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مختلف  ارقام در   تك بوتهعملكرد بين صفات مختلف و روابط همبستگي و بررسي 

  گلرنگ بهاره
  

   3و الناز صباغ تازه 2پور و بهنام طهماسب 1نيا، يونس  رامشك
  

  دانشجوي دوره دكتري، دانشگاه دولتي باكو - 1
  دانشگاه تبريز،كارشناس ارشد اصالح نباتات  - 2

 ي واحد تبريز و دانشجوي دوره دكترعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالم - 3

 
 چكيده 

گلرنگ به عنوان يك دانه روغني بومي ايران از قابليت سازگاري بااليي نسبت به شرايط محيطي كشور و به ويژه مناطق مواجـه  
و  عملكردصفات و روابط بين به منظور بررسي همبستگي بين . هاي غيرزيستي همچون خشكي و شوري، برخوردار است با تنش

سه سـطح  هاي كامل تصادفي به صورت اسپيلت پالت با دو تكرار در  ساير صفات كمي گلرنگ، آزمايشي در قالب طرح بلوك
همبستگي نشان داد كه بين عملكرد تك بوته و صفاتي مانند تعداد دانـه در قـوزه،    نتايج حاصل از بررسي . رقم اجرا شد 26با 

بيشترين همبسـتگي صـفات مطالعـه    . دار وجود دارد درصد روغن همبستگي مثبت و معنيتعداد قوزه در بوته، وزن هزار دانه و 
بين تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته نيز همبسـتگي منفـي و   . شده با عملكرد تك بوته مربوط به تعداد دانه در قوزه بود

عداد قوزه در هر بوته با تعداد دانـه در هـر قـوزه رونـد     به طور كلي به نظر مي رسد از نظر رابطه تغييرات ت .دار ديده شد معني
شايان توجه است كه بيشترين تعداد قوزه در بوته در ارقامي ديده شد كه كمترين تعداد دانـه در قـوزه را   . مشخصي وجود دارد

دانه در قـوزه و تعـداد    اثر مستقيم روي عملكرد تك بوته توسط تعدادتجزيه عليت مشاهده شد كه بيشترين با انجام  .دارا بودند
ضريب تبيين تصحيح شده تجزيه عليت مربوط به صفات مطالعـه  . شود اعمال ميو كمترين آن توسط ارتفاع بوته  قوزه در بوته 

بدسـت آمـد، بعبـارت     32/0نيز برابـر  ) ساير متغيرهاي مؤثر( Xسهم عوامل غير . تعيين گرديد 90/0شده در اين آزمايش برابر 
نتـايج حاصـل از تجزيـه عليـت     . اند متغيرهاي مطرح شده برخي عوامل ديگر نيز عملكرد را تحت تأثير قرار داده ديگر عالوه بر

رژيـم   سـه براي ضرايب همبستگي بين صفت عملكرد دانه در بوته با صفات موجود در مدل رگرسـيون نشـان داد كـه در هـر     
ولي اين اثرات  اند، ن اثر مستقيم مثبت را بر عملكر دانه در بوته داشتهرطوبتي ، تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته بيشتري

وزن هزار دانه نيز در هر دو محـيط داراي تـنش و بـدون تـنش     . مستقيم از طريق اثرات غير مستقيم منفي آنها كاهش يافته است
اثر چشمگير غيـر مسـتقيم و منفـي آن از طريـق     داراي اثرات مستقيم مثبت و نسبتاً باال بر عملكرد دانه در بوته بود ولي به دليل 

گلدهي ، همبستگي مثبت و نسبتاً كمتري با عملكرد دانه در بوته نشـان  % 100تعداد قوزه در بوته ، تعداد دانه در قوزه و روز تا 
و تعداد قـوزه در  بطور كلي نتايج نشان مي دهد كه در هر دو شرايط بدون تنش و داراي تنش رطوبتي ،تعداد دانه در قوزه  .داد

به نژادي گلرنگ به عنوان دو شاخص انتخاب مناسب جهت بهبود عملكرد دانه مورد استفاده قـرار   هاي بوته مي توانند در برنامه
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به نظر مي رسد ارقـام داراي وزن هـزار دانـه بيشـتر ،     ) بدون تنش و داراي تنش رطوبتي ( در ضمن در هر دو شرايط . گيرند 
  .ري توليد نمايندعملكرد دانه بيشت

  . گلرنگ، همبستگي، تجزيه عليت: كليدي گانواژ
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  مقدمه 
روغن گلرنگ كيفيت قابل . يكي از گياهان روغني و بومي ايران است (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ 
ي خاك از تحمل نسبي به شوري و خشك. درصد است 85تا  73بطوري كه ميزان اسيد لينولئيك آن بين  ،اي داشته مالحظه

  ).1(باشد  مشخصات بارز اين گياه مي
در برنامه هاي به نژادي ،عدم توجه به ارتباط بين صفات و انتخاب براي يك صفت ممكن است نتايج مطلوبي را در بر 

لذا در راستاي برنامه ريزي صحيح در برنامه هاي انتخاب ، لزوم توجه به همبستگي هاي بين صفات مورد . نداشته باشد
از ضرايب همبستگي ساده براي تعيين نحوه ارتباط بين عملكرد و اجزاي آن و همچنين در روابط بين اجزاي . يد استتأك

  .)7( عملكرد به طور گسترده اي استفاده گرديده است
گيري آنها سهيم  هاي مختلفي از اجزاي عملكرد در شكل در اصالح صفاتي نظير عملكرد دانه و عملكرد روغن كه نسبت 
تواند ميزان مشاركت هر متغير را در بروز اين صفات  هاي مهم بين صفات مختلف مي ستند، تعيين روابط و همبستگيه

   .پيچيده، آشكار سازد
داري بين عملكرد دانه و صفاتي مانند وزن هزار دانه، تعداد دانه  به همبستگي مثبت و معني) 3(اهدائي و نورمحمدي 

گزارش كردند كه صفات تعداد قوزه در بوته و ) 17(رائو و همكاران . گياه اشاره نمودند در قوزه، درصد روغن و ارتفاع
تأثير را بر  نتعداد قوزه در بوته بيشتري از بين اجزاي عملكردو  ،در گياه همبستگي زيادي با هم دارند دانه عملكرد 
 دار بين عملكرد دانه و صفاتي مانند تعداد عنيبه وجود همبستگي مثبت و م) 18(سوالنكي و پاليوال . داشت دانه  عملكرد

داري بين  رابطه مثبت و معني اعالم كرد) 8(براتولين . در قوزه، تعداد قوزه در بوته و وزن هزار دانه اشاره نمودنددانه 
داد دانه در و تعو همچنين بين عملكرد و وزن هزار دانه وجود دارد ولي بين عملكرد  ،عملكرد دانه و تعداد قوزه در بوته

دار بين عملكرد و وزن هزار دانه  وجود همبستگي مثبت و معني) 15(پاتيل . داري وجود دارد معني غير قوزه رابطه مثبت و
پس از بررسي ارقام گلرنگ و استفاده از تجزيه عليت گزارش نمودند كه ) 12(كومار و همكاران . را مورد تأئيد قرار داد

با انجام ) 5(قدرتي . داري با عملكرد دانه و روغن دارند در قوزه رابطه مثبت و معني دانه و تعداد ارتفاع گياه، اندازه قوزه 
عوامل موثر بر عملكرد ترين  مهمدر قوزه به ترتيب  دانه تجزيه عليت نشان داد كه دو صفت تعداد قوزه در بوته و وزن 

  . باشند مي 96/0گلرنگ با ضريب تبيين 
يين همبستگي بين صفات مورد ارزيابي و همچنين بررسي روابط علت و معلولي صفات مورد هدف از اين پژوهش تع

 . باشد رقم گلرنگ توسط تجزيه عليت مي 26مطالعه در 

  
  مواد و روشها 

ريز ـ آذرشهر به مورد اجرا جاده تب 20شرقي واقع در كيلومتر  اين تحقيق در مركز تحقيقات كشاورزي استان آذربايجان
سه سطح مختلف در   از نظر مقاومت به خشكي Bفاكتور فرعي بعنوان   رقم گلرنگ بهاره 26در اين بررسي تعداد . درآمد
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بعنوان  )  تنش آبي به ترتيب با هفت و شش و پنج بار آبياري باربار تنش آبي و دويكشرايط عادي آبياري و ( آبياري 
هاي كامل تصادفي در دو تكرار مورد ارزيابي و مطالعه قرار  لوكطرح پايه ب با اسپيلت پالتآزمايش فاكتور اصلي در يك 

  . گرفتند
، Bonab L. ،MIANE L.1 ،MARAND L.1 ،MIANE L.2رقم گلرنگ بهاره شامل  26در اين تحقيق از 

MARAND L.2 ،MARAND L.3 ،LANGARMAHAN L. ،ZARGHAN L.2 ،ZARGHAN L.3 ،
ZARGHAN L.4 ،ZARAND. KERMAN 1،       ZARAND. KERMAN 2 ،KORDESTAN 2 ،
ESFAHAN L ،BROOJERD L. ،NISHABOOR L ،N974051 ،V-51-242 ،N51016 ،

NEBRASKA 825 ،A-1 ،TOMJIC ،N.5 ،6151 ،D51-361    استفاده شد 1-24و.  
وجود مترمربع ب 2*3به ابعاد كرت فرعي  26كرت اصلي بوده و داخل هر كرت اصلي نيز  3هر تكرار آزمايش داراي 

زني، كاشت تا ساقه روي، كاشت  تعداد روزهاي كاشت تا جوانه: صفات مورد ارزيابي در اين پژوهش عبارت بودند از.آمد
گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، % 100گلدهي، كاشت تا % 50دهي، كاشت تا  غنچه% 50تا 

  . روغن وزن هزار دانه، عملكرد تك بوته و درصد
ها براي سه سطح آبياري  رد بررسي قرار گرفت، اين همبستگيمو GMPافزار  صفات با استفاده از نرمين بروابط 

 MSTAT-Cافزار  تجزيه عليت عملكرد دانه با اجزاي عملكرد و ساير صفات توسط نرم. بطور جداگانه محاسبه شدند
  . براي هر سطح آبياري انجام شد

  
  نتايج و بحث 

  بين صفاتستگي ـ همب
در بين صفات مطالعه شده . درج شده است 1رقم گلرنگ در جدول  26ضرايب همبستگي بين صفات مطالعه شده در 

بيشترين ) 25/0و  30/0، 32/0، 41/0 با به ترتيب(ته، وزن هزار دانه و درصد روغن تعداد دانه در قوزه، تعداد قوزه در بو
وزن دار  به همبستگي مثبت و معني) 3(اهدائي و نورمحمدي .رد تك بوته نشان دادندا با عملكدار ر همبستگي مثبت و معني

همچنين در بررسي ارقام مختلف گلرنگ . اشاره نمودنددانه  با عملكرددرصد روغن  و، تعداد دانه در قوزه دانه هزار
دار تعداد دانه در قوزه، تعداد  يوجود همبستگي مثبت و معن) 16(و پراساد و همكاران ) 9(توسط كوسانتينو و همكاران 

  . قوزه در بوته و وزن هزار دانه با عملكرد دانه مورد تائيد قرار گرفته است
داري نداشتند، ولي اهدائي و  زني با عملكرد تك بوته همبستگي معني ارتفاع بوته و تعداد روز از كاشت تا جوانه

   .اند با عملكرد دانه اشاره نموده ته بو دار ارتفاع به همبستگي مثبت و معني) 3(نورمحمدي 
نيز به وجود همبستگي ) 10(هان و همكاران .داري نشان داد تعداد قوزه در بوته با درصد روغن همبستگي مثبت و معني

اعالم نمودند بين درصد ) 6(اند، ولي آلبا و گريكو  دار بين درصد روغن و تعداد قوزه در بوته اشاره كرده مثبت و معني
دار بين تعداد قوزه در بوته و عملكرد روغن  همبستگي مثبت و معني. و تعداد قوزه در بوته همبستگي وجود ندارد روغن

  . گزارش شده است نيز )2(تبريزي توسط اميدي 
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  رقم گلرنگ بهاره براي سطوح مختلف آبياري 26ضرايب همبستگي ساده بين صفات مطالعه شده در  - 1جدول 
  

  
  

% 50روي و تعداد روز تا  دهي، تعداد روز از كاشت تا ساقه غنچه% 50تا روز صفاتي مانند تعداد  با روغن درصد
، وزن قوزهدانه در تعداد ارتفاع بوته،  نشان داد ولي بين درصد روغن و صفاتي مانندداري  و معني منفيهمبستگي  گلدهي

 .دار مشاهده نشد همبستگي معني گلدهي% 100ز كاشت تا زني و تعداد روز ا جوانههزار دانه، تعداد روز از كاشت تا 
به وجود ) 15(گزارش كرد، در حاليكه پاتيل  بين درصد روغن با وزن هزار دانهداري  همبستگي مثبت و معني) 8(براتولين 

  .اشاره كرده است دار درصد روغن با وزن هزار دانه همبستگي منفي و معني
، تعداد گلدهي% 100گلدهي، تعداد روز از كاشت تا % 50روز از كاشت تا تعداد صفاتي مانند  1با توجه به جدول 

بوته همبستگي مثبت و روي و تعداد قوزه در بوته با ارتفاع  دهي، تعداد روز از كاشت تا ساقه غنچه% 50روز از كاشت تا 
بين ارتفاع بوته و صفاتي مانند وزن هزار دانه و تعداد روز از نيز  داري منفي و معني همبستگي. داري نشان دادند معني

  . داري ديده نشد زني مشاهده شد ولي بين تعداد دانه در قوزه و ارتفاع بوته همبستگي معني كاشت تا جوانه
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ضعيف و  و با وزن هزار دانه همبستگي) - 49/0(دار  تعداد دانه در قوزه با تعداد قوزه در بوته همبستگي منفي و معني
) - 23/0(دار ولي ضعيف  بين تعداد قوزه در بوته و وزن هزار دانه همبستگي منفي و معني. نشان داد) - 51/0(منفي 

  . اهده شدشم
، ولي تعداد قوزه در بوته با تعداد دانه در )39/0(دار با تعداد قوزه در بوته نشان داد  مثبت و معنيارتفاع بوته همبستگي 
از . تواند مانع از اثر مثبت ارتفاع بر عملكرد باشد منفي مياين همبستگي . داشت) - 49/0(دار  و معنيقوزه همبستگي منفي 

انجا كه ارتفاع بوته يكي از اجزاي غير مستقيم عملكرد دانه به شمار مي رود، به نظر مي رسد ژنوتيپ هاي پا بلند مانند 
ي با توجه به اين كه وزش بادهاي شديد مي تواند يكي از توده كوسه براي برداشت دستي محصول مشكل ساز نباشد، ول

در ضمن . عوامل محدود كننده براي كاشت گياهان پا بلند باشد، توليد ارقام با ارتفاع بوته مناسب بايد مدنظر قرار گيرد
توليد مكانيزه ارقام پا بلند ،جهت عمليات داشت و برداشت مكانيزه مناسب نمي باشند و ارتفاع مناسب در گلرنگ براي 

   ).20(سانتيمتر پيشنهاد گرديده است  60 - 80حدود 
  

  ـ تجزيه عليت 
  . تك بوته نشان داده شده است روابط علت و معلولي بين صفات مختلف گلرنگ و عملكرد  2در جدول 

  
  

  رقم گلرنك بهاره 26در  تك بوته زيه عليت صفات مستقل با عملكردجت - 2جدول
  

  
و كمترين اثر مستقيم بر آن توسط ارتفاع بوته ) 935/0(م بر عملكرد تك بوته توسط تعداد دانه در قوزه بيشترين اثر مستقي 
، 922/0به ترتيب با (عالوه بر تعداد دانه در قوزه صفاتي مانند تعداد قوزه در بوته و وزن هزار دانه . ديده شد) 079/0(
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گلدهي اثر مستقيم و % 50بوته داشتند ولي تعداد روز از كاشت تا تأثير مستقيم زياد و مثبتي را بر عملكرد تك ) 634/0
  . بر عملكرد تك بوته اعمال كرد) - 349/0(منفي 

. داري ديده شد همبستگي منفي و معني% 5گلدهي و عملكرد تك بوته در سطح احتمال % 50بين تعداد روز از كاشت تا 
و اثرات غيرمستقيم اين متغير از طريق گلدهي % 50روز از كاشت تا اين همبستگي منفي ناشي از اثر مستقيم و منفي تعداد 

گلدهي با % 100اد روز از كاشت تا دتع. باشد مي) - 352/0(ثير منفي وزن هزار دانه االخصوص ت ساير صفات و علي
ت بر عملكرد در حاليكه اثر مستقيم اين صف ،نشان داد% 10دار در سطح احتمال  همبستگي منفي و معنيعملكرد تك بوته 
توان اذعان نمود كه توسط اين صفت اثرات منفي و غيرمستقيمي از طريق ساير متغيرها بر  پس مي. تك بوته مثبت بود

و وزن ) - 332/0(گلدهي % 50اعمال شده است و بيشترين اثر غيرمستقيم و منفي از طريق تعداد روز از كاشت تا عملكرد 
بيشترين اثر غيرمستقيم . دار ديده نشد رتفاع بوته و عملكرد تك بوته همبستگي معنيبين ا. بوده است) - 322/0(هزار دانه 

دار و  و معنيارتفاع بوته يك اثر مستقيم ) 11(بر اساس مطالعه خيدير . از طريق تعداد قوزه در بوته ديده شدارتفاع بوته 
بر عملكرد دانه و اثر مستقيم ارتفاع بوته . نشان دادهمچنين يك اثر غيرمستقيم از طريق تعداد قوزه در بوته بر عملكرد دانه 

  . به اثر مستقيم ارتفاع گياه بر عملكرد اذعان نمودند) 13(ماله شاپا و همكاران  بطوريكهروغن دارد، 
با ) 3(اهدايي و نور محمدي .دار بود معني% 1همبستگي بين وزن هزار دانه و عملكرد تك بوته مثبت و در سطح احتمال 

، همبستگي مثبت  28110 –و محلي اراك  10 –در دو رقم گلرنگ به نام هاي نبرسكا  و اجزاي عملكرد  عملكرد بررسي
تك بوته نيز مثبت و اثر مستقيم وزن هزار دانه بر عملكرد  .و معني داري بين عملكرد دانه و وزن هزاردانه مشاهده كردند

در گزارشات خود به اثر مستقيم وزن هزار دانه بر ) 5(و قدرتي ) 4(ن ، برادرا)14(پاليوال و سوالنكي . قابل مالحظه بود
  . اند عملكرد تك بوته اشاره نموده

ديده شد و بيشترين همبستگي % 1دار در سطح احتمال  بين تعداد دانه در قوزه و عملكرد تك بوته همبستگي مثبت و معني
م و مثبت يهمچنين اين صفت بيشترين اثر مستق. ه در قوزه بودصفات مطالعه شده با عملكرد تك بوته مربوط به تعداد دان

تعداد قوزه در . را بر عملكرد تك بوته داشت) -449/0(و نيز اثر غيرمستقيم و منفي از طريق تعداد قوزه در بوته ) 935/0(
) 922/0(مستقيم و مثبت اين متغير اثر . نشان داد% 1دار در سطح احتمال  د تك بوته همبستگي مثبت و معنيركلبوته با عم

بر عملكرد تك بوته اعمال ) -148/0(و وزن هزار دانه ) - 456/0(و منفي از طريق تعداد دانه در قوزه و اثر غيرمستقيم 
باالكشمي و سيواسوبرامانيان  و ساب) 5(، قدرتي )13(، ماله شاپا و همكاران )4(، برادران )14(پاليوال و سوالنكي . نمود

ضريب تبيين تصحيح شده تجزيه . ثير مثبت و مستقيم تعداد قوزه در بوته بر عملكرد تك بوته اشاره نمودندنيز به تأ) 19(
نيز ) مؤثرساير متغيرهاي ( Xسهم عوامل غير . تعيين گرديد 90/0عليت مربوط به صفات مطالعه شده در اين تحقيق برابر 

ت تاثير قرار رخي عوامل ديگر نيز عملكرد را تحطرح شده ببدست آمد، بعبارت ديگر عالوه بر متغيرهاي م 32/0برابر 
بطور كلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه در هر دو شرايط بدون تنش و داراي تنش رطوبتي ، روابط و نحوه . اند داده

اي را براي  تأثيرگذاري اين صفات بر يكديگر تقريباً مشابه بود و لذا به نظر مي رسد مي توان شاخص هاي انتخاب مشابه
. بهبود عملكرد دانه و توليد واريته هاي اصالح شده جهت كشت در هر دو محيط داراي تنش و بدون تنش مدنظر قرار داد

و ضرايب همبستگي ساده، بهبود صفات تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته مي تواند موجب  عليتبا توجه به تجزيه 
 .شرايط محيطي گردد بهبود عملكرد تك بوته در هر دو
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