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چکیده
الین 9بود عملکرد این پژوهش رويبین خصوصیات مورفولوژیکی و انتخاب معیار مناسب براي بهبه منظور بررسی رابطۀ

تگاه در ایس1389در سال زراعی (رقم شیرودي)ب منطقهاصالح شده کشت غال(شاهد)برنجرقمیک جدید و اصالح شدة
نشان داد که در بین. نتایجي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شدهاطرح بلوكقالب درتحقیقات برنج چپرسر تنکابن

رد رقم عملکدرصد وجود داشت. یکسطح احتمال داري در اختالف معنیطالعه براي تمامی صفات هاي برنج مورد مژنوتیپ
در بارورتعداد پنجۀعملکرد دانه با صفات ین عملکرد دانه را تولید نمودند.نسبت به بقیه بیشتر2و 1هاي شماره شیرودي و الین

روز 45همچنین عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته دربود.71/0و 66/0به ترتیب داربت و معنیهمبستگی مثدانه و وزن صدبوته
طول برگ پرچم و عرض برگ پرچم، سطح برگ پرچم، طول دانه، ،در بوتهبارورو غیربارورل، تعداد پنجۀکعداد پنجۀت،بعد از نشا

رسیدگی، نسبت طول به ت و با صفات ارتفاع بوته در مرحلۀدار داشمعنیه در خوشه همبستگی مثبت غیرعرض دانه، و تعداد دان
نتایج . دار داشتمعنیره همبستگی منفی غیرگآخرین میانخوشه و فاصلۀنه، طول عرض برگ پرچم، نسبت طول به عرض دا

در افزایش عملکرد بیشترین تأثیر راپنجۀبارور در بوتههاي وزن صددانه و تعداد گام نشان داد که صفتبهگامرگرسیونتجزیه 
لکرد دانه در گزینش براي افزایش عملکرد دانه تواند جایگزین عمدانه مید که وزن صدت معلوم کریعلّنتیجه تجزیۀدانه داشتند.

شود.

همبستگی صفاتتجزیه علیت،تجزیه رگرسیون، برنج،ژنوتیپ، بهبود عملکرد : کلیديهايواژه

مقدمه
به عنوان غذاي برنج رابیش از نیمی از مردم جهان،

د و با افزایش روند جمعیت جهان،کنناصلی خود مصرف می
مردممین نیازهاي غذائی ذایی به منظور تأافزایش مواد غ

هماهنگی مستلزم افزایش رفع چنین نا،اجتناب ناپذیر است
عملکرد محصول زراعی در واحد سطح که به عنوان مهمترین 

بستگی به گرسنگی است،وراه چاره براي نجات بشر از فقر
با خصوصیات و پتانسیل کمی اصالح و ایجاد ارقام پرمحصول 

ها محور فعالیتاي ازاین قسمت عمده. بنابراال داردو کیفی ب
هاي محصول و استفاده از تکنیکدید پرصرف تهیه ارقام ج

نکته قابل اهمیت و ).4(گرددجهت افزایش تولید میزراعی
شایان توجه این است کـه بـا توجـه بـه محـدودیت منـابع در 

ست اختیـار به خصوص بحران در حال توسعه آب، قرار ا
. بنـابراین، افزایش افتـدیاتفـاق بزیافزایش تولید داخـل را ن

بایست با تکیه بر شالیزارهاي شمال تولید داخل عمدتاً می
تولید برنج آن هم در گرانترین جهینترکشور اتفـاق افتـد، د

نـده ارزش و توجیـه اراضی شمال کشور باید براي تولیدکن
از به طوري که امروزه یکیداري داشته باشد. اقتصادي معنی

هاي هـاي تولید برنج استانعوامل تهدیدکننده ظرفیـت
شمالی روند تغییر شتابان کاربري است در چنین شرایطی، حل 

لید برنج و بـرنج کـشور؛ ارتقاي توان فنی توولیـدمشکالت ت
ۀوري استفاده از منابع تولید، توسعافزایش تولیـد، بهـره

د کـشاورز و وري از شالیزار و درآمایش بهرهمکانیزاسیون، افز
قیقـات، گذاري قابل توجهی روي تحکاهش ضایعات، سرمایه

و هم مودهـاي تحقیقاتی برنج نآمـوزش و انتقـال یافتـه
هـاي مناسـب بـراي حمایـت از تولیـد گـذاريسیاست

ت و معرفی ارقام جدید برنج با کمی).22داخلـی را تبیین کرد(

با دارا همراه مناسب رویش در هر منطقه يباالدانۀت کیفی
بوتهبه خوابیدگی، مقاوموتاهیکبودن خصوصیات زودرسی، پا

و مقاومت به آفات و هاي محیطیتحمل تنشو ریزش دانه،
الح برنج و حائز اهمیت فراوان ها از اهداف اصبیماري

اهمیت سایر غالت دارايباشد. کیفیت دانه در برنج همانند می
باشد. از نظر مصرف کننده، کیفیت برنج تا حدود باالیی می

زیادي بستگی به خواص پخت، شکل ظاهري و طعم آن دارد. 
م در کشور ما بهبود کیفیت دانه یکی از اهداف بسیار مه

کننده در گذار و تعییناصالح برنج و یکی از عوامل تأثیر
باشد به میسطح کشت ارقام جدید ش و توسعۀمعرفی، پذیر

محصول برنج علیرغم دارا بودن پایداري که ارقام پرطوري
عملکرد و سایر خصوصیات زراعی مطلوب، بدون داشتن 

ن ومعیارهاي کیفی مناسب مورد استقبال کشاورزا
دهه گیرند، تحقیقات برنج از چهار کنندگان قرار نمیمصرف

کشت هاي زیادي در زمینه معرفی و توسعۀپیش، پیشرفت
رآیی مدیریت منابع طبیعی و ارقام اصالح شده و افزایش کا

افزایش محصول، کاهش هزینۀها داشته است که بهنهاده
تولید ).7(و افزایش درآمد کشاورزان کمک کرده استتولید 

و کیفیت پخت عملکرد به منظور افزایشو پایدار ارقام جدید 
این میان ست. درنژادي اهاي بهم برنامهیکی از اهداف مهباال 

هر یک تعیین سهم دانستن روابط بین صفات مورد مطالعه و 
در بر همدیگر و همچنین بر عملکرد کمک بسیار شایانی

.)26(هاي مطلوب دارداصالح ارقام و انتخاب ژنوتیپ
هاي اصالح برنج شامل: افزایش طور کلی هدفه ب

مناسب از هاير واحد سطح، به دست آوردن واریتهعملکرد د
هاي در هر محل، به دست آوردن واریتهرویشحیث دورة

هاي واریتهی ساقه و ریزش دانه، تهیۀمقاوم به خوابیدگ

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هاي مقاوم اعت مکانیزه به دست آوردن واریتهمناسب براي زر
هاي با کیفیت ، ایجاد واریتههاي محیطیو تنشهابه بیماري

صیات مذکور در آوري تمام خصوجمعباشد.پخت مناسب می
اي از صفات هاي منفی بین پارهوجود همبستگیگیاه به لحاظ

م مسائل مذکور، محققین در کار دشواري است. علیرغ
هاي المللی موفق به تولید واریتههاي ملی و بینبرنامه

پرمحصول با کیفیت پخت مناسب که مورد قبول مردم و 
اندگردیدهنوع آفت و بیماري است مقاوم به بیش از شش 

)23.(
انتخاب گیاهان و ارقام مطلوب بر مبناي اجزاي عملکرد از 

نژادگران بوده است. اجراي اده بهدیر باز مورد توجه و استف
عملکرد، خصوصیاتی هستند که همبستگی باالیی را با آن 

گیري آنها نیز تا داشته، قابلیت توارث باالیی دارند و اندازه
. انتخاب بر مبناي اجزاي عملکرد حدودي ساده و دقیق است

نوعی انتخاب بر مبناي مدل با شاخص است، که عمدتاً مبتنی 
کدیگر و با بر ضریب همبستگی بین صفات مورفولوژیکی با ی

ها در تعیینچه این همبستگیعملکرد دانه است. اگر 
گذارند کمک مؤثري هاي اصلی که بر عملکرد تأثیر میمؤلفه

مستقیم را غیرمیت نسبی اثرات مستقیم و نمایند، ولی اهمی
تري را پیدا ابعاد وسیعدهند. این مسئله در غالت نشان نمی

ظهورهاي مختلف نماید. زیرا اجزاي عملکرد در زمانمی
رشد در بین آنها اثرات متقابل در کل دورةبنابراین،نمایندمی

اي وجود خواهد داشت. به عنوان مثال باجبرانی و موازنه
کاهش تعداد دانه در خوشه گندم، امکان افزایش وزن دانه 
وجود دارد. از طرفی تعداد دانه و وزن دانه هر یک اثر 
مستقیمی بر عملکرد دانه خواهد داشت، که از طریق ضریب 

بر این تعداد دانه از طریق همبستگی قابل بررسی است. عالوه 
مستقیمی را غیرنه از طریق تعداد دانه اثرات دادانه و وزنوزن
).21(نمایندمیملکرد اعمالبر ع

د همبستگی ) در تحقیقات خو9(و همکارانافتخاردوال
طول خوشه و شاخص برداشت با مثبتی بین ارتفاع گیاه،

در بررسی ) 16(پراساد و همکارانا گزارش کردند. عملکرد ر
هاي برنج همبستگی فنوتیپی و همبستگی صفات در واریته

ارتفاع گیاه را بیان کردند. بتی بین عملکرد دانه وژنوتیپی مث
هاي خود گزارش نمودند که ) در بررسی20(سروشرحیم

پر در داري با تعداد دانۀمبستگی مثبت و معنیعملکرد دانه ه
درصد 50داري با روزهاي تاخوشه, همبستگی منفی و معنی

. ا رسیدگی کامل دارددهی و همبستگی منفی با روزهاي تگل
) در بررسی خود روي ارقام بومی 15(محصل و همکارانراشد

داري بین ارش نمود که همبستگی مثبت و معنیگیالن گز
برگ پرچم و همبستگی عملکرد و وزن خوشه و مساحت

دارد. ودداري بین عملکرد و صفت طول دانه وجمنفی و معنی
الین برنج 35) در تحقیقات خود بر روي 17(سروشرحیم
را بین داريی ژنوتیپی و فنوتیپی مثبت و معنیتگهمبس

پر در خوشه و وزن خوشه بیان عملکرد و صفات تعداد دانۀ
داري بین یکرد. همچنین همبستگی مثبت و بسیار معن

دهی و رسیدگی کامل گزارش کرد. درصد گل50روزهاي تا 
در سیونی با صفات تعداد پنجۀباروردر این بررسی مدل رگر

دانه و طول برگ به وزن صدپر در خوشه،اد دانۀ، تعدبوته

در )20(سروشرحیمدیگر همچنین در پژوهشیدست آمد.
نوتیپ برنج گزارش ژ36صفت روي 17با مطالعه 1383سال 

معلوم کرد که اختالف بسیار واریانس سادهنمودند که تجزیۀ
ها براي کلیه صفات مورد بررسی وجود داري بین ژنوتیپمعنی

در بوته ت. بین عملکرد دانه و صفات تعداد خوشهداش
پر در خوشه و وزن خوشه همبستگی بارور) تعداد دانۀ(پنجۀ

-بهگامرگرسیون دار وجود دارد. همچنین تجزیۀمثبت و معنی
ها را ژنوتیپثر اختالف عملکرد دانۀگام نشان داد که حداک

و وزن ، تعداد دانه در خوشهتوان به تعداد خوشه در بوتهمی
ازمندیبه عملکرد باال فقط ندنیرسدانه نسبت داد.هزار

از عوامل يابلکه دستهستیعملکرد نيباال برايریپذوراثت
منظم، کنترل ياریآب،يو کودیزراعاتیعمليهمچون اجرا
هرز هستند که سبب بروز حداکثر توارث يهاآفات و علف

صفات توسط انیمیروابط اساس). 31(عملکرد خواهند شد
تواند به روش مینیکه استفاده از اکندیمانیبتیعلهیتجز

دست یافت که میمستقریو غمیاطالعات تکمیلی اثرات مستق
شوند. تعداد زیادي هاي ساده مشاهده نمیعموماً در همبستگی

از پژوهشگران روابط علّت و معلولی بین عملکرد دانه و سایر 
اند و به اثرهاي سی قرار دادهدر برنج مورد برراصفات ر

)، تعداد دانه 6(در خوشه و وزن صددانهپرۀمستقیم تعداد دان
در خوشه، تعداد کل پرۀ)، طول دانه، تعداد دان27(در خوشه

هزاردانه، تعداد وزن)،25(در بوتهبارورۀدانه و تعداد پنج
رسیدگی،)، تعداد روز تا 1(دانه در خوشهو تعداد کلبارورۀپنج
)، شاخص برداشت و24(مؤثرۀپنجپنجه و تعداداد کلتعد

اند.بر عملکرد اشاره کرده)13(تعداد خوشه
زراعی،ممهخصوصیاتکردنپیدابرايپژوهشاین 

مثبت در صفاتیافتنوعملکردنقش مؤثرتري در تعیین 
درمؤثريسهمکهمستقلیهايمتغیریاافزایش عملکرد

ضرایبتفکیکوروابط. شدمانجادارندعملکردتغییرات
غیرمستقیمومستقیماثراتبهدانهعملکردباآنهاهمبستگی

بهبودبرايگزینشمالكعنوانکه به.استگردیدهتعیین
صرفو شناسایی شد، که بامطرحمحصولعملکرد

که جدیدپرمحصولهايواریتهتهیهامکانکمترهايهزینه
سرعتبابرخوردار باشد الداراي عملکرد و کیفیت پخت با

واحددرتولیدافزایشباعثدر نتیجه. گرددفراهمبیشتري
کهتحقیقمدتبلنداهدافممهاینبهشود. با رسیدنسطح
کشورکنندگانمصرفبرنجنیازهايتأمیندرخودکفاییهمانا

باشدمیکشوراستقاللحفظوبرنجوارداتبهنیازعدمو
کرد.خواهدمحقق

هامواد و روش
شهرستان این پژوهش در ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر 

دقیقه شرقی و 46درجه و 50تنکابن با طول جفرافیایی 
دقیقه شمالی در غرب استان 51درجه و 36عرض جغرافیایی 
جاده تنکابن به رامسر در سال زراعی 10مازندران کیلومتر 

فی با چهار تکرار هاي کامل تصاددر قالب طرح بلوك1389
ین هاي مورد استفاده در این آزمایش نه الاجرا شد. الین
شده) جدید برنج به همراه یک رقم شاهد (رقم (ژنوتیپ اصالح

).1(جدولشیرودي) بود
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هاي برنج مورد مطالعهمشخصات ارقام و الین- 1جدول
Table 1. Characteristics of cultivars and lines for rice studied

♀والد مادري ♂والد پدري رقمشماره الین و ژنوتیپ
3شماره ×3آمل 2-6-22 -15-67IR 54 1

شیرودي // 58 2
3شماره×3آمل // 59 3
3شماره×3آمل // 134 4

دیلمانی×سورینام 4 // 16 5
3شماره ×3آمل // 177 6
3شماره ×3آمل // 81 7

شیرودي // 13 8
3شماره ×3ملآ // 50 9

- - (شاهد)رقم شیرودي 10

سازي زمین در بهمن ماه سال قبل شخم مادهآبه منظور 
ها و کاري و تسطیح کرتماه قبل از نشاول و شخم دوم یکا

میزان کود مورد کاري انجام شد.مرزبندي سه روز قبل از نشا
، همراه کیلوگرم در هکتار اوره به صورت سرك250استفاده 

کیلوگرم در 150تریپل و تار سوپرفسفاتکیلوگرم در هک100
هاي فسفره و پتاسیم استفاده شد. تمام کودهکتار کود سولفات

ها به زمین داده پتاسه و نصف کود ازته در زمان تسطیح کرت
درصد اوره قبل از وجین و بقیه در زمان تشکیل اولین 25شد. 

12مساحت هر کرت .  جوانه خوشه در غالف مصرف شد
و فاصلۀمتر سانتی50ها بین کرتو فاصلۀ)3×4مربع (متر
مقدار در نظر گرفته شد.متر سانتی25×25هاي نشا بوته

ع بود، خزانه به مربگرم بذر در یک متر250در خزانه بذرپاشی
دار کردن بذور به براي جوانهاي تهیه شد.صورت جوي و پشته

کش ی مرطوب قرار داده سپس با قارچساعت در گون24مدت 
که زمانیضدعفونی شد.آبلیتردر هزار5ویتاواکس تیرام 

کاري انجام شد.برگی قرار داشتند نشا3–4ها در مرحلۀنشا
ورت منظم انجام گرفت و براي کاري آبیاري به صبعد از نشا
کاريروز بعد از نشا3- 13در زمان هرز بوتاکلرهايمهار علف

شد.دهپاشیها بر روي سطح کرتلیتر در هکتار 3- 5میزان به 

مکانیکی وجین دستی در دو نوبت صورت گرفت به در مبارزة
روز بعد از نشاکاري و نوبت 20تا 15طوري که نوبت اول 

همچنین براي مبارزه با روز بعد از نشاکاري بود.35دوم حدود 
از نشاکاري از روز بعد 45خوار در دو مرحله یکی کرم ساقه

کیلوگرم در هکتار و 15درصد به میزان 10سم دیازینون 
دهی) از دیازینون از خوشهوز بعد از نشاکاري (قبل ر65دومی 

گرم در هکتار استفاده شد.کیلو30به میزان درصد 5گرانول 
صفات محاسبۀبرداري و نحوهگیري صفات، نمونهاندازه

در مؤسسه تحقیقات رد ارزیابیبر اساس روش استاندا
).10(انجام شدفیلیپینالمللی برنجبین

ها، مقایسۀدادهواریانسهاي آماري شامل تجزیۀزیهتج
ضریب درصد و پنجدر سطح احتمال LSDمیانگین به روش 

SASافزار آمارينرمهمبستگی بین صفات هم با استفاده از
Institute ver یک براي محاسبه تفکصورت گرفت، 9.1

به روش تیعلّهمبستگی با عملکرد از طریق تجزیۀضریب
Path Coefficientافزار آماريتوسط نرمگامبهگام

Analysis ver ها با ها و نمودارن کلیه منحنیهمچنی2
Microsoftافزارنرم Excel .)2(جدول رسم گردید2010

هاي برنجمیانگین صفات مهم در ژنوتیپمقایسۀ - 2جدول
Table 2. Mean comparison for important traits of rice genotypes
عملکرد

دانه
(kg.h-1)

وزن 
نهاصدد

(g.m2)

وزن 
خوشه
(g.m2)

تعداد 
پوك در دانۀ

خوشه
عداد دانۀپر ت

خوشهدر 
دانه تعداد کل

خوشهدر 
طول 
برگ 
پرچم

ارتفاع بوته 
- در پنجه
دهی
(cm)

تعداد پنجۀ 
ر دغیربارور
بوته

تعداد پنجۀ
در بوتهبارور ژنوتیپ

a6541 a19/3 b79/3 bc33 abc2/124 bc2/157 bc73/34 bc18/74 bcd85/7 abc85/18 1
a6625 a25/3 a21/4 d85/20 a7/137 bc5/158 bc67/34 b35/76 d15/5 c50/16 2

abc6159 bc99/2 b75/3 bcd45/28 ab1/128 bc5/156 bc05/35 bc95/73 cd3/7 bc75/18 3
abc6019 bc99/2 e11/3 cd70/21 d8/105 d5/127 bc43/34 d8/66 a45/12 ab35/21 4
abc5940 bcd95/2 e26/3 b20/39 cd111 c2/150 bc78/34 cd55/68 abc3/10 ab20/21 5
bcd5658 d87/2 bcd7/3 bcd25/32 a3/139 ab6/171 bc61/33 a28/85 abc65/9 c85/16 6
de5196 bcd96/2 de3/3 bc10/33 bcd8/114 c148 b34/36 bc65/72 ab95/11 abc10/19 7
cde5438 b03/3 bc72/3 b15/34 bcd4/120 bc6/154 c76/29 b55/74 ab3/12 c10/18 8
e4756 cd91/2 cde33/3 a60/64 bcd9/116 a3/181 a79/41 a8/82 d75/3 abc10/19 9
ab6193 e75/2 e94/2 b85/34 cd112 c9/146 bc12/35 bc95/72 abc6/9 a85/21 شیرودي
5/662 1026/0 3939/0 56/10 10/14 82/15 69/4 1/5 01/4 694/2 LSD 5%

باشد.دار در سطح احتمال یک درصد میمعنیداخل هر ستون به معنی اختالف غیرحرف  مشترك در 
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194............. ........................................................................................................هاي جدید برنج در غرب مازندرانبررسی همبستگی صفات مورفولوژیکی الین

نتایج و بحث
ت هاي برنج مورد مطالعه در تمامی صفابین ژنوتیپ

دار در سطح احتمال یک درصد ارزیابی شده اختالف معنی
تایج بیانگر این نکته است که ). این ن3(جدولمشاهده شد

هاي مورد بررسی از تنوع ژنتیکی خوبی ژنوتیپکلیۀ
ي کلیه صفات به جز صفت برخوردارند. ضریب تغییرات برا

که در حد قابل قبول قرار داشت،در بوتهغیربارورتعداد پنجۀ
یکنواختی ماده آزمایشی، انتخاب طرح مناسب و دهندةننشا

اي و آزمایشگاهی بود.هاي مزرعهگیريدقت خوب در اندازه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختالف 

داري در سطح احتمال یک درصد براي عملکرد مشاهده معنی
الین ). بیشترین مقدار عملکرد مربوط به 3(جدولشودمی

کیلوگرم شلتوك در هکتار بوده که به 6625شماره دو با مقدار 
همراه الین شماره یک و رقم شیرودي در گروه اول آماري 

کیلوگرم شلتوك 4756قرار گرفتند و الین شماره نه با مقدار 
در هکتار کمترین مقدار عملکرد را داشت که به همراه 

گیرنده قرار میهاي شماره هفت و هشت در آخرین گروالین
).3(جدول

شود اولین جزء عملکرد که به طور ژنتیکی کنترل می
تابعی از تراکم وشه است، تعداد خوشه در واحد سطح،تعداد خ

باشد، ها میزنی و بقاي پنجهقدرت پنجه،بوته در واحد سطح
توان به صورت تعداد خوشه در واحد عملکرد نهایی دانه را می

وزن در اغلب مناطق ).2(یان نمودو وزن خوشه بسطح
اجزاي عملکرد و پایدارترینیکی از مهمتریندانههزار
باشد که نشان دهنده اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به می
).12(باشدکه تحت کنترل ژنتیکی میها استدانه

صفت مورد 18بررسی مقادیر ضریب همبستگی بین 
صفاتی مانند تعداد ژنوتیپ برنج نشان داد10مطالعه در

دانه به وزن صدپر و، وزن خوشه، تعداد دانۀدر بوتهبارورنجۀپ
همبستگی مثبت و 71/0و 36/0، 36/0، 66/0ترتیب با 

که با نتایجاري با عملکرد از خود نشان دادند.دمعنی
مشابه بود. به طور کلی در فرآیندهاي حیاطی در ) 3،5،19،27(

هر یک از اجزاي عملکرد برنج طول دوره رشو و نمو گیاه
مستقل از یکدیگر نیستند و افزایش هر جزء موجب کاهش در 

مناسب شود یعنی در یک عملکرد دیگر اجزاي عملکرد می
باید تمامی اجزاي عملکرد موازنه مناسبی نسبت به هم داشته 

باشند.
نظر بر روي به منظور بررسی تأثیر هر یک از صفات مورد

و همچنین کاهش تعداد متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته
وابسته دارند که اثر ناچیزي بر روي متغیرحذف متغیرهایی

. گام استفاده شدبهبرازش بهترین مدل از روش رگرسیون گام
یت و تفکیک ضرایب علّدر این تحقیق براي انجام تجزیۀ

همبستگی صفات با عملکرد به اثرات مستقیم و غیرمستقیم، 
ه عنوان متغیر وابسته (معلول) و صفات موجود در عملکرد ب

دانه و گام برازش شده شامل وزن صدبهمدل رگرسیونی گام
به چه خالی در خوشه و تعداد خوشهدر بوتهتعداد پنجۀبارور

. )5(جدولنظر گرفته شدعنوان متغیر مستقل (علت) در
82از آن است که یمدل برازش شده حاکنییتببیضر

(وزن مستقليرهایتوسط متغدانهعملکردراتییتغدرصد از
در پنجۀبارور در بوته و تعداد خوشۀچه خالیصددانه،تعداد

.گرددیمهیموجود در مدل توج)خوشه
که ت بر اساس مدل ارائه شده تأیید نمودیعلّنتایج تجزیۀ

و اثر 603/0دانه داراي اثر مستقیم و مثبت باال وزن صد
و 386/0در بوتهاز طریق تعداد پنجۀباروریرمستقیم مثبتغ

ه خالی در خوشه چاثر غیرمستقیم منفی از تعداد خوشه
عملکرد يصفت بر رونیامیرمستقیچون اثر غ،باشدمی
صفت با نیایهمبستگتیدر نهانیبنابراباشدیمزیناچاریبس

). با توجه به 6(جدولشده استداریعملکرد دانه مثبت و معن
بر در خوشهچه خالینکه اثر غیرمستقیم منفی تعداد خوشهای

باشد در نتیجه عملکرد دانه در مقایسه با اثرات مثبت ناچیز می
در سطح 706/0دانه با عملکرد دانه همبستگی وزن صد

خصوصیاتی که داراي دار شده است،احتمال یک درصد معنی
ولید داشته توانند آثار مستقیمی بر تبرتري بیشتري هستند می

مراحل رشد و نمو گیاه ظاهر از طریق سایر صفات درکه
صفت بنابراینشوند اثر غیرمستقیمی بر عملکرد دارند،می

تواند به عنوان معیار گزینش جایگزین دانه میوزن صد
عملکرد دانه شود. که با نتایج دیگر محققان

مشابه بوده است.) 3،5،15،18،26،30،31(
تعداد لهیکه به وسیبزرگايرهیذختیظرفایمخزن 

یابیبراي دستیتیمزشودیدانه در هر خوشه حاصل مشتریب
به طور در بوتهتعداد خوشهیباشد. از طرفشتریبه عملکرد ب

دادن تعداد رییتغرایزشود،یعملکرد مشیبالقوه باعث افزا
مخزنتیظرفزیمنبع فتوسنتز کننده و نایخوشه، سطح برگ 

اظهار توانی. مدهدیمشیرا افزااهیمواد در گرهیمحل ذخای
یعملکرد بر حسب توالياز اجزاکیداشت حداکثر تظاهر هر 

شوندیمزيیریپاهیرشد و نمو گیاز آنها در طکیبروز هر 
اساس خصوصیات تنوع ژنتیکی بردر مطالعۀ) 3(درستی). 14(

کرد که تعداد خوشه هاي امیدبخش برنج گزارش زراعی الین
صددانه بیشترین اثر مستقیم و مثبت را روي در بوته و وزن 

ارقام برنج تیعلهیتجزیبا بررس)8(هنرنژاد. عملکرد دارد
پر در خوشه و ۀمانند تعداد دانیبر صفاتهیگرفت با تکجهینت

را جهت یموفقنشیکامل دانه بتوان گزدنیتا رسزمان نشا
پرساد و همکاراند.وك هر بوته انجام داعملکرد شلتشیافزا

ت یعلّخود بر روي همبستگی صفات و تجزیۀ) در مطالعۀ16(
ملکرد پر در خوشه و عرنج همبستگی مثبتی بین تعداد دانۀدر ب

ت، این صفت را مهمترین یعلّگزارش نمودند. همچنین تجزیۀ
عملکرد نشان داد.عامل در افزایش 
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هاي برنجژنوتیپصفات مورد مطالعه در (میانگین مربعات)واریانس تجزیۀ- 3جدول
Table 3. Analysis of variance (mean square) for studied traits in rice genotypes

منابع
تغییرات

درجۀ
آزادي

عداد پنجه ت
در حداکثر

بارورتعداد پنجۀ
در بوته

پنجۀ تعداد
در بوتهبارورغیر

ارتفاع بوته در 
حداکثر

دهیپنجه
ارتفاع بوته در 
طول گرهفاصلۀ میانمرحله رسیدگی

خوشه
طول برگ 

پرچم
عرض 

برگ پرچم
سطح برگ 

پرچم
نسبت طول به 
عرض برگ پرچم

بلوك
ژنوتیپ
آزمایشخطاي

3
9
27

ns18/1
**62/82

67/9

*43/13
**33/13

45/3

ns45/19
**80/35

64/7

**55/104
**19/128

35/12

**3/158
**67/120

10/34

*8/4
**75/7

08/1

**76/4
**26/8

95/0

ns16/25
**62/34

43/10

*02/0
**13/0

005/0

*55/74
**82/161

93/17

ns83/1
**60/67

30/5
(%) C.V-01/1169/960/3070/424/573/229/322/959/552/1232/8

ns ،* است.درصدیکو پنجاحتمالدار در سطوح دار، معنیمعنییب غیربه ترت:**و

.
برنجهاي ژنوتیپصفات مورد مطالعه در )مربعات(میانگینتجزیه واریانس -3ادامه جدول

Continued Table 3. Analysis of variance (mean square) for studied traits in rice genotypes
منابع

تغییرات
درجۀ
آزادي

دانه در داد کلتع
خوشه

پر در تعداد دانۀ
خوشه

پوك در عداد دانۀت
نسبت طول به عرض دانهطول دانهخوشه

دانهعملکرددانهوزن صدوزن خوشهعرض دانه

بلوك
ژنوتیپ
زمایشآخطاي

3
9
27

*18/390
**04/835

92/118

*76/289
**44/506

44/94

ns87/20
**25/588

01/53

ns01/0
**57/0

01/0

ns001/0
**037/0

005/0

ns06/0
**38/0

03/0

*26/0
**59/0

07/0

*021/0
**086/0

005/0

**36/2184878
**06/1404039

38/208477
(%) C.V-03/703/828/21101/374/352/747/380/7

ns،* است.دار در سطوح احتمال پنج و یک درصددار، معنیمعنیبه ترتیب غیر:**و

.

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال نهم/ شماره 
22

/ تابستان 
1396
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.................................
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 ...........
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برنجهاي الیندر صفات مورد بررسیپیرسونهمبستگیضریب- 4جدول
Table 4. Correlation coefficient pearson of traits studied in rice lines

ارتفاع در 
روز45

درارتفاع
مرحلۀ

رسیدگی

تعداد
کلپنجۀ

دادتع
بارورپنجۀ

تعداد پنجۀ
بارورغیر

طول
برگ 
پرچم

برگ عرض
پرچم

طول نسبت
به عرض 
برگ پرچم

سطح
برگ 
پرچم

عرضدانهطول
دانه

طول نسبت
انهدبه عرض 

طول
خوشه

وزن
خوشه

تعداد 
چههخوش

کل

تعداد 
پردانۀ

تعداد 
چهخوشه

پوك

وزن
دانهصد

فاصله
گرهمیان

- 71/015/0**- 38/0*36/0*- 36/012/0*- 09/0- 11/018/021/007/0- 66/009/001/02/015/0**09/0- 09/005/0دانهعملکرد
59/021/0**- 27/022/0-12/02/0- 08/029/0- 52/0**34/017/0*-38/01/0*- 65/011/026/001/0**12/0گرهمیانفاصله

-66/001/029/03/0**-2/0- 58/024/0**32/03/0*- 57/0**58/0**- 06/0- 05/0- 31/0*- 31/0*04/001/0دانهصدوزن
- 6/019/0**- 14/021/0- 12/0- 06/0- 38/0*4/0*54/011/027/0**- 27/0- 01/0- 58/015/0**36/0*پوكچهتعداد خوشه

67/0**82/0**39/009/013/022/0*32/0*- 47/0**5/0**02/0- 27/0- 4/0*- 48/0**54/005/0**پردانۀتعداد 
51/0**56/003/003/001/029/0**- 49/018/0**41/0*- 43/0*- 33/0*- 51/0**47/0**72/0**کلچهتعداد خوشه

43/029/004/015/0*41/0*57/0**63/0**03/0- 26/0- 4/0*- 52/0**45/015/0**خوشهوزن
44/0**- 54/0**22/011/014/0- 22/028/005/0- 31/017/009/0*33/0*خوشهطول

81/0**61/0**05/0- 06/003/002/0- 02/005/001/0- 04/021/0دانهطول به عرضنسبت
- 35/0**06/0- 22/028/0- 14/0- 09/0- 19/0- 14/021/0- 02/0عرض دانه

2/0- 51/0**42/0*- 12/0- 13/0- 27/0-3/0- 34/0*04/0دانهطول
- 85/025/0**79/0**- 54/0**- 18/0- 58/0**51/0**52/0**سطح برگ پرچم

- 71/0**39/0*45/011/0**39/0*14/0- 16/0نسبت طول به عرض برگ پرچم
36/0*- 46/0**- 37/0*- 64/0**46/027/0**عرض برگ پرچم
4/0*12/0- 58/028/0**4/0*طول برگ پرچم

- 77/005/0**- 12/0- 31/0*در بوتهبارورغیرتعداد پنجۀ
5/0**08/0- 25/0در بوتهبارورتعداد پنجۀ
- 09/0- 41/0*کلتعداد پنجۀ

44/0**سیدگیردر مرحلۀارتفاع 

rg

rp

rg

rp

بررسی همبستگی صفات مورفولوژیکی الین
هاي جدید برنج در غرب مازندران
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گام عملکرد دانه (متغیر وابسته)و سایر صفات (متغیر مستقل)بهرگرسیون گامتجزیه - 5جدول
Table 5. Stepwise regression analysis of grain yield (dependent variable) and other traits (independent variables)

Fضریب تشخیص تجمعیضریب تبیین نسبیخطاي استانداردمتغیر مستقل
109/38**159/565488/0488/0وزن صددانه

900/35**689/472254/0742/0در بوتهتعداد پنجۀبارور
378/31**211/432073/0815/0تعداد خوشۀچه خالی در خوشه

است.احتمال یک درصددار در سطحمعنی: **

یتعلّۀدانه در تجزیعملکردبر روي مستقیم صفاتاثرات مستقیم و غیرمیزان - 6جدول
Table 6. Direct and indirect effects rate of traits on grain yield in path analysis

همبستگی با عملکرد دانه در چه خالیتعداد خوشه
خوشه تهدر بوتعداد پنجۀبارور وزن صددانه صفات

**706/0 061/0- 165/0 603/0 وزن صددانه
**663/0 019/0 386/0 258/0 در بوتهتعداد پنجۀبارور

*377/0- 265/0- 083/0- 029/0- در خوشهچه خالیتعداد خوشه
.استدرصدو یکپنجاحتمال سطوحدردارمعنی**و *باشند. مستقیم میدهنده اثرخط کشیده شده است نشاناعدادي که زیر آنها 

داري تالف بسیار معنیتجزیه واریانس نشان داد که اخ
ها براي  تمامی صفات مورد بررسی وجود دارد که بین ژنوتیپ

باشد.هاي مورد مطالعه میگر تنوع مناسب ژنوتیپبیان
، در بوتهبارورنجۀدانه، تعداد پعملکرد دانه با صفات وزن صد

مثبت و خوشه همبستگی پر در ۀدانوزن خوشه و تعداد 
خالی در خوشه چه هدار داشته و با صفت تعداد خوشمعنی

دانه به دلیل دار دارد. صفت وزن صدهمبستگی منفی معنی
درصد با دار در سطح احتمال یک همبستگی مثبت و معنی

عملکرد و زیاد بودن اثر مستقیم مثبت بر روي عملکرد دانه 
معیار گزینش جهت بهبود عملکرد مؤثرترین اند به عنوان تومی

عملکرد بهیابیدستصفتاینبردانه مطرح باشد. عالوه
.گیردقرارنظرمدبایدنیزدر بوتهبارورتعداد پنجۀمطلوبدانۀ

در باروري پژوهشگران دیگر صفت تعداد پنجۀهاطبق گزارش
مورد استفاده قرار پژنوتیهاي مؤثر در انتخاب از معیاربوته
در بوتهیک تعادل در ارتفاع بوته و تعداد پنجهکه ،گیردمی

شود.میتوصیه براي عملکرد دانه مناسب 
گام بهیت بر اساس مدل رگرسیون گامعلّیۀنتایج تجز

ومثبتهمبستگیدلیلبهدانهوزن صدنشان داد که صفت
بودنادزیوعملکردبادرصدیکاحتمالسطحدردارمعنی

عنوانبهتواندمیدانهعملکردرويبرمثبتمستقیماثر
،باشدمطرحدانهعملکردبهبودجهتگزینشمعیاربیشترین 

ملکرد دانه مطلوب صفت تعداد به عیابیدستنیعالوه بر ا
نشیگزيبرااریمعنیبه عنوان دومزیندر بوتهبارورۀپنج
دیجديهانیارقام و المد نظر کارشناسان در انتخاب یابیارز

با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد رقم شیرودي به باشد.
رین نسبت به بقیه بیشت2و 1هاي شماره الینعنوان شاهد و

توان چنین بیان کرد که میعملکرد شلتوك را تولید کردند، 
به و ها به دلیل استفاده بهتر از شرایط محیطی که این الین

ها بودند.برترین الینکی در این پژوهشیلحاظ فیزیولوژ
بوده و اصالح ارقام جدید برنج که داراي عملکرد باالیی 

هاي مهم رخوردار باشد از برنامهاز نظر کیفیت، پخت بهتري ب
اصالحی در تحقیقات برنج است، از این رو صفات برتر ارقام و 

هاي موجود بین عملکرد و اجزاي عملکرد شناخت همبستگی
هاي جدید براي پایداري و سازگاري شوند و ژنوتیپفی میمعر

گیرد. نتایج حاصلکاري مورد ارزیابی قرار میدر مناطق برنج
ارقام جدید به کشاورزان و از این پژوهش در رابطه با معرفی 

برداران برنج و همچنین رونق صنایع تبدیلی برنج کاربرد بهره
فراوان دارد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کارشناسان و کارکنان ایستگاه تحقیقات 

علی برنج چپرسر شهرستان تنکابن به خصوص آقاي مهندس
نامه، تحلیل و محدثی به خاطر راهنمایی در اجراي پایان

آقاي مهندس کمیل هاي همه جانبۀتنظیم آن و همکاري
پور در این پژوهش پور و آقاي مهندس سعید بخشیحشمتی

.شوداند، تقدیر و تشکر میودهمؤثر ب
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Abstract
In order to investigate the relationship between morphological properties and choose suitable

criteria for improving this research yield on ten new breeding lines and varieties of rice (control)
modified rice cultivation area (Shiroodi cultivar) in the crop during 2010 in Tonekabon Rice
Research Station in a randomized complete block design with four replications. The results
showed that rice genotypes for all traits studied there was a significant difference in the level of
one percent. Shiroodi cultivars yield and lines 1 and 2 produced the highest grain than others.
Grain yield with fertile tiller number per plant and 100-grain weight was positive correlation
and significant was respectively 0.66 and 0.71. The grain yield with plant length at 45 days after
seedling, the tiller number, fertile till number per plant and non-fertile tiller number, flag leaf
length and flag leaf width, area flag leaf, grain length, grain width, and number of grains per
panicle positive correlation non-significant and with plant height treat in maturity and leaf
length to width ratio, ratio of grain length to width, panicle length and distance last node non-
significant negative correlation. Stepwise regression analysis results showed that the trait of
100-grain weight and a number of fertile tillers per plant had the greatest effect on grain yield
increase. Path analysis result revealed that 100-grain weight can grain yield replaced in the
selection for grain yield increased.

Keywords: Genotype, Improve rice yield, Regression analysis, Path analysis, Correlation
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