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چکیده

ها و پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف بر و اجزاي آن، تجزیه همبستگیدانهبه منظور تعیین روابط میان عملکرد

آباد در قالب در مرکز تحقیقات کشاورزي صفی1388، در سال 504شاهدالین جدید سویا به همراه رقم 16عملکرد دانه سویا ، تعداد 

متر با فاصله پنج خط کشت بطول چهارهر پالت شامل . با سه تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتتصادفییک طرح بلوك کامل

و شاخص برداشت یاد که عملکرد بیولوژیکنتایج نشان د. تنظیم گردیدسانتیمتر کشت پنجسانتیمتر و فاصله بوته روي خط60خطوط 

از نتایج رگرسیون چند پارامتري به . دبودنداراي بیشترین ضریب همبستگی مثبت با عملکرد دانه r=۵٣/٠و r=۶۴/٠به ترتیب با 

دانه و دص، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، وزن یمشخص شد که صفات درصد پروتئین، عملکرد بیولوژیکBackwardصورت 

نتایج تجزیه علیت مشخص کرد که عملکرد دانه در بوته، .  باشندمی٢R=٨٣/٠صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه با ،عملکرد دانه در بوته

دانه داراي اثرات صدشاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی داراي بیشترین اثرات مستقیم مثبت، و صفات تعداد دانه در بوته و وزن 

هاي اصالحی سویا  باید صفات عملکرد دانه در بوته، شاخص برداشت، لذا در برنامه. یم مثبت باالیی بر عملکرد سویا بودندمستقغیر

.دانه به ترتیب اولویت، مد نظر قرار گیرندصدعملکرد بیولوژیکی، تعداد دانه در بوته و وزن 

.ت، تجزیه علیسویا ، ضرایب همبستگی:واژه هاي کلیدي 
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مقدمه

Glycine max(سویا  L. (عملکرد دانه که . یکی از گیاهان روغنی مهم می باشد که در تغذیه انسان و دام نقش موثري دارد

اگرچه دانستن میزان ارتباط بین صفات باعث . غالباً در ارتباط با تغییر در سایر صفات سویا استباشدژنی مییک صفت پلی

ها میزان قدرت همبستگیهمطالع. ولی به تنهایی کافی نیستشودهاي اصالحی میاي انتخاب بهتر در برنامهافزایش توانایی بر

براي بهبود صفت پیچیده نظیر . دهدات آنها را نسبت به همدیگر نشان میتغییرارتباط بین صفات مختلف و همچنین جهت 

ب صفاتی که نقش موثر و مستقیم بیشتري را در افزایش عملکرد ها و آنالیز علیت براي انتخاعملکرد بهتر است از هبستگی

که توضیحات قابل پذیرش از همبستگی میان صفات بر پایه یک مدل علت هدف از تجزیه علیت این است.استفاده شود،دارند

اثرات مستقیم و در این روش ضرایب همبستگی به. و معلولی ارائه شود، و اهمیت صفات موثر بر یک صفت خاص برآورد گردد

).1376فرشادفر، (شودگیري میاي از متغیرهاي مستقل بر یک متغیر وابسته تقسیم، و اهمیت آنها اندازهمستقیم مجموعهغیر

در گیاه سویا مقدار روغن با پروتئین و وزن دانه همبستگی منفی دارد، ولی بین مقدار پروتئین و وزن دانه همبستگی مثبت 

Kamel(شت وجود دا et al., 1970(. صفات تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد غالف در بوته و روز تا گلدهی داراي

Sharma(دبودنهمبستگی مثبت با عملکرد دانه  et al., 1971( . وجود همبستگی مثبت بین صفات تعداد شاخه فرعی و

Sengupta(شده بود تعداد غالف در بوته با عملکرد دانه سویا گزارش  et al., 1972( . صفات تعداد غالف در بوته و تعداد

37پس از بررسی ).Pendy and Torri, 1973(اند شدهر عملکرد سویا گزارش بدانه در غالف به عنوان موثرترین عوامل 

با توجه ، وشتکه تعداد غالف در بوته باالترین همبستگی را با عملکرد دانه داکردندواریته سویا از طریق تجزیه علیت گزارش 

از طریق غیر مستقیم به روابط علت و معلولی نیز تعداد غالف در بوته بیشترین اثر مثبت را بر عملکرد دانه داشته و ارتفاع بوته 

Rajput(بودرد موثر بر عملک et al., 1986(.عملکرد باال در سویا معموالً با ارتفاع هاي منتشر شده همچنین در گزارش

Diaz(شت دابوته ارتباط بیشتر  et al., 1987( . همبستگی و تجزیه علیت پس از دو سال مطالعهدر نتایج به دست آمده

Das(گرفت فوق مورد تایید قرار گزارش ،سویا et al., 1989(. دانه و تعداد دانه در صدصفات تعداد غالف در بوته، وزن

Amaranthath(ر عملکرد دانه داشتند بوته، اثر مستقیم بیشتري ب et al., 1990(. براي تجزیه علیت در گزارشی پس از

از اهمیت بیشتري در انتخاب سویا براي وزن صد دانه و تعداد غالف پر در گیاهصفات که هفت صفت در سویا مشخص شد 

Sutigihno(بودند برخوردار بیشترتولید دانه et al., 1992(. ات وزن که صفدندنموخود اظهارگزارشدرسایر محققان نیز

Mishra(شتند دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غالف در بوته، اثر مستقیم زیادي بر عملکرد دانه داصد et al., 1994(.

و بعد از آن صفات عملکرد سویا بوده با عملکرد دانه در بوته ) r=92/0(تعداد دانه در بوته داراي بیشترین همبستگی مثبت 

پس از بررسی تغییرات خصوصیات همچنین .)1380رضایی زاده و همکاران، ( در بوته قرار داشتندبیولوژیکی و تعداد غالف 
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که انتخاب براي افزایش عملکرد دانه در سویا باید به گزارش شدرشد، عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام قدیمی و جدید سویا ، 

باشند)CGR(رشدسرعتو)TDM(ماده خشک کل که داراي مقادیر باالصورت غیر مستقیم از طریق انتخاب ارقامی 

Jason(صورت گیرد et al., 2009.(

در TDM، بلکه به مقدار بیشتر شتتر شدن حفظ برگها ارتباطی نداپیشرفت عملکرد دانه در ارقام جدید سویا به طوالنی

Kumudini(شت بستگی داطی دوره پر شدن دانه و شاخص برداشت et al., 2001(.امل عTDMر بر ثبه عنوان عامل مو

Feredrich(شد بیانافزایش عملکرد دانه  et al., 1991.(و اجزاي دانههدف از این بررسی مطالعه روابط میان عملکردلذا

.آن، تجزیه ضرایب همبستگی ساده میان صفات، و تعیین صفاتی است که اثر بیشتري بر عملکرد دانه سویا دارند

هامواد و روش

22در جه و 32آباد دزفول با عرض جغرافیایی در مرکز تحقیقات کشاورزي صفی1388-89در سال زراعی این تحقیق 

داراي بافت انجام تحقیقخاك محل . گردیدمتر از سطح دریا اجرا82دقیقه و ارتفاع 32درجه و 48دقیقه، طول جغرافیایی 

هاي هرز از به منظور مبارزه با علفپس از عملیات تهیه زمین. بر متر بوددسی زیمنسEC=57/0و pH=64/7رسی با –لومی

کیلوگرم در هکتار سولفات 200مقدار .لیتر در هکتار به صورت پیش کاشت استفاده گردید5/2کش ترفالن به میزان علف

با توجه . ه صورت پایه مصرف گردیدکیلوگرم در هکتار کود اوره ب50کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و 150پتاسیم ، 

برگی 4-6در دو مرحله اورههاي تثبیت کننده ازت سویا در این آزمایش، ازت مورد نیاز به صورت سركبه عدم فعالیت باکتري

بر اساس. کیلوگرم در هکتار در اختیار گیاه قرار گرفت100کیلوگرم در هکتار و مرحله دانه بندي به میزان 150به میزان 

ترین تاریخ کاشت براي ارقام موجود، اواسط تیر ماه تعیین هاي گذشته، مناسبزراعی سالنتایج به دست آمده از تحقیقات به

تجارتی رقمالین جدید و یک 16با تحقیقاین . تیر ماه کشت و آبیاري شد20شده و به همین دلیل این آزمایش در تاریخ 

هاي مورد استفاده در این لیست و شجره الین.کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردیدهايبلوكسویا در قالب طرح)شاهد(

زراعی تعیین الگو و تراکم کشت مطلوب سویا بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات به. آورده شده است1تحقیق در جدول

پنج فاصله بین بوته ها روي خط کشت ، مترپنجمتري بطول سانتی60پشته چهار هر پالت آزمایش شامل در خوزستان، 

ط و وآزمایشی پس از حذف خطمیزان عملکرد دانه در پالت . خط کشت در نظر گرفته شدیکو بر روي هر پشته نتی مترسا

سایر خصوصیات شامل ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد . متر مربع برداشت گردید8/4فواصل حاشیه از مساحت 

. عی، تعداد گره روي ساقه اصلی و ارتفاع اولین غالف با توجه به متوسط گرفته شده از پنج بوته تصادفی ثبت شدفرهايشاخه

محاسبهبه . هاي مختلف بوته ثبت گردیدغالف برداشت شده تصادفی از  قسمت30صفت تعداد دانه در غالف از متوسط 

حاصل نیز پس از دانهشک شدن و قبل از کوبیدن وزن شده و شاخص برداشت، وزن کل پالت آزمایشی برداشت شده پس از خ
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در موسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهال NMRهاي برداشت شده به روش درصد روغن و پروتئین دانه. کوبیدن توزین گردید

واریانس تجزیه MSTATCهاي حاصل به کمک نرم افزارداده.تعیین گردید) هاي روغنیبخش تحقیقات دانه(و بذر کرج

میانگین سه با استفاده ازضرایب همبستگی بین صفات .بندي شدندهاي حاصل با استفاده از روش دانکن گروهشده و میانگین

براي پیش بینی روابط بین صفات فوق Backwardرگرسیونیتجزیهو محاسبه شد،SPSSنرم افزار باتکرار آزمایش و

و معلولی ه روابط علتببردنبراي پی.کم اهمیت، و هم چنین تجزیه علیت انجام شدعملکرد و اجزاي آن و حذف متغییرهاي 

. استفاده گردیدPath74از برنامه آماري 

نتایج و بحث

ها به کمک آزمون دانکن بندي مقادیر میانگینو همچنین گروه2نتایج حاصل از تجزیه واریانس اطالعات ثبت شده در جدول

با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس اطالعات ثبت شده از خصوصیات کمی و .ده استآورده ش3در جدول

تحقیقدر این مورد بررسیهاي دار بین الین، اختالفات آماري کامالً معنی)3و 2جداول (ها، بیان شده در بندي میانگینگروه

روغن کیلوگرم در هکتار و عملکرد3993و 4087، 4128هاي دانه به ترتیب با عملکرددوو سه، 16هاي الینووجود داشت 

کیلوگرم در هکتار رتبه هاي اول تا سوم را در مقایسه با  رقم 1542و 1567،1593و عملکرد پروتئین 906و 915، 916

در مقایسه با 16و رقمندبه دست آورد) کیلوگرم در هکتار1374و پروتئین 762، روغن 3490با عملکرد دانه (504شاهد

. درصد برتري را از نظر عملکرد دانه در واحد سطح نشان داد18به میزان 504شاهد 

که عملکرد بیولوژیکی دادنتایج نشان . آورده شده است4گیري شده در جدولام صفات اندازهضرایب همبستگی ساده میان تم

. ترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه داشتندبیشr= ۵٣/٠*وr= ۶۴/٠**و شاخص برداشت به ترتیب با   

،رضایی 1380(نیز گزارش شده استوجود همبستگی شدید بین عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه توسط پژوهشگران دیگر

;زاده و همکاران Frederich, 199120092001; Jason,Kumudini,( .هاي جدید در پتانسیل ژنتیکی باالتر الین

د عملکرد بیولوژیکی بیشتر، باعث افزایش ماده خشک تولید شده و سرانجام افزایش نسبت دانه به عملکرد بیولوژیکی تولی

از نظر این صفت . باشدها میاین صفت یکی از خصوصیات بارز زراعی در تفکیک الین. شودمی) شاخص برداشتیعنی (

بیشترین و 47با متوسط سهو ) شاهد(15، یکهاي الینود مشاهده شبررسیهاي مورد اختالفات معنی دار بین الین

و همکارانPedersenبا گزارشات تحقیقنتایج این ). 3جدول (کمترین مقدار را داشتند 40با متوسط ششو 13هاي الین

)2004(،Shiblesو همکاران)1966( وKumudiniو همکاران)دید سویا را به که افزایش عملکرد دانه در ارقام ج)2001

با توجه به اینکه خصوصیاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد گره . شت، مطابقت دانددلیل افزایش میزان شاخص برداشت آنها بیان کرد

باشند، لذا روي ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی،تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه عوامل موثر بر افزایش عملکرد سویا می
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توانند در مجموع برآیند باالتري از خصوصیات فوق را به صورت یکجا داشته باشند، از پتانسیل ژنتیکی باالتري هایی که بالین

و همکارانDas، )1986(و همکارانRajput، )1973(و همکارانPendyاین مفهوم در گزارشات . نیز برخوردار خواهند بود

با یکو دو، هشت، سه، پنج، 16هاي الیناین تحقیقدر . استبیان شده)1990(و همکارانAmaranthathو )1989(

دانه با تعداد روز تا صدوجود همبستگی مثبت بین صفات وزن . ندبودها برتر داشتن برآیند کلی بیشتر نسبت به سایر الین

تعداد شاخه فرعی ، تعداد غالف با )r=۵٠/٠*(، ارتفاع بوته با تعداد گره روي ساقه اصلی )r= ۵٨/٠**(شروع گلدهی 

)*۵٩/٠=r( تعداد دانه در بوته با تعداد شاخه فرعی ،)*۵٩/٠=r( عملکرد دانه در بوته با تعداد غالف در بوته ،)**٩٣/٠=r( ،

به دست آمده در ) r=۵٣/٠*(صد روغن با تعداد روز تا رسیدن و در) r= ٧٩/٠**(تعداد دانه در بوته با عملکرد دانه در بوته 

;1987;زاده و همکاران رضایی،1380(گزارشات سایر پژوهشگران درتحقیقاین  DiazSengupta 1972;1971

Sharma (وجود همبستگی منفی بین درصد روغن و ارتفاع اولین غالف .  نیز بیان شده است)**٧٢/٠-=r( در صد ،

به دست تحقیقکه در نتایج این ) r=-۶٩/٠**(صد روغن صد پروتئین و در، و در)r=-۶٠/٠*(پروتئین و تعداد روز تا رسیدن 

,Kamel(آمد توسط سایر پژوهشگران  19701996;Miladinoivic,;1984Sebern, (از آنجایی . نیز بیان شده است

و قیقتحکه غالباً بین درصد روغن و پروتئین همبستگی منفی گزارش شده است، لذا با توجه به نتایج به دست آمده از این 

رسی با درصد روغن پایین و پروتئین توان به این نتیجه رسید که در گیاه سویا صفت زودنتایج گزارشات سایر پژوهشگران می

.باال، و صفت دیررسی با پروتئین پایین و روغن باال همبستگی دارد

ون چند پارامتري با استفاده از روش  تجزیه رگرسیبراي پیش بینی روابط عملکرد و اجزاي آن و حذف متغیرهاي کم اهمیت،

Backwardعملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته. انجام شد)Y(گیري شده به عنوان متغیرهاي ، در برابر دیگر صفات اندازه

، عملکرد )X2(، تعداد دانه دربوته)X1(دانهصدنتیجه حاصل، وارد شدن متغیرهاي وزن . مورد تجزیه قرار گرفت) X(مستقل

در معادله رگرسیونی چند ) X6(و درصد پروتئین) X5(، شاخص برداشت)X4(، عملکرد بیولوژیکی)X3(انه در بوتهد

.پارامتري با ضرایب مشخص زیر بود

Y=26719 – 612X1 – 95X2 + 475X3 + 5/1 X4 + 75X5 – 399X6

داده هاي استاندارد شده و استاندارد نشده به به ترتیب براي83/0و 2R  (72/0(در این معادله مقدار ضریب تشخیص

، 07/0، 11/0، - 01/0، 09/0سهم هر یک از متغیرهاي وارد شده در مدل فوق در تغییرات عملکرد دانه به ترتیب کهدست آمد

. گرفتبر اساس نتیجه حاصل از تجزیه رگرسیون، تجزیه علیت انجام. هاي استاندارد نشده بودبر اساس داده28/0و 27/0

گرفته شدند، نتیجه رگرسیونی به عنوان متغیر مستقل در نظر ملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته، و سایر متغیرهاي مدل ع

نتایج تجزیه علیت مشخص کرد که صفت عملکرد دانه در بوته داراي بیشترین اثرات .نشان داده شده است5حاصل در جدول 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

64هاي امید بخش سویابررسی روابط بین عملکرد و اجزاء آن در الین

دانه و تعداد دانه صدهمچنین صفات وزن . و براي گزینش از اهمیت بیشتري برخوردار استمستقیم مثبت بر عملکرد دانه بود 

الزم به . در بوته هر چند که داراي همبستگی مثبت با عملکرد دانه بودند ولی در مدل علیت داراي اثرات مستقیم منفی بودند

عملکرد دانه در بوته و سایر متغیرها بودند، که در ذکر است که این صفات داراي اثرات غیر مستقیم مثبت باالیی از طریق 

. نهایت باعث برآیند مثبت آنها بود

الین هاي سویاشجره:1جدول 
شجرهشماره رقمشجرهشماره رقم

1Hamilton×T1srf10Kr778×Dpx
2BP692×Safiabadi11Dpx×Fora
3Hamilton×T1srf12Kr778×Dpx
4Hamilton×T1srf13KW505×Bossier
5Dpx×Fora14Safiabad
6Safiabadi×Williams15504)شاهد(
7Dpx×Fora16Sahar×Collombus(6)
8Dpx×Fora17Williams×Essex
9Dpx×Fora

و صفات ،اثرات مستقیم مثبتبه ترتیب داراي بیشترینعملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت عملکرد دانه در بوته، صفات 

با توجه به اینکه برآیند . تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و درصد پروتئین به ترتیب داراي بیشترین اثرات مستقیم منفی بودند

باشد، لذا میتوان نتیجه گرفت اثرات غیر مستقیم بعالوه اثرات مستقیم برابر با همبستگی کل یک صفت با عملکرد دانه می

هاي برتر مفیدتر بوده و این ویژگی به خصوص یم مثبت و همبستگی مثبت از نظر کارایی در انتخاب الینصفات با اثرات مستق

مالحظه 5با توجه به جدول . در زمانی که مقادیر اثرات مستقیم و همبستگی کل نزدیک به هم باشند مشهودتر خواهد بود

برابر دانهآن با عملکرد) 527/0(همبستگیکل باً با مقدار ، تقری)559/0(شود که مقدار اثر مستقیم صفت شاخص برداشتمی

اي است که این ویژگی در مورد صفت عملکرد بیولوژیکی به گونه. مستقیم نزدیک به صفر می باشدبوده و برآیند سایر اثرات غیر

لذا میتوان نتیجه . د دانه استبر عملکر) 382/1(اثر مستقیم این صفت نیمی از برابر با، تقریباً)64/0(کل میزان همبستگی 

این نتایج با . هاي اصالحی سویا موثرتر از صفت عملکرد بیولوژیکی استگرفت که استفاده از صفت شاخص برداشت در برنامه

,Jason(گزارش سایر پژوهشگران مطابقت دارد 2009, 2001 andKumudini( . نتایج تجزیه علیت تحقیقدر این

داراي بیشترین اثرات مستقیم مثبت، و صفات و شاخص برداشتدانه در بوته، عملکرد بیولوژیکیمشخص کرد که عملکرد 

هاي لذا در برنامه. سویا بودنددانهمستقیم مثبت بر عملکرداثرات غیربیشترین برآینددانه دارايصدتعداد دانه در بوته و وزن 

را دانه صدعملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن ، وژیکیعملکرد بیول، صفات شاخص برداشتتوانمیاصالحی سویا  

.ادبه ترتیب اولویت مد نظر قرار د
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دار بودنثبت شده و سطح معنیو کیفیمیانگین مربعات صفات کمی: 2جدول 

اتدرجاتمنابع تغیر
آزادي

خصوصیات ثبت شدهمیانگین مربعات

درصد عملکرد دانه
روغن

عملکرد 
روغن

درصد 
پروتئین

عملکرد 
ارتفاع کل وزن صد دانهپروتئین

بوته
ارتفاع  اولین 

غالف
تعداد گره ساقه 

اصلی
تعداد شاخه 

فرعی
تعداد غالف در 

بوته
شاخص 
برداشت

٠/٢ns٢۴۵١٨٠۴تکرار ns١۵۶٣ ns٠٣۴/٠ ns٣١۴۵ ns٧٨٨/٠ ns١٨١ nsns٧/٨ns٩۴/٣ns٠٠١/٠ns٣/١٨ns٢٠
١٦٢٨٢٢٩٣هاي سویاالین **٩٢/٠ **١٦٨٢٢ **٩١/٠ *٤١٢٠٩ **٥/٦ **٣٦٣ ****١٦**١١٧**١٦/٠**٩٤/١٣**٣٦

٣٢١١٣٤٧٣٠٧/٠٥٤٨٢٥١٩/٠١٧١٤٤١٩/١٧٦٣/٤٠٨/٢٠٥٥/٠٤٩٤/٦خطا
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ٥٠کل

ضریب 
تغییرات 

)درصد(
٤/٩٢/١٤/٩٨/١٤/٩٨/٥٤/١٢٣/١٣٤/٨٢٠٨/١٢٨/٥

n.s =1دار در سطح اختالف کامالً معنی= **% 5دار در سطح اختالف معنی= *داراختالف معنیمشاهدهعدم %
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%5در سطح دانکنآزمون بر اساسبندي آنها گروهبه همراهثبت شده و کیفیمیانگین خصوصیات کمیمقایسه : 3جدول 

ره شما
الین

عملکرد دانه 
کیلوگرم (

)درهکتار
درصد 
روغن

عملکرد روغن 
کیلوگرم (

)درهکتار

درصد 
پروتئین

عملکرد پروتئین
کیلوگرم (

)درهکتار

دانهصدوزن 
)گرم(

ارتفاع کل 
سانتی (بوته 

)متر

ارتفاع  
غالف

سانتی ( 
)متر

تعداد گره 
ساقه اصلی

تعداد 
شاخه 
فرعی

تعداد 
غالف در 

بوته

شاخص 
برداشت 

)درصد(

1٣٦٢٢abab٢٧/٢٢٨٠٧abb-e٥٩/٣٨١٣٩٦abd٢٦/١٧٥٩de١١ef١٨a-eab٨/١٦٣aa٣٦/٤٨
2٣٩٩٣aa٧٠/٢٢٩٠٦aa-e٧٠/٣٨١٥٤٦abcd٧٩/١٨٥٨e١٤c-f١٤fa-e٥/١٥٩aa-d٦٣/٤٣
3٤٠٨٧aab٤١/٢٢٩١٦aa-d٩٧/٣٨١٥٩٣abcd٢١/١٨٦٦e١٠f٢٠abf٤/٠٥٣ababc٩٠/٤٦
4٣٥٠٧abab٤٦/٢٢٧٨abcde٣٠/٣٨١٣٤١abbcd٨١/١٨٦٣cde١٢def١٩abcf٣/٠٥٩aa-d٢٣/٤٣
5٣٨٣٠abcde٥٠/٢١٨٢٤ababc١٤/٣٩١٤٩٨abbcd٠٦/٢٠٧٠e١٥b-f١٦c-fb-e٣/١٥٨aa-d١٥/٤٥
6٣٣٤٧aba٧٦/٢٢٧٦٢abb-e٣٨/٣٨١٢٨٤abd٤٥/١٧٦٦b-e١١ef١٨b-fb-e٥/١٥٥abd٠١/٤٠
7٣٤٣٧abde٢٩/٢١٧٣٢aba-e٩٣/٣٨١٣٣٧abbcd٣٦/١٩٧٢b-e١٩ab١٧b-fe٩/٠٥٠aba-d٥٩/٤٢
8٣٨٨٩abde٤٥/٢١٨٣٤ababc٢٧/٣٩١٥٢٧abbcd٩٧/١٨٦٩b-e١٨a-d١٦c-fb-e٣/١٥٥aba-d٩٧/٤٤
9٣٣٣٠abe١٥/٢١٧٠٤babc٣٧/٣٩١٣١٢ababc٤٤/٢٠٦١de١٩abc١٥defa-e٥/١٦٤aa-d٦٤/٤٢
10٣٠٤٥bcde٥٥/٢١٦٥٦babc٣٠/٣٩١١٩٧bcd٨٦/١٧٩٦a٢١a١٩a-df٢/٠٤٧abbcd٣٩/٤١
11٣٧٦٠abde٤١/٢١٨٠٥aba٧٧/٣٩١٤٩٧abab٧٧/٢٠٧٢b-e٢٢a١٥c-fde١/١٥٠aba-d٧١/٤٥
12٣٤٩٠ababc١٠/٢٢٧٧٢abe٨٣/٣٧١٣٢٠aba٧٠/٢٢٨١a-d١٦b-e١٩abcf٣/٠٣٩ba-d٨٦/٤٢
13٣٢٢٦abab٣٢/٢٢٧٤٢aba-e٩٢/٣٨١٢٩٥abd٢١/١٧٦٣cde١٤b-f١٥efa١/٢٥٥abcd٥٤/٤٠
14٣٦١٨aba٦٨/٢٢٨٢٠abb-e٤٨/٣٨١٣٩٢abbcd٤٢/١٨٥٩de١٥b-f١٤fa-d٦/١٥١aba-d٧٦/٤٢
15٣٤٩٠abbcd٨٥/٢١٧٦٢ababc٣٢/٣٩١٣٧٤abd٢٥/١٧٦٦b-e١٤c-f١٨a-eb-e٣/١٥٧abab٣٥/٤٧
16٤١٢٨aab٢٠/٢٢٩١٦ade٩٦/٣٧١٥٦٧abcd٤١/١٨٨٨ab١٦b-e٢٢aabc٧/١٦٢aa-d٥٩/٤٤
17٣٢٩٥abde٣٧/٢١٧٠٥bab٥١/٣٩١٣٠٠abbcd١٢/١٨٨٤abc١٥b-f١٧b-fcde١/١٥٤aba-d٨٣/٤٤

هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري در یک کالس قرار دارندالین*
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هاي سویاات مختلف الینضرایب همبستگی ساده بین صف:4جدول 
123456789101112131415صفتشماره

١عملکرد دانه1

١١۴/٠دانه100وزن 2

١٤١/٠- ٢١٢/٠ارتفاع کل بوته3

٤٨١/٠٤٥٤/٠- ٢١٩/٠ارتفاع  اولین غالف4

- ١٧٦/٠- ٤٤٤/٠- ١۶١/٠٣٧٢/٠تعداد شاخه فرعی5

- ٤٢١/٠- ٤٩٦/٠٢٨٢/٠*- ١۶۶/٠١١٦/٠تعداد گره ساقه اصلی6

- ٥٨٦/٠٠٠٩/٠*- ٣٣٠/٠- ٤٤٩/٠- ٢٧۶/٠٤٣٥/٠تعداد غالف در بوته7

- ٢٧٣/٠- ٠٤٤/٠- ٠١٥/٠٣٣٢/٠٢٣٦/٠٠٦٠/٠- ٠٨٧/٠تعداد دانه در غالف8

٩٣٢/٠٠٩٢/٠**- ٥٩٠/٠٠٣٧/٠*- ٢٣٨/٠- ٣٣٤/٠- ٢۴٩/٠٤٣٣/٠د دانه در بوتهتعدا9

٧٨٩/٠**٧٠٨/٠١٢٤/٠**- ١٢٨/٠٣٧٣/٠١٥٦/٠- ٣۶٩/٠١٩٨/٠٢٤٩/٠عملکرد دانه در بوته10

- ٠٠٩/٠- ٤٥١/٠٠٧٢/٠- ٢٣٨/٠- ١٧٧/٠١١٠/٠- ١٣٥/٠- ٢٨٩/٠١٤٧/٠٠٣٤/٠روز تا رسیدن11

١٤٣/٠٤٥٠/٠- ٢٧٥/٠٢٦٣/٠- ٣٦٦/٠- ٤٢١/٠- ٥٧٨/٠١٢٠/٠٤٧٢/٠٠٢٧/٠*٢۵٨/٠روز نا شروع گلدهی12

٠٧٩/٠٠٤٧/٠٠٩٧/٠٣٩٧/٠٣٩٤/٠٤٦٥/٠- ١٧٨/٠٣٣٠/٠٤٠٩/٠- ۶٣٨/٠٤١٠/٠٤٣٩/٠**عملکرد بیولوژیکی13

٢٨٨/٠- ٣٥٥/٠- ١٧٩/٠١٥٤/٠٣٦٨/٠- ٠١٤/٠٢٦٥/٠٣٠٦/٠٣٤١/٠- ١٨٤/٠- ١٢٧/٠- ۵٢٨/٠٠٥٦/٠*شاخص برداشت14

- ٠٥٤/٠١٤٨/٠- ٥٢٧/٠١٥٩/٠*- ٠٤٩/٠٢٤١/٠- ١٦٣/٠١٦٧/٠٠٨١/٠٠٣٨/٠- ٧٢٣/٠- ٣٩٩/٠- ٢۵٩/٠٣٦٣/٠درصد روغن15

-٦٨٩/٠**٢٣٨/٠- ٠٠٨/٠- ٠٦٣/٠-٦٠٠/٠*٠٤٨/٠٠٨٠/٠- ٠٦٢/٠٠٧٣/٠- ٠٢٧/٠٤٦٩/٠٠١٩/٠٤٥٧/٠-/٠٨٥- ٢٠١/٠درصد پروتئین16

درصد1درصد و 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال : **و *
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تجزیه ضرایب همبستگی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم براي عملکرد دانه: 5جدول 
اثر مستقیممتغیر

همبستگی کل با عملکرد دانهاثر غیر مستقیم از طریق در صد پروتئینشاخص برداشتعملکرد بیولوژیکه در بوتهعملکرد دانتعداد دانه در بوتهوزن صد دانه
٠۵٧/٠١١۴/٠- ٠٧٨٣/١٧٨٣/٠١۵۵/٠٠٣٢/٠- ۶٣٢/٢وزن صد دانه

٢۴٨/٠- ١۴١/١٠١٢٢/٣٠٣۶/٠١/٠٠٣٣/٠- ١١٨/۴تعداد دانه در بوته
٣۶٨/٠- ٠١۵١/٠٠٨۶/٠٠۵۴/٠- ٢۵١/٣- ٩۵٨/٣۵٢٢/٠عملکرد دانه در بوته

۵٧١/٠٠١۶١/٠٠٠۵/٠۶٣٨/٠- ۴/٠- ٣٨٢/١٠٨١/١وژیکیعملکرد بیول
۵٢٧/٠- ۶٠٩/٠١٠٩/٠٠١۶١/٠- ۵۵٩/٠١۴٧/٠٧٣٨/٠شاخص برداشت
- ١٣٣/٠٠٢٠٢/٠- ٣١۶/٠٠٠۴/٠- ٢٢٣/٠١٩٨/٠- ۶٧٢/٠در صد پروتئین
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