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 ذرت  تِ رٍش تجسیِ علیت داًِ هؤثر تر عولکرداز صفات  رخیتررسی رٍاتط ت
 2، َّشوٌد صفری1*رٍشیي قثادی

 اًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثشٍخشد فبسؽ التحلیل کبسؿٌبػی اسؿذ صساػت، د -1

 ػضَ ّیئت ػلوی هشکض تحقیقبت کـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی اػتبى کشهبًـبُ -2

 )rozhin.ghobadi@gmail.com(سٍطیي قجبدی، : ًَیؼٌذُ هؼئَل* 

 چکیدُ

از صفات ٍاتستِ تِ عولکرد داًِ ٍ ًیس رٍاتط علت ٍ هعلَلی ها تیي آى ّا، رقن سیٌگل در ایي هطالعِ تِ هٌظَر تعییي ّوثستگی تیي تعدادی 

توام صفات آًالیس ّوثستگی صفات ًشاى داد کِ . در طَل فصل رشد تواهی هراقثت ّای زراعی اًجام شد. ذرت کشت گردید 704کراس 

صفت طَل تالل ، در ایي تیي داشتٌد هثثت رد داًِ ّوثستگیعولک تا درصد 1احتوال سطح دردرصد چَب تالل تِ جس اًدازُ گیری شدُ 

، تعداد داًِ در ردیف تالل در تجسیِ علیت .ّوثستگی درصد چَب تالل تا عولکرد داًِ هٌفی تَد را تا عولکرد ًشاى داد،تیشتریي ّوثستگی 

رگتریي اثر غیر هستقین ٍ هثثت هرتَط تِ اثر صفت تس .تیشتریي اثر هستقین ٍ هثثت را تر عولکرد داًِ داشتٌدٍزى صد داًِ ٍ طَل تالل  

ٍ تسرگتریي آثار غیرهستقین ٍ هٌفی را صفت تعداد داًِ در تالل از طریق تعداد داًِ در  ردیف از طریق تعداد داًِ در تاللتعداد داًِ در 

 .ردیف ٍ صفت تعداد داًِ در ردیف از طریق درصد چَب تالل تر عولکرد داًِ ًشاى دادًد

 .تجسیِ علیت، ّوثستگیعولکرد، ذرت، : اى کلیدیٍاشگ

 هقدهِ

اص عشیق اخضای ػولکشد  رست هغبلؼبت گؼتشدُ ای ثِ هٌظَس تؼییي ّوجؼتگی ٍ تحلیل پبساهتشّبی طًتیکی ػولکشد داًِتب کٌَى 

یک هتغییش سٍی هتغییش  ًظادگشاى دس ثشًبهِ ّبی اكالحی خَد ثب كفبت ّوجؼتِ ػش ٍ کبس داسًذ، دسخِ تأثیشثِ  .كَست گشفتِ اػت

ػولکشد داًِ كفت پیچیذُ ای اػت کِ تبثؼی اص تغییشات كفبت هختلف دیگش هَػَم ثِ . دیگش سا هی تَاى ثِ كَست کوی ثیبى کشد

ٍاػظی ٍ ّوکبساى، )کشد اسائِ ؿذُ اػت تب کٌَى هذل ّبی هختلفی ثشای تَخیِ سٍاثظ ایي كفبت ثب ػول. اخضای ػولکشد هی ثبؿذ

س اكالح رست، الصم اػت كفبتی کِ ساثغِ هؼٌی داسی ثب ػولکشد داًِ داسًذ، ؿٌبػبیی ؿًَذ تب ثب گضیٌؾ آى ّب ثتَاى طى د .(1378

ّش چٌذ تؼییي استجبط ثیي كفبت داسای اّویت صیبدی اػت اهب ثب هحبػجِ . رست خوغ کشد لَة سا دس اسقبم اكالح ؿذُّبی هغ

آثبس هؼتقین ٍ غیش هؼتقین ( هؼیش)خق ًوی ؿَد ٍ الصم اػت اص عشیق تدضیِ ػلیت ضشیت ّوجؼتگی هبّیت استجبط ثیي كفبت هـ

تدضیِ ػلیت اثشات هؼتقین ٍ غیشهؼتقین هتغیشّبی ػلت ثش سٍی هتغیشّبی هؼلَل سا هَسد هغبلؼِ قشاس هی ، كفبت ؿٌبػبیی ؿًَذ

ٌذ، تفکیک هی یشهؼتقین سا اًذاصُ گیشی هی کٌدس ایي سٍؽ ضشایت ّوجؼتگی ثیي دٍ كفت ثِ اخضایی کِ اثشات هؼتقین ٍ غ. دّذ

دس تدضیِ ّوجؼتگی ٍ ػلیت ػولکشد داًِ رست ًـبى دادًذ کِ ٍصى  (1378) ٍاػظی ٍ ّوکبساى(. 1388اهیشی ٍ ّوکبساى، )گشدد 

ٍ ػوق داًِ ( 06/1)داًِ  300اص عشیق ٍصى غیشهؼتقین  داؿتي آثبس ٍاػغِ داؿت اهب ثِثش ػولکشد ( -02/1)ثالل، اثش هؼتقین ٍ هٌفی 

ثیـتشیي ّوجؼتگی ػولکشد داًِ ثب ٍصى داًِ دس ثالل ( 1379)بى ٍ هؼبٍات چَگدس ثشسػی . دس افضایؾ ػولکشد داًِ هؤثش ثَد( 92/0)

(58/0;r ) کوتشیي آى ثب تؼذاد داًِ دس ثالل ٍ(30/0;r )ُهشثَط  داًِ ػولکشددس تدضیِ ػلیت ثیـتشیي اثش هؼتقین سٍی ؿذ ٍ  هـبّذ

تحقیق حبضش ثِ  .تؼلق داؿت (03/0)ٍ کوتشیي آى ثِ تؼذاد داًِ دس ثالل ( 27/0)یف ٍ تؼذاد داًِ دس سد( 42/0)كفبت اًذاصُ داًِ  ثِ

اص عشیق  704اثشات هؼتقین ٍ غیشهؼتقین اخضای ػولکشد ثش ػولکشد داًِ دس رست ػیٌگل کشاع  تدضیِ هٌظَس تؼییي ّوجؼتگی ٍ

 .اًدبم گشفتِ اػتتدضیِ ػلیت 
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 هَاد ٍ رٍش ّا

دس هضسػِ آصهبیـی ایؼتگبُ تحقیقبت کـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی اػتبى کشهبًـبُ ٍاقغ دس اػالم آثبد غشة  1388ایي تحقیق دس ػبل 

 اًدبم( هتش اص ػغح دسیب 1346دقیقِ ؿوبلی ٍ استفبع  8دسخِ ٍ  34دقیقِ ؿشقی ٍ ػشم خغشافیبیی  26دسخِ ٍ  47عَل خغشافیبیی )

 .کـت گشدیذ ػِ تکشاسدس  ثِ ػٌَاى تیوبس( سقن غبلت هَسد کـت هٌغقِ اص گشٍُ دیشسع) 704رست داًِ ای ػیٌگل کشاع . ؿذ

اسدیجْـت  17کبؿت دس  .خن پبییضُ ٍ دیؼک ثْبسُ اًدبم ٍ آهبدُ ػبصی فبسٍّب كَست گشفتهشاحل آهبدُ ػبصی صهیي ثِ كَست ؿ

ػذد ثزس ضذػفًَی ؿذُ  3تب  2دس ّش کپِ . ػبًتی هتشی سٍی پـتِ ٍ ثِ كَست کپِ ای اًدبم گشدیذ 5هبُ ثِ كَست دػتی دس ػوق 

لیبت تٌک، آثیبسی، ٍخیي ٍ ػن پبؿی ػلیِ آفبت ٍ اهشام پغ اص ػجض ؿذى ػو. قشاس دادُ ؿذ( یک دس ّضاس)ثب قبسذ کؾ ٍیتبٍاکغ 

دسكذ چَة ثالل،  ٍ قغشعَل ثالل،  كفبتدس صهبى ثلَؽ فیضیَلَطیک ثشسػی ّوجؼتگی كفبت ثِ هٌظَس  .دس هشاحل الصم اًدبم ؿذ

 عَسثِ حزف اثشات حبؿیِ ای  پغ اصثالل کِ  10ٍصى كذ داًِ ثب اػتفبدُ اص  دس ثالل ٍ سدیف ٍ تؼذاد سدیف دس ثالل، تؼذاد داًِ دس

سعَثت ػٌح تؼییي ٍ ٍصى داًِ ّب ثش  دػتگبُ ثِ ٍػیلِّب دس صهبى ثشداؿت هیضاى سعَثت داًِ . هحبػجِ گشدیذ خذا ؿذُ ثَدًذتلبدفی 

 اػتفبدُ ؿذ SPSSثشای هحبػجِ ّوجؼتگی ثیي كفبت اص ًشم افضاس  .هحبػجِ گشدیذثش حؼت کیلَگشم دس ّکتبس % 14اػبع سعَثت 

 .كَست گشفت PATH2ٍ ثشای هـخق کشدى اثش هؼتقین ٍ غیشهؼتقین كفبت ثش ػولکشد داًِ تدضیِ ػلیت ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 

 ًتایج ٍ تحث

ثش اػبع ًتبیح ثِ دػت آهذُ عَل ثالل ّوجؼتگی . ًـبى دادُ ؿذُ اػت 1ِ ؿذُ دس خذٍل ؼضشایت ّوجؼتگی ػبدُ ثیي كفبت هغبل

پغ اص ایي كفت ٍصى كذ داًِ ٍ تؼذاد داًِ دس ثالل ثیـتشیي ّوجؼتگی سا ثب . ثب ػولکشد داًِ داؿت( r;932/0**)ثؼیبس هثجتی 

ّوجؼتگی ثبالی ػولکشد داًِ ثب تؼذاد داًِ دس ثالل تَػظ ًؼوتی . ًـبى دادُ ثَدًذ( r  ٍ**895/0;r;926/0**ثِ تشتیت، )ػولکشد داًِ 

بدُ اص سٍؽ تدضیِ ػلیت ثِ ؿٌبخت سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی ثیي كفبت هٌدش هی اػتف .ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت( 2009)ٍ ّوکبساى 

 2دس خذٍل  .ثِ ایي هٌظَس ػولکشد داًِ ثِ ػٌَاى هتغیش هؼلَل ٍ كفبت دیگش ثِ ػٌَاى هتغیشّبی ػلت دس ًظش گشفتِ ؿذًذ. گشدد

ثیـتشیي اثشات هؼتقین ٍ هثجت ثش سٍی ػولکشد  .هیضاى ّوجؼتگی ٍ اثشات هؼتقین ٍ غیشهؼتقین اخضای ػولکشد داًِ دسج گشدیذُ اػت

اػوبل هی گشدد کِ ایي ًتیدِ ثب ًتبیح ( 896/0)ٍ عَل ثالل ( 197/1)، ٍصى كذ داًِ (251/2)داًِ اص عشیق تؼذاد داًِ دس سدیف ثالل 

گی هثجت ٍ هؼٌی داسی ثِ ؼتاًِ دس سدیف ثالل ّوجثیي ػولکشد داًِ ٍ تؼذاد د .دس یک ساػتب قشاس داسد( 1379)چَگبى ٍ هؼبٍات 

( 521/2)ثب تَخِ ثِ ایي کِ اثشات هؼتقین تؼذاد داًِ دس سدیف ثالل ثؼیبس قبثل تَخِ هی ثبؿذ  ،ـبّذُ هی گشدده( r;889/0**)هیضاى 

اهب . گیشد ثٌبثشایي ایي كفت هی تَاًذ ثشای اكالح ػولکشد داًِ ثب گضیٌؾ تؼذاد داًِ ّبی ثیـتش دس سدیف ثِ خَثی هَسد اػتفبدُ قشاس

اثش غیشهؼتقین هٌفی قبثل تَخْی کِ كفبت تؼذاد داًِ دس ثالل، قغش ٍ دسكذ چَة ثالل اص عشیق تؼذاد داًِ دس سدیف ثش ػولکشد داًِ 

ّوچٌیي هـبّذُ هی ؿَد کِ اثش هؼتقین كفبت تؼذاد داًِ دس سدیف . اػوبل داؿتٌذ ّوجؼتگی ایي كفت ثب ػولکشد داًِ سا کبّؾ داد

د داًِ ثیـتش ؿذُ اػت ٍ ایي ثیبى گش ایي هغلت هی ثبؿذ کِ كفبت دیگش ػولکشداًِ اص هیضاى ّوجؼتگی ثیي ایي كفبت ٍ ٍ ٍصى كذ 

 .اص عشیق اػوبل اثشات غیشهؼتقین ًؼجت ثِ اثش هؼتقین تؼذاد داًِ دس سدیف ٍ ٍصى كذ داًِ تأثیش ثیـتشی ثش ػولکشد داًِ داسا هی ثبؿذ

هالحظِ هی گشدد، ثب ایي ( r;799/0**)ػولکشد داًِ ٍ تؼذاد سدیف داًِ دس ثالل ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی داسی ثِ هیضاى  اگش چِ ثیي

ٍ ایي اثش ثِ كَست غیشهؼتقین تَػظ ػبیش اخضای ػولکشد ًظیش ( 671/0)ٍخَد اثشات هؼتقین تؼذاد سدیف داًِ ثش ػولکشد کوتش ثَدُ 

كَست هی گیشد، كفبت تؼذاد داًِ دس ثالل، قغش ( 488/0)ٍ عَل ثالل ( 023/1)، ٍصى كذ داًِ (706/1)تؼذاد داًِ دس سدیف ثالل 

 چَة ثالل ٍ دسكذ چَة ًیض اص عشیق تؼذاد سدیف داًِ دس ثالل ثش ػولکشد داًِ اثش غیشهؼتقین هٌفی اػوبل هی کٌٌذ، ثِ ایي تشتیت 
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هی تَاى اظْبس داؿت کِ كفت تؼذاد سدیف داًِ دس ثالل ثِ كَست هـشٍط ٍ تب حذٍدی هی تَاًذ دس ساػتبی افضایؾ ػولکشد داًِ 

د سدیف داًِ یکی اص اخضای هْن ػولکشد داًِ رست الجتِ ًتبیح دیگشی ًیض دس دػت اػت کِ ًـبى هی دّذ تؼذا. ثِ کبس گشفتِ ؿَد

( 686/1)ٍ قغش چَة ثالل ( -067/2)ثضسگتشیي اثش هؼتقین هٌفی سا تؼذاد داًِ دس ثالل  (.2009ًؼوتی ٍ ّوکبساى، )هحؼَة هی ؿَد 

ٍ  ؼتقین ٍ هٌفی ثیي ایي كفت ٍثب ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ٍ ثبالی تؼذاد داًِ دس ثالل ثب ػولکشد داًِ ثیـتشیي اثش ه. ثش ػولکشد داؿتٌذ

ٍ ٍصى ( 215/2)كفبت تؼذاد داًِ دس سدیف  ثِ خلَف اص عشیق آثبس غیشهؼتقین هثجت ثِ ٍاػغِ ی ػولکشد داًِ ٍخَد داؿت اهب

دس آصهبیؾ چَگبى ٍ هؼبٍات  .قبثل تَخیِ اػتثخؾ صیبدی اص ّوجؼتگی ثیي تؼذاد داًِ دس ثالل ٍ ػولکشد داًِ ( 152/1)كذ داًِ 

دس ساثغِ ثب كفت قغش چَة ثالل ًیض  .ًیض کوتشیي اثش هؼتقین ثش ػولکشد داًِ هشثَط ثِ كفت تؼذاد داًِ دس ثالل تؼلق داؿت( 1379)

ثَد، اهب ثِ ٍاػغِ ی آثبس ( -686/1)ثب ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ایي كفت ثب ػولکشد داًِ اثش هؼتقین ایي كفت ثش ػولکشد هٌفی 

ثیي  .اد داًِ دس ثالل، ٍصى كذ داًِ ٍ عَل ثالل ّوجؼتگی ایي كفت ثب ػولکشد داًِ افضایؾ یبفتغیشهؼتقین ٍ هثجت كفبت تؼذ

هؼتقین ایي كفت ثش هـبّذُ ؿذ اهب اثش ( r;-955/0**)كفت دسكذ چَة ثالل ثب ػولکشد داًِ ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌی داسی 

ثضسگتشیي اثش  .بیش كفبت ثش ػولکشد داًِ اثش هٌفی اػوبل هی کٌذػولکشد داًِ هثجت ثَد ٍ ایي كفت اص عشیق اثش غیشهؼتقین ٍ هٌفی ػ

ٍ ثضسگتشیي آثبس غیشهؼتقین ٍ هٌفی ( 215/2)غیش هؼتقین ٍ هثجت هشثَط ثِ اثش كفت تؼذاد داًِ دس سدیف اص عشیق تؼذاد داًِ دس ثالل 

داًِ دس سدیف اص عشیق دسكذ چَة ثالل ٍ كفت تؼذاد ( -034/2)سا كفت تؼذاد داًِ دس ثالل اص عشیق تؼذاد داًِ دس سدیف 

ش كفبت ثِ خض دسكذ اثش غیشهؼتقین هٌفی كفت قغش چَة ثالل ثش ػولکشد داًِ اص عشیق ػبی .ثش ػولکشد داًِ ًـبى دادًذ( -027/2)

 .ٍ كفت دسكذ چَة ثالل ًیض فبقذ اثش غیشهؼتقین هثجت ثش ػولکشد داًِ ثَد چَة هـبّذُ ؿذ

 رد هطالعِّوثستگی صفات هَ -1جدٍل 

 تعداد ردیف در تالل تعداد داًِ در ردیف تعداد داًِ در تالل درصد چَب تالل قطر چَب تالل طَل تالل عولکرد داًِ 

       932/0** عَل ثالل
      849/0** 893/0** قغش چَة ثالل

     -928/0** -919/0**- 955/0** دسكذ چَة ثالل
    -891/0** 983/0** 823/0** 895/0** تؼذاد داًِ دس ثالل

   984/0** -900/0** 971/0** 821/0** 889/0** تؼذاد داًِ دس سدیف
  758/0* 859/0** -752/0* 843/0** 733/0* 799/0** تؼذاد سدیف دس ثالل

 855/0** 0//946** 962/0** -953/0** 977/0** 830/0** 926/0** ٍصى كذ داًِ
 دسكذ 5ٍ  1ثب ػغح احتوبل ثِ تشتیت ّوجؼتگی هؼٌی داس * ٍ ** 

 تجسیِ ضرایة ّوثستگی تِ اثرّای هستقین ٍ غیرهستقین ترای عولکرد داًِ ذرت -2جدٍل 

 اثش هؼتقین ًبم كفت
 اثش غیشهؼتقین اص عشیق

 عَل ثالل
قغش چَة 

 ثالل
دسكذ چَة 

 ثالل
تؼذاد داًِ دس 

 ثالل
تؼذاد داًِ دس 

 سدیف
تؼذاد سدیف 

 دس ثالل
 ٍصى كذ داًِ

کل اثش 
 ّوجؼتگی

 932/0 492/1- 444/0- 005/1 747/1- 326/0- 432/1  896/0 عَل ثالل
 893/0 757/1- 51/0- 188/1 087/2- 329/0  76/0- 686/1 قغش چَة ثالل

- 955/0- 142/1- 505/0- 027/2 841/1  216/1- 622/0 28/0 دسكذ چَة ثالل
 895/0 152/1 576/0 215/2 - 251/0- 289/1 556/0- 067/2 تؼذاد داًِ دس ثالل

 889/0 132/1 508/0 - 034/2- 253/0- 274/1 555/0 251/2 تؼذاد داًِ دس سدیف
 799/0 023/1  706/1- 776/1- 212/0- 106/1 488/0 671/0 تؼذاد سدیف دس ثالل

 926/0  573/0 129/2- 988/1- 268/0- 281/1 561/0 197/1 ٍصى كذ داًِ

 غبخ; 107/0اثش ثبقی هبًذُ 



 ششمین همایش   ملی    ایده    اه ی   نو   رد    کشاورزی 
 کشاٍرزی داًشکدُ خَراسگاى اسالهی آزاد داًشگاُ 1390اسفٌد هاُ  12ٍ  11

 ًتیجِ گیری کلی

ب اثش ثِ عَس کلی هی تَاى ثیبى ًوَد کِ چَى اثشات هؼتقین كفبت عَل ثالل، ٍصى كذ داًِ، تؼذاد داًِ دس سدیف ثالل ٍ عَل ثالل ث

هغبثقت داؿتٌذ ٍ تأثیش آى ّب هثجت ٍ دس یک خْت ثَد، ثٌبثشایي ّشگًَِ تالؽ ثِ هٌظَس افضایؾ ایي كفبت ثِ ( ّوجؼتگی)کل 

 .افضایؾ ػولکشد داًِ هٌدش خَاّذ ؿذ، اص ایي سٍ هی تَاى ایي كفبت سا ثِ ػٌَاى كفبت هؤثش دس ثِ ًظادی رست داًِ ای هغشح ًوَد
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Abstract 

In this study for identify correlation between seed yield and some dependent traits in of single cross 

704 corn were cultured. Correlation analysis to characters showed all traits measured had a 

significant and positive correlation with seed yield (P<0.1) except percent of cob. Ear length 

showed the highest correlation with yield, percent of cob correlation with yield were negative. In 

the path analysis, number seed of row, weight of 100 seeds and Length of ear have the most direct 

effect on seed yield. Percent of cob have the highest indirect and negative effect through number 

seed of ear and number seed of row. 
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