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چکیده
و رقم امیدبخش برنج اصالحی والینزراعی براي ششم مهعملکرد دانه و خصوصیاتبینبطبا هدف تعیین روااین پژوهش

در سال زراعیاستان مازندرانغرب واقع در تنکابنشهرستان چپرسر در ایستگاه تحقیقات برنج عنوان شاهد شیرودي به
ان داد که نشها دادهیانس وار. تجزیۀانجام شدتکرارسههاي کامل تصادفی با الب طرح بلوكاجرا شد. آزمایش در ق94-1393

گر تنوع ، که بیانداشترسی به جز عرض برگ پرچم وجود ها براي تمامی صفات مورد برداري بین ژنوتیپاختالف بسیار معنی
ترتیب به نهعملکرد داو کمترین نشان داد که بیشترین هامیانگینمقایسۀنتایج باشد. هاي مورد مطالعه مینوتیپژبین ب مناس

همبستگینتایج .کیلوگرم در هکتار بود3/6884با204الین شماره کیلوگرم در هکتار و 7/7831ا بپنجشماره الین مربوط به
مشاهده گردید.دانه در خوشه و تعداد کلپر ، تعداد دانۀوزن هزاردانه،عملکرد دانه با صفات تعداد پنجهداري بینمثبت و معنی

بیشترین تأثیر را برو تعداد پنجهپر تعداد دانۀدانه،هزاروزنصفاتکهان دادگام نشبهگاممدل رگرسیون تجزیهاستفاده از 
م و مؤثر براي انتخاب به عنوان یکی از صفات مهتواند دانه میمعلوم کرد که وزن هزارعلّیتتجزیهنتایج .تندداشدانه عملکرد 

در نظر گرفته شود.ادي نژهاي بههدر برنامکهج مورد استفاده و توجه قرار گیرد محصول برنهاي پرالین

مقایسۀ عملکرد،همبستگی صفاتتجزیه، یرمستجزیهگام، بهگاممدل رگرسیون تجزیه ، برنجارقام: هاي کلیديواژه

مقدمه
Oryza)برنجتولیدنظرازتاکنونماکشور sativa L.)

باشد. چونمیبرنجاز واردکنندگانونرسیدهخودکفاییبه
ارقاممعرفیزمینهدربرنجتحقیقاتازحاصلهايپیشرفت
شودمیکشاورزاندرآمدومحصولافزایشسببشدهاصالح

ازیکیافزایش عملکردمنظوربهجدیدارقامتولیدبنابراین
خودکفاییبهرسیدنجهتدرنژاديبههايبرنامهمهماهداف

خود بر روي لعۀ) در مطا17پرساد و همکاران ().11(باشدمی
همبستگی صفات و تجزیۀ علّیت در برنج همبستگی مثبتی 
بین تعداد دانۀپر در خوشه و عملکرد گزارش نمودند، همچنین 
تجزیۀ علّیت این صفت را مهمترین عامل در افزایش عملکرد 

هشتصفت بر روي 12با مطالعه )3(پوربخشینشان داد.
ورد بررسی در تجزیۀکه اغلب صفات مژنوتیپ برنج دریافت 
داري بودند. بین ها داراي اختالف معنیساده در بین ژنوتیپ

پر درخوشه، وزن خوشه و طول خوشه تعداد دانۀوعملکرد
. همچنین تجزیه داري وجود داشتبستگی مثبت و معنیهم

کل و خوشه، تعداد پنجۀگام نشان داد که وزن بهرگرسیون گام
دانه شدند و نتایج درصد عملکرد 95پر باعث توجیه تعداد دانۀ

کل یان کرد که وزن خوشه و تعداد پنجۀیت بعلّتجزیه
مهمترین اجزاي عملکرد بودند و بیشترین اثرات مستقیم را 

عملکرد دانه) 19(نهاي رحیمی و همکاراپژوهشدر داشتند.
، زاویه و برگ پرچمعرضداري باهمبستگی مثبت و معنی
و طول دوره رویشی اد خوشه در بوتهمساحت برگ پرچم، تعد

گام براي بهروش گامداشت. با این وجود در رگرسیون به
شش صفت ارتفاع عملکرد دانه،کنندهگزینش صفات توجیه

رویشی، طول دورةخوشه، طولپوك دربوته، تعداد دانۀ
مساحت برگ پرچم وارد مدل شدند کهدانه وخوشه، وزن هزار

ییرات عملکرد دانه توسط این صفات درصد از کل تغ5/76
گزارش نمود که بین عملکرد)15(منتظري.شدتوجیه می

بارور، وزن خوشه و ، تعداد پنجۀدانهصدوزن با صفات دانه
وجود داري همبستگی مثبت و معنیپر در خوشهتعداد دانۀ

دار دانه به دلیل همبستگی مثبت و معنیصفت وزن صد.دارد
ستقیم مدرصد با عملکرد و زیاد بودن اثردر سطح احتمال یک

جهت به عنوان معیار گزینشمثبت بر روي عملکرد دانه 
براي صفتاینبر. عالوهبهبود عملکرد دانه مطرح بود

مدبایدنیزبارورتعداد پنجۀمطلوبعملکرد دانهبهیابیدست
رشد، عواملی نظیر کیفیت برنج، طول دورة.گیردقرارنظر

هاي ی و مقاومت به خوابیدگی بوته، مقاومت به تنشپاکوتاه
از عوامل خواب بذر زنده، ریزش دانه و نداشتن زنده و غیر

پذیرش ارقام جدید و همچنین تأثیرگذار در انتخاب، معرفی و
.)22(سطح کشت و میزان تولید این محصول هستندتوسعۀ

استفاده با م با عملکرد دانهرتباط بین صفات مهچند تعیین اهر
اما با استفاده از ت، داراي اهمیت اساز ضرایب همبستگی 

یت امکان شناسایی آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات علّتجزیه
ر متخصصین مؤثر بر عملکرد وجود دارد. به همین منظو

)21(رایتکه توسط یتعلّاصالح نباتات روش تجزیه
یت صفات را به عنوان ابزاري براي تعیین اهمهپیشنهاد شد

خان و .دهندرد استفاده قرار میمودانهمؤثر در عملکرد
ژنوتیپ برنج گزارش 25با مطالعه بر روي )10(همکاران

هاي ارتفاع بوته، طول دانه، سطح برگ پرچم، کردند که صفت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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50............................................................................. ش برنجهاي امیدبخبررسی روابط همبستگی بین عملکرد دانه و برخی صفات مؤثر وابسته بر آن در الین

تعداد دانه در خوشه و تعداد پنجه در گیاه با عملکرد رابطه 
کرد دانه به تعداد دانه در و بیشترین تأثیر بر عملداشتمثبت 
شاخصصفات)16رضایی (ونوربخشیان.مربوط بودخوشه

عنوان بهرارسیدگیدرصدوخوشهدردانهتعدادبرداشت،
پرمحصول توسط ارقامانتخابدرمعیار عملکرد دانه برنج

محلمخزن (رسدنظر میبهعلّیت معرفی نمودند.تجزیۀ
هردردانهبیشترتعدادوسیلهبهکه)مواد در گیاهايذخیره
به عملکرد دانهدستیابیبرايشود مزیتیمیحاصلخوشه
افزایش باعثبالقوهطوربهخوشهتعدادطرفیباشد، ازبیشتر

یابرگسطحخوشه،تعداددادنتغییرشود؛ زیراعملکرد می
دهد. میافزایشمخزن راظرفیتنیزوکنندهفتوسنتزمنبع

اساس خصوصیات تنوع ژنتیکی برمطالعۀدر) 6(درستی
که تعداد خوشه هاي امیدبخش برنج گزارش کردزراعی الین

مستقیم و مثبت را روي دانه بیشترین اثردر بوته و وزن صد
که بیان کردند)20(سروش و همکارانرحیم.عملکرد داشت

باشد و تعداد خوشه مهمترین جزء مؤثر بر عملکرد دانه می
. در آزمایشی ین اثر مستقیم را روي عملکرد داشتبیشتر
هاي بارور، طول خوشه یت نشان داد که تعداد پنجهعلّتجزیه

بر عملکرد دانه در بوته مستقیم را دانه بیشترین اثرو وزن هزار
بینرابطۀآزمایشیانجامبا)13(همکارانومصباح.داشت

نمودند، ررسیبرابرنجمختلفارقامعملکردو اجزايعملکرد
در خوشه،دانهتعدادصفاتبادانهعملکردکه دادنشاننتایج

50تاریخوهادانهرسیدگیهزاردانه،وزنباروري،درصد
دروداشتداريو معنیمثبتهمبستگیدهیگلدرصد

عاملدوباروريدرصدوخوشهدردانهتعدادصفاتمجموع
محدثی .بودنددانهدعملکربرمؤثرعملکرد واجزاياصلی

هاي امیدبخش برنج و پایداري الینسازگاري) با بررسی 14(
با هشت الین در دو ايعملکرد ناحیهۀآزمایش مقایسدر

زراعی مورد را جهت آزمایش به926ناحیه توانست الین 
عنوان ، این الین به ده قرار داده که پس از این پژوهشاستفا

همبستگی شناختپژوهشاینزاهدف. الین برتر معرفی شد
اجزاي یت علّو تجزیهبا عملکرد دانه روابط بین صفات و 

بااجزااینغیرمستقیمومستقیماثراتمطالعۀوعملکرد
و همچنین کسب برنججدید هاي الیندردانهعملکرد

.باشدمیت و معلولی اطالعاتی درباره روابط علّ

هامواد و روش
در 1393-94سال زراعی اردیبهشت ماهاین پژوهش در

ب در غرواقع تنکابن شهرستان ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر 
46درجه و 50با مختصات طول جغرافیاییاستان مازندران،

قیقه شمالی د51درجه و36عرض جغرافیاییشرقی وقیقهد
تر از متر پایین21و ارتفاع متر200آن با دریاي خزر فاصلۀو 

متوسط درجه حرارت سالیانۀ 	، دریا اجرا شدسطح
رطوبت گراد و حداکثر و حداقلسانتیدرجۀ	8/15	منطقه

باشد. بارندگی متوسط درصد می74و 92نسبی هوا به ترتیب 
متر است که کمترین بارندگی در تیر میلی1253سالیانه آن 

اساس بر دهد.ماه و بیشترین آن در آبان ماه رخ می
، این منطقه به اقلیم آب و هواییدي اقلیمی و آماربنتقسیم

براي اجراي این اي گرم نزدیک است.همدیترانحرارتی نیمه 
همراه رقم به،پیشرفته منتخبالینشش تعدادآزمایش 
ایستگاه در ژنوتیپ)هفت(جمعاً شاهدرقمعنوانبهشیرودي

با دارا بودن ن، تنکابشهرستان تحقیقات برنج چپرسر 
الب طرح قکیفی) در وهاي مطلوب زراعی (کمی ژگیوی

قراربررسی مورد تکرارسههاي کامل تصادفی دربلوك
از 843الینشمارهشجرةاست که به توضیح. الزم گرفت

باشدمیIR67014-138-3(A67609)×نعمتوالدین پدري
کود اوره به )، 1(جدولبر اساس آزمایش خاك.)2(جدول
وگرم در هکتار، فسفر به شکل سوپر فسفات کیل100میزان 

کیلوگرم در هکتار و پتاس به شکل 200تریپل به میزان
یک ازکیلوگرم در هکتار به هر100سولفات پتاسیم به مقدار 

مترمربع و نشاکاري با 20شد. اندازه هر کرتها اضافهکرت
3-5برگی به تعداد 4- 5متر در مرحلۀ سانتی25×25فاصله 

ر کپه انجام شد. نشا د

برنجخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از نشاکاري- 1جدول
Table 1. Physical and chemical characteristics of soil before planting of rice

عمق
خاك
(cm)

هدایت 
الکتریکی

)dS.m-1(

اسیدیته
pH

درصد مواد 
شوندهخنثی

(TNV)

کربن درصد
آلی

(O.C %)

نیتروژن صددر
کل خاك

)N %(

فسفر 
قابل جذب

(ppm)

پتاس 
جذبقابل

(ppm)

شن         سیلت   رس
ClaySand          Silt

)%(

30-063/061/621/357/112/03/2413076/5988/397/5

هشدر پژومورد استفادهها و رقم مشخصات الین- 2جدول
Table 2. Characteristics of lines and varieties used in the study

شماره الین ♂والدین پدري ♀والدین مادري
1الین  از رقم شیرودي10شماره  دیلمانی 
2الین  از رقم شیرودي10شماره  R67015/22/6/2/(A67602) of number )3(آمل×3شماره59
3الین  یرودياز رقم ش13شماره  R67015/22/6/2/(A67602) of number )3(آمل×3شماره59
4الین  843از 19شماره  number 111ofR67015/22/6/2/(A67602)3(آمل×3شماره(
5الین  از رقم دیلمانی3شماره  of number 10(111×IR192)
204الین  از رقم شیرودي14شماره  IR67015/22/6/2(A37632)×3آمل(×2هشمار(
210الین  رقم شیرودي شاهد
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برداري از هر کرت و نحوة گیري صفات، نمونهاندازه
محاسبۀ صفات بر اساس روش استاندارد ارزیابی در مؤسسه 

در انتهاي ). 9المللی برنج فیلیپین انجام شد(تحقیقات بین
حذف پس از، کرد دانهلعمگیري براي اندازهفصل رشد، 

در هر کرت مربعمترپنج مساحتی به اندازه ،هاهحاشی
دانه گیري رطوبتبرداري صورت گرفت و پس از اندازهنمونه

ساخت شرکت RISTER-Lهر الین به وسیله دستگاه 
KIYA SEISAKUSHO توکیوي ژاپن، عملکرد دانه بر

درصد محاسبه شد. 14مبناي رطوبت 

)،درصد14دارد (در رطوبت استانوزن محصولMکه در آن
M'،وزن محصول با رطوبت مزرعهa درصد رطوبت که با

دانه به کیلوگرم در هکتار و سپس وزنشدسنج خوانده رطوبت
همچنین .گرفتاستفاده قرار آماري موردۀتجزیتبدیل و در 

خوشه ساقۀ اصلی در هر کرت به 10با رعایت حاشیه تعداد 
ها، گیري طول خوشهطور تصادفی انتخاب، پس از اندازه

عنوان طول خوشه در هر کرت در نظر گرفته میانگین آن به
شد. تعداد دانۀپر و خالی شمارش شده و میانگین آن منظور 

بذر به 200گیري وزن هزاردانه با انتخاب شد. براي اندازه
001/0صورت تصادفی و توزین آنها با استفاده از ترازو با دقت 

.گرم صورت گرفت
ها شامل آزمون نرمال هاي آماري دادهتحلیلتجزیه و

واختی ها، آزمون بارتلت جهت بررسی یکنبودن توزیع داده
ها، واریانس و مقایسۀ میانگینواریانس خطاي عملکرد، تجزیه

همبستگی بایباگام، و ضربهتجزیه علّیت به روش گام
SAS Instituteافزارنرم (ver. اول و و براي رسم جد(9.3

& Microsoft Wordافزارهايها با استفاده از نرمشکل
Excel آزمون چند دامنهها ازمیانگینۀو براي مقایس2013

.شداستفاده اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد 

نتایج و بحث
هاي )، بین الین3(جدولواریانسبر اساس نتایج تجزیه

سطح داري در معنیعملکرد دانه اختالفمختلف از نظر 
زنی در برنج یک احتمال پنج درصد وجود داشت. قابلیت پنجه

گردد، که براي م براي تولید دانه محسوب میصفت زراعی مه
انتخاب ارقام مناسب از جهت عملکرد وجود یک تعادل در 

گیاه حدازارتفاع زیادشود،ارتفاع و تعداد پنجه توصیه می
شاخصبه کاهشورس، منجربهحساسیتافزایشبرعالوه

طول خوشه مستقیماً در محاسبه عملکرد گردد.نیز میبرداشت
نقشی ندارد، ولی یکی از صفات ارزیابی افزایش عملکرد مورد 
توجه است معموالً ارقامی با طول خوشه بلندتر عملکرد 

پر در خوشه نیز ). وزن هزاردانه و تعداد دانۀ12(بیشتري دارند
دهندة باشد که نشانجزاي اصلی عملکرد میترین امهم

اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به دانه است که شرایط 
اي مؤثر است. محیطی غیرعادي بر وزن هزاردانه تا اندازه

عملکردافزایشدرخوبیشاخصخوشهدردانهتعداد
وجود مخزنبرايممهمعیاریکعنوانبهوشودمحسوب می

آنازحاکیو گزارشاتاستتوسنتزيفمواددریافتجهت
رشدسرعتبهوابستهبه طور خطیصفتاینکهاست

صفت اینواستافشانیگردهوخوشهبین آغازشمحصول
با .دهدنشان میعملکردباداريو معنیمثبتهمبستگی

توان نتیجه گرفت ) می8/6توجه به مقدار کم ضریب تغییرات (
توان کرد دانه معقول بوده و میکه میزان تغییرات در عمل

مقایسۀ بین تیمارها را انجام داد. همچنین بر اساس نتایج 
)، بیشترین مقدار 1(شکلمقایسۀ میانگین صفت عملکرد دانه

کیلوگرم 7/7831عملکرد مربوط به الین شماره پنج با مقدار 
کیلوگرم در 3/6884با 204در هکتار بوده و الین شماره 

ن مقدار عملکرد را به خود اختصاص داد. اختالف هکتار کمتری
هاي و همچنین بین الین210و 2، 1هاي عملکرد بین الین

دار بود. در نتیجه علّت اصلی از نظر آماري غیرمعنی5و 4، 3
توان به تفاوت در این ها را میاختالف در عملکرد دانه ژنوتیپ

پرچم با صفات نسبت داد و از بین این صفات، مساحت برگ
توجه به اینکه مقدار زیادي از تغییرات مربوط به عملکرد دانه 

تواند بر روي بهبود عملکرد دانه و یا کند، میرا توجیه می
نژادي هاي بههاي مطلوب در برنج در برنامهگزینش ژنوتیپ

به عنوان مبنایی براي انتخاب قابل توجیه باشد. بنابراین هدف 
ارقام جدید و ماده خشک بیشتري در نژادي در جهت تولیدبه

یکی باشد.دانه و مقدار کمتري در کاه و کلش ذخیره کند می
یب اگیري ارتباط بین دو متغیر، ضراز معیارهاي اندازه

همبستگی است. این معیار یک تفسیر ریاضی از رابطه خطی 
آن دو متغیر است هر چند قادر به تعیین روابط علّت و معلولی 

براین از تجزیه علّیت براي ارزیابی اهمیت صفات نیست، بنا
تري از شود؛ که هم تصویر کاملمؤثر بر عملکرد استفاده می

یب ادهد، همچنین ضرهاي ساده را نشان میهمبستگی
همبستگی بین دو متغیر علّت و معلول را به اثرات مستقیم و 

صفاتشناخت همبستگی بین).4(کندغیرمستقیم تفکیک می
این باشد، زیرااهمیت خاصی برخوردار میازنباتاتاصالحدر

غیرمستقیم براي صفاتگزینشا دررنژادگربهها همبستگی
تر است، آسانآنهاگیرياندازهطریق صفات دیگر کهم ازمه

میانداراختالف معنیوجودنماید، همچنین تأکید برمیکمک
زماندرة خشککل مادباداريمعنیارتباطهاژنوتیپ

درچهخوشهتعداددرتأثیر زیادياندازة خوشهدهی وگل
(جدولیب همبستگی بین صفاتابا بررسی ضر.خوشه دارد

داري بین عملکرد دانه با صفات )، همبستگی مثبت و معنی4
پر )، تعداد دانۀr=65/0)، وزن هزاردانه (r=58/0تعداد پنجه (

)55/0=r63/0وشه (دانه در خ) و تعداد کل=r .مشاهده گردید (
تعداد پنجۀبارور درکهدهدصفات نشان میضرایب همبستگی

باال با عملکردهاالینبراي انتخابمهمیمثبت معیارجهت
روابط مثبت و فنوتیپی) در همبستگی7باشند. فتوکیان (می

بین عملکرد دانه و درصد داري در سطح احتمال پنجمعنی
همچنین بین ) =376/0rاهده نمود (طول برگ پرچم مش

پر و دانه، تعداد دانۀصفات تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد کل
داري در سطح وزن صددانه با عملکرد همبستگی مثبت معنی

گزارش نمود.احتمال یک درصد
بهافزایش تولید بیشتر دانه بایدبهدستیابیمنظوربه
شود کهرد دارند، توجهعملکبابیشتريهمبستگیکهصفاتی

مدل درکند.مینمود پیداگامبهگامرگرسیوندرامراین
متغیرعنوانبهعملکرد دانهدر آنگام کهبهگامرگرسیون
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متغیرهاي عنوانبهدیگرصفاتدر برابروابسته (معلول)
از مجموع در نهایتکهشود،گرفته مینظردرمستقل (علّت)

پر و صفت وزن هزاردانه، تعداد دانۀسهصفات مورد بررسی،
مدل). این5ماندند(جدولباقیمدل رگرسیونیدرتعداد پنجه
صفت عملکرد بهمربوطتغییراتازدرصد21/49در نهایت 

7/34به تنهاییوزن هزاردانهصفتنموده وتوجیهرادانه
گیرد، سایر صفات مورد مطالعه میبردرراتغییراتازدرصد

داري بر مدل نداشته که به همین دلیل اختالف أثیر معنیت
توان به تفاوت در ارقام از نظر صفت عملکرد دانه برنج را می

مدل واردزیرشکلبهمذکورصفات فوق نسبت داد. صفات
رگرسیونی شدند.

Y=1092.7 + 44.73 x8 + 42.51 x9 +37.46 x2

تعداد x9ردانه، وزن هزاx8عملکرد دانه، Yمعادله، ایندر
در اغلب مناطق وزن هزاردانه باشد.تعداد پنجه میx2پر و دانۀ

اي تحت کنترل به عنوان پایدارترین خصوصیات واریته
پر در خوشه که تعداد دانۀبا توجه به این.)13(باشدژنتیکی می

باشد، و وزن هزاردانه از اجزاي اصلی عملکرد در دانه برنج می
بنابراین افزایش هر یک از این صفات به طور مستقیم 

.)19(تواند موجب بهبود و افزایش عملکرد دانه گرددمی
همبستگی صفاتمطالعۀ) با1و همکاران (گزافروديابوذري

گام بهگامرگرسیونانجامبانمودندگزارشگیاه برنجدر
بهوزن صددانهودر خوشه،دانهتعدادبارور،ساقۀتعدادصفات
مدلدرصد از تغییرات8/94و شدهمدلواردترتیب

-گاممدل نتایج رگرسیون توجیه نمودند.رامربوطهرگرسیونی
هاي مستقل متفاوتی را گام توسط پژوهشگران دیگر، متغیربه

) وزن خوشه و 8نیو (برابر عملکرد قرار دادند، گراویس و مک

تعداد خوشه در )20و همکاران (سروشبارور، رحیمتعداد پنجۀ
) وزن 3پور (بوته، تعداد دانه در خوشه و وزن هزاردانه و بخشی

خوشه، تعداد پنجۀکل و تعداد دانۀپر در خوشه را گزارش 
مدل رگرسیوندرکردگزارش)2(پورقلیکردند. همچنین اهللا

بهبرنجگیاهدرگیري شدهاندازهصفاترويبرگامبهگام
وزنوخوشهدردانهتعدادخوشه،تعدادصفتسهبترتی

برانتخابحقیقتشدند، درواردمدل رگرسیونیدرهزاردانه
صفات برايانتخابباهماهنگطوربهعملکردمبناي

عملنیزمورفولوژیکیوفیزیولوژیکیزراعی،مطلوب
اینچندگانهمتقابلاثراتبرآیندکهايگونهبهنماید،می

گردید.منجرباالتردانهعملکردبهصفات
علّیت هاي آماري مطالعۀ اصلروشازیکیتعلیتجزیه

باشد و براي تجزیۀ میمتغیرهاازايدر بین مجموعه
صفاتو غیرمستقیماثرات مستقیمبهبردنپیوهمبستگی

غیرمستقیمواثرمستقیماین پژوهشدر).5(استمفیدبسیار
ضرایب اساسبرعملکرد دانهرويات بریک از صفهر

با دانههمبستگی عملکردضرایبمحاسبه گردید.همبستگی
استفاده بودندشدهگامبهرگرسیون گاممدلواردکهصفاتی

صفات وزن وبرآیندعنوانبهدیگر عملکرد دانهعبارتبهشد.
تیعلّعنوان متغیرهايپر و تعداد پنجه بههزاردانه، تعداد دانۀ

اثرشدند. وزن هزاردانه بیشترینگرفتهنظردرسببییا
بر روي عملکرد داشت، همچنین ) را89/0مستقیم مثبت (

) و تعداد دانۀپر از65/0وزن هزاردانه از طریق تعداد پنجه (
روي برمثبتغیرمستقیم) اثر69/0طریق وزن هزاردانه (

).6(جدولداشتعملکرد

برنجهايژنوتیپنس (میانگین مربعات) صفات مورد مطالعه تجزیه واریا- 3جدول
Table 3. Analysis of variance (mean squares) for studied traits in rice genotypes

تعداد ارتفاع بوته
پنجه

طول 
برگ
پرچم

عرض 
برگ 
پرچم

طول 
عرض طول دانهخوشه

دانه
وزن 

هزاردانه
تعداد
پردانۀ

تعداد 
دانۀخالی

دادتع
دانهکل

درصد 
درجه عملکرد دانهرطوبت

آزادي
منبع 
تغییرات

9/15 ns

43/297 **

73/25

35/4 ns

76/30 *

2/8

05/8 ns

94/32 *

6/11

01/0 ns

. 04/0 ns

02/0

6/0 ns

07/0 *

5/0

0006/0 ns

007/0 **

001/0

0007/0 ns

002/0 **

0003/0

1/3 ns

36/12 **

06/5

94/230 ns

99/492 *

99/126

6/101 ns

9/715 **

84/137

72/78 ns

4/1206 **

84/137

12/1 ns

07/1 **

2/0

1546636ns

94/345333 *

4/254806

2
6
12

تکرار
تیمار

خطاي 
آزمایش

5/45/126/84/105/232/32/807/888/94/299/71/38/6-C.V
(%)

ns ،* رصد استدار در سطوح احتمال پنج و یک ددار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.
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برنجهايمطالعه در الینموردصفاتبین پیرسونهمبستگی یباضر- 4جدول
Table 4. Correlation coefficient pearson between traits studied in rice lines

13121110987654321
11- ارتفاع بوته

133/02- بوتهدر تعداد پنجه
103/067/0 3- طول برگ پرچم **

189/0 **11/062/0 **4- عرض برگ پرچم
152/0 *55/0 **27/033/05- طول خوشه

119/0 -02/007/0 -14/03/0-6- طول دانه
133/0 -17/01/001/017/0 -47/0- *7- عرض دانه

124/046/0 *37/0 -08/0 -22/0 -23/0 -06/08- وزن هزار دانه
103/056/0 **45/0 *16/019/005/02/0-52/0 *9- پرتعداد دانه

119/0 -36/0 -04/0 -19/0 -05/023/04/009/0 -11/010- تعداد دانه پوك
137/066/0 **36/0 -39/044/0- *54/0 *49/0 *48/0 *05/0 -6/0 **11- تعداد کل دانه

112/044/0 *03/0 -02/01/013/0 -2/0-19/0 -07/0 -16/0 -03/012- درصد رطوبت دانه
103/063/0 **09/055/0 *65/0 **33/002/015/024/025/058/0

عملکرد دانه-07/013**
دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد است.به ترتیب معنی: **و*

6000

7000

8000

1الین  2الین  3الین  4الین  5الین  204الین  210الین 

[7305] ab
[7620] a

[7211] ab
[7763.7] a [7831.7] a

[6884] b
[7280] ab

عملکرد دانه
Grain yield

هاي مختلف برنجعملکرد دانۀ ژنوتیپمقایسه میانگین-1شکل
Figure 1. Mean comparison of grain yield in rice different genotypes

متغیر مستقلعنوانعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بهگام براي عملکرد دانه بهبهگاممدل رگرسیون - 5جدول
Table 5. Stepwise regression method for grain yield as dependent variable and other traits as independent variables

گامبهمراحل رگرسیون گام
صفات در مدل321

7/1092 عرض از مبدأ2/1229413756**
73/44+ وزن هزاردانه+45/47+51/59**

51/42 تعداد دانۀپر35/25**
46/37 در بوتهتعداد پنجه*
ضریب تبیین21/691/367/34
دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد است.به ترتیب معنی: **و *باشد.دهندة اثرمستقیم میعالمت مثبت نشان

گامبهگامرگرسیونیمدلدرماندهباقیصفاتبادانههمبستگی عملکردعلّیتتجزیه-6جدول
Table 6. Path analysis between grain yield and other remaining variables in stepwise regression method

اثر کلغیرمستقیماثراتاثرمستقیمصفات در بوتهتعداد پنجهتعداد دانۀپروزن هزاردانه
26/065/051/0----- 89/0وزن هزاردانه
55/044/0----- 4/069/0تعداد دانۀپر

17/0----- -8/06/023/0در بوتهتعداد پنجه
32/0مانده                        باقیاثر
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داري واریانس نشان داد که اختالف بسیار معنیتجزیه
ها براي تمامی صفات مورد بررسی به جزء عرض بین ژنوتیپ

هاي مناسب ژنوتیپگر تنوع برگ پرچم وجود دارد که بیان
باشد. مقایسۀ میانگین نشان داد که بیشترین مورد مطالعه می

باشد. همبستگی عملکرد دانه مربوط به الین شماره پنج می
داري بین عملکرد دانه با تعداد پنجه، تعداد کلمثبت و معنی

دانه در خوشه، وزن هزاردانه و تعداد دانۀپر در خوشه بود که 
در فات مهم در توجیه عملکرد دانه را دارد.بیانگر نقش این ص

صفت وزن هزاردانه، تعداد سهگامبهرگرسیون مدل گامتجزیه
دانۀپر و تعداد پنجه که جزو اجزاي عملکرد هستند در

ازدرصد21/69نهایت درمدلماند. اینباقیرگرسیون
نموده که توجیهرادانهعملکردصفتبهمربوطتغییرات

اجزاي عملکرد بودند و بیشترین اثرات مستقیم را مهمترین 
از درصد7/34تنهاییبهوزن هزاردانهصفتداشتند و

هاي به گیرد. بنابراین نتایج حاصل از الینمیبردرراتغییرات
توان چنین بیان کرد که کار برده شده در این پژوهش می

دلیل باشد به الین شماره پنج که داراي بیشترین عملکرد می
از شرایط محیطی و همچنین به لحاظ استفاده بهتر 

طرح به عنوان برترین الین از بین اینفیزیولوژیکی، در
علّیت بر تجزیهنتایجاساسبرهاي مورد آزمایش بود.الین

ترین بیان کرد مهمتوانگام میبهگاممدلرگرسیوناساس
لکرد عمگزینششاخصی برايعنوانبهتواندمیکهصفتی

شود وزن هزاردانه است، که به دلیل همبستگی معرفیدانه
دار در سطح احتمال یک درصد با عملکرد دانه و مثبت و معنی

تواند زیاد بودن اثرمستقیم مثبت بر روي عملکرد دانه می
معیاري جهت بهبود عملکرد دانه مطرح باشد. خصوصیاتی که 

ر مستقیمی بر تولید تواند آثاداراي برتري آشکاري هستند می
داشته و از طریق سایر صفات که در مراحل رشد و نمو گیاه 

دو شوند اثر غیرمستقیمی بر عملکرد داشته باشد.ظاهر می
درصد از سطح زیر کشت 75استان مازندران و گیالن بیش از 

برنج کل کشور را داشته که از اهداف مهم اصالحی تحقیقات 
عملکرد دانه در واحد سطح است، برنج در این مناطق افزایش

ها و شناختاز این رو شناسایی صفات برتر الین
هاي موجود بین عملکرد دانه با اجزاي عملکرد دانه همبستگی

کاري مورد هاي جدید سازگار با مناطق برنجو معرفی ژنوتیپ
ارزیابی قرار بگیرد. با توجه به رابطه بین عملکرد دانه و 

هاي مناسب ی، یافتن بهترین صفتخصوصیات مهم زراع
تواند جهت اعمال گزینش براي انتخاب توسط پژوهشگران می

ارقام و بهبود عملکرد دانه نقش به سزایی داشته باشد.
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Abstract
The aim of present study was to determine the relationship between grain yield and

important agricultural characteristics for six lines of rice and Shiroodi cultivar as control in rice
research station (Tonekabon) in west of Mazandaran Province in 2015. The experiment was
conducted in a randomized complete block design with three replicates. Analysis of variance
showed that there was a significant difference between genotypes for all studied traits except
flag leaf width, which indicates the appropriate variation among the studied genotypes. Results
of mean comparison test showed that the highest and the lowest grain yield were belong to line
No. 5 (7831.7 kg.ha-1) and No. 204 (6884.3 kg.ha-1) respectively. Results showed that there
were positive and significant correlation between grain yield and number of tiller, 1000-grain
weight, filled grain number and number of total grains per panicle. Using stepwise regression
method showed that 1000-grain weight, filled grain number and number a tillers had the
maximum effect on grain yield. Results of path analysis showed that 1000-grain weight an
important and effective trait can be used for selection of high yielding rice lines in breeding
programs.

Keywords: Rice varieties, Stepwise regression method, Path analysis, Correlation analysis,
Yield comparison
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