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 22/8/1331 ؛ تاریخ پذیرش:22/11/1335 تاریخ دریافت:

 چکيده

 وههای جدیهد بهرنج    الیه  ایجهاد   ،افهاای  جمعیهت   اهمیهت ذهذا ی بهرنج و همننهی      با توجهه بهه   :سابقه و هدف

صهاات  مسهتقیو   ی اثهرات مسهتقیو و ذیهر   یشناسها  .ا ضهروری اسهت  هه  آن بهبهود عملرهرد   به دنبال آن گاین  بهرای 

بها توجهه بهه اهمیهت عوامهل پنههانی در        .شهود گهاین  موفهم مهی   یه   مؤثر بر عملرهرد دانهه موجهس تسههیل در     

هههای بههرهمرن  اجههاای عملرههرد بههر لههاوم تعیههی  مسههیر، ههها بههر عملرههرد دانههه صههاات و تهه ثیر آن گیههریشههرل

تههری  شههنا ت روابههخ دا لههی بههی  صههاات و تعیههی  مهههو ،هههای اصههال یدانههه جهههت بهبههود در برنامهههعملرههرد 

 انجام شد.ای  پژوه  های موتانت پیشرفته طارم محلی در گاین  الی  صاات مرتبخ با عملررد دانه

طهارم محلهی    همهراه اراهام طهارم هاشهمی، نهدا و      الی  موتانت پیشهرفته طهارم محلهی بهه     12تعداد : هامواد و روش

 1335هههای کامهل تفههادفی بهها سههه ترههرار در سههال زراعههی  در دو منطقهه سههاری و تنرههاب  در االههس طههرح بلههو  

درصهد گلهدهی، روز تها رسهیدن کامهل       52گیهری شهده شهامل روز تها     صهاات انهدازه   .مورد ارزیهابی اهرار گرفتنهد   

و  در  وشهه، وزن ههاار دانهه ، طهول و     دانه، ارتااع بوته، تعهداد پنجهه بهارور، طهول  وشهه، تعهداد دانهه پهر و په         

عرض دانه، نسهبت طهول بهه عهرض دانهه، طهول و عهرض بهرن پهرطو، نسهبت طهول بهه عهرض بهرن پهرطو و                

از طریهم رگرسهیون گهام بهه گهام متییرههای مسهتقلی کهه اثهر نهاطیای بهر روی متییهر تهابع               عملررد دانهه بودنهد.  

مسهتقیو   یهه علیهت بهرای تعیهی  آثهار مسهتقیو و ذیهر       تجا داشتند  ذف گردید و بهرازش بهتهری  مهدل انجهام شهد.     

منظهور توجیهه و تاسهیر بهتهر روابهخ دا لهی        صاات مورد بررسی بهر عملرهرد دانهه محاسهبه گردیهد، همننهی  بهه       

 ها استااده شد. بی  صاات و شنا ت عوامل پنهان از تجایه به عامل

ترتیهس در منطقهه سهاری     بهه  324/2*و  354/2*) عملرهرد دانهه بها صهاات وزن ههاار دانهه      نتایج نشهان داد   :هایافته

دار و بهها ارتاههاع بوتههه    و همبسههتگی متبههت و معنههی  442/2**و  126/2**) و تنرههاب و و تعههداد پنجههه بههارور   

ههای پاکوتهاه بها    کنهد ننوتیه   دار داشهت کهه در وااهع بیهان مهی      همبستگی مناهی و معنهی   و-521/2**و  -322/2*)

. بهر اسهان نتهایج تجایهه علیهت مشه   شهد        تر عملرهرد دانهه بیشهتری دارنهد    تعداد پنجه و وزن هاار دانهه بیشه  

و روز تهها  و113/2)تعههداد پنجهه بههارور  ترتیههس مربههو  بهه صههاات   بیشهتری  اثههر مسههتقیو بهه  کهه در منطقههه سههاری  

                                                             
 rezacheloei@yahoo.com مسئول مراتبه:*
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تهر بهها تعههداد پنجههه بهارور بیشههتر، عملرههرد دانههه   هههای دیههررن، بنهابرای  ننوتیهه  بودنههد و242/2) رسهیدگی کامههل 

و روز تهها رسههیدگی کامههل  در جهههت عرهه و -452/2)  واهنههد داشههت. در منطقههه تنرههاب  ارتاههاع بوتههه بیشههتری

تههر و هههای پاکوتههاه  بیشههتری  تهه ثیر را بههر صههات عملرههرد داشههتند و ننوتیهه    در جهههت متبههت   و431/2) دانههه

امهل انت ها    هها در منطقهه سهاری، پهنج ع    تر عملررد بیشتری را نشهان دادنهد. بهر اسهان تجایهه بهه عامهل        دیررن

فنولههونی،  -نههد کههه عامههل اول مرفههوددرصههد تیییههرات عملرههرد را توجیههه کر 66شههدند کههه در مجمههوع بههی  از 

عنهوان انهدازه    دانهه، عامهل طههارم انهدازه دانهه و عامهل پهنجو بهه         تولیهد عامل دوم  وشه و اجاای آن، عامهل سهوم   

درصههد تیییههرات  62عامههل شههنا ته شههدند کههه بههی  از  طهههاربههرن پههرطو نامگههذاری شههدند. در منطقههه تنرههاب  

عملررد را توجیه کردنهد کهه عامهل اول بهه عنهوان ویژگهی دانهه و فنولهونی، عامهل دوم بهه همهراه عامهل طههارم،              

 .و دیررسی نامیده شدند تولید دانهعنوان  و عامل سوم به تولید دانهمرفولونی و اجاای 

تعههداد پننههه بههارور و  افههاای  ،صههات روز تهها رسههیدگی کامههل دانهههنشههان داد کههه س مسههیر یضههرا :گیهه  نتیجههه

عنهوان شها   گهاین  مهورد      بهه تواننهد  مهی ههای بهه نهژادی    در برنامه داشتند و ی بیشترییکاه  ارتااع بوته کارا

کهه انت ها  بهرای افهاای       مشه   شهد  هها  بهر اسهان نتهایج  اصهل از تجایهه بهه عامهل       د. نه استااده اهرار گیر 

هههای موتانههت مههورد بررسههی عملرههرد دانههه، افههاای  دوره رشههد رویشههی و افههاای  تعههداد پنجههه بههارور در الیهه  

 باشد.پذیر میطور همامان امران به

 

 موتانت همبستگی، ،تجایه علیت و تجایه عاملی ها  کلید :واژه

 

 مقدمه

اذلههس تههری  منبههع ذههذا ی بههرای   بههرنج مهههو  

و. تولیهد اراهام   22) آیهد شهمار مهی   جمعیت جهان بهه 

جدیههد پهههر محفهههول بههرنج کهههه دارای پتانسهههیل   

، پاسهه ی مناسههس بههه   باشههند عملرههرد بههاالتری  

افهههاون ایههه  محفهههول و راهرهههار  تقاضهههای روز

نظهر   ی در کشهور بهه  یمناسبی برای بهبود امنیهت ذهذا  

هههای بههرای بههاالبردن رانههدمان برنامههه    رسههد.مههی

هههای اصههال ی نیههاز بههه تنههوع ننتیرههی در جمعیههت 

و. افههاای  فرسههای  ننتیرههی و 2باشههد )مههیگیههاهی 

ههای اصهال ی موجهس کهاه  تنهوع      شدت فعالیهت 

هههای بههاال بههردن تنههوع  شههود، و یرههی از روشمههی

باشههد کههه بههه ایهه   مههی جههه ننتیرههی اسههتااده از 

هههای مایههد و مهههو زراعههی و  تههوان آلههلطریههم مههی

و بههه  دادااتفههادی را در گیاهههان زراعههی افههاای    

هههای مطلههو  را بعههد از القههای   دنبههال آن موتانههت 

 و32های بعد انت ا  کرد )در نسل جه 

ههای اصهال ی   یری از مهمتهری  مرا هل برنامهه    

گیاهههان، انت هها  اسههت. انت هها  مسههتقیو بههرای     

عملرههرد بهها توجههه بههه پینیههده بههودن ایهه  صههات   

گونهه مهوارد بها اسهتااده      طندان مؤثر نبهوده و در ایه   

اطالعهات الزم  تهوان  ههای آمهاری مهی   روشاز بر ی 

مسهتقیو صهاات جههت اصهالح      را برای انت ا  ذیهر 

ههها روشدسههت آورد. از جملههه ایهه    عملرههرد بههه 

و. 32باشههد )سههتگی، تجایههه علیههت مههیبضههریس هم

در اصههالح نباتههات ضههریس همبسههتگی کههه درجههه   

ننتیرههی بههی  دو یهها طنههد  ارتبهها  ننتیرههی یهها ذیههر 

ای کنهد، از اهمیهت ویههژه  گیهری مههی صهات را انهدازه  

روش تجایههه علیههت کههه   و. 35ر ههوردار اسههت ) ب

و روشههی اسههت کههه 31توسهخ رایههت پیشههنهاد شهد )  
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اثهههرات روابهههخ بهههی  صهههاات و اثهههر مسهههتقیو و  

صههات وابسههته )متههل   ههها را بههر   مسههتقیو آن ذیههر

 ،کنههد. در ایهه  تحلیهههل  مشهه   مهههی  وعملرههرد 

ی کههه یههضههریس همبسههتگی بههی  دو صههات بههه اجاا

گیههری  مسههتقیو را انههدازه   اثههرات مسههتقیو و ذیههر   

هههای و. پههژوه 11گههردد )تاریهه  مههی ،کنههد مههی

فراوانی بهرای تعیهی  میهاان همبسهتگی بهی  صهاات       

بنههدی صهاات و شههنا ت  م تله  و همننههی  طبقهه  

عوامل ت ثیر گهذار در بهرنج بها اسهتااده از تجایهه بهه       

 ،21 ،21 ،13، 3ههها صههورت گرفتههه اسههت )  عامههل

 و.31

در و 2213کهنرهههههی و همرهههههاران )عیهههههدی 

در دو جمعیهههههت از  F3پژوهشهههههی روی نسهههههل 

داری بهی  صهاات   همبسهتگی معنهی  ههای بهرنج    الی 

و  ، تعهداد  وشهه در بوتهه    تعداد دانهه پهر در  وشهه   

مشههاهده بهها عملرههرد دانههه در بوتههه   طههول  وشههه

بههی  وزن هههاار  دار معنههی همبسههتگیولههی  ،کردنههد

 دسههت نیاوردنههد. هبههرد دانههه در بوتههه رههدانههه بهها عمل

نشههان داد کههه در آن پههژوه  نتههایج تجایههه علیههت 

تعهداد دانهه پههر در  وشهه بهاالتری  اثههر مسهتقیو بههر      

داشههته و تعههداد  وشههه در بوتههه    را عملرههرد دانههه 

 .و11) داردعملرههرد بههر مسههتقیو بههاالتری  اثههر ذیههر 

و در تحقیقههی بهها اسههتااده 2211بههااری و همرههاران )

آن از تجایههه علیههت بههه بررسههی عملرههرد و اجههاای 

ههها  هههای متنههوع بههرنج پردا تنههد. آن   در ننوتیهه 

داری معنههی متبههت و گههاارش کردنههد کههه همبسههتگی

بی  طول  وشه، تعهداد دانهه پهر در  وشهه و تعهداد      

 . وشههه در بوتههه بهها عملرههرد دانههه وجههود دارد     

داری بهی  وزن ههاار دانهه    همننی  همبسهتگی معنهی  

تجایهه علیهت نشهان     بها با عملررد مشاهده نرردنهد.  

دنههد کههه طههول  وشههه بههاالتری  اثههر متبههت و      دا

 .و1) مسههتقیو را بههر عملرههرد دانههه داشههته اسههت    

تعییهی   منظهور   و بهه 2213بلهوطاهی و کیهانی )  ب ه  

شهها   انت هها  بههرای بهبههود عملرههرد در بههرنج از 

طریهم تجایههه علیههت گههاارش کردنههد، بههی  صههاات  

تعداد دانه در  وشهه، تعهداد دانهه پهر، نسهبت طهول       

همبسههتگی  تعههداد پنجههه بههارور بههه عههرض دانههه و  

همبسهههتگی مناهههی و  متبهههت و وزن ههههاار دانهههه  

داری بها عملرههرد دانهه داشههته اسهت و تحلیههل     معنهی 

رگرسیون گام بهه گهام نشهان داده کهه صهاات تعهداد       

دانههه در  وشههه، تعههداد پنجههه بههارور و طههول دانههه   

درصهههد از تیییهههرات  1/8و  1/35، 31ترتیهههس  بهههه

آن ایج تجایهه علیهت   کنهد. نته   عملررد را توجیهه مهی  

نشهههان داد کهههه بیشهههتری  اثهههر مسهههتقیو پهههژوه  

ترتیههس مربههو  بههه صهاات تعههداد پنجههه بههارور و   بهه 

. و6) باشهههدتعهههداد کهههل دانهههه در  وشهههه مهههی   

بههه  پژوهشههیو در 2224سههروش و همرهاران )  ر هیو 

مطالعه روابهخ میهان عملرهرد و اجهاای عملرهرد در      

س ههها بیههان کردنههد کههه ضههرای   آن بههرنج پردا تنههد.

دام از صههاات تعههداد  همبسههتگی ننتیرههی هههر کهه   

، وزن  ، تعههداد دانههه پههر در  وشههه    وشههه در بوتههه 

و رسهیدن   درصهد گلهدهی   52روز تها  تعهداد  ،   وشه

باشههد. تجایههه دار مههیکامههل بهها عملرههرد دانههه معنههی

رگرسههیون گههام بههه گههام نشههان داد کههه  ههداکتر      

هها بهه تعهداد  وشهه     ا تالف عملررد دانهه ننوتیه   

تعههداد دانههه در  وشههه، وزن صههد دانههه و  در بوتههه، 

باشهد. نتهایج تجایهه علیهت     طهول بهرن مربهو  مهی    

ها  هاکی از ایه  بهود کهه تعهداد  وشهه        آن پژوه 

اجهاای  تهری   در بوته و تعهداد دانهه در  وشهه مههو    

و بیشههتری  اثههرات  نههدمههؤثر بههر عملرههرد دانههه بود 

مسهههتقیو را روی عملرهههرد دارد. در نتهههایج تجایهههه 

 1/83عامههل را انت هها  کردنههد کههه ههها، شهه   عامههل

 .و26) هها را توجیهه کهرد    درصد از تیییهرات کهل داده  

و بها بررسهی ارتبها  بهی      2212آشااق و همرهاران ) 

هههای صههاات مرفولونیهه  و عملرههرد در ننوتیهه   

برنج، نشان دادنهد کهه طهول  وشهه، تعهداد دانهه در       
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 وشههه و وزن دانههه در  وشههه بهها عملرههرد دانههه     

ههها بهها اسههتااده از   دارنههد. آن داریهمبسههتگی معنههی

هههای اصههلی مشهه   کردنههد کههه تجایههه بههه مؤلاههه

 16طهار مؤلاه با مقهادیر ویهژه بهاالی یه  بهی  از      

بها توجهه   و. 5درصد از تیییهرات را توجیهه نمودنهد )   

گیههری عوامههل پنهههانی در شههرل   ی کهههبههه اهمیتهه 

و لهاوم   دارنهد  ها بهر عملرهرد دانهه    صاات و ت ثیر آن

رهمرن  اجههاای عملرههرد بههر  تعیههی  مسههیرهای بهه 

 ههای اصهال ی  عملررد دانه جههت بهبهود در برنامهه   

ی عوامههل پنهههانی در یایهه  مطالعههه بههه شناسهها و،15)

توجیههه و شههنا ت روابههخ دا لههی بههی  صههاات و   

تهری  صهاات مهرتبخ بها عملرهرد دانهه در       تعیی  مهو

و  ههای موتانهت پیشهرفته طهارم محلهی     گاین  الیه  

در دو منطقههه تههر، جههامعمنظههور  فههول نتههایج   بههه

 انجام شد.

 

 ها روش و مواد

، بهها بههرنج راههو طههارم محلههی یهه  راههو بههومی  

باشهد، بها اسهتااده از    عملررد پا ی  و کیایت باال مهی 

 152و بهها ذلظههت  EMSت )ونامتههان سههولا  اتیههل

ننوتیهه  انت هها  شههده از   12 مههوالر، تعههداد   میلههی

ایهه  راههو کههه بعههد از هشههت  یافتهههجههه جمعیههت 

هههای بهها  لههوت بههاال تبههدیل شههدند  نسهل بههه الیهه  

همهراه راهو والهدی و اراهام نهدا و طهارم هاشهمی         به

هههای کامههل تفههادفی در سههه طههرح بلههو  در االههس

دو منطقههه اسههتان مازنههداران )سههاری و     در ترههرار

یرسههان صههورت  بههه 1335تنرههاب و در سههال زراعههی 

 1/1×6هها   ابعهاد کهرت  مورد ارزیهابی اهرار گرفتنهد.    

متهر بهود.   سهانتی  25×25هها   مربع و فواصهل بوتهه   متر

 52تههها  روزدر طهههول دوره رشهههد صهههااتی ماننهههد 

تها رسهیدن کامهل دانهه، ارتاهاع       روزدرصد گلهدهی،  

متهرو، تعهداد پنجهه بهارور، طهول  وشهه       بوته )سانتی

دانهه پهر و پهو  در  وشهه، وزن      تعهداد مترو، )سانتی

متهرو،  طهول و عهرض دانهه )میلهی    هاار دانهه )گهرمو،   

در هرتهارو، نسهس طهول بهه      گهرم عملررد دانه )کیلو

 ، طهههول و عهههرض بهههرن پهههرطو  عهههرض دانهههه 

مترو، نسبت طهول بهه عهرض بهرن پهرطو بهه        )میلی

روش ارزیهههابی اسههههتاندارد مؤسسههههه تحقیقههههات  

 در نمونهه تفهادفی   سهه و و بها  16المللهی بهرنج )   بی 

شههد. گیههری و ثبههت  هههر وا ههد آزمایشههی، انههدازه  

هههای زراعههی در  اانههه و زمههی  اصههلی     مراابههت

در  اانهههه شهههامل اسهههتااده از پوشههه  نهههایلونی  

منظههور جلههوگیری از سههرمای زوردرن اوایههل     بههه

ی، مبههارزه بهها  یهههای شههیمیا بهههار، مفههرف کههود  

ههای ههرز، مبهارزه بها آفهت کهرم سهااه  هوار          عل 

منطقههه و در هههر  بههه روش معمههولبههرنج و آبیههاری 

انجهام شهد. در زمهان     یرنوا هت صهورت   به دو مران

مربههع هههر وا ههد  از یهه  متههر ،رسههیدن کامههل دانههه

بوتههه بههرای   11آزمایشههی پهه  از  ههذف  اشههیه،  

تههوزی   و گردیههدبرداشههت محاسههبه عملرههرد دانههه  

درصههد محاسههبه   14رطوبههت بر سههس  وزن دانههه

گردیههد. جهههت پههی بههردن بههه ارتبهها  بههی  متییرههها  

هها تعیهی  گردیهد.     بهی  آن  سهاده  س همبسهتگی یضرا

منظور بررسی ت ثیر هر یه  از صهاات مهورد نظهر      به

بههر روی متییههر تههابع و همننههی  کههاه  متییرهههای  

ی کههه اثههر نههاطیای بههر  یمسههتقل و  ههذف متییرههها

روی متییههر تههابع دارنههد و بههرازش بهتههری  مههدل، از  

 و.26روش رگرسههیون گههام بههه گههام اسههتااده شههد )  

 تاثهههرا و )ضهههرا س علیهههتو  اثهههرات مسهههتقیو 

س ی)ضههههرا س علیههههت در ضههههرا مسههههتقیو ذیههههر

تجایههه  بهها اسههتااده از دانههه بههر عملرههرد همبسههتگیو

اثهرات   و انجهام شهد.  12لهوو )  بهه روش دی و  علیت

مانده یا ب شی از تیییرات متییهر وابسهته کهه بها      باای

گههردد از متییرهههای مسههتقل در مههدل توجیههه نمههی  

، کههه در آن شههدبههرآورد      √ طریههم فرمههول 

R
در مههدل رگرسههیون طندگانههه    تبیههی ضههریس   2
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منظههور شههنا ت  بههه و.11باشههد )اسههتاندارد شههده مههی

ی گروههههی یروابهههخ دا لهههی صهههاات و شناسههها  

متییرهههای بهها بیشههتری  همبسههتگی، تجایههه بههه      

و طههر    اصههلی هههایههها بهها روش مؤلاههه  عامههل

بهرای نامگهذاری ههر     انجهام شهد.   واریمره   عاملی

س یههها، بهها توجههه بههه مقههدار ضههرا    یهه  از عامههل 

ها، صاات انت ها  شهده و بهر اسهان ماهیهت       عامل

صههاات انت ههابی نههامی مناسههس بههرای آن عامههل     

بهرای تهیهه مهاتری  ضهرا س عهاملی،       انت ا  شهد. 

هها بارگتهر از یه      ی که مقهادیر ویهژه آن  یها آن عامل

هها بها اسهتااده    سهازی داده آمهاده بودند انت ا  شدند. 

 نیههاز مههورد محاسههبات آمههاریو  Excelافههاار  از نههرم

 انجام شد. SPSS 23افاار  وسیله نرم به

 

 نتایج و بحث

میهان صهاات    سهاده  نتهایج  اصهل از همبسهتگی    

مهههورد بررسهههی در دو منطقهههه سهههاری و تنرهههاب   

 ،در ههههر دو منطقههههنشهههان داد کهههه ، و1)جهههدول 

عملرههرد بهها صههاات وزن هههاار دانههه و تعههداد پنجههه 

دار و بهها ارتاههاع بوتههه    همبسههتگی متبههت و معنههی  

کههه در وااههع  داشههتدار معنههیهمبسههتگی مناههی و 

ههای پاکوتهاه بها تعهداد     ننوتیه  گر عملررد باالتر بیان

. در منطقههه باشهد مههیپنجهه و وزن ههاار دانههه بیشهتر    

درصههد  52تنرههاب  عملرههرد بهها صههاات روز تهها    

گلدهی، روز تها رسهیدگی کامهل و نسهبت طهول بهه       

دار داشههت و معنههیعههرض دانههه همبسههتگی متبههت و 

دار  بههرن پههرطو همبسههتگی مناههی و معنههی طههولبهها 

هههای در وااههع در تنرههاب  ننوتیهه   .مشههاهده شههد 

تههر و واجههد  دیههررنمههورد مطالعههه  پرمحفههول 

تههری هههای بلنههدتر و طههول بههرن پههرطو کوتههاه  دانههه

سهههروش و همرهههاران ر هههیوههههای یافتهههه .بودنهههد

دار  معنههی متبههت و مؤیههد وجههود همبسههتگی و2224)

درصههدگلدهی و روز تهها  52عملرههرد و روز تهها بههی  

و عههدم وجههود   باشههددانههه مههی رسههیدگی کامههل  

بههی  عملرهرد و وزن صههد دانههه   دارهمبسهتگی معنههی 

را ارتاههاع بوتههه و طههول بههرن پههرطو    همننههی  و

در تطههابم بهها نتههایج ایهه     .و26) گههاارش نمودنههد 

و 2212بهههابو و همرههههاران )  ارراوینهههد وه  ژپههه 

را بها ارتاهاع بوتهه مناهی و      عملرهرد دانهه  همبستگی 

دار متبهت و معنهی  دار و بها تعهداد پنجهه بهارور     معنهی 

هههادرو و همرههاران ب همننههی  .و23) گههاارش کردنههد

روز تهها  بهها صههاتعملرههرد  همبسههتگی نیهها و2212)

گههاارش دار متبههت و معنههی درصههد گلههدهی را  52

همبسههتگی کههه و 2222نههژاد )هنههرنتههایج . و3) کردنههد

را بهها وزن ههاار دانههه، تعههداد   عملرهرد دانههه در بوتهه  

پننه، رسیدن کامهل دانهه و نسهبت طهول بهه عهرض       

مناهی و   دار و بها ارتاهاع بوتهه    معنهی را متبهت و   دانه

 پههژوه بیههان کههرده بههود بهها نتههایج ایهه    دار معنههی

اسههالم و همرههاران  همننههی  .و11) مطابقههت داشههت

دار عملرههرد  و بههه همبسههتگی متبههت و معنههی 2215)

روز تهها  و درصههد گلههدهی  52بهها صههاات روز تهها  

در منطقههه . و18) رسهیدگی کامههل دانهه اشههاره کردنهد   

داری بههی  صههاات  سههاری همبسههتگی متبههت و معنههی

هههای در برنامههه بنههابرای  ،داشههتفنولونیهه  وجههود 

اصال ی برای افهاای  یها کهاه  طهول دوره رشهد      

درصههد گلههدهی   52تههوان بهها بررسههی روز تهها    مههی

ت مههی  مناسههس و اابههل ابههولی از طههول رسههیدگی  

گیاهههان مههورد مطالعههه داشههت و انت هها  را زودتههر  

و 2222) و رضهها ی اههوامیانجههام داد کههه بهها نتههایج  

در ههههر دو منطقهههه طهههول  .و12)داشهههت مطابقههت  

 وشه با تعهداد دانهه پهر، تعهداد دانهه پهو  و طهول        

وزن هههاار  بههرن پههرطو همبسههتگی متبههت داشههت. 

، تعههداد دانههه بهها ارتاههاع بوتههه در هههر دو منطقههه دانههه

 و تعههداد دانههه پههر همبسههتگی مناههی نشههان داد پههو 

ها در منطقهه تنرهاب  وزن ههاار دانهه بها       بر ای  عالوه

پهرطو و نسهبت طهول بهه      طول  وشه، طهول بهرن  
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ایهه   عههرض بههرن پههرطو همبسههتگی مناههی داشههت.

ی یهها ننوتیه  اسهت کهه    موضهوع مطالس بیانگر ای  

 پهرطو  وشهه و طهول بهرن    طهول   بوتهه، با ارتاهاع  

فههاز  دلیهل   وشهه بهه   ردبیشههتر تعهداد دانهه   بلنهدتر و  

ی تولیهد مهاده  شه  کمتهر    نهایتها   تهر  رویشی کوتاه

و ههها کههوطرتر شههده ،  جههو دانهههداشههته در نتیجههه

یهد ایه    ی. در ت و22) یابهد وزن هاار دانه کهاه  مهی  

و بههه 2223پههور و محمههد صههالحی )  الههه الههی نتههایج

و  پهر  همبستگی منای وزن صهد دانهه بها تعهداد دانهه     

. همننههی  و4) تعههداد دانههه پههو  اشههاره کردنههد    

و نیها بهه همبسهتگی مناهی وزن ههاار      2222هنرنژاد )

 وشهه و ارتاهاع بوتهه    دانهه بها تعهداد دانهه پهو  در      

. نتههایج آگههاهی و همرههاران و11) اشههاره کههرده بههود

نشههان داد وزن صههد دانههه بهها طههول      نیههاو 2212)

مطابقههت  ،دار دارد  وشههه همبسههتگی مناههی و معنههی

 .و3) داشت

رگرسیون گام به گام از نتایج  اصل : تجزیه علیت

و نشان داد که تعداد پنجه بارور، ارتااع بوته 2)جدول 

 گذار بر صاات ت ثیرو تعداد روز تا رسیدگی کامل دانه 

تعداد پنجه بارور  ،. در منطقه ساریبودندعملررد دانه 

رات عملررد را توجیه نمود و یدرصد تیی 36بی  از 

متییر تعداد روز تا رسیدگی کامل  ،پ  از پنجه بارور

گرسیونی شد که در نهایت ای  دو نیا وارد مدل ر

درصد تیییرات عملررد را در منطقه  42صات بی  از 

ساری توجیه کردند. در منطقه تنراب  ابتدا ارتااع بوته 

درصد از تیییرات  25وارد مدل رگرسیونی شد که 

عملررد را توجیه کرد و پ  از ای  متییر تعداد روز 

که رسیدگی کامل وارد مدل شد و مش   شد  تا

 مربو  بهدرصد تیییرات عملررد  43بی  از 

. سایر صاات مورد دبوصات مذکور  گذاری دو ت ثیر

. بنابرای  ندمطالعه ت ثیری در مدل رگرسیونی نداشت

ها را در علت اساسی ا تالف در عملررد ننوتی 

توان به تااوت تعداد پنجه بارور و منطقه ساری می

تنراب  به تااوت در روز تا رسیدگی کامل و در منطقه 

با  .ارتااع بوته و روز تا رسیدگی کامل نسبت داد

توجه به ای  نتایج صات روز تا رسیدگی کامل 

که در هر دو محیخ )مرانو  بودای تری  مؤلاه مهو

. و علت داشتارتبا  نادیری را با عملررد دانه 

ها را می توان به اساسی ا تالف در عملررد دانه الی 

مقادیر  در زمان رسیدگی دانه نسبت داد. تااوت آنها

دست آمده در رگرسیون گام  هس تبیی  بیمتوسخ ضرا

، بودبه دامنه تیییرات متییر مستقل وابسته  به گام

که افاای  و کاه  تنوع در متییر مستقل  طوری به

Rترتیس سبس افاای  و کاه  مقدار  به
د شو می 2

عملررد،  متییربا توجه به کمی بودن  ا تماال و  و13)

به اثرات محیطی  از ای  ضریس سهو اابل توجهی

. نتایج تجایه یافت )عوامل ذیراابل کنترلو ا تفات

همبستگی بی  صاات اگر طه ارتبا  بی  عملررد و 

تعیی  اثرات مستقیو  ،د اماکرسایر صاات را بیان 

شدهو و ذیرمستقیو  د)ضریس رگرسیونی استاندار

شده در  دن استاندار) اصل ضر  ضریس رگرسیو

تجایه با ضریس همبستگیو ای  صاات با عملررد 

. نتایج  اصل از تجایه علیت پذیر است امرانعلیت 

در منطقه ساری  دادنشان و 1و شرل  4 ،3جداول )

 ،صاات تعداد پنجه بارور و روز تا رسیدگی کامل دانه

و بیشتری   بودندصاات مؤثر بر عملررد دانه 

دار افاایشی عملررد دانه با تعداد پنجه همبستگی معنی

با افاای  تعداد پنجه  .و1ی شد )جدول یبارور شناسا

کننده و نیا بارور سطح برن که همان منبع فتوسنتا

افاای   ،باشدم ان یا محل ذ یره مواد در گیاه می

 شود.نهایت باعث افاای  عملررد مییافته و در 

شود دانه سبس میشدن همننی  افاای  طول دوره پر

که گیاه زمان بیشتری برای فتوسنتا و تولید مواد 

فتوسنتای داشته باشد و با انتقال مواد ذذا ی بیشتر به 

اثرات مستقیو و  و.23دانه عملررد دانه افاای  یابد )
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تعداد پنجه بارور و روز تا رسیدگی کامل دانه با  متبت

صات  اارتبا  بعملررد دانه اهمیت ای  صاات را در 

توان برای و بنابرای  می دادپینیده عملررد نشان 

های دارای عملررد باال از ای  صاات انت ا  ننوتی 

ن با تعداد رهای دیردر انت ا  استااده کرد و ننوتی 

پنجه بارور بیشتر عملررد دانه بیشتری را  واهند 

داشت. در منطقه تنراب  اثر مستقیو و منای ارتااع 

مستقیو و متبت روز تا رسیدگی کامل دانه بوته و اثر 

و نتایج  بیشتری  ت ثیر را بر صات عملررد داشت

همبستگی ساده نیا نشان داد که بیشتری  همبستگی 

مربو  به صات ارتااع بوته بوده  منای و دار معنی

های پاکوتاه از  فوصیات سااه .و1است )جدول 

 شود ومرفولونیری اراام اصالح شده محسو  می

د، زیرا ننق  مهمی در عملررد ای  محفول دار

در مقابل کوتاه و محرو مقاومت بیشتری  هایسااه

را کود ازت زیاد مفرف   وابیدگی بوته داشته و

 نه تنها که ی  گیاه پا بلندتر در  الی، نمایدتحمل می

واکن   دارد بلره ساسیت بیشتری به  وابیدگی 

 و.34) ددهنشان میکمتری به مفرف ازت نیا 

ها برای عملررد بنابرای  برای انت ا  همی  ننوتی 

بر صات روز  بایست عالوهبیشتر در منطقه تنراب  می

تا رسیدگی دانه به صات ارتااع بوته نیا توجه کرد که 

با توجه به منای بودن اثر مستقیو ارتااع بوته 

دانه  عملررد ترو دیررن ترهای پاکوتاه ننوتی 

راتنا و همراران  با نتایج که دهند.نشان میبیشتری را 

های پاکوتاه عملررد دانه بیشتری که ننوتی  و2215)

بر  و مبنی2215نتایج اسالم و همراران ) و و28) دارند

 دگی کامل بر عملررد دانهینق  اثر مستقیو روز تا رس

. همننی  با نتایج ساتشرومار و داشتمطابقت  ،و18)

 ،و2211  و همراران )و،  س2212ساراوانان )

بابو ا رراویندو و 2221گاافرودی و همراران )ابوذری

با افاای  تعداد  نشان دادند و که2212و همراران )

پنجه بارور در اراام برنج عملررد دانه بیشتری  اصل 

ید یت در  .و23، 1، 14، 33) داشتمطابقت  ،شود می

و و 2213شریای و همراران ) پژوه نتایج ای  

و به نق  تعداد پنجه بیشتر در بوته و 2222هنرنژاد )

در  ،پاکوتاهی در بهبود عملررد اشاره کردند

زاده و همراران  بی ای  نتایج  ،که بر  الف صورتی

به اثر مستقیو و  و2212و همراران ) ننانداو، 2213)

 عملررد دانه در برنج اشاره کردند متبت ارتااع گیاه بر

 . و25، 8، 11، 34)
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 .معادالت ب آورد عملک د دانه ب  حسب خصوصیات وابسته ب  مبنا  رگ سیون گام به گام  -2جدول 

Table 2. Estimation equations of grain yield according to related characteristics based on stepwise regression. 
 منطقه تنراب 

Tonekabon location 

 منطقه ساری
Sari location 

F R2 
 معادالت

Equation 
 مر له
Step 

F R2 
 معادالت

Equation 
 مر له
Step 

20.39 ** 0.251 Y= 8527.21-30.94H 1 27.75 ** 0.379 Y= -2780.25+2765.60 D 1 
21.09 ** 0.435 Y=5800.65-27.94 H 

+1388.68T 
2 17.74** 0.425 Y= -8667.39+2703.64 

D+71.96 T 
2 

Y ،D ،H  وT ترتیس عملررد، تعداد پنجه بارور، ارتااع بوته و روز تا رسیدگی کامل دانه. به 

Y, D, H and T, yield, number of fertile tiller, plant height and days to full maturity, respectively. 

 
 .در منطقه سار  ب  عملک د ب نج تعداد پنجه بارور و روز تا رسیدگی کاملاث ات مستقیم و غی مستقیم  -3جدول 

Table 3. Direct and indirect effect of number of fertile tiller and days to full maturity on rice yield  in Sari location. 

1باایمانده  
Residual 

 ضریس همسبتگی با عملررد

Correlation coefficient 
with yield 

مستقیو از طریم اثرات ذیر  

Indirect effects through 
 

 روز تا رسیدگی 

 کامل دانه

Days to full maturity 

تعداد پنجه 

 بارور

number of 
fertile tiller 

 اثر مستقیو
Direct 
effect 

 صاات

Traits 

0.563 

0.627** 0.014 - 0.613 
 تعداد پنجه بارور

No. of fertile tiller 

0.277ns - 0.035 0.242 
 روز تا رسیدگی کامل دانه

Days to full maturity 
1 √      , R2=0.683 

ns  درصد. 1داری در سطح ا تمال  معنی تااوت دار و ترتیس ذیر معنی به: **و 
ns and **: Non significant and  significant at the 1% levels of probability, respectively. 

 
 .در منطقه تنکابن ب  عملک د ب نج اث ات مستقیم و غی مستقیم ارتفاع بوته و روز تا رسیدگی کامل -4جدول 

Table 4. Direct and indirect effect of plant height and days to full maturity on rice yield in Tonekabon location. 

1باایمانده  
Residual 

همسبتگی با ضریس 

 عملررد
Correlation 

coefficient  with yield 

 اثرات ذیر مستقیو از طریم
Indirect effects through 

 

 روز تا رسیدگی کامل دانه

Days to full maturity 

 ارتااع بوته

Plant 
height 

 اثر مستقیو
Direct 
effect 

 صاات

Traits 

0.588 
-0.501** -0.049 - -0.452 

 بوتهارتااع 

Plant height 

0.482** - 0.051 0.431 
 روز تا رسیدگی کامل دانه

Days to full maturity 
1 √      , R2=0.654 

 درصد. 1داری در سطح ا تمال  معنی تااوت **
**: significant at the 1% levels of probability. 
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 .نمودار تجزیه علیت. باال م بوط به منطقه سار ، پائین م بوط به منطقه تنکابن -1شکل 

Figure 1. Chart of path analysis. Above related to Sari location, below related to Tonekabon location. 

 

نتههایج  اصههل از تجایههه بههه  : هههاتجزیههه بههه عامههل 

ترتیههس در  ههها بههرای منههاطم سههاری و تنرههاب  بههه عامههل

عامهل   پهنج ارا هه شهد. در منطقهه سهاری      1و  5جداول 

درصههد  66در مجمههوع بههی  از   انت هها  شههدند کههه 

عنههوان عامههل  نههد. عامههل اول بهههدتییههرات را توجیههه کر

گیهاه نامیهده شهد. در ایه  عامهل صهاات        مرفوفنولهونی 

طههول دانههه، عههرض بههرن پههرطو، روز تهها رسههیدگی    

و  بها عالمهت متبهت    درصهد گلهدهی   52کامل، روز تها  

بنههابرای   .نداههرار داشههتبهها عالمههت مناههی ارتاههاع بوتههه 

تههر، هههای پاکوتههاه کههه بهها ایهه  عامههل الیهه   شههدبیههان 

هههای بلنههد و بههرن پههرطو   تههر و واجههد دانههه رندیههر

صهاات  عامهل دوم کهه    شهوند.  تهر انت ها  مهی    عریض

اههرار  در آنو طههول  وشههه  پههر و پههو  تعههداد دانههه

. اری شهد ذعنهوان  وشهه و اجهاای آن نامگه     بهه  ندداشت

و تعهداد پنجهه    در عامل سوم عملرهرد، وزن ههاار دانهه   

و داد  بههارور بیشههتری  رابطههه را بهها ایهه  عامههل نشههان  

نامیههده شههد. در عامههل طهههارم  تولیههدعنههوان عامههل  بههه

عهرض دانههه و نسهبت طههول بهه عههرض دانهه بیشههتری      

عنهوان انهدازه دانهه شهنا ته شهد.       و بهه  ندرابطهه را داشهت  

عامل پنجو کهه بیشهتری  همبسهتگی را بها طهول بهرن       

 عهرض بهرن پهرطو داشهت،     پرطو و نسبت طهول بهه  

عامهل انهدازه بهرن پهرطو نامگهذاری شهد. در        عنوان به

عامههل  طهههارههها در منطقههه تنرههاب   تجایههه بههه عامههل

 ،عامههل اول صههاات طههول دانههه  در انت هها  شههدند،  

Grain yield 

Grain yield 

Number of fertile tiller 

Day to full grain maturity 

Remaining amount  

Plant height 

Day to full grain maturity 

Remaining amount 
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همهراه   بهه  عرض دانهه و نسهبت طهول بهه عهرض دانهه      

بیشههتری  همبسههتگی را بهها  درصههد گلههدهی 52روز تهها 

نی وو فنوله دانهه   ویژگهی ای  عامل داشهتند و بهه عامهل    

مقایسههه نتههایج  اصههل از دو منطقههه   نامگههذاری شههد.

مربو  به عامهل اول نشهان داد کهه صهااتی نظیهر طهول       

درصد گلهدهی بهه طهور متبهت نقه        52دانه و روز تا 

 گیری عامل اول ایاا نمودند.نسبتا  ثابتی در شرل

عنههوان عامههل   بههه در منطقههه تنرههاب   دومعامههل  

نامیههده  و اجههاای عملرههرد  فوصههیات مرفولههونی

صهاات طهول بهرن پهرطو،     شد که در ای  دو عامهل  

طههول  وشههه و وزن هههاار دانههه )بههه عنههوان عامههل   

دومو و صههاات ارتاههاع بوتههه و عههرض بههرن پههرطو 

مقایسههه  .داشههتند)مربههو  بههه عامههل طهههارمو اههرار  

م در دو منطقهه نشههان داد  نتهایج مربهو  بهه عامهل دو    

کههه صههااتی نظیههر طههول  وشههه، تعههداد دانههه پههر و  

تعههداد دانههه پههو  در  وشههه در جهههت متبههت ایهه   

عامههل را تحههت تهه ثیر اههرار دادنههد کههه بیههانگر ثبههات 

ای  عامل در رابطه بها صهاات ذکهر شهده نسهبت بهه       

در منطقهه   عامهل سهوم   .بهود شرایخ محیطی م تله   

تهها رسههیدگی   صههاات عملرههرد، روز کههه  ،تنرههاب 

کامههل و نسههبت طههول بههه عههرض بههرن پههرطو      

بیشتری  همبسهتگی را بها ایه  عامهل نشهان دادنهد و       

عنهوان   با توجه به بار عاملی بیشهتر عملرهرد دانهه بهه    

اسههان بههر نامیههده شههد.  و دیررسههی تولیههدعامههل 

مقایسههه نتههایج  اصههل از دو منطقههه بههرای عامههل    

اسهان  هها بهر    رسد که انت ها  الیه    نظر می سوم، به

توانههد منجههر بههه افههاای    افههاای  عامههل سههوم مههی 

تعداد پنجهه بهارور و بهه دنبهال آن افهاای  عملرهرد       

هههای موتانههت جمعیههت مههورد مطالعههه  دانههه در الیهه 

عامههل طهههارم و مجمههوع دو مقایسههه نتههایج  گههردد.

 بها پنجو )به عنوان یه  عامهلو بهرای منطقهه سهاری      

منطقههه تنرههاب  مشهه   شههد کههه در عامههل طهههارم 

بت طههول بههه عههرض بههرن پههرطو در سههاری در نسهه

جهههت متبههت و در تنرههاب  در جهههت مناههی ایهه     

ر اههرار دادنههد کههه بیههانگر تهه ثیر عامههل را تحههت تهه ثی

 باشد.و شرایخ محیطی بر ای  صات میمنطقه 

هها نشهان داد    کلی نتهایج تجایهه بهه عامهل    رطو  به 

، دوم و ههها بههر اسههان عامههل اولکههه انت هها  الیهه 

 ،تههرمنجههر بههه دوره رشههد طههوالنی توانههد مههی سههوم

و طهول  وشههه، افهاای  تعههداد    افهاای  طهول دانههه  

پنجههه بههارور و در نهایههت افههاای  عملرههرد دانههه    

  بها  یصات یها صهاات اابهل تشه     شناسایی  شود.

ههای اصهال ی از    برنامهه بها  ارتبها    در دانهه  عملررد

کههه ایهه    طههوری اهمیههت شههایانی بر وردارنههد، بههه  

اابهل تشه ی  بهوده تهها    صهاات بایسهتی در مارعهه    

پهور   الهه الهی  موجس افاای  راندمان گهاین  شهود.   

و شههه  عامهههل را در  2223و محمهههد صهههالحی ) 

درصهد   86ی کردنهد کهه   یههای بهرنج شناسها    ننوتی 

آنهان نیها دو عامهل اول و    . شهد تیییرات را شامل مهی 

درصههد تیییههرات را  3/31ششههو را کههه در مجمههوع  

عنهوان عامههل   بهه و کردنهد ادذههام نمودنهد   توجیهه مهی  

سههروش ر ههیو. و4) مرفولونیهه  نامگههذاری کردنههد

، در مطالعهههه روابهههخ میهههان   و2224و همرهههاران )

شهه  عامههل را   عملرههرد و اجههاای آن در بههرنج،  

درصههد از تیییههرات کههل  1/83ی کردنههد کههه یشناسهها

گرفتنههد و آنههان نیهها دو عامههل  مههیههها را در بههر  داده

 3/26)دوم و ش و را با یرهدیگر ادذهام کردنهد کهه     

عنههوان  کردنههد و بهههمههیههها را توجیههه  درصههد از داده

اربههانی و  .و26) عامههل عملرههرد نامگههذاری کردنههد 

هها   و بها اسهتااده از تجایهه بهه عامهل     2211همراران )

 62/66ههای بهرنج سهه عامهل را کهه       بر روی ننوتی 

درصههد از تیییههرات کههل داده را توجیههه کردنههد را    

بودنههد از کههه ایهه  عوامههل عبههارت  ی کردنههدیشناسهها

 فوصیات مرفولونیه ، عامهل عملرهرد و اجهاای     

. اشهههااق و و13) عملرهههرد و عامهههل فنولونیههه   

و نیههها در بررسهههی  فوصهههیات 2212همرهههاران )
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هههای بههرنج طهههار مرفولههونیری و عملرههرد ننوتیهه 

درصهههد  6/16کردنهههد کهههه  شناسهههایی را مؤلاهههه 

. ناشههیموتو و و5) تیییههرات کههل را توجیههه کردنههد  

یها بهها مطالعهه بهر روی جمعیتههی    و ن2214همرهاران ) 

ی یهههای بههرنج شهه  مؤلاههه را شناسهها   از ننوتیهه 

درصهد تیییهرات کههل داده را    82کردنهد کهه بههی  از   

هها  ه عامهل بهر اسهان تجایهه به    . و24) کردتوجیه می

هههای هههای موتانههت بههر اسههان عامههلانت هها  الیهه 

عنههوان شهها   انت هها  در    اول، دوم و سههوم بههه 

منظههور بهبههود اجههاای  هههای بههه نههژادی و بههه برنامههه

توانههد از بههازدهی  عملرههرد و عمرلههرد دانههه مههی   

 بیشتری بر  وردار باشد.
 

 .منطقه سار  تجمعی پنج عامل اول در و جزءها   ، واریانس  دوران یافتهها بار عامل -5 جدول

Table 5. Rotated factor loadings, partial and cumulative variances of the first five factors in Sari location. 

ها عامل  

Factores 
 صاات
Traits 

5 4 3 2 1 

-0.129 -0.042 0.845 0.132 0.102 
 عملررد
yield 

0.221 0.197 0.182 0.004 0.695 
 طول دانه

seed length 

0.018 -0.927 0.132 -0.046 -0.007 
 دانهعرض 

seed weight 

0.051 0.120 -0.301 0.495 -0.695 
 ارتااع بوته

plant height 

-0.355 -0.020 -0.376 0.240 0.615 
 عرض برن پرطو
flag leaf weight 

-0.017 -0.037 -0.002 0.929 -0.012 
 تعداد دانه پر در  وشه

no. of filled seeds per panicle 

-0.236 0.146 0.328 0.293 0.561 
 روز تا رسیدگی کامل

days to full maturity 

0.037 0.224 -0.034 0.110 0.854 
 درصد گلدهی 52روز تا 

days to 50% flowering 

0.008 -0.179 0.543 -0.424 0.334 
 وزن هاار دانه

1000 seeds weight 

0.232 0.085 -0.097 0.826 0.221 
 طول  وشه

panicle length 

0.783 0.022 -0.230 0.211 0.317 
 طول برن پرطو

flag leaf length 

-0.271 0.342 -0.349 0.478 0.406 
 در  وشه تعداد دانه پو 
seeds per panicle unfilledno. of  

0.071 -0.045 0.802 -0.215 -0.002 
 تعداد پنجه بارو

no. of fertile tiller 

0.097 0.875 0.018 0.048 0.420 
 عرض دانهنسبت طول به 

length to width ratio of grain 

0.947 0.030 0.105 -0.002 -0.213 
 نسبت طول به عرض برن پرطو

length to width ratio of flag leaf 

1.904 1.912 2.239 2.467 3.050 
 مقادیر ویژه

eigenvalues 

12.690 12.747 14.927 16.450 20.332 
 درصد واریان 

variance percentage 

77.145 64.455 51.708 36.781 20.332 
 درصد واریان  تجمعی

cumulative of  variance percentage 
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 .در منطقه تنکابنعامل اول  چهارتجمعی  و جزءها   ها  دوران یافته، واریانس بار عامل -6 جدول
Table 6. Rotated factor loadings, partial and cumulative variances of the first four factors in Tonekabon location. 

ها  عامل  

Factors 
 صاات
Traits 

4 3 2 1 

-0.056 0.770 -0.210 0.297 
 عملررد
yield 

-0.019 0.659 -0.082 -0.046 
 تعداد پنجه بارو

no. of fertile tiller 

0.002 0.487 0.548 0.540 
 درصد گلدهی 52روز تا 

days to 50% flowering 

-0.075 0.184 -0.680 0.114 
 وزن هاار دانه

1000 seeds weight 

-0.094 0.119 0.168 0.799 
 طول دانه

seed length 

0.549 -0.451 0.292 -0.463 
 ارتااع بوته

plant height 

-0.036 -0.550 0.593 0.262 
 طول برن پرطو

flag leaf length 

0.839 0.124 0.082 0.210 
 عرض برن پرطو
flag leaf weight 

0.405 -0.285 0.531 0.471 
 طول  وشه

panicle length 

0.454 0.634 0.020 0.130 
 روز تا رسیدگی کامل

days to full maturity 

-0.191 0.037 0.061 -0.774 
 عرض دانه

seed weight 

0.061 -0.164 0.717 0.014 
 تعداد دانه پر در  وشه

panicleno. of filled seeds per  

0.003 0.066 0.870 0.113 
 در  وشه تعداد دانه پو 
seeds per panicle unfilledno. of  

0.088 0.061 0.046 0.963 
 نسبت طول به عرض دانه

length to width ratio of grain 

-0.510 -0.579 0.486 0.152 
 نسبت طول به عرض برن پرطو

length to width ratio of flag leaf 

1.703 2.690 3.080 3.160 
 مقادیر ویژه

seigenvalue 

11.354 17.936 20.530 21.068 
 درصد واریان 

variance percentage 

70.888 59.534 41.598 21.068 
 درصد واریان  تجمعی

cumulative of  variance percentage 
 

 گيری کلینتيجه

هها   اصهل از تجایهه بهه عامهل    بر اسهان نتهایج    

ههای انت ها    شهود کهه برنامهه   طور اسهتنبا  مهی   ای 

بههرای افههاای  عملرههرد دانههه، افههاای  دوره رشههد   

رویشههی و افههاای  تعههداد پنجههه بههارور در جامعههه   

طههور همامههان  هههای موتانهت مههورد بررسههی بهه  الیه  

باشد. بر اسهان نتهایج تجایهه علیهت،      پذیر میامران

افههاای  در تعههداد پنجههه بههارور، و تعههداد روز تهها    
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رسههیدگی کامههل و کههاه  ارتاههاع بوتههه، منجربههه    

توده گیهاه و همننهی  افهاای  بیشهتر      افاای  زیست

شههود، بیشههتری  اثههر را در عملرههرد ر دانههه مههییذ هها

دانههه دارنههد. تعههداد پنجههه بههارور شهها   بسههیار    

  عملرهرد از طریهم انت ها  و    مهمی جههت افهاای  

باشهد. از نظهر عملرهرد    نهژادی مهی  های به سایر برنامه

باشههد، زیههرا دانههه هههدف انت هها  اراههام پاکوتههاه مههی

ههها اابلیههت کودپههذیری بیشههتری دارنههد و  طههر    آن

کنههد بنههابرای  انت هها   ههها را تهدیههد نمههی  ورن آن

توانهد عملرهرد   برای بهبود همامان ایه  صهاات مهی   

تههوان ههها مههی ای  دهههد و همننهی  از آن دانهه را افهها 

ی بههرای انت هها  اراههام بهها  یهههابههه منالههه شهها   

 عملررد باال استااده نمود.
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