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چکیده
به منظور ارزیابی روابط همبستگی بین صفات مختلف در ژنوتیپ های ذرت و تعیین رابطه علت و معلولی در دو تاریخ کاشت
مختلف ،پژوهشی به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  4تکرار در منطقه ماهدشت کرج اجرا
شد .تاریخ کاشت ( 22اردیبهشت ( )D1و  6خرداد ( ))D2در کرتهای اصلی و رقم (4024 ،)V2( zenit ،)V1( 404
( )V3و  ))V4( 040در کرتهای فرعی قرار گرفت .ضرایب همبستگی ساده بین صفات اندازه گیری شده ژنوتیپ های مورد
مطالعه در تاریخ کاشت اول ( 22اردیبهشت) نشان داد که عملکرد دانه با تعداد بذر در بالل ،ارتفاع بوته ،عملکرد بیولوژیک،
طول بالل ،قطر بالل و تعداد دانه در ردیف بالل و در تاریخ کاشت دوم ( 6خرداد) عملکرد دانه با تعداد بالل ،ارتفاع بوته و
طول بالل همبستگی مثبت و معنی دار داشت .بیشترین ضریب تبیین عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول را عملکرد بیولوژیک با
میزان  66درصد دارا بود و بعد از آن صفت تعداد بذر در بالل حدود  4درصد از میزان تغییرات را توجیه کرد که در نهایت این
 2متغییر  11درصد از تغییرات عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول را توجیه کردند .با توجه به ضریب تبیین ()r2 = 0/10
معادله در تاریخ کاشت دوم مشخص شد بیش از  10درصد تغییرات ارقام ذرت متأثر از صفات وزن هزار دانه ،ارتفاع بوته و قطر
بالل بود .در این معادله ب یشترین ضریب تبیین عملکرد دانه را وزن هزار دانه با میزان  40درصد دارا بود ،سپس ارتفاع بوته
حدود  16درصد و در نهایت قطر بالل  4درصد از تغییرات را توجیه کردند.
واژه های کلیدی :تاریخ کاشت ،تجزیه علیت ،ذرت ،روابط همبستگی ،عملکرد دانه
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مقدمه
ذرت از جمله غالت مه م و با ارزش مناطق گرمسیر و معتدل جهان است و از نظر تولید در دنیا بعد از گندم و برنج سومین غله
مهم محسوب می شود ( .)Ashofteh beiragi et al., 2011همچنین یکی از مهمترین غالت به عنوان منبع غذایی و تهیه
علوفه و صنایع وابسته به کشاورزی در جهان است (.)Puri, 1982
اصالح گیاه جهت رسیدن به عملکرد باال در غالت نیازمند جمع آوری اطالعاتی در مورد نوع ،اندازه و تنوع در مواد قابل
دسترس برای گیاه ،رابطه عملکرد با دیگر صفات زراعی و میزان تأثیر محیط زیست گیاه روی ظهور اجزاء عملکرد می باشد.
عملکرد ذرت به عنوان یک جزء کمی ناشی از نوع و ژنتیک و بهبود همزمان اجزاء عملکرد می باشد ( Bello & Olaoye,

 .)2009هنگامی که یک گروه از متغیرها به طور همزمان مورد مطالعه قرار می گیرند ،تکنیک های تکمیل کننده به شناسایی
درست و مؤثر روابط بین متغیرها می پردازند ( .)Cruz & Regazzi, 1997; Cruz & Carneiro, 2006در بین این تکنیک
های تفکیک کننده PATH ،آنالیز ،مبنی بر صفات فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی ،محصول و رابطه ترکیب مواد غذایی بذور به
طور وسیعی در ذرت مورد بررسی قرار گرفته است  .عملکرد دانه از اثر جمعی اجزای تشکیل دهنده آن ناشی می شود .لذا
شناسایی این اجز ا و رابطه آن ها با عملکرد دانه می تواند در گزینش ارقام پر محصول موثر واقع شود .تعیین همبستگی بین
صفات مختلف ،به ویژه عملکرد دانه و اجزای آن و تعیین روابط علت و معلولی آن ها ،به نژاد گران این فرصت را می دهد که
مناسب ترین ترکیب اجزا را که منتهی به عملکرد بیش تر شود ،انتخاب نمایند .انتخاب بر اساس همبستگی های ساده ،به
تنهایی نمی تواند نتایج کامالً مطلوبی داشته باشد .لذا ضروری است که اثر مستقیم و غیر مستقیم صفات مؤثر بر عملکرد دانه
تعیین گردد ( .)Sotanki & Bakshi, 1973در این راستا روش تجزیه علیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .تجزیه علیت
ضرایب همبستگی را به یک مجموعه از اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجزای عملکرد بر عملکرد دانه تقسیم می کند ( Geetta

 .)& Jayaruman, 2000همچنین متخصصان اصالح نبات از تجزیه علیت برای شناسایی صفات به عنوان شاخص انتخاب
برای بهبود عملکرد استفاده می کنند (بخشش بلوچزهی و کیانی PATH .)1012 ،آنالیز نقش مهمی در تعیین میزان رابطه
بین عملکرد و اجزاء عملکرد ایفا می کند ( .)Izge et al., 2004تجزیه علیت ( )PATHآنالیز نشان داد که بیشترین رابطه
بین روز تا  %40ابریشمی شدن ،وزن خوشه و وزن دانه در خوشه بیشترین اثر مستقیم و تعداد دانه در خوشه بیشترین تأثیر
منفی غیرمستقیم را بر عملکرد دانه داشته است .همچنین روز تا گلدهی ،استقرار گیاه ،ارتفاع خوشه ،تعداد دانه در خوشه و
وزن دانه در خوشه می تواند اهمیت زیادی در انتخاب ارقام هیبرید برای داشتن عملکرد باال داشته باشد ( Bello et al.,

 .)2010خاتون در سال  1111گزارش کرد عملکرد دانه ذرت همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد دانه در خوشه ،وزن
خوشه ،وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه دارد ( .)Khatun et al., 1999همچنین  Orlyonدر سال  1111بیان کرد در بین اجزاء
عملکرد ،بیشترین تأثیر بر عملک رد دانه را تعداد دانه در ردیف بالل ،تعداد دانه در خوشه و ارتفاع گیاه داشتند ( Orlyan,

 .) 1999بررسی رابطه بین عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در هشت الین ذرت هیبرید ،همبستگی مثبت و معنی داری بین ارتفاع
خوشه ،ضخامت خوشه ،تعداد دانه در خوشه ،تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه با عملکرد دانه نشان داد ( Muhammad
 .)et al., 2003آزمایش بررسی  10هیبرید ذرت نشان داد که تعداد دانه در خوشه بیشترین تأثیر مستقیم روی عملکرد دانه
را دارد ،به همین سبب می توان پیشنهاد کرد که برای باال بردن عملکرد باید تعداد دانه در خوشه را بهبود بخشید ( Geetta
 Kumar .)& Jayaruman, 2000در سال  2000اعالم کرد در گیاه تحت تأثیر تنش ،تعداد دانه در ردیف بالل ،وزن خوشه
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و تعداد دانه در خوشه می تواند بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد داشته باشد ( .)Kumar, 2000در آزمایشات مختلف ،اگر چه
نتایج تمامی آنها مشابه ه م نبودند اما در بیشتر آن ها باال بودن تعداد دانه در خوشه و وزن خوشه باعث افزایش عملکرد دانه
شد ( .)Bello et al., 2010انتخاب رقم نهایی تنها با بررسی صفت عملکرد دانه مطلوب و کارا نیست بلکه انتخاب بر اساس
اجزاء عملکرد می تواند مؤثر و قابل اطمینان باشد (.)Muhammad et al., 2003
یکی از اساسی ترین جنبه های مدیریت به زراعی در کشت ذرت ،مانند هر محصول دیگری ،تعیین تاریخ کاشت بذر می باشد
و از آنجائی که تاریخ کاشت در هر منطقه آب و هوایی متفاوت است ،لذا وقوع تغییرات را در روند رشد گیاه به همراه دارد
(خواجه پور .)1041 ،هدف از تعیین تاریخ کاشت ذرت ،یافتن زمانی است که پس از آن ،گیاه بتواند حداکثر استفاده مطلوب
را از تمام عوامل اقلیمی نموده و در عین حال از شرایط و عوامل نامساعد محیطی نیز بگریزد ( .)Khan et al., 2002تأخیر
در کاشت ارقام زودرس ذرت ( )040TWCباعث کاهش کمی و کیفی عملکرد میگردد ،در صورتیکه در ارقام دیررس
( )400SCبا تاخیر در کاشت ،باعث افزایش عملکرد میشود .زیرا در این تاریخ کاشت به دلیل عدم برخورد این رقم با دماهای
باال در هنگام کاکلدهی ،گردهافشانی و دانهبندی و همچنین کاهش تنشهای محیطی توانسته است با تولید برگ بیشتر و
بالطبع افزایش فتوسنتز و تولید آسمیالتها از عملکرد باالتری برخوردار باشد (بزرگمهر و نصرآبادی.)1010 ،
) Olness & Beneit (1984همبستگی شدیدی بین تاریخ کاشت و عملکرد دانه را اعالم نمود .تعداد برگ های ذرت نیز با
ارتفاع بوته همبستگی مثبت نشان دادند که خود شاخص خوبی برای تعیین درجه رسیدن گروه های مختلف هیبریدهای ذرت
است ،این شاخص نیز به تاریخ کاشت وابسته می باشد (به نقل از عزیزی و ماهرخ.)1011 ،
تأخیر در تاریخ کاشت منجر به کاهش تعداد ردیف در بالل و تعداد دانه در ردیف بالل شد ( .)Khan et al., 2002کامارا و
همکارانش اعالم کردند که تأخیر در کاشت ،موجب افزایش روزهای گرده افشانی و ظهور کاکل و همچنین کاهش تولید ماده
خشک و نهایتا کاهش عملکرد و اجزای عملکرد می شود ( .)Kamara et al., 2009تأخیر در کاشت با تاثیر بر اجزاء عملکرد
باعث کاهش عملکرد نهایی ذرت می گردد ( .)Ashofteh beiragi et al., 2011مطیعی ( )1044در آزمایشی با هدف
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد شش رقم ذرت در منطقه خوزستان به این نتیجه رسید که تاریخ
کاشت بر روی عملکرد دانه ،وزن خشک چوب بالل ،کاه و کلش و کل ماده خشک تأثیر معنی دار ایجاد نکرده است ولی با
تأخیر در تاریخ کاشت در ارقام میان رس ذرت ،شاخص برداشت کاهش یافته است که علت آن فرصت کم جهت انتقال مواد
فتوسنتزی به دانه ها بوده است .همچنین اثبات شده است که تأخیر در کاشت ذرت باعث افزایش رشد رویشی گیاه و کاهش
تعداد ردیف دانه در بالل  ،تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه می گردد ( .)Ashofteh beiragi et al., 2011عزیزی و ماهرخ
( ) 1011اظهار داشتند تأخیر در کاشت ذرت سبب کوتاه شدن فصل رشد ،برخورد دوران حساس گرده افشانی و تلقیح با
گرمای شدید هوا می شود که این امر موجب از بین رفتن گرده ها و کاهش میزان تلقیح و در نتیجه کاهش عملکرد دانه شد.
مواد و روش
این آزمایش در اردیبهشت  3131در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد کرج با موقعیت جغرافیایی  04درجه و  4دقیقه
عرض جغرافیایی و  40درجه و  44دقیقه طول جغرافیایی با ارتفاع  1010متر از سطح دریا اجرا شد .منطقه ماهدشت کرج
دارای اقلیم نیمه خشک با متوسط بارندگی ساالنه  240میلی متر می باشد .این منطقه با داشتن  140-160و گاهی 200
روز خشکی ،و زمستان سرد و مرطوب و تابستان گرم و خشک جزء مناطق نیمه خشک محسوب می شود .پراکنش بارندگی در
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این منطقه معمو ًال از اواخر مهرماه تا اواسط بهار می باشد .این آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی در  4تکرار بر روی گیاه ذرت اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت ( 22اردیبهشت ( )D1و  6خرداد
( ))D2در کرتهای اصلی و رقم ( )V3( 4024 ،)V2( zenit ،)V1( 404و  ))V4( 040در کرتهای فرعی قرار گرفت.
بهطور کلی  12تیمار در  4تکرار بود ( 46کرت آزمایشی) .هر کرت شامل  4خط کاشت به طول  6متر ،با فاصله ردیف 60
سانتی متر و فاصلهی بوتهها در روی ردیف  16سانتی متر بود ( 10بوته در متر مربع) .بین کرت های اصلی  0/4متر و بین
کرتهای فرعی  120سانتی متر فاصله در نظر گرفته شد .کود اوره ،طی دو مرحله (نیمی در مرحله  6-6برگی و بقیه در
مرحله ای که گل آذین نر ظاهر شده بود) به میزان  140کیلوگرم در هکتار در هر کرت به طور کامالً یکنواخت پخش گردید.
همچنین برای کنترل علف های هرز ،چهار بار وجین دستی از بین و داخل خطوط انجام گرفت .از خاک قطعه زمین مورد
کشت  01نمونه از عمق  1-01سانتیمتری تهیه شد و در نهایت یک نمونه  0کیلوگرمی جهت آنالیز به آزمایشگاه
خاکشناسی منتقل گردید .نتایج تجزیه خاک منطقه مورد آزمایش به شرح جدول  1میباشد .خاک محل اجرای آزمایش
دارای بافت لومی-رسی-شنی بوده و پتاسیم و فسفر قابل جذب آن در حد متوسط میباشد ،ضمن ًا از لحاظ میزان نیتروژن،
خاکی بسیار ضعیف به حساب میآید.
جدول -1نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک زمین آزمایش (عمق  00-0سانتیمتر)
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نتایج و بحث
ضرایب همبستگی ساده بین صفات اندازه گیری شده ژنوتیپ های مورد مطالعه در تاریخ کاشت اول نشان داد که عملکرد
دانه همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد بذر در بالل ،ارتفاع بوته ،عملکرد بیولوژیک ،طول بالل ،قطر بالل و تعداد دانه در
ردیف داشت و البته الزم به ذکر است که ،در تاریخ کاشت دوم عملکرد دانه با تعداد بالل ،ارتفاع بوته و طول بالل همبستگی
مثبت و معنی داری داشت .همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین عملکرد دانه با تعداد روز تا سنبلهدهی در هر دو
شرایط وجود داشت ،بدین معنی که ژنوتیپ های زودرس عملکرد دانه کمتری داشتند (جدول 6و  .)4که با نتایج دیگر
محققین که گزارش کردند که ،عملکرد دانه با تعداد دانه در ردیف ،تعداد ردیف دانه در بالل همبستگی مثبت معنی داری
دارد ،مطابقت دارد (رمضانی و همکاران :1046 ،ساعد موچشی و همکاران .)Ashofteh et al., 2011 :1061 ،همان طور که
مشاهده می شود همبستگی مثبت و باالیی بین تعداد دانه در سنبله با وزن سنبله اصلی و وزن دانه در سنبله ،همبستگی
منف ی و معنی داری بین شاخص سطح برگ با تعداد دانه در سنبله ،وزن دانه در سنبله و وزن سنبله اصلی در شرایط مطلوب
وجود داشت .لیاله و خاطب  2004در مطالعات خود اظهار داشتند که عملکرد دانه همبستگی مثبت و باالیی با عملکرد
بیولوژی ک ،وزن دانه در سنبله ،شاخص برداشت و تراکم سنبله گندم تحت رژیم های مختلف تنش رطوبتی داشته است.
همچنین در تاریخ کاشت اول با افزایش طول بالل ،تعداد دانه در ردیف افزایش می یابد که این موضوع اثر مسقیم در باال رفتن
عملکرد دانه دارد (جدول )6که محققین دیگر نیز این نتایج را گزارش کردند (.)Namakka et al., 2008
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تاکنون مدل های مختلفی برای بررسی روابط صفات با عملکرد دانه ارئه شده است .استفاده از روش رگرسیون گام به گام می
تواند صفات موثر بر عملکرد را از نظر اهمیت طبقه بندی کند .برای تعیین سهم اثر تجمعی صفات در عملکرد دانه ،از روش
رگرسیون گام به گام چند متغیره خطی استفاده گردید .ضرایب تبیین هریک از صفات نشان داد که بیشترین ضریب تبیین
عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول را عملکرد بیولوژیک با میزان  66درصد دارا است و بعد از آن صفت تعداد بذر در بالل حدود
 4درصد از میزان تغییرات را توجیه می کند (جدول  .)2که در نهایت این  2متغییر  11درصد از تغییرات عملکرد دانه در
تاریخ کاشت اول توجیه کردند .دهقان و همکاران  1010با انجام رگرسیون گام به گام گزارش نمودند که صفات عملکرد
بیولوژیک ،شاخص برداشت و روز تا ظهور سنبله بیشترین رابطه را با عملکرد دانه دارند .سایر صفات مورد مطالعه تاثیر معنی
داری را در مدل رگرسیونی نداشتند .در تاریخ کاشت اول ،اجزا تشکیل دهنده معادله با تاریخ کاشت اول یکسان نبود
(جدول .)0با توجه به ضریب تبیین ( )r2 = 0/10معادله در تاریخ کاشت دوم مشخص شد بیش از  10درصد تغییرات ارقام
ذرت از طریق صفات مذکور (وزن هزار دانه ،ارتفاع بوته و قطر بالل) تحت تاثیر قرار می گیرد .همچنین در این معادله
بیشترین ضریب تبیین عملکرد دانه را وزن هزار دانه با میزان  40درصد دارا است و بعد از آن صفت ارتفاع بوته حدود 16
درصد از میزان و در نهایت صفت قطر بالل  4درصد از تغییرات را توجیه کردند (جدول.)0
چگونگی ارتباط بین صفات مختلف در پیشرفت برنامه های به نژادی برای افزایش عملکرد دانه از اهمیت به سزایی برخوردار
است .زیرا انتخاب یک طرفه برای صفات زراعی بدون در نظر گرفتن اثر صفات دیگر ،نتایج مورد اعتمادی نخواهد داشت
(پاکنژاد و همکاران  .) 1064بنابراین در برنامه های اصالحی می بایستی به همبستگی بین صفات و همچنین آثار مستقیم و
غیر مستقیم آنها بر عملکرد توجه شود .به همین منظور انجام تجزیه مسیر ضروری می باشد (سبکدست و خیال پرست،
 .)1066به منظور بررسی روابط علی بین صفات موثر بر عملکرد دانه در دو تاریخ کاشت از تجزیه علیت استفاده شد .انتخاب
صفات موثر برای تجزیه علیت بر مبنای تجزیه رگرسیونی و ضرایب همبستگی صفات انجام گرفت .به عبارت دیگر عملکرد دانه
به عنوان متغیر وابسته و باقی صفات به عنوان متغییرهای علتی و سببی (مستقل) در نظر گرفته شدند .عملکرد بیولوژیک
باالترین اثر مستقیم ( )1/011را بر عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول داشت (جدول )4و ضریب همبستگی باالیی بین عملکرد
بیولوژیک و عملکرد دانه (** ) r = 0/12عمدتاً مربوط به اثر مستقیم عملکرد بیولوژیک بوده و اثر غیر مستقیم این صفت از
طریق صفات دیگر قابل توجه نبوده است .پس از عملکرد بیولوژیک ،بیشترین اثر مستقیم را تعداد بذر در بالل به میزان 0/1
داشت ،که در نهایت باعث ایجاد همبستگی ** 0/62با عملکرد دانه می گردد .در آزمایشی توسط فروزش و همکاران ()1041
با انجام تجزیه به مولفه ها برای یک سری صف ات مربوط به عملکرد دانه برای دوگروه از ارقام فوق العاده زودرس و خیلی
زودرس دانه ای تنها دو مولفه را شناسایی نمودند که بیش از  46درصد تغییرات موجود را توجیه می کرد .همینطور عرب اول
و ابراهیمی ( )1061در آزمایشی  4مولفه را شناسایی کردند .در تحقیقی دیگر توسط گلباش و همکاران ( )1061بر روی
ذرت دانه ای  4مولفه را که بیش از  64درصد از تغییرات را توجیه می کرد گزارش کردند .برای عملکرد دانه در تاریخ کاشت
دوم با توجه به جدول  ،4به ترتیب وزن هزار دانه ( )1/446و قطر بالل ( )0/461باالترین اثر مستقیم و مثبت روی عملکرد
دانه و صفت ارتفاع بوته باالترین اثر مسقیم و منفی ( )-1/412را بر عملکرد دانه داشتند (جدول .)4توبه و فیلو  2010اثر
مستقیم عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه ذرت تایید نموده اند .در تاریخ کاشت دوم اثر غیر مستقیم قطر بالل
بر روی عملکرد دانه از طریق وزن هزار دانه و ارتفاع بوته (به ترتیب  -0/416و  )-0/414منفی بودند .کامکار و همکاران
 2004در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که جدول تجزیه واریانس و ضرایب همبستگی به تنهایی مبنای صحیحی
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برای بررسی تاثیر اجزای مختلف تعیین کننده عملکرد بر عملکرد دانه نیستند و ضرایب تجزیه علیت می توانند برای تجزیه و
تحلیل قوی تر در این زمینه استفاده شوند.
جدول  -2معادله نهایی تجزیه رگرسیونی عملکرد دانه تحت تاریخ کاشت اول
ضریب تبیین

مدل رگرسیون

مرحله

R2 = 0.86

Y = -0.55 + 0.519y6

1

R2 = 0.91

Y = -4.37 + 0.019 y6 + 0.391y4

2

( = y6عملکرد بیولوژیک  = y4 ،تعداد بذر در بالل)

جدول  -3معادله نهایی تجزیه رگرسیونی عملکرد دانه تحت تاریخ کاشت دوم
ضریب تبیین

مدل رگرسیون

مرحله

R2 = 0.73

Y= -20.07 + 0.094 y2

1

R2 = 0.89

Y = -9.02 + 0.11 y2 – -0.097 y5

2

R2 = 0.93

Y = 3.863 + 0.13 y2 + -0.13y5 + -0.285 y8

0

(  = y3وزن هزار دانه = y4 ،ارتفاع بوته = y5 ،قطر بالل)

جدول  -4تجزیه ضرایب همبستگی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم برای عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول
اثر مستقیم

 Totalکل

تعداد بذر در بالل

عملکرد بیولوژیک

**1/011
*-0/1

0/10
0/40

-0/062
-

0/621

0/21

عملکرد بیولوژیک
تعداد بذر در بالل
اثرات باقی مانده

جدول  -5تجزیه ضرایب همبستگی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم برای عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم
اثر مستقیم

 Totalکل

قطر بالل

ارتفاع بوته

وزن هزار دانه

**1/446
**-1/412
**0/461

0/4
0/011
-0/41

-0/160
0/200
-

-1/214
-

1/424
-0/416

-0/414

0/01

اثرات باقیمانده
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جدول  -6ضرایب همبستگی بین صفات مختلف ژنوتیپ های جو در تاریخ کاشت اول
Y9
*0.44

Y8
**0.60

Y7
*0.41

Y6
**0.12

Y5
**0.42

Y4
**0.62

Y3
0.00

Y2
0.44

0.02

0.4

0.001

*0.40

0.21

0.16

0.11

-

0.11
*0.44
**0.40
**0.64
0.21
-

0.21
**0.66
0.24
0.46
-

0.0
**0.42
**0.44
-

0.04
**0.46
-

*0.40
-

-

-0.26
*0.46
0.41
*0.44
0.11
**0.61
* و ** :به ترتیب معنی داری در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

Y1
-

عملکرد دانه y1
تعداد بالل در واحد سطح
y2
وزن هزار دانه y3
تعداد بذر در بالل y4
ارتفاع بوتهy5
عملکرد بیولوژیک y6
طول بالل y7
قطر بالل y8
تعداد دانه در ردیف y9

جدول  -7ضرایب همبستگی بین صفات مختلف ژنوتیپ های جو در تاریخ کاشت دوم.
Y9
0.26

Y8
0.04

Y7
**0.40

Y6
**0.64

Y5
-0.026

Y4
0.16

Y3
-0.21

Y2
**0.66

0.04

0.01

*0.46

**0.44

0.01

-0.20

-0.00

-

0.20
*0.44
-0.04

0.1
0.04
-0.41

-0.26

-0.22
**0.62
-0.00

-0.01
-0.04

*0.4

-

0.16
*0.44
**0.66

0.06
0.01
-

0.06
-0.04
**0.40

-

-

-

-

* و ** :به ترتیب معنی داری در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

Y1
-

عملکرد دانه y1
تعداد بالل در واحد سطح
y2
وزن هزار دانه y3
تعداد بذر در بالل y4
ارتفاع بوتهy5
عملکرد بیولوژیک y6
طول بالل y7
قطر بالل y8
تعداد دانه در ردیف y9

منابع:
 -1پاکنژاد ،پ ،.س .وزان ،ف .گلزردی ،م .نصری و د .حبیبی .1064 .تجزیه و تحلیل همبستگی ،رگرسیون و علیت برای عملکرد و
اجزای عملکرد دو رقم ذرت در تیمارهای مختلف تنش خشکی و روش های مختلف آبیاری .مجله زراعت واصالح نباتات جلد.4
شماره ،2تابستان  .1064ص .61-110
 -2دهقان ،ع ،.م .خدارحمی ،ا .مجیدی هروان و ف .پاک نژاد .1010 .تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در الین های
گندم دوروم .مجله به نژادی نهال و بذر .ج  ،24-1ش .100-120 .1
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