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وارداتیيهااز ژنوتیپتعداديدرهاآنبینروابطودانهعملکردياجزاوعملکردارزیابی
Vicia(باقال faba L.(

2شهرام محمديو 1مژگان هاشمی

چکیده
کاملهايوكبلآزمایشیطرحقالبدرباقالوارداتیژنوتیپ12باقال،عملکردبرمؤثرصفاتبینروابطبررسیمنظوربه

نیبکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا. گرفتندقراربررسیموردشهرکرددانشگاهتحقیقاتیگلخانهدرتکرارسهدرتصادفی
) کیولوژیبعملکرد(ییهوااندامخشکوزنوبوتهدردانهتعدادکلش،وکاهخشکوزنارتفاع،صفاتنظرازهاپیژنوتيهمه

نیبکهدادنشانبستگیهمهیتجزنتایج. بودصفاتنیانیبدریکیژنتتنوعيدهندهنشانکهداشتجودويداریمعنتفاوت
وجوددرصد5احتمالسطحدرداريمعنیومثبتبستگیهمبرداشتشاخصوییهوااندامخشکوزنصفاتودانهعملکرد
ازدرصد91وشدمدلواردکهبودصفتیتنهابوتهدرنهداتعدادصفتکهدادنشانگامبهگامرگرسیونتجزیه.  داشت

ازعملکردبرايانتخابدربررسیموردهايژنوتیپدربوتهدردانهتعدادصفتنتیجهدر. نمودتوجیهرادانهعملکردتغییرات
ژنوتیپآزمایشایندرباقالتیپژنو12بینازمیانگینمقایسهنتایجونتایجایناساسبر. باشدمیبرخوردارايویژهاهمیت

. بودعملکرد دانهصفتبرايمیانگینمقداربیشترینداراي114870

یبستگهمخشک،وزندانه،عملکردک،یولوژیبعملکرد،يامرحلهونیرگرسدانه،تعداد: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي غذایی در مناطق ترین لگومباقال یکی از مهم

این گیاه زراعی در طول زمستان و بهار در .باشدسردسیر می
ي زمین به خود میلیون هکتار از اراضی را در کره44/2حدود 

میلیون تن 4/4اختصاص داده است و تولید سالیانه آن 
که به این صورت بود ها آزمایشگزارش).20(رسد می

اي کمتر و توانایی عملکرد باال، فاکتورهاي ضد تغذیه
تر کرده است ، باقال را براي کشاورزان جذابسازگاري باال

که محتواي پروتئین استها نشان دادهنتایج آزمایش). 18(
برخی محققین عقیده . درصد متفاوت است36تا 22باقال از 

تواند جانشینی مؤثر دارند که نوع و ترکیب پروتئین باقال می
.)14(هاي حیوانی در کشورهاي فقیر باشد براي پروتئین

تعداد از طریقاي است که عملکرد صفت کمی پیچیده
گردد و شدیداً تحت تأثیر محیط قرار زیادي ژن کنترل می

این صفت حاصل خصوصیات بسیاري است که به . گیردمی
هاي انتخاب ژنوتیپ. گذارندتنهایی یا با هم بر آن اثر می

نیست و چنانچه بر ) مؤثر(مطلوب بر اساس عملکرد سودمند 
طور مستقیم یا غیرمستقیم در که به- ناي صفاتی باشدمب

از ). 4(باشد ، بسیار سودمندتر می- عملکرد سهمی دارند
گیري و تعیین میزان ارتباط بستگی براي اندازهشاخص هم

ضریب . شودمتقابل بین تغییرات دو متغیر تصادفی استفاده می
همبستگی شدت یا ضعف و جهت تبعیت تغییرات دو متغیر

چنین استفاده از هم. سازدنسبت به یکدیگر را معلوم می
نژادي از اهمیت خاصی برخوردار است، بستگی صفات در بههم

پذیري پایینی زیرا در مواردي که صفتی در یک گیاه وراثت
بسته پذیري باالتر و همتوان از صفات با وراثتداشته باشد، می

گزینش استفاده نمود در است،غیرمستقیميمعیارکه با آن، 

بستگی بین صفات مورد مطالعه قرار گرفته در حبوبات هم). 6(
رقم عدس، نشان داد که عملکرد 792مطالعات بر روي . است

بستگی دانه با شاخص برداشت و تعداد غالف در بوته هم
بعضی از محققین ). 12(داري داشت مثبت و معنی

با ارتفاع بوته، تعداد هاي مثبت و قوي عملکرد دانهبستگیهم
غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در بوته و 
شاخص برداشت را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تجزیه 
کردند و گزارش نمودند که عملکرد دانه در واحد بوته بیشترین 

نتیجه ). 22(اثر مستقیم را بر عملکرد دانه در واحد سطح دارد 
ي اجزاي عملکرد در هشت رقم لوبیاي خشک مطالعات بر رو

نشان داد که تعداد غالف در بوته جزء مورفولوژیک اصلی 
تجزیه رگرسیون روشی است ). 4(کننده عملکرد است تعیین

ي آن که براي برآورد ارزش یک متغیر کمی با توجه به رابطه
این رابطه به . رودبا یک یا چند متغیر کمی دیگر به کار می

توان تغییرات ي است که با استفاده از یک متغیر میاگونه
به منظور تعیین نقش اجزاي ). 12. (بینی کرددیگري را پیش

از انتخاب عملکرد در باال بردن عملکرد و افزایش کارایی 
هاي مؤثر در شاخصکه - تعداد کمی از خصوصیات طریق

، از رگرسیون - شوندمحسوب میدستیابی به اهدافاصالحی
).13. (شوداي استفاده میهمرحل

اي بر روي ارقام لوبیاي محلی اراك گزارش شد در مطالعه
ترین صفات وارد شده که در تجزیه رگرسیون گام به گام مهم

تعداد غالف در بوته، وزن صد دانه، : به مدل به ترتیب شامل
تعداد بذر در غالف، شاخص عملکرد و در نهایت رسیدگی 

).5(فیزیولوژیکی بودند 
هدف از این تحقیق پی بردن به ارتباط بین صفات 

هاي ترین ویژگیمختلف با عملکرد دانه و تعیین مهم

)mozhgan.hashemi2007@gmail.com:نویسنده مسوول(دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد -1
دانشیار، دانشگاه شهرکرد-2
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از ). 4(باشد ، بسیار سودمندتر می- عملکرد سهمی دارند
گیري و تعیین میزان ارتباط بستگی براي اندازهشاخص هم

ضریب . شودمتقابل بین تغییرات دو متغیر تصادفی استفاده می
همبستگی شدت یا ضعف و جهت تبعیت تغییرات دو متغیر

چنین استفاده از هم. سازدنسبت به یکدیگر را معلوم می
نژادي از اهمیت خاصی برخوردار است، بستگی صفات در بههم

پذیري پایینی زیرا در مواردي که صفتی در یک گیاه وراثت
بسته پذیري باالتر و همتوان از صفات با وراثتداشته باشد، می

گزینش استفاده نمود در است،غیرمستقیميمعیارکه با آن، 

بستگی بین صفات مورد مطالعه قرار گرفته در حبوبات هم). 6(
رقم عدس، نشان داد که عملکرد 792مطالعات بر روي . است

بستگی دانه با شاخص برداشت و تعداد غالف در بوته هم
بعضی از محققین ). 12(داري داشت مثبت و معنی

با ارتفاع بوته، تعداد هاي مثبت و قوي عملکرد دانهبستگیهم
غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در بوته و 
شاخص برداشت را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تجزیه 
کردند و گزارش نمودند که عملکرد دانه در واحد بوته بیشترین 

نتیجه ). 22(اثر مستقیم را بر عملکرد دانه در واحد سطح دارد 
ي اجزاي عملکرد در هشت رقم لوبیاي خشک مطالعات بر رو

نشان داد که تعداد غالف در بوته جزء مورفولوژیک اصلی 
تجزیه رگرسیون روشی است ). 4(کننده عملکرد است تعیین

ي آن که براي برآورد ارزش یک متغیر کمی با توجه به رابطه
این رابطه به . رودبا یک یا چند متغیر کمی دیگر به کار می

توان تغییرات ي است که با استفاده از یک متغیر میاگونه
به منظور تعیین نقش اجزاي ). 12. (بینی کرددیگري را پیش

از انتخاب عملکرد در باال بردن عملکرد و افزایش کارایی 
هاي مؤثر در شاخصکه - تعداد کمی از خصوصیات طریق

، از رگرسیون - شوندمحسوب میدستیابی به اهدافاصالحی
).13. (شوداي استفاده میهمرحل

اي بر روي ارقام لوبیاي محلی اراك گزارش شد در مطالعه
ترین صفات وارد شده که در تجزیه رگرسیون گام به گام مهم

تعداد غالف در بوته، وزن صد دانه، : به مدل به ترتیب شامل
تعداد بذر در غالف، شاخص عملکرد و در نهایت رسیدگی 

).5(فیزیولوژیکی بودند 
هدف از این تحقیق پی بردن به ارتباط بین صفات 

هاي ترین ویژگیمختلف با عملکرد دانه و تعیین مهم

)mozhgan.hashemi2007@gmail.com:نویسنده مسوول(دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد -1
دانشیار، دانشگاه شهرکرد-2

24/6/93: تاریخ پذیرش23/2/93: دریافتتاریخ

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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ها در گیري از آنبهرهبرايمورفولوژیک مؤثر بر عملکرد دانه
معیاري در آن را که بتوان استهاییانتخاب و معرفی شاخص

.ها مورد استفاده قرار دادجهت انتخاب ژنوتیپ

هاواد و روشم
دوازده ژنوتیپ وارداتی باقال، در قالب طرح بلوك کامل 

نام و . تصادفی با سه تکرار در این تحقیق مورد استفاده گردید
این . نشان داده شده است1ها در جدول منشأ این ژنوتیپ

هاي در دست اصالح ها شامل ارقام زراعی و ژنوتیپژنوتیپ
بسیاري از . وئد دریافت شدنددر کشور س1بودند و از بانک ژن

پالسم بکر بوده و کارهاي هاي این مجموعه ژرمژنوتیپ
یز یاین تحقیق در پا. ها انجام نشده استاصالحی بر روي آن

ي کشاورزي ي تحقیقاتی دانشکدهدر گلخانه1391سال 
قطر (ها ترکیب خاك گلدان. دانشگاه شهرکرد، اجرا گردید

قسمت 3/1از ) مترسانتی35فاع و ارتمتر سانتی25دهانه
قسمت کود حیوانی 3/1شن و 6/1ماسه، 6/1خاك زراعی، 

،ها به صورت مطلوب انجام شدمراقبت از گلدان. تشکیل شد
گیاهان تا . گونه تنش مواجه نگردنداي که با هیچگونهبه

مراحل رسیدگی دانه نگهداري و صفات مورفولوژیک شامل 
متر، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه انتیارتفاع بوته بر حسب س

در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد دانه بر حسب گرم، 
شاخص برداشت، وزن خشک کاه و کلش بر حسب گرم، وزن 
خشک اندام هوایی بر حسب گرم، طول غالف بر حسب 

تجزیه واریانس براي . گیري گردیدها اندازهمتر، براي آنسانتی
روش معمول و مقایسه میانگین نیز به روش صفات فوق به

. انجام گرفتSAS 9.2افزار دانکن و با استفاده از نرم
همچنینبستگی فنوتیپی با استفاده از ضریب پیرسون و هم

براي تعیین سهم اثر تجمعی صفات در تعیین عملکرد دانه، از 
SPSS16روش رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار 

.انجام شد

بحثونتایج
نشان داد که بین ) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس 

ها براي صفات ارتفاع و وزن خشک کاه و کلش ژنوتیپ
درصد و براي صفات 1داري در سطح احتمال اختالف معنی

تعداد دانه در بوته و وزن خشک اندام هوایی اختالف 
این نشان درصد وجود دارد که5داري در سطح احتمال معنی

و.باشدها براي این صفات میدهنده تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ
تعداد غالف، تعداد دانه در غالف، طول غالف، ؛براي صفات

داري مشاهده عملکرد دانه و شاخص برداشت اختالف معنی
نتایج سایر مطالعات نیز نشان داده است که تنوع ژنتیکی . نشد

یکی در ارقام باقال وجود قابل توجهی براي صفات مورفولوژ
هاي مختلف باقال براي در تحقیقاتی که بین ژنوتیپ. دارد

صفت ارتفاع انجام گردید، مشاهده شد که تنوع قابل توجهی 
). 2،21(ها وجود دارد درصد بین این ژنوتیپ5و 1در سطح 

در مطالعه خود ضمن بررسی تنوع ) 19(سراج و همکاران 
ود، گزارش کردند که بین ژنوتیپ نخ257ژنتیکی در 

ها براي وزن خشک ریشه و وزن خشک ساقه اختالف ژنوتیپ
ژنوتیپ باقال 13در آزمایشی که بر روي . دار وجود داردمعنی

در تونس به منظور بررسی تنوع ) 7(توسط چاییب و همکاران 
ژنتیکی بین ارقام انجام شد، صفاتی مانند تعداد غالف در بوته 

گیري و تنوع قابل توجهی در بین غالف اندازهو تعداد دانه در
بستگی مثبت و ضریب همهمچنینارقام مشاهده گردید، 

داري بین عملکرد دانه و تعداد غالف در بوته گزارش معنی
.شد

هاي باقال با استفاده از هاي ژنوتیپنتایج مقایسه میانگین
این نتایج. نشان داده شده است) 3جدول (آزمون دانکن در 

بیانگر آن است که بیشترین میانگین براي صفات ارتفاع، وزن 
خشک کاه و کلش، تعداد دانه در بوته و وزن خشک اندام 

Disco)44/165هاي ترتیب مربوط به ژنوتیپهوایی به
، )گرم83/73(114870، )گرم15/86(Disco، )مترسانتی

Cqlumbo وDisco گرم22/96و گرم64/85(به ترتیب (
هاي باقال گزارش کرد که بین ژنوتیپ) 3(آلباري . باشدیم

براي صفت تعداد غالف در بوته تفاوت قابل توجهی وجود 
بیشترین میانگین VF-13وي گزارش نمود که ژنوتیپ . دارد

، VF-19هاي را داشت و ژنوتیپ) 5/25(تعداد غالف در بوته 
VF-17 وVF-733/2ترتیب کمترین مقدار میانگین به ،

این نتایج با نتایج گزارش شده توسط . را داشتند3و 67/2
پیلبام و همچنین. مطابقت داشتند) 10(حسن و اسحاق 

مینیسیا و (رقم باقال 2اي را بر روي مطالعه) 16(همکاران 
انجام دادند و گزارش کردند که رقم مینیسیا عملکرد ) تیکول

ه تعداد دانه به طوري ک. بیشتري نسبت به رقم تیکول داشت
. در غالف و وزن دانه بر عملکرد زیاد رقم مینیسیا مؤثر بود

هاي باقال گزارش کرد که بین ژنوتیپهمچنین) 3(آلباري 
او . براي تعداد دانه در غالف تفاوت قابل توجهی وجود دارد

بیشترین مقدار میانگین VF-10گزارش کرد که ژنوتیپ 
او گزارش کرد که . شتتعداد دانه در غالف را دا) 93/8(

با داشتن کمترین مقدار میانگین VF-7و VF-19ژنوتیپ 
.داري نشان دادندها تفاوت معنیبا سایر ژنوتیپ) 4و 27/4(

صفاتبستگیهمنتایج
نشان داد که بین صفت تعداد )4جدول (نتایج مندرج در 

ک درصد، یدر سطح احتمال (دانه در بوته با صفات عملکرد 
95/0=r( وزن خشک اندام هوایی و شاخص برداشت ،) در

) r=63/0و r=66/0ترتیب سطح احتمال پنج درصد و به
، که بیان کننده . داري وجود داشتهمبستگی مثبت و معنی

این مطلب است که هرچه عملکرد بوته، وزن خشک اندام 
هوایی و شاخص برداشت بیشتر باشد، تعداد دانه در بوته نیز 

بین صفت عملکرد با وزن خشک همچنین. بودبیشتر خواهد 
در سطح احتمال پنج درصد، (اندام هوایی و شاخص برداشت 

66/0=r 69/0و=r (داري وجود بستگی مثبت و معنیهم
کننده این مطلب است که با افزایش شاخص داشت که بیان

برداشت و وزن خشک اندام هوایی، عملکرد دانه افزایش 
هاي افزایش عملکرد دانه، افزایش یابد و یکی از راهمی

در .طور همزمان استعملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به
بستگی اي بر روي گیاه لوبیا نشان داده شد که هممطالعه

عملکرد دانه مربوط به صفات وزن غالف، تعداد غالف، تعداد 
باشد دانه در بوته، تعداد دانه در غالف و عملکرد بیولوژیک می

نشان داد که ) 9(هاي غنگزي و خاقانی تایج بررسین). 1(
1- Nordic Gene Bank
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بستگی صفات با عملکرد دانه در لوبیا مربوط به ترین هممهم
در . دو صفت تعداد دانه در بوته و تعداد غالف در بوته است

نمونه از کلکسیون لوبیا قرمز بانک ژن گیاهی 250بررسی 
ترتیب بهترین صفات مؤثر در عملکرد دانه را ملی ایران مهم

صفات وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته و تعداد بذر در 
بین صفت ارتفاع و صفات وزن ).17(غالف تشکیل دادند 

در سطح احتمال (خشک اندام هوایی، وزن خشک کاه و کلش 
دار بستگی مثبت و معنیهم) r=91/0و r=85/0یک درصد، 
تعداد بین صفت تعداد غالف با صفاتهمچنین. وجود داشت

در سطح (دانه در بوته، عملکرد، وزن خشک اندام هوایی 
و ) r=74/0و r ،82/0=r=89/0ترتیب احتمال یک درصد، به

در سطح احتمال پنج درصد، (کلش وزن خشک کاه و
61/0=r (نتایج. داري وجود داشتبستگی مثبت و معنیهم

در تجزیه رگرسیون گام به گام گام بهگامرگرسیونتجزیه
در مقابل سایر صفات قرار اي بود که عملکرد دانه متغیر وابسته

تعداد دانه در بوته تنها صفتی بود که وارد ). 5جدول (گرفت 
درصد از تغییرات مربوط به عملکرد 91مدل رگرسیونی شد و 

بستگی ساده این نتایج تا حدودي با نتایج هم. را توجیه نمود
صفات تأثیرگذار بر مطابقت داشت ولی تفاوت در اولویت
ي برتري روش دهندهعملکرد مشاهده گردید، که این نشان

در کل .بستگی ساده استرگرسیون گام به گام نسبت به هم

توان چنین نتیجه گرفت که صفت تعداد دانه در بوته به می
ترین صفت تأثیر گذار در عملکرد باقال بوده و در عنوان مهم

هاي گزینشی براي عملکرد از اهمیت ویژه برخوردار برنامه
توان چنین با توجه به نتایج به دست آمده می. باشدمی

منظور افزایش عملکرد دانه در باقال به گیري نمود که بهنتیجه
یک ، در واقعوهاین پتانسیل بالق. یک پتانسیل بالقوه نیاز است

گیاه آن را در دها بایاست که در زمان نیاز دانهايمنبع ذخیره
از . ها مورد استفاده قرار دهدمراحل پر شدن و تشکیل دانه

که در جهت - هاي اصالحی باید صفاتی را در برنامهسویی
به شمار افزایش مخزن بالقوهکه افزایش تعداد دانه در بوته 

صفات مؤثر در افزایش رشد رویشی از یک طرف و - می رود
هاي و شاخ و برگ و افزایش شاخص سطح برگ و اندام

، از طرف - استاي منابع ذخیرهکه -کننده گیاهیفتوسنتز
هاي مورد استفاده از میان ژنوتیپ.مورد گزینش قرار داددیگر،

به ترتیب Discoو 114870هاي در این آزمایش، ژنوتیپ
میانگین براي صفات تعداد دانه در بوته داراي بیشترین مقدار 

114870ژنوتیپ همچنین. و وزن خشک اندام هوایی بودند
این . داراي بیشترین مقدار میانگین براي صفت عملکرد بود

ها را در توان این ژنوتیپنتایج بیانگر آن است که می
هاي اصالحی براي افزایش عملکرد مورد استفاده قرار برنامه

.داد

هاها و منشأ آننام ژنوتیپ- 1ل جدو
Table 1. Genotype and origin of their name

منشأنام ژنوتیپشماره
1Tattoچین
نپال2114870
3Espenssoروسیه
4Cqlumboروسیه
5Melodieچین
6Aurovaروسیه
7Discoچین
8Graciaچین
9Fuegoچین

چین1013284
11Alexiaچین
چین12112266
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نتایج جدول مقایسه میانگین عملکرد و صفات مربوط به آن- 3جدول
Table 3. results of the comparison of yield and its related traits

صفات
شاخص برداشتییوزن خشک اندام هواو کلشوزن خشک کاه عملکرد دانهطول غالفتعداد دانه در بوتهتعداد دانه در غالفتعداد غالفبوتهارتفاعژنوتیپ
Tattoa-c17/115abc33/13b95/0abc00/23ab28/4abc86/12abc44/46ab01/55ab71/40

114870dc67/72a50/46ab59/1a83/73ab21/3a57/20bc67/23ab24/44a64/44
Espenssoa-c83/112bc11/13ab91/1ab16/36ab93/3ab66/13abc46/49ab57/58a84/44
Cqlumboab17/161ab67/25ab28/1ab00/32a32/6ab53/15ab10/70a64/85ab83/19
Melodiea-c11/112bc39/8ab49/1bc11/13a74/4bcd92/3abc99/32ab91/36ab57/10
Aurovaab147abc55/25b73/0bc00/24b49/2abcd02/6abc28/60ab29/64ab06/19

Discoa44/165ab01/29ab05/1ab77/33a24/4abc07/10a15/86a22/96ab07/10
Graciabc72/103bc44/9ab16/1bc94/10a19/4dc66/3c96/20b62/24ab32/11
Fuegoab83/143abc77/15a09/6abc44/23a54/5bcd55/4abc88/40ab43/45ab76/10
13284bc10/99ab22/28ab40/1ab22/38a11/4abc86/9abc10/48ab96/57ab78/16
Alexiaa-c02/104c72/3ab25/1c67/3ab55/3d23/1abc22/31ab46/32b66/3

112266d17/53c89/2ab45/1c31/4ab43/3d38/1d92/3c30/5ab19/23
%cv44/558/2909/2653/2646/2761/32161607/30

.داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیα=05/0در هر ستون حداقل یک حرف مشترك دارند، با استفاده از آزمون دانکن و در سطح هایی کهمیانگین

هاي باقالهاي مرتبط  با آن در ژنوتیپتجزیه واریانس مربوط به صفات عملکرد و ویژگی- 2جدول 
Table 2. Analysis of variance for yield and its related traits in faba bean genotypes

درجه آزاديمنابع تغییرات
میانگین مربعات

ارتفاع بوته
طول غالفتعداد دانه در بوتهتعداد دانه در غالفتعداد غالف)مترسانتی(

وزن خشک کاه و )گرم(عملکرد دانه)مترسانتی(
)گرم(کلش

وزن خشک اندام هوایی
)گرم(

شاخص 
برداشت

2ns00/0ns04/0ns02/0ns07/0ns04/0ns01/0ns03/0ns03/0ns01/0تکرار
27/0ns19/0٭29/0٭٭39/0ns04/0ns26/0٭05/0ns32/0ns01/0٭٭11تیمار

2201/010/001/011/002/008/006/007/013/0خطاي آزمایشی
44/508/2909/2652/2646/2761/3230/1685/1600/30)درصد(ضریب تغییرات 

ns ،درصددار در سطح احتمال پنج و یکدار و معنیبه ترتیب غیر معنی: ٭٭و ٭

ارزیابی
عملکرد

و
اجزا

ي 
عملکرد

دانه
و

روابط
بین

آن
ها

در
تعدادي

از ژنوتیپ
هاي 

واردا
تی

باقال
..........................

.....
....

...........................
........................
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100
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دانه به عنوان متغیر تابع و صفات دیگر به عنوان متغیر مستقلعملکرد اي براينتایج رگرسیون مرحله- 5جدول 
Table 5. Results of stepwise regression analysis for grain yield as a dependent variable and other traits as independent variables

Rپارامترهاي مدلمتغیر وارد شده به مدلمرحله
Rجزء2

tمدل2

07/10٭٭77/090/091/0تعداد دانه در بوته1

-08/1-10/0عرض ازمبدأ
ح احتمال پنج و یک درصددار در سطترتیب معنیبه: ٭٭و ٭

ژنوتیپ باقال12بستگی فنوتیپی براي صفات مورد مطالعه بر روي ضرایب هم- 4جدول 
Table 4. Correlation coefficient of phenotypic traits for the 12 bean genotypes

شاخص برداشتییوزن خشک اندام هواوزن خشک کاه و کلشعملکرد دانهطول غالفتعداد دانه در بوتهتعداد دانه در غالفتعداد غالفارتفاع

1ارتفاع

40/01تعداد غالف

1-01/0-02/0تعداد دانه در غالف

89/015/01٭٭28/0تعداد دانه در بوته

29/015/049/021/01طول غالف

95/019/01٭٭82/000/0٭٭32/0عملکرد دانه

52/024/054/01-61/008/0٭91/0٭٭وزن خشک کاه و کلش

98/01٭٭66/0٭66/025/0٭-74/005/0٭٭85/0٭٭ییوزن خشک اندام هوا

1-06/0-69/020/0٭-63/006/0٭38/007/0-37/0شاخص برداشت
دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنیبه: ٭٭و ٭

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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Evaluation of Grain Yield and Yield Components in Some Imported Faba bean
Genotypes (Vicia faba L.)

Mozhgan Hashemi1 and Shahram Mohammady2

Abstract
In order to identify the yield related traits and to compare the yield and yield components

twelve imported faba bean genotypes were evaluated in a randomized complete block design
with three replications in a greenhouse experiment at Shahrekord University. The analysis of
variance showed highly significant variation among the genotypes for all of the traits including
plant height, dry straw weight, seed number per plant and biological yield. Correlation analysis
revealed that there were positive and significant correlation between grain yield and harvest
index and biological yield. Stepwise regression analysis indicated number of seeds per plant
entered into model and explained about 91% of the total variation. Mean comparisons between
genotypes indicated that among the 12 faba bean genotypes, genotype 114870 had the highest
mean value for seed yield.

Kaywords: Biological yield, Correlation, Dry weight, Grain yield, Number of seed, Stepwise
regression
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