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  دهیچک

 نیال 77دانه برنج،  یفیصفات ک یابیمنظور ارزاست. به یاصالح يهاهم در برنامهاز اهداف م یکیباال  تیفیبا ک يهاپیژنوت دیتوسعه و تول

دانشـگاه   يوتکنولـوژ یب شـگاه یدر آزما یلمانیفجر و د اه،یسنگ طارم، نوك س ،یهمراه پنج رقم شاهد شامل طارم محل) بهF12برنج (نسل 

 نیب داریاز تفاوت معن یحاک یتصادف طرح کامالً انسیوار هیتجز جی. نتاشدند یبررس 1395در سال  يسار یعیو منابع طب يورزعلوم کشا

ـ   ینشان از وجود همبستگ یفیصفات ک نیب یبود. همبستگ یفیاز نظر صفات ک یمورد بررس يهانیال ـ  داریمثبـت و معن ـ م نیب بـرنج   زانی

بـه   هیتجز جیداشت. نتا يداریو معن یمنف یمبستگ) ه-79/0هم با غلظت ژل ( لوزیآم زانیم یبود. از طرف لیو راندمان تبد دیو سف ياقهوه

مورد مطالعه  يهانی. پراکنش الکردندیم هیکل را توج راتییدرصد از تغ 75/76که در مجموع  کردرا استخراج  یاصل عامل چهار ،هاعامل

مشابه را در کنار هم و در  يهانیال یتوانست به درست کردند،یم هیرا توج راتییدرصد از تغ 29/51اساس دو عامل اول که در مجموع  بر

ـ دو ال خصوصبه، 7و  27، 37، 48، 47 يهانیکه ال کرد انیب قیتحق نیحاصل از ا جیقرار دهد. نتا يدرست پالت دو بعد هیناح و  58 نی

و بـا   ندپخت مطلوب بود تیفیبا ک يهانیال عنوانبه ،شدن و غلظت ژل متوسط ینیژالت رارتدرجه ح لوز،یآم زانیدارا بودن م دلیلبه  59

ارقـام بـا    عنـوان بـه  ندتوانیو م ندشد يبنددانه بلند طبقه يهادر گروه برنج متریلیم 5/7 يدرصد و طول دانه باال 67 يباال لیتبد تیفیک

  ند.شو یمعرف مناسب تیفیک

  

  

 پخت تیفیک ل،یدراندمان تب ص،یتابع تشخ هیتجز ها،به عامل هیبرنج، کیفیت دانه، تجز :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  يسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،یدانشکده علوم زراع ،و استاد گروه اصالح نباتات ارانیاستاد ،يدکتر يدانشجو بیترتبه. 3و 2 ،1

  nadali.bagheri@yahoo.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه

ــفیک اهــان،یاز گ ياریدر بســ ــمحصــول تول تی ــاز اهم يدی  تی

 یدانه از عوامل اصل تیفیک زی. در برنج ناستبرخوردار  ییبسزا

و فـروش محصـول بـه حسـاب      يبازارپسند براي کنندهنییو تع

و بـدون توجـه    تیکم شیمحصول با هدف افزا دیو تول دیآیم

 شـود ینمـ  همواجـ  کنندگانمحصول با استقبال مصرف تیفیبه ک

 ویژگـی  نیا ،است دهیچیپ یویژگ کیدانه در برنج  تیفی). ک4(

از  لیتبـد  تیفیمانند طول و عرض دانه، ک يظاهر تیفیشامل ک

درصـد پوسـته و سـبوس و     ،ياو قهـوه  دیبرنج سـف  زانیم لیقب

غلظـت   لوز،یپخت شامل عطر، مقدار آم تیفیو ک لیراندمان تبد

کـه   اسـت آندوسپرم دانه برنج  شدنینیژل و درجه حرارت ژالت

  ). 6( استخوردار بر ییاز ارزش باال

. اسـاس  اسـت مهم در بـرنج   یفیک يهایژگیاز و یکی عطر

اسـت   نیرولیـ پ-1-لیاسـت -2 بیـ عطر در برنج، ترک ییایمیوشیب

معطـر و   يهـا پیـ ژنوت ییشناسا يبرا یمختلف يها). روش11(

 ج،یـ و را یشده است کـه در روش سـنت   یبرنج معرف يرعطریغ

ـ  دنیچش قیگروه چندنفره از طر کی ـ  و هـا هطعم دان ـ بوئ ای  دنی

ـ بافت برگ   ایـ و  شـود یکـه در آب حـرارت داده مـ    يادانـه  ای

ـ  میپتاس دیدروکسیبا محلول ه واکنش  ي، عطـر میپتاسـ  دیـ دی ای

  ). 10( دهندیم صیرا تشخ هاپینبودن ژنوت ایبودن 

در برنج است کـه   یفیک اتیاز خصوص گرید یکیدانه  طول

کوتـاه و گـرد و    يهـا دانه یبعض کنندگان،بسته به ذائقه مصرف

 لوزی). مقدار آم4( دهندیم حیبلند را ترج یمتوسط و برخ یبرخ

 یو سـخت  ینرمـ  زانیـ در قسمت نشاسته دانه برنج هم مسئول م

ـ برنج پخته و هـم مسـئول م   ). 18( اسـت دانـه   یچسـبندگ  زانی

چسبنده بوده اما  بعد از پخت کامالً نییپا لوزیبرنج با آم يهادانه

درصد) مانند گـروه   25تا  20متوسط (حدود  لوزیآمبا  ییهادانه

خـود را   ینرمـ  هابعد از پخت دانه نرم بوده و تا ساعت يصدر

از  باال مانند رقم نعمت کـامالً  لوزیبا آم يهاو دانه کنندیحفظ م

). 6شـوند ( یخشک و سفت م ،اثر سرد شدن بوده و بر اهم جد

و  داردیمـ  انیـ بحرکت ژل برنج پخته شده را  زانیم ،غلظت ژل

). 3( شـود می يبندمیبه سه گروه ژل سخت، متوسط و نرم تقس

 تیـ فیدر ک گـر یهـم عامـل مهـم د    شدن ینیدرجه حرارت ژالت

و  استپخت برنج است که با مدت زمان پخت برنج در ارتباط 

) 7تـا   1(نمـره   گـراد یدرجه سانت 79تا  55آن از  راتییدامنه تغ

ـ بـا طو  ،یمعطـر، قلمـ   يهـا برنج رانیمردم ا شتری). ب6( است  لی

. دهنـد یمـ  حیبعد از پخت را ترج رچسبندهینرم و غ ،یشدن عال

از موضـوعات   یکـ یباال  تیفیو توسعه ارقام با ک دیتول ن،یبنابرا

  .  است رانیبرنج در ا یصالحا يهامهم در برنامه

 چهاربرنج و  دبخشیام نیال 10 ،یفیصفات ک يامطالعه در

ـ . الشدند یابیو نعمت ارز 1، بهار کادوس ،یرقم هاشم  يهـا نی

والـد   ينعمت با تعداد يمادر تهیوار یمورد استفاده حاصل تالق

نشـان داد   جیبودنـد. نتـا   يوالد پدر عنوانبه تیفیکخوش یمحل

 يدرصد، دمـا  28/22لوز متوسط یآم زانیم دلیلبه  223 نیکه ال

خـوب   طـول دانـه   شیو افزا 63/4شدن متوسط با نمره  ینیژالت

ـ فی) ک59/1(نسبت طول دانه بعد از پخت به قبـل از پخـت،     تی

 یفـ یک اتیبـا خصوصـ   يهـا نیال قیتحق نیداشت. در ا يباالتر

  ).  15داشتند ( يترنییباالتر، عملکرد پا

 30 یفـ یک اتی) خصوصـ 16آهنگر و همکاران ( يشاهسوار

 يهـا پیـ در ژنوت يادیکه تنوع ز کردند یابیبرنج را ارز پیژنوت

ـ از جملـه م  یفیصفت ک 13اساس  مطالعه بر مورد  لـوز، یآم زانی

 جی. در نتـا شدمشاهده  شدن ینیغلظت ژل و درجه حرارت ژالت

شدند کـه در   میتقس وشهخ پنجمورد مطالعه به  يهاپیآنها ژنوت

قرار گرفتند که  8202و  Pi-1 نیمثل ال ییهاپیخوشه دوم ژنوت

 کننـدگان رفموردپسـند مصـ   شـتر یب یفیک اتیبه لحاظ خصوص

ـ یا ـ بودنـد. پا  یران و  یصـفات زراعــ  یابیـ عملکـرد و ارز  يداری

برنج مورد مطالعه قرار گرفت. در  پیدانه در هشت ژنوت تیفیک

سسـه  ؤبا روش استاندارد م یفیو ک یصفت زراع 17 قیتحق نیا

اخـتالف   انگریب جی. نتاشد يریگبرنج اندازه یالمللنیب قاتیتحق

و  830 نیـ مـورد مطالعـه بـود و دو ال    يهاپیژنوت نیب داریمعن

مختلـف بودنـد و    يهـا طیعملکـرد در محـ   يداریپا يدارا 831

 لوز،یپخت مطلوب از نظر داشتن مقدارآم تیفیک يدارا نیهمچن

دو  نیا یشدن و غلظت ژل متوسط بودند. از طرف ینیژالت يدما

و  یدانه قلمـ  يدرصد و دارا 69و  68 لیتبد تیفیک يدارا نیال
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 يو دارا داریپرمحصول، پا يهانیال عنوانبه نیدند. بنابرابلند بو

دانه مطلوب  يو ظاهر لیپخت، تبد تیفیک ،یزراع اتیخصوص

). آنانــدان و 13( ندشــد یانتخــاب و در دســت کشــاورز معرفــ

 بـرنج بـر   يهـا پیژنوت انیرا م یپیتنوع ژنوت زانی) م1همکاران (

و  نیت، پـروتئ پخ اتیخصوص ل،یتبد تیفیاساس اندازه دانه، ک

بـرنج   يهـا تـه یمنگنـز و مـس در وار   ،يآهـن، رو  یمواد معـدن 

در  يآهـن و رو  يمحتـوا  یبررس نیند. در اکرد یبررس ياقهوه

ـ  یمبـو  يهـا پیژنوت از ارقـام   شـتر یب ياطـور قابـل مالحظـه   هب

ــ یاصــالح ــود. ب ــوا نیب ــواد معــدن يعملکــرد و محت ــه  یم دان

 یبـاهم همبسـتگ   یمشاهده شد اما مـواد معـدن   یمنف یهمبستگ

پخت بـا طـول دانـه     تیفیو ک یمثبت داشتند. ارتباط مواد معدن

مثبت بـود.   یهمبستگ يشدن دانه دارا لیبعد پخت و نسبت طو

. استپخت  یفیدر صفات ک يزمغذینقش عناصر ر زنشان ا نیا

بـاالبردن مـواد    يکرد که اصـالح ارقـام بـرا    شنهادیمطالعه پ نیا

. پـژوهش حاضـر بـا هـدف     اسـت  یو منطق انهیگراواقع یمعدن

مختلـف   يهـا یبرنج حاصل از تالق يهانیال یو معرف ییشناسا

بـرنج   هو پخت دان يظاهر تیفیمربوط به ک اتیاز نظر خصوص

 .شدانجام 

  

  هامواد و روش

تصـادفی بـا سـه تکـرار در      صورت طـرح کـامالً  این آزمایش به

بع طبیعـی  دانشگاه علوم کشاورزي و منا يوتکنولوژیب شگاهیآزما

الین بـرنج   77اجرا شد. در این مطالعه از  1395ساري در سال 

ـ یارقـام ا  نی) بـ F12متعـدد (نسـل    يهـا یحاصل از تالقـ   ،یران

فجـر و   اه،یسـ نـوك   ،یهمراه ارقام سـنگ طـارم، طـارم محلـ    به

  . )1(جدول عنوان شاهد استفاده شد هب یلمانید

سـالم بـا    دانـه  10طول دانه قبل از پخت، طول  نییتع يبرا

ـ استفاده از دستگاه فتـوان الرجـر بـا دقـت       متـر یلـ یدهـم م کی

طول دانه بعد از پخت از روش  نییتع ي). برا7شد ( يریگاندازه

طول برنج بعد از پخـت بـر طـول     می) و از تقس2( عیو شف زیعز

آمـدن)   يشـدن دانـه (ر   لیبرنج قبل از پخت، صفت نسبت طو

از محصول هر کـرت   یفیک اتیخصوص ریسا ي. براشدمحاسبه 

گرم نمونه شلتوك انتخاب و بـا اسـتفاده از دسـتگاه     250مقدار 

ـ ) پوسـت Mc Gill Sheller( کنپوست انجـام شـد و بـرنج     یکن

 دکنیبـا دسـتگاه سـف    ياآمد. سپس برنج قهـوه  دستبه ياقهوه

)Mc Gill Miller  قـه یدق کیـ زمـان   مـدت در  دی) به بـرنج سـف 

 قیـ دق يبـا تـرازو   دیو سـف  يابـرنج قهـوه   زانیـ و م شـد  لیتبد

 زانیـ پوسـته بـه م   زانیشد. از نسبت م يریگبرحسب گرم اندازه

درصـد   يابرنج قهـوه  زانیسبوس به م زانیشلتوك و از نسبت م

از نسـبت بـرنج    زین لی. راندمان تبدشدپوسته و سبوس محاسبه 

  مختلف محاسبه شد.  يهاپیژنوت يبرا هیلبه شلتوك او دیسف

 تـل یشدن برنج از روش ل ینیرجه حرارت ژالتد نییتع يبرا

)، غلظــت ژل از روش کاگامپانـگ و همکــاران  12و همکـاران ( 

اسـاس   . برشد) استفاده 9( انویاز روش جول لوزیآم زانی) و م3(

بـه   لـوز یآم زانیـ اساس م برنج بر يهاتهی)، وار9( انویروش جول

ـ  3( لـوز یآم مک یلیدرصد)، خ 2(صفر تا  یواکس يهابرنج  9ا ت

 25تا  19( لوزیدرصد)، متوسط آم 19تا  10( لوزیدرصد)، کم آم

. شـوند یمـ  يبنـد درصد) طبقه 25از  شی(ب لوزیدرصد) و پر آم

و  ییایـ اساس درجه گسـترش قل  بر شدن ینیدرجه حرارت ژالت

ـ  لوزیآم يریرپذیثأت زانیم ثر نشـده (گـروه   أبه هفت گروه دانه مت

)، دانه متورم شـده بـا   2روه شده (گ متورم ی)، دانه سالم و کم1

ـ متـورم شـده بـا ال    )، دانـه کـامالً  3نازك (گروه  یخارج هیال  هی

ـ )، دانـه شـکاف برداشـته بـا ال    4جـدا (گـروه    کامالً یخارج  هی

ـ )، دانـه پراکنـده شـده بـا ال    5حل شده (گروه  کامالً یخارج  هی

 هیـ حـل شـده بـا ال    ) و دانـه کـامالً  6مشـخص (گـروه    یخارج

اسـاس غلظـت    . بـر شودیم می) تقس7ه (گرو شخصنام یخارج

برنج به سه دسته ژل سخت (طول حرکـت ژل   يهاپیژل، ژنوت

 60تـا   41کمتر)، ژل متوسط (طـول حرکـت ژل    ای متریلیم 40

ـ    متریلیم ) متـر یلـ یم 61از  شی) و ژل نـرم (طـول حرکـت ژل ب

با اسـتفاده   دی. سنجش عطر دانه از برنج سفشوندیم يبندمیتقس

 تینها). در11درصد صورت گرفت ( 7/1 میپتاس دیدروکسیهاز 

 یخـوب و عـال   یلـ یصورت کم، متوسط، خوب، خبه یازدهیامت

) انجـام گرفـت. بعـد از    5و  4، 3، 2، 1 يهـا بـا رتبـه   بیترت(به

لیـــقب از يمحاســبات آمــار   يصــفات، بــرا   يریــ گانــدازه 
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  هاي برنج مورد استفاده در این مطالعه. ژنوتیپ1جدول 

  والدین تالقی  شماره ژنوتیپ  والدین تالقی  وتیپشماره ژن

L1 IRRI2شصتک محمدي/  L42 /سپیدرود(IR58025A/IR68061R)  

L2 سنگ طارم/دیلمانی  L43 /ندا(IR58025A/IR68061R)  

L3 /ندا(IR58025A/19R)  L44 سنگ طارم/دیلمانی  

L4 فجر/نوك سیاه  L45 سنگ طارم/ساحل  

L5 /حسنیIRRI2 L46 مانیسنگ طارم/دیل  

L6 سنگ طارم/دیلمانی  L47 N-TC2  
L7 /دایی شصتکIRRI2 L48 /ندا(IR58025A/19R)  

L8 /سپیدرود(IR58025A/IR68061R)  L49 نوك سیاه/فجر  

L9 نوك سیاه/فجر  L50 دایی شصتک/سنگ طارم  

L10 /حسنیIRRI2 L51 /نوك سیاه فجر  

L11 /سپیدرود(IR58025A/IR68061R)  L52 /دیلمانی سنگ طارم  

L12 /سپیدرود(IR58025A/IR68061R)  L53 سنگ طارم/دیلمانی  

L13 S-T1  L54 دیلمانی/فجر  

L14 (طارم/دشت)/طارم  L55 حسنی/سنگ طارم  

L15 سنگ طارم/دیلمانی  L56 دیلمانی/فجر  

L16 /ندا(IR58025A/IR68061R)  L57 دیلمانی/فجر  

L17 فجر/نوك سیاه  L58 دایی شصتک/دیلمانی  

L18 N-TC1  L59 (طارم/گرده)/طارم  

L19 /ندا(IR58025A/IR68061R)  L60 سنگ طارم/دیلمانی  

L20 دیلمانی/فجر  L61 فجر/دیلمانی  

L21 /حسنیIRRI2 L62 سنگ طارم/دیلمانی  

L22 N-TC3  L63  نوك سیاه/فجر  

L23 سنگ طارم/دیلمانی  L64  سنگ طارم/دیلمانی  

L24 سنگ طارم/ساحل  L65  سنگ طارم/ساحل  

L25  طارم/دیلمانیسنگ  L66  سنگ طارم/دیلمانی  

L26 /ندا(IR58025A/19R)  L67  سنگ طارم/دیلمانی  

L27 N-TC4  L68  فجر/نوك سیاه  

L28 /ندا(IR58025A/IR68061R)  L69  فجر/نوك سیاه  

L29 سنگ طارم/فجر  L70  دیلمانی/فجر  

L30  سنگ طارم/دیلمانی  L71  نوك سیاه/فجر  

L31 /حسنیIRRI2 L72  اهفجر/نوك سی  

L32 T-M3 L73  دیلمانی/سنگ طارم  

L33 T-M2 L74  فجر/نوك سیاه  

L34 T-M1  L75  سنگ طارم/دیلمانی  

L35 /حسنیIRRI2 L76  سنگ طارم/دیلمانی  

L36 S-T2  L77  سنگ طارم/دیلمانی  

L37 سنگ طارم  78  سنگ طارم/دیلمانی  

L38 نوك سیاه 79  سنگ طارم/دیلمانی  

L39 رفج  80  دایی شصتک/دیلمانی  

L40 دیلمانی  81  میالد  

L41 طارم محلی  82  دیلمانی/فجر  
  

 یفیتوص يو محاسبه آمارها یتصادف طرح کامالً انسیوار هیتجز

، محاســبه 1/9نســخه  SAS افــزارنـرم صـفات مــورد مطالعــه از  

بـه   ياخوشـه  هیـ هـا و تجز بـه عامـل   هیتجز ،یهمبستگ بیضرا

 از یدسـ یاقلوارد با روش مربـع فاصـله    انسیروش حداقل وار
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از  يبعــد رســم پــالت دو يو بــرا16نســخه  SPSSافــزار نــرم

  .شداستفاده  Pastافزار نرم

  

   و بحث جینتا

 اخـتالف  هـا، داده انسیـ وار هیـ حاصـل از تجز  جیاسـاس نتـا   بر

 کیـ مورد مطالعه در سطح احتمـال   يهاپیژنوت نیب يداریمعن

 ).2شد (جدول مشاهده  یصفات مورد بررس یتمام يدرصد برا

 یبررسـ  مـورد  مجموعـه  در تنـوع  وجود دهندهمطلب نشان نیا

 ينـژاد بهدر  هاپیژنوت نیا يوربهره لیپتانس دبخشیاست و نو

 نیشـتر یب شـود یمـ  مشـاهده  )3( جدول در که طور. هماناست

مربوط به صفت عطر، درصد سـبوس   یپیفنوت یپراکندگ بیضر

بـود بـا    ياوهبرنج قه زانیآن مربوط به م نیو غلظت ژل و کمتر

 یفـ یک یابیـ مهـم در ارز  يهایژگیاز و یکیعطر  نکهیتوجه به ا

ـ  ،استبرنج  در  یمعطـر ارزش خاصـ   يهـا بـرنج  کـه  يطـور هب

)، 17( ندهسـت برخـوردار   ییبـاال  مـت یداشته و از ق يبازارپسند

) 5(رتبه  نیعطرترخوش 49 نینشان داد که ال یبررس نیا جینتا

 يهـا نیـ جـزو ال  22و  47، 10، 28، 25، 19، 46، 1 يهانیو ال

 33/64 نیانگیـ م يدارا لی) بودند. راندمان تبد1(رتبه  يرعطریغ

بود. طـول   ریدرصد متغ 66/77تا  63/53 راتییتغ منهدرصد و دا

برابـر بـا    ینیانگیم يدارا ت،یفیصفت مهم در ک کی عنواندانه به

 تـر میلـ یم 19/8تـا   76/5 راتییبود و در دامنه تغ متریلیم 11/7

ـ بـود. ال  ریمتغ دانـه قبـل پخـت و     نیبلنـدتر  يدارا 58و  59 نی

 کننـدگان نظـر مصـرف   زهـا را داشـت. ا  دانه نیترکوتاه 50نیال

). طول دانه بعـد  5بهتر است ( ،باشد ترکیچه دانه بار هر یرانیا

 يدارا 64 نیــبــود و ال متــریلــیم 89/11 نیانگیــم يپخــت دارا

طـول دانـه    نیترکوتاه يدارا 55و  51، 48، 14 نیو ال نیبلندتر

آمدن متعلـق   ير ایشدن  لیطو زانیم نیشتریبودند. ب بعد پخت

ـ متعلق بـه ال  نی) و کمتر12/2( 32 نیبه ال ) بـود.  29/1( 48 نی

 اسـت  تـر صفت کمتـر باشـد از نظـر پخـت مناسـب      نیهرچه ا

  ).3(جدول 

اختصاصـات   ،يخـواص ظـاهر   لهیوسـ به دیبرنج سف ارزش

چـون   شـود، یآن مشخص م لوزیآم زانیم صخصوبه يانشاسته

ـ فیبا ک يادیارتباط ز لوزیآم زانیم ). از نظـر  16پخـت دارد (  تی

متوسط  ن،ییپا لوزیمورد مطالعه در سه گروه آم يهانیال لوز،یآم

 نیباالتر يدارا 11و  65، 18 يهانیشدند که ال يندو باال طبقه

ـ بودند و ال لوزیآم زانیم ، 68، 50، 55، 4، 9، 3، 25، 37 يهـا نی

ــ 51، 54، 52، 72، 2، 23، 56، 70، 69، 6 ــارم محل ــم ط و  ی، رق

 هـا نیال ریقرار گرفتند و سا نییپا لوزیدر گروه آم اهیرقم نوك س

، 62، 31 يهـا نیمتوسط قرار گرفتند که شامل ال لوزیدر گروه آم

59 ،77 ،64 ،66 ،42 ،15 ،12 ،60 ،61 ،28 ،14 ،19 ،20 ،21 ،

43 ،45 ،10 ،49 ،16 ،8 ،29 ،63 ،13 ،58 ،73 ،48 ،1 ،27 ،26 ،

35 ،22 ،57 ،53 ،40 ،5 ،36 ،67 ،7 ،71 ،39 ،47 ،44 ،46 ،30 ،

 یلمـان ی، سنگ طارم، فجر و د75، 33، 34، 41، 38، 17، 32، 24

پـس از پخـت    رنـد یگیمـ  ارگروه قر نیکه در ا ییها. برنجاست

 نـرم  پخت از پس هاجدا از هم شده و مدت نرم، متورم و کامالً

 تیفیدر ک ياکنندهنیینقش تع لوزیآم نی). اختالف ب15( مانندیم

کـه بـرنج    شـود یپخت و خوراك داشته و مقدار کم آن باعث م

 دایـ کرده و از نظر حجم، انبسـاط پ  دایحالت چسبنده و لعابدار پ

آن موجـب سـفت و خشـک شـدن      ادیمقدار ز کهیحالرنکند. د

آن حـد متوسـط    زانیـ م نیترمناسب نیبرا. بناشودیبرنج پخته م

بـوده و پـس از    میـ حالت برنج پخته، نـرم و مال  نیبوده که در ا

  )  19( شودیسرد شدن سخت نم

ـ تـا هفـت و م   کیشدن از  ینیدرجه حرارت ژالت نمره  زانی

 ریمتغ گرادیدرجه سانت 79تا  55شدن از  ینیدرجه حرارت ژالت

ـ اد کـه م نشـان د  یمـورد بررسـ   جی). نتا15( است درجـه   نیانگی

بود  ریمتغ 5/7تا  23/3و دامنه آن از  16/6 شدن ینیحرارت ژالت

، 66، 64، 35، 60، 8، 46، 38، 42، 61، 15 يهانی). ال3(جدول 

31 ،69 ،52 ،55 ،44 ،68 ،14 ،53 ،41 ،74 ،20 ،39 ،56 ،67 ،

70 ،28 ،19 ،40 ،77 ،54 ،49 ،11 ،59 ،7 ،25 ،6 ،50 ،22 ،18 ،

 نمره از یلمانی، فجر و د65، 29، 37، 27، 24، 63، 2، 5، 57، 23

درجه  قتیحقدر  برخوردار بودند که هفتتا  شششدن  ینیژالت

، 9 يهـا نیال گریاست در گروه د نییشدن آنها پا ینیژالت ارتحر

 نمره يبودند که دارا 16و  58، 71، 26، 75، 73، 30، 13، 12، 10

 و متوسـط   نییآنها پا يکه دما دنبود ششتا  پنج نیشدن ب ینیژالت
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  هاي برنج مورد مطالعهتجزیه واریانس صفات مختلف در الیننتایج . 2جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
  میانگین مربعات

  راندمان تبدیل  درصد سبوس  درصد پوسته  برنج سفید   اي برنج قهوه

  91/68**  54/44**  89/11**  19/437**  02/86**  81  ژنوتیپ

  91/0  009/0  009/0  81/0  24/1  164  طاخ

 
  .2ادامه جدول 

منابع 

  تغییر

درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

طول دانه 

  قبل پخت 

طول دانه 

  بعد پخت 

نسبت طویل شدن 

  دانه
  درجه حرارت ژالتینی شدن  غلظت ژل  درصد آمیلوز

  54/4**  69/488**  18/20**  05/0**  01/3**  97/0**  81  ژنوتیپ

  11/0  27/0  14/0  0002/0  007/0  001/0  164  خطا

 داري در سطح احتمال یک درصدمعنی: **

 
  هاي برنج مورد مطالعه. آمار توصیفی صفات کیفی الین3جدول 

  بیشترین  کمترین  ضریب پراکندگی  انحراف معیار  دامنه تغییرات  میانگین  صفت

  اي میزان برنج قهوه

  )*(گرم بر کیسه
88/193  66/177-66/203  35/5  76/2  L54, L71, L20 L47, L37, L27 

  میزان برنج سفید 

  (گرم بر کیسه)
89/160  66/133-195  07/12  5/7  L54, L75 L7 

 L47 L71  90/8  99/1  73/28-53/18  36/22  درصد پوسته

 L7 L8  17/29  85/3  5/21- 46/2  20/13  درصد سبوس

راندمان تبدیل 

  (درصد)
33/64  63/53-36/77  79/4  45/7  L54, L75  L7 

طول دانه قبل پخت 

  متر)(میلی
11/7  76/5 -19/8  56/0  98/7  L50 L59, L58 

طول دانه بعد پخت 

  متر)(میلی
89/11  05/10 -64/14  002/1  42/8  

L14, L48, 

L51, L55 
L64 

نسبت طویل شدن 

  دانه
67/1  29/1 -12/2  13/0  77/7  L48 L32  

 L51, L54  90/11  59/2  65/25-06/14  79/21  درصد آمیلوز
L18, L65, L11, 

L31, L62 

 L61, L31, L11 L74  89/27  76/12  43/90- 31  16/6  متر)غلظت ژل (میلی

درجه حرارت 

  ژالتینی شدن 
16/6  23/3 -5/7  23/1  96/19  

L4, L3 ،  

  سنگ طارم
L15, L61, L42 

  21/31  97/0  5-1  13/3  عطر

L1, L46, L19, 

L25, L28, L10, 

L22, L47 

L49 

 .استگرم شلتوك برنج  250: هر کیسه حاوي *
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  هاي برنج بر اساس غلظت ژلبندي الین. درجه4جدول 

  هاي برنجشماره الین  غلظت ژل

 L42, L67, L77, L45, L35, L62, L16, 71, L64, L49, L15, L60, L31, L63, L21, L14, L18, L61, L11  سخت

  متوسط
L17, L4, L50, L58, L76, L26, L10, L3, L39, L28, L19, L41, L59, L38, L44, L46, L27, L1, L29, L5, L8, L7, L30, 

L24, L73, L37, L47, L13, L43, L65, L66, L12, L40, L53, L20, L36سنگ طارم، نوك سیاه، فجر، دیلمانی و طارم محلی ،  

 L74, L56, L55, L68, L9, L52, L51, L23, L54, L25, L2, L69, L22, L6, L70, L32, L34, L72, L33, L57, L75, L48  نرم

  

ـ بـا ال  پنجتا  چهار نمرهاست گروه متوسط با  ، 43، 34 يهـا نی

 اهی، نوك س45، 1، 36، 47، 33، 48، 72 ،17، 62 ،32، 76، 21

و رقـم   4و  3 يهانیال و گروه متوسط و باال با یو طارم محل

مشاهده شـد.   مورد مطالعه يهاپیژنوت نیسنگ طارم هم در ب

ـ یژالت هرچه رتبـه درجـه حـرارت    تیفیک يهاطبق شاخص  ین

داشته  يشدن باالتر ینیدرجه ژالت ،باشد ترنییپا یپیشدن ژنوت

باعث سفت و سخت  نیو هم است تریو زمان پخت آن طوالن

موجود  يهانیال نیشود. بنابراشدن دانه برنج پس از پخت می

و گروه متوسـط   نییپا ایبا درجه حرارت متوسط  يهادر گروه

با توجه  نی. بنابراندهستپخت مطلوب  تیفیبا ک يهانیجزو ال

غلظت ژل  لوز،یآم صفت هخصوص سباال و به یفیبه صفات ک

 يهانیداشت که ال انیب توانیشدن م ینیو درجه حرارت ژالت

والد و شـاهد   يهانسبت به رقم 7و  27، 37، 59، 58، 48، 47

ـ بوده و جزو ال يبهتر تیدر وضع تیفیخود از نظر ک  يهـا نی

  .شوندمی يبندمطلوب دسته

مهـم در بـرنج پختـه     یفـ یک اتیاز خصوص یکیژل  غلظت

غلظت ژل سـخت هسـتند نسـبت     يکه دارا ییهاپی. ژنوتاست

سـفت و سـخت    تـر عیغلظت ژل نرم، سر يدارا يهاپیبه ژنوت

و  میـ صـورت مال با غلظت ژل نـرم، بـه   يهابرنج یول ندشویم

 ینـرم بـاق   زیـ پـس از سـرد شـدن ن    یپخته شده و حتـ  یآرامبه

ـ نسـبت بـه    يو بازارپسـند  یاصالح نظر از و مانندیم وع اول ن

 تی). خصوصـ 15( اسـت  کننـده مصـرف  يبـرا  تیارجح يدارا

از نظـر غلظـت ژل در    شیآزمـا  نیـ مورد مطالعـه در ا  يهانیال

 آورده شده است.   4جدول 

  عهمورد مطال یفیصفات ک یهمبستگ

مورد مطالعه با استفاده از  یفیصفات ک نیب یهمبستگ یبررس در

مثبــت و  ی)، همبســتگ5جــدول ( رســونیپ یهمبســتگ بیضــر

) و 60/0( دیبـا بـرنج سـف    يابـرنج قهـوه   زانیـ م نیب يداریمعن

بـا درصـد پوسـته     يداریو معنـ  ی) و منف60/0( لیراندمان تبد

 درصـد بـا   دیبـرنج سـف   زانیم یآمد. همبستگ دستبه) -96/0(

 داریو معنـ  ی) منف-89/0و  -58/0با  بیترتپوسته و سبوس (به

آمـد. از   دسـت بـه  داری) مثبت و معنـ 99/0( لیو با راندمان تبد

) و -58/0بـا درصـد پوسـته (    لیرانـدمان تبـد   یهمبستگ یطرف

امر  نی. اشدمشاهد  داریو معن ی) هم منف-89/0درصد سبوس (

دنبـال  و به يابه برنج قهوه وكشلت لیاست که در تبد نیا انگریب

ـ یآن  عاتیضـا  زانیـ هـر چقـدر م   ،دیآن برنج سف پوسـته و   یعن

ـ بـرنج سـالم تول   زانیـ سبوس کمتر باشـد و م  باشـد   شـتر یب يدی

خواهد بود. شاهسوار  شتریب دیبه سف يابرنج قهوه لیراندمان تبد

 یمنفـ  یخود به همبسـتگ  یدر بررس زی) ن16آهنگر و همکاران (

اشاره کردند. طول دانه قبـل   لیو راندمان تبد وسصد سبدر نیب

ـ ترت(بـه  لوزیآم زانیپخت با طول دانه بعد پخت و م و  57/0: بی

) و -42/0شدن دانـه (  لیمثبت و با نسبت طو ی) همبستگ43/0

را نشـان داد   يداریو معنـ  یمنف ی) همبستگ-37/0غلظت ژل (

و  پـور نرمضـا ) و 16شاهسوار آهنگـر و همکـاران (   جینتا ابکه 

دارد. صفت طول دانـه بعـد پخـت بـا      یخوان) هم15همکاران (

و  49/0مثبت ( یهمبستگ لوزیآم زانیشدن دانه و م لینسبت طو

دارد کـه بـا    يداریو معن یمنف ی) و با غلظت ژل همبستگ28/0

 بـا  و داشـت  مطابقـت ) 15( همکـاران  و پـور رمضـان  يهاافتهی

  ) مطابقت نداشت و16ران (آهنگر و همکا يشاهسوار يهاافتهی
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  هاي برنجها براي کلیه صفات مورد بررسی در ژنوتیپ. نتایج تجزیه به عامل6جدول 

  صفات
میزان   بار عامل

  چهارم  سوم  دوم  اول  اشتراکات

  89/0  41/0  -32/0  -06/0  78/0  ايبرنج قهوه

  98/0  -19/0  14/0  00/0  96/0  برنج سفید

  88/0  -44/0  28/0  12/0  -76/0  درصد پوسته

  92/0  46/0  -35/0  -05/0  -75/0  درصد سبوس

  98/0  -20/0  14/0  00/0  96/0  راندمان تبدیل

  68/0  -17/0  00/0  80/0  -06/0  طول دانه قبل پخت

  85/0  38/0  62/0  55/0  -09/0  طول دانه بعد پخت

  89/0  61/0  67/0  -23/0  -03/0  نسبت طویل شدن دانه

  79/0  17/0  -16/0  83/0  17/0  درصد آمیلوز

  65/0  -09/0  03/0  -79/0  -11/0  غلظت ژل

  22/0  -29/0  -19/0  23/0  -21/0  درجه حرارت ژالتینی شدن

  43/0  -35/0  54/0  -09/0  - 00/0  عطر

    48/1  56/1  43/2  72/3  مقادیر ویژه

    39/12  05/13  25/20  04/31  شده (درصد)واریانس توجیه

    75/76  35/64  30/51  04/31  شده (درصد)کل واریانس توجیه جمع

  

بـا طـول دانـه بعـد از پخـت را       لوزیآم نیب یمنف یآنها همبستگ

 یمنفـ  یبا غلظـت ژل همبسـتگ   لوزیآم زانیعنوان کرده بودند. م

ـ ) هـم ا 14سروش و همکاران ( می) نشان داد که رح-79/0(  نی

  ه بودند.کردمطلب را عنوان 

  

  هااملبه ع هیتجز

 نیرابطه بـ  فیو توص یکردن علت وجود همبستگ دایمنظور پبه

اساس تعـداد   برنج بر يهانیمورد مطالعه در ال یفیصفت ک 12

صـفات هسـتند،    نیا يرو رگذاریثأعامل که ت ایشاخص  يکمتر

و  یچهار عامل اصـل  ،هیتجز نی. در اشد انجام هابه عامل هیتجز

 ند، که ازکرد هیرا توج هاادهدرصد از تنوع کل د 75/76 ،مستقل

، 25/20، 04/31 بیترتمقدار سهم عوامل از اول تا چهارم به نیا

 شـتر یب یعامل مستقل زانی. هرچه ماستدرصد  39/12و  05/13

ـ تغ ریباشد به اعتبار آن عامل در تفس  افـزوده  هـا کـل داده  راتیی

است که به  ریمتغ کی انسیاز وار یاشتراك بخش زانی. مشودیم

 دهنـده باشد نشـان  شتریمشترك مربوط بوده و هرچه ب يهااملع

). 14( اســتمربوطــه  ریــمتغ انسیــورد وارادر بــر شــتریب دقــت

 شـتر یاشتراك ب زانیم شود،یمشاهده م 6جدول طور که در همان

شده تعداد عامل انتخاب  دهندهامر نشان نیصفات باال بوده که ا

صـفات را   راتییتغ ندامنتخب توانسته يهاو عامل استمناسب 

ـ . با توجـه بـه م  ندکن هیتوج یطور مطلوبهب ـ   زانی  نیاشـتراکات ب

شـدن   ینیو درجه حرارت ژالت دیبرنج سف زانیصفات، صفات م

  ورد را دارا بودند. ادقت بر نیو کمتر نیشتریب

ـ نظ یدرصد شامل صـفات  04/31 انسیاول با وار عامل ـ م ری  زانی

مثبـت و بـا    یعـامل  بیضـرا  ،لیدو راندمان تب دیو سف يابرنج قهوه

خـود  ه را ب یمنف یعامل بیدرصد پوسته و سبوس ضرا رینظ یصفات

شـد.   يبرنج نامگـذار  لیتبد تیفیعنوان عامل کهاختصاص داد که ب

ــر ا ــاز نظ ــل، ژنوت نی ــعام ــاپی  48و  47، 37، 5، 27، 42، 35 يه

عنوان عامـل  درصد به 25/20 انسی. عامل دوم با وارندهستمطلوب 

ماننـد طـول    یعامل صفات نیا شد. در يپخت برنج نامگذار تیفیک
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مثبـت و غلظـت ژل    یعـامل  بیضرا لوزیپخت و آمدانه قبل و بعد 

را به خـود اختصـاص داده بودنـد کـه وجـود       یمنف یعامل بیضرا

ـ ا دؤیپخت خود م تیفیصفات ک نیب داریو معن یمنف یستگهمب  نی

، 58، 59 عامـل شـامل   نیمطلوب از نظر ا يهاپیمطلب است. ژنوت

ـ . عامل سوم با وارهستند 39و  62، 15، 10 درصـد و   05/13 انسی

درصـد از   44/25درصد در مجموع  39/12 انسیعامل چهارم با وار

مثبـت در صـفات    بیضرا يو دارا کندمی هیتوج را هاداده راتییتغ

شدن دانه و عطر (عامل سـوم) و   لیطول دانه بعد پخت، نسبت طو

عنـوان عامـل   شدن دانه (عامل چهـارم) بودنـد کـه بـه     لینسبت طو

سـروش و   می. رحـ ندشـد  يدانـه و عطـر نامگـذار    يظـاهر  تیفیک

ـ ) با استفاده از تجز14همکاران (  يهـا لفـه ؤم روش بـه  هـا عامـل  هی

بـرنج   يهـا پیـ ژنوت يصـفت رو  17 نیانگیمو با استفاده از  یاصل

درصد از تنـوع کـل    6/83گزارش کردند که شش عامل در مجموع 

ـ ) بـا اسـتفاده از تجز  8و همکـاران (  یکردند. جهـان  هیرا توج بـه   هی

مورد مطالعه در مجموع به پـنج   پیژنوت 100 يرو یاصل يهامؤلفه

  .  کردندیم هیرا توج راتییدرصد از تغ 85 که افتندیمؤلفه دست 

 يبـر مبنـا   يدر پـالت دو بعـد   هاپیتوجه به پراکنش ژنوت با

ـ متعلق به  یافق محور که هاهر کدام از عامل بیترک عامـل و   کی

 يهـا پیـ ژنوت تـوان یاست مـ  گریمتعلق به عامل د يمحور عمود

سـه عامـل اول    رونیـ دو عامل انتخاب کـرد. از ا  يبرتر را بر مبنا

شـکل  (انتخاب شـدند   يعدت دو بدر پال هاپیژنوت کیتفک يبرا

 پـالت  در هـا مختلف عامل هايبیترک قیاز طر لهیوس نی. به ا)1

 هـا مطلـوب هـر کـدام از عامـل     اتیبا توجه به خصوص يبعد دو

موجـود در   يهانیسه عامل ال نیاساس ا انجام گرفت. بر نشیگز

ـ فیک لحاظ به هاعامل نیکه ا ینواح  يپخـت و ظـاهر   ل،یتبـد  تی

ـ دارند جزو ژنوت ییثبت و باالم ریمقاد  نشیمطلـوب گـز   يهـا پی

کـه در پـالت    35و  7، 48، 37، 27، 58، 59 يهانیشدند مانند ال

  اساس عامل اول و دوم در کنار هم قرار گرفتند. بر يبعد دو

  

  یفیاساس صفات ک مورد مطالعه بر يهانیال ياخوشه هیتجز

 بـر  پیـ ژنوت 82 یکیو نزد يدور ،یکیفاصله ژنت نییمنظور تعبه

به  ياخوشه هیدندروگرام حاصل از تجز ،یفیصفت ک 12اساس 

آورده  2شـکل  شـد کـه در    میوارد ترسـ  انسیروش حداقل وار

 يبنـد گـروه طبقـه   هفـت مورد مطالعه بـه   يهانیشده است. ال

 59، 58، 57، 39، 16، 62، 21 يهـا نیشدند. گروه اول شامل ال

شـدن   ینیدرجه حرارت ژالتمتوسط،  لوزیآم يبود که دارا 42و 

متوسط و غلظت ژل سخت تا متوسط بودند. گروه دوم  ای نییپا

، 32، 45، 33، 36، 4، 1، 22، 10، 27، 26، 13 يهـا نیـ ال شامل

ـ بودنـد کـه ا   ی، سنگ طارم و طارم محلـ 47، 50، 81 ،34، 37  نی

 ژل متوسـط و درجـه   غلظـت متوسـط،   لـوز یآم يگروه هـم دارا 

داشتند. در گروه سـوم هـم    نییپا ایشدن متوسط  ینیحرارت ژالت

کـه   ییهانیاز ال یقرار داشتند. بعض 7و  48، 35، 38، 5 نیال پنج

هستند که بـه لحـاظ صـفات     ییهانیاند، همان الگروه سه نیدر ا

شده بودند. گـروه چهـارم    يبندمطلوب طبقه يهانیال جزو یفیک

بودند.  68و  52، 2، 70، 23، 72، 51، 74، 56، 55 يهانیشامل ال

در گـروه   54و  75، 17، 69، 25، 9، 6 يهـا نیـ در گروه پـنجم ال 

، 77، 15، 41، 19، 71، 53، 20، 49، 31، 64، 63 يهـا نیششم ال

، 30، 46، 28، 43، 8، 40، 19 يهانیو در گروه هفتم ال 61و  12

و نــــوك  44، 67، 80، 65، 73، 24، 60، 18، 14، 66، 11، 3، 76

بـه   هیـ و تجز ياخوشـه  هیتجز جیقرار گرفتند. با توجه به نتا اهیس

قـرار   ياخوشـه  هیـ که در گـروه سـوم تجز   ییهاپیها، ژنوتعامل

اساس عامل اول در کنـار هـم قـرار     ها بربه عامل هیدارند در تجز

 از نظـر  ياخوشـه  هیگروه اول تجز يهاپیژنوت طورنیگرفتند. هم

 نیـ ها در کنار هم قـرار گرفتنـد کـه ا   به عامل هیدوم در تجز ملعا

 دو روش است. نیا جیدهنده مطابقت نتاخود نشان

  

  صیتابع تشخ هیتجز

 و ياخوشـه  هیـ حاصـل از تجز  يبنـد آزمون صحت گروه يبرا

 هیــتجز از هــاانتســاب اشــتباه ارقــام بــه گــروه زانیــورد مابــر

اسـتفاده شـد. بـا توجـه بـه       شریف یبه روش خط صیتشختابع

اول تـا پـنجم    صیشـخ کـه توابـع ت   شودیمشاهده م 7جدول 

درصـد و   9/5درصد،  1/14درصد،  2/37درصد،  42 بیترتبه

درصد تنوع  100موجود و در مجموع  انسیاز وار رصدد 9/0

 کـل  ص،یپنج تـابع تشـخ   نیا نیکردند. بنابرا هیتوج را هاداده
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  هاي برنجپالت دو بعدي بر اساس عامل اول و دوم براي صفات کیفی و ژنوتیپ. 1شکل 

  

  
  اساس روش وارد و معیار اقلیدسی اي صفات مورد بررسی برجزیه خوشهدندروگرام ت. 2شکل 
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  ايبندي اولیه حاصل از تجزیه خوشهه تشخیص خطی فیشر بر اساس گروه. توابع تشخیص کانونی حاصل از تجزی7 جدول

  همبستگی کانونی  واریانس تجمعی (درصد)  واریانس (درصد)  مقادیر ویژه  تابع تشخیص کانونی

  88/0  42  42  44/3  اول

  86/0  2/79  2/37  05/3  دوم

  73/0  2/93  1/14  15/1  سوم

  57/0  1/99  9/5  48/0  چهارم

  25/0  100  9/0  07/0  پنجم

 
  ها با تابع تشخیصنسبت موفقیت افراد درون گروه .8جدول 

  تعداد الین  گروه
  ها در هر گروه با تجزیه تشخیصبندي الینها و میزان صحت گروهگروه

1  2  3  4  5  6  7  

1  8  
8  

100%  
            

2  18    
16  

9/88%  
  

1  

6/5%  
    

1  

6/5%  

3  5    
1  

20%  

4  

80%  
        

4  10    
1  

10%  
  

7  

70%  

2  

20%  
    

5  7        
1  

3/14%  

6  

7/85%  
    

6  13            
12  

3/92%  

1  

7/7%  

7  21  
1  

8/4%  

1  

8/4%  
        

19  

5/90%  

  %8/87            بنديصحت گروه

 
 جیاسـاس نتـا   کردنـد. بـر   فیتوص هانیال نیتنوع موجود را ب

ــتجز ــابع تشــخ هی ــال هفــت ص،یت وجــود در گــروه اول م نی

موجـود در گـروه    نیال 18شده بودند. از  يبندگروه یدرستبه

شـده   يبنـد به اشـتباه گـروه   نیال 2و  یدرستبه نیال 16 م،دو

 چهارموجود،  نیال پنجدر گروه سوم از تعداد  نیبودند. همچن

 10شده بودنـد. از   يبندگروه اشتباه نیال کیو  یدرستبه نیال

 سـه و  یدرسـت بـه  نیال هفتروه چهارم هم موجود در گ نیال

 هفـت بودند. در گروه پنجم، از  هشد يبندبه اشتباه گروه نیال

بـه اشـتباه و در    نیـ ال کیو  یدرستبه نیال ششموجود  نیال

 نیـ ال کیو  یدرستبه نیال 12موجود،  نیال 13گروه ششم از 

 ن،یال 21از  زیشده بودند. در گروه هفتم ن يبندبه اشتباه گروه

گروه قرار گرفته  نیبه اشتباه در ا نیو دو ال یدرستبه نیال 19

نشان داد  صیتابع تشخ هیب در مجموع تجزیترت نیبودند. به ا

 82رقـم شـاهد (در مجمـوع     پـنج و  دبخشیام نیال 77که از 

 10)، ياخوشه هیگروه (حاصل تجز هفت) موجود در پیژنوت

شـده و از   يبنـد گروه حیطور صحهب نیال 72به اشتباه و  نیال

 ياخوشـه  هیـ تجز لهیوسبه هاپیژنوت يبندرو صحت گروهنیا

 . )8(جدول درصد بود  8/87حدود 

  

  گیرينتیجه

ـ نشان داد کـه ال  قیتحق نیحاصل از ا جینتا ، 48، 47 يهـا نی

دارا بـودن   دلیلبه 59و  58 نیخصوص دو الو به 7، 27، 37

شدن متوسـط و   ینیتدرجه حرارت ژال لوز،یمتوسط آم زانیم

ـ فیبـا ک  يهـا نیـ ال فیـ غلظت ژل متوسـط در رد  پخـت   تی
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ـ ا لیتبد تیفیمطلوب قرار گرفتند. ک بـا داشـتن    هـا نیـ ال نی

ـ فیبـود و از نظـر ک   یدرصد عال 67تبدیل  يباال نراندما  تی

در گـروه   متـر یلـ یم 5/7 يبا داشتن طـول دانـه بـاال    يظاهر

ـ فیداشـتن ک  لیلدبه و  ندشد يبندبلند طبقهدانه يهابرنج  تی

به  يداریو پا يسازگار هايشیمطلوب انتخاب و بعد از آزما
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Abstract 

The development and production of genotypes with high quality is one of the important purposes in the plant breeding 
programs. In order to evaluate the qualitative traits, 77 lines of rice (F12 generation) in comparison to five control 
cultivars (including TaromMahalli, Sang-e-Tarom, NokSeyah, Fajr and Deilamani) were studied in the Biotechnology 
Laboratory of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran in 2015. The results of analysis of 
variance showed significant differences between the studied lines in terms of qualitative traits. The analysis of 
correlation between qualitative traits showed significant and positive correlations between the amount of brown and 
white rices and the conversion efficiency. Also, the amount of amylose was negatively correlated with gel consistency 
(-0.792). Factor analysis resulted in identification of four main factors, which justified 76.75% of the total variation. 
The distribution of the studied lines based on the first two factors, which justified 51.29% of the variation, was able to 
correctly align the same lines in the right region of the biplot. The results of this study distinguished lines 47, 48, 37, 27, 
7, 58 and 59 (owing to medium amylose content, medium gelatinization temperature and medium gel consistency) as of 
desired quality cooking lines that due to high milling rate (67%) and long grains (greater than 7.5 mm) belong to the 
long grain rice group and can be introduced as good quality cultivars. 
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