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 جو حاصل از تالقی  هاینسل و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنتیکی تنوع
 متغیره چند های آماریروش از استفاده با کویر ×بادیا 

 
 5مهناز کاتوزیو  4علی فالحی، حسین3مقدم، حسین حسینی2، حسین صبوری1زادهزینب تقی

 
 اورزی دانشگاه گنبدکاووسکش رشته بیوتکنولوژی ،ارشددانشجوی کارشناسی -8

 (hos.sabouri@gmail.comنویسنده مسوول: ) ،گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس ،دانشیار -2
 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس ،استادیار -0

 ی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساریاستادیار، بخش تحقیقات زراع -4
 طبیعی گرگان ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابعکشاورزی هسته ،دانشجوی دکتری -5

 83/88/35 تاریخ پذیرش:        5/6/35تاریخ دریافت: 
 831 تا 811صفحه:  

 چکیده
  3Fخانواده جو  103تعداد  ،فیزیولوژیکرفوومنظور مطالعه تنوع ژنتیکی و تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مبه      

های کامل در مزرعه پژوهشی دانشگاه گنبدکاووس در قالب طرح بلوک 1334-33حاصل از تالقی بادیا و کویر در سال زراعی 
از تنوع باالیی برخوردار بوده و بین  که صفات عملکرد دانه و اجزای آن . نتایج نشان دادتصادفی در سه تکرار ارزیابی شدند

داری از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی به جز طول دانه، طول برگ، قطر پدانکل، تعداد سنبلچه و ارتفاع ها تفاوت معنیخانواده
با صفت وزن سنبله داشت. نتایج تجزیه رگرسیونی ثبت را ( م55/0**بیشترین همبستگی )بوته وجود داشت. صفت عملکرد دانه 

گام نشان داد که صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن سنبله و ارتفاع بوته سهم باال و مؤثری در عملکرد دانه بهگام
دانه، به ترتیب به  داشتند. بر اساس نتایج تجزیه علیت نیز، بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم در جهت افزایش عملکرد

ترین اجزای مؤثر بر عنوان مهماین صفات به ،بنابراین .( تعلق داشت15/0( و وزن سنبله )34/0صفات عملکرد بیولوژیک )
ای بر عنوان معیارهای گزینش برای بهبود عملکرد دانه معرفی نمود. تجزیه خوشهبهها را آنتوان عملکرد دانه شناخته شدند و می

صفات اختالف  بیشتر ها از نظرهای مورد بررسی را به دو گروه تقسیم کرد که بین گروهگیری شده خانوادهاندازه اساس صفات
 داری وجود داشت، و گروه اول به عنوان گروه مطلوب برگزیده شد.معنی

 
 ای، تنوع ژنتیکی، همبستگی، جوکلیدی: تجزیه علیت، تجزیه خوشه هایواژه

 
 مقدمه

نتیکی پایه و اساس اصالح گیاهان زراعی محسوب تنوع ژ     
شود چرا که گزینش گیاهان با خصوصیات مطلوب یا می

سازد. همچنین انتقال صفات به گیاهان زراعی را مقدور می
های محیطی ها و تنشمقاومت گیاهان در برابر آفات، بیماری
 گندم، از بعد جو (.80)بستگی زیادی به تنوع ژنتیکی دارد 

 83 جزء و است در دنیا مهم غله چهارمین برنج و ذرت
به علت تنوع ژنتیکی (. 2) آیدشمار می به زراعی برتر محصول

باال یکی از گیاهانی است که در شرایط کامال متفاوت آب و 
باشد که نسبت به شرایط هوایی رشد کرده و دارای ارقامی می

 كدر  دموجو تنوع کهطوریبه. (1)مختلف سازگاری دارند 

ن همچنی و بهتر ارقام انتخاب به منجر تواندمی پالسم ژرم
 زراعی رقم خصوصیات بهبود جهت در تنوع این از استفاده

از  توانمی گیاهان، ژنتیکی تنوع تعیین برای(. 0) گردد
 نشانگرهایانواع نشانگرها مثل،  نظیر مختلف هایروش

 .اده قرار دادمورد استف ای.ان.دی و بیوشیمیایی مورفولوژیك،
. است ظاهری خصوصیات بر مبتنی مورفولوژیك نشانگرهای

 ایمزرعه هایویژگی سایر و ظاهری معیارهای از استفاده
 مشکالتی با همواره ولی است، داشته زیادی اهمیت درگذشته

 مورد روش بودن غیرمستقیم هاآن تریناصلی که بوده، مواجه
 ژنتیکی کنترل اراید این صفات که چندهر .باشدمی نظر

 ژنوتیپ از انحراف باعث هم محیطی عوامل ولی هستند،
 قابل مورفولوژیك خصوصیات این، بر عالوه و گرددمی موجود
کنترل (. 4) است گیاه رشد دوره از متأثر و محدود گیری،اندازه

ژنتیکی عملکرد به طور غیرمستقیم تحت تاثیر صفاتی است 

و در واقع شناخت همبستگی  که با عملکرد همبستگی دارند
تواند ها میبین عملکرد و اجزای آن و یافتن نوع روابط بین آن

 (.81)باعث افزایش عملکرد گردد 
های ژنتیکی و عنوان یك گیاه مدل در پژوهشجو به     

شود که این قابلیت آن به فیزیولوژیکی محسوب می
ولوژیکی خصوصیاتی از جمله داشتن تنوع ژنتیکی و مورفوفیزی

باال، در دسترس بودن نقشه ژنتیکی قابل استناد، یکساله 
های درون بودن، چرخه زندگی کوتاه و قابلیت تالقی با گونه

 (84) سینگ و همکاران .(81)گردد های ژنی اولیه بر میخزانه
در بررسی همبستگی بین صفات با عملکرد دانه در جو نشان 

طول پدانکل،  ،ن هزار دانهوز بادادند که عملکرد دانه در جو 
 تعداد پنجه هر بوته و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و 

تجزیه علیت صفات نشان داد وزن هزار دانه  ،داری داردمعنی
میلومر کامادیك و  با عملکرد دانه داشت. بیشترین اثر مستقیم

بین  تجزیه علیت همبستگی ومنظور بررسی ( به83جروویچ )
جو نشان دادند که بین صفات در کرد عمل عملکرد و اجزای

شاخص برداشت، ارتفاع ساقه، عملکرد بیولوژیك و تعداد دانه 
داری وجود دارد. در این در سنبله همبستگی مثبت و معنی

بیشترین همبستگی مثبت را با تحقیق عملکرد بیولوژیك، 
عملکرد دانه داشت و همبستگی بین وزن دانه در سنبله با 

و همچنین عملکرد بیولوژیك  ،دار بودر معنیغیدانه عملکرد 
اثر مستقیم را با عملکرد دانه داشت و بعد از آن به باالترین 

ترتیب صفات شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله، اثرات 
( در آزمایشی 85شوفر و همکاران ) مستقیم باالیی داشتند.

راجع به همبستگی و تجزیه علیت صفات کمی جو عنوان 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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که ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و طول سنبله با عملکرد  کردند

دانه همبستگی مثبت داشت در حالی که همبستگی تعداد دانه 
در سنبله با عملکرد منفی بود. طول خوشه و وزن دانه در 
خوشه بیشترین تاثیر مستقیم را بر عملکرد داشتند و تعداد دانه 

عملکرد  ا بردر خوشه تاثیر مستقم منفی و قابل توجهی ر
نشان داد و ارتفاع بوته اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه از 

در  (3) نژاد و همکارانمهدی نشان داد.طریق صفات دیگر 
های اینبرد آزمایش بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در الین

یک بیشترین ژنوترکیب گندم نان نشان دادند که عملکرد بیولو
د دانه داشت و با استفاده از همبستگی مثبت را با عملکر

گام چهار صفت عملکرد بیولوژیک، وزن هزار بهرگرسیون گام
عنوان دهی بهدانه، شاخص برداشت و تعداد روز تا سنبله

درصد از  31صفات تاثیر گذار بر عملکرد دانه معرفی شدند که 
یر مستقیم تغییرات عملکرد دانه را توضیح دادند و بزرگترین تاث

بر عملکرد دانه مربوط به عملکرد از تجزیه علیت و مثبت 
( 5فراهانی و ارزانی ) بیولوژیک و شاخص برداشت بدست آمد.

ها گندم دوروم ژنوتیپ 1Fدر مطالعه تنوع ژنتیکی هیبریدهای 
گروه  1بر مبنای خصوصیات زراعی و مورفولوژیک، به 

ها برای تمام که میانگین مربعات بین گروه تفکیک نمودند.
 ابراهیم و همکاران دار بود.صفات در سطح  یک درصد معنی

ژنوتیپ از ایکاردا و  03های جو )یک مجموعه از ژنوتیپ (1)
یک ژنوتیپ بومی از مصر( را از لحاظ صفات زراعی مورد 

ها از نظر صفات مورد مطالعه ارزیابی قرار دادند. بین ژنوتیپ
ها را در آن ایداری وجود داشت. تجزیه خوشهتفاوت معنی

 بندی کرد.پنج گروه تقسیم
 هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تنوع ژنتیکی و      
بندی خانواده جو زراعی با استفاده از صفات زراعی و گروه

های موجود بین عملکرد مورفولوژیک و شناخت همبستگی
دانه با صفات مختلف فیزیولوژیک و مورفولوژیک و همچنین 

ستقیم و غیرمستقیم این اجزا با عملکرد دانه و مطالعه اثرات م
 ها است.کسب اطالعاتی درباره روابط علت و معلولی بین آن

 
 هامواد و روش

جو  3F خانواده 830منظور بررسی تنوع ژنتیکی در به     
آزمایشی در قالب طرح  ،بادیا و کویر ارقام حاصل از تالقی

دانشکده کشاورزی های کامل تصادفی با سه تکرار در بلوک
دقیقه  81درجه و  03 دانشگاه گنبدکاووس با عرض جغرافیایی

دقیقه، در سال زراعی  81درجه و  55و با طول جغرافیایی 
 ییک متر ردیف یک شامل کرتاجرا گردید. هر  39-8030

 81متر بود. کاشت بذور در تاریخ سانتی 5/8 بوتهبا فاصله بین 
م شد. صفات مورد بررسی در به صورت دستی انجا 8030آبان 

این آزمایش شامل تعداد سنبله در مترمربع، تعداد بذر سبز 
شده، تعداد کل پنجه در مترمربع، وزن سنبله )گرم(، وزن هزار 
دانه )گرم(، عملکرد بیولوژیکی )کیلوگرم در هکتار(، عملکرد 
دانه )کیلوگرم در هکتار(، شاخص برداشت، تعداد دانه در 

متر(، قطر متر(، طول پدانکل )سانتیع بوته )سانتیسنبله، ارتفا
متر(، طول ریشک متر(، طول سنبله )سانتیپدانکل )میلی

متر(، وزن برگ )گرم(، طول متر(، طول برگ )سانتی)سانتی
متر(، تعداد سنبلچه در سنبله، متر(، قطر دانه )میلیدانه )میلی

و طول دوره پر دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک روز تا سنبله
بوته به  13ها در هر تیمار شدن دانه بودند که برای تعیین آن

منظور بررسی گیری شدند. بهطور تصادفی انتخاب و اندازه
ها تعداد سنبله در مترمربع، پیش از برداشت نهایی تعداد سنبله

 در هر کرت شمارش گردیدند.
ر تیمارها، برای تعیین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه د     

در زمان رسیدگی کامل محصول، عملیات برداشت از ابتدا تا 
انتهای هر خط، به صورت کامل انجام شد و سپس عملکرد 
بیولوژیک و عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار تعیین 
گردیدند. شاخص برداشت دانه از تقسیم عملکرد دانه بر 

افزار از نرم عملکرد بیولوژیکی محاسبه شد. در این تحقیق
SAS 9.4  و مقایسه میانگین صفات و جهت تجزیه واریانس

ای رگرسیون مرحلهها، جهت محاسبه همبستگی SPSS 23 از
به روش ای و تجزیه خوشهگام(، بهچند متغییره خطی )گام

Ward .استفاده شد 
 

 نتایج و بحث
 هیچ کدام ازها برای نظر به اینکه اختالف بین تکرار      

 بر اساس مدل طرح کامالًها تجزیه داده ،دار نبودات معنیصف
 همان طوری که مشاهده می(. 8تصادفی انجام شد )جدول 

ها از لحاظ کلیه صفات به جز طول دانه، شود بین خانواده
طول برگ، ارتفاع بوته، تعداد سنبلچه و قطر پدانکل اختالف 

و  داشتداری در سطح احتمال یک و پنج درصد وجود معنی
های های ژنتیکی بین خانوادهاین بیانگر وجود تنوع و تفاوت

 باشد.مورد مطالعه می
 ها و همبستگی صفات مورد بررسیل ژنوتیپپتانسی

 1ها در جدول های صفات مورد بررسی خانوادهمیانگین     
مقایسه  ،هابه علت حجم زیاد داده نشان داده شده است.

 درصد ارزش باالتر و  5ای های دارمیانگین خانواده
تر برای کلیه صفات درصد ارزش پایین 5های دارای خانواده

شود طوری که مشاهده میهمان نشان داده شده است.
داد روز تا ظهور بیشترین تع 05و  93، 81، 09، 30های خانواده

کمترین تعداد  33و  31، 835، 11، 33های سنبله و خانواده
از نظر  08و  91، 98، 81، 1 هایخانوادهروز را دارا بودند. 

عنوان بیشترین تعداد روز صفت روز تا رسیدگی فیزیولوژیک به
های تا رسیدگی فیزیولوژیک شناسایی شدند. در مقابل خانواده

کمترین تعداد روز را دارا بودند. نتایج  10و  33، 01، 3، 39
ترین عنوان زودرسبه 33مقایسه میانگین نشان داد خانواده 

خانواده دارای کمترین تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا 
ترین عنوان دیررسبه 81رسیدگی بوده است. و خانواده 

خانواده دارای بیشترین تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا 
، 35، 839، 03های رسیدگی بوده است. ارتفاع بوته در خانواده

تر کوتاه 8و  98، 1، 33، 31های نوادهبلندتر و در خا 19و  51
از نظر  90و  51، 9، 35، 95های ها بود. خانوادهاز سایر خانواده

عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان را دارا بوند. و با بقیه 
، 01، 80های داری داشتند. خانوادهها اختالف معنیخانواده

ند و با سایر بیشترین تعداد دانه در سنبله را داشت 13 و 11، 31
داری را ها از نظر تعداد دانه در سنبله اختالف معنیخانواده

، 835های نشان دادند. از لحاظ تعداد سنبله در مترمربع خانواده
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 833........ ............................................................................ کویر با ×جو حاصل از تالقی بادیا های و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در نسل ژنتیکی عتنو

های بیشترین میزان را دارا بودند. خانواده 86و  832، 21، 60
دارای بیشترین وزن هزار دانه و نسبت  11و  64، 10، 1، 36

های داری نشان دادند. خانوادهاختالف معنی هادهبه سایر خانوا
بیشترین عملکرد دانه را به خود  830و  21، 838، 60، 61

 53و  83، 13، 43، 50های اختصاص دادند و در مقابل خانواده
با دارا بودن بیشترین  60 کمترین را دارا بوند، همچنین خانواده

ل وزن سنبله و مقدار عملکرد دانه از نظر اجزای عملکرد شام
دهنده تعداد سنبله بیشتر از میانگین کل بود که نشان

هماهنگی بین اجزای عملکرد در توجیه عملکرد دانه بوده 
شاخص برداشت  830و  86، 65، 11، 50های خانواده است.

بندی آماری صفات از جهت گروه کل باالیی را دارا بودند.
 کلیه صفات ، tن آزمو، بر پایه نتایج استفاده شد tآزمون 

مربع و وزن برگ در گیری شده به جز تعداد سنبله در متراندازه
صفت تعداد بذر سبز شده  ، وشدنددار سطح یك درصد معنی

ضرایب همبستگی ساده بین دار بود. طح پنج درصد معنیسدر 
ارائه شده است. بر اساس این  0صفات مورد مطالعه، در جدول 

صفات تعداد سنبله، تعداد بذر سبز جدول،  عملکرد دانه با 
شده، تعداد پنجه در مترمربع، وزن سنبله، وزن هزار دانه، 
عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، قطر 

پدانکل، طول سنبله، وزن برگ، و طول دوره پر شدن دانه 
داری داشت. در بین صفات مورد همبستگی مثبت و معنی

ای از تعداد دانه در سنبله و وزن هبررسی وزن سنبله که مؤلف
هزار دانه است باالترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه 

تواند در رسد این صفت مینشان داد. بنابراین به نظر می
عنوان عاملی در افزایش عملکرد دانه های بهنژادی بهبرنامه

مفید واقع شود. از طرفی همبستگی بین تعداد دانه در سنبله با 
دار بود که این نشان دهنده این ملکرد دانه مثبت و غیر معنیع

باشد که تأثیر وزن دانه از تعداد دانه در سنبله بر موضوع می
عملکرد بیشتر بود. اما در آزمایشی که توسط میلومرکامادیك 

( انجام شده است، رابطه بین وزن دانه و 83و جروویچ )
ما معموالً مشاهده دار گزارش شده است. اعملکرد غیر معنی

دهنده عملکرد همبستگی منفی شود بین اجزاء تشکیلمی
وجود داد و با افزایش تعداد دانه به علت افزایش ظرفیت 

ای، طبیعی است که مخزن در مقابل مقدار ثابتی از مواد ذخیره
در ظرفیت مخزن، تعداد کمتری ماده ذخیره شود و بالعکس و 

اهیت روابط بین اجزاء صرفاً این نکته قابل توجه است که م
 (.8) نمایدژنتیکی نبوده و از محیطی به محیط دیگر تغییر می

 
 جو حاصل از تالقی بادیا و کویر 3Fخانواده  واریانس صفات مورد بررسی در تجزیه -8جدول 

Table 1. Analysis of variance studied traits in F3 families of barley derived Badia × Kavir cross 
 میانگین مربعات  

منابع 
 تغییر

درجه 
 آزادی

تعداد کل 
 سنبله

وزن 
هزار 
 دانه

شاخص 
 برداشت

تعداد دانه 
طول  عملکرد دانه در سنبله

 پدانکل
طول 
 دانه

طول 
 برگ

تعداد بذر 
 جوانه زده

ارتفاع 
 بوته

قطر 
 دانه

 3/13ns 8/38ns **13/80060 ns30/881 *30/3 64/1* 4202610** 24/12** 80/61** 46/6** 31/03202** 834 ژنوتیپ
 32/3 41/882 55/4235 16/8 65/3 48/6 0/8341105 31/02 30/2 33/8 15/81620 283 خطا

11/2 50/24 ضریب تغییرات  11/0 51/85  15/84 35/1 18/6 45/80 18/25 31/3  35/6 

 دارمعنیدرصد و غیر  5و  8دار در سطح احتمال به ترتیب معنی: ns و **، *
 

 کویر ×جو حاصل از تالقی بادیا  3Fخانواده  واریانس صفات مورد بررسی در جدول تجزیه -8ادامه جدول 
Table 1. Continued Analysis of variance studied traits in F3 families of barley derived Badia × Kavir cross 

منابع 
 تغییر

درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

اد تعد
 سنبلچه

روز تا 
سنبله 
 دهی

طول 
 ریشك

قطر 
 پدانکل

طول 
 سنبله

 کل پنجه
عملکرد 
 بیولوژیکی

 وزن برگ
روز تا 

رسیدگی 
 فیزیولوژیك

طول 
دوره پر 
شدن 
 دانه

وزن کل 
 سنبله

 ns46/8 **61/6 **20/8 3/84ns 3/43** **42/26436 **83328031 **333343/3 **51/0 **33/0 **63/12341 834 ژنوتیپ

02/0 83/8 283 طاخ  62/3  80/3  21/3  61/2316 01018620 333304/3 21/2 11/2 43/58436 

12/82 ضریب تغییرات  55/8 81/6 36/80 13/3 31/85 08/81 25/25 36/3 14/4 84/26 

 داردرصد و غیر معنی 8و  5حتمال دار در سطح ابه ترتیب معنی: ns و **، *
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 کویر از نظر صفات مورد بررسی× جو حاصل از تالقی بادیا  3Fهای یسه میانگین خانوادهمقا -2جدول 

Table 2. Comparison of means traits in F3 families of barley from Badia × Kavir cross 

 های دارای ارزش باالتردرصد خانواده 5 صفت
های دارای ارزش درصد خانواده 5

 ترپایین
t 

، 21(3/123، )60(0/100، )835(3/8303) سنبله )مترمربع(تعداد 
(0/181)832(،3/185)86 

(3/035)51( ،3/013)81( ،3/045)53 ،
(3/043)83(،0/001)13 

ns30/8 

 تعداد بذر سبز شده
(33/133)835( ،61/046)834 ،

(00/000)13( ،00/021)00( ،61/028)60 

(61/816)16( ،61/816)23 ،
(00/810)04( ،00/851)8 ،

(33/823)13 

*13/2 

 کل پنجه
(53/502)0( ،53/521)86( ،53/532 )50 ،

(53/412)88( ،53/411)830 
(33/863)32( ،53/852)16 ،

(53/852)51( ،53/32)34( ،53/61)83 
**23/81 

 وزن سنبله )گرم(
(0/8265)835( ،1/8253)23( ،3/8813)60 ،

(3/8861)3(،6/8865)5 
(5/511)16( ،1/516)13( ،0/561)83 ،

(0/560)13( ،1/482)53 
**80/81 

 وزن هزار دانه )گرم(
(15/03)36( ،63/03)1( ،61/03)10 ،

(65/03)64( ،68/03)11 
(21/05)835( ،38/05)00( ،33/04)04 ،

(41/04)31( ،13/02)31 
**21/88 

عملکرد بیولوژیکی )کیلوگرم در 
 هکتار(

(21253)45( ،26625)15( ،26481)4 ،
(26825)51( ،25533)40 

(80253)50( ،80351)15( ،80333)38 ،
(88625)43( ،83180)86 

**44/28 

 عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار(
(0/3051)61( ،3/3830)60( ،3/3830)838 ،

(0/3331)21( ،3/3338)830 

(0/4133)50( ،1/4603)43 ،
(1/4431)13( ،0/4088)83 ،

(0/0340)53 

**38/21 

 شاخص برداشت
(46/44)50( ،55/44)11( ،22/44)65 ،

(15/40)86( ،54/40)830 
(31/21)10( ،15/26)24( ،15/26)83 ،

(50/26)53( ،25/20)13 
**40/28 

 تعداد دانه در سنبله
(46/44)50( ،55/44)11( ،22/44)65 ،

(15/40)86( ،54/40)830 
(82/03)25( ،81/23)15( ،51/21)52 ،

(68/21)16( ،12/26)86 
**10/80 

 ر(متارتفاع )سانتی
(66/823)01( ،66/886)834( ،66/886)15 ،

(66/880)51( ،33/880)64 
(00/36)36( ،66/35)31( ،33/35)2 ،

(33/13)48( ،00/11)8 
**56/5 

 متر(طول پدانکل )سانتی
(32/06)4( ،24/08)12( ،36/03)21 ،

(38/03)12( ،11/03)62 
(31/25)15( ،05/25)22( ،30/24)01 ،

(13/24)14( ،04/24)65 
**21/5 

 متر(قطر پدانکل )میلی
(42/0 )33( ،05/0)40( ،21/0)63 ،

(21/0)83( ،31/0)16 
(08/2)53( ،21/2)16( ،21/2)05 ،

(26/2)44( ،24/2)20 
**11/86 

 متر(طول سنبله )سانتی
(04/6)13( ،28/6)00( ،81/6)06 ،

(81/6)51( ،85/6)82 
(38/4)11( ،33/4)16( ،13/4)25 ،

(13/4)13( ،65/4)6 
**61/22 

 متر(طول ریشك )سانتی
(16/84)13( ،12/84)51( ،60/84)8 ،

(01/84)24( ،36/84)21 
(12/88)52( ،18/88)25( ،51/88)56 ،

(46/88)50( ،04/88)834 
**32/81 

 متر(طول برگ )سانتی
(02/82)82( ،13/88)62( ،43/88)4 ،

(42/88)21( ،00/88)86 
(68/1)35( ،51/1)15( ،41/1)24 ،

(03/1)52( ،23/1)66 
**31/86 

 وزن برگ )گرم(
(30/3)4( ،30/3)02( ،30/3)82( ،30/3)83 ،

(30/3)48 
(38/3)15( ،38/3)53( ،38/3)3 ،

(38/3)16( ،38/3)61 
ns 

 متر(طول دانه )میلی
(32/85)45( ،36/82)80( ،38/82)12 ،

(11/82)13( ،16/82)34 
(38/3)15( ،38/3)53( ،38/3)3 ،

(38/3)16( ،38/3)61 
**34/4 

 متر(قطر دانه )میلی
(54/2)13( ،52/2)5( ،43/2)62( ،41/2)24 ،

(41/2)11 
(82/2)23( ،83/2)48( ،83/2)81 ،

(33/2)53( ،36/2)03 
**12/20 

 تعداد سنبلچه در سنبله
(56/83)82( ،33/83)60( ،36/3)51 ،

(16/3)80( ،13/3)83 
(40/1)34( ،06/1)1( ،26/1)32 ،

(80/1)25( ،36/1)16 
**08/81 

 روز تا سنبله دهی
(33/823)10( ،33/823)04( ،33/823)81 ،

(66/883)43( ،00/883)05 

(00/884)11( ،00/884)62 ،
(00/884)835( ،00/884)32 ،

(00/880)13 

**50/20 

 روز تا رسیدگی فیزیولوژیك
(00/854)2( ،66/850)81( ،00/850)48 ،

(00/850)46( ،33/850)08 

(00/843)34( ،33/843)3 ،
(33/843)06( ،33/841)13 ،

(33/841)60 

**51/80 

 طول دوره پر شدن دانه
(33/01)835( ،66/06)46( ،66/06)18 ،

(00/06)63( ،00/06)54 
(66/02)65( ،00/02)16( ،00/02)43 ،

(33/02)04( ،33/02)05 
**64/24 

 
 کویر ×جو حاصل از تالقی بادیا  3Fسل خانواده ن 835ضرایب همبستگی ساده بین صفات زراعی و مورفولوژیکی  -0 جدول

Table 3. Simple correlation coefficients between agronomic and morphological traits in F3 families of Badia × Kavir  
              cross 

 88 83 3 1 1 6 5 4 0 2 8 صفت شماره
           8 تعداد کل سنبله 8
          8 68/3** دهتعداد بذر سبز ش 2
         ns84/3 8 62/3** کل پنجه 0
        8 41/3** 42/3** 14/3** وزن کل سنبله 4
       ns336/3- ns335/3- ns33/3 ns28/3 8 وزن هزار دانه 5
      ns86/3 **25/3 **21/3 ns31/3 8 00/3** عملکرد بیولوژیکی 6
     8 55/3** 28/3* 51/3** 43/3** 25/3** 51/3** عملکرد دانه 1
    ns11/3 ns81/3 *83/3 ns33/3 **05/3- *23/3 8 22/3* شاخص برداشت 1
   ns34/3- ns81/3- ns38/3 ns835/3 ns82/3 **25/3 ns86/3 ns84/3- 8 تعداد دانه در سنبله 3
  ns82/3 ns32/3 ns84/3 ns86/3 ns35/3 *28/3 **08/3 ns36/3- ns33/3- 8 ارتفاع 83
 ns30/3 ns30/3 ns34/3- ns86/3 ns35/3 *28/3 ns81/3 ns80/3- **02/3 *3/22 8 طول پدانکل 88

 باشد.دار بودن میدار بودن در سطح احتمال یك و پنج درصد و عدم معنیدهنده معنیبه ترتیب نشان ns:و  **،*
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 832........ ............................................................................ کویر با ×جو حاصل از تالقی بادیا های و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در نسل ژنتیکی عتنو

 کویر ×جو حاصل از تالقی بادیا  3Fنسل  وادهخان 835ضرایب همبستگی صفات زراعی و مورفولوژیکی  -0ادامه جدول 
Table 3. Continued Simple correlation coefficients between agronomic and morfological traits in 105 family of  
                    crosses Badia×Kavir 

 82 88 83 3 1 1 6 5 4 0 2 8  صفت

 ns30/3 ns32/3- ns30/3- ns86/3 ns34/3 **22/3 *83/3 ns83/3 **05/3 ns82/3 **03/3 8 قطر پدانکل 82

 3/81ns 3/35ns 3/34ns *83/3 -3/86ns *28/3 *88/3 -3/88ns **46/3 3/82ns *20/3 **06/3 طول سنبله 80

 3/36ns -3/31ns -3/31ns 3/31ns 3/38ns 3/33ns 3/83ns -3/80ns **03/3 **25/3- 3/86ns 3/81ns- طول ریشك 84

 3/36ns -3/82ns 3/34ns 3/86ns 3/30ns 3/85ns 3/31ns -3/36ns *28/3 3/32ns **26/3 3/86ns طول برگ 85

 3/36ns 3/31ns **06/3 3/34ns *24/3 3/83* -3/86ns **03/3 *20/3 **04/3 **03/3 20/3* وزن برگ 86

 3/34ns -3/38ns -3/31ns 3/30ns 3/83ns *22/3 3/30ns -3/31ns *24/3 3/30ns *83/3 3/35ns- طول دانه 81

 3/36ns 3/31ns 3/36ns 3/83ns **08/3 3/338ns 3/31ns -3/34ns 3/84ns 3/33ns 3/80ns 3/35ns- قطر دانه 81

83 
تعداد 

سنبلچه در 
 سنبله

3/36ns 3/31ns 3/36ns 3/83ns **08/3 3/338ns 3/31ns -3/34ns 3/84ns 3/33ns 3/80ns 3/35ns 

  روز تا 23
 دهیسنبله

3/36ns 3/88ns 3/36ns *23/3 -3/38ns *23/3 3/83ns -3/83ns **43/3 3/33ns 3/81ns **41/3 

روز تا  28
 رسیدگی

-3/83ns *23/3- -3/32ns -3/86ns -3/85ns -3/33ns 
-3/86

ns 3/38ns -3/36ns *28/3- *24/3- *83/3- 

طول دوره پر  22
 شدن دانه

-3/31ns 3/331ns 3/30ns 3/38ns -3/31ns 3/35ns *24/3 3/31ns -3/36ns **21/3 *23/3 **21/3 

 باشددار بودن میدار بودن در سطح احتمال یك و پنج درصد و عدم معنیدهنده معنیبه ترتیب نشان ns:و  **،*
 

 

 کویر × جو حاصل از تالقی بادیا 3Fنسل  خانواده 835ضرایب همبستگی صفات زراعی و مرفولوژیکی  -0ادامه جدول 
Table 3. Continued Simple correlation coefficients between agronomic and morphological traits in F3 families of Badia  
              × Kavir cross 

 22 28 23 83 81 81 86 85 84 80  صفت
          8 طول سنبله 80
         3/33ns 8 طول ریشك 84
        3/81ns 8 02/3** گطول بر 85
       8 41/3** 26/3** 40/3** وزن برگ 86
      3/31ns 3/84ns 3/30ns 3/30ns 8 طول دانه 81
     3/82ns -3/86ns -3/88ns 3/31ns 8 -03/3** قطر دانه 81
    3/33ns -3/80ns 8 53/3** 48/3** 21/3** -03/3** تعداد سنبلچه در سنبله 83
   3/331ns 3/80ns 3/31ns -3/35ns **00/3- 3/86ns 8 63/3** سنبله دهی روز تا 23
  3/34ns -3/34ns *83/3 3/35ns -3/84ns **03/3- 3/88ns **64/3 8 روز تا رسیدگی 28
 3/35ns -3/32ns -3/35ns -3/33ns 3/81ns -3/83ns **63/3- 3/31ns 8- 08/3** طول دوره پر شدن دانه 22

 باشد.دار بودن میدار بودن در سطح احتمال یك و پنج درصد و عدم معنیدهنده معنیه ترتیب نشان: بns و **، *
 

 گام و تجزیه علیتبهرگرسیون گام
صفات  و دانه عملکرد بین ارتباطبا توجه به پیچیدگی      

تاثیر  صفاتاین  از برخی که است ، قابل انتظارآن موثر بر
منظور تعیین به .داشته باشند دانه دتغییرات عملکربیشتری بر 

صفات با بیشترین تأثیر بر عملکرد دانه و تعیین سهم هر یك 
نتایج حاصل گام استفاده شد. بهاز صفات، از رگرسیون گام

های مستقل وزن کل سنبله، نشان داد که متغیر( 4)جدول 
عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و ارتفاع گیاه به ترتیب 

درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کردند.  62و  63، 53، 00
ای بر اساس نتایج رگرسیون مرحله( 23) زاده و همکارانزکی

اظهار شد که عملکرد بیولوژیك، وزن دانه در سنبله و تعداد 
ترین اجزای عملکرد بوده و سهم سنبله در مترمربع از مهم

( 1)اران مؤثرتری در توجیه عملکرد دانه داشتند. حرب و همک
گام در گندم نشان دادند بهبا استفاده از تجزیه رگرسیون گام

که صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیك، تعداد دانه در 
سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و وزن دانه در سنبله 

منظور به بیشترین عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی هستند.
های ساده و گیتر نتایج حاصل از همبستتفسیر جامع

گام و نیز تعیین روابط علت و معلولی جهت بهرگرسیون گام
تعیین اثر مستقیم و غیرمستقیم اجزاء و صفات از تجزیه علیت 
استفاده شد. برای انجام تجزیه علیت عملکرد دانه به عنوان 

متغییر وابسته )معلول( و صفات موجود در مدل رگرسیونی 
های مستقل )علت( در نظر گرفته عنوان متغییربه گامبهگام

( نشان داد که بیشترین و 4شد. نتایج تجزیه علیت )جدول 
کمترین اثرات مستقیم به ترتیب مربوط به صفات عملکرد 

( بود. در این مطالعه 863/3( و ارتفاع بوته )54/3بیولوژیکی )
 ( و54/3عملکرد بیولوژیك دارای اثر مستقیم مثبت و باال )

( اثر -822/3فت از طریق شاخص برداشت )همچنین این ص
غیرمستقیم منفی بر عملکرد دانه داشت ولی اثر غیرمستقیم 

( 305/3/( و ارتفاع بوته )330آن از طریق وزن کل سنبله )
با توجه به اثر مستقیم باالی عملکرد  مثبت و کوچك بود.

داری همبستگی آن با عملکرد دانه در سطح بیولوژیکی و معنی
عنوان معیار گزینش برای تواند بهاین صفت می یك درصد

آقا میری و همکاران سید بهبود عملکرد دانه انتخاب شود. 
که بر اساس نتایج تجزیه علیت صفت عملکرد بیولوژیك  (86)

دارای بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه بود  332/3
ررسی نیز در ب (83)واعظی  با نتایج این تحقیق مشابه است.

های بومی گندم دوروم، صفات عملکرد نمونه از توده 533
گام بهبیولوژیك و شاخص برداشت را از طریق رگرسیون گام

بر روی عملکرد دانه مؤثر دانست. نتایج تحقیق دیگری مشابه 
( و 15/3بوده و نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت )
لکرد دانه بیشترین اثر مستقیم بین عملکرد بیولوژیك و عم
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( وجود داشت. پس از عملکرد بیولوژیکی شاخص 51/3)

. اثر (83) ( بر عملکرد دانه داشت044/3برداشت اثر مستقیم )
غیرمستقیم این صفت بر عملکرد دانه از طریق صفت وزن 

( افزاینده و از طریق صفات عملکرد 365/3کل سنبله )
ه بود. اثر ( کاهند-333/3( و ارتفاع بوته )-834/3بیولوژیکی )

/(، در حالی که 043مستقیم وزن کل سنبله با عملکرد دانه )
، شاخص آن از طریق عملکرد بیولوژیك اثر غیرمستقیم

بود.  325/3و  366/3، 858/3برداشت و ارتفاع بوته به ترتیب 
( بود. بر 863/3ترین اثر مستقیم مربوط به ارتفاع بوته )کم

توان صفات علیت میاساس نتایج به دست آمده از تجزیه 
 را به عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و وزن کل سنبله

های مناسب برای گزینش عملکرد دانه معرفی عنوان شاخص
کرد. در تحقیقی مشخص شد که سرعت تولید دانه و عملکرد 

(. 6مستقیم بر عملکرد را داشت ) بیولوژیك بیشترین تأثیر
ت مستقیم و مثبت بر همچنین اظهار شد که بزرگترین اثرا

عملکرد دانه مربوط به صفات عملکرد بیولوژیك و شاخص 
برداشت بود و بزرگترین تأثیر مستقیم و منفی مربوط به صفت 

 (.88)ارتفاع گیاه بود 
 ایتجزیه خوشه

  چند تحلیل و های تجزیهروش از یکی ایخوشه تجزیه     
 

 یك مطالعه مورد هایبندی ژنوتیپگروه برای که است متغیره

 هیبریداسیون در والدین و محیطی و تعیین ژنتیکی نظر از گیاه
این پژوهش برای نشان دادن ارزش هر یك  در .باشدمفید می
ها از نظر صفات مورد ارزیابی، درصد انحراف میانگین از گروه

 ها از میانگین کل محاسبه شد و جهت گروههر یك از خوشه
بندی به روش وارد ش خوشهاز رو 3Fهای بندی خانواده

های مورد مطالعه بندی خانوادهبر اساس این گروه استفاده شد.
با توجه به نتایج تجزیه  .(8در دو گروه قرار گرفتند )شکل 

ای گروه اول از نظر تمام صفات به جز شاخص برداشت، خوشه
دهی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیك دارای ارزش روز تا سنبله

های گروه دوم از لحاظ یانگین کل بودند اما خانوادهباالتر از م
تر از میانگین کل را دارا بودند )جدول اکثر صفات ارزش پایین

اگر میانگین یك صفت در یك گروه، از میانگین کل آن (. 6
صفت باالتر باشد آن گروه از نظر ارزش، بیشتر از متوسط 

ین دو گروه از بررسی و مقایسه ا(. 82ها خواهد بود )ژنوتیپ
دلیل به اولهای خوشه رسد که خانوادهچنین به نظر می

برخورداری انحراف میانگین مثبت از نظر صفات مؤثر بر 
عملکرد دانه از جمله وزن هزار دانه، وزن سنبله و تعداد دانه 

های عنوان اجزای اصلی عملکرد برتر از خانوادهدر سنبله به
 .شناخته شدند دوم گروه

 کویر ×جو حاصل از تالقی بادیا  3Fای برای عملکرد دانه در جمعیت نتایج رگرسیون مرحله -4جدول 
ley derived Badia × Kavir crosspopulation of bar3 Result of stepwise regression analysis for grain yield in F .Table 4 

 F 2R خطای استاندارد ضریب رگرسیون صفات وارد شده به مدل
 003/3 81/50 23/363 538/2 وزن کل سنبله

 531/3 10/52 31/143 815/3 عملکرد بیولوژیکی
 633/3 48/53 13/162 151/15 شاخص برداشت

 624/3 40/48 31/140 441/03 ارتفاع گیاه
 
 
 
 
 
 

 کویر ×ل از تالقی بادیا حاص جو 3Fتجزیه ضرایب همبستگی به اثرهای مستقیم و غیرمستقیم برای عملکرد دانه در جمعیت  -5جدول 
Table 5. Correlation coefficient analysis to direct and indirect effects for grain yield in in the F3 population of barley  
               derived Badia × Kavir cross 

   اثرات غیرمستقیم 

 صفت اثر مستقیم عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت بلهوزن کل سن ارتفاع بوته همبستگی با عملکرد دانه
 عملکرد بیولوژیکی 541/3 - -822/3 330/3 305/3 (555/3**)
 شاخص برداشت 044/3 -834/3 - 365/3 -333/3 (235/3*)
 وزن کل سنبله 043/3 858/3 366/3 - 325/3 (514/3**)

 ارتفاع بوته 863/3 823/3 -323/3 355/3 - (084/3**)

     011/3  اثر باقی مانده 
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 حاصل از تالقی  جو 3Fدر جمعیت  ایخوشه تجزیه از حاصل هایگروه صفات ها از میانگین کل برایها و انحراف آنمیانگین گروه -6جدول 
 کویر ×بادیا             

Table 6. Groups and their average deviation from the mean for traits due to resulted claster analysis in the F3  

                         population of barley derived Badia × Kavir cross 

  گروه 

  اول دوم 

 صفات میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین کل

14/465  45/33-  b(93/433) 43/33  a(99/666) تعداد کل سنبله 
95/415  43/44-  a(59/513) 43/44  a(64/566) تعداد بذر سبز شده 
65/341  64/33-  )594/66(b 64/33  a(69/315) کل پنجه 
33/991  59/19-  )934/61(b 3/19  )933/63(a وزن کل سنبله 
94/35  55/6-  a(63/35) 55/6  a(65 /39) وزن هزار دانه 

44/49664  13/315-  )45444/51(b 94/4943  )54649/36(a عملکرد بیولوژیکی 
69/5453  96/699-  )6153/53(b 95/699  )5955/96(a عملکرد دانه 

49/36  16/6  a(61/35) 16/6-  a(45/36) شاخص برداشت 
54/34  45/6-  a(63/34) 45/6  a(95/34) تعداد دانه در سنبله 
53/466  59/4-  a(11/464) 3/4  a(63/469) ارتفاع 
35/59  53/6-  a(69/59) 51/6  a(46/59) طول پدانکل 
69/5  66/6-  )5/65(b 65/6  )5/54(a قطر پدانکل 
44/4  44/6-  )4/11(b 45/6  )4/65(a طول سنبله 
56/45  66/6-  a(56/45) 65/6  a(93/45) طول ریشک 
94/9  41/6-  a(55/9) 44/6  a(66/46) طول برگ 
65/6  66/6  )6/65(a 66/6  )6/65(a وزن برگ 
35/9  66/6-  a(56/9) 65/6  a(39/9) طول دانه 
34/5  64/6  a(35/5) 66/6  a(34/5) قطر دانه 
66/9  53/6-  )9/35(b 51/6  )9/91(a هتعداد سنبلچه در سنبل  
95/446  69/6  a(64/445) 65/6-  a(96/446) دهیروز تا سنبله  
15/433  66/49  a(43/444) 66/49-  a(14/444 وژیکروز تا رسیدگی فیزیول  
15/31  65/6-  a(14/31) 36/6  a(46/31) طول دوره پر شدن دانه 
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 Wardبه روش  کویر ×حاصل از تالقی بادیا  جو 3Fجمعیت  ايخوشه تجزیه از حاصل دندروگرام -8 شكل
Figure 1. Dendrogram of cluster analysis in the F3 population of barley derived the Badia × Kavir cross based on 

Ward method 
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Abstract 
     In order to study the genetic diversity and the relationship between yields with some 
morpho-physiological traits,     families of F  barley derived from cross Badia and Kavir were 
planted in randomized complete block design in three replications at the research field of 
Gonbad Kavous University, during     -    . Results showed that grain yield and its 
components, had high genetic variability, and Significant differences were observed among 
studied taraits except grain length, leaf length, pedancle diameter, number of spikelets and plant 
hight. Grain yield had the highest correlation ( .  

**
) with Spike weight. The results of step 

wise regression showed that biological yield, harvest index, spike weight and plant hight had 
high contributions on grain yield. Based on the results of Path analysis the most direct and 
indirect effects in increasing grain yield, belong to biological yield ( .  ) and spike weight 
( .  ) respectively, So these traits were identified as the most important components affecting 
on grain yield and can be used as selection criteria for yield improvement. Cluster analysis 
based on measured traits studied families divided into two groups that there was significant 
differences some of the traits in the between of groups, and the first group was chosen as 
desirable group. 

 
Keywords: Barley, Correlations, Cluster analysis, Genetic diversity, Path analysis 
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