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خشکیگزینش صفات مطلوب براي بهبود عملکرد ارقام ماش تحت شرایط 

2ابوالقاسم مرادقلیو 1مهدي هاشم زهی

چکیده
تکـرار و  3دفی در ارقم ماش در قالب طرح بلوکهاي کامل تص6ثر بر عملکرد دانه ؤمنظور بررسی روابط موجود بین صفات مبه

همبسـتگی نشـان داد کـه صـفات فنولوژیـک بیشـترین       نتایج تجزیـه  . دو آزمایش جداگانه نرمال و تنش خشکی اجرا گردید
50گام به گام دو صفت روز تـا ظهـور غـالف و روز تـا     نبا انجام رگرسیو. دار را با عملکرد دانه داشتندهمبستگی مثبت و معنی

تجزیـه علیـت بـراي    . درصد از تغییرات عملکـرد را توجیـه نمودنـد   9/99درصد گلدهی به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع
بـود و نیـز همچنـین    عملکرد دانه گیاه نشان داد که صفت تعداد روز تا ظهور غالف داراي اثر مستقیم و منفی روي عملکرد دانه 

ت اتوان از این صفمیبنابراین. تداشداراي بیشترین اثر مستقیم و مثبت روي عملکرد دانه درصد گلدهی50صفت تعداد روز تا 
.استفاده کردهاي اصالحی و افزایش عملکرد خوبی در برنامهبه

ماش، همبستگی، تجزیه علیت، رگرسیون گام به گام، عملکرد دانه: کلیديهايواژه

مقدمه 
به پذیري عملکرد،در شرایط تنش خشکی که وراثت

اثرات متقابل و باالي ژنوتیپ و محـیط، بـه میـزان    دلیل 
یابد، به همین دلیل بایـد بـراي بهبـود    زیادي کاهش می

صفاتی را که همبستگی بـاالیی بـا آن داشـته و    ،عملکرد
.)6(ثیر محیط قرار دارند در نظر گرفتأکمتر تحت ت

فیزیولوژیکی یکی و مرفوژرفولوانتخاب براي صفات م
پـذیري ایـن صـفات نسـبتاً     دقیق بـوده و تـوارث  آسان و 

باالست، پس بازده ژنتیکی آنها مطلـوب بـوده و انتخـاب    
بر اساس این صفات راه مطمئن و سـریعی بـراي غربـال    

بنابراین کنتـرل  . باشدجوامع گیاهی و بهبود عملکرد می
هاي اصالحی براي بهبود بهتر اثرات محیط در طی برنامه

مسـتقیم بـراي   طریـق انتخـاب غیـر   توانـد از  عملکرد می
صفاتی که همبستگی خوبی با عملکـرد داشـته و کمتـر    

دانـش و  ).6(ثیر محـیط هسـتند صـورت گیـرد     أتحت ت
اطالعات در مورد نحوه توارث مرفوفیزیولوژیکی نیز براي 

عنـوان  منظـور تعیـین دقیـق صـفاتی بـه     نژادگران بـه به
ات همبسـتگی صـف  معیارهاي انتخاب مفید و ضروریست

گیري در مورد اهمیـت  مختلف با عملکرد دانه به تصمیم
نوان معیارهاي انتخاب عنسبی این صفات و ارزش آنها به

با کمک تجزیه رگرسیون گام به گـام  ). 1(کندکمک می
ثیر را در مـدل  أثر یـا کـم تـ   ؤمـ توان اثر صـفات غیـر  می

نها صفاتی را که رگرسیونی روي عملکرد حذف نموده و ت
از تغییــرات عملکــرد را توجیــه اي هقابــل مالحظــثیر أتــ

تجزیه کلیات روش . )11(کنند مورد بررسی قرار داد می
سـپس  ). 12(کـار گرفتـه شـد   هاي ژنتیکی بهدر بررسی

تئوري و کاربرد این روش توسط سایر محققین از جملـه  
کـرد را بـا تجزیـه    که براي اولین بـار اجـزاء عمل  ،)9(لی

تکــوین یافــت و امــروزه یکــی از علیــت تحلیــل نمــود،
هاي متداول بررسـی روابـط علـت و معلـولی بـین      روش

ات و منظور درك ارتبـاط بـین صـف   باشد و بهمتغیرها می
.شودکار گرفته میعملکرد به

استفاده از تجزیه و تحلیـل ضـرایب مسـیر نیـاز بـه      
بـر اسـاس   ارتباط علت و معلولی بـین متغیرهـا،   تعیین 

بنـابراین محقـق   . ی و یا فرضیات موجـود دارد شواهد قبل
بایست ابتدا مدلی را براي روابط علّـی بـین متغیرهـا    می

هر چه مدل تعیین شده بـراي ایـن بررسـی    . فرض نماید
ط موجـود بـین متغیرهـا    آماري توصیف بهتري را از رواب

در ). 3(نتایج حاصل معتبرتـر خواهـد بـود   داشته باشد، 
بـا  مسـیر در دسـترس نباشـد،   العی از مدل صورتیکه اط

تـوان متغیرهـایی را کـه    انجام رگرسیون گام به گام مـی 
شناسایی را از تغییرات متغیر تابع دارند،بیشترین توجیه

در بسـیاري از  ). 5(نمود و دیاگرام مسیر را ترسیم کـرد 
ي اثـر  شود که یک متغیر نـه تنهـا دارا  موارد مشاهده می

مسـتقیم  طور غیرلکه بهبمستقیمی بر متغیر دیگر است،
بـراي  . گـذارد ثیر مـی أاز طریق سایر متغیرها نیز بر آن ت

ثیر صـفاتی نظیـر   أم تحـت تـ  مثال عملکرد یک رقم گند
تعداد دانـه در  طول خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح،

.باشدخوشه و وزن دانه می
ر مسـتقیم بـر عملکـرد اثـر     طـو تعداد دانه نه تنها به

وزن ) مسـیر (مستقیم از طریق طور غیربلکه بهگذارد،می
دلیـل ایـن   . دهـد ثیر قـرار مـی  أدانه نیـز آن را تحـت تـ   
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ات همبسـتگی صـف  معیارهاي انتخاب مفید و ضروریست

گیري در مورد اهمیـت  مختلف با عملکرد دانه به تصمیم
نوان معیارهاي انتخاب عنسبی این صفات و ارزش آنها به

با کمک تجزیه رگرسیون گام به گـام  ). 1(کندکمک می
ثیر را در مـدل  أثر یـا کـم تـ   ؤمـ توان اثر صـفات غیـر  می

نها صفاتی را که رگرسیونی روي عملکرد حذف نموده و ت
از تغییــرات عملکــرد را توجیــه اي هقابــل مالحظــثیر أتــ

تجزیه کلیات روش . )11(کنند مورد بررسی قرار داد می
سـپس  ). 12(کـار گرفتـه شـد   هاي ژنتیکی بهدر بررسی

تئوري و کاربرد این روش توسط سایر محققین از جملـه  
کـرد را بـا تجزیـه    که براي اولین بـار اجـزاء عمل  ،)9(لی

تکــوین یافــت و امــروزه یکــی از علیــت تحلیــل نمــود،
هاي متداول بررسـی روابـط علـت و معلـولی بـین      روش

ات و منظور درك ارتبـاط بـین صـف   باشد و بهمتغیرها می
.شودکار گرفته میعملکرد به

استفاده از تجزیه و تحلیـل ضـرایب مسـیر نیـاز بـه      
بـر اسـاس   ارتباط علت و معلولی بـین متغیرهـا،   تعیین 

بنـابراین محقـق   . ی و یا فرضیات موجـود دارد شواهد قبل
بایست ابتدا مدلی را براي روابط علّـی بـین متغیرهـا    می

هر چه مدل تعیین شده بـراي ایـن بررسـی    . فرض نماید
ط موجـود بـین متغیرهـا    آماري توصیف بهتري را از رواب

در ). 3(نتایج حاصل معتبرتـر خواهـد بـود   داشته باشد، 
بـا  مسـیر در دسـترس نباشـد،   العی از مدل صورتیکه اط

تـوان متغیرهـایی را کـه    انجام رگرسیون گام به گام مـی 
شناسایی را از تغییرات متغیر تابع دارند،بیشترین توجیه

در بسـیاري از  ). 5(نمود و دیاگرام مسیر را ترسیم کـرد 
ي اثـر  شود که یک متغیر نـه تنهـا دارا  موارد مشاهده می

مسـتقیم  طور غیرلکه بهبمستقیمی بر متغیر دیگر است،
بـراي  . گـذارد ثیر مـی أاز طریق سایر متغیرها نیز بر آن ت

ثیر صـفاتی نظیـر   أم تحـت تـ  مثال عملکرد یک رقم گند
تعداد دانـه در  طول خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح،

.باشدخوشه و وزن دانه می
ر مسـتقیم بـر عملکـرد اثـر     طـو تعداد دانه نه تنها به

وزن ) مسـیر (مستقیم از طریق طور غیربلکه بهگذارد،می
دلیـل ایـن   . دهـد ثیر قـرار مـی  أدانه نیـز آن را تحـت تـ   

)Hashemzehi.mehdi@gmail.com:نویسنده مسوول(کارشناس ارشد، دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد خراسان جنوبی، -1
کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سیستان-2

30/5/92: تاریخ پذیرش24/11/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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زیـرا  . باشداستنباط همبستگی بین تعداد و وزن دانه می
طور معمول با افزایش تعداد دانه در خوشـه وزن دانـه   به

تجزیه علیت روش مناسـبی اسـت بـراي    . یابدکاهش می
ر مسـتقیم یـک متغیـ   قیم و غیـر تعیین سهم اثرات مسـت 

ضـرایب همبسـتگی   در تجزیه علیـت، ،روي متغیر دیگر
ــرات    ــتقیم و اثــ ــر مســ ــه اثــ ــر بــ ــین دو متغیــ بــ

اطالعـات  ). 11(شـود مستقیم تفکیک و تجزیـه مـی  غیر
توان از طریق تفکیک آنها بـه  حاصل از همبستگی را می

بـه همـین   مسـتقیم افـزایش داده،   مستقیم و غیـر اثرات 
.شودتجزیه علیت پیشنهاد میانجاممنظور

در مطالعات خود روي ارقام گندم ) 6(و لوترايداوار
ضرائب همبستگی و علیت نشان دادنـد کـه   نان با تجزیه 

در شرایط تنش خشکی، صفات شاخص برداشت، تعـداد  
سنبله در هر گیاه، و طول سنبله اجزا مهم عملکرد بـوده  

وانـد بـراي بهبـود عملکـرد     تخاب بر اساس آنها مـی انتو
.ثر باشدؤم

اي در سـه  ، در یک گزینش دوره)8(وارت و آدامزید
را ارزیابی کردند و از طریـق  F4وF3هاي انوادهخمکان، 

تجزیه علیت نشان دادند که تعداد و انـدازه بـرگ اثـرات    
داري روي عملکرد لوبیا دارنـد و ایـن اثـرات    بسیار معنی

از طریق دو جزء اصلی عملکرد یعنـی  مستقیمطور غیربه
.شوندتعداد غالف درگیاه و اندازه بذر اعمال می

در بررسـی اجـزاي عملکـرد در    )  7(موا و اسوتلواید
از لوبیا گزارش کردنـد کـه عملکـرد دانـه در     سه هیبرید

داري با تعداد بذر در گیـاه همبسـتگی   طور معنیلوبیا به
تعـداد،  دانه با وزن صـد دانـه،  که عملکرد همینطور. دارد

وزن و طــول غــالف و تعــداد بــذر در غــالف همبســتگی 
.داري داشته استمعنی
، با مطالعه عملکرد و اجزاي )2(سپتوقلوتینباس و لآ

نشان دادند که عملکـرد  رقم لوبیا چشم بلبلی75آن در 
دار و مثبت با تعـداد غـالف در بوتـه، تعـداد     طور معنیبه

غالف و تعداد شـاخه در بوتـه همبسـتگی دارد و    دانه در 
تعــداد روز تــا گلــدهی و تعــداد روز تــا رســیدن کامــل،  

ثیري بر عملکرد دانه نداشتند و نتایج تجزیـه  أهیچکدام ت
ترین اثـر را  علیت نشان داد که تعداد غالف در بوته، مهم

تحقیـق  . در بین اجزاي عملکرد روي عملکـرد دانـه دارد  
یـین همبسـتگی و اثـرات مسـتقیم و     منظـور تع حاضر به

رقـم مـاش   6مستقیم صفات مختلف بر عملکرد دانه غیر
.در شرایط تنش خشکی انجام گرفته است

هامواد و روش
ــی   ــال زراع ــایش در س ــن آزم ــتگاه 1386ای در ایس

که اجرا گردید شهرستان زابلتحقیقات کشاورزي زهک
بسیار گرم داراي اقلیم کشاورزي بسیار خشک با تابستان 

خاك این ایسـتگاه تحقیقـاتی از نـوع    . باشدو طوالنی می

دسی زیمنس بر متر 3/3کی یبافت لومی با هدایت الکتر
ــا  PHو  ــر ب ــدایت   8براب ــاري داراي ه ــوده و آب آبی ب

8برابــر PHدســی زیمــنس  بــر متــر و 2-3الکتریکــی 
این تحقیق در قالب طرح بلوك کامل تصـادفی  . باشدمی
نرمـال و  در شـرایط نـه دو آزمـایش جداگا وتکـرار  3در 

تیمارهاي مورد بررسی در این .تنش خشکی اجرا گردید
و رقم ماش به نامهـاي پرتـو، سیسـتان،   6تحقیق شامل 

PUSAو MN92 ،MN94 ،MN22ارقام وارداتی شـامل  

10متـر و روي خـط  سـانتی 50فاصله بین خطوط . بود
آبیاري تا مرحلـه گلـدهی در دو آزمـایش    . متر بودسانتی

انجام و در آزمایش تنش از این مرحلـه بـه بعـد آبیـاري     
هـا،  کلیه عملیات زراعی، تنـک کـردن بوتـه   . قطع گردید
طـور یکسـان   ههاي هرز در هر دو آزمایش بـ وجین علف
درصـد  50روزتاصفات مورد بررسی شامل . انجام گرفت

، روز تا ظهور غالف، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، دهیگل
تعداد دانه در غالف، طول غالف، تعـداد شـاخه در بوتـه،    
وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار، وزن دانه در غالف 

کلیه صفات در هر . و تعداد غالف سقط شده در بوته بود
یـري  گطـور جداگانـه در هـر کـرت انـدازه     هدو آزمایش ب

افــزار کلیــه آنالیزهــاي فــوق بــا اســتفاده از نــرم.ندشــد
SPSS،MSTAT-C وExcellانجام گرفت.

نتایج و بحث
ضرایب همستگی ساده بین صفات

براي ارزیابی رابطه بین صفات و آگاهی از میزان 
تغییرات مشترك بین صفات از تجزیه همبستگی ساده 

هاي کمی دادهصفات با استفاده از روش پیرسون روي 
در . در شرایط آزمایش تنش خشکی استفاده شده است

نژادي عدم توجه به ارتباط بین صفات و هاي بهبرنامه
انتخاب براي یک صفت بدون توجه به سایر صفات نتایج 

هاي بنابراین در برنامه. مطلوبی را در بر نخواهد داشت
اصالحی بایستی همبستگی بین صفات و انتخاب براي 

صفت با توجه به سایر صفات مورد توجه قرار دادیک 
6نتایج همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی ). 4(

ایش تنش خشکی در ـط آزمـاش در شرایـم مـرق
.نشان داده شده است)1جدول(

نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و مشاهدات
درصـد  50دار در بـین صـفات بـه ترتیـب روز تـا      معنی

و تـا ظهـور غـالف   ) =99/0r(با روز تا رسـیدگی گلدهی
)99/0=r( ــین ــا  و همچن ــا روز ت ــالف ب ــور غ ــا ظه روز ت

ــه در غــالف )=98/0r(رســیدگی ــا تعــداد دان ــاع ب ، ارتف
)95/0r=(  آمـاري  % 1، مشاهده شد که همگی در سـطح

داري بـین  همبسـتگی مثبـت و معنـی   .انددار شدهمعنی
موضوع داللـت بـر آن   وجود دارد و این صفات فنولوژیک
اهشـزایش یا کـاي اصالحی براي افـهدارد که در برنامه
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توان با بررسی روز تا اولـین گلـدهی   طول دوره رشد می
تخمین مناسـب و قابـل قبـولی از طـول دوره رسـیدگی      

.گیاهان مورد مطالعه داشت و انتخاب را زودتر انجام داد
در % 1دار در سـطح  بیشترین همبستگی منفـی و معنـی  

50روز تـا  و)r=-99/0(بین صفات روز تا ظهور غـالف  
روز به ترتیب با عملکرد دانه،) r=-97/0(درصد گلدهی 

، تعـداد دانـه در   )r=-95/0(تا رسیدگی و عملکرد دانـه 
، و ارتفاع با طـول غـالف  )r=-85/0(غالف با طول غالف

)82/0-=r(ـ  . مشاهده شد صـفات  اصفت عملکرد دانـه ب

درصـد گلـدهی و روز تـا    50روز تا ظهور غالف، روز تـا  
ــی   ــی و معن ــتگی منف ــیدگی همبس ــطح رس داري در س

هـاي  رسـد کـه ژنوتیـپ   نظـر مـی  و بهداشت% 1احتمال 
رس در شرایط تنش خشکی باعـث کـاهش عملکـرد    دیر

.شونددانه می
، )10(نتایج این تحقیق با گزارشات نایدو و همکاران

مطابقت داشته و عدم مطابقت نتایج با سایر گزارشات را 
.توان در شرایط محیطی و ارقام مورد مطالعه دانستمی

ضرایب همبستگی صفات در شرایط تنش خشکی-1جدول 

1رگرسیون گام به گام

رگرسیون گام به گام هم مثل روش صعودي 
تفاوت که بعد از وارد شدن هر متغیر به باشد با این می

اند نیز مجدداً اثرات متغیرهایی که قبالً وارد شده،مدل
شوند و اگر این متغیرهاي قبلی در جوار آزمون می

آن از Fمتغیري که ،دار نشوندمتغیرهاي جدید معنی
شود و این عملیات تر است از مدل حذف میهمه کوچک

متغیر جدیدي را اضافه نمود و نه که دیگر نتوان تا جایی
البته براي وارد . یابدمتغیر قبلی را حذف نمود ادامه می

درصد در نظر 5شدن متغیر جدید سطح احتمال را 
1گیرند ولی براي حذف متغیر قبلی سطح احتمال را می

در . گیرند تا احتمال حذف کمتر شوددرصد در نظر می
متغیرهاي مستقل این روش ابتدا همبستگی ساده تمام

سپس متغیري که ،آوریمدست میهرا با متغیر وابسته ب
وارد ،دارد) Y(بزرگترین همبستگی را با متغیر وابسته 

شود و ضریب رگرسیونی آن متغیر را آزمایش مدل می
دار بود در مدل باقی کنیم و اگر این ضریب معنیمی

س سپ،شودمانده و در غیر این صورت از مدل حذف می
سایر متغیرهاي مستقل را زمانی که ) R²(ضریب تبیین 

دست آورده و هب،متغیر مستقل اولی در مدل باشد

بزرگتري دارد به مدل ) R²(هرکدام از این متغیرها که 
بعد از آن مدل رگرسیونی دیگري با . شوداضافه می

متغیر اولی و متغیر اخیر تشکیل داده و مدل تست 
دار نشد از مدل حذف دوم معنیاگر متغیر . گرددمی
ولی . مانددار بود در مدل باقی میشود و اگر معنیمی

زیرا الزم است که دوباره تست متغیر اول صورت گیرد
ممکن است که این متغیر جزئی از متغیر دومی بوده 
. باشد و این دو همبستگی زیادي با هم داشته باشند

مدل افزوده شده و سایر متغیرها نیز به همین صورت به 
مانند که در جوار در نهایت در مدل متغیرهایی باقی می

نتایج رگرسیون گام به ). 11(دار باشندهمدیگر معنی
گام در محیط تنش خشکی با در نظر گرفتن عملکرد 

عنوان عنوان متغیر وابسته و سایر صفات بهدانه به
دو صفت روز تا). 2جدول(متغیرهاي مستقل انجام شد

درصد گلدهی به ترتیب وارد 50ظهور غالف و روز تا 
9/99این دو صفت در مجموع . مدل رگرسیون شدند

درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند و سایر 
. اندداري بر مدل نداشتهثیر معنیأصفات مورد بررسی ت

توان رسد که در شرایط تنش و بدون تنش مینظر میبه
جهت بهبود عملکرد دانه استفاده نمود از این صفات در 

داد 
تع

ده 
ط ش

سق
ف 

غال در
وته

 درب
دانه

زن 
و

الف
غ

کرد
عمل

 در
دانه

تار
هک

زن
و

10
00

دانه

داد 
تع

 در
خه

شا
وته

الفب
ل غ

داد طو
تع

 در
دانه

الف
فاعغ

وزتاارت
ر

گی
سید

ر

وزتا
ر

هور
ظ

الف
غ

وزتا
ر

50
صد 

در
گل

هی
د

99/01**99/0**33/043/0-06/0-74/050/0-97/0**-06/0-51/0دهیگلدرصد 50روزتا
98/01**33/044/0-03/0-71/049/0-99/0**-07/0-53/0غالفظهورروزتا
36/046/01-14/0-81/055/0-95/0**02/0-47/0رسیدگیروزتا

95/01**-82/0*-25/051/0-12/046/0-17/0ارتفاع
1-85/0*-12/055/0-06/036/0-28/0غالفدانه درتعداد 

44/01-20/0-001/0-28/0-12/0طول غالف
1-49/063/0-71/068/0شاخه دربوتهتعداد 

1-48/062/0-24/0دانه1000وزن
59/008/01هکتاردانه درعملکرد

1-19/0غالفوزن دانه در
1بوتهغالف سقط شده درتعداد 

.%1و % 5دار در سطح احتمال ترتیب معنیهب:**و *

1- Stepwise regression
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ولی بایستی توجه نمود که با بررسی اثرات مستقیم و 
مستقیم صفات از طریق تجزیه علیت و تفسیر آن به غیر

اطالعات دقیقتر و قابل قبولی در این زمینه دست 

خواهیم یافت و تنها بر اساس تجزیه رگرسیونی و 
اب پرداخت توان به معرفی شاخص انتخهمبستگی نمی

)11.(

عنوان سایر صفات بهعنوان متغیر وابسته وتجزیه رگرسیون گام به گام براي عملکرد دانه به- 2جدول
متغیرهاي مستقل در شرایط تنش خشکی

1تجزیه علیت

پیشنهاد شد و در کلیات این روش توسط رایت
سپس تئوري ). 12(کار گرفته شدهاي ژنتیکی بهبررسی

که ،توسط سایر محققین از جمله لیو کاربرد این روش 
براي اولین بار اجزاء عملکرد را با تجزیه علیت تحلیل 

هاي و امروزه یکی از روش). 10(تکوین یافت ،نمود
متداول بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها 

منظور درك ارتباط بین صفات و عملکرد باشد و بهمی
تجزیه و تحلیل ضرایب استفاده از . شودکار گرفته میبه

،مسیر نیاز به تعیین ارتباط علت و معلولی بین متغیرها
بنابراین . بر اساس شواهد قبلی و یا فرضیات موجود دارد

بایست ابتدا مدلی را براي روابط علّی بین محقق می
هر چه مدل تعیین شده براي این . متغیرها فرض نماید

موجود بین بررسی آماري توصیف بهتري را از روابط 
نتایج حاصل معتبرتر خواهد بود،متغیرها داشته باشد

که اطالعی از مدل مسیر در دسترس در صورتی). 3(
توان متغیرهایی با انجام رگرسیون گام به گام می،نباشد

،را که بیشترین توجیه را از تغییرات متغیر تابع دارند
).5(شناسایی نمود و دیاگرام مسیر را ترسیم کرد

منظور بررسی روابط علی و معلولی صفات مختلف به
هايتعیین شاخصبا عملکرد دانه و معرفی صفات و

دقیق براي انتخاب در جهت افزایش عملکرد دانه در 
و نیز براي تعیین اثرات مستقیم و تنش خشکیمحیط

مستقیم این صفات روي عملکرد دانه، تجزیه علیت با غیر

همبستگی این صفات صورت گرفته استفاده از ضرایب 
بدین مفهوم که همبستگی بین عملکرد دانه و . است

مستقیم تجزیه شده سایر صفات به اثرات مستقیم و غیر
.است

نتــایج تجزیــه علیــت در محــیط تــنش خشــکی در  
روز تـا  تعـداد صـفت  . نشان داده شـده اسـت  ) 3جدول(

روي ) -89/2(منفیظهور غالف با داشتن اثر مستقیم و 
روز عملکرد دانه داراي اثر غیر مستقیم از طریـق صـفت   

. روي عملکـرد دانـه اسـت   ) 90/1(درصد گلـدهی  50تا 
صفت تعداد روز تا ظهور غالف بـه دلیـل دارا بـودن اثـر     

تواند رابطـه خـوبی بـا    مستقیم منفی با عملکرد دانه نمی
درصد گلدهی 50روز تا صفت . عملکرد دانه داشته باشد

و اثـر غیرمسـتقیم از   ) 91/1(مثبتاثر مستقیم و داراي 
روي عملکـرد  ) -88/2(روز تا ظهور غـالف  طریق صفت 

شود که اثر مستقیم صفت روز مشاهده می.باشددانه می
درصد گلدهی از میزان همبستگی بین این صـفت  50تا 

با عملکرد دانه بیشتر شده است و این بیانگر این مطلـب  
ــی ــرات    م ــال اث ــق اعم ــر از طری ــفت دیگ ــه ص ــد ک باش
درصد 50مستقیم نسبت به اثر مستقیم صفت روز تاغیر

.باشـد ثیر بیشـتري بـر عملکـرد دانـه دارا مـی     أتگلدهی
بـه دلیـل دارا   درصـد گلـدهی  50بنابراین صفت روز تـا  

عنـوان معیـار   توانـد بـه  مـی بودن اثر مسـتقیم و مثبـت  
هاي اصالحی در برنامهدانهگزینش جهت بهبود عملکرد

.مطرح گردد

تجزیه علیت صفات مربوط به عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی -3جدول 

41/1اثر باقیمانده 

Std.error R²adj R² R شده به مدلصفت وارد
35/29 973/0 978/0 989/0 روز تا ظهور غالف
31/8 998/0 999/0 999/0 درصد گلدهی50روز تا 

1- Path analysis

ضرایب همبستگی
با عملکرد دانه

اثرات غیر مستقیم از طریق
اثرات مستقیم درصد گلدهی50روز تا صفات زراعی روز تا ظهور غالف

99/0 90/1 - 89/2- روز تا ظهور غالف
98/0 - 88/2- 91/1 درصد گلدهی50روز تا 
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Improving Yield Performance of Mungbean (vigna radiata L.) under Droght
Conditions Via Selection of Desirable Traits

Mehdi Hashemzehi1 and Abolghasem Moradgholi2

Abstract
In order to study the relationships between traits affecting grain yield in six Mungbean

cultivars two seprate random complete block designs were conducted in three replicates under
normal and drought. Conditions Correlation analysis showed that phenological traits had the
most positive and significant correlation with seed yield. Stepwise regression performed two
traits namely, days to pod and days to 50 percent flowering, respectively and models was totally
identified 99.9  percent of yield changes. Path analysis for yield of plant traits showed that days
to pod emergence had direct and negative effects on yield was also the trait days to flowering
and -50 percent flowering had the highest direct positive effects on yield. Therefore, this trait
can be good for using in breeding programs to increase yield performance of mungbean
cultivars.
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