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 چکيده

 
از آنجايي که   .  يکی از مهمترين اهداف اصالحی در هر برنامه بهنژادی افزايش عملکرد دانه می باشد              

ارزش اقتصادی يک گياه به ارزش صفات مختلف آن بستگی دارد لذا اصالح کنندگان نباتات برای                     

حداکثر نمودن ارزش اقتصادی يک گياه هميشه گزينش هايي را بطور همزمان بر روی چندين صفت                    

 استفاده از شاخصهای گزينشی يکی از مهمترين معيارها برای رسيدن به اين هدف می                .  انجام داده اند  

و در    از موسسه تحقيقات برنج کشور تهيه      رقم برنج ايراني و خارجي        ٤٩تعداد  در اين آزمايش    .  باشد

١٣٨٠مزرعه تحقيقاتی مرکز آموزش کشاورزي تنکابن در قالب طرح التيس مربع با دو تکرار در سال                   

عه از نظر صفات    ي مورد مطال   نشان داد كه ژنوتيپها     داده ها تجزيه واريانس   .  مورد مطالعه قرار گرفتند   

 نشان داد كه    تيکیب همبستگي فنوتيپي و ژن    يبررسي ضرا .  هستنداختالف معني داري    بررسي شده داراي    

 بارور، تعداد كل پنجه و تعداد دانه در خوشه با عملكرد دانه داراي همبستگي مثبت و معني                    پنجهتعداد  

 كه بيشترين اثر مستقيم بر عملكرد       ددا عليت نشان     ها از طريق روش تجزيه     همبستگيتجزيه  .  داري بودند 

اثر مستقيم   دانه نيز    ١٠٠ عالوه بر آن تعداد دانه در خوشه و وزن           .ه است  پنجه بارور بود   دبخاطر تعدا دانه  

به همراه عملکرد دانه،     خابي  ت صفت ان  ٣با استفاده از       در نهايت   .معنی داری بر عملكرد دانه داشتند      

به عنوان ارقام برتر    بترتيب ارقام عسگري طارم، آرژانتين و لبانت           شاخصهای گزينشی برآورد شدند و     

به همراه تعداد بيشتري    و ارزيابی ارقام ديگر     تكرار بيشتر آزمايشات مشابه     به هر حال    .  گرديدندانتخاب  

 .از صفات براي نيل به نتيجه دقيق تر توصيه مي گردد
 

 پيشرفت ژنتيکی, خاباخص های انتش,  تجزيه عليت, برنج :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 اصالح ژنتيكي يك گونه در بهترين       ,هدف اصالح نباتات  
 بديهی است که ارزش اقتصادی يک رقم         .وجه ممكن است  

لذا چگونگی اعمال    .  به صفات مختلف آن بستگی دارد         
انتخاب برای چندين صفت به منظور حصول حداکثر ارزش          

). ١١,  ١(است  اقتصادی هميشه مورد نظر بهنژادگران بوده        
هر چند که بين عملکرد و تعدادی از اجزاء آن رابطه مثبتی             

اما وجود روابط منفی بين برخی از اجزای             ,  وجود دارد 
عملکرد سبب شده که انتخاب برای همه اجزای عملکرد دانه     

نتواند به عنوان عاملی در افزايش عملکرد غالت دانه ريز              
 ساده بين صفات بر     های اما اگر همبستگی  ).  ١٩(مفيد باشد   

اساس روش تجزيه عليت به اثرات مستقيم و غيرمستقيم            
توان به اهميت هر يک      آنها تفکيک شوند، در اين صورت می      

از صفات موثر بر عملکرد پی برده و بر اساس آنها                      
های غيرمستقيم و هدفمندی را برای افزايش               گزينش

 ).۳۲ ،۱۹، ۱ (عملکرد دانه انجام داد
 شناسايي   دران نبات معموالً سعي          اصالح كنندگ  

 ارقام جديد را      توليدروشهاي جديدي دارند كه بازدهي         
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 هنگامي كه روش جديدي پيشنهاد           ).١(افزايش دهد     
مي شود، اصالح كننده بايد معيارهايي در اختيار داشته باشد         
تا بتواند روشهاي جديد را با روشهاي قديمي از نظر                  

 يکی از موثرترين     .دايمقايسه نم حاصل   ژنتيكي    پيشرفت
روشهای انتخاب غير مستقيم استفاده از شاخص های              

 ).٤( است ١انتخاب
 برای  شاخص انتخاب گياهي  )  ۱۹۸۶(بنا بر گزارش بيکر     

 توسط اسميت و برمبناي تابع         ١٩٣٦اولين بار در سال       
) ٧به نقل از منبع شماره       (هيزل  .  ارائه شد تشخيص فيشر   

از آن  .  تصادی به عمل آورد   تعريف جديدی از ارزش های اق     
به بعد تئوري شاخص انتخاب گسترش يافته و با تغييرات             
زيادي مورد استفاده اصالح كنندگان نبات قرار گرفته است          

روش پيشرفته شاخص های انتخاب    )  ١٩٦٢( ويليامز    .)١٠(
 .را که توسط اسميت عنوان گرديده بود شاخص بهينه ناميد

 كارآمدترين ابزارهاي    شاخص انتخاب در واقع يكي از       
براساس اين  .  گران در انتخاب ژنوتيپهاي مطلوب است     بهنژاد

 با توجه   ،بر اساس چندين صفت   شاخص ها، انتخاب همزمان    
به ارزشهای فنوتيپی و يا ژنوتيپی و همبستگی فنوتيپی و             
ژنوتيپی بين آنها و وزنه ای که به عنوان ارزش اقتصادی               

 گاهی  .)١٢،  ١  (گيرد، صورت مي    صفات ناميده می شود   
ضرايب رگرسيون چند متغيره و يا وراثت پذيری صفات به            

در بعضی از   ).  ٢١(عنوان ارزش نسبی در نظر گرفته می شود      
موارد نيز از ضرايب عليت صفات به عنوان ارزشهای                  

با استفاده از شاخص     ).  ٣٢  (اقتصادی استفاده شده است    
تيپ، الين  وهر ژن انتخاب و با در نظر گرفتن موارد فوق براي          

و يا رقم، عددي بنام شاخص تخمين زده مي شود كه به               
عنوان معياري منحصر بفرد براي انتخاب افراد قلمداد               
مي گردد و با توجه به شاخص، هر الين يا ژنوتيپي كه                 
بيشترين مقدار را داشته باشد در اولويت اول انتخاب قرار             

افتن  ي ,هدف از ساختن يك شاخص       .  )١٢،  ١  (مي گيرد
ره هتركيب خطي از ارزشهاي فنوتيپي است، بطوري كه ب           

 . )٦ (مورد انتظار از نظر ارزش واقعي به حداكثر برسد
واريانسها و کوواريانسهای فنوتيپی و زنوتيپی با تجزيه و         
تحليل های آماری از داده های حاصل از جامعه مورد نظر             
                                                                               
1. Selection index  

هنژادگر  عوامل ارزيابي اقتصادي بوسيله ب       اما ،بدست می آيد 
سبب پيدايش مشكالتي    طبعا   اين امر      كه تعيين مي شود 

طی بررسی   )  ۲۰۰۴(ربيعی و همکاران        .  خواهد شد  
در و ارزيابی ده نوع شاخص مختلف          انتخاب  های  شاخص 

عرض دانه و   ,  ارقام برنج نشان دادند که صفات طول دانه          
ارتفاع گياه با استفاده از ضريب عليت به عنوان ارزش                 

برابر  اقتصادی   ه همراه صفت شکل دانه با ارزش       اقتصادی ب 
شکل دانه به عنوان مهمترين معيار کيفيت       در بهبود   ,  با يک 

در آزمايشات انجام گرفته    .  موثر خواهند بود  ها   ظاهری دانه 
, )٢٠٠٤(بر روی ارقام برنج توسط پنتووان و همکاران               

 و گاريتی و تول           )  ١٩٩٨(  ميتچل و همکاران      
ز شاخص انتخاب به منظور گزينش          استفاده ا  )  ١٩٩٤(

 بالگان و ورما   .  ژنوتيپهای مقاوم به خشکی را مفيد دانستند       
در ارزيابی دو سيستم دو والدی و خود گشنی در            )  ١٩٩٥(

نتيجه گرفتند که شاخص انتخاب در بر گيرنده             ,  گندم
وزن دانه و عملکرد      ,  تعداد پنجه  ,  ارتفاع,  عملکرد دانه  

ملکرد دانه بسيار مناسب خواهند      بيولوژيکی برای افزايش ع   
در آزمايشات متعددی مشخص شد که بازدهی انتخاب         .  بود

همزمان چند صفت موثر بر عملکرد دانه گندم بيشنر از               
 ).٣٦ ,٣٣، ٤(انتخاب عملکرد به تنهايي می باشد 

 همبستگي بين بعضي صفات     با محاسبه   در اين تحقيق  

 بر عملکرد از     و شناسايي صفات داراي بيشترين اثر      زراعي  

مبادرت نسبت به گزينش برترين صفات    ,   تجزيه عليت  طريق

مرتبط تا بدين وسيله بتوان با استفاده از صفات مهم            گرديد

شاخصهای گزينشی مناسبی را برای بهبود            ،با عملکرد 

. عملکرد دانه برنج از طريق گزينش غيرمستقيم معرفی نمود        

خصهای انتخاب و   در عين حال برترين ژنوتيپها به کمک شا        

با توجه به صفات استخراج شده از روش تجزيه عليت معرفی 

 همچنين بمنظور شناسايي ارقام و ژنوتيپهايي        .خواهند شد 

 از  که فاصله ژنتيکی بيشتری داشته و تالقی آنها عموماّ            

گروه بندي    ، بيشتری نيز برخوردار خواهد بود       ٢هتروزيس

 . انجام گرديد ٣ارقام با استفاده از تجزيه خوشه ای
                                                                               
2. Heterosis  
3. Cluster analysis  
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 مواد و روش ها 
به منظور انتخاب و معرفی ژنوتيپ های برتر از طريق             

 مركز  تحقيقاتی در مزرعه       آزمايشی ،شاخص های انتخاب 
 جاده چالوس   ٢٢آموزش كشاورزي تنكابن واقع در كيلومتر       

 رقم برنج   ٤٩.  انجام گرفت   ١٣٨٠ در سال زراعی      تنكابن _
 قيقات برنج كشور تهيه    از مؤسسة تح  که  ايراني و خارجي     

شده بود جهت تهيه نشاء در خزانه بذر پاشي و سپس در               
عمليات کاشت و داشت      .  زمين اصلي نشاء کاري گرديد      

 مبارزه با   ، آبياري ، نشاء کاري  ،شامل آماده کردن زمين اصلي    
علفهاي هرز و بيماريها و مصرف کود طبق عرف منطقه               

 .انجام گرفت
 دو تكرار   بامربع ساده   طرح التيس   آزمايش در قالب     

هر رقم در دو رديف و در هر رديف ده بوته با              .  اجرا گرديد 
کارگر توسط  و   سانتيمتر بصورت تك نشاء        ٢٥*٢٥فاصله  

 بلوك ناقص و هر بلوك        ٧ هر تكرار شامل      .نشاءکاري شد 
پس از رسم نقشه    .   متفاوت بود  ژنوتيپ  ٧ناقص نيز داراي     

باهات آزمايشي،    اشت  استقالل به منظور        و  اوليه طرح  
بلوك هاي ناقص درون تكرارها و تيمارهاي موجود در هر             

 .بلوك ناقص بصورت تصادفي توزيع گرديدند
 بوته از   ٥براي اندازه گيري صفات كمي مورد نظر، تعداد        

از آنجا كه اندازه گيري    .  هر رقم بطور تصادفي انتخاب گرديد     
 جهت  صفات مختلف در زمان هاي متفاوتي صورت گرفت لذا       

 اتيكت  بادوري از هر گونه اشتباه، بوته هاي انتخاب شده             
براي محاسبات و تجزيه هاي آماري از           .   شدند  مشخص

اندازه گيري  .   نمونه انتخاب شده استفاده گرديد      ٥ميانگين  
صفات بر اساس دستورالعمل سيستم استاندارد ارزيابي برنج        

شده صفات مورفولوژيكي اندازه گيري        .)٢٤(انجام گرفت    
از %  ٨٠روزهای از کاشت تا ظهور         ( خوشه  دهي  :عبارتند از 

روزهای از کاشت     (، مدت زمان رسيدن   )خوشه های هر کرت  
، تعداد دانه در    )از بوته های هر کرت   %  ٨٠تا رسيدگی کامل    
 دانه، طول باالترين ميان گره، طول       عرضخوشه، طول دانه،    

 عرضه  دانه، نسبت طول ب      ١٠٠خوشه، ارتفاع گياه، وزن      
 كل، عرض برگ    پنجه بارور، تعداد    پنجهي، تعداد   ادانه قهوه  

پرچم، طول برگ پرچم، نسبت طول به عرض برگ پرچم،            
 .عملكرد دانه  در بوته

به منظور انتخاب چندين ژنوتيپ برتر از بين کليه               
ژنوتيپ های مورد مطالعه بر اساس انتخاب همزمان از طريق         

 ابتدا با استفاده از      ،یچندين صفت و انجام گزينش شاخص      
داده های حاصل تجزيه عليت انجام گرفت تا از طريق آن              
مهمترين صفات موثر بر عملکرد دانه از طريق تجزيه ضرايب          
 همبستگی به اثرات مستقيم و غيرمستقيم شناسايي شوند         

در مرحله بعد گزينش شاخصی با استفاده از مهمترين          ).  ٩(
بر .  زيه عليت انجام شد    صفات شناسايي شده به وسيله تج      

كوواريانس ‐اين اساس و با توجه به ماتريس واريانس               
 صفت انتخابي از طريق       ٣فنوتيپي و ژنتيكي و ميانگين         

، شاخص  MATLABبا استفاده از نرم افزار       ,  تجزيه عليت 
هاي اقتصادي    ارزش .انتخاب براي ارقام مذكور محاسبه شد      
هاي  ور تعيين سريمختلفي براي صفات مورد مطالعه به منظ

مقدار شاخص براي هر ژنوتيپ         متعدد ضرايب شاخص و    
 تا مقدار پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار هر          می شوداستفاده  

در اين تحقيق   ).  ١٢  (يك محاسبه و با هم مقايسه گردد        
در ,  ارزش اقتصادي صفات به دو صورت در نظر گرفته شدند         

داده شد  )  عدد يک (مرحله اول به همه صفات وزنه يکسانی        
و در مرحله بعد مقدار عددي وراثت پذيري عمومي هر                

اگر ماتريس حاوي واريانس كوواريانس     .  صفت منظور گرديد  
، ماتريس واريانس، كوواريانس ژنوتيپي را با        Pفتوتيپي را با    

G        بردار ضرايب شاخص را با ،b     و بردار ارزشهاي اقتصادي 
يشنهادی منبع  پطبق روش   آنگاه   نشان دهيم،    aنسبي را با    

 :  خواهيم داشت١٥
P.b = G.a  

پيشنهادی  پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار به روش         سپس
 : زير محاسبه شد بصورت١٨منبع شماره 
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 , بردار ارزش اقتصادي   a شدت انتخاب،    iدر اين فرمول    
b    بردار ضرايب شاخص ,  Gji     ماتريس واريانس كوواريانس 

 . ماتريس واريانس كوواريانس فنوتيپي هستند     Pij  ژنتيكي و 
محاسبه درجه دقت شاخص انتخاب از رابطه زير         ,  پايان در
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برابر با ضريب همبستگي بين شاخص         r   که در آن   
  درجه دقت شاخص        r2,  انتخاب و ارزش اصالحي كل       

‐يس واريانس  ماتر P,   بردار ضرايب شاخصي     b,  انتخاب
كوواريانس ‐ ماتريس واريانس    G,  كوواريانس فنوتيپي     

 . بردار ارزش های اقتصادي صفات می باشندaژنتيكي و 
 انجام  SPSSبا استفاده از نرم افزار        گروه بندی ارقام     

 از روش   ارقامابتدا ضريب فاصله بين      بدين منظور   .  گرفت
  پس از مقايسه کارايي       مربع فاصله اقليدسي محاسبه و       

روشهای مختلف تجزيه کالستر به کمک ضريب همبستگی         
با ضريب   روش وارد     حاصل از دندروگرام    ،)٥(کوفنتيک  

ترسيم  بعنوان بهترين روش        ٨٩/٠همبستگی کوفنتيک    
دندروگرام مذکور بر اساس فرمول زيردر فاصله       برش    .گرديد

 :]۵[ واحد انجام شد۵
Fa+â   

  فاصله ادغام  ¡a بوده و    ¡a ميانگين   âبدين ترتيب که    
ژنوتيپهای مختلف در طول مراحل انجام تجزيه کالستر و            

1Faنيز انحراف استاندارد a¡ ها است  . 
 

 نتايج و بحث
مورد ضرايب همبستگي بين صفات كمي در ارقام برنج          

هاي  همبستگي عالمت   .ه شده است  ئارا  ١، در جدول    مطالعه
از نظر مقدار  بود ولي مشابهدر اكثر موارد ژنتيکی فنوتيپي و  
از آنجايي كه صفات   .   موارد با هم اختالف داشتند     در بسياری 

اي  مورد بررسي كمي بودند و محيط هم تاثير قابل مالحظه          
دور از انتظار نبوده     وجود اين اختالف     ,  اشتبر روي آنها د    

همبستگی های ژنتيکی برای اکثر صفات به ميزان           .  است
در اين بررسي   .  بودندکمی بيشتر از همبستگي های فنوتيپی      

 بارور و تعداد كل      پنجهتعداد  ,  صفات تعداد دانه در خوشه     
همبستگي مثبت و معني داري    داراي  پنجه، با عملكرد دانه      

 نيز به وجود       )١٣۷۷(نعمت زاده و همکاران          .  بودند
همبستگي مثبت و معني دار بين تعداد كل پنجه و عملكرد           

تعداد دانه در    )  ١٩٨٨( زنگ و وانگ       .دانه تأكيد داشتند   
خوشه را به عنوان يكي از صفات مهم مؤثر بر عملكرد                 

 و همبستگي مثبت و معني داري بين عملكرد دانه و           معرفی
 )۱۹۷۳(  سامیموتان و   .  تعداد دانه درخوشه گزارش نمودند    

نيز نشان دادند كه بزرگترين همبستگي با عملكرد به صفات          
                                                                               
1-Fusion value  

وجود .  بوط مي شود تعداد دانه در خوشه و وزن صد دانه مر          
تفاوت در نتايج را می توان به متفاوت بودن مواد گياهی و              

بيشترين .  شرايط محيطی در هر يک از مطالعات نسبت داد         
 پنجهمعني دار بين صفات تعداد       و   ميزان همبستگي مثبت  

 که بيانگر   )=r%٩٧(بارور و تعداد كل پنجه مشاهده گرديد         
 نتيجه با يافته های اله قلی      اين.  بارور بودن اکثر پنجه ها بود    

بنا به داليل   .  مطابقت داشت )  ١٣٨٢(پور و محمد صالحی      
فوق به منظور نيل به هدف دستيابي به عملكرد بيشتر بايد            

 .  توجه شوددارندبه صفاتي كه همبستگي زيادي با عملكرد 
 که در آن عملکرد دانه        تجزيه رگرسيون گام به گام      در

ر برابر صفات ديگر به عنوان          به عنوان متغير وابسته د       
سه صفت تعداد پنجه    ,  متغيرهای مستقل در نظر گرفته شد     

تعداد دانه در خوشه و وزن صد دانه بترتيب وارد مدل           ,  بارور
ساير صفات مورد مطالعه تاثير           ).  ٢جدول(گرديدند   

معنی داری بر مدل نداشته و به همين دليل اختالف ژنوتيپها          
گياه را می توان به تفاوت در         از نظر صفت عملکرد دانه         

اين زمينه صفات تعداد پنجه بارور  در. صفات فوق نسبت داد
تعداد دانه در خوشه با ضريب      ,   درصد ٢/٢٦با ضريب تبيين    

 ١/٢٥ درصد و وزن صد دانه با ضريب تبيين           ٥/٤٢تبيين  
 ٨/٩٣ از بين صفات مورد بررسی به ميزان          توانستند,  درصد

تجزيه .  نمايندرسيونی را توجيه     درصد از تغييرات مدل رگ     
 نيز جهت    )١٩٨٧(  رگرسيون توسط گراويس و مك نيو          

  بترتيبانتخاب صفات مؤثر بر عملكرد برنج  استفاده گرديد و   
 .گرديدندصفات وزن خوشه و تعداد پنجه بارور در مدل وارد 

به منظور درک بهتر و تفسير دقيق تر نتايج حاصل از             
متغيرهای وارد  ,  يون گام به گام   همبستگی های ساده و رگرس   

شده در مدل نهايي رگرسيون مورد تجزيه علّيت قرار                
) ٣و٤جداول  (  يکی نتايج تجزيه علّيت فنوتيپي و ژنت      .گرفتند

نشان داد كه   ضرايب همبستگی فنوتيپی و ژنتيکی      بر اساس   
را بيشترين اثر مستقيم     در هر دو حالت تعداد پنجه بارور          

در تجزيه علّيت فنوتيپي، صفت      .  روي عملکرد دانه داشت    
 از اهميت خاصي  درصد٩/٨٤تعدادپنجه بارور با اثر مستقيم   

چائوبي و  در تحقيقات      تجزيه علّيت نتايج    .بودبرخودار  
 اثر مستقيم  نشان داد كه بيشترين         نيز)  ١٩٩٤  (سينگ

 يشترينب.   بارور مي باشد    مربوط به صفت تعداد پنجه        
  اثر تعداد دانه در          به مربوط      اثر غيرمستقيم منفي    

 و کمترين اثر غيرمستقيم خوشه از طريق تعداد پنجه بارور 
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 بين صفات كمي اندازه گيري شده) عدد پائين(و ژنتيكي ) عدد باال( همبستگي فنوتيپي ‐١جدول 

 
 .معني دار است% ٥ همبستگي فنوتيپي در سطح *  . معني دار است% ١ همبستگي فنوتيپي در سطح **

 
 برازش بهترين مدل رگرسيوني چند متغيره به روش گام به گام براي عملكرد دانه به عنوان متغير وابسته و ساير  ـ ٢جدول

 صفات به عنوان متغير هاي مستقل
 براي صفات) B(ضرايب رگرسيون 

 خطاي معيار
ضريب تبيين 

 )R2(تجمعي
 دانه١٠٠وزن
)٣X( 

 تعداد دانه در خوشه
)٢X( 

 تعداد پنجه بارور
 )١X( 

عرض از مبدا  مرحله صفات مستقل

 ١ )١X(تعداد پنجه بارور ٢٨٥/٠ ٠٣٥/٠ ــــــــــ ـــــــــــ ٢٦٢/٠ ٢٠٤/٠
 ٢ )٢X(تعداد دانه در خوشه ‐٤٧/٠ ٠٤٩٧/٠ ٠٠٣٧١/٠ ـــــــــــ ٦٨٧/٠ ١٣٣/٠
 ٣ )٣X( دانه١٠٠وزن  ‐٤٤٩/١ ٠٥٦٥/٠ ٠٠٤٣٥/٠ ٣٢٧/٠ ٩٣٨/٠ ٠٥٨٩/٠

                                                    ٣X٢  +٣٢٧/٠X ١+ ٠٠٤٣٥/٠X ٤٤٩/١+٠٥٦٥/٠‐ =  y 
 

برای اثر تعداد پنجه بارور از طريق وزن صد دانه محاسبه              
 نيز با استفاده از تجزيه       )١٩٨٧  (پراكاش و پراكاش  .  گرديد

علّيت داده هاي حاصل از صفات مؤثر بر عملكرد در برنج              
ت توليد پنجه بارور به همراه صفات         نشان دادند كه ظرفي    

 و تعداد خوشه مهمترين شاخص ها          در خوشه   تعداد دانه 
بنظر می رسد . براي انتخاب ارقام با عملكرد مطلوب مي باشند

مخزن يا ظرفيت ذخيره ای بزرگی که بوسيله تعداد بيشتر           
مزيتی برای دستيابی به    ,  دانه ها در هر خوشه حاصل می شود     

از طرفی تعداد خوشه بطور بالقوه باعث       .  اشدعملکرد بيشتر ب  
سطح ,  افزايش عملکرد می شود زيرا تغيير دادن تعداد خوشه       

برگ يا منبع فتوسنتز کننده و نيز ظرفيت مخزن يا محل              
می توان گفت  .  ذخيره مواد در گياه را افزايش می دهد           

حداکثر تظاهر هر يک از اجزای عملکرد بر حسب توالی بروز           
به ,  نها در طي رشد و نمو گياه پی ريزی می شود         هر يک از آ   

عبارتی خصوصياتی که دارای تقدم بروز هستند می توانند           
آثار مستقيمی بر توليد داشته و همچنين از طريق ساير              
صفات که در مراحل بعدی رشد و نمو گياه ظاهر می شوند             

 ).١٤(اثر غيرمستقيمی بر عملکرد داشته باشند 
پس از صفت تعداد    )  ٣جدول(  تيپيدر تجزيه علّيت فنو   

 ٨٠٤/٠پنجه بارور، صفت تعداد دانه در خوشه با اثر مستقيم          
در ،  )١٩٨٨  (اسماعيل.  از اهميت خاصي برخوردار مي باشد     

بررسی تجزيه علّيت در برنج اعالم نمود که صفت تعداد دانه           
در .  در خوشه بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه دارد           

تعداد دانه در   )  ١٣٧٩(رسی فتحی و همکاران     حاليکه در بر  



 ١٣٨٦، سال ١ ، شماره٣٨مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٨

. خوشه اثر مستقيم کمی بر عملکرد دانه از خود نشان داد             
نيز داراي  )  ١جدول(  اين صفت در جدول همبستگي ها       

از آنجا كه صفت تعداد      .  همبستگي معني دار با عملكرد بود     
دانه در خوشه داراي بيشترين اثر غيرمستقيم منفي از طريق 

ارور بر عملكرد بوده لذا دست يافتن به              تعداد پنجه ب   
شاخصي جهت افزايش توأم تعداد پنجه هاي بارور در بوته و           
تعداد دانه در خوشه با توجه به همبستگي منفي بين اين دو            
صفت از طريق انتخاب توأم، از اهدافي است كه بايد مورد              

هرچند که دسترسی به اين       ,  توجه اصالح گران قرار گيرد    
مقدار اثر غيرمستقيم تعداد دانه     .  نظر می رسد هدف مشکل ب  

 .در خوشه از طريق وزن صد دانه منفی و قابل اغماض بود
 

ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم اجزاي عملكرد  ‐٣جدول 
 اعداد .دانه بر اساس ضرايب همبستگي فنوتييي در ارقام برنج 
اثرات  هروي قطر نماينده اثرات مستقيم و خارج قطر نشان دهند

 .غير مستقيم صفات بر عملكرد هستند
همبستگي با 

 )Y (عملكرد
١٠٠وزن 
)٣X( دانه

 درتعداد دانه
)٢X( خوشه

تعداد پنجه
)١X(بارور

 صفات

 )١X (تعداد پنجه بارور ٨٤٩/٠ ‐٢٥٩/٠ ‐٠٦٥/٠ ٥٢٥/٠ **
 )٢X (تعداد دانه در خوشه -٢٧٣/٠ ٨٠٤/٠ ‐٠٨٦/٠ ٤٤٦/٠**
n.s ٣ ( دانه١٠٠وزن  ‐١٠٨/٠ ‐١٣٦/٠ ٥٠٩/٠ ٢٦٦/٠X( 

  معني  دار است٠١/٠در سطح **
   معني دار نيستn.s        دهناقي مااثر ب = ٠٥٢/٠

 
آخرين صفتي كه توسط رگرسيون گام به گام از ميان            

.  صفت استخراج گرديد، صفت وزن صد دانه بود                 ١٦
 )٥٠٦/٠  (اين صفت بر عملكرد    و باالي    اثرمستقيم مثبت    

و رمستقيم و منفي تعداد دانه در خوشه             اثر غي بوسيله  
تعدادپنجه بارور خنثی گرديده و سرانجام باعث عدم                
معنی دار شدن همبستگی بين وزن صد دانه و عملکرد دانه           

می توان گفت رقابت گلچه ها برای مواد فتوسنتزی        .  می شود
ولي وزن صد دانه    .  جاری موجب کاهش وزن دانه ها می گردد     

مستقيم مثبت ونسبتا باال می تواند مورد        با دارا بودن اثر       
توجه قرار گرفته و برای افزايش و اصالح عملکرد دانه در               

به عبارتی نظر به اينکه اجزای عملکرد          .  نظر گرفته شود   
بترتيب تکوين می يابند و كاهش يک جزء ممکن است تا             
اندازه زيادی توسط جزء ديگر که بعدا تکوين می يابد جبران          

ن صد دانه اساسا برای جبران نقص اجزای            گردد لذا وز   
عملکرد اوليه افزايش يافته و در چنين شرايطي مقدار               
افزايش آن می تواند به عنوان يک مشخصه مهم برای رقم             

گراويس و هلمز   ,  )١٣٧٧(قلی پور و همکاران       .محسوب شود 
نيز در مطالعات خود همين نتيجه را گزارش              )  ١٩٩٢(

 تيکی تعداد پنجه بارور داراي      ژندر تجزيه علّيت     .  نمودند
). ٤ولجد(بود   بر عملکرد دانه   )٨٦٥/٠(بيشترين اثر مستقيم    

اظهار داشتند كه تعداد پنجه      نيز    )١٩٨٩(  بنسالپانوار و   
 . بارور بيشترين اثر مستقيم را بر عملكرد دانه دارد

 
ميزان اثرات مستقيم و غير  مستقيم اجزاي عملكرد  ‐٤جدول

 اعداد .ايب همبستگي ژنتيكي در ارقام برنج دانه بر اساس ضر

، هروي قطر اصلي نماينده اثرات مستقيم و خارج قطر نشان دهند

 .اثرات غير مستقيم صفات بر عملكرد دانه هستند

همبستگي با 

)Y(عملكرد

 ١٠٠وزن 

)٣X( دانه

تعداد دانه در

)٢X( خوشه

تعداد پنجه 

)١X( بارور
 صفات

** ٥٢٧/٠ ٠٦٥/٠‐  )١X (تعداد پنجه بارور ٨٦٥/٠ ‐٢٧٣/٠
** ٠٨٢/٠ ٤٦١/٠‐  )٢X (تعداد دانه در خوشه ‐٢٨٥/٠ ٨٢٨/٠

n.s ٣ ( دانه١٠٠وزن  ‐١١١/٠ ‐١٣٥/٠ ٥٠٦/٠ ٢٦/٠X( 

 مانده اثر باقي = ٠٣١١/٠  معني دار است ٠١/٠ در سطح **
n.sمعني دار نيست  

 
 تيکی نتايج حاصل از تجزيه علّيت فنوتيپي و ژن        بر اساس 

 مهمترين صفاتي كه مي توانند بعنوان        توان اظهار داشت  می
 معرفي گردند، تعداد پنجه       عملکرد شاخصي براي گزينش  

 در مجموع اكثر      .دنبارور و تعداد دانه در خوشه مي باش          
تعداد دانه در   بوسيله محققين ديگر    هاي انجام شده     بررسي

در خوشه و تعداد پنجه بارور را بعنوان معيارهاي گزينشي            
). ٣١,  ٢٧،  ٢٥  ,١٧  (اند معرفي نموده افزايش عملکرد دانه     

 رسيدن  تادهي    خوشه احلصفت تعداد پنجه بارور در مر       
قابل اندازه گيري مي باشد لذا با توجه به اثر مستقيم باال و              

، امكان   دانه با عملكرد آن   دار   همبستگي مثبت و معني     
ساير صفات   با عملکرد دانه باال با در نظر گرفتن          انتخاب رقم 

 .قبل از رسيدن دانه امکان پذير مي باشد
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 دندروگرام كالستربندي صفات كمي با استفاده از روش ‐١شكل 

 وارد
 

 واحد  ٥فاصله     در برش دندروگرام حاصل از روش وارد     با  
كالستر .  فتندر مجزا قرارگ  تر كالس ٤در  برنج   ارقام   ,)١شكل(

 و شامل  ستر رقم، كالستر دوم بزرگترين كال      ١١اول شامل   
 در   رقم را  ١٢ و کالستر چهارم      رقم ٢ رقم، كالستر سوم     ٢٤

در اين تحقيق به منظور بررسي       ).  ١شكل  (خود جاي دادند  
 ايجاد كالسترها، ميانگين و     در صفت مورد مطالعه     ١٦هم  س

محاسبه   انحراف از ميانگين كل هر كالستر براي كليه صفات        
 کالستر اول را    كم بودن ميانگين عملکرد   ).  ٥جدول    (گرديد

می توان تا حدودی به منفی بودن ارزش انحراف از ميانگين           
 طول خوشه و عرض برگ       ،کل صفات تعداد دانه در خوشه      

با توجه به تالش روزافزون برای بهبود          .  پرچم نسبت داد   
شاخص محصول و افزايش عکس العمل به ازت با افزايش             

تگی مقاومت به خوابيدگی و از طرفی ديگر وجود همبس            
 ارقام موجود در اين        ،منفی بين عملکرد و ارتفاع گياه         

کالستر را می توان با در نظر گرفتن اثر متقابل ساير صفات             
برای برنامه های اصالحی کاهش ارتفاع و مقاومت به ورس           

 . مورد استفاده قرار داد
برای صفت زودرسی کالستر دوم حداکثر اختالف منفی        

 استفاده از ارقام زودرس در        نظر به .  را از خود نشان داد      
مناطقی که کشت دوم دارای اهميت بسياری بوده و يا فصل           

 با توجه   ،برداشت با شروع فصل سرما و بارندگی تداخل دارد        
به نتايج اين تحقيق ودر صورت تکرار آن در چند سال و                

 می توان ارقام موجود در اين کالستر از جنبه            ،چند مکان 
تقريبا بيشتر ارقام محلی     .   داد صفت زودرسی مد نظر قرار     

مورد مطالعه که از نظر کيفی دارای صفات مطلوبی هستند           
در اين گروه جای گرفتند به عبارتی ديگر می توان گفت              
کالستر بر مبنای صفات زراعی توانسته تا حدود زيادی              

لذا برای  .  توده های بومی را از ساير ارقام تفکيک نمايد            
 کيفيت می توان ارقام بومی موجود      برنامه های اصالحی بهبود  

 . در اين کالستر را مد نظر قرار داد
 بيشترين انحراف منفي از ميانگين كل        سوم كالستر   در

 بيشترين اختالف مثبت به       و  به صفت تعداد ساقه  بارور      
  .)٥جدول(صفت تعداد دانه در خوشه مربوط مي شد 

 بيشترين انحراف مثبت از ميانگين      چهارم  كالستر  در  
 منفي به    انحراف حداكثرو   خوشه    در  كل به صفت تعداد دانه    

 پابا توجه به اهميت ژنوتيپ      .   گرفت علقصفت ارتفاع گياه ت   
بين كوتاه و مقابله با ورس همچنين وجود همبستگي منفي          

 براي   عملكرد، ارقام موجود در اين كالستر         ارتفاع گياه و   
. شدندمناسب تشخيص داده     بهبود و اصالح ارتفاع گياه         

 مؤيد اين مطلب    مي تواند  ها كوتاه و اصالح شد    پوجود ارقام   
 هيچ رقم بومي مشاهده نگرديده و        چهارم در كالستر    .باشد

ميانگين طول دانه داراي    .  اكثراً شامل ارقام اصالح شده بود      
برتري خوبي نسبت به ساير كالسترها بوده و با توجه به               

ي توان جهت بهبود   مطلوب بودن طول دانه، اين كالستر را م       
 .و گزينش والدين با طول دانه بيشتر مدنظر قرار داد
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 )پايينعدد (و انحراف از ميانگين كل)باالعدد ( ميانگين هر كالستر.ي صفات کم ارقام مورد مطالعه بر اساسگروه بندی ‐٥جدول
 ارتفاع گياه

cm)( 
 طول خوشه

cm)( 
طول باالترين 

 )(cm ميانگره
 قطر دانه
(mm) 

  دانهطول
(mm) 

تعداد دانه در 
 خوشه

 روز تا رسيدن
% ٥٠روز تا ظهور 
 خوشه ها

 كالستر

٢٣١/٩٧ 
)٦٥٤/١٩‐( 

٩٦٣/٢٢ 
)٥٧/٢‐( 

٩٠٩/٣٤ 
)٩١/٢‐( 

٨٤٥/٢ 
)٠٤٦/٠( 

٢٠٤/٩ 
)٠٤٤/٠‐( 

٨١/١٢٣ 
)٠١٦/٢٩‐( 

٣١٨/١٣٢ 
)٥٧٤/٣( 

٣٦٣/١٠٧ 
)٤٠٥/٣( 

١ 

٧٤٧/١٣١ 
)٨٦٢/١٤( 

٨٨٣/٢٦ 
)٣٥/١( 

٣٩٥/٤٠ 
)٥٧٦/٢( 

٨٣٣/٢ 
)٠٣٤/٠( 

١٧٩/٩ 
)٠٦٩/٠‐( 

٤١٦/١٣٦ 
)٤١/١٦‐( 

١٦٦/١٢٥ 
)٥٧٨/٣‐( 

٨١٢/٩٨ 
)١٤٦/٥‐( 

٢ 

٧٧٥/١١٦ 
)١١/٠‐( 

١/٢٧ 
)٥٦٧/١( 

٤/٤١ 
)٥٨١/٣( 

٤٥/٢ 
)٣٤٩/٠‐( 

٢٥/٩ 
)٠٠٢/٠( 

٢٥/٢٩٩ 
)٤٢/١٤٦( 

٧٥/١٢٩ 
)٠٠٦/١( 

٥/١٠٢ 
)٤٥٨/١‐( 

٣ 

١٩٥/١٠٥ 
)٦٩/١١‐( 

١٩٥/٢٤ 
)٣٣٨/١‐( 

٧٣٧/٣٤ 
)٠٨٢/٣‐( 

٧٤٥/٢ 
)٠٥٤/٠‐( 

٦٢٥/٩ 
)٣٧٧/٠( 

٧٠٨/١٨٧ 
)٨٨٢/٣٤( 

٤٥٨/١٣٢ 
)٧١٣/٣( 

٨٧٥/١٠٧ 
)٩١٧/٣( 

٤ 

 ميانگين كل ٩٥٨/١٠٣ ٧٤٤/١٢٨ ٨٢٦/١٥٢ ٢٤٨/٩ ٧٩٩/٢ ٨١٩/٣٧ ٥٣٣/٢٥ ٨٨٥/١١٦
 
 ٥ادامه جدول

نسبت طول به عرض
 (cm) برگ پرچم

عملكرد تك بوته  
)كيلوگرم در متر مربع(

 طول برگ پرچم
(cm) 

عرض برگ پرچم
cm)( 

تعداد 
پنجه كل

تعداد ساقه 
 بارور

نسبت طول به قطر
(mm)دانه قهوه اي

دانه١٠٠وزن 
(gr) 

 كالستر

٢٢٩/٢٠ 
)٩٠٣/٢‐( 

٧١/٠ 
)٠٢٧/٠‐( 

١١٣/٢٣ 
)٥٢٢/٤‐( 

١٥/١ 
)٠٥٦/٠‐( 

٣٨١/١٦ 
)٥٩١/١(

٤٢٢/١٤ 
)٥٣٥/١( 

٠٣١/٣ 
)١١٤/٠‐( 

٥٠٧/٢ 
)٠٨/٠( 

١ 

٣٧٦/٢٦ 
)٢٤٤/٣( 

٦٨٣/٠ 
)٠٥٤/٠‐( 

٩٠٢/٣٠ 
)٢٦٧/٣( 

١٨٧/١ 
)٠١٩/٠‐( 

٨٠٢/١٤ 
)٠١٢/٠(

٠٠٢/١٣ 
)١١٥/٠( 

٠٩٤/٣ 
)٠٥١/٠‐( 

٤١٣/٢ 
)٠١٤/٠‐( 

٢ 

٨٩٧/٢١ 
)٢٣٥/١‐( 

١٣٣/١ 
)٣٩٥/٠( 

٢٥/٣٢ 
)٦١٥/٤( 

٤٧٥/١ 
)٢٦٩/٠( 

٢٧٥/١٢ 
)٥١٥/٢‐(

١٢٥/١٠ 
)٧٦٢/٢‐( 

٤١/٣ 
)٢٦٥/٠( 

٣٠٥/٢ 
)١٢٢/٠‐( 

٣ 

٥١٠/١٩ 
)٦٢٢/٣‐( 

٨٠١/٠ 
)٠٦٣/٠( 

٤٧٩/٢٤ 
)١٥٦/٣‐( 

٢٥/١ 
)٠٤٤/٠( 

٧٢٩/١٣ 
)٠٦١/١‐(

٧١٢/١١ 
)١٧٥/١‐( 

٣٠٨/٣ 
)١٦٣/٠( 

٣١٩/٢ 
)١٠٨/٠‐( 

٤ 
 

ميانگين كل ٤٢٧/٢ ١٤٥/٣ ٨٨٧/١٢ ٧٩/١٤ ٢٠٦/١ ٦٣٥/٢٧ ٧٣٧/٠ ١٣٢/٢٣
 

 
ي مناسب جهت انتخاب          شاخص ها  تعيينبراي   

 با  ر و محاسبه پيشرفت ژنتيكي مورد انتظا        ژنوتيپهاي برتر 
توجه به اميد رياضي ميانگين مربعات، نخست براي صفات           
مؤثر بر عملكرد كه توسط رگرسيون گام به گام و تجزيه               
عليت مشخص شده بودند، اجزاء واريانس ـ كوواريانس              

تنظيم   ٧و  ٦يكي و فنوتيپي محاسبه و به شرح جداول           ژنت
 در معادله   (a)مقدار ارزش اقتصادي    در اين تحقيق    .  گرديد

Pb=Ga          يك( براي صفات مورد بررسي يكبار معادل واحد (
و يكبار معادل وراثت پذيري عمومي صفات منظور گرديد            

 به ارزشهاي اقتصادي صفات، ضرائب        با توجه )  ٨جدول  (
مورد انتظار هر    )  (G∆ پيشرفت ژنتيكي       و (b)شاخص  
 يك بار با عملكرد و يك بار بدون عملكرد به شرح             ،شاخص
 با استفاده از ميانگين صفات            .تنظيم گرديد  ٩  جدول

مورفولوژيك انتخابي براي ارقام مورد مطالعه، مقدار شاخص        
 . ذکر گرديد١٠ براي هر رقم محاسبه و در جدول

يسه ميزان پيشرفت    مقا و    ٩در بررسی جدول شماره       
 با  شاخص هاي بدست آمده   هر يک از      ژنتيكي مورد انتظار  

  =٧٥/١Kدرصد و واحد استاندارد     ١٠شدت انتخابی معادل    
كه بيشترين پيشرفت ژنتيكي از شاخص         مشاهده شد   ،)١٠(

A)  ٩٢/٨٦  (وC)  از طريق وارد كردن اطالعات       )  ٦١/٨٦
به گام و   حاصل از صفات انتخابي از طريق رگرسيون گام            

 Aدر شاخص   .  ديتجزيه عليت به چرخه انتخاب حاصل  گرد      
صفات مؤثر بر عملكرد به همراه عملكرد با ارزش اقتصادي            

 تنها صفات موثر بر عملكرد با        Cبرابر با يك و در شاخص        
مي توان .   هر صفت منظور گرديد     برایارزش اقتصادي يك     

چرخه  اطالعات تمامي صفات را وارد           بتوان گفت كه اگر   
هترين انتخاب با استفاده    بنگاه دست يافتن به     ، آ انتخاب كرد 



 ١٠١ بررسي شاخص هاي انتخاب در ارقام برنج                         :  ابوذري گزافرودي و همكاران                   

در تمامي  .   مقدور خواهد بود     Cيا    Aاز شاخص هاي     
 براي رقم عسگري طارم بيشتر      (I)شاخص ها، مقدار شاخص    
هاي آرژانتين و لبانت در مراتب         از ساير ارقام بود و رقم        

 ارقام   درصد ٥  با انتخاب   )١٠جدول    (بعدي قرار داشته اند  
ارم، آرژانتين و لبانت      ط سه رقم عسگري        ,مورد مطالعه 

 .ديدند گرانتخاب
 

ماتريس متقارن واريانس ـ كوواريانس ژنتيكي صفات ‐٦جدول
 مقادير روي قطر واريانس هر . مورد مطالعه(G)مورفولوژيكي

صفت و مقادير خارج از قطر كوواريانس بين تركيب هاي دو گانه 
 .صفات را نشان مي دهد

 ١٠٠وزن 
 دانه

 تعداد دانه
تعداد پنجه 

 بارور
عملكرد 
 دانه

 صفات

 عملكرد دانه ٠٥٣/٠ ٤٢٧/٠ ٥٧/٤ ٠٢٢/٠
 تعداد پنجه بارور ٤٢٧/٠ ٣٤٥/١٢ ‐٧١/٥٠ ‐١٦٦/٠
 تعداد دانه ٥٧/٤ ‐٧١/٥٠ ٥٩/١٩١٠ ‐٦١٦/٢
  دانه١٠٠وزن  ٠٢٢/٠ ‐١٦٦/٠ ‐٦١٦/٢ ١٣٤/٠

 
ريانس فنوتيپي صفات   ماتريس متقارن واريانس ـ كووا     ‐٧جدول  

 مقادير روي قطر واريانس هر          . مورد مطالعه   (P)مورفولوژيكي
صفت و مقادير خارج از قطر كوواريانس بين تركيب هاي دوگانه             

 .صفات را نشان مي دهد

تعداد دانه دانه١٠٠وزن  عملكرد دانه تعداد پنجه بارور  صفات

 عملكرد دانه ٠٥٦/٠ ٤٦٧/٠ ٦٧/٤ ٠٢٣/٠
٣٠/٥٠ ‐١٧٠/٠‐  تعداد پنجه بارور ٤٦٧/٠ ١٧/١٣
٠٩/١٩٥٩ ‐٧٨٦/٢  تعداد دانه ٦٧/٤ ‐٣٠/٥٠
٧٨٦/٢ ١٣٨/٠‐   دانه١٠٠وزن  ٠٢٣/٠ ‐١٧/٠

 
 كه در   صفات مختلف مورفولوژيكي(a)ارزش اقتصادي ‐٨جدول 

 .محاسبه شاخص ها استفاده شده اند
 ارزش اقتصادي

a4 a3 a2 a1 
رديف صفت

 ١ د دانهعملكر ١ ٨٩/٠ ___ ___
 ٢ تعداد پنجه بارور ١ ٩٣/٠ ١ ٩٣/٠
 ٣ تعداد دانه در خوشه ١ ٩٧/٠ ١ ٩٧/٠
 ٤ وزن صد دانه ١ ٩٦/٠ ١ ٩٦/٠

 
مهمترين اجزاي عملكرد كه در برآورد باالترين شاخص         
انتخاب براي ارقام لبانت، عسگري طارم و آرژانتين نقش             

ه و تعداد   داشته اند به ترتيب عبارتند از تعداد دانه در خوش         
پنجه بارور كه به اثرات مستقيم آنها در شكل گيري عملكرد           
و همچنين همبستگي نسبتا باالي آنها با عملكرد قبال اشاره          

 دانه نيز در شكل گيري     ١٠٠گرچه وزن   ).  ٣ و ٤جداول  (شد  
اثر عملكرد تا حدودي موثر بوده است، ليكن به علت                  

فوق الذكر  عملكرد پس از دو شاخص       مستقيم کمتر آن بر      
با توجه به اينكه پيشرفت     .  داشتدر درجه سوم اهميت قرار      

ژنتيكي حاصل از اعمال شاخص ها بدون در نظر گرفتن              
) ٩جدول  (عملكرد دانه در بوته نيز قابل توجه بوده است             

مي توان از اجزاء فوق الذكر عملكرد بخوبي براي تعيين               
ورد ميزان  آايان بر  پ در.  بهترين شاخص انتخاب استفاده كرد    

يشنهادي منبع   پ دقت شاخص محاسبه شده به كمك روش       
نشان داد كه با توجه به صفات مورد نظر و              ,  )٣(شماره  

% ٩٧شاخص انتخاب از دقتي معادل       ,  مدهآاطالعات بدست   
 .برخوردار بوده است

 
ضرائب محاسبه شده شاخص ها و پيشرفت ژنتيكي ‐٩جدول 

 .مورد انتظار حاصل از آنها
 اخصشضرايب 

b4 b3 b2 b1 
رديف صفات

٦٧٥٣/٣٢ ـــ ـــ ٨٧٥٤/٣٣  ١ عملكرد دانه
٦٩٨٩/٠ ٧٩٨٩/٠ ٠٤٤٢/١‐ ٠٤٤٥/١‐  ٢ تعداد پنجه بارور
٨٧٠٥/٠ ٩٧٠٥/٠ تعداد دانه در خوشه ٨٢٩٧/٠ ٨٠٥٣/٠ ٣ 
١٢٥٩/١ ٣٨٨٩/١ ٩٠٦١/٨‐ ٢١١٥/٩‐  ٤ وزن صد دانه

پيشرفت ژنتيكي ٩٢/٨٦ ٣٩/٨٤ ٦١/٨٦ ٠٩/٨٤
*  

b1       شاخص حاصل از ارزش اقتصادي b2 ,a1=1    شاخص حاصل از 

١ شاخص حاصل از      b3 , صفت عملكرد  با  a2= h2ارزش اقتصادي 

a3=    بدون صفت عملكرد  و,  b4     شاخص حاصل از a4=h2   و بدون 

.صفت عملكرد
 

 ۷۵/۱و در نتيجه    %  ۱۰پيشرفت ژنتيکی فوق با شدت گزينش        *
K= محاسبه شده است. 

 
وری است که داده های         توجه به اين نکته ضر          

مورفولوژيک بر اساس صفات اندازه گيری شده در مزرعه بوده 
که از يک طرف معيارهای صحيح و بدون ابهام را کمتر ارائه            
می دهند و از طرف ديگر چون مربوط به شرايط رشد گياه             
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. می باشند نسبت به شرايط محيطی آسيب پذير می باشند          
 براي  صفات کمی  هاي  در بدست آوردن داده    بدين منظور   

  ارقام  پيشنهاد می گردد که    آنكه نتايج معتبري ارائه گردد     
مورد نظر و صفات مربوط به آنها در چند سال و چند مكان              
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