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 آن درژنوتیپ های مختلف گندم دیم تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته بامطالعه همبستگی و 

 با استفاده از کودهای زیستی 

Study on correlation on path analysis for seed yield and its dependent traits in 

different wheat genotypes by Biological Fertilizers 

 3ی، فرهاد رجال1، فرزاد پاکنژاد2، مسعود رفیعی1، محمدرضا اردکانی 1،*امرائیبهروز 

 چکیده 

به منظور تعیین همبستگی میان برخی صفات و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با استفاده از کودهای زیستی، 

کامل  قالب طرح بلوک رت فاکتوریل درمنطقه خرم آباد اجرا شد. آزمایش به صو در 2931- 39سال زراعی  آزمایشی در

 ،میکوریزا )تلقیح ،ت، کریم(ش)سرداری، کوهد گندم دیم در سه سطحفاکتورها شامل  .تصادفی در چهار تکرار اجرا شد

ا ب دانه عدم تلقیح( بودند. نتایج نشان داد که عملکرد ازتوباکتر )تلقیح وو  و عدم تلقیح(اندام قارچی  152تا  122دریافت حدود 

مربع، تعداد دانه در  عملکرد کاه وکلش، پنجه بارور، تعداد سنبله در متر همچون عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، صفاتی

برای حذف اثر صفات غیر موثر  .داردبا ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنی  معنی دار و دانه همبستگی مثبت و هزارسنبله و وزن 

این  مهم در عملکرد دانه دردانه در مدل رگرسیونی، از رگرسیون گام به گام استفاده شد . صفات عملکرد روی  یا کم تاثیر بر و

کلش و تعداد پنجه بارور که دارای ضریب  شاخص برداشت، پنجه در بوته، عملکرد کاه وپژوهش شامل عملکرد بیولوژیک، 

روی عملکرد دانه  بر( P= 595/2مثبت ) ترین اثر مستقیم وبود. نتایج تجزیه علیت نشان داد عملکرد بیولوژیک بیش (33/2تبیین )

کلش  عملکرد کاه و به صورت مثبت و (P=11/2(، تعداد پنجه در بوته )P= 13/2این صفت از طریق شاخص برداشت ) داشت و

(275/2=P )( 225/2و تعداد پنجه بارور=P) با توجه به نتایج .جای گذاشت  روی عملکرد دانه را بر به صورت اثر غیر مستقیم بر

شاخص برداشت موثرترین متغییرها روی عملکرد دانه بودند، که از مهمترین صفات زراعی  بدست آمده، عملکرد بیولوژیک و

 برای انتخاب ارقام با عملکرد دانه باال محسوب می شود.

  .کودهای زیستی، رگرسیون گام به گام ، همبستگی صفات : تجزیه علیت ، واژه کلیدی
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 مقدمه 

نیاز غذایی انسان ها در سراسر  بیشترین تامین کننده و یکی از مهم ترین محصوالتبه عنوان  (.Triticum aestivum L) گندم 

افزایش عملکرد دانه مهم ترین هدف به نژادی در تحقیقات غالت می باشد.  .(Smith et al ,2004) اسمیت و همکارانجهان است 

صفات دیگر تاثیر منفی  دتر، اصالح برای ترکیبی از صفات مطلوب است. اصالح برای یک صفت ممکن است براصالح برای عملکرد زیا

نحوه کنترل ژنتیکی پیچیده و تاثیر پذیری  نژادی گندم می باشد، ولی به دلیل چه افزایش عملکرد از عمده ترین اهداف به اگر بگذارد.

اثر متقابل شدید  .است رد داراز سودمندی کمی برخو اس اندازه گیری مستقیم عملکرداس این صفت از اثرات محیطی، گزینش ارقام بر

 و لذا انتخاب در محیط باعث شده نتایج حاصل از بررسی های انجام گرفته در شرایط محیطی مختلف یکسان نباشد بین ژنوتیپ و

رایب همبستگی بین صفات مختلف با عملکرد دانه به جهت افزایش عملکرد دانه باید از طریق اجزای عملکرد انجام گیرد. تجزیه ض

 (.Welsh, 1971). مورد اهمیت نسبی این صفات و ارزش آنها به عنوان معیارهای انتخاب کمک می کند تصمیم گیری در

سیونی نیز برخی از صفات با عملکرد دانه رابطه معنی دار نداشته باشند. در تجزیه رگر که در تجزیه همبستگی ممکن است همانطوری

 از آنجائیکه در رگرسیون(  (Farshadfar, 1380رفرشاد ف .ممکن است برخی از متغیرهای تاثیر معنی داری روی تابع نداشته باشند

ممکن است یک متغیر در کنار برخی دیگر از متغیرهای معنی دار باشد، اما در  بین متغیرها وجود دارد چند متغیره اثرات متقابل در

دارند  دانه عملکرد یگر از متغیرها معنی دار نباشد. به همین علت الزم است متغیرهای مهمی را که تاثیر معنی داری برکنار برخی د

روش های مختلفی وجود دارد که  تصمیم گیری برای تشکیل مدل نهایی، برای حذف متغیرهای کم اهمیت در مدل و انتخاب کنیم.

ن متغیرها برای انتخاب دبه حذف یا افزو م به گام می توان طی مراحلی نسبیر رگرسیون گاگام به گام است. د رگرسیونیکی از آنها 

ثابت شده است که رگرسیون گام به گام، کارایی بهتری نسبت به  (.zinali et al., 2004)زینلی و همکاران  .مدل نهایی اقدام نمود

کرد دارد. این روش ها برای گزینش والدین در برنامه های مدل کلی رگرسیون جهت تعیین معادله ای پیش بینی شده برای عمل

از آنجائیکه بین صفات معتبر با عملکرد  (.Jaynes et al., 2003). جاینس و همکاران مفید استاصالحی و مدل سازی گیاه زراعی 

تگی ساده د فقط بر مبنای همبسقضاوت نهایی نمی توانو با توجه به ارتباطات پیچیده صفات با همدیگر، همبستگی منفی وجود دارد 

مقدم  عمیق تر روابط بین صفات، بهره برد.آماری چند متغیره جهت درک از روش های  انجام می گیرد الزم است

این روش به طور موثری برای درک روابط و ساختار اجزای   (cooper, 1983)کوپر ، (Moghaddam et al., 1994)وهمکاران

 ،(sorkhi allah lo et al, 1998)همکاران  لو و الهسرخی اهان زراعی به کار گرفته شده است. کی گیصفات مورفورلوژی عملکرد و

 یکی از روش های بسیار مفید برای تجزیه همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی وتکنیک تجزیه علیت (Bramel et al, 1984) برامل 

تجزیه علیت یکی از روش های مطالعه اصل  ، (chogan, 2007)گانچو. غیر مستقیم محسوب می شود پی بردن به اثرات مستقیم و

ر را بعضی دیگ و، بایستی پاره ای از متغیرها را به عنوان علت میان مجموعه ای از متغیرهاست. هنگام استناد به مفهوم علیت علیت در

یک از  هار کرده اند که همبستگی هردر شرح تجزیه علیت اظ ، (Farshadfar, 1367)فرشاد فربه عنوان معلول در نظر گرفت. 

یک سیستم چند متغیره می تواند به اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن از طریق سایر متغیرهای  عوامل مورد بررسی با متغیر وابسته در

ی طرح بررسی غیر قابل توجیه با متغیرها توجیه و چنین سیستمی، کل تغییرات متغیر وابسته به دو جز قابل درمستقل تجزیه شود. 

تجزیه . گرسیون چندگانه استاندار شده استبیان توسط متغیرهای مستقل، همان ضریب تبیین در تجزیه ر جز قابل و تقسیم می شود

پی بردن اثرات  تجزیه همبستگی ومیان مجموعه ای از متغیرهای می باشد و برای  علیت یکی از روش های مطالعه اصل علیت در

 با استفاده از رگرسیون گام به گام و در(. Dewey and Lu, 1959) . دیویی و لوصفات بسیار مفید است غیر مستقیم مستقیم و

، تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه بارور و وزن هزار دانه وارد مدل رگرسیونی شدند. با توجه به مقدار سه صفت ٪ 5سطح احتمال 

اثر بقیه عوامل نسبتا ناچیز  غییرات مربوط به عملکرد دانه را توجیه کردند واز ت ٪69عددی ضریب تبیین تصحیح شده سه صفت فوق 

کرت بعنوان متغیر وابسته و  هر در تجزیه رگرسیون گام به گام عملکرد دانه در،  (dadashi et al, 2010)همکاران شی وادادبود. 

درصد از تغییرات مربوط به عملکرد دانه را  78/66 که صفت عملکرد بیولوژیک به تنهاییوزن صد دانه وارد مدل رگرسیونی شدند 

 ،اساس نتایج تجزیه علیت برتوجیه نمود. با توجه به نتایج رگرسیون همبستگی صفات محاسبه شد و مورد تجزیه علیت قرار گرفتند. 

 ,Aghamiri et al)رانآقامیری و همکا عملکرد دانه بود. مثبت بر دارای بیشترین اثر مستقیم و ٪2/66صفت عملکرد بیولوژیک 

مورفوتیپ گندم بومی غرب کشور از طریق تجزیه علیت ضرایب مسیر، نشان دادند که صفای نظیر  798در ارزیابی تعداد  ، (2010

. عملکرد دانه داشتند ارتفاع گیاه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله و عرض برگ پرچم اثر مستقیم و معنی داری بر
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صفات و تجزیه این پژوهش مطالعه همبستگی  هدف از (.Taleei and Bahramnejad et al, 2003) ی، بهرامنژاد و همکارانطالئ

در ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با استفاده از کودهای زیستی در منطقه خرم آباد بوده صفات وابسته به آن  علیت عملکرد دانه و

 است .

 روش ها و  مواد 

 99کیلومتری خرم آباد با عرض جغرافیایی 7شهرستان خرم آباد واقع در  باقر در روستای ده 2962-69سال زراعی  این تحقیق در

سطح دریا بصورت  متر از 2281به ارتفاع  دقیقه طول شرقی و 26درجه و  77جغرافیایی  طول دقیقه عرض شمالی و 26 درجه و

خصوصیات  درآمد. قبل از اجرای آزمایش جهت تعیین راجتکرار به ا 7 ی درکامل تصادف هایقالب طرح بلوک فاکتوریل درآزمایش 

سانتی متری نمونه برداری به عمل آمد. این آزمایش سه عاملی شامل تلقیح  91-91و  1-91 از عمق ی خاک مزرعهیفیزیکی و شیمیا

ضافه کردن صمغ عربی و تلقیح با قارچ مذکور بصورتی که بذرها بعد از ا 1m=سطح )تلقیح  ( در دوGlomous.spبا قارچ مایکوریزا )

 1A = سطح )تلقیح در دو (A)ازتوباکتر ،(2m= و عدم تلقیح و در سایه قرار گرفتند و پس از خشک شدن نسبی کشت صورت گرفت، 

. به دبو چهار تکرار در (3V= کریم و 2V=  کوهدشت ،1V= )سرداری شامل (V) ارقام مختلف گندم دیم و( 2A =و عدم تلقیح 

متر در  5/2بین تکرارها  و سانتی متر 91ها  کرت فاصله بین ردیف کاشت و 9با  متر و 21×2/2کرت به ابعاد  منظور اجرای آزمایش هر

یکوریزایی استفاده شده که بصورت اندام قارچی )شامل اسپور، هیف، ریشه( بوده و همچنین ته شد. مایه های تلقیح قارچ مفنظر گر

بذرها قبل از کاشت با ترکیبات بیولوژیک مذکور تلقیح شدند. عملیات  تهیه گردید.کرج ز موسسه تحقیقات خاک وآب ازتوباکتر که ا

به روشی دستی انجام شد. مبارزه با علف های  ،منطقه متعارف در ورزی ام عملیات خاکانجپس از  2962آبان ماه  25تاریخ  کاشت در

سال  میانگین بارندگی طبق آمارهواشناسی استان در محل مورد آزمایش در ستی انجام گرفت.ماه بصورت د اسفند مرحله در دورز در ه

کرت  هر از سنبله، تعداد دانه در ارتفاع بوته، بوته، جهت اندازه گیری صفات تعداد پنجه درمیلی متر اعالم گردید.  721، 62-69زراعی 

ری قرارگرفت. جهت اندازه گیری تعداد سنبله در واحد سطح، از هرکرت به بصورت تصادفی انتخاب گردید و مورد اندازه گی نمونه 21

عملکرد دانه با عملکرد کاه و کلش اندازه گیری  برای متر مربع مشخص گردید. تعداد سنبله در گردید وشمارش متر مربع  یکمیزان 

عملکرد کاه بعد از محاسبه  برداشت گردید ومتر مربع از هرکرت  9/9سطح  ازی وسط ردیف ها رعایت حذف نیم متر اثر حاشیه از

به عملکرد  ()اقتصادی عملکرد دانه هت محاسبه شاخص برداشت از فرمول تقسیمجهکتار محاسبه شد.  عملکرد دانه دروکلش و

د وزن هزار دانه با ترازوی دیجیتالی وزن گردی 2111جهت تعیین وزن هزار دانه هم از هرکرت  .استفاده گردید 211بیولوژیک  ضربدر 

 شد. استفادهpath  و spss و SAS  این تحقیق برای محاسبات آماری از نرم افراری های دانه مشخص شد. در

 نتایج و بحث 
 یب همبستگی اضر

( 2ضرایب همبستگی برای صفات اندازه گیری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت . همانطور که در جدول )

 تعدادسنبله،  پنجه بارور، تعداد دانه در ،کلش د بین عملکرد دانه با صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت کاه ومشاهده می شو

معنی داری داشت که  با صفت ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنی دار و همبستگی مثبت و ،متر مربع و وزن هزار دانه له درسنب

ارقامی از گندم که هم  بود. (67/1شاخص برداشت ) و (65/1ات عملکرد بیولوژیک )باالترین ضریب همبستگی مثبت مربوط به صف

که علت باال بودن ماده  داشت دارای عملکرد بیولوژیک باال و هم دارای شاخص برداشت باال بوده اند دارای عملکرد دانه باالیی خواهند

ی به دلیل باال بودن کارایی استفاده از نور خورشید عنوان خشک در گندم های جدید تجمع زیاد ماده خشک در قبل از گرده افشان

. رینولدز، شئارمن، دونمز کردند. محققان زیادی پیشرفت عملکرد را در طی سال های اخیر به دلیل افزایش ماده خشک گیاه دانسته اند

 Ghaderiهمکاران ) قادری و .(Donmez et al ,2001; shearman et al,2005; Reynolds et al,2009)و همکاران 

et al ,2009 ،)وکومار و ( همکارانKumar et al ,2005). معنی داری را بین شاخص  محققین زیادی همبستگی مثبت و

 Leila andخطیب ) لیال و ، (Mohammadi etal, 2012)عملکرد دانه گندم به اثبات رسانیده اند. محمدی و همکاران برداشت و

Indoo et al ,2004 Al-Khateeb ,2005).  در بررسی ضرایب همبستگی، عملکرد دانه با وزن هزار دانه، شاخص برداشت و

روی  که بر مطالعه ای در،  (Hosein por et al, 2001)همکاران حسین پور ومعنی داری داشت.  مترمربع مثبت و تعداد سنبله در

سنبله و  مربع، تعداد دانه در سنبله در متر انه با صفات تعدادمعنی داری بین عملکرد د ، همبستگی مثبت وگرفت الین گندم انجام 22
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 خصوص همبستگی باالی بین عملکرد بیولوژیک و در( .Dokuy and Akkaya,1999) دوکوی و آکایا وزن دانه گزارش شد.

افزایش شاخص  ه،های مناسب افزایش عملکرد دان عملکرد گندم می توان این چنین بیان نمود که یکی از راه شاخص برداشت در

با نتایج این تحقیق مطابقت  بیولوژیک می باشد که عملکردعملکرد کاه یا افزایش عملکرد دانه و ثابت بودن،  برداشت همزمان با کاهش

معنی دار  عملکرد دانه با شاخص برداشت مثبت و بین . نتایج یک بررسی نشان داد که همسبتگی (Ekman, 1981)دارد. اکمن 

سنبله در مترمربع و تعداد  خصوص همبستگی بین در (.Derikvand and Hossainpour ,2008)د و حسین پور . دریکوناست

با تعداد سنبله در واحد  این چنین استنباط نمود که ارقامیمعنی دار می باشد. می توان  دانه در سنبله با عملکرد دانه که مثبت و

االتری می باشند. که این نشان دهنده این موضوع است که ارقامی توانسته اند حداکثر بو تعداد دانه بیشتر دارای عملکرد سطح بیشتر 

تعداد ارتباط مثبت بین  تعداد دانه در واحد سطح بیشتری تولید نمایند. د می توانند تعداد سنبله وناستفاده از منابع موجود را برده باش

این نتایج با  شده در گیاه می باشد.ن و بهره وری از مواد فتوستنز تولید دانه با عملکرد دانه احتماال به خاطر ظرفیت باالی مخز

چین به  مطابقت دارند که اظهار داشتند رهیافت جدید در اصالح گندم زمستانه در(MI et al, 2000) می و همکاران  مشاهدات

 ه می باشد.هر سنبل منظور افزایش پتانسیل عملکرد اصالح ژنوتیپ هایی با تعداد دانه بیشتر در

 رگرسیون گام به گام 

 احتمال خروج صفات از مدل(، صفات کم تاثیر و ٪ 2احتمال ورود صفات به مدل و  ٪ 25 گرسیونی گام به گام )بابا استفاده از مدل ر

یر مستقل انتخاب سایر صفات به عنوان متغ برای این منظور عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته، ویا بی تاثیر از مدل حذف گردیدند. 

، تعداد پنجه در فت عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت( نشان داد که پنج ص2 نهایت نتایج رگرسیون گام به گام )جدول درشدند. 

اولین متغیر وارد شده به مدل عملکرد  و تعداد پنجه بارور به عنوان صفات تاثیر گذار وارد مدل شدند .کلش  بوته، عملکرد کاه و

از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود. همبستگی مثبت و باال بین عملکرد بیولوژیک و  درصد ٪ 62بود که به تنهایی بیولوژیک 

 ,Mohammadi et alو این تحقیق با نتایج محمدی و همکاران )عملکرد دانه با توجه به این تحقیق منطقی به نظر می رسد.

دومین متغییر وارد  شاخص برداشت بعنوان اولین و شدکه عملکرد بیولوژیک و( مطابقت دارد. همچنین در تحقیقی مشخص 2009

 مرحله بعدی در .(Leilah and Al-Khateeb ,2005)لیال و خطیبی  .صفت مهم به نظر می رسد و بهبود این دو ل شده اندمد

از تغییرات عملکرد دانه را  درصد 66/1برداشت شاخص  که دو متغیر عملکرد بیولوژیک و به مدل وارد شد. بطوری برداشتشاخص 

 در مراحل بعدی صفات تعداد پنجه در بوته، عملکرد کاه و .( Hasanzadeh et al ,2008همکاران ) حسن زاده و.نمودندتبیین 

رات توجیه تغیی این سه متغیر تاثیر چندانی برچهارم و پنجم وارد مدل شدند. ، مراحل سوم کلش و تعداد پنجه بارور به ترتیب در

باشد، بنابراین جهت رابطه متعامد بین متغیرها کم نمی  عملکرد نداشتند. با توجه به اینکه بین متغیرها رابطه همبستگی وجود دارد و

این حالت ضریب تبیین و  درمعنی دار نمی تواند مالک مناسبی باشد.  باال و تبیین تعیین اهمیت متغیرهای وارد شده به مدل ضرایب

و  ندسهم بزرگی در توجیه عملکرد دانه داشتو شاخص برداشت بطور کلی عملکرد بیولوژیک  ضریب همبستگی حائز اهمیت می باشند.

با توجه د. نافزایش عملکرد ارقام سهم بسزایی داشته باش برنامه های اصالحی درشاخص برداشت  و به نظر می رسد عملکرد بیولوژیک

 معادله رگرسیونی زیر بدست آمد. در نتیجهفات تاثیر گذار وارد شده به مدل به ص

Y=-1316/2+0/66 x1+31/5x2+118/06x3-0/47 x4-144/43 x5 
کلش و  به ترتیب عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد پنجه در بوته، عملکرد کاه و x5 و x4, x3, x2, x1 عملکرد دانه و Yکه 

 .می باشندتعداد پنجه بارور 
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 تجزیه علیت 

یا در نتیجه  روی عملکرد و با استفاده از تجزیه علیت مشخص می شود که همبستگی صفات با عملکرد دانه به علت اثر مستقیم آنها بر

مطلب  ر مستقیم آن صفت باشد، اینو یک صفت به علت اثاز طریق صفات دیگر است. اگر همبستگی بین عملکرد اثر غیر مستقیم 

اما اگر این  صفت مذکور را به منظور اصالح عملکرد انتخاب نمود،بین آنهاست و لذا می توان منعکس کننده یک رابطه واقعی 

د روی صفت انجام دا این صورت عمل انتخاب را باید بر صفت دیگر باشد درهمبستگی اصوال به علت اثر غیر مستقیم صفت از طریق 

این تحقیق از ضرایب همبستگی عملکرد دانه با صفاتی که وارد مدل رگرسیون گام به گام شده  در .ه استکه سبب اثر غیر مستقیم شد

، شاخص برداشت، تعداد پنجه در بوته، صفات عملکرد بیولوژیک وبرایند بودند استفاده شد. به عبارت دیگر عملکرد دانه به عنوان 

عملکرد بیولوژیک  (9)اساس جدول  نظر گرفته شدند. بر در تغیرهای علتی یا سببیبه عنوان م تعداد پنجه بارور کلش و عملکرد کاه و

تعداد پنجه در  و (P= 26/1این صفت از طریق شاخص برداشت ) وی عملکرد دانه داشت ور (p=795/1مثبت ) بیشترین اثر مستقیم و

غیر مستقیم ( اثر P= -٪27تعداد پنجه بارور ) ( وP= 287/1کلش ) اثر غیر مستقیم مثبت و از طریق عملکرد کاه و (P= ٪22بوته )

 (P= -217/1کلش ) جای گذاشت. بیشترین اثر مستقیم منفی روی عملکرد دانه متعلق به عملکرد کاه و منفی روی عملکرد دانه را بر

روی عملکرد دانه اعمال  بر نهایت کلش و در روی عملکرد کاه و (P= 89/1بود و بیشترین اثر غیر مستقیم از طریق عملکرد بیولوژیک )

تحقیقی  درشاخص برداشت عملکرد دانه افزایش می یابد.  اساس این تحقیق می توان گفت که با افزایش عملکرد بیولوژیک و بر گردید.

قا آعملکرد دانه بود.  مثبت بر دارای بیشترین اثر مستقیم و (P=0/992)نتایج تجزیه علیت نشان داد که صفت عملکرد بیولوژیک 

تحقیقی عملکرد بیولوژیک بیشترین اثر  در که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد . (Aghamiri et al, 2010) همکاران میری و

گل  مستقیم روی عملکرد دانه داشت و اثر غیر مستقیم از طریق شاخص برداشت نیز مثبت بود که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

 (. Golparvar et al ,2008)پرور و همکاران 

 نتیجه گیری 

شاخص برداشت از مهم ترین متغیرهای عملکرد دانه به حساب می  روش های آماری مورد مطالعه نشان داد که عملکرد بیولوژیک و

 صفات و عملکرد اجزای ساختار و روابط درک برای موثری طور به روش این (،sorkhi allah lo et al, 1998)در بررسی  آیند .

بنابراین عملکرد باالی گندم دیم را می . که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد است شده گرفته کار به زراعی گیاهان ورلوژیکیمورف

شناخت مکانیسم های کنترل کننده  توجه به این مهم وشاخص برداشت باال بدست آورد.  ش ارقام با عملکرد بیولوژیک ونتوان با گزی

  ای اصالحی برای افزایش این عملکرد در واحد سطح را بهبود خواهد داد. کارایی روش ه ،این عوامل
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 تجزیه همبستگی بین صفات ارزیابی شده در ژنوتیپ های گندم دیم -1جدول 
Table 1- Correlation analysis in Wheat (Triticum aestivum L.) genotypes 

عملکرد 

کاه 

 وکلش
KY 

وزن هزار 

 دانه
1000.G.W 

تعداد 

سنبله 

 درمترمربع
N.S.M 

تعداد 

دانه 

 درسنبله
N.P.S 

ارتفاع 

 بوته
PH 

تعداد 

پنجه 

 بارور
T.F N. 

تعداد 

پنجه 

 دربوته
T.P N. 

عملکرد 

 بیولوژیک
BY 

شاخص 

 برداشت
HI 

عملکرد 

 دانه
GY 

 

 عملکرد دانه 1         
GY 

شاخص  49/0** 1        

 برداشت
HI 

لکرد عم 49/0** 22/0** 1       

 بیولوژیک
BY 

تعداد پنجه  12/0 99/0 19/0 1      

 دربوته
T.P N. 

تعداد پنجه  22/0* 94/0* 92/0 22/0* 1     

 بارور
T.F N. 

 ارتفاع بوته -09/0** -02/0** 24/0* 23/0 -00/0 1    
PH 

تعداد دانه  22/0** 09/0** -00/0** 94/0 23/0* -91/0 1   

 درسنبله
N.P.S 

تعداد سنبله  09/0** 09/0** 22/0* 12/0 90/0 -94/0 99/0 1  

 درمترمربع
N.S.M 

 وزن هزار دانه 04/0** 00/0** 22/0** 10/0 99/0 -03/0 09/0** 90/0 1 
1000G.W 

عملکرد کاه  24/0* -99/0 20/0** 21/0 32/0 99/0 94/0 02/0* 22/0* 1

 وکلش
KY 

Ns ،,* ** 1و  %9سطح احتمال به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در% 

respectively. levels probabilityat the 5% and 1  significant. significant-; Non*and**, Ns 
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 مراحل رگرسیون  گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته وسایر صفات به عنوان متغیر مستقل -2جدول 
Table 2- Stepwise regression for grain yield (dependent variable) and other traits 

(independent variable) 

 (bضریب رگرسیون ) متغیر وارد شده گام
Regression cue. 

 (SEاشباه استاندارد )
Standard error 

t احتمال معنی داری 
probability 

 ضریب تبیین
2R 

 22/0 02/0 22/2 **00/0 411/0 (x1عملکرد بیولوژیک ) 1

 9/31 23/2 23/3 **004/0 022/0 (x2شاخص برداشت ) 2

 02/112 2/21 92/9 **001/0 002/0 (x3تعداد پنجه دربوته ) 3

 90/0- 11/0 04/9- **002/0 001/0 (x4عملکرد کاه وکلش ) 9

 33/193- 9/92 92/2- *09/0 001/0 (x5تعداد پنجه بارور ) 9

squr=0/099-2AdjustedR 1316/2   SE=258/3  - ) =(a intercept-Y  

 

 

 

 

 تجزیه علیت عملکرد دانه گندم دیم -3جدول 
Table 3- Path analysis of grain yield in Wheat (Triticum aestivum L.)) 

 اثرات غیر مستقیم از طریق اثر مستقیم صفات 

تعداد پنجه  شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک

 دربوته

عملکرد کاه 

 وکلش

 بارور تعداد پنجه

 -012/0 -102/0 +022/0 24/0 - 239/0 عملکرد بیولوژیک

 -012/0 -04/0 014/0 - 202/0 392/0 شاخص برداشت

 -014/0 -024/0 - 102/0 229/0 020/0 تعداد پنجه دربوته

 -012/0 - 022/0 192/0 03/0 -209/0 عملکرد کاه وکلش

 - - 002/0 091/0 213/0 92/0 -031/0 تعداد پنجه بارور

 اثر باقی مانده
residual 

024/0      
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               چکیده انگلیسی:                                                                                  

Abstract:  

In order to determine the correlation between the traits and yield components of different 

genotypes of wheat using biological fertilizers, crop 93-1392 region in Khorramabad trial was 

conducted. Factorial experiment in a randomized complete block design with four 

replications. The factors included the V (Sardari, Kohdasht, Karim), mycorrhiza (inoculated 

and non-inoculated) and inoculated (inoculation lack of insemination), respectively. The 

results showed that traits such as grain yield, biological yield, harvest index, the performance 

of straw, tiller, number of grains per spike, number of grains per spike and grain weight and 

significant positive correlation is negative and significant correlation with plant height. For 

elimination of ineffective or low impact on yield characteristics in the regression model, the 

stepwise regression was used. Important traits in grain yield in this research, including 

biological yield, harvest index, tiller, straw yield and tiller number that have a coefficient of 

determination (99/0), respectively. Path analysis results showed positive biological yield the 

most direct effect (835/0 = P) and this trait on grain yield through harvest index (29/0 = P), the 

number of tillers per plant (22/0 = P) positive Yields of straw (178/0 = P) and tiller number 

(018/0 = P) as an indirect effect on grain yield left. According to the results, biological yields, 

harvest index on grain yield were the most influential variables, the most important 

agronomic traits for selection of varieties with high yield is.  
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