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  )٧٧‐٨٣ (١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐١جلد 

  
  مطالعه همبستگي صفات و تجزيه عليت عملكرد دانه در تريتيكاله

  
  ٣همتا  و محمدرضا بي٢، اشكبوس اميني١ منوچهر خدارحمي

  ي دانشگاه تهران، استاد، پرديس كشاورزي و منابع طبيع٣مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ... ، ٢، ١

  ١٥/٤/٨٤تاريخ پذيرش مقاله 

  
  خالصه

  
به منظور تعيين روابط ميان عملكرد دانه و برخي صفات فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي در ارقام تريتيكاله و 

تعيين سهم آن دسته از صفات كه بيشترين تأثير را بر عملكرد دانه دارند و همچنين بررسي اثر مستقيم و غير 

 رقم و الين تريتيكاله در قالب طرح آلفاالتيس در مزرعه ٥٠عملكرد دانه با اجزاء آن ، آزمايشي با مستقيم بين 

عملكرد .  اجرا گرديد١٣٧٩آزمايشي بخش تحقيقات غالت موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال وبذر در سال 

ص برداشت، تعداد روز تا رسيدن دانه با عملكرد بيولوژيكي، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، شاخ

فيزيولوژيكي همبستگي مثبت و معني دار داشت و ضريب همبستگي بين عملكرد با وزن هزاردانه، طول پدانكل و 

 تجزيه عليت عملكرد دانه و اجزاي آن نشان داد كه بيشترين اثرات مستقيم مثبت را به .ارتفاع بوته منفي بود

نتايج اين بررسي حاكي ..بر عملكرد دانه داشتند) ٤٦/٠ و ٦٩/٠(داد دانه در سنبله ترتيب تعداد سنبله در بوته و تع

 و تعداد دانه در  از آن است كه خصوصياتي مانند عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، تعداد سنبله در بوته

  .ه معرفي نمودسنبله  را مي توان به عنوان معيارهايي براي انتخاب در جهت بهبود عملكرد دانه در تريتيكال

  
  اي و همبستگي صفات  ترتيتكاله ، تجزيه عليت، رگرسيون چند مرحله:واژه هاي كليدي

  

  مقدمه
) FAO(طبق آمار منتشره توسط سازمان خوار و بار جهاني 

ميليون 3/ ٩ سطح زير كشت تريتيكاله در جهان ٢٠٠۱در سال 

 در  ميليون تن و متوسط عملكرد٥/٩هكتار، ميزان توليد جهاني 
باالترين سطح زير كشت، .  تن در هكتار بوده است٣/٣جهان 

ميزان توليد و متوسط عملكرد بترتيب مربوط به كشورهاي چين 
  ، انگلستان و سؤيس)  ميليون تن٨/٢(، آلمان) هزار هكتار٧٠٠(
از آنجا كه سطح زير كشت  .)٩(بوده است )  تن در هكتار٢/٦(

 كاهش است انتظار مي رود چاودار در جهان در حال حاضر رو به
كه تريتيكاله با داشتن دامنه سازگاري و سيعتر از هر يك از 

بتواند سطح قابل توجهي را اشغال ) گندم و چاودار(والدين خود 
اي و غير حاصلخيز محصولي با  نمايد و از خاكهاي حاشيه

اين گياه از لحاظ فيزيولوژي و . پروتئين بيشتر توليد كند
 نسبت  ورود ژيكي جز غالت سردسير بشمار ميخصوصيات اكولو

به شرايط آب و هوايي سرد خاكهاي سبك شني و اسيدي 
تريتيكاله داراي دو تيپ بهاره و زمستانه بوده و در  .سازگار است

مقايسه با گندم داراي ارتفاع بلندتر، تعداد پنجه كمتري و عموماً 
پستين و كار). 17، ٨، ٢(باشد  داراي طول خوشه بلندتري مي

، با مطالعه عملكرد و اجزاء آن در تريتيكاله و )١٩٩٢(هين 
گندمهاي زمستانه نشان دادند كه ارقام تريتيكاله داراي عملكرد 
باالتري نسبت به گندمهاي زمستانه كشت شده تحت شرايط 

 ٩٠(باشند متوسط وزن هكتوليتر در تريتيكاله  آبي و ديم مي
گندم بود در صورتيكه تعداد كمتر از ) كيلوگرم در متر مكعب

  .روز تا سنبله رفتن ودرصد پروتئين آنها مشابه به گندم بود
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همبستگي مثبتي بين عملكرد ) ١٩٩٥(ياقباسانالر و ازكان 
دانه وتعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع در 

، اثر مستقيم )١٣٦٧(تريتيكاله گزارش كردند اهدائي و همكاران 
، در )17(انه در سنبله را در گندم نان  و سينگ و رانا تعداد د

،  طي يك )٢٠٠١( ردي .اند تريتيكاله مثبت و زياد گزارش كرده
 صفت كمي را ۱۸ الين هگزاپلوييد تريتيكاله، ۵۰بررسي بر روي 

مورد ارزيابي قرار داده و نشان داد كه ارتفاع بوته، تعدادپنجه در 
چه در سنبله، تعداد دانه در سنبله بوته، طول سنبله، تعداد سنبل

و وزن هرار دانه همبستگي مثبت با عملكرد دانه دارند و تعداد 
روز تا سنبله دهي، تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا رسيدن و 
شاخص برداشت همبستگي منفي و معني دار با عملكرد دانه 

، در نتيجه تجزيه عليت اجزاء )١٩٩٤(آلي و ال بانا  .دارند
عملكرد دانه گندم نان در سطوح مختلف كود ازته در مصر نشان 
دادندكه تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن 

كنند و   درصد تغييرات عملكرد دانه را توجيه مي٩/٩٨هزاردانه 
بيشترين ميزان اثر مستقيم مربوط به تعداد سنبله در متر مربع 

 و تعدادي از اجزاء آن رابطه مثبتي هر چند كه بين عملكرد. بود
هاي منفي بين بعضي از اجزاء  وجود دارد اما وجود همبستگي

عملكرد باعث شده است كه امكان گزينش براي همه اجزاء بطور 
). ١۱(همزمان بعنوان عامل افزايش عملكرد گندم سودمند نباشد

داري بين عملكرد دانه با  ، همبستگي مثبت و معني)٧(بهت 
د پنجه و سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن تعدا

در ) ١٣٧٩(لك و همكاران . دانه در گندم نان گزارش كرده است
نتيجه مطالعه همبستگي صفات در تريتيكاله تحت تأثير تراكم 
بوته و مقادير مختلف نيتروژن نشان دادند كه عملكرد دانه با 

 سنبله، وزن برگ و عملكرد ماده خشك، ارتفاع بوته، تعداد
شاخه و درصد پروتئين همبستگي مثبت و معني داري دارد و 
همبستگي عملكرد دانه با وزن هزاردانه و همچنين همبستگي 
عملكرد ماده خشك با تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه منفي 

در نتيجه تجزيه همبستگي ) ١٣٧٩(نادري و همكاران . مي باشد
ه اي در شرايط مطلوب و تنش خشكي به روش رگرسيون مرحل

در گندم بهاره نشان دادند كه وزن دانه با عملكرد بيولوژيكي و 
سرعت پرشدن دانه همبستگي مثبت و قوي داشته و دو صفت 

عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت مهمترين اجزاء توجيه 
  .كننده تغييرات وزن دانه بودند

وتيپ تريتيكاله  ژن٥٠ با بررسي،)١٩٧٦(گيل و همكاران 

هاي تك بوته، تعداد  نشان دادندكه عملكرد دانه با تعداد پنجه
ها در هر سنبله،  ها و سنبلچه دانه در هر سنبله، تعداد گلچه

ارتفاع گياه، وزن هزار دانه و روزهاي منجر به گلدهي هبستگي 
  .مثبت دارد

      E-mail: khodarahmi_m@yahoo.com 

 الين و رقم ٤١، در آزمايشي با )١٩٧٤(سينگ و ستهي 

نتيجه گرفتند كه تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در تريتيكاله 
سنبله و وزن هزار دانه بيشترين اهميت را در بين اجزاء عملكرد 

همچنين مشخص گرديد . جهت توليد عملكرد باالي دانه دارند
كه افزايش تعدا پنجه در  بوته و تعداد دانه در سنبله و طول 

هدف از انجام اين .دسنبله موجب  افزايش عملكرد دانه مي گرد
بررسي تعيين همبستگي بين اجزاء وصفات با عملكرد و 
همچنين صفات با يكديگر و تعيين آن دسته از صفاتي است كه 
بيشترين تأثير را بر عملكرد دانه تريتيكاله دارند تا معيارهاي 

  .انتخاب جهت بهبود عملكرد دانه بدست آيد
  

  ها مواد و روش
 در مزرعه آزمايشي ١٣٧٩‐٨٠ي اين بررسي در سال زراع

بخش تحقيقات غالت مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و 
 رقم و الين پيشرفته تريتيكاله ٥٠در اين مطالعه . بذر انجام شد

 در قالب ١دريافتي از سيميت ) Juanillo 92با احتساب شاهد (

هر كرت .  با دو تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند٢طرح آلفاالتيس

 سانتي ٢٠ متر به فواصل خطوط ٤ خط بطول ٦مايشي شامل آز
پس از تسطيح بر اساس آزمون خاك كود .متر كشت گرديد
 از منبع سولفات پتاسيم و O٢K كيلوگرم ٥٠پتاس بر اساس 

 از منبع سولفات ٥O٢K كيلوگرم ٩٠كود فسفره بر اساس 
ع  كيلوگرم از منب١٢٠آمونيوم بصورت پايه و كود ازته به مقدار 

اوره در دو نوبت پايه و سرك در ابتداي رشد بهاره مصرف 
                                                                                    
1.CIMMYT  
2. α-lattice 
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 دانه در متر مربع توزين ٤٠٠ميزان بذر بر اساس تراكم . گرديد
مبارزه با علفهاي هرز پهن . و ضدعفوني و سپس كشت گرديد

 گرم در هكتار و ٢٠برگ با علف كش گران استار به ميزان 
 به Puma-super مبارزه با علفهاي هرز باريك برگ با علف كش

ميزان يك ليتر در هكتار بصورت مخلوط در مرحله پنجه زني تا 
 اولين آبياري انجام و ١٢/٨/٧٩در تاريخ . ساقه رفتن انجام شد

 نوبت آبياري بهاره ٥آبياريهاي بعدي بسته به نياز گياه تعداد 
صفات مورد مطالعه شامل تعداد روز از كاشت تا . انجام گرفت

عداد روز از كاشت تا رسيدن، عملكرد بيولوژيكي سنبله رفتن، ت
، شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله )بيوماس(

در بوته، وزن هزاردانه، عملكرد دانه تك بوته، ارتفاع گياه، طول 
دوره پرشدن دانه، طول پدانكل، طول سنبله و عملكرد دانه هر 

بر روي ده بوته كه اندازه گيري صفات . بود) مترمربع٨/٤(كرت 
انتخاب شده ) براي هر تكرار(بطور تصادفي از هر واحد آزمايشي 

بود انجام و از ميانگين هر صفت در دو تكرار در تجزيه هاي 
پس از تجزيه واريانس ساده در . آماري چندمتغيره استفاده شد

قالب طرح آلفاالتيس ضرايب همبستگي ساده بين كليه صفات 
فاده از تجزيه رگرسيون گام به گام آن دسته تعيين شد و با است

از صفاتي كه بيشترين تأثير را بر عملكرد دانه داشتند مشخص 
،  )۱۰(در نهايت بر مبناي تجزيه عليت به روش دوي و لو . شدند

هاي ساده نحوه تأثير صفات و اجزاء عملكرد  بر اساس همبستگي
  .ددانه تعيين شد و داليل علت و معلولي ارائه گردي

  
  نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس ساده صفات نشان دادكه بين ژنوتيپها، 
بجز طول سنبله، شاخص برداشت  براي كليه صفات مورد ارزيابي

  .و عملكرد بيولوژيكي اختالف معني داري وجود دارد
.  ضرايب همبستگي ساده صفات را نشان مي دهد١جدول 

همبستگي مثبت و عملكرد دانه با اكثر صفات مورد بررسي 
در ميان اجزاء عملكرد، تعداد سنبله . دهد داري نشان مي معني

در بوته و تعداد دانه در سنبله همبستگي مثبت و معني داري 
با عملكرد داشته ولي همبستگي عملكرد با وزن هزار دانه منفي 

داري بين تعداد دانه در سنبله و تعداد  همبستگي معني. بود

هايي كه داراي تعداد دانه  ژنوتيپ. هده نگرديدسنبله در بوته مشا
بيشتر در سنبله هستند از وزن هزار دانه كمتري برخوردار 
بودند، در اكثر مطالعات نيز رابطه اين دو صفت منفي گزارش 

همبستگي ميان عملكرد دانه و عملكرد ). ١۵، ٤(شده است 
بيولوژيكي بيش از همبستگي ميان عملكرد دانه و شاخص 

اين بدان معناست كه هر چند با افزايش عملكرد . شت بودبردا
دانه، شاخص برداشت نيز افزايش يافته ولي نسبت اين افزايش 
در مورد عملكرد بيولوژيكي به مراتب بيش از افزايش در شاخص 

زيرا در غير اينصورت عليرغم افزايش . برداشت بوده است
اري با د عملكرد دانه، عملكرد ماده خشك همبستگي معني

داد اما بدليل افزايش كمتر در شاخص  نشان نميعملكرد دانه 
. برداشت، افزايش ماده خشك كل تاثير بيشتري نشان داده است

 ،)١٩٧٦(و گيل و همكاران  )١٩٩٥ (ياقباسانالر و ازكان
همبستگي مثبتي بين عملكرد دانه و تعداد دانه در سنبله و 

همچنين . ارش كرده اندگزه تعداد سنبله در مترمربع در تريتيكال
داري بين عملكرد دانه با عملكرد  وجود همبستگي مثبت و معني

همبستگي منفي بين ) ٥، ٣(بيولوژيكي و شاخص برداشت 
ارش شده گزعملكرد دانه با وزن  هزار دانه در تريتيكاله و گندم 

با توجه به همبستگي منفي وزن هزار دانه يا تعداد . )٣( است
 تاسنبله رفتن و همبستگي مثبت آن با تعداد روز روز از كاشت

هايي كه زود به سنبله  از كاشت تا رسيدن بايد گفت كه ژنوتيپ
پركردن دانه و كاهش چروكيدگي  روند فرصت بيشتري براي مي

دانه خواهند داشت و در نتيجه از وزن هزار دانه بيشتري 
تفاع طول سنبله همبستگي مثبت ولي ار. برخوردار خواهند شد

  ي و همكاران ئاداه. بوته همبستگي منفي با عملكرد دانه داشت
، در ارقام گندم هگزاپلوئيد و تتراپلوئيد اثر غير مستقيم )١٣٦٧(

ارتفاع بر عملكرد دانه از طريق تعداد دانه در سنبله و تعداد 
اند، در صورتيكه مقدم و  سنبله در بوته را منفي گزارش كرده

بنابراين . اثر را مثبت گزارش دادنداين ) ١٣٧٢(همكاران 
توان اظهار داشت كه رابطه بين ارتفاع بوته و عملكرد دانه  مي

  .باشد هاي مورد كشت متغير مي آزمايش و واريتهنوع بسته به 
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درج  ١ساير ضرايب همبستگي بين صفات و اجزاء در جدول 
 كه از مجموع  نشان داد رگرسيون گام به گامنتايج. گرديده است

 و شاخص برداشت (BY)صفات مورد بررسي، عملكرد بيولوژيكي
(HI)به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملكرد دانه نشان دادند  .

مدل عملكرد دانه بر حسب صفات مذكور به شرح زير حاصل 
  :شد

HI٩٨/١١+BYعملكرد دانه= ‐٥٩١/٥+٤٦٥/٠  

  رقم و الين تريتيكاله٥٠ ضرايب همبستگي بين صفات ‐ ١جدول 
 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  صفات

‐٠,٢٢٩** ٠,٧٥٧** ns٠,٣٨٩ ٠,٢٤٤-ns  ns٠,٢١٦   ns٠,٠٧٣ ٠,٠٤ ١  عملكرد بيولوژيكي‐ ١  ns٠,٠٧٧‐  ns٠,٢٥٢ ns٠,٠١٧‐  ns٠,٧٩٨**

‐٠,٨٦٥ ١  شدن دانهدوره پر‐ ٢  **٠,٠٦٥ ns٠,٠٥٢ns٠,٠٢٣‐ ns٠,١٧٣‐ ns٠,١٥٢ns٠,١٣٨ns٠,٠٥٩ns٠,٠٨٧**٠,٥١٧ns

‐٠,٠٤٥ns٠,٢٠٣ns٠,١٨٢ns٠,٠٨٥**٠,٤٤٥ ١   تعداد روز تا خوشه دهي‐ ٣ ns٠,٠٥٥‐ ns٠,٠٨٨‐ ns٠,٤٩‐ **٠,٠٧٩ns

*٠,٠٤٦ns٠,٣١١*٠,٠٥٣ns٠,١٠٣ns٠,١٣٧ns٠,٢٨**٠,١٨٣ns٠,٣٦٢ ١    تعداد روز تا رسيدن‐ ٤

‐٠,٠٩*٠,٣١١ ١     شاخص برداشت‐ ٥ ns٠,٣٩٦‐ **٠,١٣٤‐ ns٠,٠٠٩‐ ns٠,١٥ ‐ ns٠,٣٧٨**

‐٠,٠٩٦ns٠,٢٠٨ ١      تعداد دانه در سنبله‐ ٦ ns٠,١١٨‐ ns٠,٤٧١*٠,٣١‐ **٠,٥٥٣**

‐٠,٣١٥ ١       تعداد سنبله در بوته‐ ٧ *٠,٢٦٢‐ ns٠,٠٨٣‐ ns٠,١٥٦‐ ns٠,٦٤٧‐ **

‐ns٠,١٧٦ns٠,٤٥ ٠,٠٤٩**٠,٣٩٤ ١        طول پدانكل‐ ٨ **

‐١٠,١٨٣ns٠,١٤٦ns٠,٢٣٥         ارتفاع بوته‐ ٩ ns

٠,٠٠٨ns٠,٢٥٢ns ١          طول سنبله‐١٠

‐٠,١ ١           وزن هزار دانه‐١١ ns

 ١            عملكرد دانه‐١٢
  و غير معني دار% ١و %٥به ترتيب معني دار در سطح احتمال  : ns و  **، *

  
 بود كه ٩٨/٠ برابر (R2)در مدل ياد شده ضريب تبيين 

 درصد از تغييرات را عملكرد بيولوژيكي  و مابقي ٦٣حدود 
  نادري و همكاران . تغييرات را شاخص برداشت توجيه نمود

در گام به گام  به روش  رگرسيوني در نتيجه تجزيه ،)١٣٧٩(
 دو صفت عملكرد ،شرايط مطلوب و تنش خشكي تحت دو گندم

كننده بيولوژيكي و شاخص برداشت را مهمترين اجزاء توجيه 
به منظور تفكيك صفات و . ردندكتغييرات وزن دانه گزارش 

صفات موثر در عملكرد دانه، با حذف عملكرد  تعيين مهمترين
بيولوژيكي از مجموع صفات مورد بررسي و برآورد مجدد مدل 
رگرسيون عملكرد دانه، مدل زير بر حسب تعداد سنبله در بوته 

((NSP) تعداد دانه در سنبله ،(NS)اخص برداشت ، ش(HI) ،
  : حاصل شد(LSP)  و طول سنبله (TKW)وزن هزار دانه 

LSP ١٧٤/٠ + TKW ٠٥٧/٠ + HI ٧١/٦ +NS ٠٦/٠ +NSP 
  عملكرد دانه= ‐٠٥/٨ + ٢٣/١

صفات  بوده و ٨٣/٠  برابر (R2)  تبييندر  اين مدل ضريب
،شاخص برداشت ،وزن  تعداد دانه در سنبله،تعداد سنبله در بوته

 و طول سنبله به ترتيب وارد مدل شدند و به ترتيب هزار دانه

به . درصد از تغييرات عملكرد را توجيه نمودند٣ و ٧ ،٨ ،٢٣، ٤٢
غير از صفت وزن هزار دانه، ساير متغييرهاي موجود در مدل، 

) ١جدول (همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد دانه دارند 
ي دار نبود به همبستگي طول سنبله با عملكرد مثبت ولي معن

همين علت درصد ناچيزي از تغييرات را در مدل فوق توجيه 
 در مورد وزن هزار دانه در اين مدل نيز به علت .)١جدول (نمود 

بطور كلي با  .باشد همبستگي دروني آن با ساير متغيرها مي
هاي تجزيه رگرسيوني و  توجه به اجزاء صفات وارد شده در مدل

ات، عملكرد بيولوژيكي، شاخص ضرايب همبستگي ساده صف
برداشت، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار 

توان جهت انتخاب ارقام و  دانه صفاتي خواهند بود كه مي
در اين . الينهاي پرمحصول تريتيكاله مورد استفاده قرار داد

 روابط ،)١٩٥٩ (لو بررسي همچنين، با استفاده از روش دوي و
معلولي جهت تعيين اثر مستقيم و غير مستقيم اجزاء علت و 

صفات وارد شده در مدل دوم با عملكرد دانه مورد تجزيه و 
  ).٢ و جدول١شكل (تحليل قرار گرفت 
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تع  داد سنبله در بوته

  
                    ** ٦٩/٠                          

  تعداد دانه در سنبله
                                       ** ٤٦/٠    

  
 عملكرد دا   ٣٤/٠        شاخص برداشت  نه **

            
            ** ٢٧/٠  

و  ١٧/٠ *            زن هزار دانه
  

  طول سنبله

  %١و %٥  به ترتيب معني دار در سطوح احتمال ** و *
 دياگرام ضرايب عليت براي تشريح روابط ميان عملكرد و صفات ‐ ١شكل 

  تيكاله مختلف در تري

 تجزيه ضرايب همبستگي به اثرات مستقيم و غير مستقيم –٢جدول
   ژنوتيپ تريتيكاله٥٠براي عملكرد دانه در

  تعداد سنبله در بوته:  صفت-١ 
       اثر مستقيم  ٦٩/٠ **

      :      اثر غير مستقيم از طريق 
  تعداد دانه در سنبله  ‐          ٠/.٠٤٣
  شاخص برداشت  ‐          ‐٠٣١/٠
  وزن هزار دانه‐          ‐٠٤٣/٠
  طول سنبله ‐          ‐٠١٤/٠
 جمع اثرات ٦٤٧/٠
 تعداد دانه در سنبله  :  صفت‐ ٢ 

**٤٥٧/٠   اثر مستقيم       
 : از طريقمستقيم غير ثر       ا 
 تعداد سنبله در بوته‐            ٠٦٦/٠
 ت   شاخص برداش‐             ١٠٥/٠
  وزن هزار دانه‐              ‐١٢٩/٠
  طول سنبله‐             ٠٥٢/٠
 جمع اثرات ٥٥٢/٠
  شاخص برداشت  : صفت‐ ٣ 

 اثر مستقيم          ٣٤/٠**
 : از طريقمستقيم غير ثر          ا 
  تعداد سنبله در بوته‐               ‐٠٦٣/٠
 سنبله   در دانه تعداد ‐               ١٤٢/٠
  وزن هزار دانه‐               ‐/.٠٤١
  طول سنبله ‐               ‐٠٠٢/٠
 جمع اثرات ٣٧٧/٠
  وزن هزار دانه:  صفت‐ ٤ 

**٢٧٢/٠  اثر مستقيم          
 : از طريقمستقيم غير ثر          ا 
  تعداد سنبله در بوته‐               ‐١٠٨/٠
  در سنبله  دانه تعداد ‐                 ‐٢١٦/٠
  شاخص برداشت  ‐                 ‐٠٥٢/٠
  وزن هزار دانه‐                 ٠٠١/٠
 جمع اثرات ‐١٠١/٠

 طول سنبله :  صفت‐ ٥ 
  اثر مستقيم           ١٦٨/٠*

 : از طريقمستقيم غير ثر          ا 
  تعداد سنبله در بوته‐                 ‐٠٥٨/٠

  در سنبله  دانه تعداد ‐                 ١٤١/٠
 ت شاخص برداش‐                 ‐٠٠٤/٠
  وزن هزار دانه‐  ٠٠٠٢/٠
 جمع اثرات ٢٥٢/٠
  اثرات باقيمانده ٣٩/٠

  %١و %٥ به ترتيب معني دار در سطوح احتمال ** و *
بر مبناي اين تجزيه بيشترين اثر مستقيم را تعداد سنبله در 

بر عملكرد ) ٤٩/٠ و ٦٩/٠به ترتيب ( د دانه در سنبلهبوته و تعدا
بيشترين اثر غيرمستقيم منفي مربوط به وزن هزار . دانه دارند

وزن هزار باشد  مي) ‐٢١٦/٠(دانه از طريق تعداد دانه در سنبله 
در تجزيه رگرسيوني به عنوان صفت موثر با دانه همچنين 

ه عدم  وارد گرديد ك٢ضريب رگرسيوني مثبت در مدل 
به علت همبستگي ) ١جدول ( ضريب همبستگي ساده هاتمشاب

دروني آن با ساير متغيرها بود، نتايج تجزيه علت نيز كامالً مويد 
) ٢جدول (ت يباشد با توجه به نتايج تجزيه عل همين مطلب مي

شود كه وزن هزار دانه اثر مستقيم مثبت روي  مشاهده مي
ثر غير مستقيم منفي آن از عملكرد دانه داشته ولي در نتيجه ا

به (طريق صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در بوته 
بر روي عملكرد دانه، در مجموع ) ‐١٠٨/٠و   ‐٢١٦/٠ترتيب 

منفي و غير معني دار ) ١جدول (همبستگي آن با عملكرد دانه 
  .شده است

در اكثر مطالعات رابطه منفي بين دو صفت وزن هزار دانه و 
 تعداد دانه در ).١۵، ٣ (د دانه در سنبله گزارش شده استتعدا

سنبله عالوه بر اينكه اثر مستقيم مثبت بيشتري بر روي عملكرد 
دانه داشت، بواسطه اثرات غير مستقيم صفات شاخص برداشت، 

)  ١٤/٠ و ‐٢١٦/٠، ١٤/٠به ترتيب (وزن هزار دانه و طول سنبله  
اثر ) ١٣٧٢(مقدم و همكاران . نيز برروي  عملكرد دانه موثر بود
 )1983( و سينگ و همكاران  نانمستقيم اين صفت را در گندم

  .اند در تريتيكاله مثبت و زياد گزارش كرده



  ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐ ١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد   ٨٢

با توجه به نتايج حاصل و گزارشات ساير محققين، اثر 
مستقيم تعداد دانه در سنبله بر روي عملكرد دانه زياد  است، لذا 

 در سنبله يكي از اجزاء مهم عملكرد رسد كه تعداد دانه بنظر مي
بنابراين گزينش اين صفت در انتخاب تك بوته در . باشد دانه مي

. نسلهاي در حال تفكيك از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود
بر روي عملكرد دانه ) ١٧/٠(طول سنبله نيز اثر مستقيم مثبتي 

در داشته و بيشترين اثر غير مستقيم آن از طريق تعداد دانه 
هر چند كه بين عملكرد و اجزاء برخي از صفات . سنبله بود

مورفولوژيك همبستگي مثبت وجود دارد اما همبستگي منفي 
مانند رابطه منفي وزن هزار دانه و تعداد (بين اجزاء با همديگر 

شود كه انتخاب براي تمام اجزاء در  باعث مي) دانه در سنبله
هاي  گزارشتايج اين آزمايش و ن. نژادي ميسر نباشد هاي به برنامه

حاكي از آن است كه تعداد  )١۸، ١۶، ١۵ ،٦، ٤(ققين ساير مح

سنبله در بوته و تعداد دانه در سنبله به عنوان دو جزء از اجزاء 
هاي  توانند معياري جهت انتخاب ارقام و الين عملكرد، مي

 نيز هاي گزينش البته دربرنامه .باشندپرمحصول تريتيكاله 
   شاخص برداشت در جهت  وان از صفات عملكرد بيولوژيكيتو مي

  .بهبود عملكرد دانه در تريتيكاله بهره جست
  

  سپاسگزاري
اين مقاله بر اساس نتايج به دست آمده از اجراي طرح 

 موسسه تحقيقات اصالح و ١٠٧‐١٢‐٨٠١٣٦تحقيقاتي شماره 
  .تهيه نهال و بذر تهيه گرديده است
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