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  ايدر ارقام مختلف سو يو كيف يان صفات كميكي و روابط ميتنوع ژنت يبررس
 )Glaycine max L.(  

  محمود قربانزاده نقاب

  روانيش يمشهد، مجتمع آموزش عال يفردوسار دانشگاه ياستاد
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  20/04/1394: تاريخ پذيرش     11/11/1393: تاريخ دريافت

  چكيده
ان صـفات  يو روابط م كييتنوع ژنت يبررس منظوربه .ا استيد روغن در دنيمنابع تول نيترمهماز  كيا يسو 

ه در مزرع 1392كامل تصادفي با چهار تكرار در سال  يهابلوكا در قالب طرح يرقم سو 14تعداد  ،يفكيو  يمك
صفت  12ن پژوهش يدر ا. روان مورد كشت قرار گرفتنديش يمجتمع آموزش عال يشاورزكده كدانش يقاتيتحق

ـ نتايج تجزيه وار. شدند يريگن و روغن اندازهيرد، درصد پروتئكعمل يرد دانه، اجزاكازجمله عمل انس نشـان  ي
ن امر داللت بـر  يه اك داري دارندنيدرصد پروتئين اختالف مع جزبهداد كه ارقام مورد بررسي در تمامي صفات 

ارقام زان، سنچوري و كلومبوس بيشترين عملكرد دانـه را دارا بودنـد، در   . است هاآنن يب كييوجود تنوع ژنت
عملكرد دانه با صـفات تعـداد غـالف در     يهمبستگ. ت مشاهده شديكمترين عملكرد دانه در رقم هاب كه يحال

دانه در گياه، وزن صد دانه، درصد روغن، درصد پروتئين و شـاخص برداشـت    گياه، تعداد دانه در غالف، تعداد
روغـن   لوگرميك 8/515رقم زان با . داري بودو با تعداد روزهاي كاشت تا گلدهي منفي و معني داريمعنمثبت و 

قام سـويا از  رد دانه اركت عمليه عليبر مبناي رگرسيون گام به گام و تجز. در هكتار بيشترين روغن را دارا بود
 متأثروزن صد دانه، تعداد غالف در گياه، تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در گياه  ميرمستقيغم و ياثرات مستق

بخش اعظم تغييرات عملكرد دانـه ارقـام سـويا    ) درصد 7/86(ن ييتببا توجه به اثرات باقيمانده و ضريب  .شد
ن يمتـر كرد دانه مربوط به وزن صد دانه و كم و مثبت بر عملين اثر مستقيشتريب. مربوط به اين چهار صفت بود
عملكـرد   با داشتنارقام زان، سنچوري و كلومبوس  ج حاصليبر اساس نتا. اه بوديآن مربوط به تعداد دانه در گ

  .دانه و روغن باال در منطقه شمال خراسان قابل كشت هستند

  ونيرگرس ،روغنن، درصد يرد، درصد پروتئكعمل ياجزا: يديلك يهاواژه
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  مقدمه
 هك است Fabaceae خانواده از سالهكي ياهيگ ايسو

 در ياهيگ نيپروتئ و ينبات روغن عمده منابع از يكي
 يدارا ايسو دانه). 1389 ،كمال( شوديم محسوب ايدن

 هك است نيپروتئ درصد 30-45 و روغن درصد 25-20
 ليو( باشديم اهيگ پيژنوت و يطيمح عوامل تحت

 تنوع يدارا كشور در موجود ايسو ارقام). 1987 ،1سكوك

 توجه با .هستند يكم و يفيك صفات نظر از ييباال اريبس

 گسترش و جهان و رانيا در ايسو ياقتصاد گاهيجا به

 نهفته يكيژنت توان شناخت آن، ديتول و كشت روزافزون

 باشديم برخورداري اديز تياهم از موجود، ارقام
 و يابيارز با قتيحق در). 1390 اران،كهم و يمسعود(

 در كه يمهم صفات ژهيوبه ،يزراع مختلف صفات يبررس

برنامه ندهيآ در توانيم باشند،يم مؤثر ايسو عملكرد
  .داد انجام ترقيدق را ايسو اهيگ اصالح جهت يزير

 نيترمهم از يكي روغن و دانه ردكعمل بردن باال
. باشديم ايوس بخصوص يروغن اهانيگ تمام يبرا اهداف

 راتييتغ از يتابع هك است يادهيچيپ صفت دانه ردكعمل
به و مك آن يريپذوراثت. باشديم گريد مختلف صفات
 ييشناسا لذا باشد،يم يطيمح طيشرا ريتأث تحت شدت
 نحوه از يافك شناخت. است يضرور آن بر مؤثر صفات
 صفات چندگانه و ساده يهمبستگ زانيم و ارتباط
 يزراع وي اصالح هيپا يارهاك ازي اهيگ ارقام در مختلف

 منطقه كي در مناسب رقم هر انتخاب در كه باشديم
 به و ينژادبه يهابرنامه يهاتياولو از و بوده مهم اريبس

 يهاروش از يكي). 1987 اران،كهم و 2ويار( است يزراع
 نيا ليتحل و هيتجز يبرا ياربردك و ديمف اريبس

 ميرمستقيغ و ميمستق اثرات به دنبر يپ و هايهمبستگ
 با). 1984 ،3گلدستون و لونيدا( است تيعل هيتجز هاآن

 و ايسو ارقام كيمورفولوژ صفات يريگاندازه و يبررس
 رد،كعمل از يجزئ عنوانبه هاآن از كي هر سهم نييتع
 هك را يارقام شتريب دقت با و وتاهك درزمان توانيم

 در شتك جهت و انتخاب را هستند باالتر ردكعمل يدارا
  )1390 اران،كهم و يمسعود( نمود هيتوص منطقه كي

                                                           
1 Wilcox 
2 Ariyo 
3 Dillon and Goldestion 

 عملكرد كه نمودند گزارش) 2013( ارانكهم و 4يعل
 تعداد اه،يگ وماسيب بوته، ارتفاع صفات با ايسو ارقام دانه

 اهيگ در دانه تعداد و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف
 همكاران و 5يل. داردي داريمعن و مثبتي همبستگ

 ردكعمل از ياعمده قسمت هك نمودند گزارش) 2013(
 در دانه تعداد اه،يگ در دانه تعداد از ايسو اهيگ در دانه

 تعداد اهشك با و ديآيم دست به دانه صد وزن و غالف
 همكاران و 6لوايس. شوديم مك دانه ردكعمل اهيگ در دانه

 اثر اهيگ در دانه تعداد كه كردند گزارش) 2015(
 يحال در دارد ايسو دانه عملكردي رو بريي باال ميمستق

 ميرمستقيغ اثر ازي ناش عمدتاً بوته در غالف تعداد اثر كه
. است دانه صد وزن و اهيگ در دانه تعداد قيطر از آن
 در غالف تعداد كه دادند نشان) 2001( همكاران و 7بال

 را وتهب در دانه عملكرد بر مثبت ميمستق اثر حداكثر بوته
 مراتب در غالف در دانه تعداد و دانه صد وزن و داشته

 گزارش) 1995( ارانكهم و 8سانگ. دارند قرار يبعد

 طول ،نيپروتئ يمحتوا با دانه روغن زانيم هك نمودند

 تعداد بوته، ارتفاع ،يدگيرس تا روزها تعداد ،يگلده دوره

يمعن و يمنف يهمبستگ بوته در غالف تعداد و شاخه
  .دارد يدار

 بيضر هك نمودند ركذ) 2004( ارانكهم و 9لويف
 بوده يمنف نيپروتئ مقدار و دانه ردكعمل نيب يهمبستگ

  .باشديم تنوع يدارا مختلف يهاتيجمع در و
 دهديم نشان گريد پژوهشگران يارهاك بر يمرور

 تعداد دانه، صد وزن همانند ردكعمل ياجزا از يتعداد
 و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، در دانه

 و ديشه ؛1990 ،10وانتاهايوس و آمارانتا( اهيگ ارتفاع
 اران،كهم و يديخورش يرضوان ؛2003 ،11ارانكهم

 و 12داس ؛1378 ،يسوهان و خانقاه يناليز ؛1381
 و سراهيس ؛1973 ،13يتور و يپند ؛1989  اران،كهم
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8 Song 
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 2تراجپو ؛1992 ،1سادجونو و نويساتج ؛1379 ،ييرضا
 تياهم) 1990 ،3اركسر و 1986 ،ارانكهم و 2تراجپو

 نيا از يريگبهره با. دارند دانه ردكعمل نييتع در ياديز
 برتر ارقام صيتشخ يبرا را ييهاشاخص توانيم روابط

به ،يآمار يهاروش اربردك نه،يزم نيا در. ردك نييتع
 انيم ياساس روابط كدر در توانديم ت،يعل هيتجز ژهيو

 هيتجز نباتات اصالح نيمتخصص. باشد ازارسك رهايمتغ
 در مؤثر صفات يابيارز يبرا يابزار عنوانبه را تيعل

 با). 1976 ،يل( دهنديم قرار استفاده مورد ردكعمل

 دانه عملكرد شت،ك ريز سطح شيافزا تياهم به توجه
 دانه، عملكرد شيافزا در مؤثر صفاتيي شناسا و ايسو

 و عملكرد انيم طرواب يبررس هدف با حاضر پژوهش

 نييتع صفات، انيم يهمبستگ بيضرا هيتجز آن، ياجزا
 ارقام انتخاب و ايسو عملكرد در مؤثر صفات نيترمهم

  .رفتيپذ صورت منطقه يبرا مناسب
 

  هاروش و مواد
 هيتجز و يهمبستگ بيضرا مطالعه و يبررس جهت

 رقم چهارده ا،يسو دانه ردكعمل با مرتبط صفات تيعل
 مزرعه در رشد مختلف يهاپيت و يدگيرس وهگر با ايسو
 يعال آموزش مجتمع يشاورزك دهكدانش يقاتيتحق
 صورتبه شيآزما. گرفتند قرار يابيارز مورد روانيش

 هر در. شد اجرا راركت چهار در يتصادف املك كبلو طرح
 ل،ياست امز،يليو ،يسنچور ت،يهاب ،كها( رقم 14 راركت

 لومبوس،ك ،كالرك هالور، ،ليه ،L13,LWK زان،
. شدند شتك 5/3/92 خيتار در) 3 گرگان و گيپرشن
 5/1 يظاهر مخصوص جرم با يرس مزرعه كخا بافت
 50 عمق تا خاك pH .بود عبكم متريسانت بر گرم
 .بود dS/m 2/6 كخا EC و 81/7 كخا يمتر يسانت
EC ياريآب آب dS/m 2/1 نيانگيم. شد يريگاندازه 

 21 و متريليم 314 بيترت به انهيسال يدما و يبارندگ
  .است گراديسانت درجه

 لياوا در و شد زده شخم 1391 سال زييپا در مزرعه
 هم بر عمود صورتبه نوبت دو يط 1392 ماه نيفرورد

 لولر توسط حيتسط اتيعمل سپس و شد زده كسيد
 فسفات لوگرميك 200 يمصرف ودك مقدار. گرفت صورت

                                                           
1 Sutgihino and Sudjono 
2 Rajput 
3 Sarkar 

 يتمام هك بود تاركه در اوره لوگرميك 100 و وميآمون
 هر اندازه .گرفت قرار استفاده مورد اشتك از قبل ودك
 طول به فيرد چهار رقم هر از. بود مترمربع 12 رتك

 50 فاصله با ييهافيرد در بذور. شد كشت متر شش
. شد كشت تاركه در بوته 000/350 مكترا با و متريسانت

علف نيوج اتيعمل. شد انجام ينشت صورتبه ياريآب
 مبارزه يبرا. گرفت صورت يدست ردنك كتن و هرز يها
 هزار در دو غلظت با درصد 35 يفوزان سم از پسيتر با

  .ديگرد استفاده
 بوته، ارتفاع ،يگلده تا اشتك از روز تعداد صفات

 اه،يگ در غالف تعداد ،كخا سطح از غالف نياول ارتفاع
 دانه، صد وزن اه،يگ در دانه تعداد غالف، در دانه تعداد
 ردكعمل برداشت، شاخص ن،يپروتئ درصد روغن، درصد
 .شدند يريگاندازه پژوهش نيا در روغن ردكعمل و دانه
ادداشتي و انتخاب يتصادف صورتبه بوته 10 ماريت هر از

 شاخص .گرفت انجام نظر مورد صفاتي برا يبردار
 محصول كل به دانه عملكرد نسبت اساس بر برداشت

 و محصول دنيرس از بعد. ديگرد سبهمحاي كيولوژيب
 باال از متر كي وي كنار فيرد دو( ياهيحاش اثرات حذف

 جهت متر چهار طول با وسط فيرد دو) كرت هر نييپا و
 ابيآس از پس. شد برداشت دانه عملكردي ريگاندازه
 درصد يريگاندازه جهت گرم كي مار،يت هر بذر يها نمونه
 استفاده روغن درصد يريگهانداز جهت گرم دو و نيپروتئ
 تروژنين زانيمي ريگاندازه از پس نيپروتئ درصد. شد

 تروژنين ليتبد بيضر از استفاده با كجدال دستگاه توسط
 روغن ).AOAC، 2006( شد محاسبه) 26/6( نيپروتئ به

 بر هگزان حالل با و سوكسله روش به هانمونه در موجود
  .شد استخراج) AOAC )2006 روش اساس

 از تيعل هيتجز و گام به گام ونيرگرس هيتجز جهت
نيانگيم سهيمقا .شد استفاده SAS و Mstat-C افزارنرم
 درصد 5 احتمال سطح در نكدان آزمون از استفاده با ها

  .گرفت انجام
  
  بحث و جينتا

 اثر كه داد نشان يبررس مورد صفات انسيوار هيتجز
 درصد زجبه شده يريگاندازه صفات تمام يبرا رقم
 اختالف وجود انگريب امر نيا. بود داريمعن دانه نيپروتئ
  ).1( جدول باشديم مذكور صفات نظر از ارقام نيب در
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 ايسو ارقام در يبررس مورد صفات نيانگيم ساتيمقا
 ررسيد رقم كي هك ليه رقم. است آمده) 2( جدول در

 رقم و يگلده تا روز تعداد نيشتريب روز 97 با است
 به را يگلده تا روز تعداد نيمترك روز 62 با نوزا كها

 و 1370 پارسا،( نيمحقق ريسا. دادند اختصاص خود
 تعداد هك داشتند اعالم زين) 1379 اران،كهم و حسنوند

 ارقام از شتريب ررسيد ارقام در يگلده تا اشتك يروزها
  .است زودرس و رس متوسط

 از شتريب متريسانت 46 با نگيپرش رقم ساقه ارتفاع
 بودن يطوالن ليدل نيا به امر نيا هك بود ارقام ريسا

 ررسيد ارقام ريسا و رقم نيا در يشيرو رشد دوره
 دوره با ارقام كه يحال در است 3 گرگان و ليه همانند
. باشنديم ارتفاع نيمترك يدارا وتاه،ك يشيرو رشد
 محصل راشد و انيرزائيم و) 1992( همكاران و 1يساوو

 به يبستگ اهيگ ارتفاع هك نمودند زارشگ زين) 1373(
. دارد منطقه ييايجغراف عرض و اشتك خيتار رقم، نوع
 و نيشتريب متر سانتي 2/8 با نگيپرش و امزيليو ارقام
 از غالف نياول ارتفاع نيمترك متر سانتي 6 با تيهاب رقم

 سطح از غالف نياول هك يارقام. داشتند را كخا سطح
 مناسب زهيانكم شتك يبرا دباش شتريب هاآن در كخا

 و بود خواهد ترراحت هاآن برداشت اتيعمل و بوده
  .است مترك هاآن در زين دانه زشير

 ،بوته در غالف تعداد صفات يبرا ش،يآزما مورد ارقام
 يهانشكوا بوته در دانه تعداد و غالف در دانه تعداد
 رقم و لومبوسك رقم). 2 جدول( دادند نشان را يمتفاوت

 بوته در غالف تعداد نيمترك و نيشتريب بيترت به تيبها
 در دانه تعداد شيافزا. بودند دارا را بوته در دانه تعداد و

 تعداد و غالف در دانه تعداد شيافزا از متأثر عمدتاً بوته
 تا روز تعداد بودن باال ليدل به. باشديم اهيگ در غالف
 با هاآني گلده يهمزمان و ررسيد ارقام در يگلده
 ررس،يد ارقام در يمترك يهاگل تعداد تابستان، يگرما
 دانه تعداد و غالف در دانه تعداد جهينت در و شده بارور
 و 3انك و) 1996( 2سنلر و اختر .بود نييپا هاآن بوته در

 در دانه تعداد كه نمودند گزارش زين )1997( همكارانش

                                                           
1 Savoy 
2 Akhter and Sneller 
3 Kane 

 مناطق در( ررسيد ارقام در بوته در دانه تعداد و غالف
  .است نييپا) ريسردس

 گريدكي با دانه صد وزن نظر از يبررس مورد ارقام
 با زان رقم). 2 جدول( دادند نشان يداريمعن تفاوت

 گرم، 2/8 با ليه و نگيپرش رقم و نيشتريب گرم 9/13
 اهشك. دادند اختصاص خود به را دانه صد وزن نيمترك

) 3 گانگر و نگيپرش ل،يه( ررسيد ارقام در دانه وزن
 پر دوره برخورد نيهمچن و رشد دوره يهمزمان ليدل به

 فصل آخر سرد و وتاهك يروزها با هاآن در دانه شدن
 نيب رقابت و افتهي اهشك رشد سرعت هك باشديم رشد
 يفتوسنتز مواد تجمع در يشيرو يهااندام و هادانه

 ،4ياگل( ابدييم اهشك دانه صد وزن و شده ادتريز
 دانه مك تعداد رشد، دوره بودن وتاهك ليلد به). 1988

 مواد ،يشيرو يهااندام و هادانه نيب رقابت عدم بوته، در
 وزن و شد رهيذخ زان رقم دانه در يشتريب يفتوسنتز

  .بود باال آن دانه صد
 تفاوت گريدكي با يبررس مورد ارقام روغن درصد

 درصد نيباالتر زان رقم). 2 جدول( داد نشان يداريمعن
 دوره برخورد ليدل به. بود دارا را) درصد 2/22( روغن
 دوره ليتكم عدم و سرما با ررسيد ارقام رشد ييانتها
 روغن درصد ،)1380 ،ارانكهم و زادييرضا( هاآن رشد

 رقم و) درصد 57( نيشتريب زان رقم. بود نييپا ارقام نيا
LWK برداشت شاخص) درصد 3/46( نيكمتر يدارا 

 هك نمودند گزارش زين) 1979( 5جريم و جانسون. بود
 ررسيد ارقام از شتريب زودرس ارقام برداشت شاخص

  .است
 نيشتريب تاركه در لوگرميك 2385 با زان رقم

 به لومبوسك و يسنچور رقم. بود دارا را دانه ردكعمل
 در لوگرميك 2202 و 2308 معادل يردكعمل با بيترت
 خود به را دانه ردكعمل نيشتريب زان رقم از بعد تاركه

 سطح در زان رقم با هاآن ردكعمل هك دادند اختصاص
). 2 جدول( نداشت يداريمعن تفاوت درصد 5 احتمال

 مقدار بودن باال به توانيم را ارقام نيا يباال ردكعمل
 شاخص درصد و دانه صدا وزن اه،يگ در دانه تعداد صفات

 ورهد برخورد ليدل به ررسيد ارقام. داد نسبت برداشت
 يفتوسنتز مواد رهيذخ عدم و سرما با هاآن رشد ييانتها

                                                           
4 Egli 
5 Jhonson and Major 
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 يهمبستگ. بودند برخوردار ينييپا ردكعمل از هادانه در
 دانه، صد وزن غالف، در دانه تعداد با دانه ردكعمل يقو

 ريتأث انگريب بوته در غالف تعداد و اهيگ در دانه تعداد
 از). 3 جدول( است دانه ردكعمل يرو بر فوق يپارامترها

 يهمبستگ يگلده تا اشتك يروزها تعداد گريد طرف
 زان، ارقام لذا داشت، دانه ردكعمل با يداريمعن و يمنف

 يمترك يروزها تعداد يدارا هك لومبوسك و يسنچور
 به( ريسردس مناطق در. داشتند ييباال ردكعمل بودند

 يروزها تعداد شيافزا با) رشد فصل بودن محدود ليدل
 ارقام در ييغذا مواد رهيذخ زمان مدت يدهگل تا اشتك
 نييپا هاآن دانه ردكعمل و نموده دايپ اهشك ررسيد
 هك نمودند اعالم) 1380( همكاران و زادييرضا. باشد يم
 ليدل به ريسردس مناطق در ايسو ررسيد ارقام شتك

. شودينم هيتوص ييغذا مواد رهيذخ زمان مدت كاهش
 ردكعمل نيمترك و نيشتريب بيترت به تيهاب و زان رقم

). تاركه در لوگرميك 6/265 و 8/515( داشتند را روغن
 و نگيپرش ل،يه همانند ررسيد ارقام روغن ردكعمل

  ).2 جدول( بود نييپا 3 گرگان
 مورد صفات نيب ساده يهمبستگ بيضر) 3( جدول

 نيشتريب. دهديم نشان ايسو ارقام در را يبررس
 دانه ردكعمل صفت به طمربو صفات نيب ساده يهمبستگ

 نيمترك. آمد دست به )r=995/0**( روغن ردكعمل با
 تعداد و كخا سطح از غالف نياول ارتفاع نيب يهمبستگ

 صفات نيب از. ديگرد مشاهده r) =002/0( بوته در غالف
 تا اشتك يروزها تعداد صفت تنها شده يريگاندازه
 يداريمعن و يمنف يهمبستگ دانه ردكعمل با يگلده
 كخا سطح از غالف نياول ارتفاع و اهيگ ارتفاع. داشت

  .دادند نشان يمنف يهمبستگ دانه ردكعمل با زين
 غالف تعداد غالف، در دانه تعداد صفات يهمبستگ

 درصد دانه، صد وزن اه،يگ در دانه تعداد اه،يگ در
يمعن و مثبت دانه ردكعمل با برداشت شاخص و نيپروتئ
 دانه ردكعمل اهيگ در فوق صفات شيافزا با لذا بود يدار
 ،)2003( 2لور و پدرسن ،)1987( 1بورد. افتي شيافزا
 اعالم زين )2003( همكاران و ديشه و) 1391( يقدرت

 صفات با يديشد يهمبستگ دانه ردكعمل هك نمودند

                                                           
1 Board 
2 Pedersen and Lauer 

 دانه صد وزن و اهيگ در غالف تعداد اه،يگ در دانه تعداد
  .دارد

 درصد و نيپروتئ درصد با دانه ردكعملي همبستگ
 و 458/0** بيترت به( بود يداريمعن و مثبت روغن

 و نيپروتئ درصد با دانه ردكعملي همبستگ .)415/0**
 است يطيمح عوامل ريتأث تحت شتريب روغن درصد

. )1390 همكاران، وي مسعود و 2004 همكاران، و لويف(
 باال دانه صد وزن صفت با دانه ردكعمل يهمبستگ

)**75/0=r (درصد و نيپروتئ درصد نيبي همبستگ. بود 
) r=-364/0*( بود داريمعن و يمنف يهمبستگ روغن
 شيافزا روغن درصد ن،يپروتئ مقدار كاهش با نيبنابرا

 پژوهشگران ريسا جينتا با جينتا نيا). 3 جدول( ابدييم
 ،)2004( همكاران و لويف جمله از ايسو اهيگي رو بر
 و يميسل و) 1391( يقدرت ،)1968( 3هانسون و الدولك

  .دارد يهمخوان) 2013( 4عبداهللا
 با r=995/0** ييباال اريبس يهمبستگ روغن ردكعمل 

 شيافزا با نيبنابرا داشت روغن درصد و دانه ردكعمل
 روغن ردكعمل ايسو ارقام در روغن درصد و دانه ردكعمل
  .ابدييم شيافزا

 حذف آن، ياجزا و ردكعمل روابط ينيبشيپ جهت
 هيتجز ت،يعل هيتجز انجام و تياهم كم يرهايمتغ

به تاركه در دانه ردكعمل. شد انجام گام به گام ونيرگرس
به شده يريگاندازه صفات ريسا و وابسته ريمتغ عنوان
 يبرا. گرفتند قرار هيتجز مورد مستقل ريمتغ عنوان
 صفت ازدهي روغن ردكعمل يبرا و صفت ده دانه ردكعمل

  .گرفت قرار يامرحله ونيرسرگ هيتجز مورد
 دانه، كردعمل يبرا گام به گام ونيرگرس هيتجز جهت

به هك شد مدل وارد هك بود يصفت نياول دانه صد وزن
 .نمود هيتوج را دانه ردكعمل راتييتغ از درصد 75 ييتنها

 و اهيگ در غالف تعداد اه،يگ در دانه تعداد يرهايمتغ سپس
 از درصد 7/86 هك شدند مدل وارد غالف در دانه تعداد

 از بعد صفات ريسا. نمودند هيتوج را دانه ردكعمل راتييتغ
 را دانه ردكعمل از يجزئ اريبس درصد مدل به شدن وارد
 تيعل هيتجز در هاآن بودن يجزئ ليدل به هك نمودند هيتوج

 وزن هك داد نشان يامرحله ونيرگرس جينتا .شدند حذف
   تعداد و بوته در غالف تعداد اه،يگ در دانه تعداد دانه، صد

                                                           
3 Caldwell and Hanson 
4 Salimi and Abdola 
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   ايدر ارقام سو يانس صفات مورد بررسيه واريتجز - 1جدول    

ns ، *درصد 1و  5در سطوح احتمال  داريمعن، داريمعنر يب غيبه ترت**  و  

 ن مربعاتيانگيم

 اترييبع تغمن
درجه 

 يآزاد

اشت تا ك يروزها
 يگلده

  ارتفاع
 اهيگ

ن يارتفاع اول
 غالف

تعداد غالف در 
 اهيگ

تعداد دانه در 
 غالف

  تعداد دانه
 اهيدر گ

 وزن
صد 
 دانه

  درصد
 غنرو

درصد 
 نيپروتئ

شاخص 
 برداشت

  ردكعمل
 دانه

  ردكعمل
 روغن

 44/3 3 راركت
6/10  

 

011/0  
 

43/2  
 

012/0  
 

75/19  
 

26/2  
 

608/0  
 

14/1  
 

002/0  
 

7/563  
 

48/77  
 

 رقم
 

13 
**624  

 

**114  
 

**45/1  
 

**6/89  
 

*084/0  
 

**76/701  
 

**37/8  
 

**744/0  
 

ns2  
 

*003/0  
 

**450201  
 

**22170  
 

 78836 001/0 57/1 214/0 97/0 87/71 019/0 58/14 051/0 1/19 78/1 39 خطا
3469  
 

ضريب تغييرات 
 )درصد(

 9/1 1/11 11/3 1/15 3/6 1/15 2/9 17/2 6/3 5/6 8/16 5/16 
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  يصفات مورد بررسنظر  از ن ارقام مختلف سويايانگيمقايسه م - 2جدول 

 رقم
اشت ك يروزها

 يتا گلده

اه يارتفاع گ
 )متريسانت(

 ن غالفياولارتفاع 
 )متريسانت(

تعداد غالف 
 اهيدر گ

تعداد دانه 
 در غالف

تعداد دانه در 
 اهيگ

وزن صد دانه 
 )گرم(

درصد 
 روغن

درصد 
 نيپروتئ

شاخص برداشت 
 )درصد(

رد دانهكعمل
  لوگرميك(

 )در هكتار

 د روغنركعمل
  لوگرميك(

 )در هكتار

 c2/62 c2/35 gh4/6 bc5/22 c0/2 bc7/49 cd1/10 abc6/21 ab4/35 ab9/54 b1653 bc5/356 كها

 c7/62 d5/24 h0/6 c2/19 bc3/2 c7/43 bc8/9 bcd2/21 ab7/35 bc4/49 b1256 c6/265 تيهاب

 c7/62 c5/34 def1/7 bc8/23 a53/2 b4/60 ab5/12 abc7/21 ab8/35 a3/56 a2308 a5/500 يسنچور

 c7/62 ab8/44 a2/8 c0/21  c1/2 c7/44 bc9/11 abc6/21 b8/33 ab3/53 b1554 c9/337 امزيليو

 c7/61 abc9/42 bc6/7 bc7/25 c2/2 c4/43 bcd6/10 cd8/20 ab2/34 abc6/51 b1474 c7/306 لياست

 c3/62 ab1/43 fg 9/6 bc1/24 c1/2 bc7/48 de3/9 abc5/21 ab8/34 bc3/49 b1586 c9/340 هالور

 c7/61 abc3/39 efg8/6 bc0/23 bc3/2 bc52 bcd1/11 ab0/22 ab0/34  ab3/54 b1442 c6/317 كالرك

 c7/62 ab6/41 de2/7 a4/40 a5/2 a6/100 bcd7/10 d6/20 ab2/35 ab0/53 a2202 ab5/453 لومبوسك

 c3/62 bc6/36 fg7/6 b5/29 bc2/2 b7/64 a9/13 a2/22 ab2/35 a0/57 a2327 a8/515 زان

L13 c63 abc2/42 fg7/6 bc1/26 c0/2 bc8/52 bcd1/11 abcd4/21 ab9/35 bc0/49 b1590 c3/340 

LWK c7/62 abc/40 bc7/7 bc2/24 c 1/2 bc7/50 bcd8/10 cd1/21 cd1/21 c3/46 b1646 c7/346 

 a97  ab6/44 ab9/7 bc3/24 c0/2 bc5/49 e3/8 cd9/20 ab3/34 abc3/51 b1423 c8/297 ليه

 a7/95 a0/46 a2/8 bc0/26 c2/2 bc8/57 e2/8 cd0/21 ab8/34 abc2/51 b1322 c6/277 نگيپرش

 b90 a9/45 cd5/7 bc3/25 c1/2 bc1/53 de2/9 cd9/20 ab5/34 ab7/53 b1348 c3/281 3گرگان 

.باشنديم بر اساس آزمون دانكن درصد 5در سطح احتمال  يدارياختالف معن يدارا رمشابهيغحروف  يدارا يهانيانگيمدر هر ستون * 
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  اين صفات مورد بررسي در ارقام مختلف سويساده ب يب همبستگيضر - 3جدول 

 درصد 1و  5دار در سطح احتمال يب معنيبه ترت** ، *

 راتييغت هيتوج در را سهم نيشتريب غالف در دانه
  .داشتند ردكعمل

) 2003( همكاران و ديشه و) 1973( يتور و يپند
 و بوته در غالف تعداد دانه، صد وزن هك دادند نشان زين

 ردكعمل نندهك نييتع مهم صفات غالف در دانه تعداد
) 628/0( ييم و بااليوزن صد دانه اثر مستق .هستند دانه

  .رد دانه داشتكعمل يرا برو
ن يه اكز مشاهده شد ين يمبستگب هيدر جدول ضر

رد دانه دارا كمثبت را با عمل ين همبستگيشترير بيمتغ
 ين صفتيز نخستيون گام به گام نيه رگرسيبود و در تجز

ن يشتريب يه داراكوزن صد دانه . ه وارد مدل شدكبود 
رقم به نوع  يرد دانه بود بستگكه عمليسهم در توج

س، كوكل يو(دارد  يطيط محيو شرا) اهيگ كيژنت(
پس از وزن صد دانه ). 2013 اران،كو هم يو عل 1987

اه، تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در يتعداد غالف در گ
 150/0 و 211/0، 28/0ت يب عليب با ضراياه به ترتيگ
بودند رد دانه دارا كعمل يرا بر رو يم مثبتيمستق اثر

داد ق تعياز طر م وزن صد دانهيرمستقياثر غ). 4جدول (
اه ياه، تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در گيغالف در گ

 ير وزن صد دانه بر رويم بود لذا تأثك يليخ يمثبت ول
 1اقبال .م آن استياز اثر مستق يرد دانه عمدتاً ناشكعمل
گزارش كردند كه عملكرد دانه در ) 2013(همكاران و 

، غالفدر از تعداد غالف در بوته، تعداد دانه  متأثرسويا 
  .وزن صد دانه و ارتفاع گياه است

 متوسط حد در اهيگم تعداد غالف در ياثر مستق
 اثر يدرصدپنجاه ريتأث انگريب امر نيا هك بود) 28/0(

 دانه ردكعمل يرو بر اهيگ در غالف تعداد ميمستق
 قيطر از آن ميرمستقيغ اثر قيطر از يمابق و باشد يم

 دانه تعداد و غالف رد دانه تعداد دانه، صد وزن صفت سه
 اعالم زين) 2013( همكاران و 2يآباد. باشديم اهيگ در

 بر را ييباال ميمستق اثر بوته در غالف تعداد كه نمودند
 در غالف تعداد ميرمستقيغ اثر. دارد دانه عملكردي رو

                                                           
1 Iqbal 
2 Abady 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 يتعداد روزها -1

 ياشت تا گلدهك
1            

           1 354/0* اهيارتفاع گ-2

          673/01** 358/0* غالف نيارتفاع اول-3

         1- 002/0 294/0 - 029/0 اهيتعداد غالف در گ-4

        390/01*- 230/0- 165/0 - 281/0 تعداد دانه در غالف-5

       1 66/0**964/0**- 065/0 222/0 - 122/0 اهيتعداد دانه در گ-6

      1 175/0 299/0 16/0- 259/0- 169/0- 635/0** وزن صد دانه-7

     489/01**- 201/0- 016/0- 210/0- 35/0*-36/0*-412/0* درصد روغن-8

    1-364/0* 344/0119/0*361/0*- 268/0- 171/0- 136/0 - 224/0 نيدرصد پروتئ-9

   1 035/0 380/0288/0* 014/0 208/0- 061/0- 095/0-066/0 - 058/0 شاخص برداشت-10

  536/01**514/0** 32/0 75/0**654/0**598/0**579/0**- 178/0- 030/0-408/0* رد دانهكعمل-11

 995/01** 55/0**458/0**415/0*799/0**598/0**573/0**514/0**- 207/0- 069/0-437/0** رد روغنكعمل-12
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 بال. بود كاند و مثبت الذكرفوق صفت سه قيطر از اهيگ
 غالف در دانه عدادت هك ردك گزارش) 2001( همكاران و
 هيتوج در يتوجه قابل سهم ردكعمل ياجزا نيب در هك

 تعداد رايز است ردكعمل جزء نيترثبات با دارد ردكعمل
 توجه با و است برابر هاتخمدان همه در تخم يهاسلول

 يحدود تا و گردديم نييتع اهيگ يكيژنت يهايژگيو به
  .ندكيم رييتغ يطيمح طيشرا با زين

 متوسط حد در غالف در دانه تعداد ميقمست اثر
 تعداد قيطر از آن ميرمستقيغ اثر. باشديم) 211/0(

 از آن ميمستق اثر اما ؛بود) 092/0( كم اهيگ در دانه
 از و متوسط حد در اهيگ در غالف تعداد صفت قيطر
 اثر به كينزد هك باشديم 187/0 دانه صد وزن قيطر

 باال ردكعمل با قامار انتخاب در لذا. است آن ميمستق
 يستيبا غالف در دانه تعداد ميمستق اثر به توجه بر عالوه

 تياهم زين دانه صد وزن قيطر از آن ميرمستقيغ اثر به
 روابط توانندينم ييتنهابه ساده يهمبستگ روابط. داد

 نيچن در. ندينما هيتوج را صفات انيم يمعلول و علت
 ردكعمل با بتمث يهمبستگ يدارا ريمتغ كي هك يحالت
 نيا ديبا است، زيناچ آن ميمستق اثر يول است دانه

 نمود حذف دانه ردكعمل يبرا نشيگز هنگام را صفت
 دانه ردكعمل و صفت نيا نيب يواقع رابطه گونهچيه رايز

  .ندارد وجود
  

  

  رد دانهكو وزن صد دانه بر عمل اهيدر گداد دانه اه، تعداد دانه در غالف، تعير تعداد غالف در گيچهار متغ ميرمستقيغم و ياثر مستق - 4جدول 

 قياز طر ميرمستقيغاثر    

درتعداد غالف  مياثر مستق  ر مستقليمتغ
  اهيگ

تعداد دانه در
  غالف

تعداد دانه در 
  با يهمبستگ  وزن صد دانه  اهيگ

  رد دانهكعمل
  579/0  072/0  145/0  082/0  -   280/0**  اهيتعداد غالف در گ
  598/0  187/0  092/0  -   108/0  211/0**  الفتعداد دانه در غ
  654/0  104/0  -   130/0  270/0  150/0**  اهيتعداد دانه در گ
  750/0  -   026/0  062/0  034/0  628/0**  وزن صد دانه

 درصد 1دار در سطح احتمال يمعن **، 133/0 =مانده ياثر باق

  
 دانه ردكعمل يرو بر اهيگ در دانه تعداد ميمستق اثر

 صفت نيا ميرمستقيغ اثر يستيبا لذا. بود) 15/0( نييپا
 ميرمستقيغ اثر. داد شيافزا صفات ريسا قيطر از را

 اهيگ در غالف تعداد قيطر از عمدتاً اهيگ در دانه تعداد
 اهيگ در غالف تعداد چه هر نيبنابرا ؛گردديم هيتوج

 هك شد خواهد شتريب زين اهيگ در دانه تعداد باشد شتريب
 تعداد با اهيگ در غالف تعداد يباال يبستگهم با امر نيا

 اثر. دارد يهماهنگ زين) r=964/0**( اهيگ در دانه
 در دانه تعداد قيطر از اهيگ در دانه تعداد ميرمستقيغ

 روابط. باشديم متوسط حد در دانه صد وزن و غالف
 بر ردكعمل ياجزا يكنندگجبران اثر دهنده نشان فوق،

 ليدل به ردكعمل جزء كي شيافزا و هستند گريدكي يرو
 گريد ياجزا اهشك موجب ،ييغذا مواد يبرا رقابت

 جينتا به توجه با) 2006( 1كانسيكل و لسلر. گردد يم
                                                           
1 Lsler and Caliskan 

 گزارش تيعل هيتجز و يامرحله ونيرگرس از حاصل
 دانه تعداد اه،يگ در دانه تعداد دانه، صد وزن هك نمودند

 هيتوج در سهم نيشتريب اهيگ در غالف تعداد و غالف در
 هك آمد دست به 133/0 ماندهيباق اثر. دارند را ردكعمل

 ياجزا و ردكعمل نيب يقو سميمكان دهنده نشان امر نيا
رات ييتغ از درصد 7/86 فوق، جزء چهار. است آن
ر يبه توسط سا يه نمودند و مابقيرد دانه را توجكعمل

  .دندصفات و عوامل ناشناخته نسبت داده ش
مثبت م ين اثر مستقيشتريب يرد دانه داراكعمل

آن  ميرمستقياثر غروغن بود و رد كعمل يبر رو) 96/0(
روغن  درصد). 5جدول (بود  يجزئار يق روغن بسياز طر
رد كعمل يبر رو 108/0برابر با  يمياثر مستق يدارا

رد دانه كق عمليآن از طر ميرمستقيغروغن است و اثر 
اثر . باشديمم آن ير از اثر مستقشتيه بكاست  212/0

ن امر يا). 01/0(ز است ين و ناچييار پايمانده بسيباق
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رد روغن كرات عملييدرصد از تغ 9/99ه كدهد ينشان م
ه يرد دانه و درصد روغن قابل توجكتوسط دو صفت عمل

  .است

  

  رد روغن در هكتارر عملكرد دانه و درصد روغن بر عملكيم دو متغيرمستقيم و غياثر مستق - 5جدول 

  قياز طر ميرمستقيغاثر 
ريمتغ

ردكعمل  مياثر مستق  مستقل
  دانه

درصد 
  روغن

 با يهمبستگ
  رد روغنكعمل

ردكعمل
  دانه

**960/0   -  035/0  995/0  

درصد
  روغن

**108/0  212/0   -  320/0  

 درصد 1دار در سطح احتمال يمعن** ، 001/0 =مانده ياثر باق

 

  گيري كلي نتيجه
ه كن پژوهش نشان داد يج حاصل از اينتا يلك رطوبه

 يا از نظر صفات مورد بررسين ارقام مختلف سويب
وزن صد دانه، تعداد . وجود دارد يدارياختالف معن
اه ياه، تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در گيغالف در گ

عملكرد روغن . رد دانه بودندكعمل ياجزا نيترمهماز 
ش يلذا جهت افزا. رد دانه بوداز عملك متأثر عمدتاً

ه كش داد يرد دانه را افزاكد عمليرد روغن ابتدا باكعمل
از وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته و تعداد  يخود تابع

ه ارقام كق مشخص شد ين تحقيدر ا .دانه در غالف است
متوسط ارقام زودرس و ( ايلومبوس سوكو  يزان، سنچور

در منطقه خراسان اشت ك يمناسب برا يارقام) رس
به  يهاشيآزماگردد يه ميشت هستند لذا توصك يشمال
 . رديصورت گ هاآندر مورد  يشتريب يزراع
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Abstract 

Soybean is one of the most important oil production resources in the world. In order to study the 
genetic diversity and relationships among quantitative and qualitative traits of 14 soybean cultivars, 
an experiment was conducted as a randomized complete block design with four replications in 
2013 at the Agriculture Research Farm, Shirvan Higher Education Complex. Twelve traits such as 
grain and components yield, protein and oil content were evaluated. The results showed that there 
were significant differences among genotypes for all traits except protein content, which indicates 
the existence of genetic variations between genotypes. Zane, Century and Columbus cultivars had 
the highest seed yield, although, the lowest yield was achieved in Hobbit  cultivar. Results showed 
that seed yield was positively and significantly correlated with number of pods per plant, number of 
seeds per pod, number of seeds per plant, 100 seed weight, oil content, protein content and harvest 
index and there were significant and negative correlation between seed yield with the number of 
days from planting to flowering. The Zane cultivar had the highest oil content of 515.8 kg ha-1. 
Based on the stepwise regression and path analysis the grain yield of soybean cultivars was 
explained by the direct and indirect effects of 100 seed weight, number of pods per plant, number 
of seeds per pod and number of seeds per plant. Considering the residual effects and the coefficient 
of determination (86.7 percent), a larger proportion of the variation in seed yield of soybean was 
determined with these four traits of seed yield. Path analysis showed that greater and lower direct 
positive effects on seed yield were related to 100-seeds weight and seed number per plant, 
respectively. In general, Zane, Columbus and Cencurty cultivars due to their high oil and seed 
yields can be proposed for cultivating in North Khorasan. 

Keywords: Oil contents, Protein, Regression, Yield components  


