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  چكيده

ها با استفاده از برخي صفات زراعـي و    در انيسون، تجزيه ضرايب مسير و تجزيه عامل به منظور بررسي روابط بين عملكرد دانه و اجزاي آن
ضـرايب  . ها در قالب طرح كامالً تصـادفي بـا چهـار تكـرار ارزيـابي شـدند        ژنوتيپ. ژنوتيپ مختلف انيسون انجام شد 8مورفولوژيك در 

تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و تعداد شاخه فرعي همبستگي همبستگي بين صفات نشان داد كه بين عملكرد دانه با صفات بيوماس، 
اي براي عملكرد دانه نشان داد كه صفات بيوماس، تعداد چتر در بوته و تعـداد    تجزيه و تحليل رگرسيون مرحله. مثبت و بااليي وجود داشت

بر اساس ضرايب مسير صفت بيومـاس و تعـداد   . توجيه نمودنددرصد تغييرات عملكرد دانه را  97دانه در چتر به ترتيب وارد مدل شدند و 
درصـد از   31/91ها دو عامل پنهاني را معرفي نمود كه در مجمـوع    تجزيه عامل. چتر در بوته باالترين اثر مستقيم را بر عملكرد دانه داشتند

در بوته و تعداد دانه در چتر به ترتيب از اهميـت نسـبي   ر بر اين تحقيق، بيوماس، تعدادچت از اين رو بنا. واريانس بين صفات را بيان نمودند
توانند معيـار انتخـاب مناسـبي بـراي بهبـود عملكـرد دانـه در          بيشتري در تعيين عملكرد دانه انيسون برخوردارند و اين اجزاي عملكرد مي

  .هاي انيسون باشند  ژنوتيپ
  ها  عامل ، عملكرد دانه، ضرايب مسير، تجزيه بهانيسون: كليدي گانواژ

  
  مقدمه

گياهي است علفي و يكساله از تيره چتريان كه در صنايع دارويي و غذايي كـاربرد گسـترده اي   ) .Pimpinella anisum L(انيسون 
اعالم  زيرهدر آزمايشي پس از بررسي همبستگي ژنوتيپي و تجزيه عليت براي چند صفت كمي در ). Banerjee et al., 2003(دارد 
همچنين بيـان شـد كـه     ،دار دارد  دانه با قطر ساقه، ارتفاع گياه، تعداد چتر و تعداد شاخه فرعي همبستگي مثبت و معنيكه عملكرد  شد

هدف از اين مطالعه شناخت عوامـل پنهـاني در    ).Ramachandram, 1993(ها را توجيه نمودند   از تغييرات كل داده% 96سه عامل 
دارنـد،  در عملكرد دانه و شناخت اجزايي از عملكرد كه بيشترين نقش را در تعيين عملكرد دانه ها   گيري صفات، بررسي تأثير آن  شكل

    .مي باشد

 
 مواد و روش ها

ايـن  . شـده بودنـد اسـتفاده شـد     انيسون كه از استان هاي اصفهان، كرمان و فارس جمـع آوري  ژنوتيپ 8در اين بررسي، از بذور      
كشـت    1388سانتي متـر در اواخـر اسـفند     20الً تصادفي با چهار تكرار در داخل گلدانهاي با قطر ها در قالب يك طرح كام ژنوتيپ
اي صفاتي كه بيشترين اهميت را در  با استفاده از روش رگرسيون مرحله. ضرايب همبستگي فنوتيپي بين صفات محاسبه گرديد. گرديد
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هاي اصلي استفاده   با استفاده از روش تجزيه به مؤلفهعامل ها از تجزيه همچنين . توجيه تغييرات عملكرد دانه داشتند، مشخص گرديد
  .انجام گرديد SASهاي آماري با استفاده از نرم افزار   جزيهت. گرديد

 
  نتايج و بحث

تـه،  نشان داد كه عملكرد دانه در بوته با صفات بيوماس، تعداد چتر در بو) 1جدول (بررسي جدول ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات 
كــه بــا نتــايج مطالعــات  داشــت% 1داري در ســطح احتمــال   تعــداد دانــه در چتــر و تعــداد شــاخه فرعــي همبســتگي مثبــت و معنــي

)Ramachandram, 1993( همخواني دارد.  
  

  هاي انيسون  ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات مورد بررسي در ژنوتيپ  - 1جدول 
  6  5  4  3  2  1  صفات  

         1 عملكرد دانه  1
        1 96/0** بيوماس  2
       ns32/0 1 92/0** تعداد چتر در بوته  3
      ns27/0 **79/0- 1 71/0** تعداد دانه در چتر  4
    ns12/0- ns39/0 **82/0- **75/0-  1 وزن هزار دانه  5
  ns29/0  1  - 53/0* 75/0** 79/0** 59/0* تعداد شاخه فرعي  6

  درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال   به ترتيب معني* *و *                            
 

نشان داد كه صفت بيوماس به عنوان  2در جدول  انيسونهاي   اي براي عملكرد دانه كليه ژنوتيپ  نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون مرحله
ماس، صفت تعداد چتر در بوتـه و تعـداد   پس از بيو. درصد تغييرات عملكرد دانه را تبيين كرده است 84اولين متغير وارد مدل شده و 

  . درصد از تغييرات عملكرد دانه را توجيه نمودند 97دانه در چتر وارد مدل شد كه در مجموع 
  

  هاي انيسون  ژنوتيپ در مستقل اي براي عملكرد دانه به عنوان متغيرتابع و سايرصفات به عنوان متغيرهاي  رگرسيون مرحله - 2جدول
 
  
  
  
  

نشان داد كـه بيومـاس بيشـترين اثـر مسـتقيم را بـر        3هاي مورد مطالعه در جدول   تجزيه و تحليل ضرايب مسير بر روي كليه ژنوتيپ
بعد از بيومـاس،  . ، تعداد دانه و تعداد شاخه فرعي مثبت و متوسط بودمستقيم بيوماس از طريق تعداد چترغير آثار. عملكرد دانه داشت

  .مي باشد) Mittal et al., 2006( صفت تعداد چتر در بوته اثر مستقيم زيادي را بر عملكرد دانه نشان داد كه تأييدي بر نتايج
  

  انيسونهاي   تجزيه مسير صفات مؤثر بر عملكرد دانه در ژنوتيپ - 3جدول 

  ضريب تشخيص تجمعي استانداردضريب رگرسيون صفات
  841/0 75/0**  بيوماس

  952/0 65/0**  تعداد چتر در بوته
  973/0 51/0**  تعداد دانه در چتر
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  بيوماس  صفات
تعداد
  چتر

 تعداد
  دانه

وزن
  هزاردانه

ضريب همبستگي با عملكرد 
  دانه

  97/0 01/0 15/0 19/0 52/0  بيوماس
  94/0 13/0 29/0 46/0 32/0 تعداد چتر در بوته
  83/0 17/0 27/0 24/0 32/0 تعداد دانه در چتر

  - 64/0 12/0  - 28/0 - 25/0  25/0  وزن هزاردانه
  .هاخط كشيده شده است اثرات مستقيم مي باشند  اعداد روي قطر اصلي كه زير آن

  
در عامـل اول، صـفات    ).4جـدول  (كل واريانس صفات را توجيه نمودند درصد از  31/91عامل اول در مجموع  2ها،   در تجزيه عامل

تـوان بـه عنـوان عامـل       ايـن عامـل را مـي   . برخوردار بودنـد ) 94/0و  97/0به ترتيب (از بار عامل مثبت و باال عملكرد دانه و بيوماس 
بـه  (از بار عامل مثبت و باال و تعداد دانه در چتر در بوته  چترتعداد ر عامل دوم صفات تعداد شاخه فرعي، د. وري نامگذاري كرد  بهره

عامـل اجـزاي عملكـرد نامگـذاري كـرد كـه بـا نتـايج          توان اين عامـل را بـه عنـوان     ودند، ميبرخوردار ب )92/0و 94/0 ،98/0ترتيب 
)Banerjee et al., 2003 (همخواني دارد.  
  

  انيسونهاي مشخصه صفات مختلف   ها، واريانس توجيه شده، واريانس توجيه شده تجمعي و ريشه  بار عامل -4جدول                    
  دوم عامل عامل اول صفات

  12/0 97/0 عملكرد دانه 
  09/0 94/0 بيوماس

  94/0 17/0 تعداد چتر در بوته
  92/0 31/0 تعداد دانه در چتر

  32/0 -71/0 وزن هزار دانه
  98/0 32/0 تعداد شاخه فرعي

  52/31 79/59 %واريانس توجيه شده
  31/91 79/59 %واريانس توجيه شده تجمعي

  92/1 86/2 ريشه مشخصه
  
  كلي گيري  يجهنت

ها سه صفت بيوماس، تعداد چتر در بوته و تعـداد دانـه در چتـر بـه       اي و تجزيه به عامل  بر اساس نتايج تجزيه مسير، رگرسيون مرحله
هاي اصـالحي انيسـون و بـا هـدف افـزايش        بنابراين در برنامه. ترتيب از اهميت نسبي بيشتري در تعيين عملكرد دانه برخوردار بودند

تواند به طور غير   ها مي  رد دانه بهتر است به اين صفات توجه بيشتري مبذول گردد و انتخاب براي اين صفات و يا شاخصي از آنعملك
  .مستقيم موجب افزايش عملكرد دانه شود

  
  منابع
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Path analysis on seed yield components on Pimpinella anisum L. genotypes 
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Abstract 
In order to study the relationships among seed yield and its components Pimpinella anisum L., path 
analysis and factor analysis on agro-morphological traits was performed of 8 genotypes of the 
species. Genotypes evaluated in glasshouse using a completely randomized design with four 
replications. Seed yield had  positively correlation with biomass, umbrella number per plant, seed 
number per umbrella and lateral branches number. Results of stepwise regression analysis for seed 
yield showed that biomass, umbrella number per plant and seed number per plant entered into 
model in last step, respectively, and justified 97 percent of total variation of seed yield. Path 
analysis showed that biomass and umbrella number per plant had the highest direct effects on seed 
yield per plant. Factor analysis revealed two factors that justified 91.31 percent of the total variation 
among the characters. Therefore, the research seggested that biomass, umbrella number per plant 
and seed number per umbrella had the most relative importance on seed yield appointments and can 
be suitable selection criteria for improving seed yield per plant in Pimpinella anisum L. 
 
Key words: Pimpinella anisum L., Seed yield, Yield components, Path analysis, Factor 
analysis.  


