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 خالصه
 

فنولوژيك و با يكديگر و تعيين مهمترين صفات موثر بر              ، به منظور بررسي رابطه صفات مورفولوژيك       
ر دو طرح آگمنت جداگانه مورد ارزيابي        اكوتيپ ماش د   ٦٠٠عملكرد تحت دو شرايط آبياري مرسوم و محدود،          

تجزيه همبستگي نشان داد كه در هر دو شرايط بيشترين ضريب همبستگي مثبت و معني دار با                      . قرار گرفتند 
تجزيه رگرسيون گام به    . عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت دارند     ، عملكرد اقتصادي را تعداد غالف در بوته       

، ارتفاع گياه ، طول غالف ، شاخص برداشت ، نش صفات تعداد غالف در بوته     گام نشان داد كه در محيط بدون ت        
وزن صد  ، ارتفاع گياه ، طول غالف ، شاخص برداشت ، وزن صد دانه و در محيط تنش صفات تعداد غالف در بوته           

تجزيه عليت  . در صد رسيدگي مهمتر از بقيه صفات مي باشند        ٩٠ تعداد روز تا      ،تعداد گره در ساقه اصلي     ، دانه
. نشان داد كه در هر دو شرايط، صفات تعداد غالف در بوته و شاخص برداشت بيشترين تاثير را بر عملكرد دارند                     

 عامل بيشترين تغييرات موجود را توجيه مي كنند و عامل دوم            ٤تجزيه به عاملها نشان داد كه در هر دو شرايط            
شاخص برداشت و عملكرد     ، الف در بوته  اين عامل شامل صفات تعداد غ       . مهمتر از ساير عوامل  مي باشد       

 .اقتصادي بود
 

 .تجزيه به عاملها، تجزيه عليت، تجزيه رگرسيون گام به گام، تجزيه همبستگي،  ماش:واژه هاي كليدي
 

 مقدمه 
عملكرد صفت كمي پيچيده اي است كه توسط تعداد زيادي          

از آنجا يي كه اين صفت شديدا تحت تاثير          .ژن كنترل مي شود     
لذا از وراثت پذيري پاييني بر خوردار است        ،ط قرار مي گيرد     محي

اين صفت حاصل خصوصيات بسياري است كه به تنهايي           ).٢٢(
با توجه به آنكه ارزيابي عملكرد در       . يا با هم بر آن اثر مي گذارند       

لذا شناسايي صفاتي كه اندازه     ،كرتهاي آزمايشي هزينه بر است       
م صورت گيرد و همبستگي       گيري آنها براحتي و با هزينه ك         

بااليي با عملكرد داشته واز وراثت پذيري بااليي نيز برخوردار              
اصالحگران معموال از   .باشد براي اصالحگران حايز اهميت است        

اين صفات  به عنوان معيارهاي گزينش جهت اصالح عملكرد              
 ).٥(استفاده مي نمايند 

 در بعضي   تعداد ارقام تجاري ماش بسيار محدود بوده و اغلب        
جنبه هاي مورفولوژيكي و ژنتيكي خود داراي ضعف بوده و يا              
اينكه در آينده در ارتباط با مقاومت به بيماريها و آفات دچار                
مشكالتي خواهند شد كه رفع آنها مستلزم بكارگيري تنوع               

بنابر آنچه از منابع مختلف      . )۳(موجود در مخازن ژنتيكي است     
تنوع مطلوب و قابل قبولي از نظر       بر مي آيد در ژرم پالسم ماش        

 از اين نظر شناسايي و      لذا).٧  ( مي باشد صفات مختلف موجود    
اي براي كارهاي     بررسي مخازن ژنتيكي موجود پيش زمينه        

 ). ۳(موفق اصالحي مي باشد 
با توجه به آنكه ضريب همبستگي ميزان رابطه خطي بين دو           

 ،لت و معلول ندارد   دهد و داللتي بر روابط ع      متغير را نشان مي   
 لذا متخصصين اصالح نباتات از روش تجزيه عليت بـــه عنــوان 

 محمد ضابط: به كنندهمكات
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ابزاري جهت شناسايي صفت يا صفاتي كه به طور مستقيم و غير            
مستقيم بر عملكرد دانه اثر مي گذارند و ماهيت و ميزان آن را               

استفاده از اين روش نياز     .مشخص مي سازد استفاده مي نمايند        
ابط علت و معلول بين صفات دارد و محقق بايستي          به شناخت رو  

بر اساس اطالعات قبلي و شواهد تجربي جهت علتها را مشخص            
از تجزيه به عاملها نيز در تعيين ارتباط اجزاي               ). ٢٠(نمايد

تعيين ترتيب اهميت صفات مورد بررسي در ارتباط با            ،عملكرد
نمايان مي  عملكرد و انتخاب عواملي كه تفاوت ميان نمونه ها را            

مطالعات همبستگي و   ،به طور كلي    ).٩(سازد استفاده مي شود      
استفاده از روشهاي آماري چند متغيره اين امكان را فراهم مي             
سازد تا صفات مهم و تعيين كننده عملكرد و ميزان سهم نسبي             

 ) .٥(هر يك بر عملكرد مشخص گردد
 نقش نسبي تعداد غالف در         )١٩٩٥(  سينگ و همكاران   

 را از طريق تجزيه       دانهدر غالف و وزن صد        دانه  ه، تعداد    بوت
 ماش مورد    رقم ۵بدست آمده از تالقي        الين ۴۸۰همبستگي  

نتايج، همبستگي مثبت تعداد غالف در بوته        .ند  دبررسي قرار دا  
در اين آزمايش وزن     . را با عملكرد در تمامي تالقيها نشان داد         

 . عملكرد شناخته شد  تعيين كننده به عنوان جزء اصليدانهصد 
 نتاج نيمه   ۶۲۵بر روي   ) ١٩٩٧(ن چاند   پورانتايج آزمايشات   

 ،  تعداد غالف در گياه    نشان دا دكه  ماش سياه   درخواهري ناتني   
به ترتيب بيشترين اثر    ر غالف   دانه د و تعداد    تعداد خوشه درگياه  

تعداد شاخه در گياه يك اثر       . مستقيم را بر عملكرد دانه دارند        
 منفي و يك اثر غير مستقيم منفي از طريق تعداد دانه             مستقيم

ارتفاع گياه و طول غالف بر        ،تعداد روز تا گلدهي       ،در غالف    
اين مورد اساسا بواسطه اثر غير مستقيم و مثبت        . عملكرد داشت   

تعداد خوشه در گياه     ،اين صفت از طريق تعداد غالف در گياه           
  .تعداد روز تا رسيدگي و وزن صد دانه بود،

 ۲۱ والد و      ۷  تجزيه مسير در     )١٩٩٨(دادود و همكاران   
به منظور تجزيه به عاملهاي عملكرد       آنها را     حاصل از    F1هيبريد
 صفات   براي مسيرتجزيه  . ماش مورد بررسي قرار دادند     دانه در 

مختلف موثر بر عملكرد دانه نشان داد كه وزن صد دانه باالترين             
تعداد ،ملكرد بيولوژيكي    اثر مستقيم را داشت و بعد از آن ع            

غالف در بوته و طول غالف بيشترين اثر مثبت را بر عملكرد                 
دادود و همكاران مضافا نتيجه گيري نمودند كه تعداد           . داشت  

غالف در گياه و تعداد دانه در غالف فاكتورهاي مشترك موثر در            
. شاخص برداشت و عملكرد بيولوژيكي مي باشند        ،عملكرد دانه   

ي انتخاب براي اصالح تيپ ايده ال و مطلوب در              لذا معيارها 
بهبود عملكرد مي تواند براساس تعدادغالف در گياه و تعداد دانه            

 .در گياه باشد
 ،هدف از اين تحقيق بررسي روابط صفات مورفولوژيك             

شناسايي مهمترين صفات موثر بر عملكرد      ،فنولوژيك با عملكرد    
از آنها به منظور يافتن     دانه و تعيين نقش و ميزان نسبي هر يك          

شاخصهاي مهم انتخاب جهت بهبود عملكرد تحت دو شرايط             
 .آبياري بود 

 
 ها  واد و روشم

م مهر،گوهروپرتو در دو    قاكوتيپ ماش به همراه سه ر     ششصد  
آبياري   و ديگري با   رسومطرح آگمنت جداگانه يكي با آبياري م       

هران محدود در مزرعه آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه ت           
 مورد بررسي   ۱۳۷۹باد كرج درارديبهشت سال      آواقع در دولت    

  .قرار گرفتند
 رقم شاهد به كار      سه  ژنوتيپ ده اين آزمايش به ازاي هر       در

با توجه  . رفت و ابتدا و انتهاي هر بلوك را شاهد ها تشكيل دادند           
 ژنوتيپ دريك بلوك قرار گرفت و        ر شصت به تعداد ژنوتيپها، ه   

 بلوك تشكيل گرديد، ضمن آنكه هر بلوك          ده زجمعا  آزمايش ا  
تهيه زمين  . داد خود شش بلوك كوچكتر را نيز در خود جاي          

شامل شخم پاييزه، ديسك بهاره، تسطيح و تهيه جوي و پشته             
بذور مورد نظر قبل ازكشت جهت جلوگيري از بيماريهاي           . بود

مقدار كود مصرفي در    . سم تيميدين ضد عفوني گرديد     قارچي با 
 .ود دويست كيلوگرم كود فسفره در هكتارقبل از كاشت بودحد

بذر بود در خطي به      شصت الي هفتاد    هر ژنوتيپ كه     بذور
اولين . متر كشت گرديد  نيم  تر و فاصله رديف       دو و نيم م     طول

 انجام گرديد و به عنوان تاريخ          ۲۱/۲/۱۳۷۹آبياري در تاريخ     
 تا شروع   ياريهاي ديگر بپس از آن آ    . كشت در نظر گرفته شد     

 تنش  ۳۱/۳/۱۳۷۹در تاريخ    .  روز صورت گرفت    هفتتنش هر 
لذا پس از اين تاريخ يك قطعه به             . مورد نظر آغاز گرديد     

روز آبياري گرديد و قطعة ديگر كه مورد         هفت   و هر    رسومطورم
اولين وجين  . گرديد روز آبياري      دوازده تنش واقع گرديد هر    
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 ۱۰/۴/۱۳۷۹خ   و دومين وجين در تاري        ۱۶/۳/۱۳۷۹درتاريخ  
 .از انجام گرديد نير اساسهاي بعدي ب وجين. انجام شد

  ٥٠خ  تاري -١:صفات مورد اندازه گيري عبارت بودند از            
 كل درصد ۵۰تعداد روز از كاشت تا زماني كه           : درصد گلدهي 

تعداد :  درصد رسيدگي غالف   ۹۰ تاريخ   -٢.بوته ها به گل رفتند    
 . غالفها بالغ شدند    كل درصد از   ۹۰روز از كاشت تا وقتي كه          

زمان درساقه اصلي   از سطح زمين تا آخرين گره       :  ارتفاع گياه    -٣
 . اندازه گيري شد      بر حسب سانتيمتر        هر بوته برداشت در    

كه نماينده آن    بوته   ۵بر اساس ميانگين    :  تعداد گره در ساقه    -٤
:  تعداد غالف در بوته      - ٥.انجام گرديد خط بود در زمان برداشت      

 نماينده آن خط بود     كه  بوته ۵عداد غالف موجود در     بر اساس ت  
پس از  : در غالف   دانه  تعداد   -٦ .صورت گرفت در زمان برداشت    

ده غالف كه به     تميز كردن، بوجاري و تميز كردن         ،خرد كردن   
تعداد دانه آنها با دستگاه        طور تصادفي انتخاب شده بودند          
 دهتعداد  :  طول غالف    -٧ .بذرشمار الكترونيكي شمارش گرديد   

غالف به طور تصادفي انتخاب و طول آنها به وسيله خط كش با              
  .دقت ميليمتر اندازه گيري شد و ميانگين آنها يادداشت گرديد           

 كه به طور تصادفي انتخاب و با         دانه صدوزن  : ن صد دانه     وز -٨
دستگاه الكترونيكي شمارش گرديده بود بر حسب گرم بدست            

كه  بوته   ۵ دانه هاي بدست آمده از        :عملكرد اقتصادي  -٩ .آمد
ين ز گرم تو  ۰۱/۰با ترازوي دقيق و با دقت         نماينده خط بود     

 -١٠.شدند و به عنوان عملكرد اقتصادي در نظر گرفته شدند             
نماينده آن   كهبوته   ۵پس از خشك كردن     : عملكرد بيولوژيك   

ها به همراه     ساعت در آون وزن كلي بوته      ۲۴ به مدت    ، خط بود 
 . گرم بدست آمد   ۰۱/۰ه عنوان عملكرد بيولوژيكي وبا دقت     دانه ب 
 بر عملكرد   از تقسيم عملكرد اقتصادي    :  شاخص برداشت     -١١

 . حاصل گرديدبيولوژيكي 
 محاسبات آماري

براي محاسبه ضريب همبستگي فنوتيپي صفات ابتدا              
كوواريانس فنوتيپي بين جفت صفات مورد بررسي محاسبه شد          

 رضريب همبستگي فنوتيپي بدست آمدوسپس ازطريق فرمول زي

 
PYPx

yx

VV

COVp
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.
.=      

 Vpx =  x     واريانس فنوتيپي صفت

 Vpy =  yواريانس فنوتيپي صفت 
 COVpx.y = y,xكوواريانس فنوتيپي صفات 

بر روي صفت   براي حذف اثر صفات غير موثر يا كم تأثير             
 . )۵(ه شداستفاد گام به گام سيونررگعملكرد اقتصادي از روش 

براي تعيين ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات              
 استفاده گرديد و      تجزيه عليت   اقتصادي از  مختلف بر عملكرد  

در اين  . )۵(عملكرد تعيين گرديد   مهمترين صفات موثر بر        
تحقيق تجزيه عليت بر روي متغيرهاي مستقلي كه در روش              

 .م گرفتسيون گام به گام وارد مدل شده بودند، انجاررگ
به منظور روشن شدن رابطه بين متغيرها از تجزيه به عاملها           

در اين تحقيق تجزيه به عاملها از طريق            . )۶(استفاده گرديد 
تكنيك تجزيه به مولفه هاي اصلي وبا انجام چرخش وريماكس            

براي تعيين تعداد عاملهاي مناسب، آن تعداد از           .صورت گرفت 
 يك بودند انتخاب و براي         عاملها كه داراي ريشه بزرگتر از        
، تجزيه ضرايب همبستگي     .ماتريس ضرايب عاملها بكار رفتند      

رگرسيون گام به گام و تجزيه به عاملها با استفاده از نرم افزار                
تو .اس و تجزيه عليت با استفاده از برنامه پت             ، اس،پي  ،اس

 .صورت گرفت 
 

 نتايج وبحث 
 و تنش  تجزيه همبستگي فنوتيپي در محيط بدون تنش

كليه صفات مورد بررسي     ) ١جدول  ( در محيط بدون تنش    
كليه صفات  ) ٢جدول  (و در محيط تنش   بجز صفات فنولوژيكي    

صفات مورفولوژيك و    ،وزن صد دانه     مورد بررسي بجز صفات       
هبستگي مثبت و معني داري را با عملكرد اقتصادي           فنولوژيك  

عملكرد  ، تعداد غالف در بوته      در هر دو محيط       .نشان دادند 
بيولوژيك و شاخص برداشت بيشترين ضريب همبستگي مثبت و         

 ضريب همبستگي    كمترين .معني دار را با عملكرد نشان دادند        
 وزن  مثبت و معني دار را با عملكرد دانه در محيط بدون تنش             

 از صفات   .داشتو در محيط تنش تعداد دانه در غالف          صددانه  
 درصد گلدهي     ۵۰فنولوژيك مورد بررسي تعداد روز تا               

 درصد رسيدگي هيچ گونه      ۹۰همبستگي منفي و تعداد روز تا        
 چنين نتايجي   .در دو محيط نشان نداد    همبستگي را با عملكرد     

  درصد گلدهي و    ۵۰در مورد همبستگي عملكرد با تعداد روز تا          
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 )طرح آگمنت(  ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات مختلف ماش در محيط بدون تنش -١جدول
 وزن صد
 دانه

تعداد دانه در
 غالف

تعداد غالف 
 در بوته

طول غالف ارتفاع گياه تعداد گره 
 ساقهدر 

% ٥٠روز تا 
 رسيدگي

 روز تا
 رسيدگي٩٠%

عملكرد اقتصادي عملكرد 
 بيولوژيكي

شاخص برداشت صفات اندازه گيري 
 شده

٠٦/٠ ١-  ٠٠٣/٠  ٤٣٢/٠ ** ١١٠/٠ * ٠٥٧/٠  ٢٠٢/٠- ** ٧٠٤/٠-  ١٧٧/٠ ** ٠٥٥/٠  ١٩٦/٠  وزن صد دانه **
 ١٤٠/٠ ١ ** ٥٣٤/٠ ** ٠٣١/٠  ٠١٤/٠  ٠١٩/٠-  ٠٣٤/٠  ٢٠١/٠ ** ١٦٥/٠ ** ٠٨٢/٠ تعداد دانه در غالف 
  ١٠١/٠ ١ * ٢٤٦/٠ ** ٢١/٠ ** ٠٥٧/٠-  ١٤٢/٠ ** ٨٠٢/٠ ** ٧١١/٠ ** ٣١٢/٠ تعداد غالف در بوته **
   ٠٢٤/٠ ١  ٠٣٩/٠  ١٤٥/٠- ** ٠٣٢/٠-  ٢٦٦/٠ ** ١٨٢/٠ ** ١٨٨/٠  طول غالف **
    ٧٠٧/٠ ١ ** ٠٠٣/٠-  ٢٦٨/٠ ** ٢٣٤/ **٣٧١/٠ ٠ ** ٠٧٧/٠-  ارتفاع گياه 
     ٢٠١/٠ ١ ** ٢٣٨/٠ ** ١٧٩/٠ ** ٣٢١/٠ ** ١٤٥/٠-  ساقهتعداد گره در  **
      ٢١٢/٠ ١ ** ١٧١/٠- ** ٠٣٥/٠  ٣٥٧/٠- رسيدگي% ٥٠روز تا **
       ٠٧٣/٠ ١  ١٨٥/٠ ** ١٢٥/٠- رسيدگي% ٩٠روز تا **
        ٧٣٥/٠ ١ ** ٥٣٦/٠  عملكرد اقتصادي **
 عملكرد بيولوژيكي -٠٧٣/٠ ١         

 %١و % ٥  به ترتيب معني دار در سطح  ** و *
 

 )طرح آگمنت(  ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات مختلف ماش در محيط تنش - ٢جدول
وزن صد 

 دانه
تعداد دانه در

 غالف
تعداد غالف 

 در بوته
طول غالف ارتفاع گياه تعداد گره در

 اقهس
% ٥٠روز تا 

 رسيدگي
٩٠%روز تا 

 رسيدگي
عملكرد اقتصادي عملكرد 

 بيولوژيكي
 شاخص برداشت

صفات اندازه گيري 
 شده

١٤٩/٠ ١- ** ١٨٦/٠- ** ٠/.٣٢٦ ** ١٦٦/٠- ** ٢١٩/٠- ** ١٧٦/٠- ** ٢٩٥/٠- ** ٠٢١/٠  ۰۹/۰- * ۲۶۲/۰  وزن صد دانه **
 ٠٨٩/٠ ١ * ٤١٩/٠ ** ٠٥٨/٠  ٠٢٨/٠-  ٠٤٣/٠  ٠٤٢/٠  ١٤٩/٠ ** ١٣٣/٠ ** ٠٥٥/٠  تعداد دانه در غالف 
  ٠٠١/٠ ١-  ٠٦٨/٠  ١٦٢/٠ ** ٠١٤/٠  ٠٩/٠ * ٨١١/٠ ** ٧٧٧/٠ ** ٢٤١/٠ تعداد غالف در بوته **
   ٠٣٨/٠ ١-  ٠٩٩/٠- ** ٠٨٢/٠- ** ١٥٦/٠- ** ١٥٤/٠ ** ١٠٧/٠ * ١٦٤/٠  طول غالف **
    ٥١٦/٠ ١ ** ٤٥٠/٠ ** ٤٧٥/٠ * ٠٥٢/٠  ۲۳۶/۰ ** ٢٩٨/٠-  ارتفاع گياه **
     ٤٦٢/٠ ١ ** ٤٠٦/٠ ** ٠١٣/٠-  ١٩٤/٠٠ ** ٣٤٨/٠-  ساقهتعداد گره در  **
      ٥٤٧/٠ ١ ** ٠٤٣/٠-  ١٣٧/٠ ** ٣٢٣/٠- سيدگي% ٥٠روز تا  **
       ٠١٤/٠ ١  ٢٠٨/٠ ** ٣٥٢/٠- سيدگي% ٩٠روز تا  **
        ٧٩٣/٠ ١ ** ٤٠٩/٠  عملكرد اقتصادي **
         ٠٩٩/٠ ١-  عملكرد بيولوژيكي *
 شاخص برداشت ١          

 %١و % ٥  به ترتيب معني دار در سطح  ** و *
 

 در مطالعه حسن زاده قورت تپه و              درصد رسيدگي   ۹۰
در هر دو شرايط وزن صد        ). ٢( گزارش گرديده است      رضايي  

دانه و تعداد دانه در غالف بيشترين ضريب همبستگي را با طول            
تگي را با تعداد    غالف داشت و ارتفاع گياه بيشترين ضريب همبس       

با .  در صد رسيدگي نشان داد         ٩٠تعداد روز تا     ،گره در ساقه  
توجه به ضريب همبستگي مثبت و معني دار بين تعداد روز تا               

 در صد رسيدگي با عملكرد بيولوژيكي مي توان احتمال داد            ٩٠
كل زيست توده گياه افزايش داشته      ، كه با افزايش دوره رسيدگي    

صادي با عملكرد   قت همبستگي عملكرد ا    باال بودن ضريب  . است
بيولوژيكي نيز نشانگرآن است كه با افزايش كل زيست توده               

با توجه به آنكه دانه        . عملكرد اقتصادي افزايش داشته است      

حاصل فعاليت فتوسنتزي اندامهايي چون شاخ و برگ مي باشد           
لذا همبستگي شديد و باالي اين دو صفت چيزي دور از انتظار              

 اين مي رساند كه براي داشتن عملكرد اقتصادي باال             نيست و 
دردو محيط احتياج به گياهان با رشد سبزينه اي خوب و قدرت             

 ).١٤،١٣,١(رويشي مناسب داريم 
آنچه برخالف محيط بدون تنش مشاهده شد عدم                  
همبستگي وزن صد دانه با عملكرد اقتصادي در شرايط تنش              

وزن صد دانه با تعداد      با توجه به ضريب همبستگي        . مي باشد
غالف در بوته مالحظه مي شود كه ضريب همبستگي منفي و              

لذا مي توان احتمال داد كه در        ، معني داري را با يكديگر دارند     
وزن صد دانه افزايش يافته و      ، محيط تنش با كاهش تعداد غالف     



۸۴۳ ...بررسي رابطه و تعيين مهمترين صفات مؤثر بر عملكرد تحت دو : ضابط و همكاران

در نهايت باعث عدم تغيير قابل مالحظه اي در عملكرد اقتصادي           
 نين گزارشاتي قبال نيز ارائه گرديده است           چ. گرديده است 

)١٦،١٢.( 
تعداد گره در    ، ارتفاع گياه (از بررسي صفات مورفولوژيك       

و رابطه آنها با عملكرد مشخص شد كه همبستگي آنها با            ) ساقه
لذا . عملكرد اقتصادي تحت دو شرايط متفاوت مي باشد              
باعث نتيجه گيري شد كه افزايش ارتفاع گياه نمي تواند هميشه           

به عبارت ديگر تعداد گلهاي       ، افزايش عملكرد اقتصادي گردد    
بارور در هر گره ممكن است پتانسيل توليد يك گياه را تعيين               

از بررسي مجموع مطالعات در محيط تنش و بدون           ). ١٧(كند  
تنش معلوم گرديد كه تعداد غالف در بوته از مهمترين صفاتي             

با توجه به   . اتنگي دارد است كه با عملكرد اقتصادي رابطه تنگ        
اين نتايج مي توان با انتخاب بوته هايي كه تعداد غالف در بوته و              

ضمن آنكه ازارتفاع و عملكرد بيولوژيكي      ،طول غالف بيشتري دارند 
 .بااليي نيز برخوردارند عملكرد اقتصادي را افزايش داد

 وتنشتجزيه رگرسيون در شرايط بدون تنش 
جدول (د در محيط بدون تنش      همانطور كه مشاهده مي شو    

پنج صفت تعداد غالف در بوته، شاخص برداشت، طول غالف،           )٣
كليه ) ٤جدول  (دانه و در محيط تنش      گياه و وزن صد        ارتفاع

 ٩٠صفات فوق به عالوه صفات تعداد گره در ساقه و تعداد روز تا              
  ۷۶در صد رسيدگي وارد مدل گرديدند و بر روي هم بيش از                

 ت تعداد  ا صف .ييرات عملكرد را توجيه نمودند     درصد از كل تغ    
 

و شاخص برداشت بخش اعظم  تغييرات را به خود          غالف در بوته    
همانطور كه مالحظه مي شود نتايج اين تجزيه         .اختصاص دادند   

 بطوريكه تعداد غالف در     .با تجزيه همبستگي ساده مطابقت دارد     
 ه عملكرد  تا اين مرحله شاخص بسيار خوبي براي توجي        بوته كه   

بود و شاخص برداشت كه داراي ضريب همبستگي بااليي با               
عملكرد اقتصادي بود به عنوان اولين صفات وارد مدل گرديدند و           
ساير صفاتي كه وارد مدل گرديدند داراي همبستگي مثبت و             

الزم به ذكر است كه به علت           .معني داري با عملكرد بودند       
ملكرد بيولوژيك و    ع،همبسته بودن صفات عملكرد اقتصادي         

از . عملكرد بيولوژيك در اين تجزيه وارد نشد         ،شاخص برداشت   
جمله صفات ديگري كه وارد مدل رگرسيوني شدند طول غالف           

وزن صد دانه و ارتفاع گياه بود كه بايستي اثرات مستقيم و غير              ،
جدول (آنچه مضافا در محيط تنش       .مستقيم آنرا در نظر گرفت       

دو صفت تعداد گره در ساقه و تعداد روز تا           به نظر مي رسد      ) ٤
با نگاهي به ضريب رگرسيوني      .  در صد رسيدگي مي باشد        ٩٠

تعداد گره در ساقه در مي يابيم كه اين صفت با ضريب                     
رگرسيوني منفي وارد مدل گرديد و ضريب همبستگي اين صفت          

لذا نتيجه مي گيريم    ،نيز با عملكرد اقتصادي منفي بوده است          
ساير صفات به طور ثابت در نظر گرفته شود همبستگي           چنانچه  

 و معني داري را بين عملكرد اقتصادي و تعداد گره در                نفيم
اين نتايج با برخي از نتايج گزارش شده مطابقت         ، ساقه مي بينيم  

 ).٦(دارد 

 )طرح آگمنت(  در ماش در محيط بدون تنش)لمتغيرهاي مستق ( و ساير صفات)متغير وابسته(د تجزيه رگرسيون گام به گام صفت عملكر– ٣ل جدو

prob t صفات وارد شده به مدل ضريب رگرسيون خطاي استاندارد ضريب تبيين 

۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۸/۰ 
۰۰۰/۰ 

۲۷۲/۲۹ 
۹۳۶/۱۲ 
۷۸۲/۴ 
۶۱۵/۳ 
۶۸۲/۲ 
۷۸/۹ - 

۶۴۳/۰ 
۷۳۳/۰ 
۷۵۲/۰ 
۷۶۰/۰ 
۷۶۳/۰ 

----- 

۰۰۸/۰ 
۰۵۱/۶ 
۸۷۲/۰ 
۰۲۷/۰ 
۰۴۸/۱ 
۴۲۳/۵ 

۲۲۴/۰ 
۲۷۴/۷۸ 
۱۶۹/۴ 
۰۰۹/۰ 
۸۱۲/۲ 
۰۳۶/۵۳ - 

 تعداد غالف در بوته
 شاخص برداشت

 طول غالف
  گياهارتفاع

 دانهوزن صد
 عرض از مبدأ
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 ) طرح آگمنت( درماش در محيط تنش) متغيرهاي مستقل ( و ساير صفات )متغير وابسته( تجزيه رگرسيون گام به گام صفت عملكرد-٤جدول 
Prob t صفات وارد شده به مدل ضريب رگرسيون اي استانداردخط ضريب تبيين 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 
۰۴۵/۰ 
۰۰۰/۰ 

۵۲۷/۳۴ 
۵۹۶/۸ 
۰۲۹/۴ 
۵۴۴/۴ 
۵۸/۴ – 

۷۸۹/۳ 
۰۱۱/۲ 
۱۹۳/۶ - 

۶۵۸/۰ 
۷۱۶/۰ 
۷۲۹/۰ 
۷۳۵/۰ 
۷۴۴/۰ 
۷۵/۰ 
۷۵۱/۰ 
--- 

۰۰۸/۰ 
۸۵۶/۶ 
۷۰۱/ ۰ 
۰۵/ ۰ 
۱۸۴/۰ 
۸۸۴/۰ 
۰۴۶/۰ 
۷۸۰/۷ 

۲۶/۰ 
۹۳۵/۵۸ 
۸۲۳/۲ 
۲۲۷/۰ 
۸۴۵ /- 
۳۵۱/۳ 

۰۰۹۱۵/ 
۷۳۳/۴۸ - 

  غالف در بوتهدداتع
 شاخص برداشت

 طول غالف
  گياهارتفاع

 ساقهتعدادگره در 
 دانهوزن صد 

 درصد رسيدگي ۹۰روز تا 
 عرض از مبدأ

 
   و تنش تجزيه عليت در محيط بدون تنش

 )٦جدول  (و تنش    ) ٥جدول  (درهردو محيط بدون تنش    
 مربوط به تعداد غالف      به ترتيب   مثبت  و يمبيشترين اثرات مستق  

 . گياه مي باشد   ارتفاع  و شاخص برداشت، طول غالف   ،در بوته   
 بيشترين اثرغير مستقيم و منفي      )٥جدول  (درمحيط بدون تنش  

كمترين اثر غير    و  شاخص برداشت    از طريق      گياه  ارتفاع    را
 مستقيم و منفي را تعداد غالف در بوته ازطريق وزن صد دانه               

بيشترين اثر  ) ٦جدول  (مال كرد در حالي كه در محيط تنش        اع
وزن صد دانه از طريق تعداد غالف در          را  نفي  غير مستقيم و م   
نفي راطول غالف از طريق      اثر غير مستقيم و م     بوته و كمترين    

تعداد غالف در بوته و بالعكس تعداد غالف در بوته از طريق                 
 .طول غالف به خود اختصاص داد 

يط بيشترين اثر غير مستقيم و مثبت را             در هر دو مح     
شاخص برداشت از طريق تعداد غالف در بوته به خود اختصاص            

در محيط بدون تنش طول غالف از طريق ارتفاع گياه  و              . داد  
در ٩٠در محيط تنش تعداد غالف در بوته از طريق تعداد روز تا              

صد رسيدگي كمترين اثر غير مستقيم و مثبت را به خود                  
آنچه از مجموع نتايج در دو محيط تنش و             .  دادند اختصاص

 تعداد غالف در بوته و      صفاتبدون تنش بر مي آيد اين است كه         
شاخص برداشت در هر دو محيط داراي اثرات مستقيم و مثبت             
باال و اثرات غير مستقيم و منفي پاييني بودند ولذا ميتوان اين              

ه به مقدار   صفات را به عنوان بهترين صفات اجزاي عملكرد ك           
زيادي بر عملكرد موثر بوده و در باال بردن آن نقش دارند در نظر              

 در مورد اثرات مستقيم دو صفت ارتفاع گياه و طول               .گرفت  
 

در محيط بدون   . غالف نتايج عكسي در دو محيط گرفته شد          
تنش اثر مستقيم طول غالف و در محيط تنش اثر مستقيم                

صفات اينها  وجه به اين آزمايش      لذا با ت  ،ارتفاع گياه بيشتر بود      
ارزشمندي كه بتوانند در انتخاب شاخص براي بهبود عملكرد            

 ٩٠وزن صد دانه و تعداد روز تا        .  كنند شناخته نگرديدند     كمك
در صد رسيدگي به عنوان صفاتي كه اثرات مستقيم و غير                 
مستقيم ناچيزي بر عملكرد داشتند شناخته گرديدند و لذا نمي           

البته گزارشات  . به عنوان يك شاخص استفاده نمود        توان از آن    
مثبت و يا   (ضد و نقيضي در مورد اثرات مستقيم وزن صد دانه             

 ).١٩،١٨،١٣(ارائه گرديده است )منفي بودن 
تعداد گره در ساقه به عنوان تنها صفتي كه داراي اثر                  

همانطور .مستقيم و منفي در محيط تنش بود شناخته گرديد             
 ديديم اين صفت همبستگي منفي با عملكرد        ٤ و٢كه در جداول  

از طرفي اين صفت    . داشت و با ضريب منفي نيز وارد مدل گرديد        
باعث افزايش تعداد غالف در بوته به طور غير مستقيم گرديد كه            
قابل توجه مي باشد با توجه به آنكه اين صفت اصال در مدل                 

در كل  لذا  ،) ٣جدول  (رگرسيوني محيط بدون تنش وارد نگرديد     
در كل با نتايج    . صفت مناسبي جهت انتخاب شاخص نمي باشد        

گرفته شده از تجزيه عليت در دو محيط بدون تنش و تنش و                
هم چنين نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون و تجزيه همبستگي            
مي توان تعداد غالف در بوته و شاخص برداشت را به عنوان يك              

 نتايجي در مورد    چنين. شاخص ارزشمند در ماش معرفي نمود        
اثرات مستقيم و مثبت تعداد غالف در بوته و ساير صفات                  

  ).٢٣،٢٢،٢١،١٨،١٤،١٣،٦(گزارش گرديده است 
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 )طرح آگمنت( در محيط بدون تنش مختلف ماشجزيه عليت براي عملكرد دانه بر اساس همبستگي صفات ت-٥جدول 
 صفات مورد تجزيه د غالف در بوتهتعدا شاخص برداشت طول غالف  گياهارتفاع وزن صد بذر جمع

۸۰۱/۰ 
۵۳۶/۰ 
۲۶۶/۰ 
۲۳۳/۰ 
۱۷۷/۰ 

۰۰۱ /- 
۰۱۲/ 
۰۲۷/۰ 
۰۰۷/۰ 
۰۶۴/۰ 

۰۱۹/۰ 
۰۰۷/۰- 
۰۰۱/۰ 
۰۸/۰ 
۰۰۸/۰ 

۰۱۱/۰ 
۰۲۱/۰ 
۱۱۲/۰ 
۰۰۲/۰ 
۰۴۷/۰ 

۰۹۲/۰ 
۲۹۶/۰ 
۰۵۵/۰ 
۰۲۳/۰- 
۰۵۸/۰ 

۶۷۸/۰ 
۲۱۱/۰ 
۰۶۸/۰ 
۱۶۶/۰ 
۰۰۳ /- 

 تعداد غالف در بوته
 شاخص برداشت

 طول غالف
  گياهتفاعار

 دانهوزن صد 
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 )طرح آگمنت(ر محيط تنش مختلف ماش د بر اساس همبستگي صفاتدانه تجزيه عليت براي عملكرد  -٦جدول 

 مجموع
%۹۰ 

 رسيدگي
وزن صد 

 بذر
تعداد گره در 

 ساقه
 طول غالف  گياهارتفاع

شاخص 
 برداشت

ف در تعداد غال
 بوته

 صفات مورد تجزيه

 غالف در بوتهدادعت ۷۸۸/۰ ۰۴۵/۰ -۰۰۱/۰ ۰۰۷/۰ -۰۲/۰ -۰۱۷/۰ ۰۰۴/۰ ۸۱/۰
 شاخص برداشت ۱۶۸/۰ ۲۱۳/۰ ۰۱۴/۰ -۰۳۶/۰ ۰۴۱/۰ ۰۲۳/۰ ۰۱۹/۰ ۴۰۹/۰
 طول غالف -۰۰۱/۰ ۰۳۴/۰ ۰۹/۰ -۰۰۵/۰ ۰۱۱/۰ ۰۳/۰ -۰۹/۰ ۱۵۳/۰
  گياهارتفاع ۰۵۳/۰ -۰۶۴/۰ -/۰۰۴ ۱۱۷/۰ -۰۶۲/۰ -۰۱۵/۰ ۰۲۴/۰ ۰۵۲/۰
 ساقهتعداد گره در  ۱۲۷/۰ -۰۷۵/۰ -/۰۰۹ ۰۶/۰ -۱۲/۰ -۰۲/۰ ۰۲/۰ -۰۱۴/۰
 دانهوزن صد  -۱۴۷/۰ ۰۵۵/۰ /۰۳ -۰۲/۰ ۰۲۶/۰ ۰۹/۰ -۰۱۶/۰ ۰۲/۰
 درصد رسيدگي %۹۰روز تا  ۰۷۱/۰ -۰۷۶/۰ -/۰۱۵ ۰۵۵/۰ -۰۴۹/۰ -۰۲۷/۰ ۰۵۱/۰ ۰۱۴/۰
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  وتنش تجزيه به عاملها در محيط بدون تنش
جدول ( در محيط بدون تنش    همانطور كه مالحظه مي شود    

 عامل مقادير ويژه بيشتر از يك دارند و          ۴) ٦جدول  (و تنش ) ٥
  عامل در مجموع   ۴اين  .ايب عاملي شركت كردند   ردر تشكيل ض  

در .كردند  جيه  صفات را تو   كل   درصد از واريانس   ٦٨بيش از   
 درصد از كل     ۴٢/۲۵عامل اول    )٧جدول  (محيط بدون تنش     

 بزرگترين ضريب عاملي آن       .تغييرات را به خود اختصاص داد      
ا توجه به باال    ب.بود   ساقه گياه و تعداد گره در        ارتفاعمربوط به   

بودن ضريب عاملي براي اين صفات اين عامل تحت عنوان عامل           
در هر دو محيط بدون       .ده شد    خصوصيات مورفولوژيكي نامي   

 درصد  ۱۸عامل دوم بيش از     ) ٨جدول  (و تنش   ) ٧جدول  (تنش
 اين عامل صفات تعداد     . از كل تغييرات را به خود اختصاص داد       

غالف در بوته، عملكرد اقتصادي و شاخص برداشت را توجيه              
 فات اين  اين ص با توجه به باال بودن ضريب عاملي براي            . دونم

در محيط بدون تنش     .نهاديم  خاص عملكرد نام     عامل را عامل     
 درصد از كل تغييرات     ۱۵/۱۲ عامل چهارم    و ۸٦/۱۲عامل سوم   

را  صفات فنولوژيك     سوم   املع.به خود اختصاص دادند     صفات را 
دانه و عامل چهارم صفات تعداد دانه         صد     صفت وزن   به عالوه 

تحت ا  امل ر وذا اين ع  ل. در غالف و طول غالف را در بر گرفتند           
 .و توليد بذر نام گذاري كرديم مطلوبيت عنوان عوامل

 
 مقادير ويژه در ي  واريانس و درصد تجمع، مقادير ويژه -۷جدول 

 )طرح آگمنت( ماش محيط بدون تنش

 مقادير ويژه عامل
درصد مقادير ويژه 

 )ميزان واريانس(
درصد تجمعي 
 مقادير ويژه

۱ ۷۹۶/۲ ۴۱۷/۲۵ ۴۱۷/۲۵ 
۲ ۰۷۴/۲ ۸۵۶/۱۸ ۲۷۴/۴۴ 
۳ ۳۸۶/۱ ۵۹۸/۱۲ ۸۷۱/۵۶ 
۴ ۳۳۷/۱ ۱۵۳/۱۲ ۰۲۴/۶۹ 
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 )طرح آگمنت( در محيط بدون تنش مختلف ماش نتايج تجزيه به عاملها براي صفات- ٨جدول 
 )ماتريس ضرايب عاملي ( عامل 

 )صفت(متغير ۱ ۲ ۳ ۴ ميزان اشتراك
 دانهد وزن ص ۱۶۴/۰ -۰۶۴۶/۰ ۵۴۷/۰* ۴۳۶/۰ ۵۲/۰
 در غالفدانه تعداد  -۰۲۴۷/۰ ۱۵۵/۰ -۱۷۳/۰ ۷۸۵/۰* ۶۷/۰
 تعداد غالف در بوته ۲۲۶/۰ ۸۷۳/۰* -۱۱۲/۰ ۰۳۲۷/۰ ۸۲۶/۰
 طول غالف -۰۰۴۶۸/۰ ۰۸۸/۰ ۲۰۴/۰ ۸۹۱/۰* ۸۴۴/۰
  گياهارتفاع ۹۱۹/۰* ۰۸۶۳/۰ ۰۷۵۶/۰ ۰۰۶۹۶/۰ ۸۵۹/۰
 ساقهتعداد گره در  ۸۱۸/۰* ۰۴۱۸/۰ -۱۹۶/۰ ۰۱۲۴/۰ ۷۱۰/۰
   گلدهي%۵۰روز تا  ۰۰۹۴/۰ -۱۸۹/۰ -۷۶۸/۰* ۰۰۱۴۷/۰ ۶۳۴/۰
 درصد رسيدگي %۹۰روز تا  ۴۰۱/۰ ۰۰۹۲۲/۰ -۴۶۳/۰* ۰۰۵۲۲/۰ ۳۸۷/۰
 عملكرد اقتصادي ۱۸۲/۰ ۹۰۲/۰* ۰۹۴۳/۰ ۱۸۴/۰ ۸۸۹/۰
 شاخص برداشت -۲۳۷/۰ ۶۶۱/۰* ۳۸۹/۰ ۰۷۷۷/۰ ۶۵۱/۰

 
  واريانس و درصد تجمعي واريانس ، مقادير ويژه -٩جدول 

 )طرح آگمنت( ماشعاملها در محيط تنش
عامل يژهمقادير و درصد مقادير ويژه

)ميزان واريانس(
درصد تجمعي
 مقادير ويژه

۱ ۲۵/۲۸ ۳۱۴/۲۶ ۳۱۴/۲۶ 
۲ ۰۸۲/۲ ۹۲۷/۱۸ ۲۴۱/۴۵ 
۳ ۴۱/۱ ۸۲۲/۱۲ ۰۶۳/۵۶ 
۴ ۰۹۷/۱ ۹۷۶/۹ ۰۳۹/۶۸ 

 
 درصد از كل تغييرات را      ۳۱/۲۶اولين عامل   در محيط تنش    

در بردارنده صفات    اين عامل    با توجه به آنكه        . توجيه كرد 
 – عامل مورفولوژيكي    تحت عنوان   ،مورفولوژيك و فنولوژيك بود     

 در صد از    ٩٧/٩و٨٢/١٢عوامل سوم و چهارم     . ديمفنولوژيكي نامي 
عامل سوم شامل صفات    . كل تغيييرات صفات را آشكار نمودند        

تعداد دانه در غالف وطول غالف و عامل چهارم فقط صفت وزن             
مل را تحت عنوان عوامل      لذا اين عوا  ،صد دانه را توجيه نمود        

 .توليد بذر و وزن صد دانه ناميديم 

آنچه از مجموع مطالعه تجزيه به عامل ها در دو محيط بر               
امل دوم به عنوان بهترين عامل بوده و          مي آيد اين است كه ع     

  تواند شاخص مهمي در هر دو محيط جهت انتخاب                   مي
ر نسبت به   ولي عوامل ديگ   . هاي برتر به كار گرفته شود       ژنوتيپ

 نتايج  .اشندب اين عامل اهميت كمتري را در هر دو محيط دارامي         
 .)٢١، ١٥ (مطابقت داردبلي اين مطالعه تا حدودي با نتايج ق

توان  در كل با نتايج گرفته شده از تمامي روشهاي تجزيه مي          
صفات تعداد غالف در بوته و شاخص برداشت را به عنوان                  

بر عملكرد تحت دو شرايط       بهترين و مهمترين صفات موثر         
 .آبياري و به عنوان يك شاخص مطلوب در ماش معرفي نمود

 
 سپاسگزاري

اين پژوهش مستخرج از طرح اصالح و توسعه كشت حبوبات          
 مي باشد و با حمايت مالي معاونت           ٥٧٠/٢٤/٧١٥به شماره    

 . پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است
 

 )طرح آگمنت(در محيط تنشمختلف ماش  براي صفات   نتايج تجزيه به عاملها -١٠جدول 
 )ماتريس ضرايب عاملي ( عامل 

 )صفت(متغير ۱ ۲ ۳ ۴ ميزان اشتراك
 دانهوزن صد  -۱۷۶/۰ -۰۴۷۹/۰ -/۰۳۶۹ ۹۱۷/۰* ۸۷۵/۰
  در غالفدانهتعداد  ۰۰۲۲۸/۰ ۰۰۷۳۴/۰ ۹۰۶/۰* -۲۲۲/۰ ۸۷۰/۰
 تعداد غالف در بوته ۱۰۷/۰ ۹۱۱/۰* ۰۰۰۲۱۱/۰ -۱۷۵/۰ ۸۷۲/۰
 طول غالف -۰۴۹۶/۰ ۰۵۸۰/۰ ۷۴۴/۰* ۵۰۱/۰ ۸۱۱/۰
  گياهارتفاع ۷۸۳/۰* ۰۱۲۱/۰ ۰۶۷۸/۰ ۰۲۱۶/۰ ۶۱۸/۰
 ساقهتعداد گره در ۷۶۶/۰* ۰۴۸۵/۰ -۰۷۵۹/۰ -۰۶۰۰/۰ ۵۹۸/۰
   گلدهي%۵۰روز تا  ۷۸۵/۰* -۰۳۴۹/۰ ۰۰۹۲۷/۰ -۰۲۹۴/۰ ۶۱۸/۰
 درصد رسيدگي %۹۰روز تا  ۷۴۰/۰* ۰۲۶۹/۰ -۰۱۱۴/۰ -۲۳۸/۰ ۶۰۵/۰
 يعملكرد اقتصاد ۰۰۹۱۶/۰ ۹۴۲/۰* ۱۰۹/۰ ۰۶/۰ ۹۰۳/۰
 شاخص برداشت ۴۸۹/۰ ۵۱۲/۰* ۰۴۱۱/۰ ۳۱/۰ ۵۹۹/۰
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SUMMARY 
 
In order to study the correlation between morphological, phenological and 

quantitative traits and yield as well as determine the most important triats effect on 
yield, 600 ecotypes of mung bean were evaluated in two normal and limited irrigation 
conditions. Correlation analysis showed that in the two conditions, number of pods per 
plant, harvest index and biological yield exhibit the most positive significant correlation 
with economical yield. The stepwise regression analysis indicated that in non-stress 
condition, number of pods per plant, harvest index , pod lengh , plant height ,100 seed 
weight and in stress condition, number of pods per plant , harvest index, pod lengh , 100 
seed weight, number of nods per stem, days to 90% maturity were more important than 
other traits. Path analysis showed that in stress as well as in non- stress condition 
number of pods per plant and harvest index are the most effective on yield . Factor 
analysis showed that in stress and in non- stress conditions, 4 factors illustrated the most 
variation with factor 2 being more important than the other factors. This factor is 
comprised of number of pods per plant, harvest index and economical yield traits . 

 
Key words: Mung bean, Correlation analysis, Stepwise regression analysis, Path  

                           analysis, Factor analysis. 


