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 گیاهی تولید هایپژوهش نشريه

 4951 ،دوم شماره ،و دوم بیست جلد
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  کیولوژیزیفمورفو صفات یبرخ از استفاده با برنج یهاپیژنوت گریغربال

 خشکیشرایط تنش  در
 

 3ه پیردشتیالهمت و 2پیمان حسیبی ،2موسی مسکرباشی*، 1نصیریمرتضی 
  زراعت، گروه اریدانش3 ،اهواز چمران دیشه دانشگاه اریدانش2، اهواز چمران دیشه دانشگاه ،زراعت یدکتر یدانشجو1

 یسار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه طبرستان یکشاورز یفناور ستیز و کیژنت پژوهشکده

 21/12/93 ؛ تاریخ پذیرش:  11/9/93تاریخ دریافت: 

 

 1 چکیده

 یخشک تنش .باشدیم روبرو یآب کم خطر با رشد دوره در آب به فراوان ازین لیدلبه برنج اهیگ سابقه و هدف:

 باعث نیهمچن و یشیرو دوره طول در ییهوا هایاندام و هاشهیر رشد ها،التیاسم صیتخص در رییتغ باعث

هدف از اجرا این تحقیق غربال  .شودیم دهیگل در ریتأخ و اهیگ ارتفاع کاهش ها،پنجه مرگ ،زنیپنجه کاهش

 راهبردهایمنظور شناخت های ارسالی از ایری بههای مختلف موجود در ایران و برخی الینگری ژنوتیپ

های متحمل به خشکی منظور انتخاب ژنوتیپو فیزیولوژی به شناسیریختمتحمل به خشکی مانند صفات 

  باشد.می
 

 یااهچهیگ مرحله یط تنش و کامل یاریآب طیشرا دو در یتصادف کامالً طرح صورتبه شیآزما ها:مواد و روش

 یمحتو شیآزما نیا در. شد اجرا آمل برنج قاتیتحق سسهؤم معاونت در 1392 سال در برنج پیژنوت 65 بر

 اندام و شهیر خشک وزن بوته، در برگ تعداد و سطح بوته، ارتفاع برگ، رنگ ،SPAD عدد برگ، آب ینسب

 . شد نییتع برگ عصاره pH و غشاء یتیالکترول نشت شه،یر طول ،ییهوا
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 اختالف طیمح و پیژنوت متقابل اثر و کامل یاریآب و تنش طیمح دو در صفات تمام که داد نشان جینتاها: یافته

 3/11) برگ آب ینسب یمحتو ،یبررس مورد صفات نیب از تنش طیشرا در .دادند نشان یداریمعن یآمار

 نشت و افتندی کاهش( درصد 9/21) ییهوا اندام خشک وزن و( درصد 2/22) شهیر خشک وزن ،(درصد

 با ییهوا اندام و شهیر خشک وزن که داد نشان یهبستگ جینتا(. درصد 25 حدود) شد شتریب غشاء یتیالکترول

 .بودند یهمبستگ نیشتریب یدارا تنش طیدرشرا بوته کل خشک وزن
 

 نشان هاپیژنوت ریسا به نسبت یتوجه قابل یبرتر تنش، طیشرا در هاآن صفات که ییهاپیژنوت گیری:نتیجه

 ،یلمانیدطارم ،یمحلطارم ارقام شامل هاپیژنوت نیا. شدند انتخاب یخشک به متحمل یهاپیژنوت عنوانبه دادند

 و یبوم ارقام از روزانیف و رودندهیزا زن،درود قرمز، یعنبور حمر، گوهر، کوهسار، تابش، شفق، فجر، ندا،

 .باشندیم یریا سسهؤم از یارسال نیال هفت تعداد و یرانیا شده اصالح
 

 آب ینسب یمحتو غشاء، یرینفوذپذ برنج، اهچهیگ پ،یژنوت ،خشکی تحمل :یدیکل یهاواژه
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 قدمهم
در این شوند. می مواجهغیر زنده مختلف زنده و  هایبا تنشنامناسب شرایط محیطی  یاهان درگ

در محصوالت کشاورزی وری بهره ر رشد وب یداًخشکی یک عامل مهم غیر زنده است که شد میان

 دو، 2226 سال تا و شده دیتهد یآب کم باشدت به ایآس در برنج دیتول (.11) گذاردسطح جهان اثر می

 درفصل برنج مزارع یاریآب از هکتار لونیم 13 و خشک فصل در برنج مزارع یاریآب ازر هکتا ونیمل

 جنوب و جنوب در خشک فصل در برنج مزارع هکتار ونیمل 22 بایتقر وآبی شده کم دچار مرطوب

 نژادگرانبه نیچ در .(32) شوند یآبکمبه کاهش عملکرد ناشی از منجر است ممکن ایآس یشرق

 هکتار در تن 1تا  5 عملکرد لیپتانس با رای( هوازمتحمل به خشکی )ارقام  یارقام از ییهاتهیوار

 آب زانیم که ییجا در ،پست مناطق در هکتار هزار 192 حدود در حاضر حال در که نمودند یمعرف

 تنش اثر با ارتباطر د( 2229) همکاران و یردشتیپ (.32) شودیم کشت است کم یغرقاب یاریآب یبرا

 مقدار بر یخشک تنش که نمودندگزارش ( نعمت و فجر خزر، طارم،) یرانیا برنج رقم چهار بر یخشک

 ینسب رطوبتو  داشته یمنف ریثأت عملکرد یاجزا و عملکرد ،خشک ماده دیتول شه،یر رشد ل،یکلروف

 آب لیپتانس ای برگ آب تیوضعرابطه  .(26) است بوده خزر و طارم از شتریب نعمت و فجر رقم آب

 زمان در آب کمبود به عملکرد کاهش زانیمبا  C(RW2( برگ آب ینسب مقدار و 1 (LWP)برگ

 طوربه و یبارور بر میمستق طوربه است ممکن برگ آب لیپتانس .است وابسته آن مدت و تنش شروع

گیاه و فظ عملکرد ح .(16 و 15) بگذارد اثر بر میزان عملکرد خوشه ناقص خروج قیطر از میمستقریغ

 کوپر و ییفوکا. (12و  31)دارد بستگی خشکی به ظرفیت تنظیم اسمزی تنش تحت  آن ماندنزنده

بیشتر در ارتباط با اصالح برنج با آبیاری را  کشتتحمل به خشکی در سیستم  راهبردهای (1995)

و  طول و تراکم ریشه کشت دیم() تحت شرایط آپلند .(9) بیان نمودند به تنش خشکیتحمل ژنتیکی 

 52زیر در آب جذب متر برای برنج، ذرت و سورگوم مشابه و سانتی 52الگوی جذب آب تا عمق 

( 2221) بومن و همکاران .(12) باشدسورگوم و ذرت میتر از خیلی کمخاک در برنج  عمق مترسانتی

های هوایی در ها و اندامها، رشد ریشهشکی باعث تغییر در تخصیص اسمیالتبیان نمودند که تنش خ

 خیر درأارتفاع گیاه و تکاهش  ها،هزنی، مرگ پنجهمچنین باعث کاهش پنجهو طول دوره رویشی 

ت برنج به خشکی به ژنوتیپ ( بیان نمودند که حساسی2222) پانتوان و همکاران .(1) شوددهی میگل

تاج ( درجه حرارت 2212) همکارانماری و  .(23) باشدهای تحت تنش خشکی مرتبط میو محیط

                                                             
1- Leaf Watet Potential 

2- Relative Water Content 
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تنش ارزیابی تحمل به  در عنوان صفات مطلوب، ارتفاع گیاه و تعداد برگ را بهبرگ سبزینه، پوش

رولیکی مقاومت هیدعمق ریشه، ضخامت و  .(22) نمودندمبستگی با عملکرد گزارش هو  خشکی

 بنابراین، .(33) باشداجتناب از خشکی در گیاه برنج مرتبط می راهبردزیادی به به مقدار  نیز ریشه برنج

به تحمل  کو فیزیولوژی شناسیراهبردهای ریختبرخی  ییشناساپژوهش حاضر  یهدف از اجرا

منظور به خارجیایرانی و برنج های گری ژنوتیپو غربالای مرحله گیاهچه برنج درتنش خشکی 

 .باشدمی جهت مطالعات تکمیلی های متحمل به خشکیانتخاب ژنوتیپ
 

 هامواد و روش
 23درجه و  62 جغرافیایی طول با( آمل) مازندران معاونت -برنج تحقیقات مؤسسه درپژوهش  این

در  سطح دریااز  متر 2/29 ارتفاع با و شمالی دقیقه 22درجه و  35 جغرافیایی عرض با و شرقی دقیقه

 ینسب رطوبت باو ( روز/ شب) گراد یسانت درجه 22/32دمای  با گلخانه طیشرا در و 1392 سال

رقم  32) ژنوتیپ 65 با یتصادف کاملهای بلوک طرح صورتبه به اجرا درآمد. آزمایش درصد 6±12

 (یریا -برنج المللیموسسه تحقیقات بین از یانتخابالین  25 ون ایرانی از پنج استان کشور یو ال

 ابتدا .شد انجام ایدر مرحله گیاهچه تنش بدون و خشکی تنش )محیط( طیشرا دو در (1)جدول 

 12 ارتفاعتا که  در نظر گرفته شد متریسانت 16 ارتفاع و مربعمتر کی مساحت با یفلز ظرف چهار

 ژرمیناتوردر  که برنج هایبذر. سپس پر شده بود ییغذا عناصر با شده مخلوط نرم خاک متریسانت

 سه تا دو مرحلهتا  صورت روزانهبه آبیاری ،پاشیبعد از بذر .کشت شد هادر آندار شده بودند، جوانه

شرایط بدون تنش در ،پاشیاز بذرروز  16 بعد از. شد انجام (یپاش بذر از بعد روز 16) گیاهچه یبرگ

که این . بعد ازقطع شد طور کاملبهآبیاری تحت تنش در محیط  و ادامهتا پایان دوره رشد  آبیاری

عدد  برگ، آب ینسب یمحتوصفات  ،(روز از قطع آبیاری 12حدود ) درصد رسید 22خاک به رطوبت 

SPAD ،طول ،ییهوا اندام و شهیر خشک وزن بوته، در برگ تعداد و سطح ،بوته ارتفاع برگ، رنگ 

محتوی  .شد یریگاندازه ریز یهاروش به برگ عصاره pH و 1(MEL) ی غشاءتیالکترول نشت ،شهیر

وزن ، 2(WFتازه ) با تعیین وزن  (1992) نگوینو  ریچی براساس روش (RWC) برگب نسبی آ

 .(25) محاسبه شد 1طریق رابطه  و از خرین برگ توسعه یافتهآ 1(WD) خشکوزن و  3(WS) اشباع

                                                             
1- Membrane electrolyte leakage (MEL)  

2- Fresh Weight 

3- Saturation Weight 

4- Dry Weight 



 و همکاران مرتضی نصیری 

55 

RWC                                                                               1رابطه  =
FW−DW

SW−DW
∗ 100     

 

 

 .های مورد استفاده در آزمایشژنوتیپ أنام و منش -1جدول 

Table 1. Name and origin of the genotypes used in the experiment. 
 شماره
NO 

 ژنوتیپ
Genotype 

 منشا
Origin 

 شماره

NO 
 ژنوتیپ

Genotype 

 منشا
Origin 

 شماره

No 
 ژنوتیپ

Genotype 

 منشا
Origin 

 شماره

NO 
 ژنوتیپ

Genotype 

 منشا
Origin 

1 
 طارم محلی

((Tarom Mohali  

 مازندران
Maz 

 (Domsia) دمسیاه 15
 گیالن
Gilan 

29 
IR81025-

B-327-3 
 ایری*
(IRRI) 

43 
IR74719-23-

3-2-2 
 ایری*
(IRRI) 

2 
 طارم دیلمانی

TaromDilamani) 
 مازندران

Maz 
 (Khazar) خزر 16

 گیالن
Gilan 

30 
IR79907-

B-493-3-1 

 ایری*
(IRRI) 

44 IR64 
 ایری*
(IRRI) 

 مازندران (Nemat) نعمت 3
Maz 

 (Hasani) حسنی 17
 گیالن
Gilan 

31 
IR79971-

B-204-1-4 

 ایری*
(IRRI) 

45 OMCS2009 
 ایری*
(IRRI) 

 (Neda) ندا 4
 مازندران

Maz 
 (Dorfac) درفک 18

 گیالن

)ilan 
32 

IR79971-

B-201-2-3 

 ایری*
(IRRI) 

46 
سازندگی
Sazandgi 

 اصفهان
(Esf) 

 (Fajar) فجر 5
 مازندران

Maz 
 گیالن Kadous کادوس 19

Gilan 
33 

IR84179-

B-403 

 ایری*
(IRRI) 

47 
 رود زاینده

Zayanderoud 
 اصفهان
(Esf) 

 مازندران (Shafagh) شفق 6
Maz 

 گیالن (Gohar) گوهر 20
Gilan 

34 
IR81063-

B-94-U3-2 

 ایری*
(IRRI) 

48 
  فیروزان

Firouzan 

 اصفهان
(Esf) 

 مازندران (Sahel) ساحل 7
Maz 

 خوزستان (Champa) چمپا 21
(Kho) 

35 
IRS14m3-

sat 
 ایری*
(IRRI) 

49 
 زن درود

Doroudzan 
 فارس
(Fars) 

 مازندران (Shirodi) شیرودی 8
Maz 

 خوزستان (Hamar) حمر 22
(Kho) 

36 IR8S6- sat 
 ایری*
(IRRI) 

50 
(  (Lineالین

G28 

 فارس
(Fars) 

 (Tabeshتابش ) 9
 مازندران

Maz 
 خوزستان (Hovize) هویزه 23

(Kho) 
37 IR8S3- Sat 

 ایری*
(IRRI) 

51 
 الین

(Line )G3 
 فارس
(Fars) 

 (Poyaپویا ) 10
 مازندران

Maz 
24 

 گرده رامهرمز
GerdeRamhormoz 

 خوزستان
(Kho) 

38 
IR75479-

199-3-3 

 ایری*
(IRRI) 

52 
 1 الین

(Line 4) 
 فارس
(Fars) 

11 
کشوری 

(Keshvari) 
 مازندران

Maz 
25 

 قرمز عنبوری
Anborigermez 

 خوزستان
(Kho) 

39 
IR70422-

95-1-1 

 ایری*
(IRRI) 

53 
IR74482-

135-2-3 
 ایری*
(IRRI) 

 مازندران (Kohsar) کوهسار 12
Maz 

26 VANDANA 
 ایری*
(IRRI) 

40 
IR72860-

109-2-3-2 
 ایری*
(IRRI) 

54 
IR75481-

104-2-3 
 ایری*
(IRRI) 

 (Binam) بینام 13
 گیالن

)Gilan( 
27 

IR-78908-193-B-

3-B 

 ایری*
(IRRI) 

41 
PR4092-

412-120-15 

 ایری*
(IRRI) 

55 
IR75482-

149-1-1 
 ایری*
(IRRI) 

14 
 طارم هاشمی

(Tarom Hashemi) 

 گیالن

)Gilan( 
28 IR81429-B-3-31 

 ایری*
(IRRI) 

42 
IR2574-

643-1-2 
 ایری*
(IRRI) 

56 
IR70416-53-

2-2 
 ایری*
(IRRI) 

 المللی برنج در فیلیپینسسه تحقیقات بینؤ* ایری: م
Maz = Mazadaran, Kho = Khozestan, Esf = Esfahan  

*IRRI: International Rice Research Institute 

 

 امالًآخرین برگ کاز مترمربعی قطعه یک سانتی شش (MEL) نشت الکترولیتی غشاءبرای تعیین 

 .گرفتقرار یونیزه  رطلیتر آب مقمیلی 12های آزمایش با در داخل لولهها توسعه یافته هر یک از تیمار
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درجه  1دمای در ها قرار دادن لولهسپس ( و EC0) الکتریکی اولیهثانیه ورتکس هدایت  3بعد از 

دقیقه با  16مدت بهها لوله تعیین شد. (EC1دوباره هدایت الکترولیتی )ساعت  21مدت د بهگراسانتی

ها به دمای اطاق مجددا هدایت الکتریکی لوله یدمارسیدن و بعد از  شدهدرجه اتوکالو  122حرارت 

(EC2 ) با دستگاهEC مدل متر(Metrohm,712- )الکترولیتی غشاءنشت  مقدار .گیری شداندازه 

(MEL) (31) محاسبه شد 2استفاده از رابطه  با ءیا نفوذپذیری نسبی غشا . 

MEL                                                                                2رابطه  =
EC1−EC0

EC2−EC0
∗ 100   

 ,PB-11 -)مردل متررpHدستگاه کترولیتی غشاء با محلول تهیه شده برای نشت ال از نیز pHمقدار      

Sartorius) گیری هم زمان با اندازهEC2  عردد گیری برای اندازه. شدتعیینSPAD  دسرتگاهاز SPAD 

رنگ بررگ  (.11) قرائت شد آخرین برگ توسعه یافتهوسط از مینولتای ژاپن( ، 622مدل  مترکلروفیل)

 تعیرین از رنگ روشن ترا تیرره() 6الی  1های ج قسمت و با شمارهبا استفاده از چارت رنگ برگ با پن

خررین بررگ(، آ از سطح زمین تا نروک) عه از قبیل ارتفاع گیاهچه. سایر صفات مورد مطال(11) گردید

های هر بوته و با ضرب کرردن در ضرریب گیری طول و عرض برگ)با اندازه تعداد برگ، سطح برگ

 برنجاستاندارد ارزیابی  بر اساس سیستمطول ریشه  اندام هوایی و کل بوته، (، وزن خشک ریشه،11/2

افرزار اکسرل، تجزیره سبات الزم با نررماها و محآوری دادهبعد از جمع .(11) ( تعیین شد1995ایری )

های تنش و نرمال برای محیط و تعیین ضریب هبستگی صفات آماری و مقایسه میانگین ساده و مرکب

  انجام شد. 1/9نسخه  SASافزار آماری با نرم
 

 بحث و جينتا

 یتمام که داد نشان( 3 و 2 هایولجد) نرمال و تنش طیشرا در انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

 برگ، تعداد اهچه،یگ ارتفاع ،SPAD عدد ،(RWC) برگ آب ینسب یمحتو شامل یبررس مورد صفات

 ،1(LCC) برگ رنگ چارت شه،یر طول بوته، کل و ییهوا اندام شه،یر خشک وزن بوته، برگ سطح

 برنج پیژنوت 65 یبرا( ≥21/2P) دارییمعن یآمار اختالف یآمار نظر ازpH  و غشاء یتیالکترول نشت

. دهندیم نشان را ییباال تنوع مطالعه مورد صفات لحاظ از یبررس مورد یهاپیژنوت و داد نشان

 و تنش طیمح دو در صفات مرکب هیتجز یخشک تنش ریثأت تحت هاپیژنوت گریغربال یبرا نیبنابرا

 . شد انجام نرمال

                                                             
1- Leaf Color Chart 
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 اثر و نرمال و تنش طیمح دو در یبررس مورد صفات تمام که داد نشان( 1 جدول) مرکب هیتجز جینتا

 بر لذا. دادند نشان داریمعن یآمار اختالف درصد 1 سطح در یآمار نظر از طیمح و پیژنوت متقابل

 مناسب اریمع انتخاب منظوربه. گرفت انجام تنش تحت طیمح در هاپیژنوت یابیارز ج،ینتا نیا اساس

 و( 6 جدول) انجام تنش و نرمال طیشرا دو در هاپیژنوت هیکل هاینیانگیم سهیمقا گریغربال یبرا

 یآمار متفاوت گروه دو در SPAD عدد صفت جزبه مطالعه مورد صفات یتمام داد، نشان جینتا نیا

 یهمبستگ هم با صفات از یتعداد که است نیا انگریب صفات یهبستگ جینتا(. 6 جدول) قرارگرفتند

 با هاپیژنوت سهیمقا نیبنابرا(. 1 جدول) بودند هم از مستقل صفات از یتعداد و داریمعن و مثبت

 صفت هر نیانگیم اریمع با یخشک به متحمل هایپیژنوت انتخاب جهت مطالعه مورد صفات یابیارز

 .شد انجام صفات نیب یهمبستگ جینتا و پیژنوت 65 یبرا

 نشان مرکب انسیوار هیتجز جینتا :ییهوا اندام به شهیر وزن نسبت و شهیر طول شه،یر خشک وزن

 فروق صرفات یبررا( ≥21/2P) یآمرار نظر از طیمح و پیژنوت متقابل اثر و پیژنوت ،طیمح اثر که داد

 که داد نشان مرکب نیانگیم سهیمقا در هاپیژنوت انیم نیانگیم ساتیمقا(. 1 جدول) بود داریمعن کامال

 و 2/2 بیترتبه شهیر طول گرم،یلیم 1/11 و 6/12 بیترتبه تنش و نرمال طیشرا در شهیر خشک وزن

 انگریرب جینتا نیا. (6)جدول  بود 52/2 و 32/2 ییهوا اندام به شهیر خشک وزن نسبت و متریسانت 3

 کره بودند نرمال طیشرا با سهیمقا در یشتریب ریمقاد یدارا صفت سه هر تنش طیشرا در که است نیا

( 1922) گراوایهاسر و دایوشری ارتبراط نیا در. است شهیر طول از شتریب شهیر وزن یبرا شیافزا نیا

 اسرتخراج ییتوانا با یخشک به مقاومت یبرا شاخص کی عنوانبه را ییهوا اندام به شهیر وزن نسبت

 شرهیر وزن نسبت و شهیر طول شه،یر خشک وزن. (36) نمودند شنهادیپ خاک ادیز عمق از آب شتریب

 در یمهم نقش و باشندیم یخشک به متحمل یهاپیژنوت یگرغربال در مهم صفات از ییهوا اندام به

 طیشررا در هراپیرژنوت شرهیر خشک وزن نیانگیم سهیمقا(. 1) دارند یخشک به متحمل ارقام انتخاب

 ،یمحلر طرارم ارقرام) 12 و 9 ،1 ،5 ،6 ،1 ،2 ،1 شماره هایپیژنوت که دهدیم نشان( 5 جدول) تنش

 حمر) 26 و 22 الن،یگ از( خزر) 15 مازندران، از( ایپو و تابش ساحل، شفق، فجر، ندا، ،یلمانید طارم

 ،31 ،32 ،21 یهانیال فارس، از( زن درود) 19 اصفهان، از( روزانیف) 12 خوزستان، از( قرمز یوعنبور

 پیرژنوت 65 انیرم از( یریا) برنج یالمللنیب اتقیتحق سسهؤم از 66 و 61 ،63 ،11 ،13 ،11 ،12 ،33

 .دادند اختصاص خود به هاپیژنوت ریسا با سهیمقا در را شهیر خشک وزن نیشتریب



 و همکاران مرتضی نصیری 

419 

 



 4951( 2(، شماره )22های تولید گیاهی )نشريه پژوهش

411 

 



 و همکاران مرتضی نصیری 

419 

 



 4951( 2(، شماره )22های تولید گیاهی )نشريه پژوهش

419 

 



 و همکاران مرتضی نصیری 

419 

 با مقابله یبرا را آب شتریب جذب و شهیر رشد شیافزا تیقابل هاپیژنوت نیا گفت توانیم نیبنابرا

 . باشند یخشک به متحمل ارقام یمعرف یبرا یمناسب هاینهیگز توانندیم و داشته یخشک

 به پیژنوت 21 تعداد که است آن از یحاک( 5 جدول) شهیر طول نیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا

 از 12 و 11 ،15 الن،یگ از 22 و 19 ،12 ،15 ،16 مازندران، از 12 و 11 ،12 ،9 ،6  ،1 ،2 هایشماره

 نسبت تریبلند شهیر طول یریا از 66 و 61 ،13 ،11 ،12 ،39 ،31 ،33 ،32 ،21 فارس، از 62 اصفهان،

 خشک وزن نیشتریب. دادند اختصاص خود به نرمال و تنش طیشرا دو در هاپیژنوت کل نیانگیم به

 ،12 ،13 ،12 ،12 ،39 ،32 ،33 ،32 ،29 ،22 ،19 ،3 ،1 هایپیژنوت به( 5 جدول) ییهوا اندام به شهیر

 نیا نیب در. داشت تعلق تنش طیشرا در( 6 جدول) پیژنوت 65 نیانگیم از شتریب نسبت با 62 و 19

 شهیر خشک وزن برابر دو یدارا یریا از یارسال یهواز هاینیال از 13 و 33 پیژنوت دو هاپیژنوت

 یبرخ و قیعم شهیر ستمیس( 1995) کوپر و ییفوکا(. 5 جدول) بودند ییهوا اندام به نسبت

 خاطربه مداوم یاریآب با برنج کشت یبرا و دیمف را آپلند طیشرا در یخشک از اجتناب راهبردهای

 قاتیتحق. (9) نمودند اعالم کارآمد ریغ خاک ترقیعم هایهیال در شهیر نفوذ مانع سخت هیال جادیا

 شهیر طول تراکم با هایینیال که دهدیم نشان برنج شهیر با ارتباط در نیمحقق ریسا توسط شده انجام

 1 ،19) دهندیم کاهش را آب تنش از یناش برگ مرگ و نموده حفظ را برگ آب باالتر لیپتانس شتریب

 طول و تراکم ضخامت، مانند برنج شهیر رشد صفات از یتعداد که داشت انیب( 1992) بلوم(.  2 و

 برنج در یخشک از اجتناب با شهیر یاسمز میتنظ و یدهشهیر عمق نفوذ، تیقابل ،یکشش یروین شه،یر

 آب استخراج یبرا ترقیعم هایشهیر تیاهم به زین( 2221) همکاران و بومن. (2) باشدیم مرتبط

 .(1) داشتند اشاره خاک قیعم هایهیال در شده رهیذخ

 ط،یمح اثر که دهدیم نشان( 1 جدول) مرکب هیتجز جینتا :بوته کل و ییهوا اندام خشک وزن

یک  سطح در یآمار نطر از بوته کل و ییهوا اندام خشک وزن صفت بر دو نیا متقابل اثر و پیژنوت

 و 1/12 مقدار بیترتبه تنش و نرمال طیشرا دو در هاپیژنوت نیانگیم سهیمقا و بوده داریمعن درصد

 خشک وزن یبرا را گرمیلیم 5/19 و 1/63 مقدار و ییهوا اندام خشک وزن یبرا را گرمیلیم 2/31

 در یخشک تنش در صفت دو نیا که است نیا انگریب جینتا نیا(. 6 جدول) دهدیم نشان بوته کل

 خاطر به نرمال و تنش طیشرا در بوته کل وزن کاهش اختالف اما افتهی کاهش نرمال طیشرا با سهیمقا

 یخشک با مقابله در برنج ییهوا اندام با ارتباط در( 1922) اوتول. است کمتر شهیر خشک وزن شیافزا

 میتنظ و یخشک از اجتناب رشد، هایکننده میتنظ ای نهیآم هایدیاس تجمع یسازگار سمیمکان سه
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 نشان( 5 جدول) یخشک تنش طیشرا در هاپیژنوت سهیمقا جینتا. (21) است نموده شنهادیپ را یاسمز

 26 ،(خزر) 15 ،(کوهسار و تابش فجر، ندا، ارقام) 12 و 9 ،6 ،1 شماره یهاپیژنوت که دهدیم

 ییهوا اندام خشک وزن( روزانیف) 12 و( یریا یهانیال) 66 و 63 ،11 ،13 ،22 ،21 ،(قرمز یعنبور)

 ،محلیطارم) 12 ،1 ،5 ،2 ،1 هایپیژنوت. داشتند نرمال طیشرا در پیژنوت 65 نیانگیم از یشتریب

 11 ،(یریا یهانیال) 16 ،11 ،35 ،36 ،(حمر) 22 ،(گوهر) 22 ،(ساحل و شفق ،یلماندیطارم

 از شتریب ییهوا اندام خشک وزن( 1 نیال و G26، G3 زن، درود) 62 و 61 ،62 ،19 ،(رودندهیزا)

 هایپیژنوت بوته کل خشک وزن با ارتباط در .داشتند یخشک تنش طیشرا در هاپیژنوت کل نیانگیم

 ایپو تابش، ساحل، شفق، فجر، ندا، ،یلمانید طارم ،یمحل طارم) 12 و 12 ،9  ،1 ،5 ،6 ،1 ،2 ،1 شماره

 از( قرمز یعنبور و حمر) 26 و 22 الن،یگ از( گوهر و خزر) 22 و 15 مازندران، از( کوهسار و

( 1 نیال و G28 نیال زن، درود) 62 و 62 ،19 اصفهان، از( روزانیف و رود ندهیزا) 12 و 11 خوزستان،

 از شتریب کل خشک وزن یدارا یریا از یارسال هاینیال 66 و ،63 ،11 ،13 ،11 ،32 ،21 فارس، از

 که نمودند گزارش( 2221) همکاران و بومن. اندبوده تنش و نرمال طیشرا در پیژنوت 65 نیانگیم

 تیحساس سلول میتقس و گذاردیم اثر سلول شدن بزرگ بر هم و سلول میتقس بر هم یخشک تنش

 تحمل فوق، هاینیال نیبنابرا. (1) دارد سلول شدن بزرگ با سهیمقا در آب کمبود به نسبت یکمتر

 متحمل هاینیال عنوانبه را هاآن توانیم و داشته را روز 16 مدتبه اهچهیگ مرحله در یخشک تنش

 خشک ماده شیافزا. کرد انتخاب رشد یبعد مراحل در یخشک به مقاومت یابیارز جهت یخشک به

 انتقال و سلول یدگیپساب از یریجلوگ ،یاسمز لیپتانس حفظ خاطربه به احتمال زیاد هانیال نیا در

 داشتند انیب( 1995) همکاران و یچوآتوورد ارتباط نیا در. باشدیم ییهوا هایاندام به محلول مواد

 حساس هایپیژنوت به نسبت متحمل ارقام در ینسب طوربه هادراتیکربوه تنش، طیشرا تحت که

 حفظ در یاسمز عامل کی عنوانبه محلول قند هایتیفعال شتریب سطح و شوندیم منتقل ترعیسر

 عیسر اثراتکننده  یخنث عنوانبه یاسمز میتنظ. (5) باشدیم ثرؤم خشک وزن و برگ سطح شتریب

. (9) است شده مشاهده صفت نیا یبرا یادیز یپیژنوت راتییتغ و بوده برگ آب لیپتانس در کاهش

 نیبد و شده پنجه تعداد و ارتفاع کاهش باعث یخشک تنش که داشتند انیب( 2221) همکاران و بومن

 نمودند گزارش( 2212) همکاران و یمار. (1) دهدیم کاهش را ییهوا اندام خشک وزن جهت

 برگ، سطح شاخص کاهش برگ، شدن ایلوله برگ، یخشک باعث برنج یشیرو مرحله در یخشک

 مورد صفات یهبستگ جینتا .(22) شودیم خشک ماده دیتول و پنجه تعداد کاهش اه،یگ ارتفاع کاهش
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 خشک وزن برگ، تعداد بوته، ارتفاع صفات با بوته کل خشک وزن که دهدیم نشان( 1 جدول) مطالعه

 یهمبستگ صفات هیبق با و داریمعن و مثبت یهبستگ ییهوا اندام خشک وزن و شهیر طول شه،یر

 .نداشت دارییمعن

محتوی نسبی آب که داد ( نشان 6 نتایج مقایسه میانگین )جدول: (RWC)نسبی آب برگ محتوی 

درصد بوده است.  2/52و  1/22ترتیب برابر در مرحله گیاهچه به تنش و نرمال طیشرا دو در برگ

یکی از معیارهای  دتوانمیاین صفت با توجه به تفاوت زیاد در دو محیط تنش و بدون تنش  بنابراین

 طی تنش خشکی در مرحله گیاهچه برنجگری و انتخاب ارقام متحمل به خشکی مناسب برای غربال

، 33، 32، 26، 12، 1، 3 ،2، 1های شماره ژنوتیپ (5 )جدول تنش در شرایطمورد توجه قرار گیرد. 

 ژنوتیپ 65درصد و باالتر از میانگین  22بیشتر از  RWCدارای  65و  61، 63، 62، 61، 19، 12، 39

ی متحمل به خشکی در هاعنوان ژنوتیپرا بهها آنتوان . بنابراین میبودند (1)جدول  نرمالدر شرایط 

برای محتوی نسبی آب که میانگین کرد. با توجه به اینانتخاب  RWCای برنج از نظر مرحله گیاهچه

کمتر از و  2/55بیشتر از  RWCهایی که درصد بود، بنابراین ژنوتیپ 2/55ژنوتیپ در شرایط تنش  65

 هایی که مقدارهای نیمه متحمل و ژنوتیپتوان به ژنوتیپاختصاص دادند می درصد را به خود 22

RWC  ای برنج گیاهچه ارقام حساس به تنش خشکی در مرحلهدرصد باشد به  2/55آن کمتر از

 در یخشک داشتند که( بیان 1919) چنگ و همکاران ارتباطهمین  در .(5 جدول) بندی کردتقسیم

 برگ آب لیپتانس که ییهانیال و است مرتبط برگ آب لیپتانس با معمول طوربه ایاهچهیگ مرحله

 و یردشتیپ .(6) رندیگیم یخشک نیپائ نمره رونیا از و نموده حفظ را برگگی ینهسبزداشتند،  یباالتر

 و طارم از شتریب را نعمت و فجر رقم برگ آب ینسب رطوبت یزراع شیآزما کی در( 2229) همکاران

دادند  ( در ارتباط با اهمیت پتانسیل آب برگ گزارش2212) ماری و همکاران .(26) نمودند اعالم خزر

و  یی در مراحل رویشخشک تنش طیشرا دربرگ بیشتری را  آب لیپتانس که برنج از ییهاپینوتژکه 

 جینتا این نتایج با .(22) خواهند داشتبیشتری را در مقایسه با سایر ارقام  عملکرد ،مایندن حفظ زایشی

 تنش به تحملبا  RWC یبستگی باالمدر ارتباط با ه (1926) الدالو و نکلریس ،(1912) ایمو و اوتول

 آب ینسب یمحتو نزدیک ارتباط اساس بر دست آمده وهبا توجه به نتایج ب .(21 و 22) مطابقت داشت

 در هاشاخص از یکی عنوانبه راصفت  نیا توانیم ،افزایش تحمل به خشکی در گیاهان با برگ

 1های شماره ژنوتیپ ،RWCارزیابی بنابراین بر اساس  .کرد شنهادیپ برنج یهاپیژنوت یگرغربال

عنبوری قرمز( ) 26مازندران،  کوهسار( از) 12ندا( و ) 1)نعمت(،  3)طارم دیلمانی(،  2)طارم محلی(، 
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 33 (IR84179-B-403 ،)39 (IR70422-95-1-1 ،)12(، IR79971-B-201-2-3) 32خوزستان، از

(IR2574-643-1-2 ،)63 (IR74482-135-2-3 ،)61 (IR75481-104-2-3)  65و (IR70416-53-2-2 )

)الین  61)درودزن(،  19های المللی برنج )ایری( و شمارهسسه تحقیقات بینؤم های ارسالی ازاز الین

G3 استان فارس( از 1الین ) 62( و RWC ش خشکی در مقایسه با سایر باالیی را در شرایط تن

 .داشتند های مورد بررسیژنوتیپ

 برای تعیین درجه شادابی یا سبز LCC و SPADعدد  دو صفت (:LCC)و رنگ برگ  SPADعدد 

شرایط  داری را درنس این دو صفت اختالف آماری معنیتجزیه واریا رود. درمیکار بودن برگ برنج به

اثر  نشان دادند اما (1)جدول  و همچنین اثر متقابل محیط و ژنوتیپ (3 و 2)جدول  تنشو  نرمال

ژنوتیپ  65مقایسه میانگین  درو  (1)جدول  دار نبودهاز نظر آماری معنیSPAD عدد  محیط بر مقدار

ترتیب در شرایط نرمال و تنش به LCCمقدار میانگین  .(6 جداول) در یک گروه آماری قرار گرفتند

-گر رنگ برگ تیرهبیان . این نتیجه(6 جدول) دارندکه در دو گروه متفاوت آماری قرار بود  1/3و  5/3

 ایط تنشرکه در شو ژنوتیپی  باشدرایط نرمال نسبت به شرایط تنش میای بیشتر در شتر و یا سبزینه

های متحمل به تنش در این را از ژنوتیپ توان آنمیداشته باشد رنگ بندی مقدار بیشتری از نظر درجه

نزدیک به میانگین  SPAD عدد هاژنوتیپبیشتر ها در مقایسه میانگین بین ژنوتیپ .مرحله انتخاب کرد

تابش،  ارقام کشوری، ا بیشترین مقدار آن بههآن میان و تنش را نشان دادند و در لآن در شرایط نرما

 RWCبینام، طارم هاشمی، کادوس، دمسیاه و شیرودی اختصاص داشت که این ارقام از نظر میزان 

 LCCها در ارتباط با مقایسه میانگین ژنوتیپ (.5 جدول) داشتندتری قرارایط تنش در مرتبه پائینردرش

، 11، 12، 12، 1، 5 یهاژنوتیپگرفتند و مختلف آماری قرار هایها در گروهژنوتیپ دهد کهمینشان 

، 9، 1، 3 هایژنوتیپ ها در شرایط نرمال وژنوتیپتمامی  میانگینبه  نمره باالتری نسبت 11، 16 ،11

شرایط  ها درمیانگین ژنوتیپ نسبت بهنمره باالتری  11و  39، 32، 22، 25، 21، 23، 22، 19، 11، 11

 یطوالن یخشک یبرا دیمف یژگیو کی SPADعدد  ،نمودند بیان (1995) کوپر و ییفوکاداشتند. تنش 

 ارقام انتخاب یبرا اریمع کی عنوانبه آن متعدد کاربرد و اهیگارتفاع  بر ریثأت با و هشد شناخته مدت

ای ارتباط با اهمیت سبزینه در (1926) همکاران و وکیماالبو .(9) شودیم محسوب یخشک به متحمل

 حفظ یخشک تنش طیشرا در را یشتریب SPAD و عدد سبز برگ که ییهانیال برگ گزارش دادند،

( بر خالف سایر 2212اما ماری و همکاران ) (12) ابندییم بهبودزودتر  ،آب تنش رفع از بعد کنند،یم

 یهابرگ ،کامل یاریآب به نسبت یخشک طیشرا تحت هان مورد مطالعهایگمحققین بیان داشتند که 
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 بر یخشک اثر که نمودند انیبنیز  (2212) همکاران و بوکا .(22) داشتند درصد افزایش( 9/2) یسبزتر

توانند اگر چه این دو صفت می .(3) نداشت نرمال طیشرا با یتفاوت پنجه تعداد و SPAD عدد مقدار

 مقایسه بادر LCC صفت  استفاده از و های مناسب باشندگری وانتخاب ژنوتیپمعیاری برای غربال

خاطر اختالف کم بین مقادیر این صفات در شرایط نرمال و اما بهشود میترجیح داده  SPAD عدد

 ها در این مرحله باشد صفاتکوتاه این مرحله و یا عرض کم برگخاطر طول دوره بهاحتماال تنش که 

   شوند.ب نمیومحسای برنج مرحله گیاهچه گری دربرای غربال چندان قابل اعتمادی

نتایج تجزیه مرکب این صفات نشان داد که اثر محیط  گیاهچه:ارتفاع، تعداد برگ و سطح برگ 

 .(1 جدول) دار بودیک درصد معنیآزمایش، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در سطح آماری 

و  2/3 متر را برای ارتفاع گیاهچه،سانتی 9/21و  3/25ژنوتیپ مقادیر  65مقایسه میانگین مرکب برای 

شرایط در ترتیب مربع را برای سطح برگ به مترسانتی 1/11و  1/13ی تعداد برگ و عدد را برا 2/2

این نتایج بیانگر این است که  (.6 جدول) دهدان مینش متفاوت دو گروه آماری در و نرمال و تنش

ن و بوم، ارتباطاین در . گردید عث کاهش صفات فوق در مقایسه با شرایط نرمالتنش خشکی با

 سطح کاهش بهو منجر جلوگیری برگ دیتول ازدر برنج ( بیان داشتند که تنش خشکی 2221همکاران )

کاهش  یخشکدر پژوهشی مشابه نیز  .(1) شودیم اهیگ تاج پوشش در فتوسنتز و جذب نور ،برگ

 و 1/21 ،1/5 ،1/13 ،9/15 بیترتبه) دانه عملکرد و برگ عرض برگ، تعداد اه،یگ ارتفاع پنجه، تعداد

ژنوتیپ به  16نشان داد که ها ژنوتیپ میان مقایسه میانگین .(22) همراه داشترا به (درصد 1/25

)حمر و  23و  22گیالن،  )حسنی( از 11مازندران، ( از کوهسار)طارم محلی و  12و  1های شماره

و  G3 )درود زن، الین 61و  62، 19اصفهان،  فیروزان( از زاینده رود و) 12 و 11 خوزستان، هویزه( از

 ،IR-78908-193-B-3-B های)الین 65و  66، 63، 21های ( از فارس و شماره1 الین شماره

IR74482-135-2-3 ،IR75482-149-1-1 ،IR70416-53-2-2) را  اهچهیگ از ایری بیشترین ارتفاع

بیشتر از  26و  6، 3های ته شمارهبو نظر تعداد برگ در از به خود اختصاص دادند. در شرایط تنش

در ژنوتیپ  65میانگین  برگ بیشتری ازژنوتیپ تعداد  35 تعداد ژنوتیپ در شرایط نرمال و 65میانگین 

ها متری از میانگین کل ژنوتیپژنوتیپ تعداد برگ ک 26فقط  ،ها. از میان ژنوتیپشرایط تنش داشتند

 ،( از نظر سطح برگ گیاهچه5 جدول) هامیانگین ژنوتیپ اند. مقایسهرایط نرمال و تنش داشتهشدر 

 66و 62، 19، 12، 11، 15، 13، 33، 29، 22، 21، 25، 22، 22، 19، 11، 12، 9شماره  یهاژنوتیپ

، 12، 23، 12، 6های ژنوتیپ در شرایط نرمال و شماره 65دارای سطح برگ بیشتر نسبت به میانگین 
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بنابراین . بودند شرایط تنش ها درنسبت به میانگین کل ژنوتیپطح برگ بیشتر دارای س 63و  16

ها حساسیت و سایر ژنوتیپ بوده صفات در برابر تنش خشکی متحملهای فوق از نظر این ژنوتیپ

 است کاهش یافتهزیادی به مقدار تنش خشکی  این صفات درمقدار داشته و زیادی به تنش خشکی 

سه صفات مورد بررسی در اثر تنش خشکی هر  ،آزمایش این ازنتایج حاصل توجه به با(. 5 جدول)

مرحله گیاهچه استفاده گری در عنوان معیارهای غربالبه توانمی این صفاتو بنابراین از  کاهش یافته

 ،SPAD عدد ،تاج پوشش حرارت درجهبستگی باالی صفات مه (2212) همکاران و یمار کرد.

 . (22) دادند نشان دعملکر را با مطلوب صفات عنوانبه برگ تعداد و اهیگ ارتفاع

 هیتجز جینتا است. نشت الکترولیت دهنده میزانپذیری نسبی غشاء نشاننفوذ :غشاءنشت الکترولیتی 

دهد که اثر ژنوتیپ، محیط، و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از نظر ( نشان می1)جدول  صفتاین  مرکب

ال ژنوتیپ برای این صفت در دو شرایط نرم 65مقایسه میانگین (. ≥21/2P) است بوده داریمعن آماری

این ه متفاوت آماری قرار گرفتند. با توجه بهوباشد که در دو گرمی 2/211و  1/32ترتیب و تنش به

ها در سلول یتنش خشکی قرار گرفته و غشاثیر أتحت ت اًاین صفت شدید نتیجه گرفتتوان می نتایج

خشکی در گیاه  تنشدر پژوهشی،  شود.می هاتخریب و منجربه افزایش نشت یون خشکی اثر تنش

 غشاءنشت الکترولیتی افزایش  و (RWC) داری با عث کاهش آب نسبی برگطور معنیذرت به

(MEL) تحتگیاهان  یسلول یغشابیان نمودند که  نیز (2222) همکاران و رمیس .(21) سلول شد 

 درگیاه تحت تنش  برگ قرارگرفتن صورت در و داده دست از را خود یداریپا گرما، و یخشک تنش

ی غشاء داریپا ،هاونی تراوش یابیارزکند و با یم تراوش آن یهاسلول از محلول مواد ،یآب طیمح کی

 و دیتول آن یط درو است ی یک تنش اکسیداتیو خشک .(22) گرددیم نییتع و تحمل گیاه به خشکی

 دیپراکسبه سرعت  غشاء یهایچرب و ابدییم شیافزا آزاد ژنیاکس مخرب و یسم یهاگروه رهیذخ

رسد نظر میمختلف، به تحقیقاتنتایج با توجه به (. 13) رودیم نیب ازسلول  یغشا یداریپا و دهیگرد

ینی رقم یا ال ها نسبت به خشکی بوده وگری ژنوتیپهای مناسب برای غربالاین صفت یکی از معیار

در این عنوان رقم یا الین متحمل به خشکی بهآن را توان می ،باشد داشتهکه نشت الکترولیتی کمتری 

  نتخاب کرد.امرحله از رشد 

 دهد که بیشترین نشت( نشان می5 )جدول خشکیها در شرایط تنش مقایسه میانگین بین ژنوتیپ

 35و  31، 32، 31، 22، 25خوزستان و  از 22گیالن،  از 19، 12، 15های شماره ژنوتیپالکترولیتی به 

، 11های شماره کمترین نشت الکترولیتی به ژنوتیپتعلق داشت.  المللی برنجسسه تحقیقات بینؤاز م
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 12و  11از فارس و  62و  61، 62، 19، 15 هایاز ایری و شماره 65و  66، 61، 63 ،16، 11، 13، 12

 یهانیال در سلول یغشا نشتدر گزارشی مشخص شد که  .(5 جدول) تعلق داشتاز اصفهان 

 شاهد در آن نیانگیم و است کمتر گرید یهانیال با سهیمقا در آفتابگردان ی گیاهشور تنش به متحمل

 مقدار حساس رقم در و دیرس مترس بر سانتیمویلیم 222 یشور در درصد 6/12 به درصد 13 از

 یخشک به حساسهای ژنوتیپ در سلول یهاءغشا بیتخر. (11) بود 5/261 سلول یغشا نشت

 در کههای ژنوتیپ و است برنج در مقاوم هایژنوتیپ از شتریب یشور به حساسهای ژنوتیپ همانند

به  با توجه .(1) هستند یادتریز غشاء یداریپا یدارا باشند داشته یکمتر یتیالکترول نشت تنش طیشرا

دو  ها دربرای کل ژنوتیپ pH میانگین، (6 جدول) pH نظر میزانها از نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپ

این نتایج  گرفتند. بود که در دو گروه متفاوت آماری قرار 9/9و  9/2رمال و تنش خشکی شرایط ن

-می همانند نشت الکترولیتی در شرایط تنش خشکی بیشتر از شرایط نرمال pHدهد که میزان نشان می

 طوربه یخشک تنش که داد نشان خرفه اهیگ در (2212) همکاران و سان شیآزما جینتا. باشد

 داده شیافزا را( MDA) دیآلدئ ید مالون مقدار و سلول یغشا نشت فسفات، دیاس تیفعال یداریمعن

، 12، 11های شماره دهد که ژنوتیپمی( نشان 5 جدول) هانتایج مقایسه میانگین ژنوتیپ .(29) است

 دارای 65، و 66، 61، 63، 62، 61، 62، 19، 12، 16، 15، 16، 11، 13، 12، 11، 12، 39، 31، 33، 22

pH  ها با ژنوتیپ ها که عمدتاًین ژنوتیپبنابراین ا .ژنوتیپ در شرایط تنش بودند 65کمتر از میانگین

های متحمل به عنوان ارقام یا الینبه اها رآنتوان باشند میمی از نظر حداقل نشت الکترولیتی مشترک

  .انتخاب کرد در این مرحله از رشد خشکی

 

 گیری کلینتیجه
هر صفت برای هر ژنوتیپ  گری برای ارقام متحمل به تنش خشکی بر اساس میانگینلمعیار غربا

در نظر گرفته بستگی ساده صفات مه و در دو شرایط تنش و نرمالها یانگین کل ژنوتیپدر مقایسه با م

واکنش همه صفات به محیط اجرا  در آزمون مقایسات میانگین نشان داد کهها مقایسه ژنوتیپ شد.

تغییرات برخی صفات در دو محیط تنش و نرمال شدیدتر از صفات دیگر  آزمایش یکنواخت نبوده و

صفات برای تمام بستگی مهگری یا انتخاب ارقام متحمل به خشکی غربالبرای رسد نظر میبه وبود 

های نسبت به ژنوتیپ ایقابل مالحظهبرتری  کههایی بنابراین ژنوتیپ. نباشد ضرورییک ژنوتیپ 

 بوته کل خشک وزن با یداریمعن و مثبت یهمبستگویژه صفاتی که بهاز نظر بیشتر صفات  دیگر
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بر اساس . ندانتخاب شد ای برنجیاهچهگمرحله وان ژنوتیپ متحمل به تنش خشکی در عنبه داشتند

 5)فجر(،  6ندا(، ) 1طارم دیلمانی(، ) 2)طارم محلی(،  1ها به شماره نتایج این آزمایش ژنوتیپ

)عنبوری قرمز(  26)حمر( و  22گیالن،  )گوهر( از 22مازندران،  )کوهسار( از 12 )تابش( و 9)شفق(، 

 12رود( و )زاینده 11فارس، ( از 1) الین  62( و G28)الین  62)درودزن(،  19خوزستان،  از

 16 و (PR4092-412-120-15) 11ایری،  از المللیرقم شاهد بین( IR64) 11اصفهان،  )فیروزان( از

(OMCS2009) های از الینIIRON ،32 (IR79907-B-493-3-1از )13، های هوازیالین (IR74719-

23-3-2-2) ،63 (IR74482-135-2-3)  66و (IR75482-149-1-1 )های از الینIIRFON های )الین

  انتخاب شدند.جهت مطالعات تکمیلی های متحمل به خشکی عنوان ژنوتیپاز ایری بهکیفی( ارسالی 
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