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چکیده
بهمنظور مطالعه همبستگی اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد و تعیین روابط بین ارتفاع ساقه ،تعداد کپسول در بوتهه ،تعهداد بهذر در
کپسول ،وزن هزاردانه ،عملکرد زیستتوده و شاخص برداشت و همچنین تعیین مدلی بهرای تشهری عملکهرد دانهه ،آزمایشهی در سهال
 1392در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ده تیمار (شامل کودهای مختلف زیستی و شیمیایی) در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
نتایج نشان داد که هرچند همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و ارتفاع ساقه وجود داشت امها عمهده ا هر ارتفهاع سهاقه بهر
عملکرد دانه بهوسیله ا ر غیرمستقیم آن از طریق تأ یر بر تعداد کپسول در بوته بود .عملکهرد زیسهتتهوده و عملکهرد دانهه همبسهتگی
مثبت و معنیداری (بهترتیب  8/01و  )8/08با تعداد کپسول در بوته داشت .بیشترین ا ر مستقیم صهفا بها عملکهرد دانهه بهه تعهداد
کپسول در بوته تعلق داشت و کمترین آن ا ر مستقیم طول ساقه بر عملکرد دانه بود .تحلیهل رگرسهیون نشهان داد کهه صهفا تعهداد
کپسول در بوته و عملکرد زیستتوده مهمترین اجزای عملکرد بودند و ضرایب رگرسیون جزئی آنها بهترتیب  18/8و  8/134بههدسهت
آمد .ضرایب رگرسیون جزئی دو صفت اخیر نشاندهنده اولویت عملکرد زیستتوده در مقایسه با تعهداد کپسهول در بوتهه بهود .معادلهه
عملکرد که تابعی از تعداد کپسول در بوته و عملکرد زیستتوده بود نیز با ضریب تبیین  8/96بخش اعظمی از عملکهرد دانهه را توجیهه
میکرد .بنابراین عملکرد زیستتوده و تعداد کپسول در بوته مهمترین صفاتی بودنهد کهه مهیتواننهد موردتوجهه محققهین قهرار گیرنهد.
همچنین میتوان معادله عملکرد را پس از واسنجی ،جهت تخمین محصول کنجد مورداستفاده قرار داد.
واژههای کلیدی :آنالیز مسیر ،همبستگی ،کپسول ،طول ساقه
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تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه...
روشهای تجزیه واریانس ،همبستگی ساده ،رگرسیون چندگانهه
و آنالیز مسیر برای تجزیه و تحلیل اجزاء عملکرد بهکار مهیرود
(فراسر و ایتون .)1983 ،1ضریب همبستگی ابهزار تعیهین نهوع و
درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است و باوجود
اینکه میزان همبستگی صفا مورد مطالعه را مشخص میکند
اما ماهیت ارتباط صفا را روشن نمیسازد .بنابراین بهرای رفه
این مشکل ،از روشی به نام آنالیز مسیر 2بهعنهوان ابهزاری بهرای
تعیین اهمیت صفا مؤ ر در عملکرد استفاده مهیشهود .آنهالیز
مسیر (تجزیه علیت) روشی آمهاری اسهت کهه از آن بهه منظهور
سهههازماندهی و نشهههان دادن روابهههط عِله هی به هین متغیرههههای
پیشبینیکننده (مستقل) و پاسهخ (وابسهته) از طریهق دیهاگرام
آنالیز مسیر براساس نتایج آزمایش یا مطالعا انجام شده قبلهی
استفاده می شود (مصطفوی و همکاران .)1393 ،در آنالیز مسیر
به تفکیک ضریب همبستگی به سهم نسبی ضهرایب اسهتاندارد
شده رگرسیون جزئی 3پرداخته میشود و بر این اساس ،ضهریب
همبسههتگی مهیتوانهد بههه ا ههرا مسههتقیم و هههمچنهین ا ههرا
غیرمستقیمی که یک متغیر بر متغیر دیگر دارد تفکیهک گهردد
(روزالیند 4و همکاران .)2001 ،در پهژوهش ههای زراعهی ،آنهالیز
مسیر تاکنون با اههدا مختلفهی همچهون تعیهین اجزایهی کهه
بیشترین تأ یر را در عملکرد محصول دارند ،بهخصوص توسهط
فیزیولوژیستها و متخصصان اصالح نباتا  ،بههکهار بهرده شهده
است (مختصهی بیهدگلی  5و همکهاران .)2006 ،نتهایج پهژوهش
گلباشی و همکاران ( )1391حاکی از این بود که تعداد دانهه در
ردیف بالل ذر بهاتترین همبسهتگی مثبهت و معنهیدار را بها
عملکرد دانهه داشهت و صهفا وزن  18بهالل و وزن  388دانهه
بهترتیب بیش ترین و کمترین ا ر مسهتقیم را بهر عملکهرد دانهه
ذر داشههتند .پزشههکپور و همکههاران ( )1395ضههمن مطالعههه
همبستگی و آنالیز مسیر صفا مربوط به نخود بیان داشتند که
بیش ترین همبسهتگی و نیهز بهیشتهرین ا هر مسهتقیم اجهزای
عملکرد بر عملکرد دانه نخود مربوط به وزن صهد دانهه و تعهداد
غال های بارور بود که باتوجه بهه ایهن نتهایج مهیتهوان چنهین
استنباط کرد که بخش اعظم تهأ یر اجهزای عملکهرد نخهود بهر
عملکرد دانه مربوط به ا ر مستقیم آنها بوده و ا ر غیرمسهتقیم
آن ها سهم کمتری را نسبت به ا را مستقیم از کل همبستگی
آن صفا با عملکرد دانه دارا بوده است.
با اینکه ضریب همبستگی نشاندهنده ارتباط بین دو متغیر

میباشد اما ا ر یک متغیر بر متغیر دیگر را نشهان نمهیدههد .از
طرفی گاهی تخمین میزان تغییرا یک متغیر با تغییهر متغیهر
دیگر حائز اهمیت است که در این مورد نیز ضهریب همبسهتگی
نمیتواند تخمینی از این تغییهرا را ارائهه دههد .از آنجها کهه
رگرسیون با توصیف رابطه علت و معلهولی دو متغیهر مهیتوانهد
مقدار تغییر ایجاد شده در یک متغیر را بها تغییهر متغیهر دیگهر
بررسههی کنههد بنههابراین مههیتههوان از رگرسههیون اسههتفاده کههرد.
رگرسیون چندگانه 6روشی آماری است کهه در آن یهک متعیهر
وابسته از طریق ساخت یک معادله (مدل) خطی ،براساس دو یا
چند متغیر مستقل برآورد میشود .در ایهن معادلهه ههر متغیهر
مستقل دارای ضرایبی هستند کهه ضهرایب رگرسهیون جزئهی8
نامیده میشوند (آلمدیج )2012 ،0که نشاندهنده میهزان تغییهر
متغیر وابسته به ازای هر واحد تغییر در متغیر مستقل هسهتند.
در رگرسیون چند متغیره ا را متقهابلی بهین متغیرهها وجهود
دارد؛ بر این اساس ممکن اسهت یهک متغیهر در کنهار برخهی از
متغیرها معنیدار باشهد ،امها در کنهار برخهی دیگهر از متغیرهها
معنیدار نباشد (پزشکپور و همکاران .)1395 ،به همین علت ،با
رگرسیون گام به گام متغیرهای مهمی که تهأ یر قابهل توجهه و
معنیداری بر عملکرد دارنهد ،انتخهاب و دیگهر متغیرهها حهذ
می شود .رگرسیون گام به گهام در پهژوهش سهالم 9و همکهاران
( )2000نشان داد کهه تعهداد غهال در گیهاه و وزن صهد دانهه
بهعنوان مهمترین اجزای عملکرد نخود زراعی ،میتوانهد صهفا
انتخابی مطلوب اصالحگران گیاهی در جهت اصالح عملکرد دانه
این محصول باشد .از مدلهای رگرسیونی در حوزههای مختلهف
کشاورزی همچون خاکشناسهی ،تهرویج ،آبیهاری ،هواشناسهی و
زراعت استفاده میشود (جعفری و همکاران.)1394 ،
کنجد با نام علمی  Sesamum indicum L.قدیمیترین دانهه
روغنی شناخته شده توسط بشر و یکی از مهمترین آنها اسهت
که ارقام مختلف آن در جهان بهطور گستردهای از مناطق حهاره
گرمسیری تا معتدل کاشته مهیشهود (مصهطفوی88 .)1393 ،
درصد از کل تولیدا جهانی کنجد برای روغنکشی و غذا مورد
استفاده قرار می گیرد (کانگ 18و همکاران .)2003 ،روغن کنجد
یکی از روغنهای اشباعنشده و مفید برای بهدن انسهان اسهت و
بهدتیلی همچون طعهم منحصهربهفهرد ،مقاومهت بهات بهه زوال
اکسیداتیو ،پایهداری فهو العهاده در دماههای زیهاد ،کاربردههای
درمانی و ارزش باتی تغذیهای ،روغن کنجد را تبدیل به روغنی
عالی برای مصهار غهذایی و دارویهی کهرده اسهت (مصهطفوی،
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' 59◦ 36شرقی و ارتفاع  905متری از سهط دریها انجهام شهد.
طرح آزمایش ،بلوک کامل تصهادفی بها سهه تکهرار و تیمارههای
آزمایش عبار بودند از .1 :کهود زیسهتی نیتروکسهین (.2 ،)Ni
کود زیستی بیوفسهفر ( .3 ،)BPکهود زیسهتی بیوسهولفور ()TB
بههمراه مقدار توصیه شده گهوگرد .4 ،ترکیهب دو تیمهار  1و 2
( .5 ،)Ni+BPترکیههب تیمارهههای  2 ،1و .6 ،)Ni+BP+TB( 3
کود شیمیایی اوره ( .8 ،)Uکود شهیمیایی سوپرفسهفا تریپهل
( .0 ،)Pترکیب دو تیمار  6و  .9 ،)U+P( 8ترکیب دو تیمهار  6و
 8بهههعههالوهی میههزان گههوگرد ( )Sمصههر شههده در تیمههار 3
( )U+P+Sو  .18شههاهد (بههدون کههود) .قبههل از کاشههت (21
خردادماه) از خاک قطعه زمین مورداستفاده نمونهبهرداری و بهه
آزمایشگاه ارسال شد .نتهایج آزمهون خهاک در جهدول  1آمهده
است.

1393؛ منصوری.)1300 ،
باتوجه به اینکه تهاکنون مطالعها مختلفهی کهاربرد منهاب
مختلف تغذیهای و روشهای مهدیریتی جنبههههای مختلفهی از
ا را این عوامل بر عملکرد و اجهزای عملکهرد گیاههان زراعهی
ازجمله کنجد را مشهخص کهردهانهد ،ههد از پهژوهش حاضهر
تعیین ا را اجزا و همچنین تعیین مهمترین جهزء ا رگهذار بهر
عملکرد محصول کنجد بههمراه تهیه مدل رگرسهیونی سهادهای
جهت توصیف یا پیشبینی عملکرد کنجد ،با تأکیهد بهر کهاربرد
مناب مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بود.
مواد و روشها
ای هن آزمههایش در سههال  1392در مزرعههه تحقیقههاتی دانشههکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واق در  18کیلومتری شهر
مشهد با عرض جغرافیایی ' 36◦ 16شهمالی و طهول جغرافیهایی

جدول  :1نتایج آزمایش خاک قطعه زمین مزرعه آزمایشی (تا عمق  38سانتیمتری)
بافت خاک

اسیدیته

Soil texture

pH

لوم سیلتی

8.76

)Table 1: Result of test of experimental soil (0 – 30 cm depth
ماده آلی (درصد) نیتروژن (قسمت فسفر (قسمت در
شوری (دسیزیمنس
کربن آلی (درصد)
میلیون)
در میلیون)
بر متر)
Organic matter
)Organic C (%
)Salinity (dS m-1
1.2

0.43

پتاسیم (قسمت
در میلیون)

)(%

)N (ppm

)P (ppm

)K (ppm

0.95

15.5

12.2

321

Silty loam

پایان فصل رشد ( 18مهرماه) و پس از حذ حاشهیهههای نهیم
متری هر کر  ،از سه مترمرب برداشت انجام شد و شاخصهای
ارتفاع ساقه ،تعداد کپسول در بوته ،تعداد بذر در کپسهول ،وزن
هزاردانه و عملکرد زیست توده ،عملکرد دانه و شاخص برداشهت
اندازهگیری شد .در پایان ،پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها
با کاربرد آزمون اندرسون-دارلینگ ،1آنالیز واریهانس و محاسهبه
ضرایب همبسهتگی بها اسهتفاده از برنامهه ( Minitabورژن )16
انجام شد .محاسبه ضرایب مسیر نیز با استفاده از برنامه Path 2
انجام شد .به منظور تحلیل دقیق رابطه بین عملکرد دانه (متغیر
وابسته؛  )Yو اجزای عملکهرد (متغیرههای مسهتقل؛  )Xو تهیهه
مدلی جهت پیشبینهی عملکهرد دانهه کنجهد ،دادههای پهس از
استاندارد کردن دادهها ،با اسهتفاده از برنامهه ( SigmaStatورژن
 )1.8ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام پیشرونهده،
اجزایی از عملکرد که دارای تأ یر جزئی بر عملکرد بودند حهذ
شدند و در ادامه با استفاده از رگرسیون چندگانهه خطهی ،تهاب
پیشبینی عملکرد دانهه (متغیهر وابسهته) و ضهرایب رگرسهیون
جزئی متغیرهای مستقل بهدست آمد.

مقدار کودههای زیسهتی بههکهار بهرده شهده (دارای حهداقل
 )180 CFU/mLبراسهههاس توصه هیه شهههرکت سهههازنده بهههرای
نیتروکسین و بیوسولفور  188میلیلیتر کود برای ههر کیلهوگرم
بذر و برای بیوسولفور  6کیلوگرم کهود زیسهتی بهههمهراه 388
کیلوگرم گوگرد پودری برای ههر هکتهار بهود .کهاربرد کودههای
شیمیایی نیز براساس آزمون خاک ،عر منطقه و مقدار توصیه
شده خواجهپور ( )1309برای کهود نیتروژنهه  188کیلهوگرم در
هکتار نیتروژن خالص براساس اوره و کود فسفره  288کیلوگرم
در هکتار فسفر خالص براساس سوپرفسفا تریپهل ،بههصهور
نواری انجام شد .مسهاحت کهر ههای آزمهایش  12مترمربه و
فاصله کر های مجاور از یکدیگر یک متر تعیهین شهد .در ایهن
آزمایش از کنجد رقم اسفراین کهه تهودهای بهومی ،تهکسهاقه و
مورد کشت و کار در منطقه مشهد اسهت اسهتفاده شهد .کشهت
بذرها بهصور جهوی و پشهته بها فاصهله بهین ردیهفههای 58
سههانتیمتههر ،روی ردیههف  18سههانتیمتههر و عمههق کاشههت 3
سانتیمتری بود .دور آبیاری هفت روزه بود و وجهین علهفههای
هرز تا بسته شدن کانوپی بهصور دستی ادامه یافت .در طهول
دوره آزمایش محصول با هیچ آفت یا بیماری مواجهه نشهد و در
مزرعه از هیچگونه نههاده شهیمیایی دیگهری اسهتفاده نشهد .در

1. Anderson-Darling
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ارتفاع سهاقه ،تعهداد کپسهول در بوتهه ،عملکهرد زیسهتتهوده و
عملکرد دانه معنیدار بود امها بهر تعهداد دانهه در کپسهول ،وزن
هزاردانه و شاخص برداشت تأ یر نداشت (جدول .)2

نتایج و بحث
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
نتایج نشان داد که ا ر کودهای مختلف زیسهتی و شهیمیایی بهر

جدول  :2تجزیه واریانس اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد
Table 2: Analysis of variance of yield components and seed yield of Sesame
میانگین مربعا
منب تغییرا
S.O.V.

تیمار

درجه
آزادی

Mean squares

ارتفاع ساقه

df

Plant
height

9

**1362.34

تعداد کپسول
در بوته

تعداد دانه در
کپسول

Capsules per
plant

Seeds per
capsule

**334.5

7.27ns

ns

ns

وزن هزاردانه
1000-seed
weight

عملکرد زیستتوده

عملکرد دانه

شاخص برداشت

Biological yield

Seed yield

Harvest index

0.04ns

*14199187.2

**501399.9

0.58ns

ns

ns

ns

Treatment

بلوک

ns

178.05

2

71.72

ns

0.0002

1.87

7137142.3

201830.8

0.02

Block

خطا

18

261.09

51.63

0.04

17.79

4420220.5

111263.21

0.46

Error

ضریب تغییرا

13.3

7.96

5.95

6.17

12.06

10.6

3.76

CV

 * ،nsو ** :بهترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار ،معنیدار در سط احتمال پنج درصد و یک درصد است
ns, * and **: Indicates non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively

است .نتایج مکیزادهتفتی و همکاران ( )1391نیز حاکی از ایهن
بود کهه تهامین نیتهروژن از منهاب شهیمیایی و زیسهتی (اوره و
ازتوباکتر-ازوسپریلوم) بهرای گیهاه مهرزه ()Satureja hortensis
که همانند کنجهد نههادهپهذیری کمهی دارد ،عملکهرد و اجهزای
عملکرد این گیاه را افزایش داد ،امها ایهن دو منبه بها یکهدیگر
اختال معنیداری نداشتند .مهارتین 3و همکهاران ( )2011نیهز
نتیجه مشابهی را در مورد ذر گزارش کردند.

کم ترین ارتفاع ساقه در تیمار شاهد ( 98/4سانتیمتر) بهت
شد و بیشترین ارتفاع ساقه مربوط به تیمار سهگانهه شهیمیایی
( 161/5سانتی متر) بود کهه بها تیمارههای دوگانهه شهیمیایی و
دوگانهه و سههگانهه زیسهتی (بههترتیهب  134 ،138/3و 138/5
سانتی متر) اختال معنیداری نداشت (شکل  .)6-4یافتههههای
کیزیل کایها )2008( 1و حمیهدا 2و همکهاران ( )2006نیهز مؤیهد
افههزایش ارتفههاع گنههدم و ارزن بهها کههاربرد کودهههای زیسههتی و
شیمیایی نیتروژنی و فسفری است .ارتفاع بیشهتر سهاقه کنجهد
میتواند به معنای تعداد گرههای بیشتر و بنابراین تعهداد جوانهه
گل و در نتیجه افزایش اجزای زایشی دخیهل در عملکهرد دانهه
بیشتر باشد .سجادینیک و همکاران ( )1398نتایج مشهابهی در
نتیجهی کاربرد کودهای شیمیایی و آلی مختلف گزارش کردند.
بههیشتههرین تعههداد کپسههول در بوتههه مربههوط بههه تیمارهههای
 Ni+BP ،U+P+Sو  Ni+BP+TBبهههترتیههب بهها مقههادیر ،188
 98/43و  95/55کپسول در هر بوته بود که با یکدیگر اخهتال
معنیداری نداشتند .کم ترین تعداد کپسهول در بوتهه ( 86/18و
 )69/56نیز بهترتیب مربوط تیمارهای بیوسهولفور و شهاهد بهود
که با یکدیگر اختال معنیداری نداشتند (جهدول  .)3بهه نظهر
میرسد که کاربرد بیوسولفور (بهههمهراه کهاربرد گهوگرد) بهرای
کنجد نتوانسته نیازهای عمده تغذیهای این گیاه را تأمین کند و
محدودیت مناب سبب بهدست آمدن چنین نتیجهه ای گردیهده
1. Kizilkaya
2. Hameeda

3. Martin
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جدول  :3مقایسه میانگین اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد

تیمارها
Treatments

Table 3: Compersion of yield components and seed yield of Sesame
عملکرد زیستتوده
تعداد
تعداد دانه وزن هزاردانه
ارتفاع ساقه
(کیلوگرم در
کپسول
(گرم)
در کپسول
(سانتیمتر)
هکتار)
در بوته
1000-seed
Seeds per
Plant height

عملکرد دانه
(کیلوگرم در
هکتار)

شاخص
برداشت
(درصد)

)(cm

Capsules
per plant

capsule

weight

Biological yield
)(Kg ha-1

Seed yield
)(Kg ha-1

Harvest
)index (%

90.44f

69.6c

68.9a

3.41a

13833d

2433a

18.3a

شاهد
Control

نیتروکسین ()Ni

118.59bcde

)Nitroxin (Ni
بیوفسفر ()BP

108.41cdef

)Biophosphor (BP
بیوسولفور ()TB

98.68ef

نیتروکسین  +بیوفسفر

126.94bcd

نیتروکسین  +بیوفسفر  +بیوسولفور

130.38abc

Ni+BP+TB
اوره ()U

134.08abc

سوپرفسفا تریپل ()P

104.2def

90.6b
91.1b
76.2c

69.1a
68.4a
67.2a

3.25a
3.39a
3.55a

17240bcd
16756bcd
14525cd

3182b
3116b
2537c

17.8a
18.6a
17.59a

)Biosulfur (TB
97.4ab

70.59a

3.39a

17963abc

3193ab

18.4a

Ni+BP
95.6ab
89.9b

68. 4a
66. 1a

3.47a
3.5a

17970abc
180294ab

3277ab
3199ab

18.8a
17.7a

)Urea (U
90.3b

69.9a

3.47a

16673bcd

3135b

17.5a

)Triple super phosphate (P

اوره  +سوپرفسفا تریپل

137.52ab

 U+Pبهعالوه مقدار گوگرد مصر شده
در تیمار بیوسولفور

161.52a

69a

94.2b

3.6a

20022a

3621ab

18.09a

U+P
107.0a

65.7a

3.64a

20902a

3757a

18a

U+P+S

میانگینهای با حرو مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاو معنیدار میباشد
)Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P<0.05

در آزمایش حاضهر تعهداد دانهه در کپسهول و وزن هزاردانهه
بهترتیب با میانگین کل  60/32و  3/46صفاتی بودند که تحهت
تأ یر هیچیک از تیمارهای کود زیستی و شیمیایی قرار نگرفتند
(جههدول  .)3عملکههرد کنجههد نتیجههه فعالی هت تعههداد زی هادی از
فرآیندهای رشد است و به عنوان صفت کمهی و پیچیهده تحهت
کنترل تعداد زیادی ژن قرار دارد .بنابراین عوامهل محیطهی ا هر
بسیاری بر عملکرد دارند .تحقیهق زینهالی و همکهاران ()1305
نشان داده است که بهطورکلی به غیر از تعداد کپسول در بوته و
وزن هزاردانه ،سایر اجهزای عملکهرد تهأ یر بهه مراتهب کمتهری
نسبت به این دو جزء عملکرد در عملکرد نهایی کنجد دارند.
باتوجه به جدول  ،3مقادیر عملکهرد زیسهتتهوده و دانهه در
تیمارهای مختلف با یکهدیگر اخهتال معنهیداری داشهتند کهه
کمترین آنها در تیمهار شهاهد بههترتیهب بها مقهادیر  13033و
 3243کیلوگرم در هکتار بت شد کهه در مهورد صهفت مقهدار
عملکههرد زیسههتتههوده ،تیمههار شههاهد بهها تیمارهههای زیسههتی
نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسولفور و تیمار شیمایی سوپرفسفا
تریپل اختال معنیداری نداشت .همچنین ،بهیشتهرین مقهدار
زیستتوده و دانه در هکتار بهترتیب با مقهدار  28988و 3858

در مجموع در این آزمایش مهمترین جزء از اجزای عملکهرد
که بهطور قابلتهوجهی از تیمارههای آزمایشهی تهأ یر پهذیرفت،
تعداد کپسول در بوته بود کهه اختالفها موجهود بهین تیمارهها
درخصوص همین صفت در نهایت منجر به اختال عملکهرد در
تیمارهای مختلف گردید (جدول  .)3این نتیجهه بها یافتههههای
زینالی و همکهاران ( )1305دربهاره تعیهین مههم تهرین اجهزای
عملکرد تا یرگذار بر عملکرد اقتصادی تودههای مختلهف کنجهد
مطابقههت دارد .در آزمههایش کنههونی مصههر منفههرد و تلفیقههی
کودهای زیستی ا را مثبتی بر رشد و عملکرد کنجهد داشهت.
باکتریهای موجود در کودهای زیستی ،عالوهبر تثبیت نیتروژن
هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پرمصهر و کهممصهر
موردنیاز گیهاه ،بها سهنتز و ترشه مهواد محهرک رشهد گیهاه و
همچنین ترش اسیدهای آمینه مختلهف و انهواع آنتهیبیوتیهک
موجب رشد و توسعه ریشه و اندام هوایی گیاه میگردند که این
امر میتواند سبب تولید بیشتر آسیمیال و انتقهال یها تحریهک
اختصاص بیشتر ایهن مهواد بهه بخهشههای زایشهی گیهاه شهود
(مصطفوی .)1393 ،این ا را مثبت در نهایهت موجهب بهبهود
عملکرد گیاه در نتیجه مصر کودهای زیستی میگردد.
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تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه...
ارتفاع تشکیل بالل از زمین ،رسیدگی فیزیولوژیکی ،تعداد دانهه
در ردیف بالل ،طول دانهه ،طهول بهالل و تعهداد بهرگ در گیهاه
همبسههتگی مثبههت و معن هیداری داشههت .یوسههل 2و همک هاران
( )2006نیز ضهمن بررسهی دوسهاله  19ژنوتیه نخهود زراعهی
گزارش دادند که همبستگی مثبت و معنهیداری بهین عملکهرد
دانه در گیاه با تعداد غال های بارور و تعداد دانه در گیاه وجهود
داشت .یافته های همسو و مشابه دیگری نیهز بههوسهیله آشهفته
بیرگی و همکاران ( )1309و راهنمایی تک و همکهاران ()1306
گزارش شده است.

کیلوگرم در هکتار در تیمار سههگانهه شهیمیایی بهت شهد کهه
هیچکدام با تیمارهای دوگانه زیستی و سهگانهه زیسهتی ،تیمهار
اوره و دوگانه شیمیایی اختال معنیداری نداشتند .بسهیاری از
محققین به بروز ا را متقابل مثبت بین جمعیتههای مختلهف
میکروبی در خاک اشاره کردهاند (بهارآ 1و همکهاران .)2005 ،در
آزمایشا مختلفی نیز ایت شهده کهه کهاربرد دو یها چندگانهه
کودهای زیستی ا ر سینرژیستی داشهته و نتهایجی همسهان یها
بهتر از کودهای شیمیایی در تولید محصوت کشاورزی داشهته
است (مکی زادهتفتی1391 ،؛ جهان و نصیریمحالتهی.)1391 ،
به نظر میرسد نسبت افهزایش عملکهرد بیولوژیهک و اقتصهادی
کنجد در پاسخ به تیمارهای مختلف یکسان بوده است چنان که
شاخص برداشت کنجد (با دامنه بین  18/5تا  )10/0که حاصل
تقسیم عملکرد اقتصهادی (دانهه) بهر عملکهرد بیولوژیهک اسهت
معنیدار نشد (جدول  .)3بهطورکلی درصدی از ماده خشک کل
که بهعنوان عملکرد اقتصادی برداشت مهی شهود در بسهیاری از
گیاهان زراعی ابت است و به همین دلیل متخصصان تولیهدا
گیاهی و اصالح نباتا جهت افزایش تولید محصهول اقتصهادی
این گیاهان ،راهکار افزایش ماده خشک تولیدی کهل و افهزایش
سهم تولیهد اقتصهادی گیهاه از تولیهد کهل را توامهان پیشهنهاد
میکنند.

آنالیز مسیر اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد
نتیجه آنالیز مسیر بهرای عملکهرد دانهه نشهان داد کهه هرچنهد
همبستگی بات و معنیداری ( )8/62بین عملکهرد دانهه و طهول
ساقه وجود داشهت امها ا هر مسهتقیم طهول سهاقه بهر عملکهرد
( )8/810بسیار کم و ناچیز ،ولی ا ر طول سهاقه بهر عملکهرد از
طریق تأ یر بر تعداد کپسول در بوته (ا ر غیرمستقیم طول ساقه
بههر عملکههرد؛  )8/431کههه حههدود  %88از کههل مقههدار ضههریب
همبستگی بین عملکرد دانهه و طهول سهاقه را شهامل مهیشهد،
قابلتوجه بود ،بنهابراین مهیتهوان گفهت کهه بخهش اعظمهی از
همبسههتگی بههاتی بههین عملکههرد و طههول سههاقه از طریههق ا ههر
غیرمستقیم طول ساقه بر عملکرد دانه اعمال شده است (جدول
.)5
باتترین ا ر مستقیم در بین اجزای عملکهرد مربهوط بهه ا هر
مستقیم تعداد کپسول در بوته بهر عملکهرد دانهه ( )8/651بهود.
ضمن اینکه همبستگی باتیی نیز بهین عملکهرد دانهه و تعهداد
کپسول در بوته وجود داشهت ( ،)8/08میهزان قابهل توجهه ا هر
مستقیم تعداد کپسول در بوته بر عملکهرد دانهه بیهانگر اهمیهت
باتی این جزء عملکرد در عملکرد دانه است .افزایش طول ساقه
با افزایش گرههای ساقه میتواند موجب افزایش جوانه گهل و در
نتیجه افزایش کپسول های هر بوتهه گهردد و از ایهن طریهق بهر
عملکرد نهایی آن ا رگذار شود .بنابراین بهنظر مهیرسهد کنجهد
احتماتً میتواند کم بودن ارتفاع ساقه و کمبود تعداد گهره را بها
افزایش تعداد کپسول در هر گره جبهران نمایهد .ایهن یافتهه بها
نتایج پژوهش سهالم و همکهاران ( )2000کهه نشهان داد تعهداد
غال در گیاه ا ر قابلتوجه مسهتقیمی بها عملکهرد دانهه نخهود
داشت کامالً همسو است.

همبستگی صفات
بههمنظههور مطالعههه ارتبههاط بهین عملکههرد دانههه و سههایر صههفا
اندازهگیری شده ،همبستگی بین صفا محاسبه و تفسهیر شهد.
باتوجه به جدول ضرایب همبستگی صفا (جدول  )4هیچیهک
از صههفا بهها وزن هههزار دانههه و شههاخص برداشههت همبسههتگی
نداشتند .همبستگی مثبت و معنیداری بین تعهداد کپسهول در
بوته و عملکرد دانه با ارتفاع ساقه بهترتیب با ضریب همبسهتگی
 8/66و  8/62وجود داشت .ههمچنهین عملکهرد زیسهتتهوده و
عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیداری با تعداد کپسهول در
بوته ،بهترتیهب بها ضهرایب همبسهتگی  8/01و  8/08داشهت و
همبستگی دو صفت مذکور با تعداد دانه در کپسول نیز مثبت و
معنههیدار ،بهههترتیههب برابههر بهها  8/48و  8/43بههود (جههدول .)4
همبستگی عملکرد دانه با عملکرد زیستتوده مثبت و معنهیدار
و باتترین میزان همبستگی ( )8/98مربوط به این این دو صفت
بدست آمد.
آشفته بیرگهی و همکهاران ( )1398در تحقیقهی بها بررسهی
همبستگی صفا مربهوط بهه عملکهرد و اجهزای عملکهرد ذر
اظهار داشتند که عملکرد دانه ذر با صفاتی چون ارتفاع بوتهه،

2. Yucel

1. Barea
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جدول  :4ضرایب همبستگی بین اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد
Table 4: Correlation coefficient between yield components and seed yield of Sesame
تعداد دانه در
تعداد کپسول در
ارتفاع ساقه
عملکرد دانه
عملکرد زیستتوده
وزن هزاردانه
کپسول
بوته
Plant height
B

)(A

Capsules per
)plant (B

**0.66

1

ns

Seeds per
)capsule (C

ns

)1000-seed weight (D

C

0.18

0.19

1

D

-0.12ns

-0.17ns

-0.21ns

1

E

**0.63

**0.81

**0.47

0.18ns

F
G

**

**

*

ns

0.87
0.19ns

0.62
-0.07ns

0.43
-0.24ns

)Biological yield (E

)Seed yield (F

شاخص برداشت
Harvest index
)(G

1
**

0.14
-0.19ns

1
0.02ns

0.97
-0.21ns

1

 * ،nsو ** :بهترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار ،معنیدار در سط احتمال پنج درصد و یک درصد است
ns, * and **: Indicates non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively

جدول  :5ا را مستقیم (زیرخطدار) و غیرمستقیم اجزای عملکرد بر عملکرد کنجد (اعداد مربوط به ا را مستقیم و غیرمستقیم در
ردیفها نمایش داده شدهاند)
Table 5: Direct (underlined) and indirect effects of yield components of Sesame on seed yield (numbers of direct and
)indirect effects are showed in rows
با
همبستگی
عملکرد
وزن
تعداد دانه
تعداد کپسول
تعداد نمونه
ضریب تبیین
طول ساقه
اجزای عملکرد
عملکرد دانه
زیستتوده
هزاردانه
در کپسول
در بوته
Number
Coefficient of
Plant
Yield
components

طول سهاقه

height

Capsules per
plant

Seeds per
capsule

1000-seed
weight

Biological
yield

Correlation
)with yield (r

determination
)(r2

of
samples

0.018

0.431

0.042

-0.032

0.168

0.62

0.39

30

Plant height

تعداد کپسول در بوته

0.011

تعداد دانه در کپسول

0.003

0.651

0.044

-0.047

0.217

0.87

0.77

30

Capsules per plant
0.123

0.236

-0.056

0.125

0.43

0.18

30

Seeds per capsule

وزن هزاردانه

-0.003

-0.116

0.262

-0.051

0.05

0.14

0.02

30

1000-seed weight

عملکرد زیستتوده

0.011

0.531

0.049

0.113

0.266

0.097

0.94

30

Biological yield

ا را باقیمانده = 8/13
Residual effects = 0.13

طریق تعداد کپسول در بوته ( )-8/116بود .قابل ذکر است کهه
ا را غیرمستقیم طول ساقه و تعداد دانه در کپسول بر عملکرد
از طریق ا رگذاری آنها بر وزن هزار دانه نیز هرچند نهاچیز امها
منفی و بهترتیب برابر با  -8/851 ،-8/883بود .بنابراین احتماتً
افهزایش شههاخصههای مههذکور از طریهق کههاهش وزن هزاردانههه
می تواند عملکرد دانه را کاهش دهد .بهنظر می رسد همبسهتگی
پایین وزن هزاردانه بها عملکهرد و ضهرایب کهم ا هر مسهتقیم و
غیرمستقیم آن به دلیل عدم وجود محدودیت منب فیزیولوژیک
در گیاه بوده که با عرضه مناسهب مهواد فتوسهنتزی (مطیعهی و
خیاط )1398 ،سبب عدم تأ یرپذیری آن از تیمارهای آزمهایش
(جدول  )2نیز شده است .نتایج آنالیز مسهیر اجهزای عملکهرد و
عملکرد سویای زودرس نیز نشهان داده اسهت کهه وزن صهددانه
کم ترین همبستگی و نیز کمترین ا ر مستقیم و غیرمستقیم بهر

ضریب ا ر مستقیم تعداد دانه در کپسول بر عملکرد دانه نیز
برابر با  8/236بود که ا را غیرمستقیم آن بر عملکرد از طریق
ا رگههذاری بههر طههول سههاقه ( ،)8/883تعههداد کپسههول در بوتههه
( ،)8/123وزن هزاردانههه ( )-8/856و عملکهههرد زیسههتتهههوده
( )8/125باتتر بود .باوجود اینکه میزان همبستگی تعداد دانهه
در کپسول با عملکرد معنی دار بود ( ،)8/43امها ضهریب تبیهین
پایین آن با عملکرد ( )r2 = 8/10نشان مهیدههد کهه ایهن جهزء
عملکرد ا ر کمی بر عملکرد دانه داشت.
باتوجه به جدول  ،5هرچنهد ا هر مسهتقیم وزن هزاردانهه بهر
عملکرد ( )8/262و مقدار ناچیز ا ر غیرمستقیم آن بر عملکرد از
طریق تأ یر بر عملکرد زیستتهوده ( )8/85مثبهت بهود امها ا هر
غیرمستقیم وزن هزاردانه بر عملکهرد از طریهق تهأ یر بهر طهول
ساقه ،تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول ،منفی بهود
و بیش ترین ا ر منفی غیرمستقیم ،وزن هزاردانه بهر عملکهرد از
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عملکرد دانهه دارد (مهاچیکووا و تئوسهووان .)2011 ،1بهشهتی و
همکاران ( )1309کاهش محصول لوبیا چیتی در ا هر گسهترش
شاخ و برگ ،تحریک تولید غال بیشازحد معمول و در نتیجهه
کاهش وزن صددانه را گزارش کردند.
همانند ا را شاخص طول ساقه بهر عملکهرد ،ا هر مسهتقیم
زیستتوده بر عملکرد ( )8/266از ا ر غیرمسهتقیم آن از طریهق
تأ یر بر تعداد کپسول در بوته ( )8/531کمتر بود؛ ضمن اینکه
این عدد باتترین ا ر غیرمستقیم اجزای عملکرد بر عملکرد دانه
بود .عملکرد زیستتوده ا ر غیرمستقیم ناچیزی بر عملکرد دانهه
از طریق تأ یر بر طول ساقه ( )8/811و تعداد دانهه در کپسهول
( )8/113داشههت .باتوجههه بههه ایههنکههه بههاتترین اعههداد ضههریب
همبستگی ( )8/98و ضریب تبیین ( )8/94مربوط بهه عملکهرد
زیستتوده بود میتوان نتیجهگیری کرد که عمدهی ا ر عملکرد
زیست توده ،ابتدا ا ر غیرمستقیم آن بر عملکهرد دانهه از طریهق
تأ یر بر تعداد کپسول در بوته و سپس ا هر مسهتقیم آن اسهت.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج سینگ و بایرلی )1990( 2که بیهان
کردند عملکرد دانه گندم در مرحلهه اول تحهت تهأ یر مسهتقیم
عملکرد بیولوژیکی و تعداد بذر در بوته قرار مهیگیهرد مطابقهت
دارد .به عقیده سامونته 3و همکاران ( )1998غالب کاربرد آنهالیز
مسیر هنگهامی اسهت کهه فقهط اجهزای عملکهرد و فرآینهدهای
فیزیولوژیکی محدودی از شرایط رشد و نمو تأ یر پذیرند.

( )2006در آزمایشی درباره گیاه آفتابگردان گهزارش دادنهد کهه
بیوماس کل (عملکرد بیولوژیکی) و همچنین تعهداد روزههای از
کاشت تا آغاز شاخهدهی ،بههترتیهب  04درصهد و  18درصهد و
جمعاً  94درصد از کل تغییرا مربوط به عملکرد دانه را توجیه
میکرد .در آزمایش دیگری نیز پزشکیان و همکاران ( )1395بها
انجام روشی مشابه با آزمایش حاضر گزارش دادند که وزن صهد
دانه ،تعداد غال بارور و عملکرد زیستتوده ،بهعنوان مهمتهرین
اجزای عملکهرد نخهود بهیش تهرین سههم را در تشهکیل نههایی
عملکرد دانه داشتند.
قاضیان تفرشی و همکاران ( )1391با انجهام روش مشهابهی
در مهورد ذر گههزارش دادنههد کههه در شههرایط غیههرتنش ،از 18
صفت مورد مطالعه  5صفت ازجمله ارتفاع بوته و تعداد دانهه در
بالل بخش اعظمی از تغییرا عملکرد را توجیه میکرد .نظامی
و همکاران ( )1393نیز یافتههای مشهابهی بها یافتههههای ایهن
پژوهش را درباره  14توده از تودههای بومی مورد کشهت و کهار
در خراسان ازجمله توده کنجهد مورداسهتفاده در ایهن آزمهایش
گزارش کردند.
معادله عملکرد اخیر را میتواند با استفاده از دادههای واقعهی
(استاندارد نشده) نیز محاسبه گردد و در پیشبینهی و محاسهبه
عملکرد موردانتظار برای کنجد مورداستفاده تولیدکنندگان قرار
گیرد (معادله .)1
(معادله )1

مهمترین اجزای عملکرد کنجد و معادله عملکرد
با کهاربرد روش رگرسهیون گهام بهه گهام پهیشرونهده و سهپس
رگرسیون چندگانه خطی ،تابعی برای پیشبینهی عملکهرد دانهه
( ،Yمتغیر وابسته) با استفاده از ضهرایب رگرسهیون جزئهی (،X
متغیرهای وابسته) باتوجهه بهه تعهداد کپسهول در بوتهه ( )CPو
عملکرد زیسهتتهوده ( )BYبههدسهت آمهد .در گهام اول متغیهر
عملکرد زیستتوده و در گام بعدی متغیر تعداد کپسول در بوته
وارد معادله نهایی شد .نتیجه نشان میداد که  92و  4درصهد از
کل تغییرا عملکرد دانه ناشی از تغییرا عملکرد زیستتهوده
و تعههداد کپسههول در بوتههه اسههت و بنههابراین  96درصههد از کههل
تغییرا مشاهده شده بهوسهیله ایهن دو شهاخص قابهل توجیهه
است (جدول  .)6بزرگتر بودن مقدار مطلهق ضهریب رگرسهیون
جزئی عملکرد زیستتوده ( )8/858از ضریب رگرسهیون جزئهی
تعهداد کپسههول در بوتههه ( )8/261نیههز مویهد ایههن نتیجههه بههود.
بنابراین بهطورکلی میتوان عملکهرد زیسهتتهوده را مههمتهرین
عامل مؤ ر بر عملکرد دانه دانست .مختصیبیهدگلی و همکهاران
1. Machikowa and Laosuwan
2. Singh and Byerlee
3. Samonte
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)Y = -153.2 + (10.7 CP) + (0.134 BY
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 :Aارتفاع ساقه :B ،تعداد کپسول در بوته :C ،تعداد دانه در کپسول :D ،وزن هزاردانه :E ،عملکرد زیستتوده و  :Yعملکرد دانه.
A: Plant height, B: Capsules per plant, C: Seeds per capsule, D: 1000-seed weight, E: Biological yield and Y: Seed
yield

شکل  :1دیاگرام آنالیز مسیر عوامل مستقل تأ یرگذار بر عملکرد دانه کنجد (اعداد نشانداده شده بر روی فلشهای یکجهته ضرایب
مستقیم و اعداد نشانداده شده کنار فلشهای دو جهته ضرایب همبستگی هستند)
Fig. 1: Diagram of path analysis for independent factors affecting Sesame seed yield (numbers showed on bi-directional
)and one-directional arrows show direct coefficients and correlation coefficients, respectively

دیاگرام آنالیز (شکل  )1مسیر به سادترین شکل ،رابطه عِلی بین متغیر وابسته (عملکرد دانه) و متغیرهای مستقل (ارتفاع ساقه ،تعداد
کپسول در بوته ،تعداد دانه در کپسول ،وزن هزاردانه و عملکرد زیستتوده) را نشان میدهد.
جدول  : 6خالصه آنالیز رگرسیون گام به گام و رگرسیون چندگانه خطی اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد
Table 6: Summary of stepwise regression and multiple regression analysis of seed yield and other traits in Sesame
معادله رگرسیونی
ضریب تعیین
Regression equation
)Y = 9 × 10-16 + (0.97 BY
)Y= -1.68 × 10-11 + (0.261 CP) + (0.757 BY

Coefficient of determination
0.92
0.96

نشان داد که تأ یر عملکرد زیستتوده بهه دو طریهق ا رگهذاری
غیرمستقیم بر عملکرد از طریق تأ یر مثبت بر تعداد کپسول در
بوته (بهعنوان جزء دیگرِ بااهمیت در عملکهرد) و ههمچنهین در
ادامه ،ا ر مستقیم آن بر عملکرد دانهه اسهت .بنهابراین بهه نظهر
می رسد برنامههایی که میتواند سبب تولید بیشتر زیستتوده و
ههمچنههین تعههداد کپسههول در بوتههه کنجههد شههود ،مههیتوانههد از
اولویتهای عملی زراعی و پژوهشی اصالحگران گیاهی ،محققان
و تولیدکنندگان محصول کنجد باشد.

نتیجهگیری
هرچند صفا ارتفاع ساقه ،تعهداد کپسهول در بوتهه و عملکهرد
زیستتوده از تیمارهای مختلهف کهود زیسهتی و شهیمیایی ا هر
پذیرفتند اما تجزیه رگرسیونی داده ها حاکی از این بهود کهه دو
صفت تعداد کپسول در بوته و عملکرد زیستتوده بیشترین ا ر
را بر عملکرد دانهه کنجهد داشهتند .از طرفهی آنهالیز رگرسهیون
چندگانه و همچنین آنالیز مسیر نشهان داد کهه از بهین تمهامی
متغیرها ،دو صفت تعداد کپسول در بوته و عملکرد زیسهتتهوده
بیشترین ا رگذاری را بر عملکرد دانه داشتند .نتایج آنالیز مسیر
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Regression and Path Analysis of the Relationship Between Seed Yield and the Most
Important Yield Components of Sesame
Mostafavi1*, M. J., Nassiri Mahallati2, M. and Koocheki3, A. R.
Abstract
In order to study the correlation between yield component and seed yield of sesame and to determine the relationships
between shoot length, capsules per plant, seeds per capsule, 1000-seed weight, biological yield and harvest index, in
2013 an experiment was conducted based on RCBD design with ten treatments (including different biological and
chemical fertilizers) in experimental field of Ferdowsi university of Mashhad. Results showed that there was a positive
and significant correlation between seed yield and plant height, but much of the efficacy of plant height on seed yield
was by influencing capsules per plant. Biological and seed yield had a positive and significant correlation (0.81 and
0.87, respectively) with capsules per plant. The highest direct effect of components on seed yield was belonged to
“capsules per plant” and the least belonged to “plant height”. Analysis of regression showed that capsules per plant and
biological yield had the most effect on seed yield and their partial regression coefficient was 10.7 and 0.134,
respectively. The partial regression coefficient for standardized data of these two traits showed the priority of biological
yield in comparison with capsules per plant. Yield function that is a function of capsules per plant and biological yield,
with the coefficient of determination of 0.96 justified a large part of seed yield. So biological yield and capsules per
plant were the most important traits of sesame that can be considered by researchers. Also, after calibration of yield
function, it can be used for estimating the production of sesame.
Keywords: Path analysis, Correlation, Capsules, Plant height
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