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 هخالص

 
 نژادیبه   اهداف   برای جهت انتخاب والدین مناسب       ها ژرم پالسم  شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه بندی       

داده های حاصل از     الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای ارقام برنج و         لگویدر این تحقیق از ا    . الزم و ضروری است   
موعه ای از برنجهای ایرانی و خارجی         جمبرای بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی          اندازه گیری صفات کمّی      

و در مزرعه    از موسسه تحقیقات برنج کشور تهیه      رقم برنج ایرانی و خارجی       49تعداد  دین منظور    ب .استفاده شد 
تجزیه  .آموزشی آموزشکده کشاورزی تنکابن در قالب طرح التیس مربع با دو تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند                  

با هم  اختالف معنی داری    ی مورد مطالعه از نظر صفات بررسی شده دارای           که ژنوتیپها   نشان داد  داده ها واریانس  
برای زمان ظهور    %99برای تعداد پنجه کل و عرض برگ پرچم تا           %88صفات از   عمومی  وراثت پذیری    . هستند

 UPGMAوبرای داده های مزرعه ای      “ وارد“ به روش  خوشه ای تجزیه   . خوشه ها وزمان رسیدن متغیر بود      %50
در این تحقیق گروه    .  قرار داد   گروه 5و   4بترتیب در    ، ژنوتیپهای مورد مطالعه را        ی داده های الکتروفورز   برای

بر مبنای صفات زراعی تا حدود زیادی ارقام          خوشه ای تجزیه  بندی بر اساس باندهای پروتئینی توانست مانند         
الکتروفورز به میزان زیادی توانائی تکمیل داده های          داده های حاصل از     . بومی را از سایر ارقام جدا نماید         

 تکرار آزمایشات مشابه به همراه تعداد بیشتری از          اینکه اًمضاف. داشته و می توانند مکمل هم باشند       را   مرفولوژیکی
 .دشوصفات برای نیل به نتیجه دقیقتر توصیه می 

 
 وراثت پذیری، سترتجزیه کال، الکتروفورز، ژنتیکیتنوع ، برنج :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

ها بوده و انتخاب ژنوتيپی نيز          تنوع مبنای همه گزينش     
بديهی است که با باال رفتن تنوع ژنتيکی        . نيازمند تنوع می باشد   

تنوع . )٢(شود در يک جامعه حدود انتخاب نيز وسيعتر می            
ژنتيكي در گياهان زراعي در سراسر دنيا بطور تصادفي توزيع              

 واويلف مناطقي را كه در آنجا           ١٩٢٠دهه  در  . نشده است 
 حداكثر تنوع ژنتيكي براي گونه هاي عمده زراعي وجود داشته            

 

 هارالن نشان داد كه گياهان داراي دو منشاء        . )٤(شناسايي نمود 
 تنوع  ١ثانويه هستند كه يكي مركز اصلي و ديگري مراكز         متفاوت
 گزينش بنا   اصالح نباتات بر پايه تنوع و       .)٤( باشند مي  ژنتيكي

تنوع ژنتيكي حوزه فعاليت وانتخاب اصالحگر را          نهاده شده و     
امروزه  .دهد براي گزينش و ديگر عمليات اصالحي افزايش مي          

بررسي تنوع ژنتيكي در موجودات زنده به دو طريق صورت                
 نشانگرهاي مرفولوژيكي و     (بررسي تظاهر ژن          :گيرد مي
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نشانگرهاي  (DNAر  شناسايي تواليهاي موجود د    و   )بيوشيميايي
DNA( . ها سال قبل از      به ده  ١نشانگرهاي ژنتيكي  تاريخ كاربرد
نشانگرهاي  .شود  به عنوان ماده ژنتيكي مربوط مي      DNAكشف  

هاي قابل رويت در مرفولوژي         مرفولوژيكي كه نتيجه جهش     
مورد استفاده  بيستم  باشند از اوايل قرن        سيستمهاي زنده مي   

هاي بيوشيميايي  راتات استفاده از نشانگ   اند ولي در اصالح نب     بوده
 سال قبل رايج گرديد    ٤٠ از    و پروتئينها حدوداً   ٢يعني آيزوزايمها 

 ١٦٣بر روي ) ١٩٩٩ (گ و همكاران   نيبدر بررسي هاي لي    .)٥(
  به منظور   واريته پر محصول تجاري جاپونيكا       ١٦رقم بومي و     

 ١٣ه و    گرو ٥ تجزيه كالستر رقم ها را به        ،ارزيابي اجزاء عملكرد  
 تنوع ژنتيكي ميان    )١٩٩٩ (كندهوال و پنوار   . تيپ تقسيم نمود  

 صفت  ١٦بر اساس   را   آنهاه و    ژنوتيپ برنج را بررسي نمود      ٥٢
.  كالستر تقسيم نمودند    ١١كيفي و مرفولوژيكي ـ زراعي به          

 ١٣٢ به بررسي تنوع ژنتيكي در         )١٩٩٨ (ساراوكي و همكاران  
از تجزيه کالستر ارقام مورد نظر      و با استفاده    ژنوتيپ برنج اقدام    

 در  )١٩٩٨ (موكاتا و همكاران  . گروه مختلف قرار دادند   ۱۰را در   
 ژنوتيپ استفاده نمودند كه     ٢٥بررسي تنوع ژنتيكي در برنج از        

هانا .  كالستر تقسيم شدند   ٥بر اساس داده هاي اجزاء عملكرد به       
جزاء  ژنوتيپ برنج را بر اساس ا        ٥٠) ١٩٩٨ (ماراتي و همكاران  

.  مورد ارزيابي قرار دادند       متفاوتعملكرد در شرايط كشت        
تحقيقات آنها نشان داد كه مستقل از منشأ جغرافيائي، ارقام              
مورد نظر هنگامي كه در ارتفاعات و مناطق پست كشت شوند              

 طبق بررسي هاي انجام    . كالستر ايجاد مي كنند   ١٨ و   ١٧بترتيب  
 الكتروفورزي از دو روش           )١٣٧٥ (گرفته توسط ربيعي     

  A-PAGE    وSDS-PAGE          بهترين نتيجه از روش ، 
SDS-PAGE   ١٩٩٠ ( و همكاران   ساتو  تحقيقات .شد حاصل( 

 نژاد از برنج هاي تانزانيا نشان داد كه تنوع زيادي            ١٢٩بر روی   
در ميان الگوهاي الكتروفورزي پروتئين هاي برنج جمع آوري شده        

رقم هاي برنج ديم با     براي بررسي تنوع جغرافيايي       .وجود دارد 
 موجود در پروتئين هاي دانه برنج،          ٣چند شکلی استفاده از    

 رقم از برنج هاي زراعي      ٩ رقم از برزيل و       ٥٨پروتئين هاي دانه   
                                                                                    
1.Genetic marker 
2. Isozyme 
3. Polymorphism  

 استخراج و    SDS-PAGEديم با استفاده از روش الكتروفورز          
 نشان داد   )١٩٩٨ (آندوتحقيقات مونتالوان و     . بررسي گرديدند 

ده شده با استفاده از الكتروفورز، مي تواند         مشاه چند شکلی كه  
 .بيانگر منشأ جغرافيايي هر رقم باشد

اظهار داشتند كه در روش          ) ١٩٩٨ (نيرالسانتي و     
 را در   چند شکلی ، آلبومين بيشترين    SDS-PAGEالكتروفورز  

به نقل از منبع    ( يوپسانيس و همكاران     .بين ژنوتيپ ها نشان داد   
وتئينهاي آلبومين و گلوبولين     پر SDS-PAGEروش  ) ١ماره  ش

اهداف اصالحي  جهت  را براي تشخيص تنوع واريته هاي برنج          
ای ضمن داشتن چند شکلی      پروتئينهای ذخيره . پيشنهاد نمودند 

 بسيار با ثبات بوده و الگوهای الکتروفورزی پروتينهای بذور           ،زياد
معيار بسيار خوبی برای     رسيده چه بتنهايي ويا با ساير مارکرها       

هدف از   .)٣( باشند شناسايي جوامع و ارقام مختلف گياهی می       
راني و  ايارقام برنج     تنوع ژنتيكي      مطالعه اين تحقيق      اجرای

و گروه بندي آنها بر اساس داده هاي مرفولوژيكي و              خارجي  
 است، به اين اميد كه        بودهالكتروفورز پروتئينهاي ذخيره اي       

ه فاصله ژنتيکی بيشتری    عالوه بر شناسايي ارقام و ژنوتيپهايي ک      
 بيشتری نيز برخوردار     ٤ از هتروزيس  اًداشته و تالقی آنها عموم     

گروه بندي و تعيين تنوع ژنتيكي را در زمان           بتوان   ،خواهد بود 
 روش الكتروفورز و الگوي      به کمک تر و با سهولت بيشتر         كوتاه

باندهاي پروتئيني انجام داده و از الگوي باندهاي پروتئيني هر             
 . بعنوان شناسنامه ژنتيكي آن واريته استفاده نمودرقم

 
 ها مواد و روش

برنج هاي توده   يك نمونه تصادفي از         بر روی اين مطالعه    
.  انجام گرفت  مزرعه و آزمايشگاه  اصالح شده و خارجي در       ،بومي

طرح التيس مربع    در قالب     ١٣٨٠ سال    در يا آزمايش مزرعه 
 مركز آموزش كشاورزي     تحقيقاتی در مزرعه      دو تكرار  باساده  

از که   رقم برنج ايراني و خارجي         ٤٩بذور  . تنكابن انجام گرفت  
 شده بود جهت تهيه نشاء در        مؤسسة تحقيقات برنج كشور تهيه    

در هر تكرار، هر رقم در        در زمين اصلي   خزانه بذر پاشي و سپس    
 سانتيمتر  ٢٥*٢٥دو رديف و در هر رديف ده بوته با فاصله                

                                                                                    
4. Heterosis  
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عمليات کاشت و داشت      . نشاءکاري شدند ، بصورت تك نشاء   
 مبارزه با    ، آبياري ، نشاء کاري   ،شامل آماده کردن زمين اصلي      

علفهاي هرز و بيماريها و مصرف کود طبق عرف منطقه انجام              
 .شد

 بوته از هر    ٥براي اندازه گيري صفات كّمي مورد نظر، تعداد         
ي براي محاسبات و تجزيه ها    . رقم بطور تصادفي انتخاب گرديد     

.  نمونه انتخاب شده استفاده گرديد           ٥آماري از ميانگين       
اندازه گيري صفات بر اساس دستورالعمل سيستم استاندارد             

صفات مرفولوژيكي اندازه گيري    .)٨(ارزيابي برنج  انجام گرفت       
دهي،   مدت زمان رسيدن، مدت زمان خوشه       :ازبودند  عبارت  شده  

ه، طول باالترين ميان      دان قطرتعداد دانه در خوشه، طول دانه،         
دانه، نسبت طول به      ١٠٠گره، طول خوشه، ارتفاع گياه، وزن         

ي، تعداد ساقه بارور، تعداد ساقه كل، عرض برگ           ا دانه قهوه  قطر
پرچم، طول برگ پرچم، عملكرد دانه  در بوته، نسبت طول به              

 براي كليه صفات در      وراثت پذيري عمومي  . عرض برگ پرچم  
 يا  Ee  كوچكتر از     Eb زمانيکه( تصادفي   طرح بلوك كامل  قالب  

 . ديمحاسبه گرد) مقدار آن بسيار نا چيز باشد
 SDS-PAGEدر مطالعات آزمايشگاهي از الكتروفورز            

ي كل دانه براي بررسي تنوع استفاده             اپروتئين هاي ذخيره   
 الگوی   ،ژلهاآميزي     رنگ   و  پس از انجام الكتروفورز      . گرديد

ز روش  ا  با استفاده  وامتيازدهی    بصورت صفر و يك     پروتئينی
انجام 2UPGMA ای به روش      تجزيه خوشه  ١ضرايب تطابق ساده  

  .شد
 چندين   SDS-PAGEبراي انجام آزمايش الكتروفورز          

صورت به ترتيب زير      ۱۸بنا بر روش پيشنهادی منبع        مرحله  
 تهيه ژل پلي اكريل آميد و            ،استخراج پروتئين ها   :گرفت

،  محلول رنگ آميزي   تهيه، ٣حلول رنگي  م تهيه، محلول هاي الزم 
 نمونه ها  گذاريبار تامپون الکترود و   تهيه،  محلول رنگ زدا   تهيه
 .  ژلهای  چاهک داخلدر

چون  رقمي  پسند    بار انجام آزمايش رقم شاه      چنددر طي   
ي نسبت به ساير ارقام      تر تعداد باند هاي نسبتاً زياد     بومي بوده و  

                                                                                    
1. Simple matching  
2. Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic average  
3. Dye  

آميزی  رنگ پس از پايان  . ب گرديد  داد به عنوان شاهد انتخا     نشان
وجود يا عدم وجود هر باند بترتيب با         ژلها از نظر     و رنگ زدايي  

مورد ارزيابی قرار گرفته و يادداشت برداری         اعداد يك و صفر      
 .شدند
 يه هاي آماري زتج

انجام    MSTATCها به کمک نرم افزار     تجزيه واريانس داده  
ت ميانگين مربعات بلوک    در حالتي که برای بعضي از صفا      . گرفت

تجزيه ) Eb) > Eeاز ميانگين مربعات خطا بوده           کوچکتر
 انجامبلوك كامل تصادفي      های آماری بر اساس طرح          تحليل
  موازنه شده  جمعاز  مجموع مربعات خطا    در اين حالت    . گرديد

مجموع مربعات خطاي داخل بلوك و مجموع مربعات بلوك              
براي داده هاي حاصل    تحقيق   ايندر  . محاسبه گرديد داخل تكرار   

از مزرعه و داده هاي حاصل از الگوي نواربندي پروتئين هاي              
جداگانه با استفاده از نرم افزار       ای   تجزيه خوشه ي برنج،   اذخيره 
SPSS   ابتدا ضريب  های صفات کّمی      داده براي.  انجام گرفت

پس از   فاصله بين افراد از روش مربع فاصله اقليدسي محاسبه و          
 به کمک ضريب    ،ه کارايي روشهای مختلف تجزيه کالستر     مقايس

با  روش وارد    حاصل از دندروگرام   ،)١٤،  ١(همبستگی کوفنتيک 
ترسيم  بعنوان بهترين روش      ۸۹/۰ضريب همبستگی کوفنتيک     

 به منظور گروه بندي ارقام مورد مطالعه از لحاظ داده هاي          .گرديد
سبه تشابه بين   برای محا ، هاحاصل از الگوي نواربندي پروتئين      

هر يک از زوج ژنوتيپ ها از روش ضرايب تطابق ساده بدليل                
و ) ١٨،  ١(کاربرد زياد در مطالعات الکتروفورزی استفاده شده         

 .  انجام گرفتUPGMAبه روش ترسيم نمودار 
 

 نتايج و بحث
) ٢ و١ولاجد( مقايسه جداول تجزيه واريانس صفات مختلف     

 بلوك ها  بينواريانس    مقدار نشان داد كه در بعضي از اين صفات       
 لذا براي اين صفات از       ، است  آزمايشي اي واريانس خط  کمتر از 

 بلوك هاي داخل تكرار و         بين ميانگين موازنه شده واريانس     
تجزيه آماری آنها بر     اشتباه آزمايشي درون بلوكي استفاده و          

 اين صفات    . شد انجام كامل تصادفي       هايطرح بلوك اساس  
 ، طول باالترين ميان گره     ،تعداد دانه در خوشه    :عبارت بودند از  

 تعداد ساقه   ،يانسبت طول به قطر دانه قهوه        ،  دانه ١٠٠وزن  
 براي  F آزمون   .)٢جدول  (عرض برگ پرچم    ، دانهعملكرد  ، بارور
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 معني دار   %١ در سطح احتمال      تمام صفات اندازه گيري شده     
 طالعه از  وجود تنوع بين ارقام مورد م        دهنده  اين امر نشان   .بود

 كمترين ضريب   .مورد بررسی بوده است    نظر صفات كّمي      نقطه
و بيشترين مقدار   ) ٥٧/٢(% صفت زمان رسيدگي      برایتغييرات  

. )۱،۲جداول(محاسبه گرديد ) ٠٥٩/٨(%عملکرد صفت     رآن د  
 دقت در اندازه گيري و       حاکی از  پايين    بسيارضريب تغييرات    

ه واريانس داخل   براي صفاتي ك   . آزمايشي است  يکنواختی ماده 

بلوك ها از واريانس خطاي آزمايشي بزرگتر بوده، از ميانگين              
تصحيح شده و خطاي مؤثر جهت مقايسه تيمارها استفاده               

 سودمنديهای نسبی طرح بلوک ناقص نسبت         ).١جدول( گرديد
به بلوک کامل ناچيز بود و فقط دو صفت طول برگ پرچم و                 

اين . ن دادند  سودمندی بيشتر نشا    % ۱۰قطر دانه حدود       
ها حاکی از يکنواخت بودن ماده آزمايشی و عمليات            سودمندي

 .اجرايي بوده است
 

 )ميانگين مربعات(در قالب طرح التيس مربع ساده رقم برنج ۴۹  درمورد مطالعهواريانس صفات كّمي تجزيه نتايج  -١جدول
%  ٥٠روز تا ظهور 
 خوشه ها

)زمان خوشه دهي( 
روز تا رسيدگي

 طول

 نهدا

 قطر

 دانه

 طول

 خوشه

 ارتفاع

 گياه

 تعداد

ل پنجهك
 طول

برگ پرچم
نسبت طول به 

 پرچم برگعرض
 درجه

 آزادي

 صفات

 
 منابع تغيير

 تكرار ١ ٦٥٨/٠ ٣١٥/١١ ١٢٣/٤ ٠٢/١٢٣ ٩٢١/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٨٩/٦ ١١٢/١١

**٨٤١/١٠٨** ٦٠٩/١٣٣ **٣٨٤/٠** ٧٣٨/٢ **١٩/١٩ **٨٨/٧٦٣ **٥٠/٢٤ ژنوتيپ هاي تصحيح شده ٤٨ ٦٣/٤١** ٣٢/٥٢**

١٢ ٢٤٨/٢ ١٨٢/١ ٣٥٣/١ ٨٩/١٧ ٨٩٣/٠ ٠٠٦/٠ ٠٣٤/٠ ٦٢٤/٠ ٧١٩/٠ 
بلوك ناقص درون تكرار 

 )تصحيح شده(

 خطاي موثر آزمايشي ٣٦ ٨٧٥/١ ٦٤٨/٠ ٢٥/١ ٩٦/١٦ ٧٩/٠ ٠٠٣/٠ ٠٢٤/٠ ٥٣٩/٠ ٦٥١/٠

٢٩/١٠١ ٠٧/١١٠ ٢٢/١٠٠ ١٢/١٠٠ ١٥/١٠٠ ٢٧/١٠٤ ٨٩/١٠٣ ٨٥/١٠٠ ٤١/١٠٠  

كارآيي نسبي طرح 
التيس به طرح بلوك 

 (%)كامل تصادفي

 ضريب تغييرات  ٩١/٥ ٩١/٢ ٥٨/٧ ٥٢/٣ ٤٨/٣ ۴/١٠ ۳/٦٨ ۲/٥٧ ۳/٧٨

 % ١  معني دار در سطح**
 

 )ميانگين مربعات( تصادفي كامل قالب طرح بلوك رقم برنج در۴۹ در نتايج تجزيه واريانس صفات كّمي مورد مطالعه -٢جدول
ر تعداد دانه د
 خوشه

طول باالترين 
 ميان گره

 ١٠٠وزن 
 دانه

 قطرت طول به سبن
 يادانه قهوه 

تعداد ساقه 
 بارور

عرض برگ 
 پرچم

درجه آزادي عملكرد
 صفات                    

 منابع تغيير
 تكرار ١ ٠٣٢/٠ ٠٠٧/٠ ٠٥/٢ ٠٣٧/٠ ٠١٥/٠ ١٥٥/٠ ٢٥/٨٨

**٢٧٣/٠** ٦٦/٤٩** ٦٩/٣٨٦٩  ژنوتيپ ها ٤٨ ١١٣/٠** ٠٥/٠** ٥٤/٢٥** ٩٩/٠**
 اشتباه آزمايشي ٤٨ ٠٠٤/٠ ٠٠٣/٠ ٨٣٢/٠ ٠٣٦/٠ ٠٠٥/٠ ٤٨/١ ٥٠/٤٨
 ضريب تغييرات  ٠٥٩/٨ ٢٠/٤ ٠٧/٧ ٠٥/٦ ۵/٨٥ ٢٢/٣ ٥٥/٤

 
٠٠/١٤ 
٦٨/١٨ 

 
٤٥/٢ 
٢٦/٣ 

 
١٣/٠ 
١٨/٠ 

 
٣٨/٠ 
٥١/٠ 

 
٨٣/١ 
٤٤/٢ 

 
١٠/٠ 
١٣/٠ 

 
١١٩/٠ 
١٥٩/٠ 

 
(LSD)حداقل اختالف معني دار 

٠٥/٠ = P 
٠١/٠  =P 

 .%١در سطحمعني دار  **
 

 



١٢٥٥ ...مقايسه گروه بندي ارقام برنج با استفاده از داده هاي : ابوذري گزافرودي و همكاران

  زراعي  صفات ارقام بر اساس) كالستر(ي  اتجزيه خوشه
  واحد ۵فاصله   در برش دندروگرام حاصل از روش وارد       با  

 كالستر . فتندرگ  مجزا قرار   تر كالس ۴در  برنج   ارقام    ،)٥شكل(
 ۲۴شامل و    رقم، كالستر دوم بزرگترين كالستر      ١١اول شامل   

 در خود    رقم را  ۱۲و کالستر چهارم       رقم ٢رقم، كالستر سوم     
 ١٦هم  سدر اين تحقيق به منظور بررسي        ). ٥شكل (جاي دادند 

 ايجاد كالسترها، ميانگين و انحراف از          درصفت مورد مطالعه     
 محاسبه گرديد  ميانگين كل هر كالستر براي كليه صفات           

 براي صفات قطر دانه،       اول  كالستر  ارزش فنوتيپی  .)٣جدول  (
 و، وزن صد دانه، تعداد ساقه بارور          ها خوشه% ۵۰ظهور  روز تا   

تعداد پنجه كل داراي ميانگين بيشتر از ميانگين كل بوده و                
كم  . دارای ارزشی کمتر از ميانگين کل بود           صفات ساير براي

توان تا حدودی به      بودن ميانگين عملکرد کالستر اول را می         
داد دانه در   منفی بودن ارزش انحراف از ميانگين کل صفات تع          

بيشترين . طول خوشه و عرض برگ پرچم نسبت داد           ،خوشه
اختالف منفی اين کالستر به صفت تعداد دانه در خوشه و                 
بيشترين اختالف مثبت آن از ميانگين کل به صفت روز تا ظهور            

 کالستر اول دارای     ،از نظر ارتفاع  . شد ها مربوط می   خوشه% ۵۰
ل بوده و با توجه به تالش        بيشترين انحراف منفی از ميانگين ک      

روزافزون برای بهبود شاخص محصول و افزايش عکس العمل به           
ازت با افزايش مقاومت به خوابيدگی و از طرفی ديگر وجود                

 ارقام موجود در اين     ،همبستگی منفی بين عملکرد و ارتفاع گياه      
توان با در نظر گرفتن اثر متقابل ساير صفات برای            کالستر را می  

های اصالحی کاهش ارتفاع و مقاومت به ورس مورد                 برنامه
۱۰۰ وزن   ،کالستر مذکور برای صفات قطر دانه     . استفاده قرار داد  

 . تعداد ساقه بارور و تعداد پنجه کل در رتبه اول قرار گرفت،دانه
 ، طول دانه  ،ارزش فنوتيپی کالستر دوم برای صفات قطر دانه       

تعداد پنجه  ،اد ساقه بارور   تعد ، ارتفاع گياه  ،طول باالترين ميانگره  
 طول برگ پرچم و نسبت طول به عرض برگ پرچم دارای              ،کل

ارزش ميانگين بيشتر از ميانگين کل و برای ديگر صفات ارزشی            
برای صفت زودرسی کالستر مذکور     . کمتر از ميانگين کل داشت    

نظر به استفاده از     . حداکثر اختالف منفی را از خود نشان داد         
 مناطقی که کشت دوم دارای اهميت بسياری          ارقام زودرس در  

بوده و يا فصل برداشت با شروع فصل سرما و بارندگی تداخل               

 با توجه به نتايج اين تحقيق ودر صورت تکرار آن در چند               ،دارد
توان ارقام موجود در اين کالستر از جنبه           می ،سال و چند مکان   

حلی مورد  تقريبا بيشتر ارقام م   . صفت زودرسی مد نظر قرار داد      
مطالعه که از نظر کيفی دارای صفات مطلوبی هستند در اين               
گروه جای گرفتند به عبارتی ديگر می توان گفت کالستر بر               

های بومی را از     مبنای صفات زراعی توانسته تا حدود زيادی توده       
های اصالحی بهبود     لذا برای برنامه   . ساير ارقام تفکيک نمايد    

موجود در اين کالستر را مد نظر قرار        توان ارقام بومی     کيفيت می 
 .داد

 را تشكيل    سومدو رقم عسگري طارم و آرژانتين كالستر           
، قطر دانه، ارتفاع گياه،      هاخوشه% ٥٠صفات روز تا ظهور     . دادند
 دانه، تعداد ساقه بارور، تعداد پنجه كل و نسبت طول            ١٠٠وزن  

ده و  به عرض برگ پرچم داراي انحراف منفي از ميانگين كل بو            
بيشترين اين اختالف به صفت تعداد ساقه  بارور مربوط                  

، عرض  ایصفات نسبت طول به قطر دانه قهوه        . )٣جدول(مي شد
برگ پرچم، طول برگ پرچم، عملكرد دانه، زمان رسيدن، تعداد           

دانه، طول باالترين ميان گره و طول خوشه          دانه در خوشه، طول   
 بيشترين اختالف    .دداراي انحراف مثبت از ميانگين كل بودن         

اين كالستر  . مثبت به صفت تعداد دانه در خوشه مربوط مي شد         
با داشتن انحراف از ميانگين باال براي صفت عملكرد دانه، داراي            

 با وجود آنكه صفات تعداد ساقه بارور،            .ر محصول بود   پارقام  
 دانه كه از صفات مؤثر بر عملكرد          ١٠٠ و وزن     کل تعداد پنجه 

 با توجه   اي انحراف منفي از ميانگين كل بودند ولي       مي باشند دار 
 ،طول خوشه ، ت تعداد دانه در خوشه    ابراي صف  مثبت  انحراف به

عرض برگ پرچم و طول برگ پرچم همچنين وجود انحراف              
توان براي صفت عملكرد دانه     مي   ،منفی برای صفت ارتفاع گياه    

 .را مد نظر قرار دادارقام اين كالستر 
 ،١ آمل  ، دشت ، رقم شامل ژنوتيپ هاي ندا     ۱۲ا  چهارم ب كالستر  

 و  IR5 ،٣  آمل ،٢  آمل ،٣  گيل ،DCL ،Sterella، خزر ،لبانت
IR36   دانه، تعداد   ١٠٠اين كالستر براي صفات وزن      . بوده است 

ساقه بارور، تعداد پنجه كل، طول برگ پرچم، نسبت طول به               
عرض برگ پرچم، قطر دانه، طول باالترين ميان گره، طول                

وشه و ارتفاع گياه داراي انحراف منفي از ميانگين كل                   خ
ي، عرض  اصفات نسبت طول به قطر دانه قهوه          . )٣جدول(بود
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، روز تا    ها خوشه% ٥٠برگ پرچم، عملكرد دانه، روز تا ظهور           
رسيدن، تعداد دانه در خوشه و طول دانه داراي انحراف مثبت از            

يانگين كل به    بيشترين انحراف مثبت از م       .ميانگين كل بودند  
 منفي  انحرافحداكثر.  خوشه مربوط مي شد    در  صفت تعداد دانه  

 پابا توجه به اهميت ژنوتيپ       .  گرفت علقبه صفت ارتفاع گياه ت     
بين كوتاه و مقابله با ورس همچنين وجود همبستگي منفي               

 براي بهبود    عملكرد، ارقام موجود در اين كالستر       ارتفاع گياه و  
ا پوجود ارقام   . اسب تشخيص داده شدند   منواصالح ارتفاع گياه    
 در كالستر   .باشد مؤيد اين مطلب      دمي توان هكوتاه و اصالح شد   

 هيچ رقم بومي مشاهده نگرديده و اكثراً شامل ارقام                چهارم
 ميانگين طول دانه داراي برتري خوبي نسبت به        . اصالح شده بود  

 

، اين  ساير كالسترها بوده و با توجه به مطلوب بودن طول دانه             
كالستر را مي توان جهت بهبود و گزينش والدين با طول دانه               

 .بيشتر مدنظر قرار داد
 موجود در هر يك از كالسترها داراي         ياز آنجا كه ژنوتيپ ها   

يشتري نسبت به ژنوتيپ هاي موجود در            بقرابت ژنتيكي     
 صورت نياز به         در   مي باشند، بنابراين     ديگركالسترهاي   

ز ارقام موجود در كالسترهاي مختلف براي       دورگ گيري مي توان ا  
و تفكيك   ١استفاده هر چه بهتر از پديده هايي همچون هتروزيس       

 .  بهره برد٢متجاوز
                                                                                    
1. Heterosis 
2. Transgressive segregation 

 )پايينعدد (و انحراف از ميانگين كل)باالعدد ( ميانگين هر كالستر.ي صفات کّم ارقام مورد مطالعه بر اساسگروه بندی  -٣جدول
 ارتفاع گياه

cm)( 
 طول خوشه

cm)( 
طول باالترين 

 )(cm ميانگره
 قطر دانه
(mm) 

 طول دانه
(mm) 

تعداد دانه در 
 خوشه

روز تا رسيدن % ٥٠روز تا ظهور 
 خوشه ها

 كالستر
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 ٣ادامه جدول

نسبت طول به عرض 
 (cm) برگ پرچم

عملكرد تك بوته  
)كيلوگرم در متر مربع(

طول برگ 
(cm)پرچم 

عرض برگ 
)(cmپرچم 

تعداد پنجه 
 كل

تعداد ساقه 
 بارور

نسبت طول به قطر
(mm)دانه قهوه اي

دانه١٠٠وزن 
(gr) 

 كالستر
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)٢٦٩/٠( 

٢٧٥/١٢ 
)٥١٥/٢-(

١٢٥/١٠ 
)٧٦٢/٢-(

٤١/٣ 
)٢٦٥/٠( 

٣٠٥/٢ 
)١٢٢/٠-( 

٣ 

٥١٠/١٩ 
)٦٢٢/٣-( 

٨٠١/٠ 
)٠٦٣/٠( 

٤٧٩/٢٤ 
)١٥٦/٣-( 

٢٥/١ 
)٠٤٤/٠( 

٧٢٩/١٣ 
)٠٦١/١-( 

٧١٢/١١ 
)١٧٥/١-(

٣٠٨/٣ 
)١٦٣/٠( 

٣١٩/٢ 
)١٠٨/٠-( 

٤ 

ميانگين كل ٤٢٧/٢ ١٤٥/٣ ٨٨٧/١٢ ٧٩/١٤ ٢٠٦/١ ٦٣٥/٢٧ ٧٣٧/٠ ١٣٢/٢٣



١٢٥٧ ...مقايسه گروه بندي ارقام برنج با استفاده از داده هاي : ابوذري گزافرودي و همكاران

 تجزيه كالستر بر اساس الگوي باندهاي پروتئيني 
ل باندهاي   مپس از پايان عمل الكتروفورز، ژل هاي حا            

و سپس بر اساس    ) ٤،  ٣،  ۲،  ۱لهاي  شك(پروتئيني عكس برداري    
 بترتيب اعداد يک و صفر ثبت      )نوار(حضور يا عدم  حضور هر باند      

ی استخراجی از ارقام     با پروتينها ندبار  اين آزمايش چ  . گرديدند
مشخص   و واضح باند   ٢٩انجام و در نهايت تعداد        مورد مطالعه 

به عنوان مبنا   که در چند بار تکرار آزمايش مشاهده گرديدند            
و آرژانتين    گيل ا  ،پسند ارقام شاه . شدند انتخاب   رتبه دهی براي  

لذا با توجه به اهميت ارقام       . دارا بودند  باند را     ٢٩تقريباً تمام   
 . مي، رقم شاه پسند به عنوان رقم شاهد استفاده گرديدبو

) مبدأ( سانتيمتر از ابتداي ژل        ٥/٢ در فاصله     (b1) ١باند  
 در فاصله   ١٤ سانتيمتري ـ باند     ٥ در فاصله    ١٠باند  . قرار داشت 

 باندهاي  ، سانتيمتر ٥/٧ و   ٧در فاصله    ١٦ و   ١٥ باند   ، سانتيمتر ٦
/١ در فاصله    ٢٦ باند   ،متري سانتي ٧/٩ و   ٣/٩ در فاصله    ٢٢ و   ٢١
 ٥/١١ و    ٨/١٠ در فاصله      ٢٨ و    ٢٧ باندهاي    ، سانتيمتر ١٠

 سانتيمتري از مبدأ     ١٢ در فاصله     ٢٩سانتيمتر و باالخره باند      
 در تمام ارقام      ٢٩ و    ٢٨ و    ٢٢ و    ١٦باندهاي  . قرار داشتند 

 ١ آرژانتين و گيل      ، در ارقام شاه پسند     ١١باند  . مشاهده شدند 
 نشان دادند    ٥ و    ٤ را باندهاي     فراوانیترين  كم. مشاهده نشد 

 و  ١، گيل   Norin –22 فقط در سه رقم      ٤بطوريكه باند شماره    
 كمترين تعداد   IR28دو رقم دشت و      . ند مشاهده گرديد  ١آمل

 ١٢بعد از آنها رقم چمپا بودار با          )  باند ١١(باند را نشان دادند      
.   قرار گرفت   كمترين باندهاي مشاهده شده     ارقام با  باند در گروه  

 واحد، ارقام مورد    ١٧ در فاصله ) ٦شكل  (برش دندروگرام حاصله    
مطالعه را بر اساس وجود يا عدم وجود باندهاي پروتئيني حاصل           

).  ٤ جدول( گروه قرار داد      ٥، در    SDS-PAGE از الكتروفورز 
که اکثريت آن را ارقام بومی گيالن         رقم بود  ١٤گروه اول شامل    

 رقم کمترين   ۸ و   ۵ر دوم و سوم بترتيب با        کالست .تشکيل داد 
ارقام بومی را در خود جای دادند بگونه ای که در کالستر دوم                
فقط رقم بينام و در کالستر سوم فقط رقم شاه پسند که بترتيب             

در کالستر  . بومی گيالن و مازندران می باشند مشاهده گرديد         
اساس همانند کالستربندی بر      , CY,Usen کانتوا,دوم ارقام    

. )٤جدول(ی در يک گروه قرار گرفتند            های صفات کمّ    داده
اکثر . داد  را تشكيل  گروه رقم بزرگترين     ۱۸کالستر چهارم با     

ين نتيجه  اارقام اصالح شده در اين کالستر جای گرفته و                
وجود باندهای پروتئينی مشابه     و  تواند بر قرابت اين ارقام         می

 کوچکترين  ، رقم ۴با  کالستر پنجم نيز       .تاييد داشته باشد   
 اصالح شده و     ،م بومي ارقا هر سه نوع      .کالستر را تشکيل داد    

خارجي با وجود تفاوتهاي ظاهري، داراي تعدادي باند مشابه              
 .قرابتی هر چند دور بين ارقام مختلف وجود دارد            و لذا     بوده

و ارقام خارجی و    ) گروه اول (عالوه بر آن برای اکثر ارقام بومی         
اوت نواری چشمگيری وجود داشته که در اين           اصالح شده تف   

 ژنوتيپهايي که    ،توان در گزينش برای دو رگ گيری          مورد می 
 .دارای تفاوت زيادتری هستند انتخاب کرد

 
گروه بندي ارقام مورد مطالعه بر اساس الگوي نوارهاي -٤جدول

 .پروتئيني
كالستر ارقام

 ، سنگ جو  ، عنبر بو  ، خزر ، حسن سرايي آتشگاه   ،حسن سرايي پيچيده غالف   
 حسن  ، مازند ، عسگری طارم   ، حسنی ، دمسياه ، زيره ،غريب سياه ريحانی   

  ,sterella  فوجی مينوری،سرايي

۱ 

 ٢ ,usen , DC, CY  بينام،کانتوا

 ٣ contury patana Norin-22 ، دوالر،۱ گيل، شاه پسند، لبانت، ندا،آرژانتين

 ، طارم پاکوتاه  ،۲آمل ، بودار  چمپا ،۳ گيل ،غريب ، ساالری ، علی کاظمی  ،دشت
 DCL , IR64,IR28, IR60 ,۳ آمل، کاالرو،تايچونگ ،۱ آمل،بجار

٤ 

 ٥ IR50, IR36 ، ديلمانی،نعمت

 
های  های مرفولوژيک با داده        گروه بندی داده    مقايسه   

 الکتروفورز پروتئين
 ١٦در قدم بعدي گروه بندي ارقام مورد مطالعه بر اساس              

ه گيري شده و الگوي نواربندي پروتئيني       صفت مرفولوژيكي انداز  
 .، مورد مقايسه قرار گرفتند     SDS-PAGEحاصل از الكتروفورز    
مشاهده گرديد ارقام متعددی    ) ۵ و ۶شکل  (درمقايسه دو کالستر  

که اين  ) ۵جدول(در هر دو روش در يک کالستر قرار گرفته            
در کالستر بندی بر    . تواند تاييدی برقرابت آنها باشد      موضوع می 

اساس باندهای پروتئينی همانطور که در کالستر بندی بر اساس          
های ايرانی   بعضی ژنوتيپ ، ی نيز ديده شد    های صفات کمّ    داده

 هميشه در گروه ارقام خارجی قرار گرفتند که اين امر                     



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٥٨

 

 
برای اسامی (هاردهچ شامل ارقام شماره يك تا ١ ژل شماره -١شكل 

 ) مراجعه شود٥ارقام به شکل 
 

 
 انزده تا بيستپ شامل ارقام شماره ٢ ژل شماره -٢ شكل

 

 
 نجپ شامل ارقام شماره بيست تا سي و٣ ژل شماره -٣شكل 

 

 
 هل ونهچ شامل ارقام شماره سي وشش تا ٤ ژل شماره -٤شكل 

ارقام بومی حسن   ). ۵جدول(دهد   خويشاوندی آنها را نشان می     
عنبر ، رايي حسن س  ،آتشگاه  حسن سرايي  ،سرايي پيچيده غالف  

،  دمسياه و حسنی     ، زيره ، غريب سياه ريحانی     ، سنگ جو   ،بو
 دشت و   ،۱ آمل ،۳ آمل ،۲ آمل ، ۳همچنين ارقام اصالح شده گيل    

DCL           در کالستر  .  در هر دو کالستر در يک گروه قرار گرفتند
  و عالوه بر     IR36,IR50بندی بر اساس باندهای پروتينی ارقام       

  در يک    IR28,IR60, IR64,Zenit ، تايچونگ ،آنها ارقام بجار  
ی نيز  کالستر قرار گرفتند که در گروه بندی بر اساس صفات کمّ          

گروه بندی بر اساس باندهای پروتئينی         . در يک گروه بودند     
توانست مانند کالستر بر مبنای صفات زراعی تا حدود زيادی              

توان گفت که برای      می .ارقام بومی را از ساير ارقام جدا نمايد         
ها و بررسی تنوع ژنتيکی در آنها         و گروه بندی ژنوتيپ    جداسازی

معالی اميری  .  نيز استفاده نمود   SDS-PAGEتوان از روش     می
 مختلف  ژنوتيپهاي در بررسی تنوع ژنتيکی       )١٣٨٠(و همکاران   

 به مقايسه دو روش گروه بندی بر اساس صفات کيفی و             ،گلرنگ

 نوع کالستر   ی پرداخته و تطابق نسبتا خوبی بين دو         صفات کمّ 
 -PAGE  نيز با استفاده از روش     )١٣٧٥(ربيعي  . گزارش نمودند 

SDS       و در مقايسه با     هاقدام به گروه بندي ژنوتيپهاي برنج نمود 
صفات مرفولوژيكي، بر مكمل بودن اين دو         گروه بندي بر اساس  

  و همكاران    ساتودر تحقيقاتي كه توسط        . روش تأكيد كرد   
، )١٩٩٨( آندو و   ،  مونتالوان  )٢٠٠١( بای  و گهان،  زو  )١٩٩٠(

-SDS روش   بكار بردن  صورت گرفته،    )١٩٩٨( نيرالسانتي و   
PAGE                را براي تشخيص ژنوتيپهاي برنج مفيد دانسته و  

استفاده از آن را به عنوان يك روش شناسائي تنوع بين ژنوتيپها             
 داده هاي حاصل    در واقع  .براي اهداف اصالحي پيشنهاد نمودند     

ورز به ميزان زيادي توانائي تكميل داده هاي محاسبه          از الكتروف 
داشته و روشهای آزمايشگاهی و     ي را   اشده از صفات كّمي مزرعه     

توجه به اين نکته ضروری     . توانند مکمل هم باشند    ای می  مزرعه
های مرفولوژيکی بر اساس صفات اندازه گيری شده         است که داده  

 حيح و بدون ابهام را     در مزرعه بوده که از يک طرف معيارهای ص        
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١٢٥٩ ...مقايسه گروه بندي ارقام برنج با استفاده از داده هاي : ابوذري گزافرودي و همكاران

 
 وارد دندروگرام مربوط به كالستربندي صفات كّمي با استفاده ازروش -۵شكل 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٦٠

 

 
 )کد صفر و يک(دندروگرام حاصل از الگوی نواربندی پروتئين ها-۶شکل



١٢٦١ ...مقايسه گروه بندي ارقام برنج با استفاده از داده هاي : ابوذري گزافرودي و همكاران

دهند و از طرف ديگر چون مربوط به شرايط رشد            کمتر ارائه می  
 بصرفه نبوده و هم      هم از نظر هزينه   آنها  باشند بررسی    گياه می 

بدين . باشند پذير می  اينکه نسبت به شرايط محيطی آسيب         
در بدست آوردن داده هاي مرفولوژيكي براي آنكه نتايج          منظور  

مورد نظر و صفات مربوط به آنها بايد          معتبري ارائه گردد ارقام   
ها  از طرفی پروتئين  . در چند سال و چند مكان اندازه گيري شوند       

 بافت و دوره رشد      ،تحت تاثير شرايط محيط    نيز ممکن است     
توان نتيجه گرفت که گروه بندی بر اساس              می. گياه باشند 

نمي تواند های الکتروفورز پروتئين دارای محدوديت بوده و           داده
بويژه ارقام  ، نزديک به هم   برای تمييز دادن ارقام       کاملیمعيار  

ات جزئي  در اين مورد به منظور تشخيص اختالف      . خويشاوند باشد 
نشانگرهای قويتر مانند      استفاده از        ،بين ارقام خويشاوند    
 اصالح  ، شايد بهتر بتواند ارقام بومی     DNAنشانگرهای مبتنی بر    

لذا با توجه به هدف       . شده و خارجی را از هم تفکيک نمايد          
اصالحی و اطالعات حاصل از اين تحقيق می توان والدين برتر را            

 و از طريق دورگ گيری بين آنها         از کالسترهای متفاوت انتخاب   
 .نتاج برتر را توليد نمود

 وراثت پذيري عمومي صفات
واريانس فنوتيپي و وراثت پذيري عمومي         ژنتيكي، سواريان

 ٦ مورد مطالعه در جدول         بر مبناي ميانگين ژنوتيپهاي     صفات
اليي ا صفات مورد مطالعه داراي وراثت پذيري ب        كليه. آمده است 

ورد نسبتا زياد وراثت پذيري اين است كه              علّت برآ  .بودند
در چنين حالتي   . آزمايش در يك سال و يك محل انجام گرديد         

مكان از واريانس ژنتيكي    *سال و ژنوتيپ  *اثرات متقابل ژنوتيپ    
. قابل تفكيك نبوده و مقدار آن  بيش از واقعيت برآورد مي گردد            

طالعه را  از طرفی وجود تفاوتهای ژنتيکی در ميان ارقام مورد م           
توان بعنوان دليل ديگری برای باال بودن وراثت پذيری عنوان           می
 براي تخمين مقرون به واقعيت وراثت پذيري، آزمايش بايد           .کرد

 . در چندين مكان و طي چند سال انجام شود
و زمان   خوشه  ها  % ٥٠در اين تحقيق نيز صفات زمان ظهور         

 در مقايسه با      رسيدن داراي بيشترين وراثت پذيري بودند و          
اين . صفات ديگر، عملكرد داراي وراثت پذيري نسبتاً پاييني بود         

 از جمله  متعددی عوامل كهار از انتظار نيست زي    رامر زياد هم دو   
در عين حال كمترين وراثت پذيري      .  زيادي برآن دارد     اثر محيط

 به صفات تعداد پنجه كل و عرض برگ پرچم تعلق گرفت                 
 .)٦جدول (

وه بندی ارقامی که در مقايسه دو کالستر حاصل از  گر-۵جدول 
در بر اساس الگوي نوارهاي پروتئيني کالستر  های مرفولوژيکی و داده

 يک گروه قرار گرفتند
رديف ارقام

 ، حسن سرايي  ، حسن سرايي آتشگاه   ،حسن سرايي پيچيده غالف   
 ، حسنی ، دمسياه ، زيره ، غريب سياه ريحانی    ، سنگ جو   ،عنبربو

 ریفوجی مينو
١ 

 ٢  طارم پاکوتاه،کاالرو، ساالری،ظمی علي كا، چمپابودار،غريب
 ٣ ,contury patana, ,Norin-22  دوالر، شاه پسند،۱گيل
 IR60,zenit, IR64,IR28 ۴ ،تايچونگ،بجار
 DCL ۵ ،۱آمل،  ۳ آمل،۲آمل، ۳ گيل ،دشت
 CY , Usen ۶ ،کانتوا
 ۷  ندا ،لبانت

IR50 ، IR36 ۸ 
 sterella , ۹خزر 
 DC ۱۰، بينام

 
  

پذيري  واريانس فنوتيپي و درصد وراثت،  واريانس ژنتيكي -٦جدول
 عمومي صفات مورد مطالعه

وراثت پذيري
 عمومي

واريانس 
 ژنتيكي

واريانس 
 فنوتيپي

 صفات كّمي مورد مطالعه

 ظهور خوشه% ٥٠روز تا  ١٦٥/٦٧ ٥١١/٦٦ %٩٩
 روز تا رسيدن ٧١/٥٤ ١٦٧/٥٤ %٩٩
  در خوشهتعداد دانه ٠٩/١١٥٩ ٥٩/١٩١٠ %٩٧
 )شلتوك(طول دانه ٣٧٨/١ ٣٥٣/١ %٩٨
 )شلتوك( دانهقطر ١٩٣/٠ ١٩٠/٠ %٩٨
 طول باالترين ميانگره ٥٧٥/٢٥ ٠٨٩/٢٤ %٩٤
 طول خوشه ٩٧٨/٩ ١٨٧/٩ %٩٢
 ارتفاع گياه ٥٤١/٣٩٠ ٥٦٢/٣٧٣ %٩٥
  دانه١٠٠وزن  ١٣٨/٠ ١٣٤/٠ %٩٦
  دانه قهوه أيقطرنسبت طول به  ٥١٤/٠ ٤٧٨/٠ %٩٢
 تعداد ساقه بارور ١٧٦/١٣ ٣٤٦/١٢ %٩٣
 تعداد پنجه كل ١٣٣/١٣ ٦٥٢/١١ %٨٨
 عرض برگ پرچم ٠٢٨/٠ ٠٢٥/٠ %٨٨
 طول برگ پرچم ٨١/٢٧ ٠٨٩/٢٦ %٩٣
 عملكرد دانه ٠٥٦/٠ ٠٥٠/٠ %٨٩
 نسبت طول به عرض برگ پرچم ٩٢٣/٢١ ٠٧١/٢٠ %٩١



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٦٢
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