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  ارقام در آن اجزاء و دانه عملکرد تیعل و یهمبستگ لیتحل و هیتجز
  يادانه سورگوم

  
  2یرمضان ضاردیحمدیس و 1نصرآباد آذري علی*

  یجنوب خراسان یعیطبمنابع و يکشاورز قاتیتحق مرکز قاتیتحق ارشدکارشناس و پژوهش مربی2و 1
  

  دهیچک
 رقم سه در آن اجزاء و عملکرد با یکیمورفولوژ صفات نیب موجود روابط و تنوع یبررس منظور به

 قاتیتحق ستگاهیا در یپژوهش ،)Mgs1-Mgs9 (نیال نه و امیپ و دهیسپ ا،یمیک يا دانه سورگوم
 صفات. شد انجام سال دو در تکرار 4 با یتصادف کامل يهابلوك طرح قالب در رجندیب يکشاورز

 تعداد خوشه، طول پرچم، برگ مساحت ساقه، ضخامت اه،یگ ارتفاع شامل یزراع و یکیمورفولوژ
 اساس بر. شد يریگاندازه دانه عملکرد و برداشت شاخص دانه، هزار وزن خوشه، در دانه تعداد پنجه،

 يآمار تفاوت فوق صفات اکثر نظر از مطالعه مورد ارقام و ها نیال ،مرکب هیتجز از حاصل جینتا
 .است مطالعه مورد ارقام و هانیال نیب تنوع وجود از یحاک که دادند نشان% 1 سطح در ياردیمعن

 که یحال در. داشت دانه عملکرد بر را میمستق ریتأث نیشتریب خوشه خشک وزن ت،یعل هیتجز براساس
 بر میرمستقیغ ریتاث خوشه خشک وزن قیطر از خوشه طول و دانه هزار وزن خوشه، در دانه تعداد

 قرار مدنظر هم با سورگوم عملکرد اصالح يهابرنامه در صفات نیا یستیبا نیبنابرا. داشتند عملکرد
 نیبنابرا .داشت دانه عملکرد بر را یمنف و میرمستقیغ ریتاث نیشتریب پنجه تعداد صفت نیهمچن .رندیگ

 تعداد با ییهانیال مطلوب عملکرد با يهانیال به یابی دست يبرا یاصالح يهابرنامه در است بهتر
  .شوند انتخاب کمتر پنجه

  
  ١.ریمس هیتجز ،یهمبستگ دانه، عملکرد اي،دانه سورگوم :يدیکل يهاواژه

                                                
 Azari_Ali2003@yahoo.com: مکاتبه مسئول *
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  مقدمه
). 1985هوس،  (باشدیم جهان خشک مهین مناطق در يا علوفه اهانیگ نیمهمتر از یکی مسورگو

 نشان ارقام نیب در را يامالحظه قابل يهاتفاوت یاهیگ اتیخصوص از ياریبس نظر از اهیگ نیا
 يادیز مقدار به خوشه و دانه اتیخصوص ،یکیولوژیزیف صفات نشیگز به پاسخ در کهيبطور دهد، یم

 در شده دیتول يدهایبریه و ارقام). 1997کو و همکاران، یاز (رندیگیم قرار یطیمح عوامل ریثتأ تحت
 شناخت و باشندیم تنوع يدارا یزراع و یکیمورفولوژ اتیخصوص نظر از یواردات يدهایبریه و رانیا
 يهايردامدا افزون روز يازهاین کردن برآورده يبرا دهایبریه و ارقام در اتیخصوص نیا یبررس و

 دیتول يتجار سطح در که ییدهایبریه و ارقام. است برخوردار یخاص تیاهم از هايمرغدار و یصنعت
 مشکل، نیا رفع يبرا. ندارند را الزم ییکارا یکیمورفولوژ و یزراع صفات از یبعض در غالباً شوند،یم

 آمده بدست اطالعات از نبتوا تا شده یبررس موجود يهانیال و دهایبریه در صفات نیا که است الزم
 نصرآباد، يآذر( نمود استفاده یاصالح يبعد يهابرنامه در مطلوب نحوبه نیال ای دیبریه هر از

1999.(  
 از و است مهم صفت چند ای دو همزمان نشیگز امکان نییتع جهت یکم صفات نیب روابط مطالعه

. رودیم بکار ،یبررس تحت هیاول صفات یکیژنت بهبود بر هیثانو صفات نشیگز اثر یابیارز يبرا رو نیا
 صفت دو نیا همزمان بهبود يبرا را یاهیگ گران اصالح کار صفت، دو نیب یکیژنت مثبت یهمبستگ

 ممکن ریغ ای مانع را دو هر يبهبود امکان صفت، دو نیا نیب یمنف یهمبستگ بالعکس،. سازدیم سریم
 عملکرد با صفات نیا یکیولوژیب روابط در را یمطلوب يدورنما ساده يهایهمبستگ یعنی. سازدیم

 کم يریپذوراثت با کیژنیپل ،یکم صفت کی یذات بطور عملکرد). 2006کو و محمد، یاز (دهندینم
 در). 1959وس، یگراف (باشدیم ارتباط در هستند، ییباال يریپذوراثت يدارا که آن ياجزا با که بوده

 عملکرد با را میمستق روابط بودن، ياواسطه علتبه و هستند واسط حد صفات صفات، نیا عوض
 باشدیم اعتماد رقابلیغ آنها ارتباط از آمده بدست اطالعات جهینت در و دهندیم قرار ریتأث تحت

  ).1999روال و همکاران، یخ(
) 1959 (لو و يدِو توسط سپس و شنهادیپ) 1921( تیرا توسط ابتدا در ریمس بیضرا هیتجز

 صفات میمستق ریغ و میمستق اثرات به را یهمبستگ بیضرا توانیم آن توسط که دیگرد مطرح
 کارآمد نشیگز و یمعلول -علت روابط صیتشخ به نیبنابرا و نمود میتقس وابسته ریمتغ بر مختلف

  ).1998 فرشادفر، (کندیم کمک
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 و دانه ردعملک با مرتبط صفات میمستق ریغ و میمستق روابط یبررس با) 2006 (محمد و کویز
 بر را میمستق ریتاث نیشتریب خوشه خشک وزن که گرفتند جهینت ،يا دانه سورگوم رقم 30 ریمس هیتجز

  . باشد یم دارا دانه عملکرد
 اهانیگ از که محصول نیا کشت ریز سطح توسعه و هايدامدار افزون روز گسترش به توجه با
 و ينژادبه يهاطرح انجام رجندیب ژهیبو و یجنوب خراسان منطقه در است، یخشک به مقاوم نسبتاً

 روابط نییتع) الف: از بودند عبارت قیتحق نیا اهداف. است تیاهم حائز و يضرور اریبس یزراعبه
 ،یکیژنت یهمبستگ نیهمچن و ساده یهمبستگ روش از يریگبهره با آن اجزاء از کی هر با دانه عملکرد

  . تیعل هیتجز از استفاده با صفات نیب روابط یبررس) ب
  

  هاروش و مواد
 يقات کشاورزی خالص شده در مرکز تحقيهانیکه ال Mgs1-Mgs9 نیال 9 یبررس نیا در

 قاتیتحق بخش از که امیپ و دهیسپ ا،یمیک يادانه سورگوم رقم سه همراه به باشندیم يرضو خراسان
 مطالعه مورد دیگرد افتیدر جکر بذر و نهال هیته و اصالح قاتیتحق موسسه ياعلوفه اهانیگ و ذرت
 ستگاهیا در تکرار 4 در ماریت 12 با یتصادف کامل يهابلوك طرح قالب در شیآزما. گرفتند قرار
  . شد اجرا رجندیب يکشاورز قاتیتحق

 30 کرت کل مساحت و مترسانتی 75 خطوط نیب فاصله و متر 10 طولبه خط 4 شامل ماریت هر
 یکودده و لولر سک،ید ق،یعم مهین شخم شامل سال هر نیفرورد در نیزم هیته اتیعمل. بود مربع متر

 و میپتاس سولفات و مرحله سه در اوره هکتار در لوگرمیک 400 زانیم به خاك آزمون جینتا براساس
  .گرفت انجام کاشت از قبل هکتار در لوگرمیک 100 زانیم به پلیتر فسفات سوپر
 خط دو حذف از پس ،یانیم خط دو از بوته 5 یفتصاد انتخاب از پس صفات يبرداراداشتی
 صورت سال دو در صفات یابیارز. گرفت صورت یانیم خط دو يانتها و ابتدا از متر 5/0 و يکنار

  :آمد عملبه يبردارادداشتی ریز صفات از و گرفت
 نیمز سطح از کشخط با آنها ارتفاع و انتخاب یتصادف طوربه بوته ده کرت هر از :بوته ارتفاع
  .شد يریگاندازه
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 در یتصادف صورتبه يمترسانتی 50×50کوادرات از ،يریگ اندازه يبرا :سطح واحد در خوشه تعداد
  .شد يریگاندازه خوشه تعداد و شد انداخته کرت هر

 مترسانتی حسب بر خوشه طول و شد انتخاب یتصادف صورت به بوته 5 کرت هر از :خوشه طول
  .شد يریگاندازه

 متریلیم حسب بر نیزم يباال چهارم و سوم گره نیب برداشت از قبل سیکول توسط :ساقه ضخامت
 .شد يریگاندازه

 . آمد بدست 747/0 بیدرضر عرض در طول ضربحاصل از :پرچم برگ مساحت

 .آمد دست به کرت هر خوشه 5 در دانه تعداد متوسط شمارش با :خوشه در دانه تعداد

  .شد نییتع گرم حسب بر کرت هر دانه هزار وزن :دانه هزار وزن
 .شد گزارش% 14 رطوبت حسب بر کردن، خشک و برداشت از پس: دانه عملکرد

 درصد 50 که گرفت صورت یهنگام ماریت هر از تر علوفه برداشت ):کیولوژیب (علوفه عملکرد
 ماریت هر خشک علوفه و شده خشک آزاد يهوا در ترعلوفه. بودند شده خارج غالف از هاخوشه

  .دیگرد نیتوز
  .آمد بدست کیولوژیب عملکرد بر دانه عملکرد میتقس از :بذر برداشت شاخص 

  .آمد بدست یاصل ساقه احتساب بدون یانتخاب يهابوته در پنجه تعداد نیانگیم از :پنجه تعداد
 سات،یکریا و يبپگریا( شد حاصل یانتخاب بوته 5 خوشه خشک وزن متوسط از :خوشه خشک وزن

1993 .( 

 يرو بر مطالعه مورد يهانیال و ارقام انیم صفات تنوع وجود یبررس منظوربه هاداده يآورجمع از پس
). 1996 ندوشن، ییرزایم( گرفت انجام MSTATC افزارنرم از استفاده با مرکب هیتجز صفات تک تک
 رفتیپذ انجام بارتلت آزمون از هاستفاد با اشتباهات انسیوار یکنواختی آزمون از پس هاداده مرکب هیتجز
 SPSS افزارنرم با شیآزما سال دو يهاداده نیانگیم از استفاده با صفات نیب  یپیفنوت یهمبستگ بیضرا

 محاسبه از پس زین صفات نیب یپیژنوت یهمبستگ بیضرا محاسبه ).2006 همکاران، و ينور( شد محاسبه
 يبرا). 2008 چوکان،( گرفت انجام آنها یکیژنت سانیوار نیهمچن و صفات نیب یکینتژ انسیکووار

 .دیگرد انجام ریمس هیتجز مهم، صفات میرمستقیغ و میمستق اثرات کردن مشخص
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  بحث و جینتا
 يهاپیژنوت در مطالعه مورد صفات يبرا ش،یآزما سال دو در هاداده مرکب انسیوار هیتجز خالصه

 بودن یتصادف و رقم اثر بودن ثابت بافرض هاداده مرکب هیتجز. است آمده )1(جدول در يادانه سورگوم
 همکاران، و يصمديزدی( گرفت انجام یاضیر يدهایام اساس بر و رقم و سال متقابل اثر و سال اثرات
 وزن و اهیگ ارتفاع ياستثنا به مطالعه مورد صفات يرو بر سال اثر شودیم مالحظه که طورهمان). 1998
 مذکور صفات يبررو یمیاقل عوامل اثر دهندهنشان موضوع نیا که دیگرد داریمعن يرآما نظر از دانه هزار
 تعداد جزهب شده يریگاندازه صفات نظر از يداریمعن تفاوت یبررس مورد يهانیال و ارقام نیب در. است
 دهدهننشان که دارد وجود دارد وجود درصد 1 و 5 احتمال سطح در خوشه خشک وزن و خوشه در دانه

 وزن صفات نظر از تنها رقم و سال متقابل اثر .باشدیم صفات نیا نظر از استفاده مورد مواد در یکاف تنوع
 مشاهده یتفاوت صفات هیبق نظر از و دیگرد داریمعن درصد 5 احتمال سطح در پنجه تعداد و دانه هزار
  ). 1 جدول( دینگرد

  
  ).مربعات نیانگیرمیمقاد (کیمورفولوژ صفات یبرخ و کردعمل اجزاء عملکرد، مرکب انسیوار هیتجز -1 جدول

 راتییتغمنابع
 درجه

 يآزاد

 عملکرد
 دانه

 شاخص
 برداشت

 در دانه تعداد
 خوشه

 وزن
 دانه هزار

 خشک وزن
 خوشه

 تعداد
 پنجه

 مساحت
 پرچمبرگ

 ضخامت
 ساقه

 طول
 خوشه

 ارتفاع
 اهیگ

 ns 7/40 **1034367 **6/4 *15704 **82 **9/216 ns403 24557077** 65/0** 1/92* 1 سال

 7/96 3/3 2/5 1973 27/0 5866 2/20 37370 011/0 21/3 6 سال در بلوك

 ns 536436 **9/105 ns13167 *3/4 **7128 **4/79 **2/73 *2/338 028/0** 39/14** 11 رقم

 ns436/1 ns005/0 ns 332196 *8/12 ns7474 *3/1 ns5/606 ns7/3 ns8/3 ns8/79 11 سال× رقم

 8/33 8/3 4 3/664 4/0 3394 5/3 53971 004/0 87/1 66 اشتباه
 9/5 6/6 9/9 25 30 28 6/6 25 24 28 )درصد(راتییتغبیضر

  .داریمعن ریغ: ns درصد، 1 و درصد 5 سطح در دار یمعن بیترتبه **و*
  

مورد  در ).3و2ولجدا(د یز محاسبه گردین صفات نی بیپیژنوت و) یپیفنوت(  سادهیب همبستگیضرا
شود که عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در خوشه یمشاهده م) 2جدول ( ساده یهمبستگ

)**82/0=r (وشه ـشک خـوزن خ)**98/0 =r (ه ــرداشت دانــص بـاخــو ش)**36/0 =r (ن یباالتر  
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، وزن هزار دانه )r= 63/0**(ک یولوژین صفات عملکرد بیبت را داشته، همچن مثیهمبستگ
)*29/0=r( سطح برگ پرچم ،)*34/0 =r(خوشه ، طول)**41/0 =r( ضخامت ساقه ،)**79/0 =r (

نظر  ر صفات ازی عملکرد با سایهمبستگ  ودادنددانه نشان  دار با عملکردی مثبت و معنیهمبستگ
  . )2 جدول( دار نشدی معنيآمار

 که گونه همان .است شده آورده )3( جدول در زین مختلف صفات نیب یپیژنوت یهمبستگ بیضرا
 پرچم، برگ مساحت خوشه، در دانه تعداد خوشه، خشک وزن صفات با دانه عملکرد گرددیم مشاهده
 و مثبت یهمبستگ دانه هزار وزن و خوشه طول برداشت، شاخص ساقه، ضخامت ک،یولوژیب عملکرد

 احتمال سطح در داریمعن و یمنف یهمبستگ پنجه تعداد صفت با و درصد 1 احتمال سطح در داریمعن
  .دهدیم نشان درصد 5 احتمال سطح در یمنف یهمبستگ مترمربع در خوشه تعداد صفت با و درصد 1

 چمپر برگ مساحت و دانه هزار وزن دانه، عملکرد ساقه، ضخامت صفات با زین کیولوژیب عملکرد
 احتمال سطح در درخوشه دانه تعداد صفت با و داریمعن و مثبت یهمبستگ درصد 1 احتمال سطح در
 خوشه تعداد و اهیگ ارتفاع برداشت، شاخص صفات با و داد نشان داریمعن و مثبت یهمبستگ درصد 5

 یهمبستگ صفات هیبق با و داد نشان درصد 1 احتمال سطح در داریمعن و یمنف یهمبستگ مترمربع در
 ).3 جدول( دینگرد مشاهده يداریمعن یپیژنوت

 لیب ؛1994 النا،یاوب و آبا (دانه وزن از یتابع دانه عملکرد که دهد می نشان یقبل یقاتیتحق يکارها
 هیتجز در. باشدیم) 1966 وبستر، و کامبل ؛2000 ا،یزار و آبا (خوشه خشک وزن و) 1967 نز،یآتک و
 وزن هزاردانه، وزن خوشه، در دانه تعداد صفت پنج يرو وابسته ریمتغ نوانعبه دانه عملکرد ت،یعل

 شده یونیرگرس مدل وارد گام به گام ونیرگرس براساس که پنجه تعداد و خوشه طول خوشه، خشک
 خشک وزن ت،یعل هیتجز اساس بر. دیگرد درج )4( جدول در آن جینتا که شد گرفته نظر در بودند

 از خوشه در دانه تعداد که یحال در). 809/0 (داشت دانه عملکرد بر را میستقم ریتأث نیشتریب خوشه
 وزن نیهمچن). 755/0 (داشت عملکردرا بر مثبت و میرمستقیغ ریتاث نیشتریب خوشه خشک وزن قیطر

 ریتاث دانه عملکرد بر خوشه خشک وزن قیطر از مثبت و میرمستقیغ بطور خوشه طول و دانه هزار
 مطابقت) 2006 (محمد و کویاز یقاتیتحق يکارها با موضوع نیا). 439/0 و 435/0 بیترتبه (داشت

 از .رندیگ قرار مدنظر هم با یستیبا سورگوم عملکرد یاصالح يهابرنامه در صفات نیا نیبنابرا. دارد
 دانه عملکرد بر را خوشه خشک وزن قیطر از یمنف میرمستقیغ اثر نیشتریب پنجه تعداد گرید طرف

 به مربوط زین دانه عملکرد با یمنف یپیژنوت یهمبستگ زانیم نیشتریب نیهمچن. )-773/0( داد ننشا
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 يبرا یمطلوب صفت فراوان يهاپنجه داشتن یاصالح نظر از نیبنابرا) r= -9/0**( باشدیم پنجه تعداد
 داشت دانه کردعمل بر یمنف میمستق اثر خوشه طول. دیآینم حساب به باال دانه عملکرد به افتنی دست

 عملکرد و خوشه طول نیب) r= 53/0**( يداریمعن و مثبت یپیژنوت یهمبستگ که یحال در). -009/0(
 داد نشان خوشه خشک وزن قیطر از میرمستقیغ بطور را خودش اثر اما). 3 جدول (شد مشاهده دانه

 به منجر الزاماً نشیگز قیطر از خوشه طول در شیافزا که دهدیم نشان موضوع نیا). 4 جدول(
 تیعل هیتجز بیضرا جدول در صفات یهمبستگ جمع خصوص در. گرددینم دانه عملکرد شیافزا

 بیضر با برابر صفت هر يبرا مقدار نیا گرددیم مشاهده که همانگونه) 4 جدول( یهمبستگ
 هیزتج روابط. است دهیگرد درج 3 جدول در که است عملکرددانه با صفت آن یپیژنوت یهمبستگ

  .است شده آورده 1 نمودار در کیشمات صورتبه ریمس
  

  
  

  .يادانه سورگوم در دانه عملکرد با صفات از یبرخ ریمس هیتجز -1 شکل
 )6 (تعدادپنجه،) 5 (خوشه، طول) 4 (دانه، هزار زن) 3 (خوشه، در دانه تعداد) 2 (خوشه، خشک وزن) 1(

  .ریمس) P (و یهمبستگ بیضر) r (مانده،یباق اثر) R (عملکرددانه

6 
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  .يادانه سورگوم در صفات یبرخ با بذر عملکرد یهمبستگ تیعل هیتجز بیضرا -4 جدول
 طریق از غیرمستقیم اثر

 خشک وزن
 خوشه

 دانه تعداد
 خوشه و

 وزن
 دانه هزار

 طول
 خوشه

 تعداد
 پنجه

 اثر
 مستقیم

 

 خوشه خشک وزن 809/0 -136/0 -005/0 034/0 285/0 --

 خوشه در دانه تعداد 306/0 -127/0 -006/0 002/0 -- 755/0

 دانه هزار وزن 064/0 -006/0 -001/0 -- 01/0 435/0

 خوشه طول -009/0 -096/0 -- 000/0 196/0 439/0

 پنجه تعداد 141/0 -- 005/0 -003/0 -273/0 -773/0

 )دانه باعملکرد صفاتهمبستگی (جمع  -9/0 532/0 505/0 932/0 99/0

   113/0 باقیمانده اثر
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Abstract١ 

In order to study of variation and relationships between morphological traits 
with yield and its components in three grain sorghum cultivars (Kimia, Sepideh 
and Payam) and nine promising lines (Mgs1-Mgs9) received from Seed and Plant 
Improvement Institute, an experiment was conducted as randomized complete 
block design with four replications in Birjand agricultural research station, in two 
growing season. Morphological traits including plant height stem diameter, flag 
leaf area, panicle length, tiller number, number of seeds per panicle, 1000-kernel 
weight, harvest index and grain yield were measured. According to results of 
Combined Analysis, investigated cultivars and lines were significantly different at 
1% probability level about majority of traits that indicate there is high variation 
between studied lines and cultivars. According to path analysis, dry weight of 
panicle had the highest direct effect on grain yield .while number of seeds per 
panicle, 1000-kernel weight and panicle length had indirect effect on grain yield 
via dry weight of panicle. Thus, such traits should be considered in yield breeding 
program together. Also tiller number had the highest negative indirect effect on 
grain yield, so in order to acces to lines with high yield, lines with lower tiller 
number should be selected. 
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