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 چکیده

الین عـدس  48این مطالعه به منظور بررسی روابط علت و معلولی بین  صفات مورفولوژیکی الینهای عدس  ارسالی از ایکاردا، )    

مار( در قالب طرح التیس ساده در دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده تی 43همراه با یک رقم شاهد محلی )سبز قزوین( و جمعاً 

صـورت گرفـت. نتـایج  1586کیلـومتری غـرب قـزوین در بهـار   40کشاورزی دانشگاه تهران )ایستگاه تحقیقاتی کوهین( واقع در 

پر شدن دانه، وزن صد دانه، تعداد غـالف  ها از نظر صفات تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تاتجزیه واریانس نشان داد که بین الین

و با توجه به نتایج تجزیـه علیـت  اختالف معنی داری وجود داشت %1در بوته، عملکرد دانه، درصد سبز شدن دانه در سطح احتمال 

از  )  0.246، 0.368 (0می توان صفات وزن صد دانه و تعداد شاخه های اولیه را با توجه به اثر مستقیم و باالیی که بر عملکرد دارند

( بـه عنـوان بهتـرین صـفات بـرای 36.0, 34.0( بـا عملکـرد )%1یک سو و از سوی دیگر همبستگی باال و معنـی دار آن در سـطح )

 اجزای عملکرد ، تجزیه علیت. عدس ،واژه های کلیدی:گزینش غیر مستقیم عملکرد در شرایط دیم معرفی کرد.

 مقدمه

کی از مهمترین منابع غذایی گیاهی بشر است ومنشا آن در خاکهای حاصلخیز خاور ی  (Lens Culinaris Medik)عدس 

در دهه های اخیر متخصصان اصالح . (1535نزدیک بوده وتاریخ آن به قدمت خود کشاورزی است. )کوچکی و بنایان اول ،

رنامه ها روی اصالح واریته هایی با پتانسیل نباتات توجه بسیار زیادی به برنامه های اصالحی عدس داشته اند. که بیشتر تمرکز این ب

 ..(Tyagi and Hafiz khan, 2010) عملکرد باال ، کیفیت باالی دانه ،مقاومت به استرسهای زنده و غیر زنده و... می باشد.

اتات می درک ارتباط بین صفات و همچنین انتخاب صفات مهم و مرتبط با عملکرد باالی محصول یکی  دیگر از اهداف اصالح نب

باشد.هدف از تجزیه ی علیت ، بدست آوردن ارتباط بین صفات بر مبنای یک مدل آماری است که این ارتباطات را به اثرات 

 (.Salehi et al, 2008مستقیم و غیر مستقیم تفکیک می کند.)

شده است که وزن صد دانه و تعداد در اکثر مطالعات انجام شده بر روی گیاهان مختلف )عدس، سویا، نخود، لوبیاو...( نشان داده 

 .Tyagi & Hafiz Khan, 2011)غالف در گیاه و تعداد دانه در بوته ، دارای بیشترین اثرات مستقیم روی عملکرد می باشند.)

Amaranthath & Viswantaha,1990.rasaei et al,2011.Salehi et al,2008), 

 

 مواد و روش ها

ر مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران )ایستگاه تحقیقاتی د 1586-1583آزمایش در سال زراعی 

الین  48کیلومتری غرب قزوین، انجام گرفت. مزرعه دارای بافت رسی لومی و نیمه عمیق بود.در این آزمایش  40کوهین( واقع در 
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تکرار مورد بررسی  2در قالب طرح التیس ساده در  ژنوتیپ عدس 43عدس به همراه رقم سبز قزوین به عنوان شاهد و در مجموع 

 و مقایسه قرار گرفتند.

گلدهی ، تعداد غالف در بوته ،  %30صفات مورد مطالعه عبارت از : تعداد شاخه فرعی اولیه ، تعداد شاخه فرعی ثانویه ، روز تا  

 .دانه ، عملکرد اقتصادی بودند 100تعداد دانه در بوته ، ارتفاع بوته ، وزن 

و تغیین ضرایب همبستگی ساده بین  MSTAT_Cتجزیه واریانس داده های آزمایشی برای صفات مختلف با استفاده از نرم افزار 

 بدست آمدند.  SASصفات وتجزیه ضرایب همبستگی یا  تجزیه علیت  با استفاده از نرم افزار 

 نتایج  و بحث

دانه، 100ها از نظر صفات تعداد روز تا گلدهی، وزن شان داد بین ژنوتیپنتایج تجزیه واریانس و ضریب همبستگی پیرسون  ن    

درصد تفاوت معنی دار وجود داشت  1تعداد غالف در بوته، عملکرد دانه، درصد سبز شدن دانه و درصد پروتئین در سطح احتمال 

( و تعداد شاخه =r 0.36دانه ) 100ات وزن عملکرد دانه در بوته ، دارای  بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با صفهمچنین ،

 (بود.=r 0.34های فرعی اولیه )

(، وزن صد دانه و تعداد شاخ های فرعی اولیه دارای بیشترین اثر مستقیم ، مثبت  ومعنی دار 1نتایج تجزیه علیت نشان داد که)جدول 

قیم مثبت با عملکرد دانه بودند. در حالیکه صفاتی گلدهی دارای اثر مست %30با عملکرد و صفات تعداد غالف در دانه و روز تا 

 مانند: تعداد شاخه های فرعی ثانویه،ارتفاع بوته، تعداد دانه در غالف دارای اثرات مستقیم ومنفی بر عملکرد دانه بودند.

خه در بوته، وزن صد دانه و گلدهی، تعداد شا %30تعداد شاخه های فرعی اولیه دارای اثرات غیر مستقیم مثبت با ارتفاع بوته ،روز تا 

 اثرات غیر مستقیم منفی با صفات تعداد شاخه های فرعی ثانویه، تعداد غالف دربوته می باشد.

ارتفاع بوته دارای اثرات غیر مستقیم مثبت با کلیه صفات و همچنین دارای بیشترین اثر غیر مستقیم مثبت از طریق تعداد غالف در 

 بوته روی عملکرد بود.

باال نشان می دهد که دو صفت وزن صد دانه و تعداد شاخه های فرعی اولیه بیشترین تاثیر را روی افزایش عملکرد دارا بودند، نتایج 

همچنین ارتفاع بوته با وجود اینکه اثر مستقیم منفی و کمی با عملکرد دارد ولی از آنجائیکه بیشترین اثر غیر مستقیم و مثبت   را از 

 غغالف در گیاه دارد می تواند به عنوان یک صفت مهم در نظر گرفته شود.طریق افزایش تعداد 

Tyagi and Hafiz khan,2011  از تجزیه علیت برای بررسی علت و معلولی بین صفات مورفولوژیک الینهای عدس تحت ،

رای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر شرایط دیم استفاده کردند. نتایج آزمایش آنها نشان داد که صفت  تعداد شاخه های فرعی اولیه دا

 روی عملکرد دانه بود. 

Amaranthath and viswantaha,1990 ، در مطالعه ای  روی ژنوتیپ های سویا نشان دادند که تعداد غالف در گیاه ،

 وزن صد دانه و تعداد دانه در گیاه در مقایسه با سایر صفات دارای بیشترین اثر مستقیم روی عملکرد بودند.
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Rasaei et al,2011  در آزمایشی به منظور بر رسی همبستگی و تجزیه علیت بین صفات مورفولوژیک وعملکرد دانه ارقام ،

نخود در کرمانشاه نشان دادند که ضریب برداشت  بیشترین اثر مستقیم و مثبت را روی عملکرد دانه داشت و صفت تعداد غالف در 

 ثبت بر روی عملکرد دانه از طریق صفت ضریب برداشت بود.بوته دارای بیشترین اثر غیر مستقیم و م

، بر روی گیاه لوبیا نشان داد که بین صفات تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در گیاه وطول Salehi et al,2008 مطالعات 

 غالف با عملکرد اثر مستقیم و معنی داری وجود دارد.

مستقیم بین  صفات مورفولوژیک عدس)اعداد روی قطر اثرات مستقیم ، اعداد باالی (  ضرایب همبستگی واثرا ت مستقیم و غیر 1جدول 

 قطر  اثرات غیر مستقیم و اعداد پائین قطر ضرایب همبستگی ساده
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