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 چکيده   

درمرکز تحقيقات برنج  1387های مختلف برنج آزمايشي در سال زراعي به منظور بررسي تحمل خشکي واريته   

های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با ازندران )آمل( در شرايط مزرعه بصورت طرح کرتمعاونت م

دو تکرار در سه سطح تنش خشکي ) عدم تنش)شاهد(، تنش در مراحل رويشي و زايشي( انجام شد. نتايج تجزيه 

خشکي در کليه سطوح  در  های  مقاومت بهها در همه صفات مورد مطالعه، شاخصواريانس نشان داد که ژنوتيپ

های ساحل و شفق در سطح شاهد، ژنوتيپ 15های کادوس، اختالف معني داری داشتند. ژنوتيپ %1سطح احتمال 

ها از های درفک، تابش و نعمت در تنش مرحله رويشي برترين ژنوتيپو کادوس در تنش مرحله زايشي و ژنوتيپ

های های دانيال، نعمت و ساحل ژنوتيپاومت به خشکي ژنوتيپهای مقنظر عملکرد دانه بودند. از نظر شاخص

ها برای حساس به تنش در هر دو مرحله رشدی گياه بودند. در تجزيه به عامل 30های دمسياه و متحمل و ژنوتيپ

 ها داشتند. بر اين اساس تابش،( را در توجيه تغييرات داده%9/65صفات مورفولوژيک سه عامل اول بيشترين سهم )

ای در هر سه ترين بودند. تجزيه خوشهحساس 30و ندا برترين و دمسياه و  8، ساحل، نعمت، 8608دانيال،کادوس، 

    و نعمت در هر سه شرايط آبياری در  8های را در سه گروه قرار داد که ارقام کادوس، سطح آبياری ژنوتيپ

ها داشتند. اين نتايج حاکي از آن است که اين ه ژنوتيپهايي قرار گرفتند که عملکرد دانه بيشتری نسبت به بقيگروه

های مختلف داشتند. در اين مطالعه بين ارقام مورد بررسي تنوع ژنتيکي ها ثبات عملکرد بهتری در محيطژنوتيپ

ينش های گزتوانند به عنوان منبع ژنتيکي در برنامهخوبي از نظر کليه صفات مورد بررسي مشاهده گرديد. بنابراين مي

 و اصالح برای مقاومت به خشکي در برنج  مورد استفاده قرار گيرند.
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 مقدمه -1 -1

از زماني که انسان پا به عرصه وجود نهاد از عملي غير آگاهانه تا عملي آگاهانه و هدفدار که خداوند 

عليم در او به وديعه گذاشته است برای رفع گرسنگي و بقای خويش همواره کوشيده است و هر بار که 

است تا جايي که از خاک به  نيرويي فزونتر يافته، گام های بلندتری در جهت رفع نياز خويش برداشته

قات آن را وااغلب کنند که اکثريت مردم جهان در شرايطي زندگي مي افالک و از ثری به ثريا گام نهاد.

 توان شرايط زندگي توأم با ناکامي ناميد. برای بيشتر اين مردم گرسنگي دور از انتظار نبوده و کمبودمي

ست. هر روز هزاران نفر از مردم جهان در اثر سوء تغذيه و يا هميشه محتمل، و فراواني آن يک رويا غذا

رئيس جمهوری وقت آمريکا، کندی، در سخنراني خود در  1963گرسنگي تلف مي شوند. در سال 

نبرد بر عليه گرسنگي بشر  "کند: مسئله غذا در جهان چنين تاکيد ميگنگره جهاني تغذيه بر جدی بودن 

ت. هيچ نيرويي در دنيا بدين اهميت نيست زيرا صلح و پيشرفت در جهاني در واقع نبرد برای آزادی اس

. جواهر لعل نهرو نخست وزير "که نيمي از افراد آن نيم سير و نيمي ديگر گرسنه هستند ميسر نيست

مسخره است که با انسان در حال مرگ از فرهنگ سخن  "کند :فقيد هند نيز بر اين مسئله چنين تاکيد مي

چه در عمل علوم و فنون کشاورزی ظرفيت آن را دارد که برای مردم دنيا فراواني به ارمغان بگويي. گر

. نياز جهاني به کشاورزی بويژه "يابدآورد ليکن نبرد عليه گرسنگي ساليان دراز حتي نسل ها ادامه مي

 10ين به مرز بيني نزديک شدن جمعيت کره زمگردد. پيشتوليد مواد غذايي به طور روزافزون بيشتر مي

از طريق گسترش سطح زير  سازد. افزايش توليدتر ميميليارد نفر تا نيمه قرن حاضر، نياز فوق را روشن

باشد. نظر به محدوديت اراضي قابل کشت و منابع پذير ميکشت و يا افزايش توليد در واحد سطح امکان

ان برتر از نظر بازده کمي و کيفي و آبي قابل استفاده، توجه به امر پژوهش در اصالح و توسعه گياه

ای بين توليد و نياز مواد غذايي از اهميت ويژه های مديريتي مطلوب در جهت حفظ و ايجاد تعادلروش

)برای،  گيردبين گياه و محيط قرار ميست. ميزان توليد گياهان تحت تاثير روابط پيچيده برخوردار ا

ميليارد نفر برسد بنابراين کشاورزی  9/8به  2030سال در  شود جمعيت جهان(. تخمين زده مي1997

 (.2002بايد پاسخگوی تامين غذای اين جمعيت رو به رشد باشد )فائو، 
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(. 1991برنج پس از گندم دومين غله مهم و غذای اصلي بيش از يک سوم جمعيت جهان است )ديويد، 

درصد جمعيت جهان در آن زندگي  60شود که درصد برنج جهان در آسيا توليد و مصرف مي 90بيش از 

 5/3ميليون تن بوده است که از اين مقدار  650، 2007توليد برنج جهان در سال  (.1997کنند )کاش، مي

 850 ، توليد آن بايد به2025ميليون تن در ايران توليد شده است. برای تامين تقاضای برنج در سال 

ميليمتر در سال، در زمره مناطق  240با بارش متوسط  (. ايران2007ميليون تن در جهان برسد )فائو، 

(. خشکي از عمده 1383)زينالي خانقاه و همکاران،  شودبندی ميخشک جهان طبقهخشک و نيمه

تواند در هر خطرات جدی برای توليد موفق محصوالت زراعي بخصوص برنج در جهان است که مي

بتاَ کمي به شرايط محدوديت آبي دارد و به شدت به زمان طي فصل رشد رخ دهد. اين گياه سازگاری نس

(. از اينرو، پايداری و بهبود عملکرد در شرايط تنش 2004)لفيت و همکاران، کمبود آب حساس است

شود. بهبود ژنتيکي عملکرد تحت تنش خشکي، در عمل نژادی برنج محسوب ميآبي از اهداف مهم به

هايي است که است. مهمترين مساله، شناسايي ژنوتيپ کردهاهم نژاد گران فرمشکالت زيادی را برای به

 باشند.از عملکرد خوبي در شرايط کمبود آب برخوردار 
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 مروري بر تحقيقات گذشته -2 -1

 برنج وگياهشناسي آن -1 -2 -1

 باشدد.يم يدو گونه مهم زراع یکه دارا Oryza است از خانواده غالت و با نام جنس ياهيبرنج گ

کندد وگونده يز رشدد مديقا منشا گرفته و در همان مناطق نيکه از غرب آفر Oriza glaberrimaگونه 

Oriza sativa (. در 1997ر اسدت )کداش، يپدذا بوده و رشد آن در همه کشورها امکانيکه منشا آن آس

  O. glaberrimaاب کدردنيو آسد يکدوبل عملکرد کم، مشکالت مربوط به خدرمنيحال حاضر به دل

 (.2002نازر، ين شده است )اليگزيجا O. sativaبطور کامل با  باًيتقر

 هاي کشت برنجاکوسيستم -2 -2 -1

کشت بدرنج را  یهاستمي( اکوس1995) پريکند. پولمن و اسليرشد م يمتفاوت یط رشديبرنج در شرا

 ((:1IRRI ,1984) 1-1کردند )شکل  یبه چهار گروه طبقه بند

 2یاريکشت تحت آب -

 3لولندم يکشت د -

 4م آپلند يکشت د -

 5ل و غرقابيکشت در معرض س-

درصدد منداطق  55باً يد. تقرباشيلولند م ديمو کشت  یاريکشت لولند شامل دو نوع کشت تحت آب 

 ديدمد. منداطق يدآين مناطق بدسدت مديد برنج از ايدرصد تول 75هستند و  یارير کشت برنج تحت آبيز

 شدود. در اين مناطق کشت در اراضي پست انجام مديرا بر عهده دارندا يد برنج دنيدرصد از تول 17لولند 

ر يددرصد از مزارع ز 12رد. يگيها صورت ما باال آمدن آب رودخانهي یق نزوالت جويآن از طر یاريو آب

ق يدن نوع کشدت از طرياز ايرند. آب مورد نيگيم قرار ميا ديستم آپلند يکشت برنج جهان در گروه اکوس

 شود. مين ميي تابارندگ

                                                 
1- International Rice Research Institute          2- irrigated           3- rainfed lowland        4- rainfed upland  
5- deep-water 
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 (IRRI ,1984کشت برنج ) يهاستمياکوس -1 -1شکل 

ستند. منداطق يآب ن یبرخوردار است و قادر به نگهدار يخوب ياز زهکش يعين مناطق به طور طبيخاک ا

و غرقداب در  ليستم در معرض سديد برنج جهان را بر عهده دارند. برنج در اکوسيدرصد از تول 5/4آپلند 

ن نوع يبرنج به ا يدرصد از اراض 8شوند که يا کشت ميآس يجنوب و جنوب شرق یهارودخانه یدلتاها

در  يسدتابيا را بر عهدده دارندد. عمدق آب ايد برنج دنيدرصد تول 5/3که  یکشت اختصاص دارد. به طور

 باشد .ير ميسطح خاک متغ یمتر رو 3ش از يمتر تا بيسانت 50ن يستم بين سيا

 تنش  -3 -1

د يدع نمايتسر یان آوريا به طور زياه را متوقف کند يک گي يعيک طبيکه مراحل متابول يبه هر عامل

 ینددهايفرآ یرعداديجده روندد غي( تنش را نت1980ت )ي(. لو1996ر و همکاران، يشود )گويتنش گفته م

 یشدود. تدنش دارايحاصل مد يطيو مح يستياز عوامل ز يبيا ترکيک ير يدانست که از تاث يکيولوژيزيف

داده و ممکن است به صدورت  یرو یر عاديسم غيک متابوليجه ياست که بصورت نت يب رسانيتوان آس

   نيد( ا1980ت )يد(. لو1382ن، ياه بروز کند )جهدان بدياز گ يا مرگ بخشياه و يافت رشد، مرگ کامل گ
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ر يدو غ يسدتيز یهداها را به دو دسدته تنشد و آنينام يطيمح یهااه را تنشيعوامل محدودکننده رشد گ

درصدد در  70موجب کاهش عملکدرد تدا  يطيمح یهام نمود. نشان داده شده است که تنشيتقس يستيز

رات ييدعملکدرد در مقابدل تغ یداريرو ثبات و پاني(. از ا1982ر، يشوند )بويط مطلوب ميسه با شرايمقا

 رود.يبه شمار م ين صفات اصالحيتراز با ارزش يطيمح

 تنش خشکي -1 -3 -1

در سراسدر جهدان  يد موفق محصدوالت زراعدير زنده در توليغ ین تنش هاياز مهمتر يکي يخشک

ا يدرا بده عندوان نبدود  ي( خشدک1980ران است. کرامر )يدر حال توسعه از جمله ا یبخصوص کشورها

کده  یارا دوره ي( خشدک1971تدز )يف نمدوده اسدت. وياه تعريکمبود رطوبت در مراحل حساس رشد گ

دهدد و مدانع رشدد ير قدرار مدياه را تحت تأثيچه به صورت حاد چه به صورت مزمن رشد گکمبود آب 

 ین عرضده و تقاضدايرا به مفهوم عدم توازن بد ي( خشک1975بس )يف نمود. گيشود، تعريآن م يعيطب

اه که موجب کاهش عملکرد ياز گيگر، به کمبود آب مورد نک اصالحيکند. از نظر يم ياه تلقيگ یآب برا

  گفتده  يدهدد خشدکير قدرار مدياه را تحت تدأثيکه رشد گ یاريا آبي يک دوره عدم بارندگيا يشود و يم

 (. 1995و کوپر،  یشود )فوکايم

ص يدر اصالح نباتات بوده و تشدخ يار مهميموضوع بس يش تحمل خشکيافزا یبرا يکياصالح ژنت

ک يد ير اسدت. تحمدل خشدکيدگو زمدانار سخت يبس یندي، فرايمقاوم به خشک یهاپيژنوت يابيو ارز

شناخته نشده  يه خوببز يمربوط به آن ن يکيولوژيزيو ف يکيژنت یهاده بوده و ساز و کاريچيت پيخصوص

ن يژن و همچند یاديتوسط تعداد ز ين صفت و کنترل مقاومت به خشکيبودن ا 1يژنين پلياست. همچن

ل ين مسدايف دشدوارتريآن را در رد 2طيپ و محيآن به زمان و شدت تنش و اثرات متقابل ژنوت يوابستگ

؛ 1983م و همکداران، ي؛ کد1983اسدت )جدوردن و همکداران، قدرار داده  يکديژنت يدر مطالعات اصالح

از  يکيولوژيزيو ف ييايميوشي، بيکيرات ژنتيياز تغ یامجموعه ياهان به خشکي(. واکنش گ2002آنکوندا، 

                                                 

genotype × environment interaction -2                                                                   polygene -1 
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گدردد يها را شامل مها و بسته شدن روزنهونير غلظت يي، تغياختصاص یهانيان ژن، تجمع پروتئيل بيقب

 (.1997ن و همکاران، ي)نگو

 تنش خشکي در برنج -2 -3 -1

اه در حددود يدن گيدکده ا یبودن آن اسدت بده طدور یآبزمهيبرنج ن يات برجسته تکاملياز خصوص

ن يريرصدد آب شدد 30ن مقددار يدا کندد. يدوره رشد خود آب مصرف م يلومتر مکعب در طيک 578/1

 يدارد و به شدت به تدنش خشدک یاريت آبيط محدوديبا شرا ينسبتاً کم یجه سازگاريجهان است در نت

 یل پارامترهدايده و تحليق تجزين مشکل از طريا يت نسبي(. اهم2004ت و همکاران، يحساس است )لف

اتدول  (.1990، و اتدول يداسدکي( نشدان داده شدده اسدت )وا2-1) کاهش دهنده عملکرد برنج در شکل

ن يداسدت کده اون تن گزارش کدردهيليم 18ساله  را هر يد برنج در اثر خشکيتول ي( کاهش جهان2004)

 د برنج جهان است.يدرصد کل تول 4مقدار معادل 

 

 
 (1990و اتول،  يداسکيلکرد برنج ) ومکاهش ع لعل  -2-1شکل 
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 انواع خشکي در برنج -1 -2 -3 -1

( 2001و همکاران ) یاه رخ دهد فوکاير چه مرحله و چه مدت از رشد گد ينکه خشکيبا توجه به ا

 یابتدا تنش ..3فصل یو انتها 2، اواسط 1ابتدا يرا در برنج ارائه دادند: تنش خشک يتنش خشک یسه الگو

کداهش عملکدرد در  .شوديم ين اصليا نشا در زمي ير در بذر پاشيا زود هنگام اغلب موجب تأخيفصل 

اه امدا قبدل از يدو بعد از اسدتقرار گ يشيرشد رو يط ين نوع خشکيحداقل است ) ا يخشکن نوع ياثر ا

(. غربدال 2006، یجده آن کداهش در تعدداد پنجده اسدت )جونگدديدهدد( و نتيرخ م يدهحداکثر پنجه

 ييکه توانايتر است بطورافتد مشکلياتفاق م يشيمرحله رو يفصل که ط یابتدا يخشک یپالسم براژرم

و همکداران،  یدوره تنش اسدت )فوکدا يط ياز تنش مهمتر از مقاومت به خشک يابيباز یها براپيژنوت

دوباره از  يابيباز یاه برايگ يياه رخ دهد توانايفصل رشد بعد از استقرار گ یدر ابتدا ي(. اگر خشک1999

عد از تنش ب يدهت پنجهي، به مقدار حفظ سطح برگ تحت تنش و ظرفیاريبعد از شروع آب يتنش خشک

 يو گلدده يدهان مراحل پنجهي)که م اواسط فصل ي(. خشک1994، یو فوکا يليمرتبط است )ال يخشک

دهد اما يشدن برگ را به طور آشکار نشان نم یال لولهياز قب يم خشکينکه عاليرغم ايافتد( علياتفاق م

 ين نوع خشکيا یامدهايها از پشود. کاهش فتوسنتز و گسترش برگيبه شدت موجب کاهش عملکرد م

اه و طدول بدرگ را کداهش داده، يارتفاع گ يدر مرحله پنچه ده ي(. خشک2001وهمکاران،  یاست )فوکا

اه در مرحلده رشدد يدگ ي. وقتد(CRRI, 1978)کند يک ميز تحريشدن و خشک شدن برگ را ن یالوله

ميزان آب مصرفي د پنجه، يد ماده خشک، گسترش و توسعه سطح برگ و توليتول یقرار دارد، برا يشيرو

 یرسد تبادالت گدازيدرصد هم م 30ت آب خاک به يظرف ياهان وقتي. در اغلب گمتناسب با تعرق است

درصدد آب موجدود در خداک،  70شود. اما در برنج از حدود يو تعرق همچنان بصورت معمول انجام م

 يبدرنج بده تدنش آبد یت بدااليدهنده حساسن امر نشانيشود که ايشروع م یتبادالت گاز يکاهش خط

اه، ابتدا کاهش تعرق و بدنبال آن کداهش رشدد بدرگ و سداقه ين پاسخ گيموثر تر يتنش آب ياست. در پ

مراحدل  يطد يخشک ي(. وقت1994، یو فوکا يلياه حساس هستند )اليگ يعت آبياست که بشدت به وض

                                                 
1- early drought stress                2- intermittent drought stress                3- late drought stress 
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افتده و يکداهش چده ی خوشهور( باريگلده يژه طيو بو يدهد )شروع گلدهيم یفصل رشد رو ييانتها

اخدتالل چه به علت ی خوشه(. کاهش بارور2006و و همکاران، يکاهش عملکرد است )ل ين عامل اصليا

د دانه گرده را يگل و تول یالقا ي(. تنش آب2000ت، يو ستگ ينيت بساک است )سايوز گامتوفيدرمرحله م

ائو و يدشدود )گيتاً کاهش عملکرد مديو نها یدهد و متعاقب آن منجر به کاهش بارورير قرار ميتحت تاث

اد تحدت يدل عملکدرد زيفصدل و پتانسد یانتهدا يفرار از خشک یمناسب برا ی(. فنولوژ2007همکاران، 

 يوقتد لولند هستند. بعالوه ديمسازگار با کشت  یهاتهيوار یبرا يمهم  یهايژگي، ویاريط خوب آبيشرا

از صدفات مطلدوب بده  يکديل آب برگ ، يشتر حفظ پتانسيب ييدهد توانايفصل رخ م یدر انتها يخشک

شداخص  یاندد دارافصدل سدازگار شدده یانتهدا يخشدک یکه با مناطق دارا ييهاپيرود. ژنوتيشمار م

ط يمعمول موجود تحت شدرا یهاتهيسه با واريشتر و ارتفاع متوسط و ماده خشک کمتر در مقايبرداشت ب

ن خواهدد يط مطلوب را تضميل عملکرد باال تحت شرايات، پتانسن صفيب ايباشند. ترکيم یاريخوب آب

 (.1999و همکاران، یفصل خواهد شد )فوکا یانتها يکرد و موجب مقاومت به خشک
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Abstract 

   To investiye drought tolerance of different rice genotypes, an experiment was 

conducted at the Rice Research Institute of Iran, Deputy of Mazandaran (Amol), on 

field condition during 2008. The Experiment was carried out in split plot based on 

randomized complete block design with two replications and drought stress at three 

levels (continuous irrigation as a control, drought stress in vegetative and reproductive 

stages). Results of variance analysis showed that there were significant differences 

(P‹0.01) between genotypes for all of studied traits and drought resistance indices. 

The highest paddy yield obtained in Kadous, 15 and Shafagh under control condition, 

Sahel, Kadous under reproductive stage stress, and Dorfak, Tabesh and Nemat under 

vegetative stage stress. Based on drought resistant indices the most tolerant cultivars 

were Danial, Nemat and Sahel. Domsia and 30 were the most susceptible to both 

stress levels. On the basis of the factor analysis for morphological traits, the first three 

factors accounted for the 65.9% of the total variation. Grouping the cultivars by the 

factors revealed that Tabesh, Danial, Kadous, 8608, Sahel, Nemat,   8 and Neda had 

the highest and Domsia and 30 lowest values. Classifying the cultivars by cluster 

analysis at each of stress levels put them into three clusters. All dendrograms showed 

that cultivars of Kadous,and Nemat were categorized in same cluster with high paddy 

yield. In this research was found a good genetic variation among the entering for the 

traits studied. As they may apply as a gene pool for selecting and breeding tolerant 

varieties. 
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