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مقدمه
توليد ارقام پرمحصول و با كيفيت مطلوب، از طریق شناس��ائی ذخایر 
ژنتيك��ی و اطالع از ميزان تن��وع ژنتيكی موجود در جوامع گياهی و ارقام 
دارای صفات مطلوب ميس��ر می شود. بنابراین تنوع ژنتيكی اساس و پایه 
كار اصالح نباتات می باشد. متخصصان اصالح نباتات از تنوع موجود جهت 
اس��تفاده در برنامه های اصالحی و یا انتقال ژن های مطلوب به ارقام دیگر 
اس��تفاده می نماین��د )Gravois و McNew، 1993(. در برنامه ه��ای 
دورگ گيری گياهان خودگش��ن، برای بهره وری بهتر از تفكيک متجاوز1، 
بایستی والدین از نظر ژنتيكی از همدیگر دور باشند تا برتری نتاج نسبت 

به والدین بيشتر اتفاق افتد )نورمند موید و همكاران، 1379(. 
ب��راي ارزیاب��ي و بكارگيري م��واد ژنتيك��ي گياهی، ضروري اس��ت 
ك��ه ماهي��ت ژنتيكي ژرم پالس��م آن تعيين گردد. به ط��رق مختلف و با 
اس��تفاده از نش��انگرهاي متفاوتي مي توان ژرم پالسم برنج را طبقه بندي 
نمود. اس��تفاده از صفات فنوتيپي گياه یا نشانگرهاي مورفولوژیكي اولين 
قدم طبقه بندي برنج بوده اس��ت. متعاقب آن، نش��انگرهاي بيوش��يميایی 
)آیزوزایم ها( و امروزه هم نشانگرهاي مولكولي در خدمت طبقه بندي برنج 
قرار گرفته اند. اولين طبقه بندي ژرم پالسم برنج ایران بوسيله نشانگرهاي 
بيوش��يمي )آیزوزایم ها(، توس��ط نعمت زاده و كوش )1993( انجام شد. 
در طبقه بندي مورد نظر، از 178 رقم برنج ایراني اس��تفاده گردید. تشابه 
و تفاوت ژنتيكي آنها، بر اس��اس مطالعه 11 لوس��اي با 43 آلل كه جمعاً 
5 آنزیم را كد مي نمایند، مش��خص گردید. نتایج تحقيق آنان نش��ان  داد 
ك��ه، 5/5 درص��د از برنج هاي ایران جزء گروه I یا ایندیكا، بيش��تر از 50 
درص��د جزء گروه V )ارقام كيفي( و 5/6 درصد جزء گروه VI یا ژاپونيكا 
مي باش��ند. عالوه بر آن 27/7 درصد در هيچ یک از گروه  هاي 6 گانه قرار 
نگرفته ان��د و 1/2 درصد نيز داراي اخت��الط بودند. همچنين مطالعه آنان 

نشان  داد كه گروه V برنج ایراني داراي 23 درصد فاصله ژنتيكي با گروه  
I یا ایندیكا و 57 درصد فاصله ژنتيكي با گروه VI یا ژاپونيكا هستند. 

در بررس��ی تنوع ژنتيكی و جغرافيائی كل ارقام برنج كشور با استفاده 
از صفات زراعی توسط نعمت زاده و همكاران )1382(، استان های گيالن 
و مازندران از حداكثر تنوع و اس��تان های كهكلویه و بویر احمد، سيستان 
و بلوچس��تان و چهار محال و بختياری از حداقل تنوع برخوردار بودند. در 
كالس��تربندی جمعی ) از 419 رقم كل كش��ور( در فاصله تشابه ژنتيكی 

35 درصد تعداد 6 كالستر مشخص گردید.
واعظ��ي )1379( تعداد 54 رقم از منابع مختلف را جمع آوري نموده 
و تنوع ژنتيكي آنها را با نشانگرهاي مورفولوژیكي و مولكولي مورد بررسي 
ق��رار دادند. ميردریكون��د و همكاران )1383( 82 رقم برن��ج ایراني را از 
طریق صفات ظاهري، كمي، كيفي و تنوع آیزوزایمي طبقه بندي نمودند 
ك��ه نتایج حاصل��ه حاكي از وجود تنوع عظيمي در ژرم پالس��م كش��ور 
بود. زینلي نژاد و همكاران )1382( تنوع ژنتيكي بخش��ي از ژرم پالس��م 
 برن��ج ایراني را بر اس��اس صفات مورفولوژي مورد مطالع��ه قرار دادند كه 
ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر كليه صفات تفاوت معني داري داشتند. 
رحيم س��روش و همكاران )1383( در آزمایش��ي به منظور بررسي تنوع 
ژنتيك��ي 36 الی��ن و رقم برنج از صف��ات مورفولوژیكي اس��تفاده نمودند 
به همي��ن ترتيب بهپوري و هم��كاران )1385( به منظور بررس��ي تنوع 
ژنتيكي100 ژنوتيپ برنج از صفات مورفولوژیكي استفاده نمودند كه نتایج 
آنان بيانگر تنوع باالي صفات مورد بررس��ي بود. همچنين در س��طح بين 
المللي نيز گزارش��ات متعددي در زمينه استفاده از تجزیه خوشه اي براي 
 Rashid و همكاران 2010؛ Zhang( گروه بندي ارقام برنج وجود دارد

و همكاران 2008؛ Ogunbayo و همكاران 2005(.
با توج��ه به اهميت الین های اعاده كننده باروری در سيس��تم توليد 
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Genetic diversity of fertility restoring lines in rice based on morphological characteristics 
By: Ghaffar Kiani (Corresponding Author; Tel: +989351818462) Assistant Professor of Department of Agronomy 
and Plant Breeding, Sari Agricultural and Natural Resources University, Rice and Citrus Research Institute, Gh. A. 
Nematzadeh, Professor of Department of Agronomy and Plant Breeding, Sari Agricultural and Natural Rosources 
University, Rice and Citrus Research Institute.

Diversity of 35 foreign rice l ines along with 2 Iranian lines was evaluated using 8 morphological traits. Genotypes were 
planted in a randomized complete block design with three replications at research farm of Sari Agricultural Sciences 
and Natural Resources University. Coefficients of phenotypic variations were high for most of traits revealing existence 
of sufficient variation for studied traits. Among principle components obtained through principle component analysis, 
three of them were explained 68.22 percent of total variation. First component related to grain filling characteristics, 
while second component showing importance and positive correlation of grain number with panicle length and third 
component showing importance of reproductive traits against vegetative traits. Coefficients of correlations showed 
positive and significant relationship of yield with filled grains per panicle. Cluster analysis of genotypes using Ward’s 
minimum method and Euclidian distance criteria classified fertility restoring lines in three different groups. Results of 
this study indicated that, foreign lines via hybridization with Iranian cultivars could produce new hybrid varieties. 
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بذر س��ه الینی برای توليد بذر هيبرید علی رغم اصالح و توليد الین های 
 A چمپا ،A دش��ت ،A نعمت ،A نرعقيم سيتوپالس��می جدید نظير ندا
و آم��لA 3 )نعمت زاده و همكاران، 2006(، بخاطر در دس��ترس نبودن 
الین های مناس��ب اعاده كننده باروری، توليد ب��ذر هيبرید برنج در ایران 
گسترش چندانی نيافته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تنوع ژنتيكی 
الین های خارجی اعاده كننده باروری به همراه تعدادی از الین های اعاده 
كننده ب��اروری ایرانی به منظ��ور گزینش صحيح والدی��ن در برنامه های 
اصالحی برنج و استفاده از ظرفيت ژنتيكی آنها براي اصالح و توليد ارقام 

جدید اعاده كننده باروری در ایران، انجام شده است.   

موادوروشها
موادگياهی

در این مطالعه ژرم پالس��می مركب از 35 الین خارجی از موسس��ه 
تحقيق��ات بين الملل��ی برنج )ایری( به همراه 2 رق��م ایرانی اعاده كننده 
باروری به نام هاي س��پيدرود و الین اصالحي DN-33-18 مورد ارزیابی 
ق��رار گرفتند )جدول 1(. رقم س��پيدرود از ارقام اصالح ش��ده پرمحصول 
مي باش��د. الین اصالحي DN-33-18 از تالقي س��پيدرود با س��نگ جو 
و روش اصالحي تالقي برگش��تي- ش��جره اي توسط محققين پژوهشكده 

برنج و مركبات س��اري اصالح شده و در دست معرفي مي باشد. این الین 
داراي قابلي��ت اعاده باروري براي سيتوپالس��م نوع WA و حاوي دو ژن 
Rf مي باش��د )نعمت زاده و كياني، 1388(.  بذر پاشی در اواخر فروردین 
1388 در خزانه صورت گرفت. عمليات زراعی متداول آماده سازی زمين 
از قبيل شخم، تسطيح و ماله كشی انجام گرفت. الین های مورد مطالعه با 
الگوی كشت 25×25 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 
طبيعی س��اری در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با سه تكرار كشت 
ش��دند. كودده��ی با مقادیر 150 ، 100 و 50 كيل��و در هكتار از N، P و 
K انجام گرفت. عمليات داش��ت نظير وجين و سمپاشی بطور یكنواخت و 

مطابق معمول برای كليه ارقام اعمال شد.

ارزيابیخصوصياتزراعی
هش��ت صفت زراعی ش��امل روز تا خوش��ه دهی، عملكرد دانه، ارتفاع 
بوته )س��انتی متر(، تعداد پنجه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک 
در خوش��ه، تعداد كل دانه در خوش��ه و طول خوش��ه برای هر ژنوتيپ از 
روی 10 بوته تصادفی با درنظر گرفتن حاشيه بر اساس ارزیابی استاندارد 
برنج )IRRI، 1996( اندازه گيری ش��دند. از ميانگين 10 بوته در تجزیه 

و تحليل ها استفاده شد. 

مبدانامرقمرديفمبدانامرقمرديف

20IR62037-93-1-3-1-1RIRRIایرانسپيدرود1

2DN-33-1821ایرانSA1IRRI

3IR42686RIRRI22SA2IRRI

4IR60966RIRRI23SA11IRRI

5IR60819RIRRI24IR69714-28-1-2-6-2RIRRI

6229RIRRI25IR7301395-1-3-2RIRRI

7IR13155-60-3-1-3RIRRI26IR68448-10-1-1-2RIRRI

8IR58082-126-1-2RIRRI27IR69707-10-2-2-3-3RIRRI

9IR58110-144-2-2-2RIRRI28IR73885-1-4-1-4-3-6RIRRI

10IR60819-34-2-1RIRRI29IR50360-121-3-3-3RIRRI

11IR62161-184-3-1-3-2RIRRI30IR71604-4-1-4-4-4-2-2-2RIRRI

12IR63879-195-2-2-3-2RIRRI31IR57298-174-2-2RIRRI

13IR65623-96-3-1-3-3RIRRI32IR57301–158-1RIRRI

14IR68926-61-2RIRRI33IR72102–135-1-1-1RIRRI

15IR67924-75-4-3-2RIRRI34IR72102–3-107-1-1-2RIRRI

16IR69726-54-3-1RIRRI35IR71604-4-1-4-2-3-2-3RIRRI

17IR60819-34-2RIRRI36IR72102–3-135-1-1-1RIRRI

18IR65383-35-3-2-1RIRRI37IR69723–126-3-3-2-3RIRRI

19IR51078-33-2-1-1-3RIRRI

جدول1-ارقامبرنجمورداستفادهدراينمطالعه
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تجزيهوتحليلآماری
تجزی��ه واریانس در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي انجام گرفت. 
از تجزیه و تحليل یک متغيره برای برآورد آمار توصيفی داده ها اس��تفاده 
ش��د. به منظور تعيين س��هم هر صفت در تنوع كل، كاهش حجم داده ها 
و تفس��ير بهتر روابط از تجزیه به مولفه های اصلی استفاده گردید. ضرایب 
همبس��تگی بي��ن صفات زراعی محاس��به ش��دند. به منظ��ور گروه  بندی 
ژنوتيپ های مورد مطالعه، تجزیه خوشه ای به روش وارد و معيار فاصله ای 
 SPSS اقليدس��ی صورت گرفت. تجزیه های آماری با استفاده از نرم افزار

انجام گرفت.

نتايجوبحث
نتای��ج تجزی��ه واریانس براي صفات مورد مطالع��ه در جدول 2 آمده 
اس��ت. بر این اساس تفاوت هاي آماري بس��يار معني داري بين ژنوتيپ ها 
از نظر تمام صفات مورد مطالعه وجود داش��ت. آمار توصيفی برای صفات 
م��ورد مطالع��ه در ج��دول 3 آمده اس��ت. در این جدول مي ت��وان دامنه 
تغييرات، ميانگين، انحراف معي��ار و ضریب تغييرات را براي صفات مورد 
مطالعه مشاهده نمود. حداكثر انحراف از ميانگين )3/80( مربوط به تعداد 
كل دانه در خوش��ه و بعد از آن )1/95( مربوط به ارتفاع بوته مي باش��د. 
در مي��ان صفات زراعی تعداد دانه پوک در خوش��ه، عملكرد، تعداد پنجه 
و تعداد كل دانه در خوش��ه به ترتيب با ضریب تغييرات 45/59، 22/85، 
22/80 و 22/55 درص��د از بيش��ترین تنوع برخوردار بودن��د. درحاليكه 
كمترین آن مربوط به صفات روز تا گلدهي و طول خوش��ه بوده است. در 
مطالعات زینعلي نژاد و همكاران )1382( صفت تعداد دانه پوک در خوشه 
بيشترین و صفت روز تا رسيدگي كمترین ضریب تغييرات را داشته است. 
همچني��ن نوریزدان )1376( و ال��ه قلي و هم��كاران )1377( نيز اظهار 
داشته اند كه صفت روز تا رسيدگي داراي كمترین ضریب تنوع بوده است. 
نتایج این تحقيق نشان دهنده وجود تنوع قابل مالحظه ای برای مهمترین 
صفات مرتبط با عملكرد در ژنوتيپ های مورد مطالعه مي باش��د. در نتيجه 
لزوم توجه به پتانسيل بالقوه و استفاده به هنگام از این ارقام در برنامه های 

به نژادی تاكيد دارد.
بر اس��اس نتایج حاص��ل از تجزیه ب��ه مولفه های اصلی براس��اس 8 
صفت زراعی، تعداد 3 مولفه اصلي و مس��تقل در مجموع 68/22 درصد از 
تغيي��رات كل داده ها را توجيه نمودند )جدول 4(. هر چه ميزان واریانس 
مولفه بيش��تر باش��د به اعتبار آن مولفه در تفس��ير تغيي��رات كل داده ها 
افزوده مي ش��ود. مولف��ه اول با دارا بودن 28/99 درص��د از واریانس كل، 
مولفه مربوط به پرش��دن دانه ناميده مي ش��ود. در این مولفه تعداد روز تا 
گلده��ي و تعداد دانه پوک داراي ضرای��ب مثبت و صفت تعداد دانه پر با 
ضری��ب منفي نقش دو صفت داراي ضرایب مثبت را در این مولفه خنثي 
مي نماید و رابطه معكوس با آنها دارد )جدول 5(. وجود همبستگي مثبت 
بين تعداد روز تا 50 درصد گلدهي و تعداد دانه پوک و همبستگي منفي 
تع��داد دان��ه پر با این صفات مبين این نكته اس��ت )جدول 6(. این نتایج 
در انطب��اق با نتای��ج اله قلي پور و محمد صالح��ي )1382( و زینلي ن ژاد 

)1378( مي باشد.
مولفه دوم ب��ا دارا بودن 21/29 درصد از واریانس كل اهميت و ارتباط 
مثبت دو صفت طول خوش��ه و تعداد كل دانه در خوش��ه را نشان مي دهد. 

مولفه سوم با دارا بودن 17/94 درصد از واریانس كل، اهميت صفات زایشي 
را در مقابل صفات رویش��ي نش��ان مي دهد )جدول 5(. در این مولفه تعداد 
روزهاي تا 50 درصد گلدهي و عملكرد داراي ضرایب مثبت و صفت ارتفاع 
بوته با ضریب منفي قرار دارد كه مبين رابطه معكوس ارتفاع بوته با عملكرد 

و روز تا گلدهي مي باشد )جدول 6(. 
ضرایب همبس��تگی بين صفات زراعی م��ورد مطالعه در جدول 6 آمده 
اس��ت. بررسی ضرایب همبس��تگی بين صفات مورفولوژیكی رابطه مثبت و 
معنی دار بين عملكرد و تعداد دانه پر در خوشه )*0/277( را نشان داد. این 
نتيجه نشان مي دهد كه افزایش عملكرد عمدتاٌ  در اثر افزایش تعداد دانه در 
خوش��ه اس��ت. اله قلي پور )1376(، ابوذري گزافرودي و همكاران )1385( 
وSundaram و Palanisamy )1994( ني��ز چني��ن گزارش��اتي را ارائه 
نموده اند. همبستگی بين صفات در اصالح نباتات از اهميت خاصی برخوردار 
می باش��د، زیرا این همبس��تگی ها اصالحگر را در گزینش غيرمستقيم برای 
صفات مهم از طریق صفات كم اهميت كه اندازه گيری آنها آس��انتر اس��ت، 

 .)1992 ،Pandian و Bapu( كمک می نماید
نتایج حاصل از تجزیه خوش��ه ای نش��ان داد ك��ه در فاصله ژنتيكی 10 
ژنوتيپ ها در 3 كالس��تر با خصوصيات درون گروهی مش��ابه و بين گروهی 
غير مش��ابه قرار گرفتند )شكل 1(. برای نش��ان دادن ارزش هر یک از این 
كالسترها از لحاظ صفات اندازه گيری شده، درصد انحراف ميانگين كالسترها 
از ميانگين كل محاسبه شد كه در جدول 7 آورده شده است. این انحرافات 
ت��ا حدی می تواند نش��ان دهنده وجود تنوع در ژنوتيپ های برنج باش��د. از 
آنجائی كه ژنوتيپ های موجود در هر یک از كالسترها دارای قرابت ژنتيكی 
بيش��تری نسبت به ژنوتيپ های موجود در كالس��ترهای متفاوت می باشند، 
بنابرای��ن در برنامه های دورگ گيری می توان با توجه به ژنوتيپ های موجود 
در كالس��ترهای مختل��ف و ارزش ميانگين صفات برای هر كالس��تر، برای 
بهره وری بيشتر از پدیده  هایی همچون هتروزیس و تفكيک متجاوز استفاده 
نمود. گروه اول ش��امل 7 ژنوتيپ )19 درصد( بود كه از لحاظ صفات روز تا 
خوش��ه دهی، عملكرد و تعداد دانه های پوک در خوشه باالتر از ميانگين كل 
بوده و از نظر سایر صفات پائين تر از ميانگين كل بودند، بنابراین با توجه به 
خصوصيات این كالستر می توان برای اصالح عملكرد و روز تا خوشه دهی از 

ژنوتيپ های این كالستر بهره گرفت. 
گروه دوم كه شامل 20 ژنوتيپ )54 درصد( مي باشد، بزرگترین خوشه 
بوده و رقم س��پيد رود و الین DN-33-18 در آن قرار گرفتند. با توجه به 
اینكه الین DN-33-18 از تالقی س��پيدرود / سنگ جو اصالح شده است، 
قرار گيری این دو رقم در یک كالس��تر منطقی بنظر می رسد. ارقام موجود 
در این كالستر از لحاظ عملكرد، ارتفاع بوته، تعداد پنجه و تعداد دانه پر در 
خوش��ه باالتر از ميانگين كل بوده و از نظر صفاتی نظير روز تا خوش��ه دهی، 
تعداد دانه های پوک در خوشه، تعداد كل دانه و طول خوشه كمتر از ميانگين 
كل بودند. ژنوتيپ های این كالس��تر به علت داش��تن مقادیر باالی عملكرد، 
تعداد پنجه و تعداد دانه پر در خوش��ه ارزشمند هستند و می توان از آنها در 

برنامه های دورگ گيری برای انتقال صفات مذكور استفاده كرد.
در گ��روه س��وم 10 ژنوتيپ )27 درصد( قرار گرفتن��د كه از لحاظ روز 
تا خوش��ه دهی، تعداد پنج��ه، تعداد دانه های پوک، تع��داد كل دانه و طول 
خوش��ه باالتر از ميانگين كل بوده و از نظر بقيه صفات پائين تر از ميانگين 
كل بودند، بنابراین با توجه به خصوصيات این كالس��تر می توان برای اصالح 
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و بهبود صفات مهمی نظير روز تا خوش��ه دهی، تعداد پنجه، تعداد كل دانه 
و طول خوش��ه از ژنوتيپ های این كالس��تر بهره گرفت. محققين مختلفی 
از تجزیه خوش��ه ای برای گروه بندی ارقام استفاده نموده اند. برای مثال، در 
مطالعات درس��تی )1379( و زینعلی ن��ژاد و همكاران )1382( به ترتيب با 
64 و 100 زنوتيپ برنج براساس صفات مورفولوژیک در معيار فاصله ای 10، 
ارقام در 4 كالستر گروه بندی شدند. همچنين در مطالعات رحيم سروش و 
همكاران )1383( 36 الین و رقم برنج براساس ادغام گروه ها در فاصله 10 

در 5 كالستر گروه بندی شدند.

با توجه به قرار گرفتن الین های ایرانی اعاده كننده باروری در كالس��تر 
شماره II و به علت دارا بودن مقادیر باالی صفات مهمی نظير عملكرد، تعداد 
پنجه و تعداد دانه پر در خوش��ه در این كالس��تر )جدول 7(، در برنامه های 
دورگ گيری با اس��تفاده دو رقم سپيد رود و DN-33-18 توصيه می شود 
این دو رقم ایرانی با ارقام موجود در كالس��تر I )الین های با ش��ماره كد 6، 
15، 13، 19، 34، 4، 27( و كالس��تر III )الین های با ش��ماره كد 17، 30، 
24، 11، 22، 31، 16، 21، 36، 28( در برنامه ه��ای اصالحی نظير الین در 

تستر برای بهره برداری از تفكيک برتر و هتروزیس شركت داده شوند. 

منبعتغييرات
درجه
آزادي

)MS(ميانگينمربعات

روزتا
گلدهي

عملكرد
دانه

ارتفاعبوته
تعداد
پنجه

تعداددانهپر
درخوشه

تعداددانهپوک
درخوشه

تعدادکلدانه
درخوشه

طولخوشه

** 10/79** 99/71** 112/53** 8/76** 84/14** 349/18** 3/42** 3698/36تيمار

** ns 222/87 **19/47 ns 23/22**71/78 **0/09 ns 12/26 0/04** 222/15بلوک

723/660/8825/7014/022/754/104/942/21خطای آزمایشی

1/6218/294/6925/102/168/692/085/58ضریب تغييرات )%(

ضريبتغييرات)CV%(انحرافمعيارميانگينحداکثر-حداقلصفات

131117/701/507/72- 35روز تا گلدهي

7/425/130/1922/85- 2/49عملكرد دانه )تن در هكتار(

141108/111/9510/94- 89ارتفاع بوته )سانتی متر(

2614/920/5622/80- 9تعداد پنجه

91/8976/701/7513/85- 35/28تعداد دانه پر در خوشه

64/7223/301/7545/59- 8/11تعداد دانه پوک در خوشه

168/80106/083/8022/55- 62/20تعداد كل دانه در خوشه

30/2026/630/276/38- 22/80طول خوشه )سانتی متر(

جدول2-تجزيهواريانسصفاتدر37رقمبرنجموردمطالعه.

جدول3-حداقل،حداکثر،ميانگينوانحرافمعيار37رقمبرنجبراي8صفتموردمطالعه

**وnsبهترتيببسيارمعنيداردرسطحاحتمال1درصدوغيرمعنيدار
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درصدواريانستجمعيدرصدواريانسمربوطهمقاديرويژهشمارهمولفه

12/3228/9928/99

270/129/2150/28

31/4417/9468/22

40/8911/2179/43

50/749/2988/72

60/465/7994/51

70/445/49100

800100

صفات
مولفه

123

0/510/110/57روز تا گلدهي

0/420/51-0/28-عملكرد دانه

0/84-0/040/12ارتفاع

0/060/480/47تعداد پنجه

0/010/03-0/98-تعداد دانه پر در خوشه

0/03-0/980/01تعداد دانه پوک در خوشه

0/10/860/03-تعداد كل دانه در خوشه

0/16-0/070/70طول خوشه

جدول4-مقاديرويژهوواريانسهريكازمولفههادرتجزيهبهمولفههاياصليدادهها

جدول5-مولفههايبامقاديرويژهبيشتراز1وضرايبمولفههابرايهريكازصفاتمختلف
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صفات
تعدادکلدانهتعداددانهپوکتعداددانهپرتعدادپنجهارتفاععملكرددانهروزتاگلدهي

-0/053

*0/351-0/178-ارتفاع

0/113-0/0020/03-تعداد پنجه

0/007-0/048*0/277*0/340-تعداد دانه پر 

**1/00-0/0480/007-*0/277-*0/340تعداد دانه پوک 

0/023-0/023*0/1470/368**0/403-0/003تعداد كل انه 

** 0/1230/1230/446-0/2330/1330/235-0/065طول خوشه

جدول6-ضرايبهمبستگیبينصفاتموردمطالعهدرارقاممختلفبرنج

شكل1-گروهبنديخوشهای37ژنوتيپبرنجبراساس8صفتزراعي)کد1و2بترتيبسپيدرودوDN-33-18ميباشند،برايکدسايرارقامبهجدول1مراجعهشود(.
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بررسیتنوعژنتيكی...
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شماره97،نشريهزراعت،زمستان1391

  )پژوهش وسازند گی(129

شمارهژنوتيپهاکالستر
روزتا
گلدهي

عملكرد
دانه

تعدادپنجهارتفاع
تعداددانه

پر
تعداد

دانهپوک
تعدادکل

دانه
طول
خوشه

127 ،4 ،34 ،19 ،13 ،15 ،6
 120

)+1/95(
 5/36
)+4/48(

 107/14
)-0/89(

 13
)-12/87(

 70/48
)-8/11(

 29/52
)+26/70(

 74/74
)-29/54(

 25/79
)-3/15(

2
 ،26 ،23 ،8 ،18 ،14 ،5 ،25 ،12 ،7 ،32 ،2

1 ،29 ،9 ،37 ،35 ،3 ،20 ،10 ،33
 116/05
)-1/40(

 5/35
)+4/29(

 108/75
)+0/59(

 15/20
)+1/88(

 79/52
)+3/68(

 20/48
)-12/10(

 102/65
)-3/23(

 26/38
)-0/94(

328 ،36 ،21 ،16 ،31 ،22 ،11 ،24 ،30 ،17
 119/40
)+1/44(

 4/53
)-11/70(

 107/50
)-0/56(

 15/70
)+5/23(

 75/43
)-1/66(

 24/57
)+5/45(

 134/86
)+27/13(

 27/73
)+4/13(

117/705/13108/1114/9276/7023/30106/0826/63ميانگين كل

جدول7– ميانگينودرصدانحرافازميانگينکل)داخلپرانتز(برايصفاتمختلفبرنجدرگروههايحاصلازتجزيهکالستر

سپاسگزاري
بدینوس��يله از همكاري صميمانه كارشناسان و مس��ئولين پژوهشكده 

برنج و مركبات و موسسه تحقيقات برنج كشور تقدیر و تشكر مي شود. 

پاورقی
1- Transgressive segregation 
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