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 1388بهار ،9 ، شمارهومسسال ،  تبریز واحددانشگاه آزاد اسالمی علوم کشاورزيعلمی ـ پژوهشی مجله  

 

  

  هاي اسپرس بررسی عملکرد بذر و صفات مؤثر بر آن در اکوتیپ
  

  4پیام حاذق جعفري  و3زاد، سعید اهري3 سید ابولقاسم محمدي،2فرید نورمند مؤید ،1پیمان بهروز
  
  

  چکیده 
 اکوتیپ، شـامل  36هاي اسپرس از نظر صفات موثر بر عملکرد بذر،  منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ   به
 نتـایج  . بررسی قـرار گرفتنـد  مورد ، در دو تکرار   6×6 مربعدر قالب طرح التیس      داخلی و خارجی     هاي اکوتیپ

  عملکـرد بـذر    .بـود هـا از نظـر تعـدادي از صـفات            تجزیه واریانس حاکی از وجود تنوع ژنتیکـی بـین اکوتیـپ           
لکـرد بـذر بـه      درصد از تغییرات موجـود در عم       64. داري با عملکرد بیولوژیک داشت     همبستگی مثبت و معنی   

با توجه به اثر مـستقیم بـاالي   .  رابطه خطی ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه تبیین شد  يوسیله
توان گفـت   عملکرد بیولوژیک بر عملکرد بذر و اثر غیر مستقیم زیاد ارتفاع بوته از طریق عملکرد بیولوژیک، می     

هـاي   در برنامـه هـاي پرمحـصول    مناسبی براي گزینش اکوتیپعنوان شاخص  تواند به که عملکرد بیولوژیک می   
  . قرار گیردمورد استفادهاصالح نباتات 

  

  تجزیه علیت، تنوع ژنتیکی، عملکرد بذر اسپرس،: واژگان کلیدي
  

                                                
          peybehrooz@yahoo.com ) مسئولينگارنده ( کارشناسی ارشد اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزيفرهیخته - 1
 7/2/88:   تاریخ دریافت                                                  شرقیآذر بایجانابع طبیعی  تحقیقات کشاورزي و من عضو هیات علمی مرکز- 2
 16/8/88 :             تاریخ پذیرش                                             دانشگاه تبریزگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي  دانشیار - 3
  ارشناسی ارشد اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز کيفرهیخته -4
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  مقدمه
 میلیــون 90مــساحت مراتــع کــشور حــدود 
 میلیــون 14هکتـار بـرآورد شـده اسـت کـه از آن      

 16زار و   تار بوته  میلیون هک  60هکتار مراتع علفی،    
تخریب شـده   میلیون هکتار مراتع بیابانی ضعیف و 
 میلیون تن 10است، که در مجموع با تولید حدود   

ــه ــه يعلوف  16 حــدود ي خــشک جوابگــوي تغذی
ایـن در حـالی   . میلیون واحد دامی در سـال اسـت    

 میلیـون واحـد دامـی در ایـن       60است که بالغ بـر    
توجه به جمعیت با ). 9 و  1(کنند   مراتع تعلیف می  

ــی،     ــابع طبیع ــدودیت من ــا و مح ــزون دنی روز اف
 بهینه از منابع طبیعی، نظیر آب، خـاك         ياستفاده

هـاي  و گیاه در جهت افزایش تولید و تنوع فرآورده      
غذایی و بهبود کیفیت آن بیش از پـیش احـساس           

زایش جمعیـت کـشور، در      ـبـا رونـد افـ     . ودـشـ می
ن گوشـت   هـزار تـ   55 تا   45هاي اخیر حدود    سال

نقـش گیاهـان    ). 2(اضافی مورد نیـاز بـوده اسـت         
مین نیـاز  أ دام و در نتیجـه تـ  يعلوفه اي در تغذیه   
یـت زیـادي   هـاي دامـی از اهم      انسان براي فرآورده  

دهـد   هـا نـشان مـی      بررسـی ). 15(برخوردار است   
 روند نزولی را طی     ،مراتع کشور از نظر سطح تولید     

 بهبـود ایـن     کرده و تاکنون حرکتی همه جانبه در      
رویه و غیر از     چراي بی . وضعیت انجام نگرفته است   

موعد، عدم رعایت ظرفیت چرا و تناسب تعداد دام         
هاي کشور موجب تقلیل    با ظرفیت مراتع و چراگاه    

خوراك یک منطقه وکاسته      گیاهان خوش  يجامعه
هاي کشور شده است     مین غذاي دام  أشدن قدرت ت  

)5.(  
هـاي   ران، در سـال علت کمبود علوفه در ایـ    به

  میلیـون تـن بـوده      5/2اخیر واردات علوفه حـدود      

مین کمبـود مـواد   أبـدیهی اسـت کـه تـ      ). 2(است  
عنوان یک راه حـل مقطعـی و     اي از خارج، به    علوفه

عنـوان   توانـد بـه    گردد و نمی   رو بنایی محسوب می   
تولیـد  . ی تلقی شـود ییک راه حل اساسی و زیر بنا  
اي برخـوردار   میت ویژهبذر گیاهان مرتعی نیز از اه    

عنـوان یکـی از اهـداف مهـم در معرفـی             است و به  
زیـرا ارقـام    . گیـرد  ارقام جدید مورد توجه قرار مـی      

خـوراك بایـستی از     ل و خـوش   اي پر محـصو    علوفه
رخـوردار باشـند تـا بـراي      دهی مطلـوبی ب   توان بذر 
 بـذر   ،پاشی و اصـالح مراتـع فرسـوده        بذر يتوسعه

طرفی با توجه بـه گرانـی       از  . دکافی در اختیار باش   
هاي خارجی براي خودکفایی کشور الزم اسـت        بذر

تولید شوند کشور اي در داخل     تا بذر گیاهان علوفه   
ــان   ). 6( ــشت گیاه ــایی و ک ــتا شناس ــن راس در ای

اي مناسب براي شرایط اقلیمی متفاوت نیـل        علوفه
  .به خودکفایی را تسریع خواهد کرد

 مطلوبی  هاي دلیل داشتن ویژگی    به 1 اسپرس
هـایی بـا    نظیر مقاومت به خشکی، رشـد در خـاك        

میزان فسفر پایین، مقاومت بـه سـرماي زمـستان،          
تر  داري طوالنی عدم ایجاد نفخ در دام، خاصیت نگه     

ها، کیفیت خـوب علوفـه    ها و عدم ریزش برگ برگ
هاي شنی، سطح زیر کشت آن    و سازگاري به خاك   

. اسـت هاي اخیـر در کـشور توسـعه یافتـه       در سال 
اي   تـرین گیـاه علوفـه       اسپرس پس از یونجـه مهـم      

  ).13(آید  شمار می به
کشت و کار اسـپرس بـه لحـاظ چنـد سـاله             
بودن، دارا بودن چندین چـین در سـال و کـاهش            

یت ز اهم ی بستر کاشت حا   ي کشت و تهیه   يهزینه
هـاي آن   اما باید توجه نمود که تعـداد چـین   . است

                                                
1- Onobrychis  vicifolia 
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 سـال  4ادي آن کمتر از یونجه بـوده و عمـر اقتـص         
عنـوان یـک گیـاه مفیـد در         اسپرس به ). 14(است  

ایـن  ). 17 و   8(مورد توجـه اسـت      نیز  تولید عسل   
گیاه داراي شهد شیرینی است کـه جـاذب بـسیار           

هـاي آن  خوبی براي زنبور عسل بوده و از شهد گل       
  ). 17(آید  دست می هعسل مرغوبی ب

اســپرس بــه ســرخرطومی یونجــه کــه از     
آید کـامالً مقـاوم    شمار می  یونجه به ترین آفات    مهم

 اسپرس را به  ) 21(سوارس و همکاران    ). 20(است  
عنوان گیاهی بیابانی، مقاوم به خـشکی و شـوري،          

اي در حــد یونجــه و  پــر محــصول بــا ارزش علوفــه
هـاي خـشک و بیابــانی    مناسـب بـراي اکوسیـستم   

بیـان داشـت کـه      ) 12(علیـزاده    .انـد   معرفی کرده 
شک و سـرد سـازگاري خـوبی        اسپرس در اقلیم خ   

هاي اصالح مرتع از ایـن   توان در برنامه   داشته و می  
دسـت   هبر خالف برخی نتایج ب     .گونه استفاده نمود  

بیــان داشــتند کــه ) 16(آمــده، کــوپر و همکــاران 
اسپرس تحمل به شـوري، وقـوع آب ایـستادگی و           
خاك اشباع را ندارد و فواصل آبیاري نزدیک طـول    

  .کند وتاه میعمر این گیاه را ک
ــزایش   از اهــداف مهــم اصــالحی اســپرس اف

هـاي محیطـی،     عملکرد علوفه، مقاومـت بـه تـنش       
 و 19، 18(باشـد   پایداري زراعت و عملکرد بذر می   

یکی از اثرات کمبـود علوفـه در کـشور فـشار       ). 23
ها بـه مراتـع و در نهایـت تخریـب           بیش از حد دام   

از راهکارهـاي اساسـی جهـت     . مراتع کـشور اسـت    
مین علوفه درکشور، تولید بذر کافی و با کیفیـت          أت

همین دلیل افـزایش عملکـرد       به). 7(مناسب است   
  اي برخوردار بـوده و بـه عنـوان           ت ویژه بذر از اهمی

). 10(باشـد     یکی از اهداف اصالحی مـد نظـر مـی         
اي اسـت کـه توسـط     عملکرد بـذر صـفت پیچیـده      

ر  تنها ب  ،شود و گزینش     کنترل می   تعداد زیادي ژن  
به . باشد اساس عملکرد اغلب همراه با موفقیت نمی 

هـاي    هـاي شناسـایی تـوده      همین دلیل یکی از راه    
ــه رابطــه   ــفاتی اســت ک  يپرمحــصول بررســی ص

داري با عملکرد بذر دارند تـا بـا گـزینش یـا               معنی
هـاي مطلـوب در       ها نسبت به تجمـع ژن      حذف آن 

  ). 6(ارقام اصالح شده اقدام گردد 
 36یق حاضر به منظور بررسی      بنابر این، تحق  

اکوتیپ اسپرس از نظر عملکرد بذر و صفات دیگـر          
و ارزیابی ارتباط این صفات با عملکرد بذر صـورت          

  .گرفت
  ها مواد و روش

 اکوتیپ اسپرس داخلی و خارجی از       36بذور  
بخش تحقیقـات منـابع طبیعـی مرکـز تحقیقـات           

شـرقی   کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجـان  
ــ آزمــایش در فــصل زراعــی ایــن بخــش از  وه تهی

. مرکز اجـرا شـد    این   در ایستگاه تحقیقاتی     1387
 1هاي مورد مطالعـه در جـدول         مشخصات اکوتیپ 

ــده اســت   ایــستگاه در بیــست و پــنج   .آورده ش
کیلومتري جنوب غرب شهرستان تبریز واقع شـده        

 متر بوده   1359است، ارتفاع ایستگاه از سطح دریا       
 ي دقیقـه  2 درجـه و     46یایی آن و مختصات جغراف  
 عــرض ي دقیقــه25 درجــه و 37طــول شــرقی و 

خاك سطحی ایستگاه داراي بافت . باشدشمالی می
شــنی و خــاك زیــرین داراي بافــت لــومی بــوده و 

هدایت الکتریکـی   . قابلیت نفوذ نسبتاً سریعی دارد    
زیمـنس بـر متـر       دسـی  5/1خاك    اشباع يهعصار

   .باشد  می9/7 آن  pHو
 بـا  6×6یش در قالب طرح التیس مربـع        آزما

پس از عملیات شخم، تسطیح و    . دو تکرار اجرا شد   
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 1384بنـدي، بـذور در نیمـه دوم فــروردین     کـرت 
 خط یـک    3هر واحد آزمایش شامل     . کشت گردید 

میـزان بـذر   . متـر بـود    سـانتی  25متري به فواصل    
 دانـه در  300مصرفی بـر اسـاس وزن هـزار دانـه،          

آبیاري و کوددهی برحسب    . دیدمترمربع تعیین گر  
صـورت دسـتی    هاي هرز بـه   نیاز گیاه و وجین علف    

سال استقرار گیـاه    ) 1384(سال اول   . انجام گرفت 
) 1386 و 1385(سـوم  هـاي دوم و   بود و در سـال    

ها از نظر عملکرد علوفـه و صـفات مـرتبط            اکوتیپ
ارزیابی بـر   ) 1387(در سال چهارم    . ارزیابی شدند 

 .ر و صفات مـرتبط انجـام گرفـت   اساس عملکرد بذ 
 تعـداد روز تـا      :عبارت بودند از  صفات مورد مطالعه    

 يهدهی، دوردهی، تعداد روز تا اتمام گل    شروع گل 
بنـدي، تعـداد روز    دهی، تعداد روز تا شروع دانه  گل
 ، ارتفـاع بوتـه    ،بندي  دانه يبندي، دوره  اتمام دانه  تا

آذین،  گل طول   ،گره  میان يه فاصل ،گره تعداد میان 
 تعداد  ، تعداد گلچه در گل آذین     ،گل آذین طول دم 

گـرم در متـر     (  عملکرد بیولوژیک  ،بذر در گل آذین   
وزن هزار  و  ) گرم در متر مربع   (، عملکرد بذر    )مربع
   .دانه

هاي چـین    الزم به توضیح است که فقط داده      
دلیل باال بودن عملکـرد بـذر مـورد بررسـی            اول به 

کـه گیـاه چنـد سـال      به اینقرار گرفتند و با توجه  
) اول فـروردین  (قبل کشت شده بود یک روز ثابت        

. گیري تعداد روزها انتخاب شد     أ اندازه   عنوان مبد  به
 بوتـه  15مبنـاي میـانگین    صفات مورد مطالعه بـر   

در هـر واحـد آزمایـشی کـه         ) گیـري واحد نمونـه  (
ــه ــورد     ب ــد م ــده بودن ــاب ش ــصادفی انتخ ــور ت ط

تجزیـه واریـانس صـفات    . ر گرفتنـد  گیري قرا  اندازه
قبـل از  . صورت طـرح التـیس مربـع انجـام شـد       به

تجزیه واریانس، نرمال بودن توزیع انحرافات بـراي        

.  صفات آزمـون و مـورد تاییـد قـرار گرفـت           يکلیه
ــریب     ــفات، از ض ــین ص ــاط ب ــی ارتب ــراي بررس ب

 يتجزیــه. همبــستگی پیرســون اســتفاده شــد   
ـ          1ه گـام  رگرسیون براي عملکرد بذر به روش گام ب

جهت تعیـین متغیرهـاي مـستقلی کـه         . انجام شد 
درصد بیشتري از تغییرات متغیر وابسته را توجیـه         

بـراي  .  علیت استفاده گردیـد    يکنند، از تجزیه   می
ــه ــرم   دادهيتجزی ــا از ن ــامپیوتري  ه ــاي ک  افزاره

MSTATC، SPSS و EXCELاستفاده شد .  
  نتایج و بحث

 مـورد   نتایج حاصل از تجزیه واریانس صـفات      
مطالعه در چین اول براساس طرح التیس ساده در      

 صـفات   يبـراي کلیـه   .  آورده شده اسـت    2جدول  
بنـدي و   جز تعداد روز تا اتمام دانـه    همورد ارزیابی ب  

هـاي    تعداد گلچه در گل آذین واریانس بین بلـوك        
تر از واریانس خطاي آزمایش بـود کـه         ناقص بزرگ 

با توجـه   .  داد بندي ناقص را نشان     موثر بودن بلوك  
 يهاي ناقص اثـر تیمـار بـراي کلیـه         به تأثیر بلوك  

بـراي  . جز دو صفت مذکور تـصحیح شـد       هصفات ب 
بندي و تعـداد گلچـه    صفات تعداد روز تا اتمام دانه  

در گـل آذیــن، تجزیـه واریــانس بـر اســاس طــرح    
  .هاي کامل تصادفی انجام گرفت بلوك

هاي مورد مقایسه از نظـر تعـداد          بین اکوتیپ 
بنـدي و عملکـرد بیولوژیـک در      روز تا شـروع دانـه     

 درصد و از نظر طـول گـل آذیـن،    5سطح احتمال   
تعداد گلچه در گل آذین، تعداد بذر در گل آذیـن،           

 1وزن هزار دانه و عملکرد بذر در سـطح احتمـال            
ــ ــ یـدرصــد اخــتالف معن در . ود داشــتـداري وج

هـا از نظـر تعـداد روز تـا          که تفـاوت اکوتیـپ    حالی
                                                
1 -Stepwise  
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 يهدهی، دوردهی، تعداد روز تا اتمام گل    ع گل شرو
 يهبنـدي، دور    دهی، تعـداد روز تـا اتمـام دانـه         گل
گـره، تعـداد      میـان  يبندي، ارتفاع بوته، فاصله     دانه
آذیـن و شـاخص برداشـت         گـل   گره، طول دم   میان
دار بـین   تفـاوت معنـی  . )2جـدول   (دار نبـود   معنی

یکـی بـاال     وجود تنوع ژنت   يهها نشان دهند    اکوتیپ
از تنـوع موجـود   . از نظر صفات مـورد ارزیـابی بـود    

هاي در حال تفکیـک،       توان براي تولید جمعیت     می
هـاي   یـابی ژن    تولید ارقـام جدیـد و نیـز در مکـان          

  . صفات استفاده کرديکنترل کننده
ــان   ــشاه خ ــین   ) 3( پورعرب ــه هم ــا مطالع ب

هـا از    داري را بین اکوتیـپ     ها، تفاوت معنی   اکوتیپ
گـره و ارتفـاع بوتـه در سـطح            میـان  يفاصـله نظر  

 درصد گـزارش کـرد کـه بـا نتـایج ایـن        1احتمال  
ــایرت داشــت  ــایش مغ ــرایط آب و. آزم ــوایی  ش ه

متفاوت سال ارزیابی، اختالف در شرایط ارزیـابی و     
 .تواند دلیل این امر باشد     اهداف این دو تحقیق می    

در بین صفات مورد ارزیـابی، تعـداد روز تـا اتمـام             
ــا گــل  درصــد، کمتــرین و شــاخص 77/1دهــی ب

ــا   ــت ب ــریب   47/23برداش ــشترین ض ــد، بی  درص
ضـریب تغییـرات   ). 2 جـدول (تغییرات را داشـتند   

ــزان     ــه می ــده اســت ک ــتاندارد ش ــار اس ــک معی ی
دهد و پـایین   تکرارپذیري ارزش صفات را نشان می 

گر تأثیر کم محیط بـر صـفات مـورد       بودن آن بیان  
توان اظهار داشت کـه از    بنابراین، می . باشد  نظر می 

هـا    دهی، اکوتیـپ  نظر صفت تعداد روز تا اتمام گل      
که  در صورتی . ثیر محیط قرار گرفتند   کمتر تحت تأ  

ها  ثیر بیشتري بر شاخص برداشت اکوتیپأمحیط ت
  .داشت

  همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه
 بـین صـفات در      يهی سـاد  ضرایب همبـستگ  

اد روز تـا شـروع      تعـد . ده اسـت  ـ آورده ش  3جدول  
دار با تعـداد روز      دهی همبستگی مثبت و معنی    گل

 ،بنـدي  دهی، تعداد روز تـا شـروع دانـه    تا اتمام گل  
تعداد گلچه در گل آذین و تعداد بذر در گل آذیـن    

دهی و   گل يهدار با دور    و همبستگی منفی و معنی    
همبستگی تعـداد روز تـا      . بندي داشت  دانه يدوره

بنـدي    عـداد روز تـا شـروع دانـه        دهی با ت  اتمام گل 
بندي منفـی و       دانه يهدار ولی با دور     مثبت و معنی  

دهـی باعـث     گل يهافزایش طول دور  . دار بود   معنی
کاهش تعداد گلچه در گل آذیـن و تعـداد بـذر در             

هایی بـا تعـداد روز تـا     در اکوتیپ. گل آذین گردید  
بندي بیشتر، طول دم گل آذین و تعداد          شروع دانه 

ولی تعداد روز تا اتمام . در گل آذین زیاد بود    گلچه  
ــه . بنــدي کــاهش داشــت  دانــهيهبنــدي و دور دان

رفت افزایش تعداد روز تـا اتمـام         چنانکه انتظار می  
بنـدي گردیـد     دانـه  يهبندي باعث افزایش دور     دانه

. ها کوتاه بود   آذین در این اکوتیپ     ولی طول دم گل   
ول ـ بـا طـ    ديـــ بن   دانـه  يهن دور ـگی بی ــهمبست

آذین و تعداد گلچـه در گـل آذیـن منفـی و               گلدم
 يگـره و فاصـله  افزایش تعـداد میـان  . دار بود  معنی
  .گره، باعث افزایش ارتفاع بوته گردیدمیان

ــشاه ــان  پورعرب ــت و  ) 3(خ ــستگی مثب همب
گــره داري بـین ارتفــاع بوتـه و تعــداد میـان    معنـی 

 در  نیز اظهار داشت کـه    ) 4(پورفرهاد  . گزارش کرد 
گره باعث افزایش    میان يگیاه یونجه افزایش فاصله   

هاي فوق بـا نتـایج ایـن         یافته. گردد  ارتفاع بوته می  
رفـت    که انتظـار مـی     چنان. تحقیق مطابقت داشت  

گـره بـا    دار تعـداد میـان      همبستگی منفی و معنـی    
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ولی کـاهش   . بینی بود   گره قابل پیش    میان يهفاصل
ــا شــاخص برداشــت در اکوتیــپ  يه فاصــلهــایی ب

دلیــل  گــره و ارتفــاع بوتــه بیــشتر شــاید بــه میــان
همبستگی مثبت عملکرد بیولوژیک با ارتفاع بوتـه        

گـره و همبـستگی منفـی عملکـرد        میان يهو فاصل 
  . گره باشد  میانيبذر با ارتفاع بوته و فاصله

در اسپرس بـین ارتفـاع      ) 22(ترك و چیلک    
ت و  بوته و تعداد بذر در گل آذین همبستگی مثبـ         

هـاي ایـن     دست آوردند که با یافته     ه ب ي را دار  معنی
ــت  ــایرت داش ــه مغ ــی. مطالع ــاوت در   م ــوان تف ت

هاي مـورد بررسـی و شـرایط آب و هـوایی         اکوتیپ
  .متفاوت این دو آزمایش را دلیل این امر ذکر کرد

داد گلچه در گـل آذیـن، طـول         ـبا افزایش تع  
. گــل آذیــن و طــول گــل آذیــن افــزایش یافــتدم

ملکـرد بـذر بـا عملکـرد بیولوژیـک و           همبستگی ع 
تـرك و  . دار بـود  شاخص برداشـت مثبـت و معنـی    

گزارش نمودند که بین عملکرد بذر با      ) 22(چیلک  
 آذیـن و وزن هـزار دانـه ارتبـاط            تعداد بذر در گل   

داري وجـود دارد کـه بـا نتـایج ایـن       مثبت و معنی 
در این پژوهش وزن هـزار      . پژوهش مغایرت داشت  

داري   ک از صـفات همبـستگی معنـی       دانه با هیچ ی   
ضمناً بین شاخص برداشت و تعداد بذر در    . نداشت

  .گل آذین نیز ارتباطی مشاهده نگردید
کـه اکثـر صـفات      طور کلی با توجه به ایـن         به

داراي روابط مختلفی با عملکرد هستند، بنـابراین،        
توانـد مبنـاي کـاملی بـراي          همبستگی ساده نمـی   

تواند   علیت میيا تجزیهدر این راست. قضاوت باشد
  .جهت تکمیل اطالعات مربوط مفید واقع شود

  تجزیه رگرسیون چندگانه
نتـایج تجزیـه واریـانس رگرسـیون چندگانـه      

روش رگرسیون گام به گـام در       براي عملکرد بذر به   
در مـدل بـرازش یافتـه بـا         .  آمـده اسـت    4ل  جدو

 درصد، ارتفاع   64ضریب تبیین تصحیح شده برابر      
بوته، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانـه در مـدل           

بیان داشتند کـه   ) 22(ترك و چیلک    . باقی ماندند 
عملکرد بذر به ارتفاع بوته و وزن هزار دانه بستگی          

د، در شبدر سفی  ) 11(ضیائی نسب و جعفري     . دارد
. گره را بر عملکـرد بـذر مـؤثر دانـستند          طول میان 

بـا انجـام رگرسـیون      ) 10(ضیائی نسب و جعفري     
چندگانه براي عملکرد بذر شبدر قرمز نشان دادند        

گـره، تعـداد گلچـه در گـل آذیـن و             که طول میان  
تعداد بذر در گل آذین از صفات موثر بـر عملکـرد            

  .بذر هستند
  تجزیه علیت

یه رگرسیون چنـد گانـه،      بر اساس نتایج تجز   
براي صفاتی که در مدل رگرسیونی بـاقی ماندنـد،          

 ينتایج حاصل از تجزیه   . ت انجام شد   علی يتجزیه
 درج  1 و شـکل     5علیت عملکـرد بـذر در جـدول         

عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه هـر        . شده است 
طـور مـستقیم باعـث افـزایش عملکـرد بـذر            هدو ب 

کرد بیولوژیک بیشتر از شدند؛ ولی اثر مستقیم عمل    
که ارتفاع بوتـه اثـر       با وجود این  . وزن هزار دانه بود   

منفی بر عملکرد بذر داشت اما از طریـق عملکـرد           
طور غیرمستقیم تاثیر آن بـر عملکـرد         هبیولوژیک ب 

همبـستگی مثبـت    . بذر تـا حـدي تعـدیل گردیـد        
  باعـث  عملکرد بیولوژیـک و ارتفـاع بوتـه احتمـاالً         

از طریـق   مـستقیم ارتفـاع بوتـه       افزایش اثـر غیـر      
اثـر  . عملکرد بیولوژیک بر عملکرد بذر شـده اسـت        
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مقدار . متغیرها چندان زیاد نبود    غیر مستقیم سایر  
  . برآورد شد574/0اثرات باقیمانده 

بیشترین اثر مستقیم بر    ) 22(ترك و چیلک    
عملکرد بذر را مربوط به ارتفـاع بوتـه و وزن هـزار             

ک بررسـی روي شـبدر    در یـ  . دانه گـزارش کردنـد    
گره و تعداد گلچه     قرمز مشخص شد که طول میان     

در گل آذیـن بـه صـورت مـستقیم باعـث افـزایش        
ولی تعداد بذر در گل آذیـن       . شوند عملکرد بذر می  

بیشترین اثـر مـستقیم منفـی را بـر عملکـرد بـذر             
این در حالی بود که تعـداد گلچـه در گـل            . داشت
ملکـرد بـذر را    ع،گـره  طول میـان  يواسطههآذین ب 

  ).10(افزایش داد 

صـفت عملکـرد در گیاهـان زراعـی از جملــه     
اسپرس پیچیده اسـت و بـراي رسـیدن بـه تولیـد         
بیشتر عالوه بر شناخت عوامل مهمی نظیر تـوارث         

ها  و محیط، صفات مؤثر بر عملکرد و روابط بین آن    
بنـابراین، بـا توجـه بـه اثـر          . را نباید نادیده گرفت   

لکرد بیولوژیک بر عملکرد بـذر و       مستقیم باالي عم  
مـستقیم ارتفـاع بوتـه از طریـق         اثر مثبـت و غیـر     

تــوان گفــت کــه عملکــرد  عملکــرد بیولوژیــک مــی
عنـوان معیـار مناسـبی بـراي      تواند به بیولوژیک می 

ــاال در   گــزینش اکوتیــپ ــذر ب ــا عملکــرد ب هــایی ب
  .هاي اصالح نباتات مورد استفاده قرارگیرد برنامه

  اسپرسهاي مورد بررسیاکوتیپ - 1جدول 
 

 اکوتیپ شماره اکوتیپ شماره
1 (MIX) 2985 19 (P-4) 20291 
2 (P-9) 3013 20 (P-2) 3002 
3 (P-6) 3002 21 (P-4) 1174 
4 (P-1) 20297 22 (P-9) 20297 
5 (MIX)2979 23 (MIX) 20270 
6 (P-12) 1174 24 (P-8) 20291 
7 (P-2) 20290 25 (P-7) 2979 
8 (MIX) 3026 26 (MIX) 3002 
9 (MIX) 20290 27 (MIX) 20360 
10 (P-10) 20290 28 (P-8) 20297 
11 (MIX) TABRIZ 29 (P-8) 20290 
12 (MIX) 1372 30 (P-10 )3002 
13 (MIX) 1174 31 محلی( هریس(  
14 (MIX) 20297 32 محلی( بناب(  
15 (MIX) 325 33 محلی( سراب(  
16 (MIX) 20291 34 محلی( امند(  
17 (P-3) 2985 35 محلی( هشترود(  
18 (MIX) 3013 36 محلی(خسروشهر(  
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  اکوتیپ اسپرس36یه واریانس صفات اندازه گیري شده در تجز - 2جدول 
 

  میانگین مربعات

درجه   منابع تغییر
  اديزآ

 تا هاتعداد روز
  دهیشروع گل

 تا هاتعداد روز
  دهیاتمام گل

دوره 
  دهیگل

تعداد روز 
تا شروع 
  دانه بندي

تعداد روز 
تا اتمام 
  دانه بندي

دوره دانه 
  بندي

ارتفاع 
  بوته

تعداد 
 گرهمیان

  در ساقه

فاصله 
  گرهمیان

  45/7  605/0  058/256  889/186  014/115  681/8  125/0  005/4  125/3  1  تکرار

  473/0  333/0  882/26  715/17  468/10  976/3*  842/1  838/0  957/2  35  اکوتیپ

  061/1  494/0  791/58  556/11  464/4  231/6  275/1  217/1  508/3  10  بلوك ناقص

 خطاي بلوك
  286/0  268/0  430/18  862/8  594/7  541/1  985/0  573/0  892/1  25  ناقص

خطاي بلوك 
  -  -  -  -  700/6  -  -  -  -  35  کامل

  24/9  85/6  2/9  94/8  99/2  62/2  05/14  77/1  8/3  )درصد(ضریب تغییرات 
  %1 و 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی:  **و *

 
 
 
2  جدوليادامه  

 
  میانگین مربعات

  
  منابع تغییر

  
 درجه
  آزادي

طول دم 
گل 
  آذین

طول گل 
  آذین

تعداد گلچه 
در گل 
  آذین

تعداد بذر 
در گل 
  آذین

عملکرد 
  بیولوژیک

شاخص 
  برداشت

وزن هزار 
  عملکرد بذر  دانه

  772/4831  060/9  142/43  681/45350  881/118  550/21  948/3  492/0  1  تکرار
  395/740**  295/8**  069/60  343/6356*  014/18**  235/25**  579/1**  548/2  35  اکوتیپ

  523/155  908/1  186/42  097/6999  386/4  262/4  788/1  796/1  10  بلوك ناقص
  998/141  757/1  988/34  434/2372  260/3  032/8  275/0  391/1  25  خطاي بلوك ناقص
  -  -  -  -  -  955/6  -  -  35 خطاي بلوك کامل

  07/17  91/5  47/23  08/19  08/10  5/8  58/6  18/8  )درصد(ضریب تغییرات 
  %1 و 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی:  **و *
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  اکوتیپ اسپرس36 همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در -3جدول 
 

)1 (  صفت  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 11(  ) 12(  ) 13(  ) 14(  ) 15(  ) 16(  )17(  

                 1  تعداد روز تا شروع گلدهی) 1(
64/0**  تعداد روز تا اتمام گلدهی) 2(  1                

-86/0**  دوره گلدهی) 3(  18/0-  1               

44/0**  ع دانه بنديتعداد روز تا شرو) 4(  **62/0  15/0-  1              
-20/0  تعدادروز تا اتمام دانه بندي) 5(  11/0-  2/0  *35/0-  1             
-38/0*  دوره دانه بندي) 6(  *41/0-  22/0  **74/0-  **87/0  1            
-028/0  ارتفاع بوته) 7(  1/0-  01/0-  002/0  08/0-  04/0-  1           
-13/0   در ساقهداد میانگرهتع) 8(  001/0-  18/0  08/0-  26/0  22/0  *39/0  1          

04/0  فاصله میانگره) 9(  17/0-  15/0-  01/0  3/0-  18/0-  **70/0  *35/0-  1         
25/0  طول دم گل آذین) 10(  01/0  31/0-  *34/0  *35/0-  **43/0-  06/0  10/0-  14/0  1        
20/0  طول گل اذین) 11(  02/0-  3/0-  02/0  11/0-  06/0-  20/0-  12/0  28/0-  25/0  1       
62/0**  تعداد گلچه در گل آذین) 12(  3/0  **62/0-  *34/0  28/0-  *37/0-  21/0-  02/0-  21/0-  *37/0  **70/0  1      
35/0*  تعداد بذر در گل آذین) 13(  12/0  *4/0-  15/0  2/0-  2/0-  17/0-  12/0  24/0-  16/0  **66/0  **62/0  1     
-15/0  عملکرد بیولوژیک) 14(  04/0  24/0  12/0-  11/0  19/0  21/0  12/0-  28/0  05/0-  11/0-  08/0-  19/0-  1    
11/0  شاخص بر داشت) 15(  21/0  02/0-  15/0-  16/0  14/0  **62/0-  23/0-  **45/0-  08/0-  11/0  21/0  0 03/0-  1   
-08/0  وزن هزار دانه) 16(  25/0-  04/0-  01/0-  29/0-  15/0-  07/0  28/0-  29/0  23/0-  06/0-  16/0-  11/0-  05/0-  03/0  1  

-02/0  عملکرد بذر) 17(  17/0  13/0  17/0-  21/0  23/0  27/0-  25/0-  10/0-  09/0-  01/0-  11/0  14/0-  **69/0  **66/0  04/0  1 
 %1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی:  ** و *

له 
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هاي اسپرسدر اکوتیپعملکرد بذر تجزیه واریانس مربوط به رگرسیون چند گانه به روش گام به گام براي  - 4 جدول  

 
  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  581/2895**  3  رگرسیون

  442/133  32  انحراف از رگرسیون

    35 کل

 %1معنی دار در سطح احتمال :  **        
  
  

  هاي اسپرس مورد مطالعهاکوتیپ تجزیه علیت عملکرد بذر با صفات مرتبط در - 5جدول 
 

  اثر غیر مستقیم از طریق  
  

  وزن هزار دانه  عملکرد بیولوژیک  ارتفاع بوته  اثر مستقیم
ضرایب همبستگی 
  ساده با عملکرد بذر

  -273/0  007/0  164/0  -  -444/0  ارتفاع بوته

  691/0  -005/0  -  -092/0  789/0  عملکرد بیولوژیک

  036/0  -  -04/0  -029/0  106/0  وزن هزار دانه

    574/0= باقیمانده 

 
 

 بذرعملکرد 

 ارتفاع بوته

 هزار دانه وزن

 عملکرد بیولوژیک

      باقیمانده   

208/0 

051/0- 

574/0 

106/0 

444/0- 

789/0 067/0 

 

  اسپرس هاياکوتیپدر صفات مرتبط با آن  دیاگرام تجزیه علیت عملکرد بذر و - 1شکل 
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