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کلزايارقامدرآنبهوابستهصفاتودانهعملکردبینروابطبررسی
علیتتجزیهازاستفادهبابهاره

3، سعید ذاکرنژاد3نژاد، طیب ساکی2محمد مرادي،1مهدي سلطانی حویزه

3اعطاعادلو 

(soltani.m@iauahvaz.ac.ir :ول(نویسنده مسواهواز، ایراننباتات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اصالحگروه-1
، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایرانشوشترنباتات، واحد اصالحوزراعتگروه-2

زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانگروه-3
10/4/96تاریخ پذیرش: 22/8/95تاریخ دریافت:

چکیده
شرکت کننده در افزایش ياجزاستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد و اهمیت نسبی بمه اصالحی عمدتاً به همکارایی هر برنا

هاي کامل در قالب طرح بلوكی، آزمایشکلزاارقام دانهعملکرددرمؤثرترین صفات تعیینجهت بستگی دارد.دانهعملکرد
ارقام کلزاکهدادنشانواریانستجزیهازحاصلنتایجد.شاجرا 1394- 1395زراعیتکرار در سال4ژنوتیپ در 17تصادفی با 

ارقامبیندراستفادهقابلژنتیکیتنوعوجودبیانگرتواندمیکهندبودداريمعنیاختالفشده دارايبررسیصفاتتمامینظراز
وRGS003ارقام کهدادنشانشدهبررسیارقاممیانگینمقایسه. باشدعملکردبهبودبرايمؤثرانتخابیکداشتنجهت
ودانههزاروزنبادانهعملکردکهدادنشانهمبستگیضرایبنتایج. ندبه خود اختصاص دادرادانهعملکردبیشترین401هایوال
برايگام به گامرگرسیون . بوددارمعنیدرصد1احتمالسطحدروداشترامثبتهمبستگیبیشترینغالفدردانهتعداد

بر یدگیو تعداد روز تا رسنقش تعیین کننده صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در غالفاهمیت ودهندهنشانصفاتتمامی
تجزیه مسیر نشان داد که صفات تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه بیشترین اثر مستقیم حاصل ازنتایجد.بوها عملکرد ژنوتیپ

ارقام هاي اصالحی در برنامهراي بهبود عملکرد دانه بامکان استفاده از این صفات بنابراین .را بودندمثبت را بر عملکرد دانه داو 
بهاره کلزا به عنوان معیار انتخاب وجود دارد.

کلزاتجزیه علیت و ،گام به گامرگرسیون،همبستگی: هاي کلیديواژه

مقدمه
40حاويطمتوسطوربهروغنیگیاهیکعنوانبهکلزا

مقامسویاازبعدکلزا.)27(استدانهدرنروغدرصد45تا
7/14حدودکهطوريبه. داردنباتیروغنتأمیندررادوم

دادهاختصاصخودبهجهاندررانباتیروغنکلدرصد
وگیاهیهاينروغبهروزافزوننیازبهتوجهبا). 32است (

بهخاصتوجهایستیبمورد،نایدرکشورشدیدوابستگی
کلزانظیرروغنیهايدانهکشتحوزةگسترشوتوسعه
روغنیدانهگیاهانپیراموننژاديبهمطالعۀلذا،دگردمبذول

رشدبهروروندبهتوجهبا.رسدمینظربهمهمنظرنایاز
افزایشبهروزافزوننیازننیچهموکشوردرجمعیتافزایش

میزانبررسیسطح،واحددرکشاورزيمحصوالتتولید
ازبیشتربرداريبهرهبرايوابستهصفاتودانهعملکردرابطۀ

درباشد.ناپذیر میامري اجتناب نژاديبههايبرنامهدرهاآن
صفتزیاديتعداداساسبرانتخابنباتاتاصالحهايبرنامه
منفیومثبتبستگیهمآنهابیناستممکنکهزراعی
هايروشاستفاده از لذاگیرد،میصورتباشدداشتهوجود

اززیاديحجمبردنبینازبدونکهتحلیلیوتجزیه
دهند،کاهشراعملکرددرمؤثرصفاتتعدادمفید،اطالعات

برايمختلفمطالعات). 11(ندباشمفید میپژوهشگرانبراي
کهاستدادهنشانکلزاعملکرداجزايوعملکردبررسی

دردانهتعداد،)14(بوتهدرغالفتعداد،)33(دانهرهزاوزن
عملکرددرتوجهیقابلنقش) 18(بوتهارتفاعو) 22(غالف

شاملکلزادردانهعملکرداجزايترینمهم. دارندکلزادانه
دردانهتعدادبوته،درغالفتعدادسطح،واحددربوتهتعداد

ازصفاتیچنینهم). 7(باشندمیدانههزاروزنوغالف
اصلیساقهغالفتعدادبوته وارتفاعبرداشت،شاخصقبیل

باشندمیمؤثرکلزادانهعملکردکاهشیاافزایشدرنیز
صفتیکگیاهان زراعی،سایرمشابهکلزا،عملکرد).33(

آنباارتباط تنگاتنگیکهاستاجزاییدارايواستکمی
بادر مقایسهدانهعملکردپایینوراثتبهتوجهبا. دارند

در حالهاينسلدراجزااینمبنايبرگزینشآن،اجزاي
اگر).13(استدانهعملکردبرايگزینشازمفیدترتفکیک

از ضرایبصفاتبینروابطتببینومیزانتعییندرچه
استممکنگاهیولیشود،میاستفادهزیادهمبستگی

صفتدوبینبااليستگیهمبکهچراباشند،کنندهگمراه
در ،باشددیگرصفاتمستقیمغیراثراتنتیجهاستممکن
قادر کلیطوربهساده،همبستگیتجزیهازاستفادهضمن 

نوعایندر). 5(دهدتوضیحراصفاتبینروابطنخواهد بود
تنهاییبهساده،هايهمبستگیاساسبرانتخابمطالعات

استضروريلذا،باشدداشتهوبیمطلکامالًنتایجتواندنمی
دانهعملکردبرمؤثرصفاتغیرمستقیمومستقیماتاثرکه

اهمیتازعلیتتجزیهروشراستاایندر). 5(دنگردتعیین
عنوانبهتجزیه علیتروش). 6(استبرخوردارايویژه

موردعملکرد،برمؤثرصفاتاهمیتتعیینبرايروشی
ی مشابهماهیتاین روش.گیردمیقراراستفاده

ومستقیماثراتمیزانوداردراسادههايهمبستگی
روستاباغی).7(کندمیرا تعیینوابستهمتغیرهايغیرمستقیم

دارايکلزادانهعملکردکهدکردنگزارش) 30(همکارانو
تعدادبرداشت،شاخصدانه،هزاروزنبامثبتیهمبستگی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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حاصلنتایج. استرسیدگیدورهطولوبوتهدرفرعیشاخه
ودانههزاروزنصفاتنشان داد که گامبهگامرگرسیوناز

. کردندتوجیهرادانهعملکردتغییراتبیشتریندهیگلپایان
دانههزاروزنصفاتکهدادنشاننیزعلیتتجزیههمچنین

دانهعملکردبرتوجهیقابلمستقیماثردهیگلپایانو
تجزیهوهمبستگیبررسیبا) 23(هدتینواتمور. درندا

دانهعملکردکهکردندگزارشکلزاارقامدرصفاتبینعلیت
دانه،هزاروزنصفاتباداريمعنیومثبتهمبستگیداراي
دانهتعدادوبوتهدرغالفتعدادبوته،درفرعیشاخهتعداد

کهدادنشانعلیتتجزیهازحاصلنتایج.استغالفدر
دردانهتعدادوبوتهدرغالفتعداددانه،هزاروزنصفات
. تندهسدانهعملکردبرمستقیماثربیشترینداراي غالف
علیتتجزیهوهمبستگیبررسیبا) 31(همکارانونیاصباغ

کهکردندگزارشکلزاژنوتیپ49درمختلفصفات
فاتصاکثربادانهعملکردبینداريمعنیومثبتهمبستگی

شروعتاروزتعدادوساقهقطرصفاتجزءبهشدهبررسی
رامستقیماثربیشترینمطالعهایندر. داردوجوددهیگل

شاخصغالف،دردانهتعدادبوته،درغالفتعدادصفات 
عملکردرويبر دانههزاروزنورسیدگیتاروزبرداشت،

ش کردند در کلزا گزار) 19(همکارانومجیديداشتند. دانه
دردانهتعدادوبوتهدرغالفتعدادصفاتبادانهکه عملکرد

ازحاصلنتایجدر. داردداريمعنیومثبتهمبستگیغالف
غالفتعداد،غالفدردانهتعدادصفاتگامبهگامرگرسیون

توجیهدرراسهمبیشتریندانههزاروزنوسطحواحددر
با) 24(تورچیونادري.ندداداختصاصخودبهدانهعملکرد
هايژنوتیپدرصفاتبینعلیتتجزیهوهمبستگیبررسی

مستقیماثربیشترینبوتهدرغالفتعدادکهدادندنشانکلزا
در) 30(همکارانوروستاباغی.دارددانهعملکردرويرا

نشان دادند صفات،سایرباکلزاعملکردگامبهگامرگرسیون
عملکردتغییراتبیشتریندهیگلپایانونهداهزاروزنکه 
بیندر) 13(همکارانو. ایوانوسکانندکمیتوجیهرادانه

یکیعنوانبهرا دانههزاروزن،کلزادرشدهبررسیصفات
.دنردکشناساییدانهعملکرددردرگیرصفاتترینمهماز

غالفتعدادصفتکهگزارش کردند ) 26رحیمی و همکاران (
ورد.دادانهعملکردرويبررامستقیماثربیشترینبوتهدر

بهبودجهتصفتمهمترینعنوانبهتواندمیبنابراین
برايکلزابهکشورنیازبهبا توجه. گرددمعرفیدانهعملکرد

در این اصالحیهايبرنامهاجراي،داخلینیازهايتأمین
آماريروشازاستفادهلذا. استضروريبسیار گیاه روغنی 

عملکردبرتأثیرگذارومهمصفاتشناساییبه منظورمختلف
فاهدابهنیلیک، برايهرسهم نسبیمیزانتعیین و

پژوهش،اینازهدفلذا .بودخواهدمفیدموفقاصالحی
سهم نسبیمیزانتعیینوتأثیرگذارومهمصفاتشناسایی

به ماريآهايروشتوسطکلزادانه عملکردبریکهر
.نژادي استبههايبرنامهدراستفادهمنظور

هاروشومواد
تأثیرگذارومهمصفاتشناساییمنظوراین پژوهش به

هايروشبا استفاده ازعملکرد دانه ارقام کلزاي بهاره بر
آباداي در صفیدر مزرعه،علیتتجزیهوهمبستگیآماري

82ارتفاعبان دزفولکیلومتري جنوب شهرستا18واقع در 
در دقیقه شمالی24درجه و 32دقیقه شرقی و 23ازمتر

با طول و عرض جغرافیایی دریاسطحهاي طرح بلوكقالب 
در سال تکرار چهارباکامل تصادفیدرجه و 48به ترتیب 

د. تیمارهاي آزمایشی شاملیگرداجرا 1394- 1395زراعی 
ه همراه رقم هیبرید رقم کلزاي تیپ بهاره دو صفر ب16

,S-83که عبارتند از:.ندبودبه عنوان شاهد 401هایوال
RG4403, Amica, RGAS0324, RGS006,

Kimberley, RG405/02, RG405/03Hyola401,
Sarigol, Hysun110, RGS003, Hyola420,

Hyola308, Hyola60, pF, Option500,بذرها. کاشت
هر. انجام شدکاريهیرمصورتبهآبان ماه 20تاریخدر

30خطوط فاصلهبهمتري5ردیف4شاملآزمایشیکرت
از پس. بودمترسانتی5ردیفرويبوتهفاصلهومترسانتی

تجزیهآزمایشاساسبرمورد نیازکودپزمین،تهیهعملیات
کیلوگرم150وهکتاراوره درکیلوگرم300میزانبهخاك

هاي هرز توسط زه شیمیایی با علفمبار.بودآمونیومفسفات
مزرعهدر سطحیکنواختصورتبهکهترفالنعلفکش

گردیدمخلوطخاكباسبک دیسکوسیلهبهوشدپخش
بهبرگی وجینششمرحلهنیازصورتدرانجام گردید و

کمکباونشتیبه صورتآبیاري. شدانجامدستیصورت
صفاتقبیلازیصفاترشد،دورهطولدر. شدانجامسیفون

دورهطولرسیدگی،تاروزتعدادگلدهی،شروعتاروزتعداد
ارتفاعغالف،دردانهتعدادبوته،درغالفتعدادگلدهی،

صورتبهکهکنندهرقابتبوته10دانه برايهزاروزنبوته،
شدهانتخابحاشیهاثرحذفباپشته میانیدوازتصادفی

دوازکرتهردرمحصولرداشتب. گیري شداندازهبودند،
.شدانجامدستیطوربهحاشیهاثربراي حذفمیانیپشته

دانهعملکردوبرداشتشاخصبیولوژیک،عملکرد
آزموندادهاتجزیهازقبل. شدندمحاسبهوگیرياندازه
شد.انجامMinitabآماريافزارنرمتوسطدادهابودننرمال

کهصفاتیتعیینمنظوربهامگام به گرگرسیون تجزیهاز
و ضرایبداشتنددانهعملکرددر تغییراتراتوجیهبیشترین

SASافزارنرمازبا استفاده صفاتبینفنوتیپیهمبستگی
نیزPath analysisافزار آماري از نرماستفادهبا. شدمحاسبه
غیرمستقیمومستقیماثراتتعیینبرايمسیرضرایبتجزیه

.شددانه استفادهعملکردبرشدهیصفات بررس

بحثونتایج
میانگینمقایسهوواریانستجزیه

دادنشانصفاتسادهواریانستجزیهازحاصلنتایج
اختالفصفاتتمامینظرازارقامبینکه) 1جدول (

تواندمیکهشتداوجوددرصدیکسطحدرداريمعنی
جهتارقامبیندرتفادهاسقابلژنتیکیتنوعوجودبیانگر
نیزوزودرسی،عملکردبهبودبرايمؤثرانتخابداشتن
تغییراتریبضبیشترین. باشدبرترهايژنوتیپانتخاب
همچنین. بودبوتهدرغالفتعدادصفتبهمربوطفنوتیپی
بهمربوطهاژنوتیپفنوتیپیتغییراتضریبمیزانکمترین

تنوعدرصدکمتریندهندهشاننکهبودرسیدگیتاروزتعداد
2830عملکردمیانگین. استصفاتبینشدهمشاهده
ژنتیکیتنوعوجود. )2جدول (دشمحاسبههکتاردرکیلوگرم
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راگراصالحتواندمیشدهمطالعهگیاهیموادبیندرمناسب
راانتخابکاراییوکردهیاريصفاتبینروابطکشفدر

نشانشدهبررسیارقاممیانگینمقایسه.)23(دافزایش ده
متوسطباترتیببه401هایوالوRGS003ارقامکهداد

بیشترینهکتاردرکیلوگرم3329و3358دانهعملکرد
اینبیشترعملکرد. دادنداختصاصخودبهرادانهعملکرد

ممکنپژوهشایندربررسیموردارقامدیگربهنسبتارقام
. باشدبیشترغالفدردانهتعدادوانهدهزاروزنبدلیلاست
هکتاردرکیلوگرم1792عملکردمتوسطباAmicaرقم

).2جدول(داداختصاصخودبهرادانهعملکردکمترین
نشانشدهبررسیارقامبیولوژیکعملکردمیانگینمقایسه

4/11617مقدار این صفتبیشترینکه) 2جدول(داد
ارقاموداشتتعلق401هایوالقمربههکتاردرکیلوگرم

RGS003وKimberleyو8/10968باترتیببه
. داشتندقراربعديهايرتبهدرهکتاردرکیلوگرم4/10543

کمترینهکتاردرکیلوگرم9/7467متوسطباAmicaرقم
یکراندمانوتوانایی).2جدول (داشترابیولوژیکعملکرد

شاخصرادانهعملکردبهکلاسبیومتبدیلدرزراعیگیاه
شدهبررسیارقاممیانگینمقایسه). 33(نامندمیبرداشت

به401هایوالوRGS003ارقامکه) 2جدول(دادنشان
درصد1/31و1/32برداشتشاخصمتوسطباترتیب

وS-83ارقاموهستنددارارابرداشتشاخصبیشترین
Hysun110و4/23برداشتشاخصمتوسطباترتیببه

جدول(دادنداختصاصخودبهرابعديهايرتبهدرصد6/23
2.(

تجزیه واریانس عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات فنولوژیکی در ارقام کلزا- 1جدول 
Table 1. Analysis of variance of yield, yield-componants and phenological traits in rapeseed cultivars

منابع
درجه آزاديتغییرات

میانگین مربعات

عملکرد
دانه

وزن
هزار دانه

تعداد غالف
در بوته

عملکرد 
تعداد دانه در غالفبیولوژیک

3/986ns52/12*8/1536*8/2013*38/18**3بلوك

24/58**3/3845**5/2689**68/53**8/7974**16تیمار

486/82525/63/2186/54246/5خطا

64/1271/1062/1843/1638/7ضریب تغییرات
ns،* درصد.1و 5دار در سطوح داري و معنیمعنیبه ترتیب غیر: **و

1جدول ادامه 
Continued of Table 1

میانگین مربعات

منابع
درصددرجه آزاديتغییرات

روغن
ارتفاع 

بوته
تعداد روز تا شروع 

تعداد روز تا خص برداشتشاطول دوره گلدهیگلدهی
رسیدگی

23/15ns35/2ns15/1**7/185**23/52*62/25*3بلوك

16/25**6/142**36/6**29/8**36/65**58/91**16تیمار

4856/709/676/257/212/5256/2خطا

94/472/587/416/524/1197/2ضریب تغییرات
ns،* درصد.1و 5دار در سطوح ي و معنیدارمعنیبه ترتیب غیر: **و

کلیديومهماجزاازیکیبوتهدرغالفتعداد
بهصفتاین. استشدهشناختهکلزادرعملکردکنندهتعیین

بستگیمحیطیشرایطومناسبخاكواریته،قبیلازعواملی
دادنشانشدهبررسیارقاممیانگینمقایسه). 33(دارد

435میزانبهبوتهدرغالفتعدادشترینبیکه) 2- 4جدول(
وHysun110ارقاموداشتتعلقS-83رقمبهعدد

RG405/02دربوتهدرغالف337و350باترتیببه
بیشترینتوانستندارقامایناگرچه. ندداشتقراربعديهايرتبه

اماکنندتولیدارقامسایربیندررابوتهدرغالفتعداد
ارقامایندرهايغالفاکثرزیرابود،پایینآنهادانهعملکرد

کوچکفرعیهايشاخهرويدرموجودهايغالفمخصوصاً
دلیلبهموضوعاین. شدتولیدآنهادرکمیدانهتعدادوبوده

آخرگرمايباارقامایندانهپرشدنوگلدهیدورهبرخورد
رقمبهمربوطبوتهدرغالفتعدادکمترین. باشدمیفصل

RGS006کلزاعملکرداجزايازدیگریکی). 2جدول(بود
کربنهیدراتمیزانبهدانههزاروزن. استدانههزاروزن

بستگیگیاهژنوتیپودانهپرشدنشروعزماندرشدهذخیره
عملکردکنندهتعیینمهمعاملیکدانههزاروزن). 32(دارد
دارددانهعملکردانسیلپتدراساسینقشواستکلزادردانه

نشان) 2جدول(ارقامدانههزاروزنمیانگینمقایسه).30(
وزنمتوسطباRGS003رقمدانههزاروزننظرازکهداد

دارايشاهدبهنسبتبرتريدرصد1/5باگرم،1/4دانههزار
هزاروزننظراز401هایوالرقمودانههزاروزنبیشترین

). 2جدول(داشتقراربعديرتبهدرگرم9/3متوسطبادانه
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Kimberieرقمبهمربوط) گرم1/2(دانههزاروزنکمترین
نظرازکه) 2جدول(دادنشانارقاممیانگینمقایسه. بود

،RG405/02،401هایوالارقامغالفدردانهتعداد
KimberieyوRGS006هرغالفدردانه27متوسطبا

باS-83رقمولی.بودندغالفدردانهدادتعبیشترینداراي
غالفدردانهتعدادکمتریندارايغالفدردانه4میانگین

میانگینرغمعلیS-83رقمکهشدباعثلدلیهمینهب. بود
موضوعاین. باشدنداشتهباالییعملکردباال،دانههزاروزن

شتربیبررسیموردارقامدانهعملکردکهاستاینبیانگر
دانههزاروزنسپسوغالفدردانهتعدادصفتتأثیرتحت
گیاهیکرویشیرفتاردهندهنشانبوتهنهاییارتفاع. داردقرار

محیطیفاکتورهايرقم،ژنتیکیخصوصیاتازغیربه. است
مقایسه). 33(دارنداساسینقشبوتهارتفاعتعییندرنیز

S-83رقمکه) 2جدول(دادنشانشدهبررسیارقاممیانگین
هايرتبهدرارقامبقیهواولرتبهمترسانتی262متوسطبا

166میزانبهبوتهارتفاعکمترین. گرفتندقراربعدي
نتایجبهتوجهبا.بودKimberieyرقمبهمربوطمترسانتی
وRG405/02،S-83،Amicaارقام 2جدولازحاصل

Sarigolخودبهراگلدهیروعشتاروزتعدادبیشترین
شروعتاروزتعدادکمترینHysun11رقم ودادنداختصاص

ارقام،نیزرسیدگیتاروزتعدادنظراز. دارا بودراگلدهی
S-83،Amica وSarigol وRGS003بقیهواولرتبه

گلدهیدورهطولنظراز. قرار داشتندبعديهايرتبهارقام در
آخرواولرتبهترتیببهRG405/03وHysun110ارقام

ارقاممیانگین). مقایسه2جدول (دادنداختصاصخودبهرا
بهروغنمیزانبیشترینکه) 2جدول (داد شده نشانبررسی
ارقامبهترتیبدرصد به5/44و3/45،7/44میزان
درصد کمترینوRGAS0324وRG4403،401هایوال
.داشتتعلقS-83رقمبهروغن
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*مقایسه میانگین عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات فنولوژیکی در ارقام کلزا- 2دول ج

Table 3. Comparison of Means of yield, yield-componants and phenological traits in rapeseed cultivars*

ف
ردی

قم
م ر

نا

دانه
رد 

ملک
ع

ار)
هکت

در 
رم 

و گ
کیل

)

دانه
زار 

ن ه
وز

رم)
(گ

کرد
عمل

یول
ب

ک
وژی

ار)
هکت

در 
رم 

و گ
کیل

)

الف
د غ

عدا
ت

وته
در ب

ص
شاخ

شت
ردا

ب

الف
ر غ

ه د
 دان

داد
تع

غن
 رو

صد
در

تر)
تیم

سان
ه (

بوت
اع 

رتف
ا

هی
گلد

وع 
شر

 تا 
روز

داد 
تع

وره
ل د

طو
هی

گلد

گی
سید

ا ر
ز ت

 رو
داد

تع

1RGS0033358a1/4 ab8/10968 b200de321/0 a27a3/41 ab182b110b24g134bc

2RG405/032619bcd2/3 bcd2/10173 bc268bcd268/0 b20c1/38 b181b114a18h132c

3Kimberley2744bc9/2 cd4/10543 bc271bcd272/0 b27a2/42 ab166b94e36c131c

4RGS0062406cde2/3 bcd2/9647 c162e254/0 bc28a7/41 ab189b104c28f132c

5RGAS03242406cde4/3 bcd3/9584 c244cde253/0 bc24b5/44 a187b102d31e134bc

6Amica1792e6/2 de9/7467 d250be242/0 c23b5/41 ab174b115a27f142ab

7RG44032497cde7/3 abc8/8769 cd210de256/0 bc22bc7/44 a174b94e49a143ab

8S-832014de1/3 bcd9/8567 cd435a234/0 d4d4/28 c262a115a34cd149a

9Hysun1101947de1/2 e8/9565 c350b236/0 d22bc2/40 ab186b94e47a142ab

10RG405/022367cde2/3 bcd9/9987 bc337bc254/0 bc24b5/42 ab190b94e38b132bc

11Sarigol2269cde6/2 de5/9478 c224de256/0 bc20c9/39 ab193b114a32de146a

12Hyola4013329ab9/3 ab4/11617 a357bc314/0 a27a3/45 a175b94e34cd128d

13Hyola3082586cd8/2 bcd2/8564 cd238cde262/0 bc23b7/38 ab176b95e33e128bc

14Hyola602458cde6/2 de9/8427 cd245be241/0 c23b6/41 ab174b113ab33cd146b

15PF2198cde4/3 bcd3/9584 c244cde253/0 bc24b5/44 a187b102d31e133bc

16Option5002062de6/2 de9/7467 d250be242/0 c23b5/41 ab174b115a27f142ab

17Hyola4202546cd7/2 bcd3/8485 cd241cde258/0 bc22bc9/37 ab173b98de32e130c

نیستند.درصد 5در سطح دار ف معنیداراي اختالداراي حروف مشترك هايمیانگین: *

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال دهم/ شماره 
27

/ پاییز 
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همبستگیضرایب 
مورد يصفات در ارقام کلزانیبهمبستگیبیضرا

نتایج نشان داد که ارائه شده است. 3مطالعه، در جدول
نیشتریعملکرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد دانه در غالف ب

ردایدرصد معن1داشت و در سطح احتمال رامثبتهمبستگی
و وانووسکایا، )2بیات و همکاران (ت قایحقتجیبود، نتا

جیبا نتا)28رامعه (و)14()، جرومال و همکاران13(همکاران
) گزارش 1(مشابهت داشت. برادران و همکارانقیتحقنیا

عملکرد دانه با صفات تعداد همبستگیضریب کردند که
دار روغن معنیبوته عملکرد بیولوژیک و درصدغالف در

دانه) گزارش کردند عملکرد26رحیمی و همکاران (است. 
تعدادبوته،درغالفتعدادباراداريمعنیومثبتهمبستگی

باکهحالیدردارد،فرعیهايشاخهتعدادوغالفدردانه
دهقانی. داردداريمعنیومنفیهمبستگیبوتهارتفاعصفت

کردندگزارشکلزارددوسالهآزمایشیکدر) 7(همکارانو
وبوتهدرفرعیشاخهتعدادبااولسالدردانهعملکردکه

فقطدومسالدرودارمعنیومثبتهمبستگیدانههزاروزن
. داشتداريمعنیومثبتهمبستگیدانههزاروزنبا

دانههزاروزنکهدادندنشان) 13(همکارانوایوانووسکا
همچنین . دارددانهردعملکباراهمبستگیبیشترین

شاخصوبیولوژیکعملکردبادانهعملکردهمبستگی
جدول(بوددارمعنیدرصد5احتمالسطحدرومثبتبرداشت

3.(

ترینمهمازیکیبرداشتشاخصاینکهبهتوجهبا
باشدمیدانهعملکردبهبودزمینهدرفیزیولوژیکیهايشاخص

راعملکردآنباهمبستهصفاتبهبودوانتخابباتوانمی
رسیدگیتاروزتعدادبادانهعملکردهمبستگی. دادافزایش

).3جدول. (بوددارمعنیدرصد1احتمالسطحدرومنفی
ومثبتهمبستگیکلزاارقامدر) 14(همکارانوجرومال

درصدبوته،ارتفاعبابوتهدردانهعملکردبینداريمعنی
باتحقیقایننتایج. کردندگزارشدانههزاروزنودانهروغن
. داشتمطابقت) 2(همکارانوبیاتنظیرمحققانسایرنتایج

رسیدگیتاروزتعدادبینموجودهايهمبستگیمنفیضرایب
اشتباهبروزباعثنبایددانه،عملکردباگلدهیتاروزتعدادو

کهاستمطلباینبیانگرمنفیعالمتاینوجودزیراگردد،
واندشدهتکمیلیاآغازموقع،بهوزودترنموي،مراحلهرچه

افزایشدانهعملکرداند،یافتهکاهشعددينظرازعبارتیبه
صفاتبادانههزاروزنهمبستگی). 3جدول(استیافته
سطحدرومنفیرسیدگیتاروزتعدادباوغالفدردانهتعداد

رشدچههررسدمینظربه. بوددارمعنیدرصد5احتمال
یابدمیافزایشغالفدردانهتعدادگردد،بیشترگیاهرویشی

تعدادهرچهگیاهدرفتوسنتزيموادبودنمحدودبهتوجهباو
نتایجبانتایجاین. شودمیکمتردانهوزنشود،بیشتردانه
.داشتمطابقت) 2(همکارانوبیاتنظیرمحققانسایر

رقم بهاره کلزا17بین صفات مورد بررسی در همبستگیضرایب - 3جدول
Table 3. Correlation coefficient among the characteristics in 17 rapeseed cultivars

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات

1 دانهعملکرد-1

1 **81/0 دانههزاروزن-2

1 07/0 35/0 بوتهدرغالفدتعدا-3

1 21/0- *57/0 - **78/0 غالفدردانهتعداد-4

1 01/0 *49/0 - 03/0 37/0- روغندرصد-5

1 18/0- **79/0- *47/0 18/0- 41/0- بوتهارتفاع-6

1 32/0 28/0- 27/0- 31/0 14/0- 12/0- گلدهیتاروزتعداد-7

1 ns25/0- 43/0 39/0 **68/0- 12/0 *52/0 - **64/0- رسیدگیتاروزتعداد-8

1 45/0 35/0- 21/0 08/0 19/0- 28/0 *49/0 - *47/0 - طول دوره گلدهی-9

1 18/0- 30/0- *47/0 - 09/0 43/0- 27/0 *42/0 18/0 *54/0 عملکرد بیولوژیک-10

39/0- 34/0- *56/0 - 27/0 23/0- *51/0 - 41/0 35/0 *53/0 *58/0 برداشتشاخص -11
ns،* درصد1و 5دار در سطوح داري و معنیمعنی: به ترتیب غیر**و

ناچیزيومثبتهمبستگیصفاتسایربادانههزاروزن
صفاتباغالفدردانهتعدادهمبستگی). 3جدول(داشت
درصد5سطحدرومثبتبیولوژیکعملکردوبوتهارتفاع
درصدصفتبابوتهدرغالفادتعدهمبستگی. بوددارمعنی
). 3جدول(بوددارمعنیدرصد5سطحدرومنفیروغن

روزتعدادوروغندرصدصفاتبابرداشتشاخصهمبستگی

). 3جدول(بوددارمعنیدرصد5سطحدرومنفیرسیدگیتا
برداشتشاخصکهکردندگزارش) 1(همکارانوبرادران

دردانهتعدادباوندارددانهزارهوزنباداريمعنیهمبستگی
بیولوژیکعملکردباودارمعنیومنفیهمبستگیغالف

) 13(همکارانوایوانوسکا. داردداريمعنیومثبتهمبستگی
ومثبتغالفدردانهتعدادبارادانههزاروزنرابطه
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تاروزتعدادودهیگلشروعتاروزتعدادباوداريمعنی
.کردندگزارشدارمعنیومنفیدهیگلتمهخا

گامبهگامتجزیه رگرسیون 
و دانهترین صفات مؤثر در عملکردبه منظور تعیین مهم

حذف متغیرهاي کم اهمیت و براي شروع تجزیه علیت، ابتدا 
نتایج تجزیه رگرسیون . انجام شدتجزیه رگرسیون گام به گام 

عنوان متغیر تابع و صفات بهدانه اي براي عملکرد مرحله
به (به جزء صفات شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک) دیگر 
داده شده استمایش ن4متغیرهاي مستقل در جدول عنوان

1/46در این زمینه صفات وزن هزار دانه با ضریب تبیین 
و درصد 1/20در غالف با ضریب تبیین درصد، تعداد دانه 

ترتیببهدرصد،3/12تبیینضریبفیزیولوژیکی با رسیدگی
مدلتغییراتازدرصد5/78صفاتاین. شدندمدلوارد

باطورکلیبه).4جدول(کنندمیتوجیهرامربوطرگرسیون
برايگامبهگامرگرسیونازحاصلنتایجبهتوجه

مدلواردکهمتغیرهاییدومینواولینکلزاهايژنوتیپ
غالفدردانهتعدادونهداهزاروزنصفاتشدندرگرسیون

وداشتنددانهعملکردتبییندرراسهمبیشترینکهبودند.
اینفنوتیپیهمبستگیضرایببودنباالبهتوجهباچنینهم

ترینمهمصفاتاینکهگفتتوانمیدانهعملکردباصفات
وهستندشدهمطالعههايژنوتیپدردانهعملکرداجزاي

باهايژنوتیپگزینشبراياصالحیهايبرنامهدرتوانندمی
استنباطتوانمیبنابراین. گیردقرارتوجهموردباالترعملکرد

درغالفدردانهتعدادودانههزاروزنصفاتکهکرد
ازباالعملکردبرايانتخابدرشدهبررسیهايژنوتیپ
) 30(همکارانوروستاباغی. باشندمیبرخوردارايویژهاهمیت

گزارشصفات،سایرباکلزاعملکردگامبهگامرگرسیوندر
تغییراتبیشتریندهیگلپایانودانههزاروزنکهکردند

با) 25(رامعهمطالعهنتایج. کندمیتوجیهرادانهعملکرد
صفاتکهدادنشانکلزادرگامبهگامرگرسیونازاستفاده
تأثیربیشترینرتیبتبهبوتهدرغالفتعدادوبوتهارتفاع

مجیدي و . داشتنددانهعملکردبرراافزایشیوکاهشی
که نددادنشانکلزادرگامبهگامرگرسیوندر) 22(همکاران 

وزنوسطحواحددرغالفتعداد،غالفدردانهتعدادصفات
.داشتنددانهعملکردتوجیه درراسهمبیشتریندانههزار

درگامبهگامرگرسیونازاستفادهبا) 1(همکارانوبرادران
دانهتعدادبوته،درغالفتعدادصفاتکهگرفتندنتیجهکلزا
درساقهدرگرهتعدادوروغندرصددانه،هزاروزنغالف،در

تنوعازدرصد78مجموع دروشدهواردرگرسیونیمدل
تعدادصفتمذکور،مطالعهدر. کردندتوجیهرادانهعملکرد

عملکردتغییراتازايعمدهبخشتنهاییبهبوتهدرفغال

تجزیهنتایجمشابهی،مطالعاتدر. کردتوجیهرادانه
درغالفتعدادصفتدوکهدادنشانگامبهگامرگرسیون

درمهمیوکنندهتعییننقشغالفدردانهتعدادوبوته
دستبهنتایجبهتوجهبا). 13(داشتنددانهعملکردتوجیه
هزاروزنصفاتباالينسبتاًپذیريوراثتو همچنینآمده
هايبرنامهدرگرددمیتوصیه) 3(غالفدردانهتعدادودانه

افزایشمنظوربهگزینششاخصتعریفبرايکلزااصالحی
.گردداستفادهصفاتاینازدانهعملکرد

تجزیه علیت
یج به دست آمده تر نتابه منظور درك بهتر و تفسیر دقیق

هاي ساده و رگرسیون گام به گام، متغیرهاي وارد از همبستگی
صفات در نیاشده در مدل رگرسیون، تجزیه علیت شدند.

دند.کرهیعملکرد دانه را توجراتییدرصد از تغ7/85مجموع 
جدولدر و غیرمستقیم صفات بر عملکرد دانهمیمستقاثرات

ه به نتایج به دست آمده، در با توجنمایش داده شده است. 5
غالفدردانهتعداددانه وهزاروزنبین صفات بررسی شده،

دارادانهعملکردبررادارمعنیومثبتمستقیماثربیشترین
دانههزاروزنغیرمستقیماثر). 81/0و63/0ترتیببه(بودند

بودباالومثبتغالفدردانهتعدادطریقازعملکردبر
تعدادصفتطریقازصفتاینغیرمستقیمآثار. ولی)34/0(

تعدادغیرمستقیماثر). - 16/0(بودکمومنفیرسیدگیتاروز
ومثبتدانهعملکردبردانههزاروزنطریقازغالفدردانه
طریقازصفتاینغیرمستقیماثرولی). 21/0(بودندکم

بودزیادنسبتاًومنفیعملکردبررسیدگیتاروزتعداد
بامشابهبخشایندرتحقیقاینازحاصلنتایج).- 24/0(

ایندر. بود) 1،9،13،30(محققینسایرهايآزمایشنتایج
ودانههزاروزنصفاتکهبودشدهگزارشنیزتحقیقات

از.هستنددانهعملکردبراثربیشترینغالفدردانهتعداد
ودانههزاروزنفتصرودمیانتظارنیزفیزیولوژیکنظر

دانهعملکردبرتأثیربیشتریندارايغالفدردانهتعداد
در)14(همکارانوجرومالبررسیدرکهصورتیدرباشند،
بیشترینبوتهدرغالفتعدادوبوتهارتفاعصفاتکلزاارقام

برخیمقابل،در. داشتندبوتهدردانهعملکردبررامستقیماثر
بوتهدرغالفتعدادصفتکهاندکردهارشگزنیزمحققین

آنازبعدواستدانهعملکردبرمستقیماثربیشترینداراي
اثربیشتریندارايغالفدردانهتعدادودانههزاروزنصفات

همکارانورحیمی). 23(باشندمیدانهعملکردبرمستقیم
بوتهدرغالفتعدادصفتکهکردندگزارشکلزادر) 26(

اثرکمترینوصفاتسایربهنسبترامستقیماثربیشترین
.دارددانهعملکردرويبردیگرصفاتطریقازراغیرمستقیم
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براي عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقلگامبهگامنتایج رگرسیون - 4دول ج
Table 4. The results of stepwise regression analysis for seed yield as the response variable and yield-related traits as

pridictor variables
مرحله ورود متغیر

به مدل
متغیر وارد شده

F2Rخطاي استانداردضریب رگرسیون جزءبه مدل

15/142461/0**461/016/42وزن هزار دانه1

70/63662/0**201/051/27تعداد دانه در غالف2

5/19785/0*123/068/25فیزیولوژیکیرسیدگی3
= عرض از مبدأ- 34/2081درصد1و 5دار در سطوح : به ترتیب معنی**و *

کلزادانهعملکردبررسیدگیتاروزتعدادوغالفدردانهتعداددانه،هزاروزنغیرمستقیمو ) قطرروي(مستقیمآثار- 5جدول
Table 5. Direct (ondiagonal) and indirect effects of 1000-seed weight, number of seeds per pod and days to

physiological maturity on seed yield canola
وزن هزار

دانه
تعداد دانه
ستگی با عملکرد ضریب همبرسیدگیتاروزتعداددر غالف

اثرات باقیماندهدانه

81/0**-63/034/016/0**وزن هزار دانه
78/0**-81/024/0**21/0تعداد دانه در غالف

26/0-64/0**- 35/0*-12/0-17/0رسیدگیتاروزتعداد

درصد1و 5دار در سطوح : به ترتیب معنی**و *

هاي ساده، بستگیحاصل از همبه طورکلی، نتایج
یکدیگر بودند. کنندهتأییدعلیتتجزیهوگام به گامرگرسیون 

ت وزن هزار ابستگی ساده، صفدر ضرایب همبه طوري که
را با عملکرد بستگیتعداد دانه در غالف بیشترین همودانه

عملکرد دانه با نیبهمبستگیبیضراکی. تفکنددانه داشت
هیتجزقیاز طرمیرمستقیو غمیمستقاثرات صفات به ریسا
مانند وزن هزار دانه و تعداد ینشان داد که صفاتزینتیعل

مثبت و باال بر عملکرد دانه در کلزا میدانه در غالف اثر مستق
ت بیشترین ادارند. در روش رگرسیون گام به گام نیز این صف

. با دندبه خود اختصاص دامتغیره را در مدل چندیب تبییناضر
بااليپذیري نسبتاًوراثتوتوجه به نتایج به دست آمده 

در توان می) 4تعداد دانه در غالف (وت وزن هزار دانهاصف
به منظور انتخاباصالحی براي تعریف شاخص هايبرنامه

ت استفاده گردد.اعملکرد دانه کلزا، از این صفافزایش

قدردانیوتشکر
به اجراي این تحقیق از محل اعتبارات هاي مربوط هزینه

مربوط به طرح اهوازپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اجزايوعملکردبینروابطارزیابی"پژوهشی تحت عنوان

ده است که گردیتأمین "علیتتجزیهروشکلزا بهعملکرد
گردد. بدینوسیله تشکر می
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Abstract
Performance of any breeding program is mainly due to the correlation among yield and

relative importance of each component. This study was conducted to analysis the correlation
among grain yield and some important traits in seventhin spring canola (Brassica napus L.)
cultivars at the farm in safiabad, from 2014 to 2015. A randomized complete blocks design with
four replications was used. The analysis of variance results indicated highly significant
differences in canola genotypes for all studied traits, that it can indicate genetically variation be
utilized for the effective selection for improving grain yield. Mean comparision showed that
RGS003 and Hayola401 cultivars had higher grain yield than the other cultivars. The correlation
coefficients among the grain yield and 1000-seed weight, number of seed per pod, HI and days
to maturity were positive and significant. Results of stepwise regression analysis revealed that
1000-grain weight, number of pods per plant and days to maturity had significantly effects on
grain yield. Path coefficient analysis revealed that the number of seed per pod and 1000-seed
weight had the largest direct effects on grain yield, its seams possible to be use as selection
criteria in breeding programs for improving grain yield of spring rapeseed cultivars.

Keywords: Correlation, Stepwise regression, Path analysis, Grain yield, Canola
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