی هر یک از عوامل ایجاد کننده آن برآورد کرد. براي فرسایش ژنتیکی را می

 1المللی ذخایر ژنتیکی گیاهیهاي مختلفی وجود دارد که بهترین آن توسط بخش بینر روشاین منظو

  ).   1986، انجمن بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی منتشر شده است (

  گسترش و توزیع تنوع - 4- 2- 1

تنوع تنوع زیستی شامل تنوع مورفولوژیکی، رفتاري، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موجودات زنده است. 

فنوتیپی، ناشی از تنوع ژنتیکی و تنوع اسیدهاي نوکلئیک است که فنوتیپ را تعیین و تکوین آن را هدایت 

). آگاهی از میزان پراکنش و توزیع تنوع ژنتیکی یک مساله محوري در تکوین 1996، 2کنند (مالتمی

لف یک گونه ممکن است ها و بین جوامع مختهاي موثر حفاظت است. میزان تنوع بین گونهاستراتژي

تواند وجود داشته هایی از صفات میهاي بزرگی در توزیع صفات خاص یا گروهچنین، تفاوتمتفاوت باشد. هم

هایی مانند و این تفاوت به پدیده بودهها اساسی هاي زراعی و خویشاوندان وحشی آنباشد. تفاوت بین گونه

 ندکنشود که در تکامل یک گیاه زراعی به وفور دخالت میمی پلوییدي انتساب دادهو آمفی 3اثر بنیانگذار

  ).1997(هاجکین، 

هاي آللی توان از طریق پارامترهایی از قبیل فراوانیاي از جوامع را میتنوع ژنتیکی موجود در مجموعه

ونه برداري تعادلی توصیف کرد. البته از نقطه نظر نم و ژنوتیپی، تنوع ژنی، سطوح هتروزیگوتی و ضرایب عدم

هاي متمایز در یک مکان ژنی یا تعداد آلل 4ذخایر ژنتیکی، پارامتر پایه براي هر جمعیت عبارت از غناي آللی

                                                
1 IBPGR  (International Board for Plant Genetic Resources). 
2 Mallet. 
3 Founder effect. 
4 Allelic Richness. 



  

 

 

هاي است. در عمل، برآورد این پارامتر، بیشتر از طریق برآورد تعداد متوسط آلل براي تعداد زیادي از مکان

تک نسخه یک آلل را براي مقاومت به بیماري بدون گران ممکن است . اصالحگیردژنی نشانگر صورت می

رو غناي آللی یک نمونه، معیار مستقیمی  توجه به فراوانی آن در جمعیت اصلی یا در نمونه بکار برند. از این

  ). 1995، 1از ارزش آن است (براون و مارشال

افشان بیشتر از گونهههاي خودگرداختالف بین جوامع درون یک گونه از لحاظ میزان کل تنوع در گونه

افشان در هاي خودگردهافشان است که این احتماال به دلیل یکنواختی درون جمعیتی در گونههاي دگرگرده

هاي خودگشن و دگرگشن هاي حاصل از برخی گونهمطالعه داده افشان است.هاي دگرگردهمقایسه با گونه

هاي خودگشن در هر دو گروه، تنوع بین جوامع گروه نشان داده است که با وجود تنوع از لحاظ غناي آللی

هاي خودگشن با سطوح زیاد بسیار بیشتر است. ظاهرا براي حفاظت تنوع در حد بیشینه، بررسی جوامع گونه

هاي دگرگشن باید بر روي مناطق واجد مزایاي زیادي در برداشته باشد. در گونه تواندغناي آللی می

) استدالل کردند که 1995). مارشال و براون (1997تاکید شود (هاجکین،  خصوصیات جغرافیایی متفاوت

ها را ها، بلکه باید فراوانی آنهاي حفاظت نه تنها باید مقدار توزیع مطلق یک آلل خاص یا گروه آللاستراتژي

  توان تشخیص داد:ها را میچهار کالس از آلل ایشاننیز در برگیرد. بنابر عقیده 

  .ع گستردهرایج با توزی - 1

 .رایج با توزیع محلی - 2

 .نادر با توزیع گسترده - 3

  نادر با توزیع محلی.  - 4

اي ندارد و به احتمال زیاد آوري و حفاظت اولین کالس هیچ مسالهاین محققان اظهار داشتند که جمع

هاي نادر با هاي کوچک حاصل از تعداد کمی جمعیت وجود دارند. حفاظت آللهایی  در نمونهچنین آلل

                                                
1 Brown and Marshall. 



  

 

 

توزیع گسترده با وابستگی خود به منابع کلی، تا حدودي به استراتژي خاص انتخاب شده غیر حساس 

هایی است و چنین آلل 1هاي نادر با توزیع احتمالی بسیار وابسته به اثرات احتمالیهستند. در نظر گرفتن آلل

ها اهمیت خاصی دارند، زیرا آللبدست خواهند آمد. این کالس از  ،تنها اگر اندازه نمونه بسیار بزرگ باشد

 ). 1997(هاجکین ،  روندهاي مربوطه به شمار میهاي مهم سازگاري در جمعیتبرخی از آنها از آلل

     توصیف تنوع - 5- 2- 1

تعیین سطح تنوع ژنتیکی یکی از مراحل اساسی در مدیریت موثر و استفاده از ذخایر ژنتیکی است. به 

ررسی تغییرات صفات فنوتیپی مانند رنگ گل، عادت رشد یا صفات زراعی کمی طور مرسوم، تنوع از طریق ب

هاي خاصی دارد که از جمله شود. این رهیافت محدودیتو غیره ارزیابی می هامانند عملکرد، تحمل به تنش

محدودیت اطالعات ژنتیکی و تاثیر شدید عوامل محیطی بر بیان صفات کمی اشاره کرد. در  توان بهها میآن

معرفی شدند  هابذر و ایزوزیم ايهاي ذخیرههاي بیوشیمیایی مبتنی بر الکتروفورز پروتئینروش 1960دهه 

هاي دیت روشها تا حدودي محدوکه در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی مفید بودند. استفاده از این روش

  ). 2004(رائو،  ها را محدود کردمورفولوژیکی را برطرف کرد ولی تعداد کم و چندشکلی پایین استفاده از آن

براي تکثیر آزمایشگاهی  PCR2طی دو دهه گذشته پیشرفت در بیولوژي مولکولی بویژه ابداع تکنیک 

لکولی، ابزارهاي کارآیی را فراهم کردند هاي موو تجزیه و تحلیل داده DNAاسیدهاي نوکلئیک، توالی یابی

ها به عنوان استراتژيگیرند. این روشکه براي غربال، توصیف و ارزیابی تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار می

روند. مزیت اصلی آنها تعیین تفاوت افراد هاي سنتی ارزیابی تنوع ژنتیکی به کار میهاي مکمل براي رهیافت

ها را می). این روش1997، 3باشد  (کارپ و ادوارددون تاثیر عوامل محیطی میب DNAدر سطح مولکول 

توان در هر مرحله رشدي با استفاده از هر بخش گیاه انجام داد و تنها نیازمند مقادیر کوچکی از ماده گیاهی 

                                                
1 Stochastic. 
2 Polymerase chain reaction. 
3 Karp and Edwards. 



  

 

 

هاي مورد ظر تکنیککه از نشوند هاي متفاوتی براي بررسی تنوع ژنتیکی استفاده میاست. امروزه، روش

  ).2004، تکرارپذیري، هزینه و غیره با یکدیگر متفاوت هستند (رائو، هاین تفاوتاستفاده در تعی

است.  DNAاز یک نمونه خاص  DNAاي از قطعات عبارت از نمایش مجموعه DNAانگشت نگاري  

هستند   PCR وجود دارد که اکثر آنها مبتنی بر DNAهاي انگشت نگاري امروزه طیف وسیعی از روش

آل نیست و هر کدام داراي حال، هیچ روش خاصی از جمیع جهات ایده ). با این1995، 1(ووس و همکاران

هاي نقاط ضعف و قوت هستند. انتخاب روش اغلب به هدف تحقیق، تفکیک ژنتیکی الزم و نیز محدودیت

  ). 1999، 2مالی و تخصص موجود بستگی دارد (مولر و وولفنبرگر

ژنتیکی یک محصول زراعی به شکلی که در بسیاري از نژادهاي محلی وجود دارد امکان کشت تنوع 

آورد که به شرایط ویژه مناطق خاص به خوبی سازگار هستند. این نژادهاي محلی هایی را بوجود میواریته

یب مبنایی براي هاي خارجی، در طول زمان ثبات بیشتري داشته و بدین ترتبدون نیاز به مقادیر زیاد نهاده

یک محصول زراعی جزء مهمی از مقاومت محیطی بوده و  آیند. تنوع ژنتیکی در واریتهپایداري به حساب می

ها، حمله علفخواران، تنش هاي غیر زیستی به عنوان محافظی در برابر تلفات محصول در مواجهه با بیماري

کند. بنابراین وجود تنوع ط محیطی عمل مینظیر خشکی، شور، آلومینیوم و غیره یا تغییرات در شرای

ژنتیکی در واریته یک محصول زراعی امکان گزینش و انتخاب واریته پر محصول تحت شرایط تنش زیستی و 

 ).1387سازد (رسام و همکاران، غیر زیستی از جمله تنش آلومینیوم را فراهم می
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Abstract 

       To evaluate the aluminum toxicity tolerance in rice genotypes, the experiment was 

performed in faculty of Agricultural Science of University of Mohagheh Ardabili at 2015. In 

this study, 34 genotypes in hydroponic and 30 genotypes in sand Medium were studied at 

three levels of aluminum stress (control, 20 mM and 40 mM for hydroponic culture and 

control, 40 mM and 80 mM for sand Medium). Both experiments were conducted in 

factorial experiment based on completely randomized design three with replicalions. The 

mean comparison of genotypes at stress levels results showed that, at most studied traits 

Champa, Garde, Sange Jo, Mohammadi Chaparsar and Sadri genotypes had the highest 

amount of them and Kanto51, Deylamani, Abji Buji, Tarom Mahali, Rasht, DCL, Ahlami 

Tarom, IR60, IR30 and Domsiyah (Solyemandarab) genotypes had the lowest amount if 

them in hydroponic system. In Sand culture, the highest mean of studied traits was observed 

at Amol 3, Ahlami Tarom, Zire, Tarom Mantageh and Tarom Mahali genotypes and the 

lowest amount of them were at Kanto 51, Champa, Rasht, Rashti Sard and Sang Tarom 

genotypes. The cluster analysis showed that at three levels of aluminum stress in hydroponic 

conditions Qasralrashty genotype was in group with high means and Salari genotype was in 

group with low means for studied traits. In sand culture system at stress conditions Sadri, 

Ahlami Tarom, Line 30, Tarom Mahali, Domsiyh (Soleymandarab) and Line 6 genotypes 

were in group with high means and Qasralrashti, Tarom Mahai, Mohammadi Chaparsar, 

Kanto 51, Domsiyah, Mousa Tarom, IR30, Khazar and Champa were in group with low 

means. 
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