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  چکیده
و منـابع   ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي    در آزمـایش  ایـن  .اسـت  زیادي اهمیت داراي اقتصادي عملکرد با مهم صفات بین ارتباط تعیین در علیت تجزیه

چنـد   .به صورت طرح هاي حجیم شده مورد بررسی قرار گرفت جو و رقم الین 39در این آزمایش  .شد اجرا 1390-1391اردبیل در سال زراعی طبیعی
الیـن   34و  شدند کشتکه در منطقه کشت می شود در سه تکرار  و رقم ماکوئی Bulbul ،Sadik-02 ،Radical ،Tokakبه نام هاي  رقم از این تعداد

نتایج نشان داد کـه تعـداد سـنبلچه در سـنبله، وزن سـنبله و طـول        .شدند و مورد بررسی قرار گفتند به صورت تصادفی داخل این تکرار ها پخش دیگر
نشان داد که تعداد سنبلچه در سنبله و وزن سنبله به ترتیب بیشـترین تـاثیر   نتایج  .درصد بیشترین تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند 37با  سنبله

نشان داد که صفات تعداد سنبلچه در سـنبله و وزن سـنبله   همچنین نتایج  .نفی را روي افزایش عملکرد دانه داشتندمثبت و طول سنبله بیشترین اثر م
  .اثر مستقیم و منفی روي عملکرد دانه داشتند) -654/0(اثرمستقیم و مثبت و صفت طول سنبله 3/0، 743/0ترتیب  به
  

  ، رگرسیون، تجزیه علیتجو: کلمات کلیدي
  
  مقدمه 

عالوه بر آن در صنعت از آن مالت جو تهیه و . شودباشد که براي تغذیه انسان و حیوانات از آن استفاده میجو بیشتر براي تولید دانه آن میکشت 
قی که این گیاه در مناط. ترین منابع تامین غذاي دام و انسان درجهان استجو یکی از مهم ترین غالت و از اصلی. )3(شودها استفاده میدر قنادي

تقریباً یک سوم کل . کنند، کشت داده می شودي هوا به خوبی رشد نمیغالت دیگر به دلیل بارندگی کم، شوري خاك و یا ارتفاع زیاد، سرما و گرما
 اقتصادي عملکرد با مهم صفات بین ارتباط تعیین در علیت تجزیه ).8(درصد از زمین هاي ایران در ناحیه خشک قرار دارند 85 زمین هاي دنیا و حدود

 امکان) مسیر( علیت تجزیه از استفاده با ولی نمی کند مشخص را صفات ارتباط ماهیت، همبستگی ضرایب محاسبه. است زیادي اهمیت داراي
 ابزاري عنوان به را علیت تجزیه روش نباتات اصالح متخصصین منظور به همین .دارد وجود عملکرد بر موثر صفات مستقیم غیر و مستقیم آثار شناسایی

با اجراي طرح تجزیه علیت و برآورد وراثت پذیري ) 7(نیستانی و همکاران .  میدهند قرار استفاده مورد دانه عملکرد در موثر صفات اهمیت تعیین براي
 اجزاي از یکی سنبله در دانه دادمثبت برآورد کردند، تع دانه را عملکرد با صفت تعداد دانه در سنبله رقم جو، همبستگی 10عملکرد و اجزاء آن بر روي 

 مثبت دانه د عملکر با سنبله در دانه همبستگی تعداد یابد درحقیقتمی افزایش نیز سنبله عملکرد در دانه تعداد شدن زیاد با و باشدعملکرد دانه می
  . هدف از این آزمایش تعیین سهم اثرات صفات مورد مطالعه در تعیین عملکرد دانه می باشد. است

  
  مواد و روش

متري جاده کیلو 12در  یایستگاه تحقیقات. اجرا شد 1390-1391اردبیل در سال زراعی و منابع طبیعی ایستگاه تحقیقات کشاورزي در آزمایش این
 .واقع شده است دقیقه 15درجه و  38دقیقه و عرض جغرافیایی  20درجه و  48 متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 1350اردبیل به خلخال با ارتفاع 

 18/15و  - 98/1سال گذشته و متوسط حداقل و حداکثر دماي ساالنه  30متر در میلی 9/310نیمه خشک و سرد با متوسط بارندگی  منطقه اقلیم
یکی یک میلی با هدایت الکتر) درصد 7/0( نظر مواد آلی فقیرخاك مزرعه مورد آزمایش جزو خاك هاي لومی رسی و از . می باشدگراد درجه سانتی
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 جو و رقم الین 39در این آزمایش  .)2(باشدمی با وضیعت تهویه مطلوب پی پی ام 400و پتاسیم  پی پی ام12و میزان فسفر خاك  pH  5/7موس و 
که  م ماکوئیو رق Bulbul ،Sadik-02 ،Radical ،Tokakبه نام هاي  چند رقم از این تعداد .مورد بررسی قرار گرفت به صورت طرح هاي حجیم شده

به صورت تصادفی داخل ،  ایکاردا المللی بین تحقیقات موسسه ارسالی جو المللی بینالین  34و  شدند کشتدر منطقه کشت می شود در سه تکرار 
 در ارقام و ها نالی از کدام هر. است شده درج 1 جدول در آزمایش مورد ارقام و ها الین شجره .این تکرار ها پخش شدند و مورد بررسی قرار گفتند

. شدند کشت متر 6/0 عرض با هایی پشته روي بر دستی صورت به متري سانتی 7 عمق در و متر سانتی 20 خطوط فاصله به مربع متر 8/0 سطح
وزن ، نبله طول سنبلهتعداد دانه در س، ارتفاع بوتهشامل صفات مورد  .گردید تعیین دانه هزار وزن اساس بر و مربع متر در دانه 350 اساس بر بذر میزان

هاي آماري، قبل از انجام تجزیه. بود عملکرد دانهو  وزن هزار دانه، وزن سنبله، تعداد سنیلچه در سنبله، روز تا رسیدگی، روز تا خوشه، لهبدانه در سن
- سپس با اطمینان از توزیع نرمال داده. فتاز نظر نرمال بودن مورد بررسی قرار گر اسمیرنوف –هاي مورد مطالعه با استفاده از شاخص کولمگروف داده
  .انجام شد SPSS-16 و Path analysisتجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت با استفاده از نرم افزار هاي  ها، 

  
  نتایج و بحث

ابتدا تست استقالل خطاهاي  .یدبراي تعیین سهم اثرات صفات در تعیین عملکرد دانه از روش رگرسیون گام به گام چند متغیره خطی استفاده گرد
همچنین کمتر بودن آماره عامل تورم . واتسون صورت گرفت و نشان داد که خطاها مستقل از همدیگر هستند -آزمایشی با استفاده از آزمون دوربین

و سایر صفات  )Y(نه به عنوان متغیر تابع در تجزیه رگرسیون گام به گام، عملکرد دا .دهنده این بود که چند هم خطی وجود ندارد نشان 10واریانس از 
درصد  37با  نتایج نشان داد که تعداد سنبلچه در سنبله، وزن سنبله و طول سنبله. در نظر گرفته شد )X(ارزیابی شده به عنوان متغیر مستقل 

معادله زیر  )X3(و طول سنبله  )X2( ، وزن سنبله)X1(که  با در نظر گرفتن تعداد سنبلچه در سنبله . بیشترین تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند
  :بدست آمد

  عملکرد دانه=  14/2+ 453/0) تعداد سنبلچه در سنبله( - 03/1) طول سنبله+ ( 42/1) وزن سنبله(
Y =2.14 + 0. 453**

X1 – 1.03 **
X2 + 1. 42*

X3  

معادله فوق نشان داد که . بودن این صفات در افزایش عملکرد دانه است دار در معادله رگرسیونی موفق نشان دهنده موثروجود ضریب تبیین معنی
  تعداد سنبلچه در سنبله و وزن سنبله به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت و طول سنبله بیشترین اثر منفی را روي افزایش 

با تعداد سنبلچه در سنبله و وزن سنبله رابطه مثبت با مقایسه ضرایب رگرسیونی و ضرایب همبستگی معلوم شد که عملکرد دانه . عملکرد دانه داشتند
  .دار دارد به عبارتی با افزایش این خصوصیات، عملکرد نیز افزایش خواهد یافتو معنی

 دانه عملکرد بر موثر صفات بعنوان را گیاه ارتفاع و بیوماس، دانه کل تعداد صفات به گام گام رگرسیون تجزیه به توجه با )1( همکاران و فر افضلی
 و پنجه ي بارور تعداد، سنبله در دانه تعداد صفت سه%  5 احتمال سطح در و گام به گام رگرسیون از استفاده با )4( همکاران و داداشی. کردند معرفی

 .کردند معرفی دانه عملکرد بر موثر صفات بعنوان را دانه هزار وزن
  

  تجزیه علیت 
دار بر عملکرد اقتصادي داشتند، از که تاثیر معنیمنظور پی بردن به روابط علت و معلولی بین متغیر وابسته عملکرد دانه از یک سو و متغیرهایی  به

م و مثبت و اثرمستقی 3/0، 743/0ترتیب  نشان داد که صفات تعداد سنبلچه در سنبله و وزن سنبله به) 4جدول (نتایج . تجزیه علیت استفاده گردید
مربوط بود +) 743/0(بیشترین اثرمشتقیم مثبت به تعداد سنبلچه در سنبله  .داشتنددانه اثر مستقیم و منفی روي عملکرد ) - 654/0(صفت طول سنبله

ده و اثر غیر مستقیم بین تعداد سنبلچه در سنبله و عملکرد دانه عمدتاً مربوط به اثر مستقیم سنبلچه در سنبله بو) 374/0*(و ضریب همبستگی مثبت 
طول سنبله داراي   .می شوددانه این صفت از طریق وزن سنبله نقش چندانی در عملکرد دانه ندارد و از طریق طول سنبله باعث کاهش عملکرد 

ترین باشد که بزرگ، میشودین ناشی از اثرات غیرمستقیمی است که از طریق سایر صفات کنترل میاباشد که می) - 654/0(بیشترین اثرمستقیم منفی 
و نیز از طریق تعداد سنبلچه در سنبله باعث  3/0وزن سنبله به طور مستقیم با شدت . باشداثر غیر مستقیم مربوط به تعداد سنبلچه در سنبله می
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حاکی از این است که عالوه بر ) 763/0(مانده اثرات باقی. خواهد شددانه می شود ولی از طریق طول سنبله باعث کاهش عملکرد  دانه  افزایش عملکرد
  . متغیرهاي فوق فاکتورهاي دیگري نیز در توجیه تغییرات عملکرد دانه وجود دارند

 دانه عملکرد بر مثبت و مستقیم اثر بیشترین داراي 992/0 بیولوژیک عملکرد صفت علیت تجزیه نتایج اساس بر که )5( همکاران و آقامیريسید 
  .بود همدیگر عکس بیولوژیک عملکرد خصوص در ولی مشابه سنبله وزن برداشت و شاخص خصوص در تحقیق این نتایج با بود

مهمترین جزء مؤثر  36/1در بررسی تجزیه علیت براي عملکرد دانه در جو عنوان کردند که تعداد دانه در سنبله با اثرمسنقیم ) 6(مبصر و همکاران 
با بررسی رابطه عملکرد با ) 8(محمدي . مستقیم تعداد سنبله در واحد سطح و وزن دانه نیز مثبت بودهمچنین اثر. آیدبر عملکرد دانه به شمار می

  . ژنوتیپ بومی گندم نان ایران، نشان دادند که بیشترین اثرمستقیم بر روي عملکرد دانه مربوط به صفت وزن صد دانه است 600اجزاي خود 
 

  نتیجه گیري
همچنین . بیشترین تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند که تعداد سنبلچه در سنبله، وزن سنبله و طول سنبلهنتایج تجزیه رگرسیون نشان داد 

انه تجزیه علیت نشان داد که صفات تعداد سنبلچه در سنبله و وزن سنبله اثرمستقیم و مثبت و صفت طول سنبله اثر مستقیم و منفی روي عملکرد د
  سنبله از نظر طول  و بیشتر سنبله، ارزش وزن سنبله و در سنبلچه تعداد نظر از که شد خواهند انتخاب هاي ژنوتیپ و ها الین نتیجه در. داشتند

  .کنند تولید باال دانه عملکرد تا ارزش کمتري داشته
  

 یالین و رقم جو مورد ارزیاب 39شجره و مشخصات  – 1جدول 
No SOURCE11 ORIGIN RTTH11 No SOURCE11 ORIGIN RTTH11 

Bulbul CHECK11 TURKEY 2 L16 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
Radical CHECK11 RUSSIA 6 L17 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
Makooei National_Check - 6 L18 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
Tokak CHECK11 TURKEY 2 L19 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 

Sadik-02 CHECK11 ICARDA 2 L20 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L1 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L21 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L2 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L22 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L3 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L23 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L4 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L24 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L5 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L25 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L6 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L26 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L7 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L27 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L8 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L28 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L9 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L29 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L10 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L30 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L11 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L31 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L12 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L32 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L13 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L33 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L14 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 L34 IBON12_W_INC11 ICARDA 2 
L15 IBON12_W_INC11 ICARDA 2     
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  ضرایب رگرسیون جز استاندارد و ضرایب تبیین صفات مرتبط با عملکرد دانه -3جدول 
 T Prob VIF  یین تجمعیضریب تب  ضریب رگرسیون  متغیر

  77/1  000/0  34/4  140/0  745/0  تعداد سنبلچه در سنبله
  82/1  001/0  - 76/3  334/0  -654/0  طول سنبله
  07/1  032/0  24/2  417/0  300/0  وزن سنبله

 
  الین و رقم جو 39تجزیه علیت عملکرد دانه با صفات مرتبط در  - 4جدول

  اثرات  صفات
  مستقیم

ضریب همبستگی   یقاثر غیرمستقیم از طر
  تعداد سنبلچه در سنبله  طول سنبله  وزن سنبله  ساده با عملکرد

  277/0  149/0  - 173/0  -  3/0  وزن سنبله
  -086/0  489/0  -  079/0  -654/0  طول سنبله

  374/0  -  -431/0  06/0  743/0  تعداد سنبلچه در سنبله
 763/0: اثر باقیمانده
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 تجزیه رگرسیون گام به گام -2جدول 
 F  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع تغییر

  36/8**  88/13  65/41  3  رگرسیون
    66/1  13/58  35  باقیمانده

      79/99  38  کل
R2 37/0: تصحیح شده  
  باشدمی% 1دار در سطح احتمال ، نشان دهنده اختالف معنی**

  تعداد سنبلچه در سنبله، وزن سنبله، طول سنبله:  پیش بینی کننده
  عملکرد دانه: متغییر وابسته

 

 


