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  چکیده
ي الزم و نژادتخاب والدین مناسب براي اهداف بهها جهت انبندي ژرم پالسمناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقهش      

برنج قام را از تعداديطبقه بندي  براي مهم زراعیهاي حاصل از اندازه گیري صفات در این تحقیق از داده .ضروري است
، ایري أبا منشخالص  الین  پنجباچهار رقم بومی   به همین منظور. استفاده شدهاهاي میان آن و تالقیایرانی و خارجی

 )در مجموع بیست و نه تیمار(بدست آمده به همراه نه والد  F1بعد، بیست نتاج  سال در.  تالقی داده شدند1386در سال 
 عملکرد تی موسسه تحقیقات برنج کشور کشت شدند وتصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقا کامل بلوك طرح قالب در

ها نشان داد که زیه واریانس دادهتج. دانه و اجزاي آن و خصوصیات مورفولوژیک بوته و دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند
ها  نتایج حاصل از تجزیه به عامل .دبودنهاي مورد مطالعه از نظر صفات بررسی شده داراي اختالف معنی داري ژنوتیپ

 عامل تحت عنوان سه این. نمایند ها را توجیه می تغییرات کل دادهاز  درصد 72/77 عامل اصلی و مستقل، 3نشان داد که 
در عامل . ندشد نامگذاري  عملکرد و عامل فنولوژیکعملکرد و اجزايعامل  ک،مورفولوژی  به خصوصیات مربوطعامل

  و وزن هزار دانه در خوشه، تعداد دانه پوكپر در خوشه عملکرد دانه، تعداد دانه عملکرد و اجزاي آن صفات مهمی مثل
 ،UPGMAاي به روش تجزیه خوشه .دار بود  معنی با عملکرد دانهقرار گرفتند که همبستگی بین این خصوصیات

  .د گروه قرار دا نههاي مورد مطالعه را درژنوتیپ
  

  ها، عملکرد دانه، تجزیه به عاملايخوشه، تجزیه برنج :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Enough knowledge of genetic variation and germplasm classification is necessary to select 

suitable parents for breeding purposes. In this study, the data derived from measurements of 

important agronomic traits was used to classify several Iranian and foreign rice varieties and their 

crosses. Here, four local cultivars were crossed with five pure lines with IRRI source in a line × 

tester approach. In the next year, parents and their progenies arranged in randomized block design 

with three replications and planted at the research field of rice research institute of Iran. Some 

agronomical and morphological traits such as yield and its components were recorded. Analysis of 

variance showed significant differences between genotypes for all traits. The result of factor 

analysis based on principle component showed that three factors accounted %77.72 of total 

variance. These three factors were named as morphological characteristics, yield and its 

components and phenological factor. In yield and its components were some important traits such 

as grain yield, number of filled seed, number of empty seed and seed weight that correlation among 

these characteristics with grain yield was significant. Cluster analysis by UPGMA method divided 

genotypes to nine groups. 
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  مقدمه
 گیاهی یکساله و از ).Oryza sativa L( برنج    
 غذاي اصلی بیش از یک سوم  کهة غالت بودهتیر

  حدود دو سوم).1994ژوبا (د باش میجمعیت جهان
و به شود  تأمین میکالري مورد نیاز مردم آسیا از برنج

 به شمار  نیزعنوان یکی از غذاهاي اصلی مردم در ایران
 تن 659590623این محصول با تولید جهانی . رودمی

 در رده دوم تولید محصوالت کشاورزي 2007در سال 
 در 2007ن در سال  ت3500000در جهان و با تولید 

ایران در رده دوازدهم محصوالت کشاورزي تولیدي 
تأمین نیاز کشور به . )2007 نامبی(شود ایران قلمداد می

هاي اصالح تکیه بر استفاده از روش با در آینده برنج
. گرددمحقق می پرمحصول هاينباتات و تولید واریته

قدام به  اباید ، متخصصین اصالح نباتاتبراي این منظور
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والدین مورد استفاده در تالقی نمایند که انتخاب صحیح 
اهمیت این کار به خاطر . باشدحساس و حیاتی می امري

متشکل از یک خصوصیت پیچیده و  آن است که عملکرد
مثبت ها به صورت هر یک از آن اجزاء متعددي است که

 تغییرات  بهیا منفی بر عملکرد موثر بوده و عموما
هستند  حساس بسیارجوي نیز  نوسانات محیطی و

 امر این پیچیدگی و حساسیت. )1966جوشی  و سینگ(
 انتخاب به مجبور نژادگربه که شودمی بیشتر هنگامی
 ژرم از مجموعه بزرگی میان از نظر مورد هايژنوتیپ
-واریتهباشد که در این صورت تولید  متنوع هايپالسم
  ساختارز ا کافی شناخت مستلزم ،پرمحصول هاي

ژرم پالسم ها به منظور انتخاب مناسب ترین ژنتیکی 
هاي  استفاده از روش.باشدوالدین براي انجام تالقی می

 و تجزیه  هاتجزیه چند متغیره نظیر تجزیه به عامل
اي در محصوالت مختلف از جمله برنج به منظور خوشه

طبقه بندي صفات و شناخت عوامل تأثیرگذار در رابطه 
-صوصیات مختلف و شناسایی ارقام و ژنوتیپبین خ

  .هاي مختلف کاربرد فراوانی داشته است
 رقم بومی 163 بررسیبا ) 1999(لیپینگ و همکاران 

 پر محصول تجاري جاپونیکا به منظور رقم 16و 
 ،ايخوشه تجزیه  با استفاده ازارزیابی اجزاي عملکرد

م نموده  تیپ تقسی13 گروه و 5ارقام مورد مطالعه را به 
 52تنوع ژنتیکی میان ) 1999(و همچنین کندهوال و پنوار 

 صفت 16ها را بر اساس ژنوتیپ برنج را بررسی و آن
 تقسیم گروه 11 زراعی به -کیفی و مورفولوژیکی

  .نمودند
به بررسی تنوع ژنتیکی ) 1998(ساراوگی و همکاران 

تجزیه  ژنوتیپ برنج اقدام و با استفاده از 132در 
 گروه مختلف قرار 10، ارقام مورد نظر را در ايخوشه
در بررسی تنوع ) 1998(موکاتا و همکاران . دادند

 ژنوتیپ استفاده نمودند که بر 25ژنتیکی در برنج، از 
.  تقسیم شدندگروه 5هاي اجزاي عملکرد، به اساس داده

 ژنوتیپ برنج را بر 50) 1998(هاناماراتی و همکاران 
ر شرایط کشت متفاوت مورد اساس اجزا عملکرد د

ها نشان داد که ارقام تحقیقات آن. ارزیابی قرار دادند
مورد نظر زمانی که در ارتفاعات و مناطق پست کشت 

ابوذري  .کنند ایجاد میگروه 18 و 17شوند به ترتیب می
بررسی تنوع ژنتیکی با ) 1387 ( و همکارانروديگزاف
 ندنشان داد ارجی رقم برنج ایرانی و خ49 بنديو طبقه

داري داراي اختالف معنیهاي مورد مطالعه که ژنوتیپ
براي  1اي به روش وارد خوشهتجزیه. با هم هستند

 4هاي مورد مطالعه را در  ژنوتیپ،ايهاي مزرعهداده
 الین 105تنوع ژنتیکی ) 1383(مظهري  .گروه قرار داد

ز ایشان بعد ا.  صفت ارزیابی کرد17برنج را بر اساس 
 درصد از 8/78 عامل اصلی که 6تجزیه به عامل ها 

تغییرات کل داده ها را توجیه می کرد را به دست آورد 
 عامل اول تحت عنوان هاي مورفولوژي گیاه، 4که 

 و خصوصیات خوشه عملکرد و اجزاي آن، فنولوژي
  . نامگذاري گردید

ارتباط صفات ) 1382(اله قلی پور و محمد صالحی 
 الین و رقم از ارقام 100 تعداد  درکرد دانهمختلف با عمل

 .دادندبومی و اصالح شده برنج مورد بررسی قرار 
 عامل 6ها نشان داد که  نتایج حاصل از تجزیه به عامل

ها را توجیه   درصد تغییرات کل داده87اصلی و مستقل، 
طوري که در چهار عامل تحت عنوان عامل  به. نمایند می

آن ، عملکرد و اجزاي  دانهو اندازهمرفولوژي گیاه، شکل 
در عامل عملکرد و . و پرشدن دانه نامگذاري گردید

اجزاي آن صفات مهمی مثل تعداد پنجه بارور، وزن 
بوته، تعداد دانه پر قرار گرفتند که همبستگی بین این 

  و همکارانرحیم سروش .دار بود خصوصیات معنی
ت کمی و ه ژنتیکی در خصوصیاعبه منظور مطال) 1383(

- که اختالف معنیبیان کردندبرنج،  الین و رقم 36کیفی 
ي کلیه صفات مورد بررسی ها براداري بین ژنوتیپ

ضریب تنوع فنوتیپی براي کلیه صفات . وجود دارد
ي بسیاري از ر از ضریب تنوع ژنتیکی بود و برابیشت

هاي ناچیزي از نظر این دو ضریب وجود صفات تفاوت
 وارد،  حداقل واریانسبه روش ايهخوشتجزیه  .داشت
 گروههاي ژنوتیپ. قرار داد گروهها را در پنج ژنوتیپ

، Usen/Shahpasandسوم شامل چهار الین خالص 
IR67017-98-326/Sepidrod ،IR67017-98-

                                                 
1 WARD 
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327/Sepidrod و IR67017-55-3-11/Sepidrod به 
علت داشتن مقادیر باالي عملکرد، تعداد خوشه، تعداد 

 سالم در خوشه و نیز دارا بودن آمیلوز متوسط و دانه
ضمن این که از ژنوتیپ هاي . بودند، ارزشمند ارتفاع کم
 اول و پنجم به ترتیب می توان براي افزایش گروه

  .عملکرد و بهبود کیفیت پخت استفاد کرد
با مطالعه روي ) 1386(طوسی مجرد و همکاران 

بیان ن،  ژنوتیپ گندم نا 64ي در عملکرد خصوصیات
ها از نظر اکثر صفات مورد که تفاوت ژنوتیپداشتند 

با انجام تجزیه به عامل ها از . مطالعه معنی دار بود
هاي اصلی هفت عامل وارد مدل طریق تجزیه به مولفه

و بدون در  3/79 در نظر گرفتن عملکرد دانه شدند که
درصد از تغییرات داده  48/77نظر گرفتن عملکرد دانه 

 در) 1386(حیدري و همکاران .  توجیه نمودندها را
 Triticum( الین دابل هاپلوئید گندم 157 ،یآزمایش

aestivum L. (از لحاظ صفات مختلف زراعی و  را
ها به نتایج تجزیه به عامل. نمودندمرفولوژیکی ارزیابی 

امل پنهانی را در هر  پنج ع،روش حداکثر درست نمایی
 و به ترتیب امل جمعاًکه این پنج ع سال شناسایی

 درصد از کل تنوع داده ها را در سال 93/73 و 37/80
رشیدي و  .ل و دوم توجیه نمودندهاي زراعی او

 64به منظور تعیین روابط ژنتیکی ) 1386(همکاران 
نتایج . را مورد بررسی قرار دادندژنوتیپ گندم دوروم 

ها نشان داد که بین حاصل از تجزیه مرکب داده
دار مطالعه تفاوت معنیها از نظر صفات مورد ژنوتیپ

-جهت تعیین روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ. وجود داشت
 انجام واردهاي مورد مطالعه تجزیه خوشه اي به روش 

. هاي مورد بررسی به پنج گروه تقسیم شدندو ژنوتیپ
ها به هاي بومی در یک گروه و بقیه ژنوتیپهمه ژنوتیپ
  .تقسیم شدندچهار گروه 

صفات زراعی و ) 1387(رمضانی و همکاران 
مورد مطالعه قرار داده  رامرفولوژیکی هیبریدهاي ذرت 

بیشترین عملکرد دانه متعلق به هیبرید و بیان داشتند که 
SC 647 و کمترین عملکرد مربوط به رقمSC 301 

استفاده از تجزیه به عامل ها به همراه دوران . دبو 

 03/98 امل مستقل، مجموعاً ع4واریماکس نشان داد که 
  . ها را توجیه کردنددرصد از تغییرات کل داده

ات مهم طبقه بندي صف با هدف پژوهش حاضر
 استفاده از روش تجزیه با زراعی و تعیین صفات مشابه

 با هاژنوتیپها و بررسی تنوع موجود میان به عامل
  .ریزي شد، طرحاياستفاده از روش تجزیه خوشه

  
  ش هامواد و رو

هاي الینبررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندي به منظور 
 تعداد پنجهاي بومی،  و الین1ایريوالدینی برنج با منشا 

-IR72944-1-2-2 ،IR73688 هاينامه  ب خالص الین
57-2 ،IR73694-41-2 ،IR76687-22-1-3-2-5 و 

PR27137-30R153 هاي با چهار رقم بومی به نام
و هاشمی به عنوان تستر، از حسنی، بینام، دمسیاه 

در . تستر مورد بررسی قرار گرفتند× طریق تجزیه الین 
شده  داده تالقی ها با تسترها هر یک از الین1386سال 
بعد، بیست نتاج بدست آمده به همراه نه والد،  سال در و

 کامل هايبلوك طرح قالب  بیست و نه تیمار، درجمعاً
زمایشی موسسه آ مزرعه  تکرار در3تصادفی با 

تحقیقات برنج کشور واقع در رشت مورد مقایسه قرار 
ها به  متر مربع بود و بوته6مساحت هر کرت . گرفتند

متر کشت و  سانتی25 × 25صورت تک نشاء با فاصله 
هاي کلیه عملیات زراعی از قبیل آبیاري، مبارزه با علف

العمل موسسه تحقیقات برنج هرز و آفات، مطابق دستور
 کیلوگرم در هکتار کود 200به میزان . کشور انجام شد

 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم به زمین 100اوره و 
 درصد کود اوره 70داده شد، که تمامی کود فسفاته و 

 درصد باقی کود اوره در هنگام 30قبل از نشاءکاري و 
هاي ژنوتیپ. تشکیل جوانه اولیه خوشه مصرف شد

 صفت، شامل عملکرد دانه  پانزدهرمورد آزمایش از نظ
 طول و  طول خوشه،،)مترسانتی(در هکتار، ارتفاع بوته 

نسبت طول به عرض ، )مترسانتی(عرض برگ پرچم 
تعداد دانه پر در خوشه، تعداد ،  )مترسانتی(برگ پرچم 

 دانه، طول و عرض دانه هزاردانه پوك در خوشه، وزن 

                                                 
1 IRRI 



  93اي                                                                         هاي مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشهگروه بندي ژنوتیپ
  

، تعداد )مترمیلی (، نسبت طول به عرض دانه)مترمیلی(
 درصد 50خوشه، تعداد روز تا روز تا ظهور اولین 

 از استفاده با دهی و تعداد روز تا برداشت،خوشه
 هايردیف حذف از میانگین پنج نمونه تصادفی پس

واریانس  تجزیه .شدند گیرياندازه کرت، هر کناري
فوق به  صفات ريگیمقادیر به دست آمده از اندازهبراي 

 با 1و مقایسه میانگین نیز به روش توکی عمولروش م
 براي به .م گرفتا انجSAS 9.0استفاده از نرم افزار 

ن همبستگی ساده صفات و نیز انجام تجزیه دست آورد
هاي ها با استفاده از روش تجزیه به مولفهبه عامل

اصلی و چرخش وریماکس روي عامل موقت از نرم 
صاص صفات یا اخت.  استفاده شدSPSS 9.0افزار 

لف با توجه به مقدار متغیرها به عوامل مستقل و مخت
ها ضرایب عاملی، بعد از چرخش وریماکس عامل

بزرگتر از با قدر مطلق ضرایب عاملی . صورت گرفت
دار براي هر عامل مستقل در به عنوان ضریب معنی 5/0

ها ابتدا با براي نامگذاري هر یک از عامل. نظر گرفته شد
 ضرایب صفت در هر عامل، صفات مختلف توجه به

، ت با توجه به ماهیت صفات انتخابیانتخاب و در نهای
انتخاب ارقام . نامی مناسب براي آن عامل انتخاب گردید

بندي آنها با استفاده از امتیاز عاملی دو عامل و گروه
کردند که بیشترین درصد از تغییرات را توجیه میاصلی 

یب که از امتیاز عامل اصلی صورت گرفت به این ترت
هاي امتیاز عامل ها و از دادهXاول به عنوان محور 

ها استفاده شد و با توجه Yمستقل دوم به عنوان محور 
مودار حاصل هر قسمت از ن ر دبه مکان قرارگیري ارقام
، وضعیت کلی ارقام با توجه به از تقاطع این دو عامل

نهایت رقمی را که گردد و در ها توجیه میاستقرار آن
ین دو عامل اتري با توجه به موقعیت مکانی مناسب

 جهت .اصلی داشت به عنوان رقم مناسب انتخاب گردید
 SPSS 9.0انجام تجزیه خوشه اي نیز از نرم افزارهاي 

در این تجزیه ارقام مورد .  استفاده گردیدNTSYSو 
 هاي حاصل ازدادهمطالعه بر اساس ماتریس تشابه 

روش با استفاده از و  صفات مورد بررسی ه گیريانداز
UPGMA هاي مختلفی جاي گرفتنددر گروه.  

                                                 
1 Tukey 

  تایج و بحثن
نتایج حاصل از تجزیه واریانس براي صفات     

 در بین والدین مورد بررسی مختلف  نشان داد که
صفت طول برگ و در میان هیبرید هاي مورد مطالعه 

 اثر تالقینبوده و معنی دار  صفت تعداد روز تا برداشت
 در سطح احتمال باقی مانده براي کلیه صفات و والدین

از طرف دیگر . )1جدول ( دار بودندیک درصد معنی
ها از لحاظ داري میان تمامی ژنوتیپاختالف معنی

دهنده این امر نشانصفات مورد بررسی دیده شد که 
 از لحاظ صفات هاوجود تنوع ژنتیکی کافی بین ژنوتیپ

ها   با توجه به مقایسه میانگین داده. بودرد بررسیمو
-IR73688دار، مشخص گردید که براي صفات معنی

  گرم در متر مربع997/784 با متوسط عملکرد 57-2
× دمسیاه تالقی داراي بیشترین عملکرد دانه و 

IR73694-41-2  گرم در 95/140با متوسط عملکرد 
ژنوتیپ .  بودمتر مربع داراي کمترین مقدار عملکرد

IR73694-41-2تعداد دانه پر در خوشه ت از نظر صف 
و رقم حسنی کمترین تعداد دانه ر داراي بیشترین مقدا

 از نظر .ها دارا بودندرا در میان ژنوتیپ) 6/12(پوك 
راي بیشترین  داحسنیصفت وزن هزار دانه نیز ژنوتیپ 

-IR73688 حالی که ژنوتیپ بود در)  گرم4/30(مقدار 
  .)2جدول ( را دارا بود)  گرم42/20( کمترین مقدار 57-2
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 را با صفت    دار معنی عملکرد دانه بیشترین همبستگی   
). 4جــدول ( دارا بــود )68/0(دانــه پــر در خوشــه تعــداد 

ارتفـاع بوتـه، طـول خوشـه،        همچنین همبـستگی صـفات      
 بـا عملکـرد     پوك در خوشه و وزن هزار دانـه       تعداد دانه   

ــه ــی دان ــیمنف ــود و معن ــزاف . دار ب ــوذري گ رودي و اب
 خـارجی و     رقـم  49عه روي    نیز با مطال   )1387 (همکاران

ان عملکـرد دانـه بـا       جود همبستگی منفـی میـ     داخلی به و  
 آنهــا .ارتفــاع گیــاه و طــول بــرگ پــرچم اشــاره داشــتند

ین عملکـرد دانـه بـا صـفات تعـداد دانـه در              همبستگی بـ  
خوشه، وزن صد دانه، تعداد ساقه بـارور، طـول دانـه و             

فـاوت نتـایج    ت. گـزارش کردنـد   تعداد کل پنجـه را مثبـت        
 بـه  دتوان می ژوهش با نتایج دیگر محققین    حاصل از این پ   

مــورد علــت تــاثیر شــرایط محیطــی و تفــاوت در ارقــام 
  .ها دانستبررسی در آزمایش

هـا بـر اسـاس روش     پس از انجـام تجزیـه بـه عامـل         
هـاي اصـلی تعـداد سـه عامـل مـشخص            تجزیه به مولفه  

 717/77گردید که این سـه عامـل در مجمـوع توانـستند              
، کـه  عامـل اول . درصد از تغییرات کـل را توجیـه نماینـد         

 7/36ت مورفولوژیکی نامیده شـد بـه تنهـایی          خصوصیا
). 3جـدول   ( ها را توجیه کرد     درصد از کل واریانس داده    

در این عامل بزرگترین ضرایب عـاملی مثبـت متعلـق بـه       
سبت طـول بـه عـرض       ارتفاع گیاه، طول خوشه، ن    صفات  

 و دانـه ، نـسبت طـول بـه عـرض          دانـه برگ پرچم، طـول     
عرض  به صفات    همچنین بزرگترین ضرایب منفی متعلق    

در .  بود برگ پرچم ، عرض دانه و تعداد روز تا برداشت         
عملکـرد دانـه و تعـداد دانـه پـر داراي            عامل دوم صفات    
 عاملی مثبت بوده و چون این صـفات         بزرگترین ضرایب 

باشند لذا این عامل نیز بـه       از اهمیت باالیی برخوردار می    
. شـد اجزاي اصلی عملکرد نامگذاري     م عامل عملکرد و     نا

 صفات تعداد دانـه پـوك و وزن هـزار دانـه           در این عامل    
ایــن عامــل . ددنــداراي ضــریب عــاملی منفــی بــاالیی بو

.  درصد از تغییرات کـل را توجیـه نمایـد          65/21توانست  
تعداد روز تا ظهور اولین     در عامل سوم صفاتی همچون      

دهی و طول بـرگ   درصد خوشه50خوشه، تعداد روز تا    
لذا ایـن  . عاملی مثبت و باالیی بودند   داراي ضرایب    پرچم

عامل به نام عامل صفات فنولوژیکی نامگذاري گردید که         
مظهري .  درصد از کل تغییرات را توجیه کرد       36/19تنها  

-تحت عنوان عامل 4 نیز در تحقیقات خود وجود      )1383(
هاي مورفولوژي گیاه، عملکرد و اجزاي آن، فنولـوژي و          

سـه   نظـر    ودنـد کـه از     را گزارش نم   خصوصیات خوشه 
مشابه با نتایج به دسـت آمـده در ایـن            ،عامل اصلی اول  

 با توجه به اینکه دو عامـل اصـلی اول           .باشدپژوهش می 
ها درصد از کل تغییرات واریانس داده      35/58در مجموع   

بـه عنـوان محورهـاي    ، را به خود اختصاص داده بودنـد     
یـده و بـر ایـن اسـاس         مختصات باي پـالت انتخـاب گرد      

ها بـر روي ایـن نمـودار مختـصات کـه            موقعیت ژنوتیپ 
بیان کننده میزان همبستگی و مقدار توجیه صفات مـورد        

  .بررسی شدباشد، طالعه ارقام توسط این دو عامل میم
-وتیـپ ژنشـود،   مشاهده مـی  1طور که در شکل     همان

، بـه    آنهـا در دو گـروه      هاي والدینی بـا توجـه بـه منـشأ         
 ایري داراي عملکـرد بـاالتر       أشهاي با من   ژنوتیپ طوریکه

-در بخشی از نمودار که نـشان      هاي بومی نیز    و ژنوتیپ 
 .قرار گرفتنـد    هستند باالتريدهنده صفات مورفولوژیک    

همـانطور کـه در جـدول مقایـسه          IR73688-57-2رقم  
داراي ی اســت، قابــل بررســنیــز ) 2جــدول (هــا میــانگین

ی قـرار   در موقعیـت مکـان  ه و بیشترین مقدار عملکرد بود   
عامل عملکرد و اجزاي    ( از نظر عامل دوم       که گرفته است 
ــردي ــر   ) عملک ــی از نظ ــاال ول ــت و ب ــل مثب صــفات عام

ــوژیکی ــی  ،مورفول ــت متوســطی را دارا م . باشــدموقعی
اي کـه    در ناحیـه   دمسیاهو   هاشمی هاي ژنوتیپ همچنین
-و ریخـت   خصوصیات مورفولـوژیکی     باال بودن معرف  

بـا   .اند قرار گرفته  باشد،می ردو مقدار عملک   شناسی بوته 
بررسی همبستگی صـفات مختلـف بـا صـفت عملکـرد و             

هـا، جهـت افـزایش عملکـرد و گـزینش           هاي عامل ویژگی
هاي مناسب در برنامـه اصـالحی الزم اسـت تـا             ژنوتیپ

توجه بیشتري به عامل دوم و پایین بودن اهمیـت عامـل            
طریـق  اول در اجراي پژوهش را در نظر گرفت تا از ایـن   

هدف  ارقام    در    عملکرد  با     مثبت  همبستگی با   صفات  
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  ها در هر عامل نتایج تجزیه عاملی و میزان ضریب عاملی صفات ژنوتیپ-3جدول 
  هاعامل

  صفات
1  2  3  

  014/0  895/0  -097/0  عملکرد دانه
  202/0  -543/0  713/0  ارتفاع گیاه
  309/0  -445/0  756/0  طول خوشه

  759/0  -022/0  151/0  مطول برگ پرچ
  186/0  -171/0  -824/0  عرض برگ پرچم

  461/0  165/0  741/0  نسبت طول به عرض برگ پرچم
  274/0  916/0  -014/0  تعداد دانه پر
  032/0  -806/0  -457/0  تعداد دانه پوك

  087/0  002/0  911/0  دانهطول 
  -104/0  072/0  -882/0  دانهعرض 

  132/0  054/0  918/0  دانهنسبت طول به عرض 
  791/0  258/0  061/0  روز تا ظهور اولین خوشه

  918/0  -016/0  124/0  دهی درصد خوشه50روز تا 
  480/0  280/0  -621/0  روز تا برداشت
  -366/0  -505/0  318/0  وزن هزار دانه

  36/19  65/21  7/36  (%)میزان واریانس 
  717/77  35/58  7/36  (%)میزان واریانس تجمعی 

Kaiser-meyer-olkin (KMO) = 48/0  
Bartletts test = 589.131** 

 

 
افزایش یافته و صفات داراي همبستگی منفی با عملکرد 

بر این اساس ارقام والدي با منشأ ایري  . ز کاهش یابندنی
به ها موقعیت بهتري را داشته و نسبت به دیگر ژنوتیپ
 ها در میان ارقام مورد مطالعه درعنوان بهترین ژنوتیپ

با توجه به این . ندشوشرایط این آزمایش توصیه می
هاي بعدي و بر توان جهت انجام پژوهشنتایج می

اساس هدف انجام آنها، ارقام مناسب را گزینش کرده و 
  . از آنها در تالقی با دیگر والدین بهره برد

ریدهاي مورد مطالعه با بررسی موقعیت مکانی هیب
 توان تالقیمی ،دومهاي اصلی اول و بر اساس عامل

و نیز را به عنوان بهترین  IR73688-57-2× حسنی 

را به عنوان تالقی  PR27137-30R153× حسنی تالقی 
که هم از لحاظ عملکرد و اجزاي عملکرد و هم مناسبی 

باشد، از لحاظ عامل دوم که شامل خصوصیات دانه می
 ها و از آنهمعرفی نمودد ندر بهترین موقعیت قرار دار

شکل  (جهت انجام مراحل بعدي پژوهش استفاده نمود
ها، ارقام هاشمی و دمسیاه و تالقی  در میان ژنوتیپ.)1

 اگرچه عملکرد باال و PR27137-30R153× هاشمی 
 با   که صفاتی ولی از لحاظ  باشند را دارا می مناسبی 

داري دارند نیز در عملکرد همبستگی منفی و معنی
   .ها قرار گرفتندت به دیگر ژنوتیپموقعیت باالتري نسب
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موقعیت مکانی ارقام مورد مطاالعه از نظر دو عامل اصلی اول -1شکل   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
.هاي مورد مطالعه نمودار دندروگرام ژنوتیپ-2شکل   

  

3                      2                   .1                     0                     1-                    2-                    3-  
)لوژیکعامل مورفو(عامل اول   

 

وم 
ل د
عام

)
کرد
عمل

ی 
صل
ي ا
جزا
 و ا
کرد
عمل

(
 

. 

5/2  

0/2  

5/1  

0/1  

5 

0/0  

5-  

0/1-  

5/1-  



  103اي                                                                         هاي مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشهگروه بندي ژنوتیپ
  

اي با استفاده از روش بر اساس نتایج تجزیه خوشه
UPGMAهاي مورد ، ژنوتیپ و ماتریس تشابه صفات

بر اساس . )r=0.8 (گرفتندمطالعه در نه گروه مجزا قرار 
در یک گروه ایري دندروگرام حاصله، ارقام با منشا 

 از لحاظ صفات  ارقام این گروه.)2شکل ( قرار گرفتند
 و برخی صفات دانهعملکرد، تعداد دانه پر، عرض 

روز تا ظهور اولین خوشه، تعداد تعداد فنولوژیکی مانند 
 درصد خوشه و تعداد روز تا برداشت 50روز تا ظهور 

- هاي مورد مطالعه برتري معنیبه دیگر ژنوتیپنسبت 
با توجه به همبستگی منفی و معنی  . را دارا بودندداري

دار بین ارتفاع بوته و صفت عملکرد، ارقام حاضر در 
داري  اختالف معنیاین گروه با داشتن کمترین ارتفاع و

ها از لحاظ این صفت داراي اهمیت با دیگر ژنوتیپ
ارقام بومی به جز رقم حسنی تمامی  .باشنداصالحی می

ها این ژنوتیپ. در یک گروه مجزا طبقه بندي گردیدند
داراي بیشترین مقادیر برخی از صفات مورفولوژیکی 

 و کمترین دانهه و طول مانند ارتفاع بوته، طول خوش
 از معیارهاي بازارپسندي و از .باشند میدانهعرض 

ها  دانه برنج، طول دانهيخصوصیات مهم کیفیت ظاهر
بر این اساس ارقام موجود . باشدو کشیده بودن آنها می

در این گروه به دلیل داشتن بیشترین طول و همچنین 
دار با دیگر کمترین عرض دانه و داشتن اختالف معنی

هاي اصالحی مورد توجه نند در برنامهتوامیها ژنوتیپ
دو نتاج حاصل از رقم حسنی به همراه  .قرار گیرند

 و IR73688-57-2تالقی خود با ارقام خارجی 
PR27137-30R153 در یک گروه مجزا طبقه بندي 

هاي این گروه بیشترین وزن هزار دانه، ژنوتیپ .شدند
د ص در50بیشترین تعداد روز تا ظهور اولین خوشه و 

  ها دارادهی را در بین کل ژنوتیپخوشه
 ×هاشمی، IR72944-1-2-2×هاشمیهاي یتالق. بودند

IR73688-57-2 ، هاشمی ×IR73694-41-2 ، هاشمی
 ×PR27137-30R153هاي رقم  که حاصل از تالقی

-IR76687-22-1-3هاشمی با ارقام خارجی به غیر از 
  .باشد نیز در یک گروه جاي گرفتندمی 2-5

  سگزاريسپا
از مدیریت و کلیه همکاران بخش اصالح بذر 
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