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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

"مقاله پژوهشی"

بررسی تأثیر صفات فنولوژیکی و ریختشناسی بر عملکرد دانه اکوتیپهای
گاودانه با استفاده از تجزیه مسیر و بایپالت
 1و  -3استادیار و دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 -2استادیار ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان( ،نویسنده مسوول)s.r.sahhafi@vru.ac.ir :
تاریخ پذیرش1044/43/02 :
تاریخ دریافت1044/1/02 :
صفحه 014 :تا 001

چکیده
تجزیه مسیر و تجزیه بایپالت بهترتیب مبتنی بر مدلهای جمعپذیر و ضربپذیر ،از روشهای آماری مؤثر برای بیان روابط
بین صفات در گیاهان هستند .برای مطالعهی صفات مؤثر بر عملکرد دانهی اکوتیپهای گاودانه 22 ،اکوتیپ در قالب طرح
بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در سال زراعی  1371-79مورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج تجزیه واریانس از تفاوت معنیدار بین کلیه اکوتیپها از نظر  11صفت مورد بررسی به جز صفات
ارتفاع ساقه در پایان رسیدگی ،طول ریشه در پایان رسیدگی و طول نیام تک بذری حکایت داشت که بیانگر تنوع بین اکوتیپها
از لحاظ اکثر صفات مورد بررسی بود .بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که بین عملکرد دانه و همهی صفات مورد بررسی به جز
صفات فنولوژیکی شامل تعداد روز تا  02درصد گلدهی ،تعداد روز تا شروع رسیدگی و تعداد روز تا  02درصد رسیدگی و
همچنین دو صفت مورفولوژیکی طول ریشه در پایان رسیدگی و طول نیام دو بذری همبستگی معنیداری وجود دارد .نتایج
رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که از بین صفات مورد مطالعه ،به ترتیب سه صفت وزن هزار دانه ،تعداد دانه
در بوته و تعداد شاخههای جانبی به مدل وارد شدند ،که در مجموع  10/9درصد تغییرات عملکرد دانهی اکوتیپهای گاودانه را
توجیه نمودند .نتایج تجزیه مسیر بر مبنای دو مدل جمعپذیر بهطور کامل مشخص و فرامشخص نشان داد که بیشترین تأثیر
مستقیم روی عملکرد دانه مربوط به صفت وزن هزار دانه بود ،بهطوریکه یک واحد تغییر در این صفت موجب  2/015واحد گرم
افزایش در صفت عملکرد دانه شد .تجزیه بایپالت دو مؤلفهی اول تغییرات عملکرد و سایر صفات مورد مطالعه مبتنی بر یک مدل
ضربپذیر ،اکوتیپ های موفق از نظر عملکرد را به دو گروه تقسیم و برای هر گروه صفاتی که بیشترین تأثیر در این موفقیت را
داشتند ،شناسایی کرد.
واژههای کلیدی :رگرسیون گام به گام ،روشهای آماری چند متغیره ،گاودانه ،همبستگی

مقدمه
گاودانه ( )Vicia ervilia L.گیاهی یکساله و دیپلوئید با
فرمول ژنومی  2n=2x=11است ( ،)12که به خانواده بقوالت
( ،)Leguminosaeزیر تیره پروانهآسایان ()Papilioacaceae
و جنس ماشکها تعلق دارد .گاودانه یکی از گیاهانی است که
در پیشینه کشاورزی مناطق مختلف ایران بهویژه غرب و
شمال غرب ،سابقهای طوالنی دارد ( 11و  )11و از دیرباز به
عنوان غذا برای انسان و علوفه برای دامها بصورت دیم کشت
میشده است .این گیاه سازگاری خوبی با خشکسالی و
پراکنش نامطلوب باران دارد و در تناوب با گندم توصیه
میشود ( .)1گاودانه یکی از گیاهانی است که دانه آن دارای
پتانسیل بالقوهای جهت جایگزینی دانه سویا در تغذیه دام و
طیور است ( )2و میتواند منجر به کاهش واردات سویا و
موجب صرفهجویی در پشتوانهی ارزی کشور شود ( .)11یکی
از دالیل آن ،این است که دانه گاودانه ماده خوراکی غنی از
انرژی ،پروتئین و منبع مناسبی از مواد معدنی و اسید
آمینههای ضروری است و حاوی  % 25/51پروتئین و 11/11
مگاژول بر کیلوگرم انرژی خام میباشد ( .)15هر گونه تالش
در جهت افزایش عملکرد گونههای بومی کشورمان مانند
گاودانه که توانایی باالیی را در تأمین پروتئین ،علوفه و کود

سبز دارند ،تأثیر مستقیمی بر افزایش تولیدات دامی خواهد
داشت.
عملکرد ،یک صفت کمی است که بهوسیلهی تعداد
زیادی ژن کنترل میگردد .این صفت به میزان زیادی تحت
تأثیر محیط قرار میگیرد .صفت عملکرد حاصل ویژگیهای
بسیاری است که به تنهایی یا با هم بر آن اثر میگذارند.
انتخاب ژنوتیپهای مطلوب بر اساس عملکرد سودمند نیست
و چنانچه بر مبنای صفاتی باشد که بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم بر عملکرد تأثیر دارند ،بسیار مفیدتر میباشد (.)3
از معیار ضریب همبستگی برای تعیین میزان ارتباط متقابل
بین تغییرات خطی دو صفت استفاده میشود .این ضریب در
واقع میزان رابطه خطی و جهت تغییرات دو صفت را بیان
میکند ( .)1استفاده از این کمیت در بهنژادی از اهمیت زیادی
برخوردار است .زیرا در مواقعی که صفتی در یک گیاه
وراثتپذیری پایینی دارد ،میتوان از صفاتی که دارای
همبستگی معنیدار با آن بوده و همچنین وراثتپذیری باال
دارند در فرایند گزینش بهره برد .در تحقیقی بر روی تودههای
بومی گاودانه ،ضمن مشاهده تنوع زیاد بین تودههای مورد
بررسی ،همبستگی مثبت و معنیداری بین صفت عملکرد دانه
و صفات تعداد روز تا  11درصد گلدهی ،تعداد روز تا 11
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مواد و روشها
بیست اکوتیپ گاودانه با مشخصات داده شده در جدول 1
از نظر عملکرد دانه و سایر صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .پژوهش حاضر در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار در سال زراعی 1395-91
در مزرعهی پژوهشی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه ولیعصر
(عج) رفسنجان اجرا شد .هر اکوتیپ به صورت پنج خط
کاشت دو متری در هر کرت با فاصله خطوط  21سانتیمتری
و فاصله بین بوتهها در روی ردیف  21سانتیمتر و با در نظر
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درصد رسیدگی ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای جانبی ،تعداد
نیام در بوته ،وزن هزار دانه و زیست توده مشاهده شد ولی
همبستگی معنیداری بین صفت عملکرد دانه و صفات تعداد
دانه در نیام و شاخص برداشت مشاهده نشد ( .)9با این حال،
به رغم وجود همبستگی بین صفات مختلف ،تفسیر شفاف
آنها و بهکارگیری نتایج به دست آمده در برنامههای انتخاب
و بهنژادی به صورت روشن امکانپذیر نیست ( .)1روش
تجزیه مسیر میتواند برای بررسی اثرهای مستقیم و
غیرمستقیم صفاتی که با یکدیگر همبستگی معنیدار دارند،
مؤثر باشد ( .)19بهمنظور تعیین نقش اجزای عملکرد در باال
بردن عملکرد و افزایش کارایی انتخاب از طریق تعداد کمتری
از صفات ،که شاخصهای مؤثر در دستیابی به اهداف
بهنژادی محسوب میشوند ،میتوان از روش گام به گام در
انتخاب متغیرهای مدل رگرسیون چند متغیره خطی استفاده
کرد ( .)1متأسفانه منبع چاپ شدهای در رابطه با بررسی
صفات مؤثر بر عملکرد دانه گاودانه با استفاده از تجزیه
رگرسیون گام به گام مشاهده نشده است.
لذا مطالعه حاضر برای تعیین مؤثرترین صفات فنولوژیکی
و مورفولوژیکی روی عملکرد دانه تعدادی از اکوتیپهای
گاودانه و همچنین تعیین اثرهای مستقیم و غیرمستقیم آنها
از طریق سایر صفات روی عملکرد دانه با استفاده از روش
جمعپذیر تجزیه مسیر و روش ضربپذیر تجزیه بایپالت
انجام شد ،تا بتوان از نتایج دو روش یاد شده و مقایسهی آنها
یافتههای معتبر و مفیدی را برای گزینش در برنامههای
بهنژادی آتی بهمنظور بهبود عملکرد دانه گاودانه بهدست آورد.

گرفتن حاشیه جهت کرتها ،در  21اسفندماه کشت گردید.
بین بلوکها یک متر فاصله در نظر گرفته شد .عملیات تهیه
زمین شامل شخم ،دیسک ،تسطیح و ایجاد جوی و پشته ،در
زمستان سال  1395انجام گرفت و کاشت بذور بهصورت
دستی انجام شد .آبیاری بر اساس  51میلیمتر تبخیر از
تشتک تبخیر از زمان کاشت تا پایان دوره رشد گیاه انجام شد.
عملیات سلهشکنی و وجین به شکل دستی و بهطور یکنواخت
صورت گرفت .عملیات برداشت در اواخر خرداد تا اوایل تیرماه
 1391بر اساس زمان رسیدگی هر اکوتیپ انجام گرفت .در
مراحل مختلف رشد تا رسیدگی کامل  15صفت فنولوژیکی و
مورفولوژیکی شامل تعداد روز تا  11درصد گلدهی ،تعداد روز
تا شروع رسیدگی ،تعداد روز تا  11درصد رسیدگی ،ارتفاع
ساقه در پایان گلدهی (سانتیمتر) ،ارتفاع ساقه در پایان
رسیدگی (سانتیمتر) ،طول ریشه در پایان رسیدگی
(سانتیمتر) ،ارتفاع ساقه تا اولین گره بارور (سانتیمتر) ،تعداد
شاخههای جانبی ،طول نیام تک ،دو و سه بذری (سانتیمتر)،
تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن
هزار دانه (گرم) و عملکرد دانه (گرم) اندازهگیری شد .بهمنظور
تعیین عملکرد دانه و وزن هزار دانه از کلیه بوتههای خطوط
میانی هر واحد آزمایشی با حذف اثر حاشیه واحدهای آزمایشی
استفاده گردید و جهت محاسبه سایر صفات یاد شده پنج بوته
بهطور تصادفی از هر کرت انتخاب شد.
در این مطالعه برای انجام تحلیلهای آماری از برنامههای
 Lisrel 8.5 ،SPSS 17و زبان برنامهنویسی MATLAB
استفاده شد .مبنای تخمین پارامترها در نرمافزار SPSS 17
روش حداقل مربعات و در نرمافزار  Lisrelروش حداکثر
درستنمایی است .این مسئله موجب تفاوتهای اندک در
مقدار پارامترهای برآورد شده توسط دو نرمافزار میشود که
قابل چشمپوشی است .ضرایب برآورد شده توسط
نرمافزار  Lisrelدر ستونهایی شامل سه عدد ارائه میشود .در
هر ستون ،عدد اول مقدار برآورد شده پارامتر ،عدد داخل
پرانتز ،خطای استاندارد برآورد و عدد سوم نسبت این دو عدد
یا همان آمارهی  tاست .بدیهی است با توجه به مقدار درجه
آزادی ،مقادیر بزرگ این آماره بر معنیدار بودن برآورد پارامتر
داللت میکند.
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جدول  -1اکوتیپهای مورد مطالعه و منشأ آنها

نتایج و بحث
تجزیه واریانس

نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین اکوتیپها،
تفاوت معنیداری از نظر تمام صفات مورد ارزیابی به جز
ارتفاع ساقه در پایان رسیدگی ،طول ریشه در پایان رسیدگی و
طول نیام تک بذری وجود دارد (جدول  ،)2که نشانگر وجود
تنوع ژنتیکی برای این صفات بین اکوتیپهای مورد بررسی
میباشد .الفتحی و همکاران ( )1گزارش کردند که بین 19
جمعیت گاودانه متعلق به کشور مراکش از لحاظ صفات
فنولوژیکی ،مورفولوژیکی و عملکرد تنوع زیادی وجود دارد.
فتوت و همکاران ( ،)9تعداد  99توده بومی گاودانه شمال
غرب کشور ،بانک ژن گیاهی ملی ایران و  ICARDAرا بر
اساس صفات مورفولوژیکی و زراعی مورد مطالعه قرار دادند و
اختالفات معنیداری بین تودههای مورد بررسی مشاهده شد.
عباسی و همکاران ( )1در مطالعه  125توده کلکسیون گاودانه
بانک ژن گیاهی ملی ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و
زراعی گزارش نمودند که بین آنها تنوع قابل مالحظهای
وجود دارد .با توجه به این که ایران یکی از خواستگاههای
اولیه گاودانه است ( ،)1لذا میتوان انتظار داشت که
ژنوتیپهای موجود در ایران دارای تنوع بسیار باالیی باشند .با
توجه به اهمیت تنوع ژنتیکی به عنوان یک نیاز مهم بهنژادی،
ابتدا بررسی تنوع ژنتیکی ،به کمک آمارههای توصیفی برای
هر صفت انجام شد (جدول  .)3نتایج آمار توصیفی نشان داد

که دامنه تغییرات از  1/2در صفت طول نیام دو بذری تا
 15/21در صفت عملکرد دانه متغیر بود .بعد از صفت عملکرد
دانه صفات تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه و تعداد نیام در
بوته بیشترین میزان دامنه تغییرات را نشان دادند .باال بودن
دامنه تغییرات نیز نشانگر تنوع بسیار زیاد از لحاظ صفات
مورد بررسی در بین ژرمپالسم مورد مطالعه بود .به طور کلی
در بین صفات ،تعداد نیام در بوته از  1/13تا  ،11/19تعداد دانه
در بوته از  1/33تا  ،11/19وزن هزار دانه از  12/11تا 11/31
گرم و عملکرد دانه از  1/19تا  52/15گرم در
اکوتیپهای مورد مطالعه متغیر بود .در مطالعه عباسی و
همکاران ( ،)1صفات تعداد روز تا گلدهی از  11تا  11روز،
تعداد روز تا رسیدگی از  93تا  111روز ،ارتفاع ساقه تا اولین
گره بارور از  1تا  3سانتیمتر ،تعداد شاخههای جانبی از  1تا
 ،9تعداد نیام در بوته از  1تا  9مشاهده شد که تفاوت در این
نتایج با نتایج مطالعه حاضر را میتوان به تفاوت شرایط
محیطی و اکوتیپهای مورد بررسی نسبت داد .تنوع و انتخاب
دو رکن اصلی در برنامههای بهنژادی گیاهان محسوب
میشوند و انتخاب بهینه منوط به تنوع ژنتیکی و فنوتیپی
مناسب بین ژرمپالسم میباشد .تنوع ژنتیکی باالیی که در
این ژرمپالسم از نظر صفات مورفولوژیکی وجود داشت موجب
شد ،امکان بررسی روابط بین این صفات برای شناسایی
صفات مؤثر بر تغییرات میزان عملکرد دانه گاودانه فراهم
گردد.
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کد
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

نام اکوتیپ
شربیان
حاجیکرد
شوردرق
قربانکندی
کنگاور
کاغذکنان
ورزقان
قورول
الند
شیوانکندی

استان
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی

شهر
سراب
مراغه
مرند
ملکان
میانه
میانه
ورزقان
چالدران
خوی
خوی

منطقه
شربیان
حاجیکرد
شوردرق
قربانکندی
کنگاور
کاغذکنان
ورزقان
قورول
الند
شیوانکندی

Table 1. Studied bitter vetch ecotypes and their origins
منطقه
شهر
نام اکوتیپ استان
کد
شماره
آرالو
اردبیل
اردبیل
آرالو
11
E11
خیارک
اردبیل
اردبیل
خیارک
12
E12
آلهاشم
خلخال
اردبیل
آلهاشم
13
E13
آلوارس
سرعین
اردبیل
آلوارس
11
E14
قرهآغاج
گرمی
اردبیل
قرهآغاج
11
E15
آغبالغ
اردبیل مشکینشهر
آغبالغ
15
E16
داشبالغ
ابهر
زنجان
داشبالغ
11
E17
قلعه
ابهر
زنجان
قلعه
11
E18
ارمغانخانه
زنجان
ارمغانخانه زنجان
19
E19
گلوجه
زنجان
زنجان
گلوجه
21
E20
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در اکوتیپهای گاودانه

جدول  -3آمارههای صفات مورد مطالعه در اکوتیپهای گاودانه

Table 3. Descriptive statistics of studied traits in bitter vetch ecotypes

صفت
روز تا  11درصد
گلدهی
روز تا شروع
رسیدگی
روز تا  11درصد
رسیدگی
ارتفاع ساقه در پایان
گلدهی ()cm
ارتفاع ساقه در پایان
رسیدگی ()cm
طول ریشه در پایان
رسیدگی ()cm
ارتفاع ساقه تا اولین
گره بارور ()cm
تعداد شاخههای
جانبی

حداقل

حداکثر

میانگین

دامنه
تغییرات

واریانس
فنوتیپی

صفت
طول نیام تک بذری
()cm
طول نیام دو بذری
()cm
طول نیام سه بذری
()cm

حداقل

حداکثر

میانگین

12

11

15/13

12

1/11

91

95/51

92/11

5/51

1/59

91/33

115/33

111/15

9

1/21

21/15

21/13

21/51

1/21

1/33

تعداد نیام در بوته

19/11

25/21

22/92

1/11

2/99

تعداد دانه در بوته

1/33

1/11

9/19

1/21

1/39

1/21

تعداد دانه در نیام

1/19

1/51

1/13

13/21

11/95

1/12

1/91

وزن هزار دانه ()g

12/11

11/31

31/19

2/22

1/22

3/19

2

1/21

عملکرد دانه ()g

1/19

52/15

21/15

ضرایب همبستگی

نتایج بررسی همبستگیهای ساده نشان داد بین صفت
عملکرد دانه اکوتیپهای گاودانه و همهی صفات مورد ارزیابی
به جز تعداد روز تا  11درصد گلدهی ،تعداد روز تا شروع
رسیدگی ،تعداد روز تا  11درصد رسیدگی ،طول ریشه در پایان
رسیدگی ،طول نیام دو بذری و تعداد دانه در نیام همبستگی
زیاد و معنیداری وجود دارد (جدول  .)1در مطالعهی حاضر
همبستگی مثبت و معنیدار بین صفت عملکرد دانه با  1صفت
دیگر شامل ارتفاع ساقه در پایان گلدهی (**،)r=1/511
ارتفاع ساقه در پایان رسیدگی (** ،)r=1/123ارتفاع ساقه تا
اولین گره بارور (** ،)r=1/111طول نیام تک بذری
(** ،)r=1/113طول نیام سه بذری (** ،)r=1/351تعداد نیام
در بوته (** ،)r=1/111تعداد دانه در بوته (** )r=1/193و وزن
هزار دانه (** ،)r=1/111بیانگر این مطلب است که بهبود هر
کدام از این صفات میتواند در افزایش صفت عملکرد دانه

دامنه
تغییرات

واریانس
فنوتیپی

1/11

1/11

1/95

1/53

1/13

1/21

1/11

1/11

1/21

1/111

1/11

1/11

1/51

1/31

1/13

1/13

11/19

19/25

11/15

131/12

11/19

23/11

15/15

191/11

1/21

1/11

1/13

11/25

131/15

15/21

215/21

نقش مثبت و مفیدی داشته باشد .واعظی و همکاران ( )11در
پژوهشی با بررسی  12نمونه لوبیا موجود در بانک ژن گیاهی
ملی ایران ،همبستگی مثبت و معنیداری بین عملکرد بذر تک
بوته با طول غالف ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته و
وزن هزار دانه را مشاهده کردند .کاکایی و همکاران ( )13در
مطالعهای برروی ژنوتیپهای نخود بین صفت عملکرد دانه و
صفات تعداد نیام در بوته ،ارتفاع بوته ،زیست توده و شاخص
برداشت همبستگی مثبت و معنیداری را گزارش نمودند.
مجنون حسینی و نقوی ( )11در بررسی  151توده عدس بیان
کردند که صفت عملکرد دانه با صفات تعداد روز تا گلدهی،
ارتفاع بوته ،زیست توده و شاخص برداشت همبستگی مثبت و
معنیدار و با وزن هزار دانه همبستگی منفی و معنیدار نشان
داد .فتوت و همکاران ( )9در مطالعه تودههای بومی گاودانه
بیان کردند که همبستگی مثبت و معنیداری بین صفت
عملکرد دانه با صفات تعداد روز تا  11درصد گلدهی ،تعداد
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Table 2. Analysis of variance of the studied traits in bitter vetch ecotypes
میانگین مربعات
ارتفاع ساقه در پایان گلدهی
روز تا  11درصد رسیدگی
روز تا شروع رسیدگی
روز تا  11درصد گلدهی
درجه آزادی
منابع تغییرات
*12/919
**21/113
**11/111
*11/312
19
اکوتیپ
1/111
51/111
21/311
11/12
2
بلوک
5/113
1/111
5/193
1/211
31
خطای آزمایشی
9/92
2/13
2/51
3/13
ضریب تغییرات ()%
تعداد شاخههای جانبی
درجه آزادی ارتفاع ساقه در پایان رسیدگی طول ریشه در پایان رسیدگی ارتفاع ساقه تا اولین گره بارور
منابع تغییرات
1/111
**1/919
3/111
1/915
19
اکوتیپ
1/111
1/911
2/512
21/939
2
بلوک
1/121
1/119
2/511
1/113
31
خطای آزمایشی
21/12
11/11
19/59
12/11
ضریب تغییرات ()%
تعداد نیام در بوته
طول نیام سه بذری
طول نیام دو بذری
طول نیام تک بذری
درجه آزادی
منابع تغییرات
**392/119
**1/311
**1/111
1/191
19
اکوتیپ
11/111
1/111
1/121
1/119
2
بلوک
25/125
1/111
1/111
1/111
31
خطای آزمایشی
25/59
21/11
1/21
29/11
ضریب تغییرات ()%
عملکرد دانه
وزن هزار دانه
تعداد دانه در نیام
تعداد دانه در بوته
درجه آزادی
منابع تغییرات
**511/121
*115/111
**1/193
**191/131
19
اکوتیپ
132/111
111/191
1/111
1/532
2
بلوک
291/191
223/111
1/125
11/111
31
خطای آزمایشی
22/91
1/11
12/59
31/11
ضریب تغییرات ()%
* **
و  :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

بررسی تأثیر صفات فنولوژیکی و ریختشناسی بر عملکرد دانه اکوتیپهای گاودانه با استفاده از تجزیه مسیر و بایپالت 010 ..................................................

رگرسیون گام به گام

نتایج استفاده از رگرسیون بهروش گام به گام برای
انتخاب صفات مؤثر در توجیه تغییرات عملکرد دانه نشان داد
که سه صفت وزن هزار دانه ،تعداد دانه در بوته و تعداد
شاخههای جانبی به ترتیب به مدل وارد شدند (جدول  .)1این
سه صفت روی هم  51/1درصد تغییرات عملکرد دانه
اکوتیپهای گاودانه مورد ارزیابی را بیان کردند 12 .صفت
دیگر به دالیل معنیدار نبودن ضریب رگرسیون جزء آنه
ا با عملکرد دانه و یا وجود هم خطیهای چندگانهی باال بین
آنها حذف شدند .واعظی و همکاران ( )11بهمنظور تعیین
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روز تا  11درصد رسیدگی ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای جانبی،
تعداد نیام در بوته ،وزن هزار دانه و زیست توده مشاهده شد
ولی همبستگی معنیداری بین صفت عملکرد دانه و صفات
تعداد دانه در نیام و شاخص برداشت مشاهده نشد .در پژوهش
حاضر به دلیل تعدد صفاتی که با صفت عملکرد دانه
همبستگی مثبت و معنیداری نشان دادند ،لزوم بررسی بیشتر
آنها به کمک سایر روشهای آماری ،برای تعیین صفات مهم
و مؤثر بر عملکرد قابل توجیه است به همین دلیل برای
ارزیابی بیشتر از روش جمعپذیر تجزیه مسیر و روش
ضربپذیر تجزیه بایپالت استفاده شد ،تا با مقایسه نتایج،
دستیابی به یافتههای معتبر و بیشتری دربارهی ارتباط صفات
و تأثیر آنها بر عملکرد دانه اکوتیپهای گاودانه حاصل شود.

صفات مؤثر بر تغییرات عملکرد دانه در گیاه لوبیا نشان دادند
که در تجزیه رگرسیون گام به گام صفات تعداد غالف در
بوته ،وزن هزار دانه و تعداد بذر در بوته با مقدار واریانس تبیین
شده  11/1درصد ،وارد مدل شدند .کاکایی و همکاران ()13
اظهار داشتند که در تجزیه رگرسیون گام به گام صفات تعداد
نیام در بوته ،شاخص برداشت ،زیست توده ،تعداد شاخههای
فرعی در بوته و ارتفاع بوته به ترتیب وارد مدل رگرسیونی
گردیدند و در مجموع  11/51درصد از تغییرات صفت عملکرد
دانه را در گیاه نخود توجیه نمودند .مجنون حسینی و نقوی
( )11در بررسی صفات تأثیرگذار در عملکرد دانه گیاه عدس
با استفاده از رگرسیون گام به گام بیان کردند که صفات
زیست توده ،شاخص برداشت و وزن هزار دانه وارد مدل شدند.
تجزیه مسیر برای چهار صفت تعیین شده ابتدا بر مبنای
مدل جمعپذیر بهطور کامل مشخص انجام شد (جدول  5و
شکل  .)I-1همانطور که مالحظه میشود تنها صفت بیرونی
مدل ،تعداد شاخههای جانبی است که کل واریانس آن توسط
صفات خارج از مدل بیان میشود ( 5و  .)11در این مدل دو
صفت تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه ،صفات درونی
واسطه و صفت عملکرد دانه صفت درونی نهایی بودند که به
ترتیب  11 ،11و  31درصد واریانس آنها توسط صفاتی که
در مدل نیستند ،بیان میشود.

Table 4. Correlation coefficient of studied traits in bitter vetch ecotypes
کد
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

صفات
روز تا  11درصد گلدهی
روز تا شروع رسیدگی
روز تا  11درصد رسیدگی
ارتفاع ساقه در پایان گلدهی
ارتفاع ساقه در پایان رسیدگی
طول ریشه در پایان رسیدگی
ارتفاع ساقه تا اولین گره بارور
تعداد شاخههای جانبی
طول نیام تک بذری
طول نیام دو بذری
طول نیام سه بذری
تعداد نیام در بوته
تعداد دانه در بوته
تعداد دانه در نیام
وزن هزار دانه
عملکرد دانه

T1

1/111
*1/211
**1/111
*-1/211
1/111
-1/113
*-1/219
1/191
-1/115
-1/131
-1/111
-1/115
-1/159
-1/211
-1/212

T2

**1/111
1/115
-1/111
-1/111
1/191
-1/111
-1/191
*-1/333
1/133
1/113
1/121
-1/111
-1/129
-1/139

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

T3

-1/132
1/111
-1/111
1/119
**-1/319
1/111
-1/111
1/121
1/111
1/195
-1/111
1/111
1/152

T4

**1/311
-1/111
**1/312
1/119
-1/132
*1/213
1/223
1/191
**1/191
**1/521
1/151
**1/511

T5

-1/135
1/191
*-1/311
**1/131
**1/391
**1/192
1/231
*1/323
-1/111
**1/511
**1/123

T6

-1/131
1/115
-1/151
-1/121
1/112
**1/311
1/12
**1/111
**-1/191
1/111

T7

-1/151
-1/111
-1/115
1/113
-1/111
-1/119
-1/155
1/131
**1/111

T8

-1/229
-1/121
-1/155
1/119
1/113
1/111
-1/152
*-1/211

T9

1/221
1/151
*1/252
**1/111
-1/131
**1/152
**1/113

T10

1/119
1/115
1/121
1/191
**1/315
1/191

T11

**1/311
**1/313
-1/151
**1/111
**1/351

T12

T13

T14

T15

**

1/191
**-1/112
**1/133
**1/111

-1/111
**1/111
**1/193

-1/111
1/123

**1/111
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جدول  -1ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه در اکوتیپهای گاودانه
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جدول  -1نتایج رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و صفات دیگر به عنوان متغیر مستقل

Table 5. Results of stepwise regression analysis for seed yield as a dependent variable and other traits as independent
variables
ضریب رگرسیون استاندارد
ضریب رگرسیون
 R2تصحیح شده
خطای استاندارد
متغیر
R2
شده
استاندارد نشده
1/111
13/111
عرض از مبدأ

وزن هزار دانه

1/511

1/111

**1/112

تعداد دانه در بوته

1/311

1/121

**

تعداد شاخههای جانبی
مبنای تخمین :روش حداقل مربعات در نرمافزار

-1/921

2/195

*

1/252

-1/115

1/531

1/151

SPSS

جدول  -5برآورد ضرایب به روش حداکثر درستنمایی

Table 6. Estimation of coefficient using Maximum Likelihood method
وزن هزار دانه
تعداد دانه در بوته
تعداد شاخههای جانبی

تعداد دانه در بوته

†1/191

††1/121
†††1/51
-1/113
وزن هزار دانه
1/121
3/51
-1/191
عملکرد دانه
1/191
-2/11
† :مقدار ضریب مسیر؛ †† :خطای استاندارد؛ ††† :مقدار آماره t

نتایج تجزیه مدل فرامشخص ( )p-value=1/12و مقدار
 91درصد برای شاخص نیکویی برازش ( )GFI=1/91از
برازش کامل مدل حکایت داشت (شکل  .)II-1به این ترتیب
نتایج بهدست آمده از هر دو مدل (به طور کامل مشخص و
فرامشخص) نشان میدهد صفت وزن هزار دانه بیشترین
تأثیر مستقیم را روی صفت عملکرد دانه دارد .بعد از صفت

-

-

1/112
1/111
1/51
1/212
1/123
2/39

1/151
1/112
1/91

وزن هزار دانه ،بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به صفت تعداد
دانه در بوته بود .در این صورت اگر همبستگی معنیدار بین
عملکرد دانه و دو صفت وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته به
علت اثر مستقیم آنها روی عملکرد باشد ،با اطمینان میتوان
از این دو صفت برای برنامههای بهنژادی گاودانه مبتنی بر
انتخاب سود برد (.)21
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مقادیر مربوط به اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کلی
مربوط به هر صفت روی عملکرد دانه نشان داد که بیشترین
اثر مستقیم روی عملکرد مربوط به صفت وزن هزار دانه است
(جدول  ،)1بهطوریکه یک واحد افزایش در این ویژگی،
موجب افزایش  1/151واحد در عملکرد دانه اکوتیپهای
گاودانه میشود .بعد از این صفت ،بیشترین اثر مستقیم روی
عملکرد دانه مربوط به صفت تعداد دانه در بوته بود .یک واحد
افزایش در این صفت موجب افزایش  1/212واحد در صفت
عملکرد دانه میشود .تمام ضرایب مسیر که به روش حداکثر
درستنمایی برآورد شدهاند به لحاظ آماری معنیدار بودند
(جدول .)5

آزمون شایستگی برازش مدل استفاده شده برای حصول
اطمینان از شایستگی آن ،به علت صفر بودن درجه آزادی
مدل بهطور کامل مشخص امکانپذیر نیست (شکل  .)I-1در
مدلهای ساختاری ( ،)structural modelمعنیدار بودن به
مفهوم حقیقی بودن در مقابل تصادفی بودن نیست ،بلکه به
مفهوم قویتر بودن یک برآورد نسبت به سایر برآوردها است
( .)11به همین دلیل برای تبدیل مدل مورد بحث به یک مدل
آزمونپذیر (مدل فرامشخص) ،مسیرهای مربوط به تأثیر
صفت تعداد شاخههای جانبی روی صفات تعداد دانه در بوته و
وزن هزار دانه حذف شدند.
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شکل  -1دیاگرام آنالیز مسیر برای  1صفت وارد شده به مدل بر مبنای  )Iمدل بهطور کامل مشخص و  )IIمدل بهطور فرا مشخص
Figure 1. The diagram of path analysis of four traits entered in model based on I) the just identified model and II) the
over-identified model

جدول  -1اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات وارد شده به مدل روی عملکرد دانه در اکوتیپهای گاودانه
Table 7. Direct and indirect effects of traits entered in model on seed yield in bitter vetch ecotypes
اثر مستقیم
اثر غیرمستقیم
اثر کلی

تجزیه بایپالت

تعداد شاخههای جانبی
-1/191
1/1115
-1/191

بررسی بایپالت مبتنی بر یک مدل ضربپذیر نشان داد
که دو مؤلفهی اصلی اول و دوم به ترتیب  11/2و 15/1
درصد تغییرات مربوط به صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد
دانهی  21اکوتیپ آزمایش را بیان کردند .بهوسیلهی ترسیم
بایپالت چند ضلعی مبتنی بر این دو مؤلفه ،ضمن تعیین
اکوتیپهای موفق از نظر صفات مورد ارزیابی ،تأثیر صفات در
این موفقیت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت .برای رسم چند
ضلعی ،ابتدا روی صفحهی بایپالت مکان دورترین اکوتیپها
از مبدأ مختصات شامل  E12 ،E11 ،E10 ،E3و E20
مشخص شدند .این اکوتیپها از لحاظ  15صفت مورد ارزیابی
بهترین یا بدترین اکوتیپهای آزمایش هستند .مکان این
اکوتیپها با خطهای راست به هم متصل شد و پنجضلعی

تعداد دانه در بوته
1/21
1/31
1/19

وزن هزار دانه
1/11
1/11

بایپالت تشکیل شد .سپس از مبدأ مختصات به هر ضلع این
پنج ضلعی عمودی وارد و تا انتهای صفحهی بایپالت ادامه
یافت به طوریکه صفحهی بایپالت به  1قطاع مجزا تقسیم
شد (شکل  .)I-2همانطور که مالحظه میشود  15صفت
مورد بررسی به علت قرار گرفتن در دو قطاع از پنج قطاع
بایپالت ،به دو گروه تقسیم شدند .اکوتیپهای واقع شده در
هر یک از این دو گروه ،برای صفات قرار گرفته در آن گروه،
بهترین اکوتیپها محسوب میشوند ( 11 .)21صفت شامل
ارتفاع ساقه تا اولین گره بارور ( ،)T7تعداد شاخههای جانبی
( ،)T8طول نیام تک بذری ( ،)T9طول نیام دو بذری (،)T10
طول نیام سه بذری ( ،)T11تعداد نیام در بوته ( ،)T12تعداد
دانه در بوته ( ،)T13تعداد دانه در نیام ( ،)T14وزن هزار دانه
( )T15و عملکرد دانه ( )T16در یک گروه قرار گرفتند .این
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صفات در عملکرد اکوتیپهای ( E1شربیان)( E3 ،شوردرق)،
( E4قربانکندی)( E6 ،کاغذکنان)( E9 ،الند)( E11 ،آرالو)،
( E12خیارک)( E14 ،آلوارس)( E16 ،آغبالغ) و E19
(ارمغانخانه) نقش مهم و تعیین کننده داشتند .صفات
فنولوژیکی تعداد روز تا  11درصد گلدهی ( ،)T1تعداد روز تا
شروع رسیدگی ( ،)T2تعداد روز تا  11درصد رسیدگی (،)T3
ارتفاع ساقه در پایان گلدهی ( )T4و دو صفت مورفولوژیکی
ارتفاع ساقه در پایان رسیدگی ( )T5و طول ریشه در پایان
رسیدگی ( )T6در یک گروه واقع شدند .قرار گرفتن موقعیت
مکانی اکوتیپهای ( E5کنگاور)( E7 ،ورزقان)( E8 ،قورول)،
( E17داشبالغ)( E18 ،قلعه) و ( E20گلوجه) در این گروه از
نقش مهم این صفات در عملکرد این  5اکوتیپ حکایت
داشت .اکوتیپهای ( E2حاجیکرد)( E10 ،شیوانکندی)،
( E13آلهاشم) و ( E15قرهآغاج) در گروهی که هیچیک از
صفات مورد ارزیابی در قطاع مربوط به آنها قرار نداشت،
واقع شدند .در نتیجه این اکوتیپها از نظر صفات مورد ارزیابی
بهویژه صفت عملکرد ناموفق شناسایی شدند .این پنج اکوتیپ
از عملکردی کمتر از میانگین برخوردار بودند .به این ترتیب بر
اساس بایپالت شکل  21 ،I-2اکوتیپ آزمایشی به دو گروه
موفق و ناموفق از نظر عملکرد تقسیم شدند .در بین
اکوتیپهای موفق گروه اکوتیپهای ( E1شربیان)E3 ،
(شوردرق)( E4 ،قربانکندی)( E6 ،کاغذکنان)( E9 ،الند)،
( E11آرالو)( E12 ،خیارک)( E14 ،آلوارس)( E16 ،آغبالغ) و
( E19ارمغانخانه) با عملکرد باالتری نسبت به گروه اکوتیپ-
های ( E5کنگاور)( E7 ،ورزقان)( E8 ،قورول)E17 ،
(داشبالغ)( E18 ،قلعه) و ( E20گلوجه) در رتبه اول از نظر
موفقیت در صفت عملکرد قرار گرفتند .به همین دلیل صفات

واقع شده در قطاع مربوط به این اکوتیپها ،شامل ارتفاع ساقه
تا اولین گره بارور ( ،)T7تعداد شاخههای جانبی ( ،)T8طول
نیام تک بذری ( ،)T9طول نیام دو بذری ( ،)T10طول نیام
سه بذری ( ،)T11تعداد نیام در بوته ( ،)T12تعداد دانه در بوته
( ،)T13تعداد دانه در نیام ( ،)T14وزن هزار دانه ( )T15و
عملکرد دانه ( )T16به عنوان صفات مهم و مؤثر بر عملکرد
شناسایی شدند .در بایپالت شکل  ،II-2هر صفت با یک
بردار نمایش داده شده است .در این بایپالت طول هر بردار،
واریانس و تنوع صفت مربوط را تقریب میکند.
همچنین زاویه بین هر دو بردار میزان همبستگی بین دو
صفت متناظر را تقریب میکند ،به طوریکه هر چه این زاویه
بستهتر باشد میزان همبستگی بیشتر است .برای رسم این
بردارها از مبدأ مختصات به مکان قرار گرفتن هر صفت روی
صفحهی بایپالت یک خط مستقیم رسم میشود .برای
جلوگیری از شلوغی بایپالت و بنا به نیاز برای بررسی طول
هر بردار و زاویه بین آن با سایر بردارها ،در این بررسی فقط
بردارهای مربوط به صفات آن هم در یک شکل جداگانه
ترسیم شد (شکل  .)II-2همانطور که مالحظه میشود کم
بودن طول بردارهای مربوط به صفات به ترتیب طول نیام
تک بذری ( ،)T9طول نیام دو بذری ( ،)T10طول ریشه در
پایان رسیدگی ( )T6و ارتفاع ساقه تا اولین گره بارور ( )T7بر
اهمیت کمتر این صفات نسبت به دیگر صفات در موفقیت
عملکرد اکوتیپهای موفق گاودانه داللت میکند .همچنین از
بین  11صفت واقع در گروه اول اکوتیپهای موفق ،بردارهای
مربوط به همهی صفات به جز صفت تعداد شاخههای جانبی
( )T8با صفت عملکرد زاویه بسته داشتند که از همبستگی باال
و مثبت این صفات با عملکرد دانه حکایت داشت (شکل.)II-2
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شکل  )I -2نمودار بایپالت  21اکوتیپ گاودانه و  15صفت مورفولوژیکی و فنولوژیکی و  )IIبایپالت  15صفت مورفولوژیکی و فنولوژیکی
(کد و نام اکوتیپهای گاودانه و صفات مورد مطالعه بهترتیب در جداول  1و  1ارائه شده است)
Figure 2. I) The biplot graph of 20 bitter vetch ecotypes and 16 the morphological and phenological traits and II) The
biplot graph of 16 the morphological and phenological traits (The code and name of bitter vetch ecotypes and the
)studied traits are shown in Table 1 and 4, respectively

نتیجهگیری

در شرایط اجرای این آزمایش ،روش خطی و جمعپذیر
تجزیه مسیر مبتنی بر دو مدل کامل مشخص و فرامشخص
برای  21اکوتیپ آزمایشی به ترتیب صفات وزن هزار دانه و
تعداد دانه در بوته را به عنوان صفاتی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد دانه اکوتیپهای گاودانه مورد بررسی دارا هستند،
شناسایی کرد .از این نظر بر مبنای نتایج این آزمایش در
برنامههای بهنژادی آتی این گیاه مبتنی بر انتخاب ،الزم است
توجه ویژهای به صفات وزن هزار دانه ،تعداد دانه در بوته و
تعداد شاخههای جانبی معطوف کرد .روش ضربپذیر تحلیل

بایپالت دو مؤلفهی اصلی اول ،ابتدا اکوتیپهای آزمایشی را
از نظر موفق بودن در صفت مهم عملکرد دانه شناسایی کرد
به طوریکه اکوتیپهای ( E2حاجیکرد)E10 ،
(شیوانکندی)( E13 ،آلهاشم) و ( E15قرهآغاج) از نظر این
روش نامطلوب تعیین شدند .سپس به تفکیک برای دو گروه
اکوتیپهای مطلوب ،صفات مؤثر در موفقیت آنها از نظر
عملکرد دانه را معرفی کرد .به این ترتیب بسته به اهداف
برنامههای بهنژادی آینده میتوان از نتایج هرکدام از این
روشها بهره برد.
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Studying Effect of Phenological and Morphological Traits on Seed Yield of Bitter
Vetch by Path and Biplot Analyses
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Abstract
Path and biplot analysis based on linear and bilinear models, respectively, are of the effective
statistical methods for expressing relationships between traits in plant. In order to study of
effective traits on seed yield of bitter vetch, 20 ecotypes were evaluated in a randomized block
design with three replications during 2017-2018 growing season in the Research Field of
Faculty of Agriculture at Vali-e-Asr University of Rafsanjan. The analysis of variance revealed
significant differences among the ecotypes for 16 studied traits except plant and root height in
maturity stage and one seed pod length suggesting high variation among the ecotypes for the
majority of the studied traits. Correlation analysis showed that there were a positive and
significant correlation between seed yield and the most of traits except phenological traits
including days to 50% flowering and days to maturing start and days to 50% maturing and two
morphological traits including root height in maturity stage and two seed pod length. Stepwise
regression analysis indicated that thousand kernel weight, number of seed per plant and number
of lateral branch entered into model and explained about 65.7 of the total variation. The results
obtained from path analysis demonstrated that thousand kernel weight had the most direct
effects on seed yield (an increase of 0.657 g in seed yield per 1 g increase in thousand kernel
weight). Biplot of first two components divided the successful ecotypes into two groups and
identified the most effective traits association with the success of each group.
Keywords: Bitter vetch, Correlation, Multivariate statistical methods, Stepwise regression
analysis

