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طارم محلیهاي موتانتالینتعیین ضرایب همبستگی و تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد در 

3و غفار کیانی3، نادعلی باقري2، نادعلی بابائیان جلودار1نیتمهناز حامل

چکیده
الین 45،شترین اثر روي عملکرداین تحقیق به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد دانه و اجزاء آن و شناسایی صفات داراي بی

هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس موتانت حاصل از طارم محلی، در قالب طرح بلوك
ین ها نشان داد که الداري وجود دارد. مقایسه میانگینهاي مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختالف معنینشان داد که بین ژنوتیپ

M6(2شماره  –L ها برتري دارد. از لحاظ عملکرد، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و طول خوشه نسبت به سایر ژنوتیپ) 435
) و تعداد خوشه 929/0)، طول خوشه (855/0ضرایب همبستگی موجود بین صفات نشان داد که صفات تعداد دانه پر در خوشه (

اري با عملکرد دانه داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات طول خوشه، د) همبستگی مثبت و معنی904/0(
درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. نتایج تجزیه علیت نشان 5/92،تعداد خوشه و ارتفاع بوتهتعداد دانه پر در خوشه، 

) و تعداد 299/0)، تعداد دانه پر در خوشه (514/0طول خوشه (داد که بیشترین اثرات مستقیم و مثبت به ترتیب مربوط به صفات
) بیشترین اثر غیر مستقیم را بر عملکرد دانه از طریق طول خوشه دارد. براساس 470/0باشد. تعداد خوشه () می153/0خوشه (

هاي ع بوته به عنوان شاخصنتایج به دست آمده از این تحقیق صفات طول خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و ارتفا
بهبود عملکرد دانه در برنج شناسایی گردید.انتخاب براي

هاي کلیدي: برنج، موتاسیون، همبستگی، رگرسیون گام به گام، تجزیه علیتواژه

مقدمه
هرطبیعیذخایرارزشمندترینازیکیگیاهیژنتیکمنابع

به باالعملکردگیاهی باارقامشود. ایجادمیمحسوبکشور
اینبهدسترسیمنوط بهغذاییامنیتبهدستیابیمنظور
ژنتیکی منابعتریناز غنییکیدارايایرانباشد.میمنابع

میاندرتنوعمیزانازآگاهی.)17(استدنیازراعیگیاهان
ردگاماولینبرنج،جملهازوزراعیهاي گیاهانژنوتیپ
هاي نقشیکی از).1(است یزراعمهمبراي صفاتاصالح

ژنتیکی در صفات کمی و مهم اصالح موتاسیونی ایجاد تنوع
باشد. تنوع ایجاد شده شانس کیفی گیاهان مختلف زراعی می

ت مطلوب را افزایش هاي جدید با خصوصیاانتخاب ژنوتیپ
ترین محصوالت برنج، به عنوان یکی از مهم). 18دهد (می

وسیعی از سراسر جهان کشت هاي زراعی دنیا، در بخش
).19اصلی بیش از نیمی از مردم جهان است (شود و غذايمی

دارد، که واریته برنج در جهان وجود780000بیش از 
بنا بر آمار ). 8ریته آن در بانک ژن موجود است (وا109136

میزان تولید 2010سازمان خواربار جهانی (فائو) در سال 
هزار تن بوده است که از 2250000شلتوك در ایران معادل 

. از )12(هزار هکتار شالیزار به دست آمده است 535سطح 
باشد، باید آنجایی که این مقدار جوابگوي نیاز داخلی نمی

ترتیبی اتخاذ کرد تا مقدار تولید را به میزان قابل توجهی 
نژادي برنج، هاي بهترین اهداف در برنامهافزایش داد. مهم

به دلیل نحوه ).12باشد (کرد در واحد سطح میافزایش عمل
کنترل ژنتیکی پیچیده و تاثیرپذیري این صفت از اثرات 

گیري مستقیم عملکرد از اندازهمحیطی، گزینش ارقام براساس
سودمندي کمی برخوردار است. عملکرد دانه از اثر جمعی 

شود، لذا شناسایی این اجزاء اجزاي تشکیل دهنده آن ناشی می
تواند در گزینش ارقام پر رابطه آنها با عملکرد دانه میو 

همبستگی بین صفات ). تعیین3محصول موثر واقع شود (
روابط علتتعیینوآناجزايودانهعملکردویژهمختلف، به 

کهدهدمیفرصت رانژادگران اینبه بهآنها،معلولو
شود،شتربیعملکردبهکه منتهیرااجزاءترکیبترینمناسب
).3نمایند (انتخاب

ضرایب علیت براي نشان دادن روابط علت و معلولی یک 
رود. مجموعه از متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته به کار می

توان با استفاده از تجزیه علیت، به اطالعات بنابراین می
هاي ساده تکمیلی دست یافت که عموما در همبستگی

ات زیادي در رابطه با تعیین . مطالع)4(شوندمشاهده نمی
زهرا ها و تجزیه علیت در برنج صورت گرفته است. همبستگی

) با مطالعه تنوع ایجاد شده به وسیله 18مجیدي و همکاران (
اتیل متان سولفونات و سدیم آزید روي رقم برنج طارم محلی 
به این نتیجه رسیدند که ارتفاع بوته و تعداد دانه پر در خوشه 

ترین واکنش را نسبت به موتاژن نشان و مناسببیشترین 
داري را بین ) همبستگی معنی3بلوچزهی و کیانی (دهند. می

عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر، 
عرض دانه و تعداد پنجه بارور گزارش نمودند. نسبت طول به

ن ) با بررسی تجزیه همبستگی نشا16کبریایی و همکاران (
دادند که عملکرد دانه بیشترین ضریب همبستگی را با تعداد 

) و پس از آن صفات عملکرد تک خوشه699/0پنجه در بوته (
) داشتند. رحیم 454/0) و تعداد دانه پر در خوشه (544/0(

) با بررسی تجزیه رگرسیون گام به 20سروش و همکاران (
ها را نوتیپگام نشان دادند که حداکثر اختالف عملکرد دانه ژ

)m.hn1368@gmail.com، (نویسنده مسوول: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريآموخته کارشناسی ارشد،دانش-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،استاد و استادیار-3و 2

4/8/94تاریخ پذیرش:22/2/94تاریخ دریافت:

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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توان به تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن صد می
دانه و طول برگ نسبت داد. نتایج تجزیه علیت آنها حاکی از 
آن است که تعداد خوشه در بوته و تعداد دانه در خوشه 

ترین اجزاء موثر بر عملکرد دانه بودند و بیشترین اثرات مهم
) 11الیاسی و همکاران (د.نرمستقیم را روي عملکرد دا

کلپنجهتعدادگزارش نمودند که عملکرد دانه با صفات 
)، تعداد دانه پوك 518/0تعداد دانه در کل خوشه ()، 774/0(

تعداد پنجه بارور )، 95/0)، وزن بوته (426/0در خوشه (
) همبستگی 465/0) و تعداد دانه بارور در خوشه (644/0(

دار دارد.مثبت و معنی
هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با 
اجزاء آن، تعیین روابط علت و معلولی صفات از طریق تجزیه 

آنبا  والدطارم محلی برنج موتانت هاي علیت، مقایسه الین
به منظور شناسایی شاخص انتخاب براي بهبود عملکرد دانه 

باشد.در برنج می

هامواد و روش
در مزرعه پژوهشی دانشگاه 1393تحقیق در سال این

هاي علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در قالب طرح بلوك
رقم محلی 3. بذور دکامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردی

جلودار)، طارم (حسنی، طارم محلی و بینام)، رقم اصالحی (
الین موتانت طارم محلی 40تعداد ) و IR29رقم خارجی (

جهت تهیه نشاء در خزانه بذر اواخر فروردین ماه) M6(نسل 
هایی با اردیبهشت ماه در کرتپاشی و نشاکاري اواخر

بین متر سانتی25×25ها بین بوتهفاصله ومتر 3×4مساحت
انجام شد. در بوتهبه صورت دستی و تک ها و روي ردیف

قبیل آبیاري، مبارزه با طول فصل رشد عملیات زراعی از 
هاي هرز و مبارزه با آفات طبق عرف منطقه انجام شد.علف
طول ، بوتههاي حاصل از اندازه گیري صفات کمی ارتفاعداده

تعداد دانه پوك در تعداد دانه پر در خوشه،تعداد خوشه، خوشه، 
دانه و عملکرد دانه هزاردانه، وزنعرضدانه،طولخوشه،

قرار گرفتند. براي اندازه گیري صفات مورد نظرمورد ارزیابی
بوته تصادفی از هر واحد آزمایشی با درنظر داشتن 3تعداد 

گیري ) مورد اندازه14(1برنجحاشیه بر اساس ارزیابی استاندارد
جهت پی بردن به ارتباط گیري پس از میانگینقرار گرفتند.

جهت ردید. بین متغیرها ضرایب همبستگی بین آنها تعیین گ
از روش دانهموجود در بین صفات با عملکردبررسی اثر نسبی

روابطبررسیمنظوررگرسیون گام به گام استفاده شد. به
و دانهعملکردبرمستقیم صفاتغیرومستقیماتاثروتعلی

).3(گردیداستفادهعلیتتجزیهتفسیر بهتر نتایج از
مورد ت کمیصفاتجزیه واریانس، مقایسه میانگین

تعیین درصد، 1و 5در سطح احتمال LSDبررسی با آزمون
ها و انجام تجزیه رگرسیون گام به گام با نرم افزارهمبستگی
SPSS انجام )10(Path2افزاروتجزیه علیت با نرم)26(16

شد.

نتایج و بحث
تجزیه واریانس براي ارزیابی صفات مورد مطالعه در بین 

) نشان داد که 1(جدول و ارقام برنجش یافتههاي جهالین

داري وجود بین کلیه صفات موجود در آزمایش اختالف معنی
و آگاهی و همکاران ) 23(شریفی و همکارانایجنتباکهدارد 

دهنده دقت نشاننیز ضریب تغییرات که مطابقت دارد.) 2(
ز (کمتر اباشد براي کلیه صفات در حد قابل قبولیآزمایش می

). 1(جدول%) بود 25
نشان )2(جدولنتایج مقایسه میانگین صفت ارتفاع بوته 

از رقم کمترهاي مورد بررسی داد که ارتفاع بوته کلیه الین
بطوریکه ،بودمتر سانتی83/163با شاهد (طارم محلی) 

M6-L(7کمترین آن به الین شماره  50/109با)316-2
50/111با 3متر و الین سانتی111با 38متر، الین سانتی
هاي داراي ساقه بلند بهتر اگرچه بوتهتعلق داشت.متر سانتی

نمایند توانند از نور استفاده کنند ولی به آسانی ورس میمی
هاي پاکوتاه ذکر شده براي افزایش توان از الینبنابراین می

ایش تعداد خوشه به طور بالقوه باعث افزعملکرد استفاده کرد. 
سطح میزان شود، زیرا تغییر دادن تعداد خوشه، عملکرد می

). در این تحقیق 27دهد (برگ یا ظرفیت مخزن را افزایش می
14(تعداد طارم محلیاز کمترها اکثر الینخوشهتعداد 

شماره الین،2که بیشترین آن به الین شماره هبودخوشه) 
لق داشت و تعخوشه21و رقم جلودار با خوشه 20با 32

خوشه) کمترین تعداد 33/7(26وخوشه)7(18هاي الین
وچائوتوجه به اینکهخوشه را به خود اختصاص دادند. با 

میاندارمعنیاختالفوجودکهکردندتاکید)9(یامائوشی
ارتباط)HI(از نظر صفت شاخص برداشت هاژنوتیپ

اندازهوداردگلدهیزماندرخشکمادهبا کلداريمعنی
لذا .داردخوشهدرهچخوشتعداددرزیاديتأثیرخوشه

روي تعداد طول خوشه مناسب برنظرگرفتنتوان با درمی
نهایت افزایش عملکرد دانه تاثیر گذار بود.و درهچخوش

، 2ي هاالیننشان داد که خوشه طولصفت مقایسه میانگین 
رقم جلودار با و مترسانتی37/32و 80/32به ترتیب با 32
و 91/21به ترتیب با 26و 18هاي الینمتر و سانتی33/33
نسبت به متر بیشترین و کمترین طول خوشه را سانتی40/22

17/28نسبت به طارم محلی (ها و همچنین سایر الین
تعداد دانه پر در مقایسه میانگین صفتمتر) داشتند. سانتی

بیشترین و 89/141با2خوشه نشان داد که الین شماره 
نسبت به کمترین تعداد دانه پر را89/53با 17الین شماره 

رسد ظرفیت به نظر میداشتند. )66/106طارم محلی (
خوشه ها در هربزرگی که بوسیله تعداد بیشتر دانهايذخیره

شود، مزیتی براي دستیابی به عملکرد بیشتر باشد. حاصل می
باشد. نیل به این هدف مهم میبراي2بنابراین الین شماره 

مقایسه میانگین صفت تعداد دانه پوك در خوشه نشان داد که 
دانه 89/2و 66/2به ترتیب با تعداد 28و 33الین شماره 
27و 49/30به ترتیب با تعداد 15و 18هاي پوك و الین

در دانه پوك کمترین و بیشترین تعداد دانه پوك را داشتند. 
با 6الترین طول دانه به ترتیب به الین شماره این بررسی با

متر و کمترین میلی01/8با 11متر و الین شماره میلی07/8
24/6با IR29متر و رقم میلی29/6با 4آن به الین شماره 

مترو رقم میلی37/2با 8متر تعلق داشت. الین شماره میلی
شماره متر باالترین عرض دانه و الینمیلی60/2حسنی با 

همچنین متر کمترین عرض دانه را داشتند.میلی73/1با 40

1-International Rice Research Institute
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گرم 47/31با8به الین شماره تعلق دانه مهزاربیشترین وزن 
IR29گرم و رقم 07/22با 29و کمترین آن به الین شماره 

هاي الینبررسی میزان عملکرد نشان داد کهگرم بود. 18با 
27و 31، 35، 37، 38، 28، 30، 34، 29، 36، 40، 32، 2

گرم بر متر مربع)596(به طارم محلیعملکرد بیشتري نسبت
داري با تفاوت معنی6الین شماره در حالیکه تنهاداشتند.

شاهد نشان نداد. بنابراین براي تالقی به منظور باال بردن 
هاي ذکر شده استفاده توان از الینمیزان عملکرد دانه می

از نظر صفات عملکرد 2ضر الین شماره در مطالعه حانمود. 
دانه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و طول خوشه در 

) 5پور و همکاران (بخشیمقایسه با طارم محلی برتري داشت.
فنوتیپی و ژنوتیپی بین عملکرد دانه و در بررسی همبستگی

بخش برنج نشان دادند هاي امیدصفات مهم زراعی در الین
از لحاظ عملکرد و برخی از صفات مهم 2ن شماره که الی

ها برتري دارد.زراعی نسبت به سایر ژنوتیپ
ها نشان داد که الین در مجموع مطالعه مقایسه میانگین

در خوشه، تعداد از حیث عملکرد دانه، تعداد دانه پر2شماره 
از نظر ارتفاع بوته، الین 11الین شماره خوشه و طول خوشه،

18و عرض دانه، الین شماره دانههزاراز نظر وزن 8شماره
از نظر طول 6و الین شماره از نظر تعداد دانه پوك در خوشه 

هاي موتانت دارا بودند.بیشترین مقدار را در بین الیندانه
صفات کمی برنج1همبستگی فنوتیپی

هاي برنج ضرایب همبستگی بین صفات مختلف در ژنوتیپ
این بررسی نشان داد که بین ارائه شده است.) 3(در جدول 

عملکرد دانه با صفات تعداد خوشه، طول خوشه و تعداد دانه پر 
داري مشاهده درصد رابطه مثبت و معنی1در خوشه، در سطح 

داري در شود. در حالیکه ارتفاع همبستگی منفی و معنیمی
درصد با عملکرد دانه نشان داد. همبستگی بین 1سطح 

رد، اجزاي عملکرد و صفات مورفولوژیک در برنج توسط عملک
بسیاري از محققین مورد بررسی قرار گرفته است و همبستگی 

داري بین عملکرد دانه با تعداد پنجه در بوته و مثبت و معنی
)، طول خوشه و تعداد دانه پر در 3،16تعداد دانه پر در خوشه (

شریفی و . ) گزارش شده است24) و تعداد خوشه (5خوشه (
)  نیز نشان دادند که 15) و جهانی و همکاران (23همکاران (

) منفی بود. -09/0ارتباط بین عملکرد دانه و ارتفاع گیاه (
داري بین تعداد خوشه با طول همچنین رابطه مثبت و معنی

)، طول 829/0) و تعداد دانه پر در خوشه (914/0خوشه (
)، طول دانه با وزن 796/0خوشه با تعداد دانه پر در خوشه (

) 600/0) و عرض دانه با وزن هزار دانه (369/0هزار دانه (
) با بررسی یازده صفت 27زانگ و همکاران (مشاهده شد. 

داري بین عملکرد دانه مورفولوژیک، همبستگی مثبت و معنی
صفات ارتفاع گیاه، تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه در و

توان به تنوع چنین روابطی را میبوته بدست آوردند. وجود 
هاي مختلف منطقه جدید هاي متفاوت ژنوتیپژنتیکی و پاسخ

هایی نسبت داد. به طوریکه در این بررسی بسیاري از ژنوتیپ
اند مقادیر که داراي سازگاري مناسبی با محیط جدید بوده

پر در خوشه، تعداد دانه باالیی از صفات مورد نظر از جمله 
و تعداد خوشه را نشان داده در حالیکه طول خوشه 

هایی که داراي سازگاري مناسبی با محیط جدید ژنوتیپ
اند. زیرا با افزایش ارتفاع اند، بلندتر از حد معمول بودهنبوده

هاي نهایت از الینگیاه مقاومت به ورس کاهش یافته و در
38متر)، سانتی50/109(7هاي پاکوتاه مانند الین

متر) براي افزایش سانتی50/111(3متر) و الین یسانت111(
عملکرد دانه در بوته امیدوار بود. اثر مستقیم ارتفاع بوته بر 

) است و داراي اثر -067/0عملکرد دانه میزان کم و منفی (
) و تعداد دانه پر -269/0غیر مستقیم از طریق طول خوشه (

همبستگی باشد و در نهایت منجر به ) می-101/0در خوشه (
شود. در بین صفات قید ) با عملکرد دانه می- 510/0منفی (

) بیشترین میزان همبستگی مثبت و 929/0شده طول خوشه (
صفت تعداد خوشه و طول دار با عملکرد دانه داشت. معنی

درصد 1دار در سطح خوشه با ارتفاع همبستگی منفی و معنی
هایی که داراي تیپدارد. لذا این نتیجه بیانگر این است که ژنو

ارتفاع بیشتري هستند به مراتب تعداد خوشه و طول خوشه 
50/156(11شماره کمتري خواهند داشت. مانند الین

متر و سانتی60/22خوشه و طول خوشه 8متر) با تعداد سانتی
خوشه و طول 13متر) با تعداد سانتی154(23الین شماره 

در میان شترین ارتفاعمتر، داراي بیسانتی07/22خوشه 
50/109(7باشند و بالعکس الین شماره ها میالین

متر، سانتی67/27خوشه و طول خوشه 14متر) با تعداد سانتی
خوشه و 33/15متر) با تعداد سانتی111(38الین شماره 

متر کمترین ارتفاع را درمیان سانتی80/29طول خوشه 
) 21پور و همکاران (نها داشتند که با نتایج رمضاالین

) نیز نشان دادند که 15جهانی و همکاران (مطابقت دارد.
دار ولی با همبستگی ارتفاع بوته با طول خوشه مثبت و معنی

.باشددار میتعداد خوشه منفی و معنی

1- Phenotypic correlations
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برنج   هايژنوتیپدرمطالعهموردصفاتنسواریاتجزیهنتایج-1جدول 
Table 1. Analysis of variance for traits in rice genotypes

منابع 
درجه آزاديتغییرات

)MSمیانگین مربعات (
طول خوشه تعداد خوشهمتر)ارتفاع (سانتی

متر)(سانتی
طول دانهتعداد دانه پوكپرد دانهتعدا

متر)(میلی
عرض دانه

متر)(میلی
وزن هزار دانه

(گرم)
عملکرد

(گرم/متر مربع)
2240/2956/8026/2209/63609/6029/0000/0102/2674/0تکرار
898/29409**385/24**102/0**470/0**303/166**745/1304**007/24**742/27**979/820**44تیمار
88738/4986/2915/2083/48210/2050/0005/0885/1757/17خطا

65/175/1220/617/772/1202/344/330/579/0ضریب تغییرات (%)
درصد1احتمالسطحدرداريمعنی:**

)LSDونآزمبا(منتخبارقاممیانگینمقایسه-2جدول 
Table 2. Mean comparison of the selected cultivars (using LSD)

ارتفاع ژنوتیپردیف
متر)(سانتی

صفات مورفولوژیکی
طول خوشهتعداد خوشه

متر)(سانتی
طول دانه تعداد دانه پوكاد دانه پرتعد

متر)(میلی
عرض دانه

متر)(میلی
وزن هزار دانه 

(گرم)
عملکرد

(گرم/مترمربع)
1M6-L 519*14567/11*71/24*72/7589/11*70/608/2*20/24*420
2M6-L 435*68/135*20*80/32*89/141*22/2274/713/207/28*33/664
3M6-L 390*50/11133/1266/25*33/87*66/22*16/710/270/25*430
4M6-L 355*60/12533/1300/2766/10222/14*29/6*33/2*73/22*524
5M6-L 352*17/15133/1340/2616/97*66/6*14/708/2*43/25*515
6M6-L 316-1*50/1151471/2755/106*66/607/8*83/157/26591
7M6-L 316-2*50/1091467/2766/105*22/2192/716/227/29*33/569
8M6-L 271*50/14133/1336/26*93*55/655/7*37/2*47/31*33/498
9M6-L 268*75/14412*21/25*99/83*22/5*48/712/237/28*422
10M6 -L 260*25/14633/1340/2649/10178/13*44/703/260/25*518
11M6-L 210*50/156*8*60/22*6550/1401/898/123/27*67/392
12M6-L 201*14533/1178/2649/102*88/7*18/7*94/1*87/23*33/520
13M6-L 189*134*824/28*39/65*50/6*19/710/2*47/25*67/394
14M6-L 140*75/13233/1304/2733/104*9*24/798/1*63/24*67/541
15M6-L 101*124*67/10*30/24*53/70*2786/7*75/1*33/22*415
16M6-L 98*50/135*10*95/23*44/6744/11*48/711/227/26*33/407
دار است.: اختالف نسبت به شاهد معنی*

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شماره 
20

 /
زمستان 
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- 2ادامه جدول 
Continue Table 2. دار است.: اختالف نسبت به شاهد معنی*

صفات مورفولوژیکیژنوتیپردیف
طول خوشهتعداد خوشهمتر)ارتفاع (سانتی

متر)(سانتی
طول دانه تعداد دانه پوكتعداد دانه پر

متر)(میلی
عرض دانه

متر)(میلی
وزن هزار دانه 

(گرم)
عملکرد

(گرم/مترمربع)
17M6-L 94*50/137*67/9**91/23*89/5383/1295/711/227*33/404
18M6 -L 77*142*7*91/21*89*49/30*34/7*86/1*63/23*67/322
19M6-L 71*50/1441311/26*89/88*88/1052/7*95/1*07/25*33/484
20M6-L 53*75/1501319/26*55/86*44/9*28/7*94/1*60/23*67/477
21M6-L 47*50/15233/1260/25*99/93*44/6*14/703/2*73/24*67/425
22M6 -L 39*50/14333/1337/26*88/8855/11*30/702/2*47/24*33/498
23M6-L 29*1541307/26*33/89*33/6*22/717/263/27*465
24M6-L 26*35/1251321/26*33/89*55/8*33/701/2*10/24*67/488
25M6-L 2*47/1291392/25*66/87*22/1155/7*93/1*20/24*33/430
26M6-L 28*50/143*33/7*40/22*89/55*11/9*27/7*88/1*13/24*390
27M6-L 182*12033/1424/2894/109*11/3*38/717/283/28*33/602
28M6-L 181*11533/1544/2916/113*89/2*48/714/2*47/30*626
29M6-L 614*75/13416*37/31*33/12288/1368/7*79/1*07/22*33/648
30M6-L 436*12833/1515/30*55/120*78/1952/7*75/1*07/23*67/642
31M6-L 185*83/1121543/28110*66/3*27/719/207/29*604
32M6-L 184*83/112*20*37/32*49/129*22/559/716/253/28*67/651
33M6-L 183*67/12467/1332/2799/104*66/2*47/7*27/227/29*555
34M6-L 436*33/12533/1516/30*99/121*22/2171/7*75/1*17/22*644
35M6-L 185*1141585/2883/110*50/6*46/7*26/283/28*33/604
36M6-L 184*25/113*33/17*69/31*83/122*44/455/712/213/28*33/650
37M6-L 182*75/1151528/2924/111*77/350/7*21/233/28*608
38M6-L 181*11133/1580/2949/117*44/3*42/714/2*43/30*33/627
39M6-L 618*25/1151540/2966/112*22/4*27/716/233/29*622
40M6-L 614*40/133*33/17*85/31*50/12311/1471/7*73/1*30/23*651
41Jelodar*33/109*21*33/3349/104*77/18*29/7*71/1*27/21*700
42Binam75/1651419/28*33/9244/14*92/6*25/2*63/24*580
43Hasany*25/143*11*42/24*66/7455/13*52/6*60/243/26*67/418
44IR29*33/9567/16*69/31*96/65*32/33*24/606/2*00/18*650
45TaromMahali ( هدشا )83/1631417/2866/10666/1385/709/277/27596

LSD (%5)53/336/277/226/1141/236/011/022/284/6
LSD (%1 )68/413/367/392/1419/347/015/095/207/9

تعیین ضرایب همبستگی و تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد در الین
هاي موتانت طارم محلی
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......................
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203.............................................................................................................................1395زمستان / 20سال هشتم/ شماره پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ 

برنجهايژنوتیپدرمطالعهموردصفات) پیرسون(تگیهمبسضرایبمقادیر- 3جدول 
Table 3. Correlation coefficient (Pearson) values of traits in the studied rice genotypes

رصدد1و5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه: **و*

1رگرسیون گام به گام

براي بررسی تاثیر هر یک از صفات مورد نظر روي 
متغیرهاي تابع یا وابسته (عملکرد) و همچنین کاهش تعداد 
متغیرهاي مستقل و برازش بهترین مدل رگرسیونی، از روش 

توجه به در نظر با). 4رگرسیون گام به گام استفاده شد (جدول
ه به عنوان متغیر وابسته، چهار صفت گرفتن صفت عملکرد دان

69وارد مدل شد. در این میان صفت طول خوشه به تنهایی 
درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کرده که چنین 

توان به میي قوي بین عملکرد دانه و طول خوشه رارابطه
سایر نتایج نشان داد که رابطه مستقیم در صفت نسبت داد. 

پر در خوشه، تعداد خوشه و شامل تعداد دانهمتغیرهاي مستقل 
درصد از تغییرات عملکرد1/1و 4/11،6/3به ترتیب ارتفاع

حاکی از ضریب تبیین مدل برازش شدهرا توجیه کردند.دانه
درصداز تغییرات عملکرد توسط متغیرهاي 5/92است که آن

نتایج حاصله با تجزیه گردد.مستقل موجود در مدل توجیه می
همبستگی ساده صفات مطابقت داشت، بطوریکه صفت طول 

خوشه که زودتر وارد مدل شده است داراي همبستگی مثبت و 
با توجه به معادله با عملکرد دانه بود. )929/0(بسیار باالیی

توان نتیجه گرفت که با افزایش طول خوشه، رگرسیون می
ش ارتفاع، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و همچنین کاه

) با بررسی 3بلوچزهی و کیانی (یابد.عملکرد دانه افزایش می
تعداد دانه رگرسیون گام به گام نشان دادند که صفاتتحلیل

و 1/35، 31در خوشه، تعداد پنجه بارور و طول دانه به ترتیب 
در تجزیه درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند.1/8

تغیر طول مسه)،6همکاران (رگرسیون توسط باقري و
مدل دانه پر در خوشه واردخوشه، تعداد خوشه در بوته و تعداد

نمود، که درصد تغییرات عملکرد را توجیه می8/66گردید که 
) با 15جهانی و همکاران (با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

بررسی ضرایب رگرسیون نتیجه گرفتند که وزن هزار دانه، 
ه پر در خوشه و تعداد خوشه با داشتن ضرایب مثبت تعداد دان

از اهمیت بیشتري برخوردارند و افزایش این سه صفت باعث 
شود.افزایش عملکرد دانه می

برنج   هايژنوتیپدردانهعملکردبهوابستهصفاتبرايگامبهگامرگرسیون- 4جدول 
Table 4. Stepwise regression for related traits to grain yield in rice genotypes

.درصد1احتمالسطحدرداريمعنی:**

2تجزیه علیت

هاي تر نتایج حاصل از همبستگیبه منظور تفسیر جامع
ام و نیز تعیین روابط علت و معلولی ساده و رگرسیون گام به گ

جهت تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم اجزاء و صفات، از 
تجزیه علیت استفاده شد. نتایج تجزیه علیت  نشان داد که 

طول و مثبت به ترتیب مربوط به صفاتبیشترین اثر مستقیم 
) و تعداد 299/0)، تعداد دانه پر در خوشه (514/0خوشه (
مربوط به و نیز بیشترین اثرمستقیم و منفی)153/0خوشه  (

باشد ) می- 02/0) و عرض دانه (-067/0صفات ارتفاع بوته (
داراي اثر مستقیم مثبت طول خوشهدر این مطالعه.)5(جدول
تعداد دانه ) و اثرات غیر مستقیم مثبت از طریق 514/0و باال (

ر هباشد.) می140/0(تعداد خوشه) و238/0(پر در خوشه
اي روي چند که اثرات غیر مستقیم و منفی تاثیر کاهنده

و مثبتباالد ولی به دلیل وجود اثر مستقیم نداردانه عملکرد
نیست و در نتیجه ، این کاهش زیاد محسوسصفت مربوطه

درصد 1عملکرد دانه در سطح باطول خوشههمبستگی 
اصالح تواند براي بنابراین این صفت میدارگردیده است.معنی

عملکرد دانه در بوته، با گزینش براي طول خوشه بیشتر، به 
) با 22راویندرا بابو و همکاران (خوبی مورد استفاده قرار گیرد. 

هیبرید برنج نشان دادند که طول 21بررسی تجزیه علیت در 
عملکرد تعداد ساقه بارور اثر مستقیم مثبت بر روي خوشه و

) حاکی 20سروش و همکاران (نتایج تجزیه علیت رحیم دارد.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات
1 . ارتفاع (سانتی متر)1

1 **479/0- . تعداد خوشه2
1 **914/0 **521/0- متر). طول خوشه (سانتی3

1 **796/0 **829/0 *335/0 - .  تعداد دانه پر در خوشه4
1 263/0- 030/0- 041/0- 058/0- .  تعداد دانه پوك در خوشه5

1 085/0- 272/0 047/0 054/0 008/0 .  طول دانه (میلی متر)6
1 **393/0- *376/0 - 013/0- 102/0- 041/0- 009/0 .  عرض دانه (میلی متر)7

1 **600/0 *369/0 **628/0- 294/0 008/0- 053/0 069/0- .  وزن هزار دانه (گرم)8
1 082/0 076/0- 109/0 085/0- **855/0 **929/0 **904/0 **510/0- )گرم/مترمربع. عملکرد دانه (9

Fضریب رگرسیون استاندارد شدهمتغیر مستقلگام یا مرحله
R²

تجمعینسبی
342/0**56/301694/0833/0(x₁)طول خوشه1
₂x(355/0**48/2784/11899/0(تعداد دانه پر در خوشه2
x₃(265/0**077/2366/3919/0(تعداد خوشه3
x₄(122/0-**803/1911/1925/0(ارتفاع4

= 68.738 + 0.342 (X₁) + 0. 355 (X2) + 0.265 (X3) –0.122 (X4)

1- Stepwise 2- Path Analysis
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از آن بود که تعداد خوشه در بوته و تعداد دانه در خوشه 
بیشترین اثرات ترین اجزاء موثر بر عملکرد دانه بودند ومهم

تعداد دانه طول خوشه، پس از مستقیم را روي عملکرد داشتند.
) با عملکرد دانه نشان 299/0اثر مستقیم باال (پر در خوشه
صفت مهمی که اثر مستقیم باال بر عملکرد دانه داد. سومین

) بوده که داراي بیشترین 153/0نشان داد صفت تعداد خوشه (
باشد.) می470/0اثر غیر مستقیم از طریق طول خوشه (

نشان دادند که ) با بررسی تجزیه علیت3بلوچزهی و کیانی (
تعداد پنجه بیشترین اثرات مستقیم به ترتیب مربوط به صفات

باشند.) می714/0) و تعداد دانه در خوشه (820/0بارور (

برنج   هايژنوتیپدردانهبرعملکردبررسیموردصفاتغیرمستقیمو) قطرياعداد(مستقیماثرات- 5جدول 
Table 5. Direct (Numbers in diameter) and indirect effects of triats on grain yield in rice genotypes

.درصد1احتمالسطحدرداريمعنی:**

توان علیت میبراساس نتایج به دست آمده از تجزیه
را به و تعداد خوشه تعداد دانه پر در خوشه طول خوشه، صفات 

هاي مناسب براي گزینش عملکرد دانه معرفی عنوان شاخص
) صفت 25) و شانتی و همکاران (7بیسوراجا و همکاران (کرد.

) صفت تعداد دانه در خوشه 13تعداد خوشه، گلزار و همکاران (
نتایج بدست آمده نشان را براي افزایش عملکرد نشان دادند.

تعداد دانه پر در داد که عملکرد دانه با افزایش طول خوشه،
یابد. لذا این میافزایشو کاهش ارتفاعتعداد خوشهخوشه، 

صفات مهمترین خصوصیات گیاه در افزایش عملکرد محسوب 
توان نتیجه گرفت که با تکیه بر این شوند. در مجموع میمی

گزینش موفقی در جهت بهبود عملکرد دانه صفات بتوان

انجام داد و با توجه به وجود خصوصیات مناسب در الین 
خوشه، طول خوشه، یعنی تعداد باالي دانه پر در 2شماره 

تعداد خوشه و عملکرد باال نسبت به رقم شاهد (طارم محلی)، 
هاي مختلف ها و مکانآزمایشات عملکرد و سازگاري در سال

شود.روي این الین توصیه می

تشکر و قدردانی
از مسئولین دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 

به خاطر قادي و همچنین از آقاي مهندس عمار افخمی 
گردد.هاي الزم تقدیر و تشکر میمساعدت

یب همبستگی عملکردضر 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات
**510/0- 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 101/0- 269/0- 074/0- 067/0- متر). ارتفاع (سانتی1

**903/0 0 0 001/0- 001/0- 247/0 47/0 153/0 032/0 . تعداد خوشه2
**929/0 001/0- 001/0 001/0- 001/0- 238/0 514/0 14/0 034/0 متر) خوشه (سانتی. طول3
**855/0 002/0 0 004/0- 002/0- 299/0 409/0 127/0 022/0 . تعداد دانه پر4

086/0- 005/0- 007/0 001/0 007/0 079/0- 016/0- 007/0- 003/0 . تعداد دانه پوك5
108/0 002/0 007/0 014/0- 001/0- 081/0 024/0 008/0 001/0- متر). طول دانه (میلی6
076/0- 004/0 02/0- 005/0 003/0- 004/0- 053/0- 007/0- 001/0- متر). عرض دانه (میلی7
082/0 006/0 012/0- 006/0- 005/0- 086/0 005/0- 008/0 004/0 . وزن هزار دانه (گرم)8

اثرات باقیمانده = = 305/0 ضریب تبیین R² = 90/0
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Determining of Correlation Coefficient and Path Analysis of Performance
Effective Traits in Mutant Lines of Tarom-Mahali

Mahnaz Hamel Niyat1, Nadali Babaeian-Jelodar2, Nadali Bagheri3 and Ghaffar Kiani3

Abstract
This study was undertaken with the objective to determine the association between grain yield
and its components and identifying traits have the greatest effects on grain yield of 45 mutant
lines from tarom-mahaliin a randomized complete block design with three replications. Analysis
of variance showed significant differences among genotypes for all traits. Mean comparison
showed that line 2 (M6 – L 435) was supperior than other genotypes as regards to its yield,
filled grains per panicle, panicle number and panicle length. Correlation coefficients between
traits indicate that traits the number of filled grains perpanicle (0.855), panicle length (0.929)
and panicle number (0.904) were positive and significantly associated with grain yield. Results
of stepwise regression showed that the traits including panicle length, number of filled grains
perpanicle, panicle number and plant height explained 92.5 percent of grain yield variation,
respectively. Results of path analysis showed that maximum direct effects belonged to the
panicle length (0.514), number of filled grains perpanicle (0.299) and panicle number
(0.153).Panicle number had the greatest indirect effect (0.470) on grain yield through panicle
length. On the basis of results of this study, panicle length, number of filled grains perpanicle,
panicle number and plant height identified as selection criteria for grain yield improvement in
rice.
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