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فصل اول
مقدمه و مروری بر تحقيقات
گذشته
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 -1 -1مقدمه
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
نيرويي فزونتر يافته ،گام های بلندتری در جهت رفع نياز خويش برداشته است تا جايي که از خاک به
افالک و از ثری به ثريا گام نهاد .اکثريت مردم جهان در شرايطي زندگي ميکنند که اغلب اوقات آن را
مي توان شرايط زندگي توأم با ناکامي ناميد .برای بيشتر اين مردم گرسنگي دور از انتظار نبوده و کمبود
غذا هميشه محتمل ،و فراواني آن يک روياست .هر روز هزاران نفر از مردم جهان در اثر سوء تغذيه و يا
گرسنگي تلف مي شوند .در سال  1963رئيس جمهوری وقت آمريکا ،کندی ،در سخنراني خود در
گنگره جهاني تغذيه بر جدی بودن مسئله غذا در جهان چنين تاکيد ميکند " :نبرد بر عليه گرسنگي بشر
در واقع نبرد برای آزادی است .هيچ نيرويي در دنيا بدين اهميت نيست زيرا صلح و پيشرفت در جهاني
که نيمي از افراد آن نيم سير و نيمي ديگر گرسنه هستند ميسر نيست" .جواهر لعل نهرو نخست وزير
فقيد هند نيز بر اين مسئله چنين تاکيد ميکند  ":مسخره است که با انسان در حال مرگ از فرهنگ سخن
بگويي .گر چه در عمل علوم و فنون کشاورزی ظرفيت آن را دارد که برای مردم دنيا فراواني به ارمغان
آورد ليکن نبرد عليه گرسنگي ساليان دراز حتي نسل ها ادامه مييابد" .نياز جهاني به کشاورزی بويژه
توليد مواد غذايي به طور روزافزون بيشتر ميگردد .پيشبيني نزديک شدن جمعيت کره زمين به مرز 10
ميليارد نفر تا نيمه قرن حاضر ،نياز فوق را روشنتر ميسازد .افزايش توليد از طريق گسترش سطح زير
کشت و يا افزايش توليد در واحد سطح امکانپذير ميباشد .نظر به محدوديت اراضي قابل کشت و منابع
آبي قابل استفاده ،توجه به امر پژوهش در اصالح و توسعه گياهان برتر از نظر بازده کمي و کيفي و
روشهای مديريتي مطلوب در جهت حفظ و ايجاد تعادل بين توليد و نياز مواد غذايي از اهميت ويژهای
برخوردار است .ميزان توليد گياهان تحت تاثير روابط پيچيده بين گياه و محيط قرار ميگيرد (برای،
 .)1997تخمين زده ميشود جمعيت جهان در سال  2030به  8/9ميليارد نفر برسد بنابراين کشاورزی
بايد پاسخگوی تامين غذای اين جمعيت رو به رشد باشد (فائو.)2002 ،
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برنج پس از گندم دومين غله مهم و غذای اصلي بيش از يک سوم جمعيت جهان است (ديويد.)1991 ،
بيش از  90درصد برنج جهان در آسيا توليد و مصرف ميشود که  60درصد جمعيت جهان در آن زندگي
ميکنند (کاش .)1997 ،توليد برنج جهان در سال  650 ،2007ميليون تن بوده است که از اين مقدار 3/5
ميليون تن در ايران توليد شده است .برای تامين تقاضای برنج در سال  ،2025توليد آن بايد به 850
ميليون تن در جهان برسد (فائو .)2007 ،ايران با بارش متوسط  240ميليمتر در سال ،در زمره مناطق
خشک و نيمهخشک جهان طبقهبندی ميشود (زينالي خانقاه و همکاران .)1383 ،خشکي از عمده
خطرات جدی برای توليد موفق محصوالت زراعي بخصوص برنج در جهان است که ميتواند در هر
زمان طي فصل رشد رخ دهد .اين گياه سازگاری نسبتاَ کمي به شرايط محدوديت آبي دارد و به شدت به
کمبود آب حساس است (لفيت و همکاران .)2004،از اينرو ،پايداری و بهبود عملکرد در شرايط تنش
آبي از اهداف مهم بهنژادی برنج محسوب ميشود .بهبود ژنتيکي عملکرد تحت تنش خشکي ،در عمل
مشکالت زيادی را برای بهنژاد گران فراهم کرده است .مهمترين مساله ،شناسايي ژنوتيپهايي است که
از عملکرد خوبي در شرايط کمبود آب برخوردار باشند.
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 -2 -1مروري بر تحقيقات گذشته
 -1 -2 -1برنج وگياهشناسي آن
برنج گياهي است از خانواده غالت و با نام جنس  Oryzaکه دارای دو گونه مهم زراعي ميباشدد.
گونه  Oriza glaberrimaکه از غرب آفريقا منشا گرفته و در همان مناطق نيز رشدد مديکندد وگونده
 Oriza sativaکه منشا آن آسيا بوده و رشد آن در همه کشورها امکانپدذير اسدت (کداش .)1997 ،در
حال حاضر به دليل عملکرد کم ،مشکالت مربوط به خدرمنکدوبي و آسدياب کدردن O. glaberrima
تقريباً بطور کامل با  O. sativaجايگزين شده است (الينازر.)2002 ،
 -2 -2 -1اکوسيستمهاي کشت برنج
برنج در شرايط رشدی متفاوتي رشد ميکند .پولمن و اسليپر ( )1995اکوسيستمهای کشت بدرنج را
به چهار گروه طبقه بندی کردند (شکل :))IRRI1, 1984( 1-1
 کشت تحت آبياری کشت ديم لولند -کشت ديم آپلند

2

3
4

-کشت در معرض سيل و غرقاب

5

کشت لولند شامل دو نوع کشت تحت آبياری و کشت ديم لولند ميباشد .تقريباً  55درصدد منداطق
زير کشت برنج تحت آبياری هستند و  75درصد توليد برنج از اين مناطق بدسدت مديآيدد .منداطق ديدم
لولند  17درصد از توليد برنج دنيا را بر عهده دارند .در اين مناطق کشت در اراضي پست انجام مديشدود
و آبياری آن از طريق نزوالت جوی يا باال آمدن آب رودخانهها صورت ميگيرد 12 .درصد از مزارع زيدر
کشت برنج جهان در گروه اکوسيستم آپلند يا ديم قرار ميگيرند .آب مورد نياز اين نوع کشدت از طريدق
بارندگي تامين ميشود.

rainfed upland

4-

3

- rainfed lowland

2- irrigated
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شکل  -1 -1اکوسيستمهاي کشت برنج ()IRRI, 1984

خاک اين مناطق به طور طبيعي از زهکشي خوبي برخوردار است و قادر به نگهداری آب نيستند .منداطق
آپلند  4/5درصد از توليد برنج جهان را بر عهده دارند .برنج در اکوسيستم در معرض سديل و غرقداب در
دلتاهای رودخانههای جنوب و جنوب شرقي آسيا کشت ميشوند که  8درصد از اراضي برنج به اين نوع
کشت اختصاص دارد .به طوری که  3/5درصد توليد برنج دنيا را بر عهدده دارندد .عمدق آب ايسدتابي در
اين سيستم بين  50سانتيمتر تا بيش از  3متر روی سطح خاک متغير ميباشد .
 -3 -1تنش
به هر عاملي که مراحل متابوليک طبيعي يک گياه را متوقف کند يا به طور زيان آوری تسريع نمايدد
تنش گفته ميشود (گوير و همکاران .)1996 ،لويت ( )1980تنش را نتيجده روندد غيرعدادی فرآينددهای
فيزيولوژيکي دانست که از تاثير يک يا ترکيبي از عوامل زيستي و محيطي حاصل مديشدود .تدنش دارای
توان آسيب رساني است که بصورت نتيجه يک متابوليسم غير عادی روی داده و ممکن است به صدورت
افت رشد ،مرگ کامل گياه و يا مرگ بخشي از گياه بروز کند (جهدان بدين .)1382 ،لويدت ( )1980ايدن
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عوامل محدودکننده رشد گياه را تنشهای محيطي ناميد و آنها را به دو دسدته تنشهدای زيسدتي و غيدر
زيستي تقسيم نمود .نشان داده شده است که تنشهای محيطي موجب کاهش عملکدرد تدا  70درصدد در
مقايسه با شرايط مطلوب ميشوند (بوير .)1982 ،از اينرو ثبات و پايداری عملکدرد در مقابدل تغييدرات
محيطي از با ارزشترين صفات اصالحي به شمار ميرود.
 -1 -3 -1تنش خشکي
خشکي يکي از مهمترين تنش های غير زنده در توليد موفق محصدوالت زراعدي در سراسدر جهدان
بخصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ايران است .کرامر ( )1980خشدکي را بده عندوان نبدود يدا
کمبود رطوبت در مراحل حساس رشد گياه تعريف نمدوده اسدت .ويتدز ( )1971خشدکي را دورهای کده
کمبود آب چه به صورت حاد چه به صورت مزمن رشد گياه را تحت تأثير قدرار مديدهدد و مدانع رشدد
طبيعي آن ميشود ،تعريف نمود .گيبس ( )1975خشکي را به مفهوم عدم توازن بدين عرضده و تقاضدای
آب برای گياه تلقي ميکند .از نظر يک اصالحگر ،به کمبود آب مورد نياز گياه که موجب کاهش عملکرد
ميشود و يا يک دوره عدم بارندگي يا آبياری که رشد گياه را تحت تدأثير قدرار مديدهدد خشدکي گفتده
ميشود (فوکای و کوپر.)1995 ،
اصالح ژنتيکي برای افزايش تحمل خشکي موضوع بسيار مهمي در اصالح نباتات بوده و تشدخيص
و ارزيابي ژنوتيپهای مقاوم به خشکي ،فرايندی بسيار سخت و زمدانگيدر اسدت .تحمدل خشدکي يدک
خصوصيت پيچيده بوده و ساز و کارهای ژنتيکي و فيزيولوژيکي مربوط به آن نيز به خوبي شناخته نشده
است .همچنين پليژني 1بودن اين صفت و کنترل مقاومت به خشکي توسط تعداد زيادی ژن و همچندين
وابستگي آن به زمان و شدت تنش و اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط 2آن را در رديف دشدوارترين مسدايل
در مطالعات اصالحي ژنتيکدي قدرار داده اسدت (جدوردن و همکداران1983 ،؛ کديم و همکداران1983 ،؛
آنکوندا .)2002 ،واکنش گياهان به خشکي مجموعهای از تغييرات ژنتيکي ،بيوشيميايي و فيزيولوژيکي از

- polygene

- genotype × environment interaction

1

2
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قبيل بيان ژن ،تجمع پروتئينهای اختصاصي ،تغيير غلظت يونها و بسته شدن روزنهها را شامل ميگدردد
(نگوين و همکاران.)1997 ،
 -2 -3 -1تنش خشکي در برنج
از خصوصيات برجسته تکاملي برنج نيمهآبزی بودن آن اسدت بده طدوری کده ايدن گيداه در حددود
 1/578کيلومتر مکعب در طي دوره رشد خود آب مصرف مي کندد .ايدن مقددار  30درصدد آب شديرين
جهان است در نتيجه سازگاری نسبتاً کمي با شرايط محدوديت آبياری دارد و به شدت به تدنش خشدکي
حساس است (لفيت و همکاران .)2004 ،اهميت نسبي اين مشکل از طريق تجزيه و تحليدل پارامترهدای
کاهش دهنده عملکرد برنج در شکل ( )2-1نشدان داده شدده اسدت (وايداسدکي و اتدول .)1990 ،اتدول
( )2004کاهش جهاني توليد برنج در اثر خشکي را هر ساله  18ميليون تن گزارش کدردهاسدت کده ايدن
مقدار معادل  4درصد کل توليد برنج جهان است.

شکل  -2-1علل کاهش عملکرد برنج ( ويداسکي و اتول)1990 ،
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 -1 -2 -3 -1انواع خشکي در برنج
با توجه به اينکه خشکي در چه مرحله و چه مدت از رشد گياه رخ دهد فوکای و همکاران ()2001
سه الگوی تنش خشکي را در برنج ارائه دادند :تنش خشکي ابتدا ، 1اواسط 2و انتهای فصل ..3تنش ابتدای
فصل يا زود هنگام اغلب موجب تأخير در بذر پاشي يا نشا در زمين اصلي ميشود .کداهش عملکدرد در
اثر اين نوع خشکي حداقل است ( اين نوع خشکي طي رشد رويشي و بعد از اسدتقرار گيداه امدا قبدل از
حداکثر پنجهدهي رخ ميدهدد) و نتيجده آن کداهش در تعدداد پنجده اسدت (جونگددی .)2006 ،غربدال
ژرمپالسم برای خشکي ابتدای فصل که طي مرحله رويشي اتفاق ميافتد مشکلتر است بطوريکه توانايي
ژنوتيپها برای بازيابي از تنش مهمتر از مقاومت به خشکي طي دوره تنش اسدت (فوکدای و همکداران،
 .)1999اگر خشکي در ابتدای فصل رشد بعد از استقرار گياه رخ دهد توانايي گياه برای بازيابي دوباره از
تنش خشکي بعد از شروع آبياری ،به مقدار حفظ سطح برگ تحت تنش و ظرفيت پنجهدهي بعد از تنش
خشکي مرتبط است (اليلي و فوکای .)1994 ،خشکي اواسط فصل (که ميان مراحل پنجهدهي و گلددهي
اتفاق ميافتد) عليرغم اينکه عاليم خشکي از قبيل لولهای شدن برگ را به طور آشکار نشان نميدهد اما
به شدت موجب کاهش عملکرد ميشود .کاهش فتوسنتز و گسترش برگها از پيامدهای اين نوع خشکي
است (فوکای وهمکاران .)2001 ،خشکي در مرحله پنچه دهي ارتفاع گياه و طدول بدرگ را کداهش داده،
لولهای شدن و خشک شدن برگ را نيز تحريک ميکند ) .(CRRI, 1978وقتدي گيداه در مرحلده رشدد
رويشي قرار دارد ،برای توليد ماده خشک ،گسترش و توسعه سطح برگ و توليد پنجه ،ميزان آب مصرفي
متناسب با تعرق است .در اغلب گياهان وقتي ظرفيت آب خاک به  30درصد هم ميرسد تبادالت گدازی
و تعرق همچنان بصورت معمول انجام ميشود .اما در برنج از حدود  70درصدد آب موجدود در خداک،
کاهش خطي تبادالت گازی شروع ميشود که اين امر نشاندهنده حساسيت بداالی بدرنج بده تدنش آبدي
است .در پي تنش آبي موثر ترين پاسخ گياه ،ابتدا کاهش تعرق و بدنبال آن کداهش رشدد بدرگ و سداقه
است که بشدت به وضيعت آبي گياه حساس هستند (اليلي و فوکای .)1994 ،وقتي خشکي طدي مراحدل

3- late drought stress

2- intermittent drought stress
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1- early drought stress

انتهايي فصل رشد روی ميدهد (شروع گلدهي و بويژه طي گلدهي) باروری خوشهچده کداهش يافتده و
اين عامل اصلي کاهش عملکرد است (ليو و همکاران .)2006 ،کاهش باروری خوشهچه به علت اخدتالل
درمرحله ميوز گامتوفيت بساک است (سايني و ستگيت .)2000 ،تنش آبي القای گل و توليد دانه گرده را
تحت تاثير قرار ميدهد و متعاقب آن منجر به کاهش باروری و نهايتاً کاهش عملکرد مديشدود (گيدائو و
همکاران .)2007 ،فنولوژی مناسب برای فرار از خشکي انتهدای فصدل و پتانسديل عملکدرد زيداد تحدت
شرايط خوب آبياری ،ويژگيهای مهمي برای واريتههای سازگار با کشت ديم لولند هستند .بعالوه وقتدي
خشکي در انتهای فصل رخ ميدهد توانايي بيشتر حفظ پتانسيل آب برگ  ،يکدي از صدفات مطلدوب بده
شمار ميرود .ژنوتيپهايي که با مناطق دارای خشدکي انتهدای فصدل سدازگار شددهاندد دارای شداخص
برداشت بيشتر و ارتفاع متوسط و ماده خشک کمتر در مقايسه با واريتههای معمول موجود تحت شدرايط
خوب آبياری ميباشند .ترکيب اين صفات ،پتانسيل عملکرد باال تحت شرايط مطلوب را تضمين خواهدد
کرد و موجب مقاومت به خشکي انتهای فصل خواهد شد (فوکای و همکاران.)1999،
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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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