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 باشند، تر بیش دانه عملکرد داراي که یارقام شود، می کار و کشت دانه براي عمدتاً گشنیز که این به توجه  با:سابقه و هدف
پذیري   وراثت و معموالًگیرد می قرار محیط تأثیر تحت شدت بهیک صفت کمی پیچیده و عملکرد  که جایی آن از. هستند مطلوب

هاي اصالحی را با تعیین معیار انتخاب مناسب، بهبود   برنامهکارایی، آنبررسی رابطه بین عملکرد و اجزاي  پایینی دارد، بنابراین
و برآودهاي  ترتیبی مسیر تحلیل از استفاده وبین عملکرد و اجزاء آن  همبستگی تحلیل این مطالعه با هدف بررسی .بخشد می

  .گشنیز انجام شد هاي ژنوتیپ اصالح در ثرؤم صفات ساییشناراستاي  درپذیري  وراثت
  

در قالب  F2 و F1هاي   گشنیز در نسلژنوتیپ 6آلل  ديهاي   نتاج حاصل از تالقی ژنوتیپ 36مواد گیاهی شامل : ها مواد و روش
 اجزاي و عملکرد و سیشنا ریخت فنولوژیکی، صفات. مورد ارزیابی قرار گرفتندهاي کامل تصادفی با سه تکرار  یک طرح بلوك

 تعداد برگ، تعداد شاخه در گیاه، تعداد چتر در گیاه، تعداد چتر بارور در گیاه، ی، روز تا رسیدگی،شامل روز تا گلده عملکرد
تجزیه . گیري قرار گرفتند مورد اندازه کلروفیل شاخصو ) دانهعملکرد ( در گیاه دانه، وزن دانه  در گیاه، وزن هزاردانهتعداد 

  .تجزیه همبستگی، تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه مسیر ترتیبی انجام گرفت ،آلل به روش گریفینگ دي
  

 بررسی مورد صفات تمامی براي خصوصی و عمومی پذیري ترکیب اثر بودن دار معنی بیانگر ژنتیکی واریانس تجزیه نتایج :ها یافته
ترین  بیشنتایج نشان داد که همچنین . بود صفات این کنترل در ها ژن یشیافزا غیر و افزایشی اثرات اهمیت دهنده نشان که بود

بر اساس مقادیر . بود وزن دانه در گیاه با )=66/0r** (دانه هزار وزن و) =67/0r**( بارور چتر تعدادمقدار همبستگی بین صفات 
عنوان  به دانه تعداد و دانه هزار وزن دهی،گل تا روز تعداد بارور، چتر تعدادتورم واریانس و بزرگی اثرات مستقیم، صفات 

دار بودن تمامی اثرات   معنیبیانگر نتایج. را توجیه کردندوزن دانه در گیاه  درصد از تغییرات 86متغیرهاي رتبه اول انتخاب و 
مربوط به مستقیم  ر غیرترین اث و بیش) 45/0**( مربوط به تعداد چتر بارور دانه روي وزن ترین اثر مستقیم مثبت  بیش.مستقیم بود

   .بود) 40/0(دانه   وزن هزاراز طریقتعداد چتر بارور 
  

 مثبت مستقیم اثر و همبستگی به توجه با دانه تعداد و دانههزار وزن بارور، چتر تعدادصفت سه نتایج نشان داد که  :گیري نتیجه
 هاي شاخص عنوان هب توانند می باال، خصوصی پذیري وراثت و افزایشی ژنتیکی کنترل داشتن و وزن دانه در گیاه با دار معنی

                                                
  dehghanr@modares.ac.ir: اتبه مسئول مک*
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 مورد مزرعه در گشنیز مختلف هاي نسل در باال وزن دانه در گیاه با هاي ژنوتیپ انتخاب براي اصالحی هاي برنامه در مناسب
 و وزن دانه در گیاه اب گلدهی تا روز تعداد صفت دار معنی منفی مستقیم اثر و همبستگی به توجه با همچنین. گیرند قرار استفاده
 جهت در انتخاب شاخص یک عنوان به را زودرسی صفت توان می باال خصوصی پذیري وراثت و افزایشی ژنتیکی کنترل داشتن
   .گرفت نظر در گشنیز مختلف ارقام اصالح

  
   گشنیز، همبستگی تجزیه ضرایب مسیر ترتیبی، رگرسیون گام به گام، :هاي کلیدي واژه

  
 مقدمه

 دلیل هب دارویی گیاهان فرآوري و تولید اهمیت

 است افزایش حال در روز به روز ر،ت کم جانبی عوارض

 راستاي در را زیادي گذاري سرمایه کشورها تر بیش و

 دادن انجام حال در و داده انجام دارویی گیاهان تولید

 بخش در توجه مورد مسائل ترین مهم از یکی .هستند

 توجه جهانی تجارت حتی و پزشکی علوم و کشاورزي

 باشد می دارویی گیاهان از استفاده و فرآوري تولید، به

)23(. 

 .Coriandrum sativum L علمی نام با گشنیز
گیاهی علفی و یکساله که متعلق به خانواده چتریان 

 آسیا غربی جنوب نواحی به را آن اصلی منشأ. باشد می
 سرتاسر در امروزه ولی دهند می مدیترانه نسبت و

 مورد قسمت .یابد می پرورش و شود می یافت جهان

داراي  گشنیز دانه .باشد می آن دانه و برگ گیاه، استفاده
 درصد روغن 21 تا 19 درصد اسانس و 2/1 تا 3/0

ترکیب   درصد50داراي  که دانه اسانس ).17(باشد  می
 و غذایی، آرایشی دارویی، صنایع در باشد، می لینالول

دانه  باشد و روغن سزایی می هب میتاه داراي بهداشتی
از ). 24(دارد  کاربرد دارویی و غذایی صنایع در

 گوارش، دستگاه مشکالت رفع در گشنیز اسانس
 استفاده اضطراب و خوابی تشنج، بی اشتها، کاهش

 باکتریایی،اکسیدانی، ضد آنتی خواص همچنین و شود می
یابت، ضد سرطان و ضد جهش آن به اثبات دضد 

  ).26و  11، 5، 4( است رسیده

کشت و  دانه براي گشنیز عمدتاً که این به توجه با
 دانه عملکرد داراي که یارقام بنابراین شود، کار می

 عملکرد،از طرفی . هستند مطلوب بسیار باشند، تر بیش
 ژن زیادي تعداد توسط که است اي پیچیده کمی صفت
 شدت بهعملکرد  صفت همچنین. شود می کنترل
  و معموالًگیرد می قرارمحیطی  شرایط أثیرت تحت

 نژادگران به همین منظور به .پذیري پایینی دارد وراثت
طور غیرمستقیم و با استفاده از  همعموالً انتخاب ب

 ).10(دهند  صفات مرتبط با عملکرد را ترجیح می
بررسی روابط بین عملکرد و اجزاي آن کارایی 

هاي  خاب شاخصهاي اصالحی را از طریق انت برنامه
در کنار بررسی ارتباط صفات . دهد مناسب افزایش می

پذیري  مرتبط با عملکرد الزم است که از نحوه توارث
پذیري خصوصی به  صفات از جمله نسبت وراثت

 عمومی نیز اطالعات کافی داشت پذیري وراثت
 مستقیمعنوان شاخص انتخاب غیر که صفاتی به طوري به

وه بر داشتن همبستگی با انتخاب شوند که که عال
پذیري خصوصی به  عملکرد داراي نسبت وراثت

از  ).9(پذیري عمومی باالیی نیز باشند  وراثت
،  صفاتهاي بسیار مفید براي شناسایی روابط روش

هاي فنوتیپی و پی بردن به اثرات  تجزیه همبستگی
 1مستقیم تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر مستقیم و غیر

ه ضرایب مسیر براي تحلیل ماهیت از روش تجزی. است
طور  ه بنباتات اصالحروابط بین عملکرد و اجزاي آن در 

  ).20( اي استفاده شده است گسترده

                                                
1- Path coefficient analysis  
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مربوط به  ییها پژوهش در مسیر از روش تجزیه
 استفاده صفات میان  روابطتعیینبراي  دارویی گیاهان

. شود ها اشاره می که به تعدادي از آن است شده
 شناسایی منظور به) 2016 (همکاران و شاراف کریمی
 دانه عملکرد بر صفات غیرمستقیم و مستقیم اثرات
 گزارش و کردند استفاده علیت تجزیه از سبز زیره

 جز ترین مهم بوته در چتر تعداد صفت که نمودند
 باال مستقیم اثر دلیل به و رود می شمار به دانه عملکرد

 نژادي به هاي مهبرنا در مناسب معیاري عملکرد، بر
 پر هاي ژنوتیپ تولید و دانه عملکرد بهبود براي

 .)15 (گیرد قرار توجه مورد باید سبز زیره محصول
 انجام با نیز) 2012(و همکاران  گلفزانی زاده محسن
 دادند نشان توتون گیاه سبز برگ روي علیت تجزیه

 اثر برگ عرض و برگ طول بوته، ارتفاع صفات که
 باالترین و دارند سبز برگ عملکرد وير مثبت مستقیم

 اثر باالترین و بوته ارتفاع به مربوط مثبت مستقیم اثر
 ارتفاع طریق از برگ طول به مربوط مثبت غیرمستقیم

ها گزارش کردند که  آن ترتیب این به. بود بوته
 باال سبز برگ عملکرد با هاي ژنوتیپ گزینش منظور به

 طریق از رمستقیمیغی هاي گزینش توان میدر توتون 
 دیگري مطالعه در. )21 (داد انجام بوته ارتفاع افزایش

 بر مؤثر صفات بررسی منظور به 1390در سال 
 از کافوري گیاه اسانس درصد و سرشاخه عملکرد

 که داد نشان نتایج و شد استفاده متوالی علیت تجزیه
 اسانس درصد بر را مثبت و مستقیم اثر ترین بیش آهن

 بر را مثبت و مستقیم اثر ترین بیش نجهپ تعداد و
 مطالعه در همچنین). 1 (داشت سرشاخه عملکرد
 براي که شد مشخص علیت تجزیه انجام با دیگري

 آلمانی بابونه در خشک گل عملکرد ژنتیکی بهبود
 50 تا روز صفات براي غیرمستقیم انتخاب توان می

 در تر گل عملکرد بوته، در گل تعداد گلدهی، درصد

 انتخاب هاي شاخص عنوان به دهی غنچه تا روز و وتهب
   ).12 (نمود استفاده مقدماتی هاي نسل در ویژه به

   در اي مطالعه تاکنونبا توجه به بررسی منابع، 
 صفات تعیین و صفات میان روابط بررسی مورد

   روش از استفاده با گشنیز در عملکرد با مرتبط
 انجام ها تیکی آن و نحوه کنترل ژنترتیبی مسیر تجزیه
 تحلیل مطالعه این از هدف بنابراین. است نشده

  تعیین  ،آن اجزاي و عملکرد بین همبستگی
و  مستقیم صفات بر عملکرداثرات مستقیم و غیر

همچنین برآورد پارامترهاي ژنتیکی براي محاسبه 
 جهت هاي مختلف پذیري خصوصی در نسل وراثت
  .بود گشنیز در پرمحصول هاي ژنوتیپ اصالح

 
  ها مواد و روش

   گشنیز شامل توده بومی 6در این مطالعه از 
TN-59-80) اصفهان( ،TN-59-158) همدان( ،  

TN-59-230) بوشهر( ،TN-59-160) ازندرانم( ،
TN-59-353) عنوان  به) کرج( و توده تجاري )مرکزي

در . استفاده شدطرفه  یکآلل  هاي دي قیوالدین تال
ه به وجود تنوع ژنتیکی از انتخاب والدین ضمن توج

ها  نظر صفات ظاهري و زراعی، سعی گردید که توده
. )16 (از نواحی جغرافیایی مختلف انتخاب گردند

زمانی در گلدهی و امکان افزایش تعداد  منظور هم به
 تاریخ کشت با 3، کشت در F1تالقی و تولید بذور 

اي در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی  فواصل دو هفته
. دانشگاه تربیت مدرس انجام شد کشاورزي دهدانشک
پس از حصول . صورت دستی انجام شد ها به تالقی

  بخشی از بذور هر تالقی جهت تولید بذر  F1ر وبذ
F2منظور جلوگیري از   به. در گلخانه کشت شدند

دگرگرده افشانی توسط حشرات، هر بوته در مرحله 
 ایزوله شد تا از طلق پالستیکیگلدهی توسط 
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بذور . ها اطمینان حاصل شود ودگشنی کامل ژتونیپخ
 نتاج 15 و F1 هیبرید 15 والد، 6( ژنوتیپ شامل 36

 قالب طرح در 1395 ماه  فروردین در) F2نسل 
 مزرعه تکرار در با سه تصادفی کامل هاي بلوك

 کشت مدرس تربیت دانشگاه کشاورزي دانشکده
پایه بر عملیات تهیه زمین، انجام پس از  .گردیدند
در  cm2 15 × 30  پیشین کشت باتراکمهاي پژوهش

 که بود صورتی به آبیاري نحوه. )7 (کرت انجام شد هر
  درصد50 به خاك رطوبت رسیدن زمان در آبیاري

همچنین در طول . شد انجام گیاه دسترس در آب
فصل رشد کوددهی با توجه به نیاز گیاه و وجین 

صفات . صورت دستی انجام شد ههاي هرز ب علف
 تعداد: شده در این آزمایش عبارت بودند از گیري اندازه

 گیاه، تعداد در چتر تعدادگیاه،  در شاخه برگ، تعداد
، دانه هزار گیاه، وزن در دانه گیاه، تعداد در بارور چتر
گلدهی،  تا کلروفیل، روز شاخصگیاه،  در دانه وزن
اختصارات و . رسیدگی تا گلدهی و روز پایان تا روز

شده در این آزمایش در  گیري واحد صفات اندازه
براي صفات فنولوژیکی  . آورده شده است1جدول 

هاي هر کرت و براي   بوتهدرصد 50گیري  معیار اندازه
 بوته در هر کرت 10گیري بر روي  صفات دیگر اندازه

F1 بوته 90 و F2 در هر کرت انجام و از میانگین هر 
  .ها استفاده گردید کرت براي تجزیه و تحلیل داده

ها از  ابتدا نرمال بودن داده: آماري تحلیل و تجزیه
 با استفاده از 1سیمروف -طریق آزمون کولموگروف

. مورد ارزیابی قرار گرفتند) SPSS 19 )25افزار  نرم
ها،  دار بین ژنوتیپ با توجه به وجود تفاوت معنی

 ).13(آلل به روش گریفینگ انجام شد   ديتجزیه
) GCA(2پذیري عمومی  واریانس براي ترکیبتجزیه 

                                                
1- Kolmogorov-Smirnov 
2- General Combining ability 

با استفاده از ) SCA(3پذیري خصوصی  و ترکیب
 روش دوم، مدل اول گریفینگ با استفاده از برنامه

DIALLEL-SAS برآوردهاي). 30( انجام شد 
2(عمومی  پذیري ترکیب واریانس

g(و واریانس  
2(خصوصی  پذیري ترکیب

s (تخمین جهت 
2(افزایشی  واریانس

A(غالبیت  ، واریانس)2
D(  و

2(پذیري خصوصی  وراثت
Nh ( با استفاده از مدل

واریانس  محاسبه منظور  به).30 (انجام گرفتتصادفی 
   هاي زیر استفاده شد رابطهز افزایشی و غالبیت ا

)13.(  
  

)1      (                             2 2
A GCA

4
1 F

 


  

  

)2      (                         
2 2
D SCA2

4
1 F

 
  

  
2 ،آن در که

GCA 2 و
SCA واریانس ترتیب به 

 ضریب F و خصوصی و عمومی ذیريپ ترکیب
 از استفاده علت به مطالعه این در. است آمیزي خویش
 5/0 آمیزي خویش از ناشی ضریب مقدار F2 جمعیت

 پذیري وراثت همچنین براي محاسبه .شد گرفته نظر در
2( خصوصی

Nh(شد  استفاده زیر رابطه  از)14 .(  
2 و r ،که در آن

Eترتیب تعداد تکرار و واریانس   به
  . خطا هستند

  

)3      (                      
2
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  . ها در گشنیز گیري آن  صفات مطالعه شده و اختصارات و واحد اندازه-1جدول 
Table 1. Studied traits and their abbreviations and units in coriander.  

 نام کامل
Full name 

 اختصارات
Abbreviation 

 واحد

Unit 

Leaf number )برگ تعداد(  LN )شمارش (Number 

Branch number per plant )گیاه در شاخه تعداد(  BNPP )شمارش (Number 

Umbel number per plant )گیاه در چتر تعداد(  UNPP )شمارش (Number 

Fertile umbel number per plant )گیاه در بارور چتر تعداد(  FUNPP )شمارش (Number 

Seed number per plant )گیاه در دانه تعداد(  SNPP )شمارش (Number 

Thousand seed weight )هزاردانه وزن(  TSW )گرم (Gram 

Seed weight per plant )گیاه در دانه وزن(  SWPP )گرم (Gram 

SPAD chlorophyll content )کلروفیل شاخص(  SCC - 

Days to flowering )یگلده تا روز(  DTF )روز (Day 

Days to end of flowering )گلدهی پایان تا روز(  DTEOF )روز (Day 

Days to ripening )یرسیدگ تا روز(  DTR )روز (Day 

  
فنوتیپی ساده ضرایب همبستگی در مرحله بعد 

در ابتدا از تجزیه . بین صفات مختلف محاسبه گردید
وزن دانه مسیر متداول براي بررسی صفات وابسته به 

در این روش تمام صفات وابسته .  استفاده شددر گیاه
کننده  بینی عنوان صفات پیش  بهوزن دانه در گیاهبه 

 در نظر گرفته وزن دانه در گیاهرتبه اول براي صفت 
سپس از روش تجزیه رگرسیون چندگانه به . شدند

کننده  بینی گام براي قرار دادن صفات پیش به گامروش 
این . در مسیرهاي رتبه اول و دوم استفاده گردید

بندي بر اساس سهم صفات در میزان توجیه  رتبه
 و نیز حداقل وزن دانه در گیاه  صفت وابسته

راستایی بین  میزان هم. راستایی صورت گرفت هم
اخص صفات در هر قسمت از مسیر با استفاده از ش

  و معکوس آن، ضریب تحمل1عامل تورم واریانس
بر این اساس مقادیر عامل تورم . گیري شد اندازه

 1/0تر از   و ضریب تحمل کم10واریانس باالتر از 
. )20 (در نظر گرفته شدندراستایی باال  همعنوان  هب

                                                
1- Variance Inflation Factor; VIF 

. )25(  استفاده شدSPSSافزار  براي این تجزیه از نرم
ورم واریانس، ضریب تحمل و اساس مقادیر عامل ت بر

 در اول رتبه متغیرهاينیز بزرگی اثرات مستقیم، 
. شدند انتخاب وزن دانه در گیاه وابسته صفت توجیه

  اول رتبه صفات براي مجزا طور به سپس رویه این
 رتبه متغیرهاي تا گردید انجام وابسته صفات عنوان به

 از بعد. شوند مشخص مذکور صفات کننده توجیه اول
 صفات عنوان به متغیرها این اول، رتبه صفات تعیین
. شدند گرفته نظر در وزن دانه در گیاه براي دوم رتبه

ویلیام و همکاران  روش طریق از مستقیم اثرات سپس
 ضریب تبیین جزء نیز از .)27 (گردید محاسبه) 1990(

 کننده بینی طریق ضرایب مسیر براي تمام صفات پیش
 اي محاسبه خطاي استاندارد ضرایببر. گیري شد اندازه

این . )8(  استفاده شد2 بوت استرپتجزیهمسیر از 
پس از . )2(  انجام شدAMOS 19افزار  تجزیه با نرم

 براي tبدست آوردن خطاهاي استاندارد، از آزمون 
  . داري ضرایب مسیر استفاده گردید آزمون معنی

                                                
2- Bootstrap 
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  نتایج و بحث
نشان اهدات حاصل از آزمون نرمال بودن مشنتایج 

ها براي همه صفات از توزیع نرمال  داد که توزیع داده
 بنابراین شرایط الزم براي ).2جدول (کرد   میپیروي

انجام تجزیه واریانس، تجزیه همبستگی و برآورد 
  .پذیري وجود داشت هاي وراثت آماره

 صفات ههم براي واریانس تجزیه نتایج: پذیري وراثت
 ها ژنوتیپ بین را داري معنی اختالف مطالعه مورد
 بین که گرفتنتیجه  توان می .)8 جدول (داد نشان

 ژنتیکی الزم تنوع F2 و F1 نسل دو هر در ها ژنوتیپ
برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات مورد  و مطالعه براي

و  F2 و F1  ارزیابی نسل دو هر  در.دارد وجود مطالعه
 پذیري در هر سه شرایط آبیاري مختلف، ترکیب

 دست به دار معنی صفات همه براي) GCA (عمومی
 پتانسیل ژنتیکی مواد بنابراین این. )3جدول (آمد 

 .نژادي گیاه گشنیز دارند براي استفاده در به خوبی
جزء  همه صفات به نیز براي خصوصی پذیري ترکیب

 دار  معنیF2 در نسل SPADشاخص کلروفیل 
د شده و  اجزاي ژنتیکی برآور.)3جدول (آمد  دست به

 براي صفات مورد مطالعه در خصوصی پذیري وراثت
 آورده شده 3در جدول  F2و  F1  هر دو نسل ارزیابی

 و F1هاي  براي صفت وزن دانه در گیاه در نسل. است

 F2جدول (پذیري خصوصی پایین بود  مقادیر وراثت
 صفتی براي پایین خصوصی پذیري مقادیر وراثت). 3

 جمله از (غیرافزایشی تاثرا تر بیش نقش بیانگر
  بنابراین.است صفت این ژنتیکی واریانس در) غالبیت

 از گزینش غیرمستقیم وزن دانه در گیاه اصالح منظور به
انتخاب  کارایی. صفات ثانویه باید استفاده کرد

 دو ارتباط که یابد می افزایش هنگامی غیرمستقیم
مورد  خصوصی صفت پذیري توارث باال و صفت

همچنین نتایج نشان داد که این . یز زیاد باشدانتخاب ن
پذیري خصوصی باالیی در هر دو  صفات از وراثت

 مقادیر بودن باال . برخوردارندF2 و F1نسل 
 اثر باالي سهم دهنده نشان خصوصی پذیري وراثت

 نتایج،  این.است صفات ژنتیکی کنترل در افزایشی
 ايه جمعیت درون گزینش مناسب پیشرفت دهنده نشان

 رو این  از.است صفات این براي تفرق حال در
 هدف با اصالحی هاي پروژه در که شود می پیشنهاد

 گشنیز، در باال وزن دانه با هاي ژنوتیپ ایجاد
 روز تعداد بارور، چتر صفات تعداد روي بر ها پژوهش

 گردد، متمرکز دانه تعداد و هزاردانه وزن گلدهی، تا
 نتیجه در باشد، می باال صفات این اصالحی ارزش زیرا

 هاي نسل بین در عملکرد براي انتخاب موفقیت احتمال
  .است تر بیش صفات این طریق از تفرق حال در

  
  .  گشنیزF2 و F1آزمایشی در نسل هاي  خطاهاي بودن نرمال براي اسیمرنوف -کولموگروف آزمون  برايP مقادیر -2جدول 

Table 2. Kolmogorov-Smirnov test P-values for normality of experimental errors in F1 and F2 generations in coriander.  
 آماره

Statistic 
 صفت
Trait 

F1 F2 

Leaf number 0.08ns 0.05ns 
Branch number per plant 0.06ns 0.07ns 
Umbel number per plant 0.07ns 0.08ns 

Fertile umbel number per plant 0.06ns 0.07ns 
Seed number per plant 0.08ns 0.06ns 
Thousand seed weight 0.07ns 0.05ns 
Seed weight per plant 0.07ns 0.06ns 

SPAD chlorophyll content 0.06ns 0.05ns 
Days to flowering 0.05ns 0.08ns 

Days to end of flowering 0.06ns 0.05ns 
Days to ripening 0.04ns 0.06ns 

nsدهنده نرمال بودن توزیع خطاهاي آزمایشی  نشان .  
ns Indicates normal distribution of experimental errors. 
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بین ساده ضرایب همبستگی : هاي فنوتیپی همبستگی
اکثر . ارائه شده است 4صفات مختلف در جدول 

 شاخصتعداد چتر در گیاه و جز صفات  صفات به
 نشان وزن دانه در گیاهاري با د  همبستگی معنیکلروفیل

وزن  و )=67/0r** (صفات تعداد چتر بارور. دادند
 همبستگی ضریب ترین بیش ،)=66/0r** (دانههزار
 دادند نشانوزن دانه در گیاه  با را دار معنی و مثبت

 و منفی همبستگی ضریب به توجه با). 4 جدول(
داد تع ،)=r -53/0** (گلدهی تا روز تعداد بین دار معنی
 تا تعداد روز و  )=r -46/0**( گلدهی پایان تا روز

 توان میوزن دانه در گیاه  با )=r -43/0**( رسیدگی
وزن دانه در  رسیدگی، دوره کاهش با که داد احتمال

 رسیدگی و گلدهی دوره .است داشته افزایش گیاه
 گرماي. باشد   می فصل آخر گرماي با مصادف گشنیز

 و افشانی گرده در اختالل دایجا طریق از فصل آخر
 تلقیح عدم موجب افشانی، گرده دوره طول کاهش
 براي حشرات کم فعالیتعلت  به (ها گل مناسب

تعداد کاهش بارور،  چترهاي تعداد کاهش ،)افشانی گرده
. شود گشنیز میوزن دانه در گیاه دانه و در نهایت کاهش 

 تا زرو تعداد چه هر نتیجه گرفت که توان می بنابراین
 که این دلیل به باشد، تر کم گلدهی و رسیدگی گیاه گشنیز

 مساعدتري شرایط در را خود افشانی گرده دوره گیاه
تر و در  بیش بارور چترهاي تعداد نتیجه در گذراند، می

   .کند می تولید تري بیشوزن دانه در گیاه نهایت 

وزن دانه  همبستگی ضریب دار بودن مثبت و معنی
و تعداد ) =61/0r**(صفات تعداد برگ  در گیاه با

 افزایش با که است آن گر نشان نیز) =r 42/0**(شاخه 
است  داشته افزایش وزن دانه در گیاه توده، زیست کل

 فعالیت حاصل دانه، که آن به توجه با. )4جدول (
 باشد، می برگ و شاخه چون هایی اندام فتوسنتزي

صفت با وزن  دو این باالي و مثبت همبستگی بنابراین
توان احتمال  می و نیست انتظار از دور دانه در گیاه،

 گیاهانی به باال، وزن دانه در گیاه داشتن براي که داد
 مناسب، رویشی قدرت و خوب اي سبزینه رشد با

نیز ) 2016(افشار و همکاران  کریمی. است احتیاج
گزارش کردند که صفات تعداد چتر و تعداد شاخه 

باالیی را با عملکرد در زیره سبز فرعی همبستگی 
  ).15( مطابقت داشت پژوهشداشتند که با نتایج این 

نتایج : ترتیبی مسیر تجزیه و متداول مسیر تجزیه
 صفات بین راستایی هم از تجزیه مسیر متداول میزانی

 نشانگر را نشان داد که وزن دانه در گیاه به وابسته
 سهم دادن نشان در) اول مدل (مدل این کفایت عدم

 وزن دانه در گیاه به وابسته صفات از کدام هر واقعی
 همچنین و صفات راستایی هم تحلیل. )5جدول (بود 

 متداول مسیر تجزیه طریق از مستقیم اثرات تخمین
 وزن دانه در گیاه به وابسته صفات تمام که اي گونه به
 5 جدول در شدند، گرفته نظر در آن با اول رتبه در

  .است شده ارائه
  

  . شده در گیاه گشنیز گیري  ضرایب همبستگی بین صفات اندازه-4جدول 
Table 4. Correlation coefficients between measured traits in coriander plant.  

 LN BNPP UNPP FUNPP SNPP TSW SWPP SCC DTF DTEOF 
BNPP 0.88**          
UNPP 0.63** 0.80**         

FUNPP 0.95** 0.87** 0.54**        
SNPP 0.91** 0.75** 0.48** 0.90**       
TSW -0.02 -0.28 -0.41* 0.07 -0.09      
SWPP 0.61** 0.42** 0.13 0.67** 0.56** 0.66**     
SCC 0.04 0.05 -0.09 0.19 0.19 0.11 -0.00    
DTF 0.22 0.43** 0.50** 0.15 0.18 -0.83** -0.53** 0.27   

DTEOF 0.30 0.49** 0.53** 0.23 0.25 -0.82** -0.46** 0.26 0.98**  
DTR 0.28 0.49** 0.60** 0.21 0.21 -0.77** -0.43** 0.23 0.96** 0.96** 

   .باشند می 1 جدول طبق ها مخفف. 01/0 و 05/0دار در سطوح احتمال  ترتیب معنی  به** و *
* and ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. The abbreviations are according to Table 1. 
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 ویژه به صفات از برخی بین قوي راستایی هم
 وزن دانه در گیاه روي باالیی مستقیم راتاث که هایی آن

 تورم عامل مقدار مثال عنوان به. گردید مشاهده داشتند،
 بود درصد 65/50 تعداد روز تا گلدهی براي واریانس

 باالي همبستگی باال همراستایی این دلیل. )5جدول (
 و گلدهی پایان تا روز تعداد با گلدهی تا روز تعداد
 آن نتیجه در که ،)4جدول (بود  رسیدگی تا روز تعداد
 خاطر به وزن دانه در گیاه تنوع توجیه در اطمینان عدم

 همچنین صفات تعداد .شد حاصل اثرات، اختالط
ایان گلدهی و برگ، تعداد چتر بارور، تعداد روز تا پ

ترتیب با مقدار عامل تورم   بهتعداد روز تا رسیدگی
صد  در19/20 و 48/45، 59/16، 50/21واریانس 

 این دلیل). 5جدول (راستایی باالیی را نشان دادند  هم
باالي این صفات با سایر  همبستگی باال راستایی هم

 از استفاده با .کننده وزن دانه در گیاه بود صفات توجیه
 بین راستایی هم میزان ترتیبی مسیر تجزیه روش

 در). 6 جدول (یافت کاهش مطالعه این در صفات
 مسیر تجزیه متداول، مسیر جزیهت نتایج با مقایسه
وزن  توجیه در ها آن سهم و صفات بین روابط ترتیبی

 شاخص مقادیر نتایج .نمود بیان تر ساده را دانه در گیاه
 کننده، بینی پیش متغیرهاي براي واریانس تورم عامل

 در واریانس تورم عامل مقادیر مالحظه قابل کاهش
. )6جدول (د دا نشان را دوم مدل به نسبت اول مدل

 میزان گام به گام رگرسیون تجزیه مطالعه این در
 کاهش با و رسانده حداقل به را متغیرها راستایی هم

 در متغیر هر واقعی مشارکت میزان اثرات، اختالط
  .نمود مشخص درستی به را مختلف مسیرهاي

  
   .راستایی هاي هم  متداول و میزان شاخصکننده عملکرد گشنیز در تجزیه مسیر بینی  اثرات مستقیم صفات پیش-5جدول 

Table 5. Direct effects of predictor traits on coriander yield in conventional path analysis and indicators of 
collinearity. 

 صفات

Traits 

 اثر مستقیم
Direct effect 

 ضریب تحمل

Tolerance 

 عامل تورم واریانس

VIF 

Leaf number )برگ تعداد(  0.309ns 0.046 21.509 

Branch number per plant )گیاه در شاخه تعداد(  -0.271** 0.135 7.403 

Umbel number per plant )گیاه در چتر تعداد(  0.042ns 0.261 3.831 

Fertile umbel number per plant )گیاه در بارور چتر تعداد(  0.441** 0.060 16.597 

Seed number per plant )گیاه در دانه تعداد(  0.212* 0.120 8.318 

Thousand seed weight )هزاردانه وزن(  0.384** 0.137 7.286 

SPAD chlorophyll index )کلروفیل شاخص(  0.011ns 0.411 2.432 

Days to flowering ) گلدهی تا روز(  -0.406** 0.020 50.659 

Days to end of flowering )گلدهی ایانپ تا روز(  0.018ns 0.022 45.488 

Days to ripening )رسیدگی تا روز(  -0.018ns 0.050 20.194 
ns ،* 01/0 و 05/0 احتمال سطوح در دار معنیدار و  معنی غیر ترتیب به ** و .  

ns, * and ** Non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively.  
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 مسیر تحلیل به نسبت ترتیبی مسیر تجزیه مزیت
 است رسیده اثبات به نیز دیگري مطالعه در متداول،

 رتبه صفات دسته دو به صفات روش این در. )20(
 عامل مقادیر اساس بر. شدند تقسیم دوم رتبه اول و
 اثرات بزرگی نیز و تحمل ضریب واریانس، تورم

 تا روز تعداد رور،با چتر تعداد صفات مستقیم،
 عنوان به گیاه در دانه تعداد و هزاردانه وزن گلدهی،

وزن  به وابسته صفات توجیه در اول رتبه متغیرهاي
 سپس رویه این. )6جدول (شدند  انتخاب دانه در گیاه

 تعداد بارور، چتر تعداد صفت چهار براي مجزا طور هب
 یاهگ در دانه تعداد و دانه هزار وزن گلدهی، تا روز

 نتیجه، در که شد انجام وابسته صفات عنوان به
 وزن دانه در گیاه صفت براي دوم رتبه متغیرهاي
 مستقیم اثرات میانگین. )6جدول (گردیدند  مشخص

 توافق آمد، دست هب استرپ بوت نمونه 200 از که
 داد شده نشان مشاهده مستقیم اثرات با نزدیکی

 همه اریب میزان و معیار اشتباه بودن  پائین).7 جدول(
 نشان در را ترتیبی مسیر تحلیل قدرت مستقیم، اثرات
وزن  توجیه در صفات از کدام هر واقعی سهم دادن

 بیانگر t نتایج آزمون. )7جدول (داد  نشان دانه در گیاه
 ).7جدول ( بود مستقیم اثرات تمامی بودن دار معنی
  .است شده ارائه 7 جدول در متغیرها مستقیم اثرات

  
عنوان  تمام صفات به(کننده عملکرد گشنیز در مدل اول  بینی  مقادیر عامل تورم واریانس و ضریب تحمل براي صفات پیش-6جدول 
   ).اند بندي شده صورت متغیرهاي رتبه اول و دوم گروه متغیرها به(و مدل دوم ) اند ي رتبه اول در نظر گرفته شدهمتغیرها

Table 6. Measures of collinearity values (tolerance and variance inflation factor, VIF) for predictor traits of 
coriander in conventional path analysis (CPA, all predictor traits as first-order traits) and sequential path 
analysis (SPA predictors grouped into first and second-order traits).  

تحمل ضریب  

Tolerance 

 عامل تورم واریانس

VIF 

اول مدل مدل دوم مدل اول دوم مدل   
کننده بینی صفت پیش  

Predictor trait 

 صفت وابسته

Response trait 

CPA SPA CPA SPA 

FUNPP SWPP 0.441 0.214 16.597 4.668 

DTF  -0.406 0.284 50.659 3.521 

TSW  0.384 0.257 7.286 3.895 

SNPP  0.212 0.207 8.318 4.834 

LN FUNPP 0.046 0.921 21.509 1.086 

SCC  0.011 0.948 2.432 1.055 

LN DTF 0.046 0.913 21.509 1.096 

SCC TSW 0.011 0920 2.432 1.087 

DTEOF  0.018 0.081 45.488 12.294 

BNPP  -0.271 0.922 7.403 1.085 

DTEOF SNPP 0.018 0.735 45.488 1.360 

UNPP  0.042 0.495 3.831 2.019 

LN  0.046 0.614 21.509 1.629 

   .باشند می 1 جدول طبق ها مخفف
The abbreviations are according to Table 1. 
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 وزن گلدهی، تا روز تعداد بارور، چتر تعداد
   اول رتبه متغیرهاي عنوان به دانه تعداد و دانههزار
 توجیه راوزن دانه در گیاه  تغییرات از درصد 86

 باال) درصد 86 (تبیین این ضریب. )7جدول  (کردند
 روي پژوهش این مذکور در صفات ثیرأت دهنده نشان
این چهار   بنابراین.بود وزن دانه در گیاه کل تنوع

 به دستیابی براي طور غیرمستقیم به توانند صفت می
 استفاده  مورددر گشنیز باال وزن دانه با هاي ژنوتیپ

 چتریان خانواده گیاهان روي ها پژوهش. گیرند قرار
 مانند عملکرد اجزاي از تعدادي که دهد می نشان
 دانه هزار وزن و چتر در دانه تعداد بوته، در چتر تعداد

 ،)29 و 3( دارند وزن دانه تعیین در سزایی به اهمیت
  . داشت مطابقت پژوهش این نتایج با که

ثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بررسی جداول ا
دهد که  نشان میوزن دانه در گیاه رتبه اول مرتبط با 

 و مثبت و مستقیم اثر باالترین تعداد چتر بارور صفت
گذاشت وزن دانه در گیاه  بر را) 453/0 (دار معنی

روز  صفات از طریق ترتیب به صفت ، این)7جدول (
تعداد  و) 048/0(دانه  ، وزن هزار)031/0(تا گلدهی 

وزن  روي را بر خود غیرمسقیم تأثیر) 141/0(دانه 
که  این به توجه با. )8جدول (داشت دانه در گیاه 

 از باالترین اثر غیرمستقیم صفت تعداد چتر بارور
 که گرفت نتیجه توان دانه بود، می صفت تعداد طریق

 تعداد افزایش باعث تواند می تعداد چتر بارور افزایش
وزن دانه در  نهایت افزایش در گشنیز و هگیا در دانه
تعداد  و بوته در چترتعداد  صفات  اهمیت.شود گیاه
 از سوي وزن دانه در گیاه با باال همبستگی و دانه

روز تا ). 3(است  شده گزارش نیز دیگر پژوهشگران
وزن روي  مستقیم تأثیر که بود صفتی گلدهی دومین

 مستقیمی اثر رايدا روز تا گلدهی. داشتدانه در گیاه 
 اثرترین  بیش و) 7جدول () -463/0**(منفی معادل 

وزن بر ) -031/0( دانه  وزن هزار طریق از غیرمستقیم

صفت، وزن  سومین. )8جدول (داشت دانه در گیاه 
 بر )313/0** (معادل مثبتی مستقیم اثر بود که دانههزار

 اثرترین  بیش. )7جدول  (داد نشان وزن دانه در گیاه
 بارو چتر تعداد طریق از صفت این یرمستقیمغ
اثر مستقیم  با دانهتعداد . )8جدول  (بود) 402/0(

 طریق از غیرمستقیم اثر ترین  بیشو) 309/0**(معادل 
چهارمین صفتی بود ) 227/0(تعداد چتر بارور  صفات
وزن دانه در گیاه عنوان صفت رتبه اول بر روي  که به

تعداد  غیرمستقیم اثر. )8و  7 هاي ولجد (ثیر داشتأت
 وزن غیرمستقیم اثر معادل دانه هزار وزن طریق از دانه

 رابطه ،)8جدول  (باشد می دانهتعداد  طریق از دانههزار
 .باشد رقابت از ناشی تواند می صفت دو این معکوس
 پیرو آن باشد، تر بیش چتر در دانه تعداد هرچه بنابراین

  .یابد می کاهش دانههزار وزن
 دو که داد نشان دوم رتبه صفات براي مسیر یهتجز

 بر مثبت اثر کلروفیل شاخص و برگ تعداد صفت
 درصد 80 مجموع در و داشته بارور چتر تعداد روي

 .)7جدول (نمودند  توجیه را صفت این تغییرات از
مثبت  و مستقیم اثر باالترین تعداد برگ صفت

ل جدو(گذاشت  تعداد چتر بارور بر را) 969/0**(
شاخص کلروفیل  صفت ، تعداد برگ از طریق)7
تعداد چتر  روي را بر خود قیمتغیرمس تأثیر) -016/0(

 مالحظه قابل مستقیم اثر. )8جدول (داشت  بارور
 بارور چترهاي تعداد روي بر برگ تعداد صفت

 شاخص یک عنوان به صفت این کارایی نشانگر
. باشد می گیاه در بارور چتر تعداد افزایش در انتخاب

 فتوسنتزي فعالیت حاصل دانه، که آن به توجه با
 مستقیم اثر بنابراین باشد، می برگ چون هایی اندام
 بارور چتر تعداد با صفت این باالي و مثبت
 وزن دانه داشتن براي که است موضوع این دهنده نشان
 قدرت و خوب اي سبزینه رشد با گیاهانی به باال،

 داراي  شاخص کلروفیل.است احتیاج مناسب، رویشی
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و  غیرمستقیم اثر و) 163/0**(معادل  مستقیمی اثر
بر تعداد ) 028/0(معادل  برگ تعداد طریق از ناچیزي

نیز  برگ تعداد). 8 و 7 هاي ولجد (چتر بارور است
داشت  گلدهی تا روز تعداد روي بر منفی اثر مستقیم

  .)7جدول (
 در ستهواب صفت عنوان به هزاردانه وزن که هنگامی

 تنوع از درصد 83 که داد نشان نتایج شد، گرفته نظر
شاخص  سه صفت وسیله هب دانه هزار وزن در موجود

 توجیه شاخه تعداد پایان گلدهی و تا روز کلروفیل،
 مستقیم اثر شاخص کلروفیل صفت. )7جدول (شدند 
جدول ( داشت دانه هزار وزن روي) 299/0** (مثبت

روز تا پایان  طریق از آن تقیمغیرمس ترین اثر بیش و) 7
 ،با توجه به نتایج. )8جدول (بود  )-198/0(گلدهی 

اثر مستقیم صفت شاخص کلروفیل بر روي صفات 
 در. دانه و تعداد چتر بارور مثبت بودوزن هزار

 استفاده با کلروفیل نسبی شاخص تعیین اخیر هاي سال
 یافته رواج مزرعه در دستی متر کلروفیل دستگاه از
 بودن  هزینه کم دلیل به دستی متر کلروفیل دستگاه. ستا
 تواند می گیاه، غیرتخریبی و آسان گیري اندازه و
 در برگ کلروفیل گیري اندازه براي ابزاري عنوان به

شاخص  صفت مثبت مستقیم  اثر.شود استفاده مزرعه
دانه و تعداد چتر بارور، اروزن هز روي بر کلروفیل
 شاخص یک عنوان به تصف این کارایی نشانگر
دانه و و وزن هزار بارور چتر تعداد افزایش در انتخاب

   .باشد در نهایت وزن دانه در گیاه گشنیز می
 منفی مستقیم اثر روز پایان گلدهی صفت

 و) 7جدول ( داشت دانهوزن هزار روي) -280/1**(
 دانه از آن روي وزن هزار غیرمستقیم  اثرترین بیش

. )8جدول (بود ) 140/1( شاخص کلروفیل طریق
 دانه وزن هزار بر مثبت مستقیم اثر تعداد شاخه در گیاه

 ترین اثر بیش. )7جدول (داد  نشان) 293/0** (معادل
صفت  طریق نیز از تعداد شاخه در گیاه غیرمستقیم

). 8جدول (بود ) -575/0 (معادل روز تا پایان گلدهی
   که ادد نشان تعداد دانه در گیاه براي مسیر تجزیه

 سه توسط صفت این در موجود تنوع از درصد 82
 روز تا پایان گلدهی، تعداد چتر و تعداد برگ صفت
 روز تا پایان گلدهی صفت .)7جدول (گردید  توجیه

 داشت تعداد دانه روي) 123/0** (مثبت مستقیم اثر
 طریق از آن غیرمستقیم ترین اثر بیش و) 7جدول (

 تعداد چتر صفت. )8ل جدو(بود ) 091/0 (تعداد چتر
 داشت تعداد دانه روي) 317/0** (مثبت مستقیم اثر
 طریق از آن غیرمستقیم ترین اثر بیش و) 7جدول (

بنابراین . )8جدول (بود ) 094/0 (روز تا پایان گلدهی
 و شده تعداد دانه افزایش سبب افزایش تعداد چتر

 .یافت خواهد وزن دانه در گیاه افزایش آن دنبال به
را ) 621/0**(ترین اثر مستقیم مثبت  داد برگ بیشتع

اثر ترین  و بیش) 7جدول (بر تعداد دانه داشت 
بود ) 245/0( تعداد چتر غیرمستقیم آن از طریق

بدین معنی افزایش تعداد برگ سبب ). 8جدول (
دنبال آن وزن دانه در گیاه  افزایش تعداد دانه شده و به

 حاصل دانه که این به توجه با. افزایش خواهد یافت
 برگ و شاخ چون هایی اندام فعالیت فتوسنتزي

وزن  داشتن براي که نتیجه گرفت توان می باشد، می
 .است نیاز رویشی خوب رشد با گیاهان به دانه باال

 وزن بارور، چتر تعداد همبستگی و اثر مستقیم
 روز مستقیم ارتباط ولی مثبت دانه تعداد و هزاردانه

 اثر و همبستگی به توجه با. بود منفی دهی گل تا
وزن دانه در گیاه  با گلدهی تا روز منفی مستقیم
 دوره کاهش با که داد احتمال توان می گشنیز،

  .است داشته افزایش وزن دانه در گیاه رسیدگی،
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   . تخمین مقادیر خطاي استاندارد ضرایب مسیر در گشنیز از طریق تحلیل بوت استرپ-7جدول 
Table 7. Estimation of standard error values of path coefficients in coriander using bootstrap analysis.  

 بوت استرپ
Bootstrap 

 صفت
 کننده بینی پیش

Predictor trait 

وابسته صفت  

Response trait 

ضریب تبیین 
 شده تصحیح

Adj. R2 

مانده باقی  
Residual 

 اثر مستقیم
Direct effect میانگین 

Mean 

 اریب
Bias 

 خطاي استاندارد
SE 

FUNPP SWPP 0.86 0.268 0.452** 0.452 -0.000 0.076 
DTF    -0.463** -0.483 -0.019 0.091 
TSW    0.313** 0.300 -0.012 0.097 
SNPP    0.309** 0.315 0.005 0.081 

LN FUNPP 0.80 0.220 0.969** 0.971 0.002 0.018 
SCC    0.163** 0.163 -0.000 0.031 
LN DTF 0.97 0.102 -0.085** -0.085 0.000 0.019 

SCC TSW 0.83 0.351 0.299** 0.301 0.001 0.039 
DTEOF    -1.280** -1.276 0.003 0.273 
BNPP    0.293** 0.287 -0.006 0.042 

DTEOF SNPP 0.82 0319 0.123** 0.118 -0.004 0.043 
UNPP    0.317** 0.322 0.005 0.050 

LN    0.621** 0.622 0.001 0.043 
  .باشند می 1 جدول طبق ها مخفف. 01/0 احتمال سطح در دار معنی **

** Significant at the 0.01 probability level. The abbreviations are according to Table 1. 
  

  . د در تجزیه مسیر ترتیبی در گشنیزکننده عملکر بینی  اثرات غیرمستقیم صفات پیش-8جدول 
Table 8. Indirect effects for the predictor variables of yield in sequential path analysis in coriander.  

SWPP¥     
 FUNPP DTF TSW SNPP 

FUNPP - 0.031 0.048 0.141 
DTF -0.024 - -0.031 -0.013 
TSW 0.402 -0.028 - -0.027 
SNPP 0.227 0.045 -0.025 - 
TSW     

 SCC DTEOF BNPP  
SCC - -0.198 0.007  

DTEOF 1.140 - -0.683  
BNPP 0.002 -0.575 -  

FUNPP     
 LN SSC   

LN - -0.016   
SSC 0.028 -   

SNPP     
 DTEOF UNPP LN  

DTEOF - 0.091 0.042  
UNPP 0.094 - 0.072  

LN 0.051 0.245 -  
  . باشند  می1ها طبق جدول  مخفف ¥

¥ The abbreviations are according to Table 1. 
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 زیادي ثیرأت تواند می گلدهی شروع بنابراین زمان
 بارور، چترهاي تعداد چترها، تعداد ها، گل تعداد روي
وزن دانه در گیاه  نهایت در دانه و وزن گیاه، دانه تعداد
 نقاط اکثر در فصل آخر گرماي به توجه با. باشد داشته
 همبستگی و اثر مستقیم منفی به توجه با و ایران

 وزن دانه در گیاه گشنیز، با روز تا گلدهی صفت
 با هاي ژنوتیپ داشتن براي که گرفت نتیجه توان می

 زودرس هاي ژنوتیپ توسعه دنبال به باید باال وزن دانه
 علت به را تولید هاي هزینه زودرسی طرفی از. بود

 همچنین. دهد می کاهش کاشت، دوره طول شدن کوتاه
 در مثبت تأثیر محصول رسیدگی دوره طول کاهش
ثیر مثبت گلدهی و أت. دارد محصول تولید سیستم

رسیدگی زودهنگام بر وزن دانه در گیاهان مختلف و 
در مطالعات دیگران نیز به اثبات رسیده است که با 

  ).22و  18، 6(نتایج این مطالعه مطابقت داشت 

  

  کلی گیري نتیجه
 کلی نتایج این مطالعه نشان داد که صفات طور به
 توجه با دانه تعداد و دانه هزار وزن بارور، چتر تعداد

وزن دانه  با دار و اثر مستقیم مثبت معنی همبستگی به
 پذیري وراثت و افزایشی ژنتیکی کنترل داشتن در گیاه و
 مناسب هاي شاخص نعنوا هب توانند می باال، خصوصی

 با هاي ژنوتیپ انتخاب براي اصالحی هاي برنامه در
 مزرعه در هاي مختلف گشنیز نسل در باال وزن دانه

 به با توجه همچنین. گیرند قرار استفاده مورد
 تعداد صفت دار و اثر مستقیم منفی معنی همبستگی

 کنترل داشتن وزن دانه در گیاه و با گلدهی تا روز
 توان می باال خصوصی پذیري وراثت و یشیافزا ژنتیکی
 شاخص یک عنوان به را تعداد روز تا گلدهی صفت

گشنیز براي  ارقام اصالح جهت در مستقل انتخاب
هاي  مناطق با شرایط مختلف که نیاز به ژنوتیپ

  .گرفت نظر در زودرس یا دیررس دارند
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