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مختلف جوهايژنوتیپدردانه عملکرد روابط اجزايمطالعه
)Hurdeum Volgare L.(

2واعظیبهروزو1بیاتفرشته

چکیده
ز اهمیت ئهایی با عملکرد باال همواره حاجو به عنوان یک غله مهم داراي سطح زیر کشت باال در ایران بوده و انتخاب ژنوتیپ

ارتباط بین عملکرد انتخاب تنها بر اساس عملکرد مفید نبوده لذا براي پی بردن به ،استپیچیدهصفت کمیباشد. عملکرد یکمی
آزمایشی ضرورت پیدا میکند. دانهدانه با اجزاي آن، تجزیه همبستگی و آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف مؤثر بر عملکرد

هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي ب طرح بلوكدر قالجو بدون پوشینهالین پیشرفته18بر روي 
روز تعداداز نظر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه،هاي جو نوتیپژتفاوت بین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که گچساران انجام شد. 

و طول سنبله، عملکرد دانه، قدرت رشد اولیه، طولسنبلههردانه ، وزن هکتولیتر، تعداددانهروز تا رسیدگیتعداد ،تا ظهور سنبله
. بررسی همبستگی ساده فنوتیپی نشان داد که تعداد روز تا رسیدن دانه بیشترین دار استمعنی%1احتمال در سطحپدانکل

سنبل همبستگی مثبت ) را با تاریخ ظهور سنبله داشت. همچنین تعداد روز تا رسیدن دانه و طول94/0(دارهمبستگی مثبت معنی
، قدرت امتیاز زراعی، دانهروز تا رسیدگیتعداد نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که ). 55/0معنی دار نشان دادند (

بیشترین نقش را در توجیه تغییرات عملکرد ایفا تعداد روز تا ظهور سنبله، طول پدانکل ودانه در سنبلهرشد اولیه، تعداد 
تعداد بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشت. اثر مستقیم روز تا رسیدگیتعداد ایند. بر اساس نتایج تجزیه علیت، نممی
م طول پدانکل بر عملکرد دانه بود، لذا این صفات در بهبود عملکرد بر عملکرد تا حدودي به دلیل اثر غیر مستقیتا رسیدگیهاروز

قرار گیرند.توانند مورد استفاده جو می

کلیدي: عملکرد، اجزاي عملکرد، تجزیه علیت، جوهايواژه

مقدمه
مناطقدرکهبودهقدیمیغالتمهمترینیکی ازجو
شود. این گیاه دارايمیکشتفراوانبصورتجهانمعتدله

است که موجب کوتاه و عملکرد بالقوه باالییرشددوره
. سطحف شده استهاي مختلسازگاري باالي آن در محیط

دروبودهدوممرتبهدرگندمازپسایراندرجوکشتزیر
کشتقابلغالتسایربهنسبتترياکولوژیکی وسیعطیف

).2است (
هایی که حداکثر یند اصالح جو براي تولید ژنوتیپآفر
به ایجاد ،وري را در شرایط مختلف رشد داشته باشدبهره

هاي برتر از داخل این وتیپهاي متنوع و انتخاب ژنجمعیت
هاي اصالح جو، عملکرد دانه ها بستگی دارد. در برنامهجمعیت

تنهایی به عنوان یک معیار مطرح یک هدف مهم بوده و به
به عنوان صفت کمی دانهعملکردنظر به اینکه باشد. می

،باشدتحت کنترل تعداد زیادي ژن با اثرات فنوتیپی ناچیز می
را با مشکل مواجه بر اساس عملکرد دانه خاب فرایند انتلذا 
برمبنايبنابراین مطلوب است انتخاب .)12،13،14(سازدمی

دانه عملکرددرغیرمستقیمیامستقیمبطورباشد کهصفاتی
).13(دارندسهم

،صفاتبینروابطدرست از در اصالح گیاهان درك و فهم 
ی قابل سانآمستقیم براي صفاتی که به در گزینش غیر

پذیري کمتري برخوردار باشند،نباشند و از وراثتگیرياندازه

برموثرمستقلمتغیرهايشمارکهبسیار مهم است. هنگامی
یکدیگربهصفاتوابستگیمیزان،افزایش یابدوابستهصفت

تنهاییبههاهمبستگیشرایطی،چنینشده، درمحدود
). تجزیه علیت3کنند (توجیهرامتغیرهابین روابطتوانندنمی

در مقایسه با ضرایب به منظور تشریح روابط بین متغیرها، 
اطالعات بیشتري را در روابط بین صفات ههمبستگی ساد

از طرفی همبستگی منفی بین برخی صفات ).5دهد (نشان می
و عملکرد دانه و روابط پیچیده صفات با همدیگر، قضاوت 

بی اعتبار خواهد کردبراساس ضرایب همبستگی ساده را 
عالوه بر اثر مستقیم بر صفت تواندمیغالباً یک صفت).19(

طور غیرمستقیم بر آن دیگر، از طریق سایر صفات نیز به
روش مناسبی ، لذا در این موارد، تجزیه ضرایبگذار باشداثر

براي تعیین سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر 
).4باشد (یکدیگر می

نشان بر روي جو)13کرمی و همکاران (پژوهش نتایج 
،که عملکرد دانه با صفاتی نظیر ارتفاع ساقه، طول پدانکلداد

متوسط تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت 
دارد. صفات تعداد دانه در داريهمبستگی مثبت و معنی

دل سنبله، وزن هزار دانه و تعداد روز تا گلدهی متغیرهاي م
آکیو.)11(د و سهم بسزایی در توجیه آن داشتنعملکرد بودند
تحت تجزیه و تحلیل ضرایب مسیرباستفاده از)1و همکاران (

نشان دادند که تعداد دانه در ،در جوشرایط تنش خشکی

، ضو هیات علمی گروه اصالح نباتات دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایرانع-1
)f_shahparast@yahoo.com: (نویسنده مسوول

ترویجوآموزشتحقیقات،د، سازمانبویراحمواستان کهگیلویهطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتمرکزضو هیات علمیع-2
ایرانیاسوج،کشاورزي،

16/8/94تاریخ پذیرش:19/12/93تاریخ دریافت: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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سنبله، وزن دانه و طول برگ پرچم اثر مستقیم قابل 
را اتاین صف، بر این اساساي بر عملکرد دارندهظمالح

.اجزاي اولیه عملکرد نامیدند
) به منظور مطالعه روابط بین صفات 10جباري و همکاران (

اي را در دو شرایط مطالعه،مورفولوژیک با عملکرد دانه در جو
که نتایج نشان از انجام دادندرطوبتینرمال و تنشرطوبتی 

، فاع گیاهتعداد دانه در سنبله، طول سنبله، ارتهمبستگی باالي 
داشت و لذا نتیجه با عملکردطول ریشک و طول پدانکل

بیشترین نقش را در توجیه تغییرات این صفاتگرفته شد که
عملکرد در هر دو شرایط نرمال و تنش آبی ایفا نمودند.

درغیرمستقیمیامستقیمطوربهبسیاريصفاتدرجو
تعیینوصفاتاینشناساییمشارکت دارند کهدانه عملکرد

هايتواند در گزینش ژنوتیپمیدانهعملکردباآنهارابطه
مطالعه برآورداینازهدفلذاشود.واقعمؤثرپرمحصول

بینمستقیمغیرومستقیمارتباطتعییندانه،عملکرداجزاي
و شناخت ماهیت این دانهعملکرداجزايو دانهعملکرد

و ساختارهاي دانهروابط، تعیین ارتباط بین اجزاي عملکرد
معین و شناخت صفاتی است که مورفولوژیک و فنولوژیک

براي اصالح عملکرد دانه باید به طور مستقیم مورد گزینش 
قرار گیرند.

هامواد و روش
ایستگاه تحقیقات به مدت سه سال در پژوهش حاضر 
دقیقه، 50درجه و50طول جغرافیائی با (کشاورزي گچساران

متر ارتفاع از 668دقیقه و17درجه و 30عرض جغرافیائی 
که در استان کهگیلویه و بویر احمد قرار )هاسطح آزاد دریا

مشخصات (الین پیشرفتۀ جو معمولی18بر روي، دارد
در قالب ، )آورده شده است1جدول هاي مورد استفاده درالین

چهار تکرار اجرا شد. خاك درصادفیکامل تهايبلوكطرح 
، اسیدیتۀ Silty Clay Loamعمیق، با بافتمزرعه آهکی

درصد 40% و درصد کربنات در حدود 1، مواد آلی کمتر از 3/7
بود. زمین مورد آزمایش، آیش سال قبل با شخم بهاره بوده 

عملیات تهیه زمین شامل شخم پاییزه و ،که در زمان کاشت
دیسک زنی و پخش کود شیمیایی به مقدار الزم صورت 

متر و به 7خط به طول6در رقم در هر کرتهر گرفت.
متر از همدیگر توسط دستگاه بذرکار سانتی5/17فواصل 

Winterآزمایشات  Stigerهاي الزم از کشت شد. مراقبت
زنی هرز قبل از به ساقه رفتن و پنجهيهاقبیل مبارزه با علف

لیتر در هکتار1- 5/1به مقداردي- فور-توبا سم شیمیائی 
جام گردید.ان

از ایکاردا وارد ایران شده تا IBON-LRA-Mالمللی هاي بین(این ژنوتیپ ها در قالب خزانههاي جو مورد مطالعهشجره ژنوتیپ-1جدول
لی و به عنوان رقم مح17محلی پرعملکرد بررسی گردد. شماره هايژنوتیپها در مقایسه با آزمون سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ

هکتار در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر) به عنوان رقم شناخته شده ولی مابقی 300000(با سطح زیر کشت حدود ایذه با نام رقم18شماره 
)باشند.هاي جو در این مطالعه مطرح میژنوتیپتحت عنوان

Table 1. Studied barley genotyp's pedigree

شماره شجره
1 Alger/Ceres//Sls/3/ER/Apm/4/Wi2197/Mazurkal   ICB92-0944-OAP-OAP(10-B-Moghan-2003)
2 Moroco9-75/Wi2291/Wi2269(13-B-Moghan-2003)
3 Rhn-03//Lignee 527/As 45 ICB93-0815-OAP-5AP-OAP-OAP(2-B-Moghan-2003)
4 Wi2291/Tipper    ICB93-1156-OAP-22AP-OAP-OAP(6-B-Moghan-2003)
5 Hyb 85-6//As46/Aths*2 ICB91-0736-OAP-OAP-OAP(12-B-Moghan-2003)
6 Arizona5968/Aths//Avt/Attiki(16-B-Moghan-2003)
7 BKF/Maguelone1604/3/Apro//SV(14-B-Moghan-2003)
8 Alanda/5/Aths/4/Pro/Toli//Cer*2/Toli/3/5106/6/Avt/. -8G -3 G(7-B-Gachsaran-2003)
9 Bda/Cr. 115/Pro/Bc/3/Api/Cm67/4/ Giza121/... -9G -2 G(9-B-Gachsaran-2003)
10 Emir/Nacta//As907/3/Avt_(9-9)ACSAD-1290-6AP-OTR-OAP-6AP-OAP-OAP(11-BNYT-Gachsaran-2003)
11 Lth/3/Nopal//Prol/11012-2/4/Kabaa-03ICB94-0498-OAP-3AP-OAP-OAP(8-BNYT-Gachsaran-2003)
12 Himalaya-12/Plaisant    ICBH95-0630-OAP-OAP-16AP(6-BNYT-Gachsaran-2003)
13 MoB1337/Wi2291//Bonita//Weeah/3/Atahualpa     ICB98-0563(5-BNYT-Gachsaran-2003)
14 Weeah11/wi2291/Bgs/3/ER/Apm//Ac253 ICB94-0707-OAP-OAP(7-B-Gonbad-2003)
15 26216/4/Arar/3/Mari/Aths*2//M-ATT-73-337-1 ICB94-0517-37AP-OAP(11-B-Gonbad-2003)
16 MK1272//Manker/Arig8/3/Alanda    ICB93-0448-OAP-6AP-OAP(12-Bgonbad-2003)
17 LB (CHECK)
18 IZEH
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در طی دورة رشد و نمـو یادداشـت بـرداري از صـفات مهـم      
VIG(1یه (قدرت رویش اولفیزیولوژیکی از قبیلومورفزراعی و

به صورت عددي و شمارشـی بـراي ارتفـاع و وضـعیت پوشـش      
بوته به 10-5از تعداد ،9و 7-5-3-1گیاهی به صورت اعداد

5-10ازمتـر  به سانتیPLH(2() 15(برگی5تصادف در مرحله 
به صورت تعداد روز DHE(3(ظهور سنبله ، تاریخه به تصادفبوت

-70دهـی  بذور تا سـنبله شدن از اولین بارندگی موثر جهت سبز
بـه  DMA(4(دانـه تـاریخ رسـیدن   ،بوته هاي داخل کرت% 50

بذور تـا  شدن صورت تعداد روز از اولین بارندگی موثر جهت سبز 
بوته هاي داخل کرت یـا زرد شـدگی پـدانکل    %50-70رسیدن 

بوتـه،  5-10بطـور تصـادفی از  G/S(5(سنبلهدانه درتعداد ، آنها
ژنوتیپ هـاي به لحاظ اهمیت این صفت در PL(6(طول پدانکل

بـه  TW(8(وزن هکتولیتر،7)SLطول سنبله (مقاوم به خشکی،
خاطر اهمیت این صفت در ارزیابی نحوة پر شدن دانه در دورة پر 

ـ  TKW(9(، وزن هزاردانـه ژنوتیـپ هـاي  شدن  ه و عملکـرد دان
)G/Y(10 گردید.انجام) امتیاز زراعیAS(11 ات به صورت امتیـاز
با در نظر گرفتن تمام خصوصیات ظاهري بوته از 5و 4، 3، 2، 1

ها، فرم سنبله، نحوه پر جمله ارتفاع بوته، همزمانی رسیدگی پنجه
هاي خشـکی و بـه   ها، تنششدن دانه، تحمل به آفات و بیماري
.ویژه گرماي اخر دوره رشد داده شد

ادفی بـا  ها در قالب طرح بلوك کامل تصتجزیه و تحلیل داده
به منظور تعیین روابط بـین  انجام شد. SASاستفاده از نرم افزار 

ماري آهاي صفات و شناسایی عوامل موثر در عملکرد دانه تجزیه
شـامل تعیــین ضــرایب همبســتگی سـاده بــین صــفات، تجزیــه   
رگرسیون گام به گام به منظور بررسی تاثیر هـر یـک از صـفات    

ته (عملکرد) و همچنین کاهش مورد نظر روي متغیر تابع یا وابس
تعداد متغیرهاي مستقل، تجزیـه علیـت بـراي تفکیـک ضـرایب      

ثـار مسـتقیم و   آگی سـاده صـفات بـا عملکـرد دانـه بـه       همبست
ــر ــتقیم غیــــ ــزرل  مســــ ــزار لیــــ ــرم افــــ ــا نــــ بــــ

)LISREL.software.informer.com(   انجام شـد. در تجزیـه

د در علیت عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسـته و صـفات موجـو   
مدل رگرسیون به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. 

نتایج و بحث
نتایج تجزیه وازیانس صفات مختلف زراعی نشان داد که 

در همه صفات مورد بررسی هاي جو از نظر اختالف ژنوتیپ
). مقایسه میانگین 2(جدول دار بود% معنی1سطح احتمال 

در سطح ) LSDدار (حداقل اختالف معنیبه روش صفات
ارائه شده است.3% انجام گردید که در جدول شماره 5احتمال 

دامنه ارتفاع بوته ،گرددمشاهده می3همانگونه که در جدول 
6متر براي ژنوتیپ شمارهسانتی6/108هاي مورد نظر از ژنوتیپ

در نوسان بود.10شماره متر براي ژنوتیپ سانتی675/84تا 
بررسی از نظر وزن هزار دانه تنوع قابل هاي جو موردژنوتیپ

اي را نشان دادند به نحوي که دامنه وزن هزار دانه ازهظمالح
گرم براي 908/37تا 10گرم براي ژنوتیپ شماره975/48

). 3(جدول متغیر بود15شماره ژنوتیپ
و 7، 4، 3هاينوتیپژظهور سنبلهروز تاتعداد صفتاز نظر

هاينوتیپژرا به خود اختصاص دادند و رایرادمقبیشترین 14
11و 8هايژنوتیپ.هاي بعدي قرار گرفتنددر رتبه5و15، 17

هاژنوتیپاز مابقیزودتر و قرار گرفته از این نظر در یک گروه 
خصوص به عنوان یک وِیژگی مهم بهزودرسی. به خوشه رفتند

ط دیم) به دیت رطوبت (بطور مثال شرایدر شرایطی با محدو
که اثر متقابل ژنوتیپ و محیط براي آن اهمیت رودشمار می

تواند یک اصالح ). زودرس بودن گیاه تا حد معینی می19دارد (
ایداري و عملکرد جو در مناطق خشک باشد. پموثر در افزایش 

توان با استفاده از عملکرد دانه در چنین مناطقی را می
ایان پدهی آنها همزمان با لهزودرس که تاریخ سنبهايژنوتیپ

).6فصل بارندگی باشد افزایش داد (

1-VIG: growth vigor at five-leaf stage 2- PLH=plant height 3- DHE: days to head  emergence
4- DMA: days to maturity 5- G/S:number of seed per spike 6- PL:peduncle lenght
7- SL:spike length 8- TW:hectoli 9- TKW:thousands grain weight
10- G/Y:grain yield 11- AS:agronomic score
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گیريمورد اندازهسال متوالی بر روي صفات 3هاي مختلف جو در ژنوتیپتجزیه واریانس -2جدول 
Table 2. ANOVA (mean square) analysis of different traits of barley genotypes during 3 years

%5) در سطح احتمالLSDدار (حداقل اختالف معنیدارهاي جو به روش حداقل اختالف معنیصفات زراعی ژنوتیپمقایسه میانگین -3جدول 
Table 3. Mean comparisons of agronomic traits of barley genotypes via LSD at 5% probability level

در سطح احتمال پنج درصد ندارند.)LSD(داري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر ستون تفاوت معنییانگینم

درجه منبع تغییرات
آزادي

ارتفاع بوته
مترسانتی

وزن هزار دانه
(گرم)

روز تاتعداد 
سنبله دهی

روز تا رسیدگی
دانه

وزن هکتولیتر
)kg/500cc(

دانهتعداد 
در سنبله

عملکرد دانه
)gr/6m2( قدرت رشد

اولیه
سنبلهطول 

متر)(سانتی
طول پدانکل

متر)(سانتی

83/397**86/139**31/4*24/5726345**51/2182085/28**92/7403**55/4897**61/1212**02/1767*2سال
36/23**85/459/1*87/2631/763/201125**81/35**82/814*38/34869/4**9تکرار)/ (سال

74/44**33/18**55/8**78/770631**24/1974**19/65**49/156**42/143**45/151**48/302**17ژنوتیپ
58/105/3*64/30069377/1*25/36**42/8**68/13**49/7*68/10**3456/69ژنوتیپ×سال 

b15392/4040/392/389/415/459/671/18151644/196/011/2يخطا
cv%85/638/406/270/192/480/627/1659/1641/1215/17

ارتفاع بوتهجوهايژنوتیپ
روز تا تعدادوزن هزار دانهمترسانتی

ظهورسنبله
روز تاتعداد

سنبله طول یهقدرت رشد اولعملکرد دانهدانه در سنبلهتعداد وزن هکتولیتردانهرسیدگی
(سانتی متر)

طول پدانکل
(سانتی متر)

1975/90 decd533/41c833/97ab417/133b950/43g317/23ab7/2925ab250/8a042/10ij925/5
2ef617/89b542/43e167/92gh333/126efg983/40gh017/22abc1/2808abcd750/7ab650/9defg217/8
3bcde192/93b292/43ab583/99abc833/131egh800/40d367/47abc6/2761efg583/6ef092/7cde675/8
4cde258/91efg675/39a333/100a500/133bcd741/42gh883/22cdef2/2485g750/5c283/8j108/5
5bcde567/94ef833/39bc167/98cd583/130gh692/39ef817/44bcd3/2687g750/5ef100/5efg858/7
6a600/108a608/47c50/97ab333/133efgh575/40g967/22g7/2051a667/8ab367/9a883/12
7bcde492/93b800/43a417/100cd417/131fgh100/40f950/42bcde4/2621fg250/6g758/5c525/9
8b275/97gh325/38f667/89j083/122efgh408/40bc567/49def9/2399bcd583/7cd900/7b592/11
9bcde600/93a650/47d667/95fg583/127bc300/43gh933/21efg5/2325cdef083/7c50/8b758/10
10f675/84a975/48e083/92hi000/125bc175/43h883/20bcd2/2719abc917/7f908/6hi358/6
11bcde342/94bc742/42ef167/91ji750/123h017/39b900/50cde8/2546cdef083/7def300/7dce850/8
12bc267/96fgh367/38d00/95de750/129cde858/41d050/47abc6/2769abcd750/7cde833/7cdef492/8
13bcde608/93de775/40d167/95cde417/130gh517/39cd400/48bcd7/2674bcde333/7b167/9gh175/7
14bcd975/94gef808/39ab667/99abc000/132gh583/39f033/43a8/3072abc833/7f708/6de167/9
15f317/85hi908/37bc583/98abc167/132fgh833/39cd700/47bcd0/2675efg417/6f717/6fhg358/7
16bcde283/93a942/43e333/91hi583/124def433/41a950/53bcd3/2727ab167/8c325/8dce025/9
17bcde292/92i450/36bc083/98bc667/131a808/48g167/23fg2/2178cdef167/7ab483/9defg117/8
18bcd792/94cd792/41d583/95ef667/128efg692/40ed850/46bcd7/2701def833/6f625/6fgh408/7

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شماره 
20

/ زمستان 
1395
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..................................................................................
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.......
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نبا بیشتری17تایج وزن هکتولیتر نشان داد که ژنوتیپ شماره ن
در جایگاه بعدي 9و 4، 10، 1و ژنوتیپ هاي در مقام اول مقدار 

سنبله متعلق به ژنوتیپدردانهبیشترین تعداد.قرار گرفتند
به 8و 11هاينوتیپبود که ژگرم95/53با مقدار 16شماره

هاي بعدي و گرم در رتبه567/49و 900/50مقادیرترتیب با
. قرار گرفتند

بیشترین مقدار را از نظر صفت قدرت رشد اولیه دارا بود 6رقم 
در یک گروه 16و 14، 12، 10، 2، 1هايژنوتیپاگرچه با 

آماري قرار گرفت. کمترین مقدار قدرت رشد اولیه مربوط به 
از نظر آماري 15و7هايژنوتیپبود که با 5و 4هايژنوتیپ

بلندترین 6و 17، 2، 1هايژنوتیپداري نداشتند.تفاوت معنی
کمترین مقدار را از 7را دارا بودند در حالیکه رقم سنبلهطول 

رقماز نظر طول پدانکلبه خود اختصاص داد.سنبلهنظر طول 
کمترین طول پدانکل 1و 10،4يهاژنوتیپبیشترین طول و 6

بود که با 14را دارا بود. بیشترین عملکرد بوته مربوط به رقم 
در یک گروه آماري قرار گرفت و 12و2، 3،1هايژنوتیپ
عملکرد را به خود کمترین مقدار17و 9، 6هايژنوتیپ

د.ناختصاص دا
روز تاتعداد صفتفنوتیپی نشان داد هاي ساده بررسی همبستگی

دانه همبستگی مثبت بسیار روز تا رسیدگیتعداد باظهور سنبله

)، از طرف دیگر تعداد روز تا 94/0% داشت (1باالیی در سطح 
داري داشت رسیدگی با طول سنبله همبستگی مثبت معنی

) با مطالعه همبستگی 10). جباري و همکاران (4(جدول )55/0(
ي دبل هاپلویید جو، هاعملکرد و اجزاي عملکرد در الین

همبستگی باالي عملکرد با صفاتی نظیر تعداد دانه در سنبله، 
طول سنبله، طول ریشک و طول پدانکل نشان دادند.

وزن ،فاع گیاه با عملکردتاردهد نشان می4ونه که جدول گهمان
، عملکرد دانهروز تا رسیدگیتعداد روز تا ظهور سنبله،هزار دانه،

ظهور روز تا تعداد وزن هزار دانه با .دبومنفی لهسنبدانه و طول
امتیاز ، روز تا رسیدگی، وزن هکتولیتر، عملکرد دانه، سنبله
، طول خوشه، طول پدانکل و عملکرد همبستگی مثبت و زراعی

، اگرچه این همبستگی منفی نشان داددانه در سنبلهبا تعداد
رابطه .بودند5/0دار بودند ولی کمتر ازهاي منفی معنیهبستگی

منفی بین وزن هزار دانه با تعداد دانه در سنبله توسط دیگر 
سینیو و همکاران -محققین نیز گزارش شده است از جمله پلتونن

) نشان دادند اثر جبرانی تعداد دانه و وزن دانه بستگی به 17(
) نشان 7حیدري رودبالی و همکاران (.شرایط محیطی غالب دارد

تعداد دانه در بوته با داشتن بیشترین وراثت دادند که صفت
پذیري خصوصی و پاسخ به گزینش براي بهنژادي عملکرد گندم 

در شرایط تنش خشکی قابل توصیه است.

هاي جوضرایب همبستگی ساده فنوتیپی صفات مهم زراعی ژنوتیپ- 4جدول 
Table 4. Simple phenotypic correlation coefficients among different traits of barley genotypes.

درصد1و 5دار در سطوح احتمال به ترتیب معنی**و*

الین جو18نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام و گزینش صفات در - 5جدول 
Table 5. Stepwise regression results for traits selection in 18 barley lines

PLHTKWDHEDMATWG/SA/SVIGSLPLGYصفات

PLH1

TKW- 16/0 *1
DHE**37/0-**34/01
DMA**34/0-**37/0**94/01
TW*16/0**32/0*18/0-*14/0-1
G/S02/0**22/0-04/0-05/0-90/0-1
A/S06/0*23/0*17/0-*16/0-**37/012/01
VIG**22/007/0**28/0-*20/0-12/012/0-*20/01
SL*14/0-**14/0**46/0**55/011/0-**27/0-*19/0-*13/01
PL**27/0**45/0**23/0**26/0**36/009/0*19/0*16/0*21/01
GY07/0-*20/0**33/0**42/002/0-*18/0**25/0*17/0**22/006/01

متغیر اضافه متغیر تابع
R2ضریب رگرسیون استاندارد شدهعرض از مبدأشده به مدل

b1b2b3b4b5b6تجمعینسبی

عملکرد

-روز تا رسیدگی 144/58276/24 **1781/01781/0
-امتیاز زراعی 314/1460 *29/27 **68/177 **0975/02756/0
قدرت رشد 

-اولیه 732/2340 **73/29 **80/163 **92/83 **0489/03245/0

تعداد دانه در 
-سنبله 202/2786 **43/30 **62/8 **70/147 **86/94 **0393/03638/0

-طول پدانکل 325/3243 **62/34 **66/9 **07/168 **42/112 **- 01/37 **0385/04023/0
روز تا ظهور 

-سنبله 173/3234 **- 89/27 *07/56 **61/9 **87/165 **76/98 **- 63/36 **0160/04183/0
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جزیه رگرسیون گام به گام براي عملکرد دانه نشان داد ت
ت رشد اولیه، ، قدرامتیاز زراعی، دانهکه صفات روز تا رسیدگی

دهی به طول پدانکل و روز تا خوشهتعداد بذر هر خوشه،
درصد تغییرات 42ترتیب وارد مدل شده و در مجموع حدود 

). صفت روز تا 5اند (جدول عملکرد دانه را توجیه نموده
از تغییرات عملکرد را ددرص18به تنهایی حدود دانهرسیدگی

تنوع کل در رتبه % از10. امتیاز زراعی با توجیه توجیه نمود
یون گام به گام نشان داد رگرسدر واقع نتایجبعدي قرار گرفت

امتیاز زراعیجو صفات روز تا رسیدگی وژنوتیپ هايدر 
کننده عملکرد دانه گیاه توانند به عنوان صفات اصلی تعیینمی

تواند منجر به مورد توجه قرار گیرند. لذا گزینش این صفات می
ی با عملکرد دانه باالتر هایژنوتیپافزایش عملکرد و تولید 

گردد.
) در جو 16پیغمبري و همکاران (و)11و همکاران (کرمی

نشان دادند که تعداد دانه در سنبله، طول غالف برگ پرچم و 
طول سنبله صفات مهم تعیین کننده عملکرد دانه هستند. 
ترکیب در جزء اول (تعداد دانه در سنبله و طول سنبله) از 

گیاه بعد ازظرفیت مخزن گیاه براي ذخیره مواد پرورده 
افشانی است.گرده

) 1بر اساس نتایج حاصل از تجزیه ضرایب مسیر (شکل 
بر عملکرد مثبت و نسبت به دانه اثر مستقیم روز تا رسیدگی 

و قدرت رشد امتیاز زراعیسایر صفات بیشتر بود. پس از آن 
اولیه به صورت مثبت مستقیما بر عملکرد تاثیر داشتند. اثر 

منفی بود. بیشترین اثر غیر مستقیم طول پدانکل بر عملکرد
از طریق طول پدانکل بر عملکرد دانهمستقیم روز تا رسیدگی

اعمال گردید. تاثیر تعداد بذر هر خوشه بر عملکرد نیز مثبت و 
مستقیم از طریق غیرصورتبهامتیاز زراعیمستقیم بود. 

د.قدرت رشد اولیه و طول پدانکل بر عملکرد موثر بو
زیه و تحلیل ضرایب مسیر در ) در تج18سعیدي (

هاي جو بدون پوشینه اهمیت اجزاي اولیه عملکرد و الین
تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله، وزن هزار دانه را مورد تاکید 
قرار داده و صفات تعداد پنجه در بوته، روز تا خمیري شدن، 
روز تا دانه بستن و عرض برگ پرچم را که بواسطه اثر 

داري در زاي اولیه عملکرد اثر معنیمستقیم روي اج
نمایند، تحت عنوان اجزاي تغییرپذیري عملکرد بوته ایفا می

ثانویه عملکرد نامید.
هاي تجزیه ضرایب مسیر براي عملکرد دانه در جمعیت

خواهري علف باغ نشان داد که صفات وزن دانه در خوشه نیمه
را بر عملکرد دانه و تعداد دانه در بوته بیشترین اثر مستقیم

.)8دارند (

ضرایب تحزیه مسیر-1شکل 
Figur 1.Path Analysis coefficients
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Evaluation of Grain Yield and Yield Components in some Barley
(Hurdeum Volgare L.) Genotypes

Fereshteh Bayat1 and Behrouz Vaezi2

Abstract
In order to study the relationship between morphological and agronomic characteristics like

grain yield in barley and to obtain better knowledge of the effective attributes on barley, an
experiment was conducted at the Agricultural Research Station of Ghachsaran in randomized
complete block design with two replications on 18 barley lines. Results showed that some
characteristics such as days to maturity, days to heading, number of seed per spike, spike length
and early growth power of plant had high correlation with grain yield. Maximum variation in
grain yield could be attributed to the days to maturity, agronomic score, early growth power of
plant, number of seed per spike, spike length and days to heading respectively. The results of
path analysis also revealed the importance of the direct effect of the days to maturity which was
mainly due to indirect effect of peduncle length.
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