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 خالصه
 

 میزان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آنها بر عملکرد دانه و مطالعه             ،به منظور بررسی اهمیت نسبی صفات زراعی      
در مزرعه  1381-82 در سال زراعی      ، تحت شرایط دیم و فاریاب       پ ژنوتی 26 ،اثر خشکی بروی این صفات     

بیست ویک صفت مرفولوژیک وزراعی اندازه گیری       . ده کشاورزی دانشگاه تهران کشت شدند      تحقیقاتی دانشک 
بر .  های مورد مطالعه از نظر تمامی صفات مورد ارزیابی شده اختالف معنی داری مشاهده شد               پبین ژنوتی . شدند

 وزن هزار   ،ر تک بوته   عملکرد دانه د   ، تعداد برگ  ، طول پدانکل  ، ارتفاع ساقه  ،اثر خشکی  تعداد روز تا رسیدگی      
در نمودار پراکنش   (ولی در مورد سایر صفات اثر خشکی معنی دار نبود            .  و شاخص برداشت کاهش یافت      هدان

 ، طول پدانکل  ،همبستگی عملکرد دانه در تک بوته با ارتفاع ساقه           ). بارندگی و نیاز آبی گیاه مشخص است        
 متوسط تعداد دانه    ، وزن کل سنبله ها   ، وزن سنبله اصلی   ،س بیوما ، تعداد برگ  ، سنبلچه های بارور  ،سنبلچه های کل 

رگرسیون چند متغیره   .  عملکرد کاه و کلش و شاخص برداشت مثبت و معنی دار بود             ،ه وزن هزار دان   ،در سنبله 
 متوسط تعداد   ، شاخص برداشت  ، عملکرد کاه و کلش    ، بیوماس :خطی نشان داد که در شرایط فاریاب شش صفت        

 درصد از تغییرات موجود در عملکرد دانه در          8/98زن هزار دانه و تعداد روز تا گلدهی تقریباً            و ،دانه در سنبله  
 ، وزن هزار دانه   ، متوسط تعداد دانه در سنبله     :تک بوته را در این ارقام توجیه می نماید و در شرایط دیم پنج صفت             

رات موجود در عملکرد تک بوته را        درصد از تغیی   7/97 و شاخص برداشت تقریباً      ش عملکرد کاه و کل    ،بیوماس
نتایج تجزیه علیت در شرایط فاریاب نشان داد که اثر مستقیم بیوماس و شاخص                . در این ارقام توجیه می نماید    

اثر غیر مستقیم صفات بر روی یکدیگر خیلی کم         . برداشت برروی عملکرد دانه در تک بوته مثبت و باال می باشد           
در شرایط دیم نیز    . توسط تعداد دانه در سنبله و عملکرد کاه و کلش مثبت و باال بود               اثر غیر مستقیم م    ابود و تنه  

بیوماس بیشترین اثر مستقیم را بر روی عملکرد دانه در تک بوته داشت و سایر صفات اثرشان بصورت مستقیم                      
متوسط تعداد  : ت دیگر صفا  غیرمستقیماما بجز شاخص برداشت  اثر        . بروی عملکرد دانه در تک بوته ناچیز بود        

 بر عملکرد دانه در تک بوته از طریق بیوماس مثبت و باال               ش وزن هزار دانه و عملکرد کاه و کل         ،دانه در سنبله  
 متوسط تعداد   ،)بیوماس(نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که خصوصیاتی از قبیل عملکرد بیولوژیک                 . بود

کلش و شاخص برداشت را می توان به عنوان شاخصهایی برای             عملکرد کاه و      ، وزن هزار دانه   ،دانه در سنبله  
ولی ترتیب اثر این صفات در دو شرایط دیم         . انتخاب ارقام با  عملکرد باال در شرایط دیم و فاریاب توصیه نمود             

به . (نقش عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه و کلش در شرایط دیم کم رنگ تر می شود              . و فاریاب شبیه هم نیست    
عنی است برای مثال ما نمی توانیم در شرایط دیم بوته های بزرگ با رشد رویشی زیاد داشته باشیم چون به                      این م 
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دلیل تخلیه رطوبت در مرحله رشد زایشی با خشکی روبرو شده و عملکرد کاهش می یابد در صورتی که در                        
  ).    شرایط آبی می توانیم با تولید بوته های بزرگ عملکرد را باال ببریم

 
  سنبلچه، سنبله، بیوماس، شاخص برداشت،آبی ، خشکی،جو :واژه هاي كليدي

 
 قدمهم

vulgare Hordeum          دامنه سازگاري وسيعي دارد و در 
در تعداد زيادي از نقاط سردسير و نيمه           تمام نواحي معتدله و   

 از  خشكي هاي گرما و    تنش ).٣(شود   گرمسير دنيا توليد مي    
ي توليد دانه غالت در       حدود کننده  عوامل محيطي م   نتري اصلي

 حاصل  عملكردکاهش  . باشد  مي خشك ديمزارهاي مناطق گرم و   
ي   شدن مراحل رشد و اندازه      ه ناشي از کوتا   از تاثير تنش عمدتاً   

 .)٢١( باشد گياه مي
 متحمل به تنش به دو        يها ژنوتيپکردن   انتخاب و جدا   

صفات بر اساس   ( غيرمستقيم و )عملكردسنجش  (روش مستقيم   
 ) که با تحمل تنش همبستگي دارند      فيزيولوژيكمورفولوژيک و   

 منابع موجود در مورد اصالح ارقام براي           .)٣١( شود انجام مي 
اعمال  ترين روش  دهد که کارآمد    نشان مي  خشكيسازش به   

ي آنها بر    گزينش همزمان بر اساس چندين صفت است که همه         
. )٣٣( گذارند  گياه زراعي در شرايط تنش تاثير مي            عملكرد

قابليت هر صفت خاص به عنوان معيار انتخاب به ميزان تاثير آن            
سهولت و سرعت انتخاب، ميزان تنوع،          دانه، عملكردصفت بر   

در سالهاي   ).٢٧( وراثت پذيري و هزينه گزينش آن بستگي دارد       
اخير چنين مطالعاتي در سراسر جهان انجام شده است ولي               

ا شرايط خاص يک منطقه يا يک کشور        نتايج اين مطالعات بايد ب    
 منطقه روي عملکرد دانه اثر       يك چه بسا صفتي در    .سازگار باشد 

مثبت داشته باشد ولي در منطقه ديگري اين رابطه صدق نکند             
حتي در مناطق مختلف يک      و اکشوره بدر اغل به همين دليل    

هايي با هدف يافتن روابط بين صفات مختلف انجام          کشور بررسي 
 را که در دو محيط مختلف       عملكرديبه نظر فالکونر     .ستشده ا 
 بايد دو صفت در نظر       بلكهشود نبايد يک صفت      گيري مي  اندازه

گرفت زيرا مکانيسمهاي فيزيولوژيک درگير تا حدودي متفاوت          
اي متفاوت    تا اندازه   عملكردنهاي الزم براي توليد       ژهستند و    
 با  )فته شده است   گر ۱۳ اين مطلب از منبع    ()١٣( خواهند بود 

گياه سازگار با آنها     هاي مقاومت به خشکي و     توجه به استراتژي  
در واقع ممکن    کند که استراتژي سوم آن در باره جو صدق مي          

اي متفاوت   نهايي که در شرايط آبي بيان ميشوند تا اندازه         ژاست  
شوند در نتيجه    از ژنهايي باشند که در شرايط خشکي بيان مي          

گياهي مثل جو در هر شرايطي براي آن شرايط          بهتر است براي    
 بر  خشكيترين روش انتخاب ارقام مقاوم به          ساده .)اصالح کرد 

سکارلي و  . )٧(  آنها در شرايط تنش است      عملكرداساس مقدار   
در بررسي ارتباط بين عملکرد دانه در مناطق          )١٩٩٢( همکاران

کننده  دارند که اللهاي کنترل       بيان مي   هپر بازد  کم بازده و   
 دانه در مناطق کم بازده و پر بازده تا حدودي متفاوت               عملكرد

هاي  باشند و لذا به کارگيري ارقام جو انتخاب شده در محيط            مي
يا عدم بروز واکنش مثبت در         العمل منفي و    با عکس  هپر بازد 

 .شود محيط کم بازده مواجه مي
 ميزان  نهدف از اين تحقيق بررسي اهميت نسبي و تعيي           

عملکرد تک  غير مستقيم صفات زراعي مؤثر بر         ير مستقيم و  تاث
 ارقام جو به منظور دستيابي به معيارهايي براي انتخاب در             بوته

 . هاي بهنژادي بوده است جهت بهبود عملكرد اين گياه در برنامه
 
 ها روش مواد و

 در مزرعه تحقيقاتي     ۱۳۸۱-۸۲اين آزمايش در سال زراعي       
ارقام جو   .گاه تهران در کرج انجام شد       کشاورزي دانش  دانشكده

اين  . بود )۱جدول( ژنوتيپ   ۲۶بکار رفته در اين آزمايش شامل        
 در دو محيط ديم و فارياب با سه تکرار در            ۱۳۸۱ پائيزارقام در   

هاي کامل    از طرح آزمايشي بلوک       .هر محيط کشت شدند     
فاصله دو   ). مشاهده ۵با  ( اي استفاده شد   تصادفي چند مشاهده  

  هر  متر بود هر رقم در       ۴۰فارياب از يک ديگر       يط ديم و  مح
بوته در   ۳۰۰  حدود يتراکمتکرار بصورت سه خط دو متري با         

 سانتيمتر و   ۲۵ يكديگر فاصله خطوط از      .متر مربع کشت شد    
گيري صفات فقط از     براي اندازه  . نيز يک متر بود     اتکرارهفاصله  
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در هر تکرار    پ از هر ژنوتي   با حذف اثر حاشيه   خط وسط سه خط     
ر سال زراعي   دي آزمايشي    مجموع بارندگي در دوره    .استفاده شد 

پراکنش بارندگي با نياز آبي      ( ميليمتر بود  ۳۳۰ برابر با  ۸۲-۱۳۸۱
هيچ گونه تيمار کودي به زمين         .)گياه نشان داده شده است      

: گيري عبارت بودند از     صفات مورد اندازه    .آزمايش اعمال نشد   
هاي بارور،   تعداد روز تا گلدهي، پنجه       دگي،تعداد روز تا رسي    

طول ريشک، تعداد گره     طول خوشه،  طول پدانکل،  ارتفاع ساقه، 
 هاي بارور،  سنبلچه تعداد   ها، تعداد کل سنبلچه   در ساقه اصلي،  

ي يک  ها بيوماس، وزن سنبله اصلي، وزن کل سنبله       تعداد برگ، 
کرد دانه   عمل ،متوسط تعداد دانه در سنبله      ،وضعيت کرک  بوته،

 و  شو کل  کاه   عملكرد رنگ بذر،   دانه، هزاروزن   ،در تک بوته  
با تقسيم عملکرد    اين صفت براي تک بوته و      ( شاخص برداشت 

  .)دانه تک بوته بر روی وزن کل تک بوته بدست آمده است
 

  رقم زراعي جو استفاده شده در آزمايش۲۶ اسامي -۱جدول
تعداد پر رديف ارقام تعداد پر ديفر ارقام

 ۱ ايمر پرAleos ۱۴ ۶ پر٦
 ۲ دشت  پرNumar ۱۵ ۶  پر۶
 ۳ والفجر  پر۲ ۱۶ كوير  پر۶
 ۴ ارس  پر۲ ۱۷ راديكال  پر۶
 ۵ تركمن  پر۲ ۱۸ ارم  پر۶
 ۶ ماكوئي  پرHebe ۱۹ ۶  پر۲
 ۷ افضل  پرC63 ۲۰ ۶  پر۶
 ۸ پرداكتيو۸  پرTerean78 ۲۱ ۶  پر۶
’Gloria’s’/copal’s  پر۶  ۹ جنوب ر پ۲ ۲۲
 ۱۰ ريحان  پر۶ ۲۳ سينا  پر۲
 ۱۱ ۴گرگان  پرMorocco9-75 ۲۴ ۶  پر۶
 Badia ۱۲  پرKavir/badia ۲۵ ۶  پر۶
Roho/Mazarka  پر۲ ۲۶ رجوز  پر۶ ۱۳ 

 
تجزيه واريانس براي صفات در دو محيط بصورت تجزيه              

هاي کامل تصادفي انجام     مرکب و براي هر محيط بصورت بلوک       
گيري شده در هر     هاي ساده در بين صفات اندازه      همبستگي .شد

گيري شده با خودشان     نيز بين صفات اندازه    يک از دو محيط و     
 بر  خشكيبه منظور مطالعه اثر       .در دو محيط محاسبه گرديد     

 ن ژنوتيپ ها و همچني   صفات مورد مطالعه مقايسه ميانگين براي      
 سپس به  .عدم تنش انجام شد      شرايط تنش و    براي مقايسه 

 در تک   منظور تعيين ميزان تاثير صفات موثر در عملکرد دانه           
از طريق رگرسيون گام به گام خصوصياتي        )  وابسته متغير (بوته

عملکرد دانه در تک     (  وابسته متغيرکه ارتباط معني داري با        
 طريق تجزيه عليت ميزان اثرات       ز ا .داشتند تعيين گرديد  ) بوته

لکرد دانه در تک بوته در       مستقيم هر صفت بر عم     رمستقيم و غي  
 .ارقام مورد بررسي تعيين گرديد

 
 نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس مركب براي صفات مورد بررسي در دو           
ها از لحاظ كليه        نشان داد كه ژنوتيپ      بشرايط ديم و فاريا     

داري باهم دارند كه نشان         صفات مورد بررسي تفاوت معني       
امكان انتخاب از بين      ت و ا اس  هدهنده وجود تنوع بين ژنوتيپ     

 دو شرايط ديم و    .اين ارقام براي صفات مذكور را فراهم مي سازد        
شاخص  وزن هزار دانه،   ،عملکرد تک بوته  فارياب از لحاظ صفات     

هاي كل در سنبله     سنبلچه طول پدانكل،  ارتفاع ساقه،  برداشت،
 پنجه اختالف   درسيدگي و تعدا   تعداد روز تا   ،تعداد برگ  اصلي،
صفات  دشرايط در مور   اثر متقابل ژنوتيپ با    .داري داشتند  معني

هاي  سنبلچهتعداد  طول پدانكل،  ارتفاع ساقه،  وزن هزار دانه،   
 لحاظ صفات متوسط     زو ا  دار در سطح يك درصد معني      بارور،

هاي كل در    سنبلچه تعداد   طول ريشك،  تعداد دانه در سنبله،    
سطح پنج درصد    در   شكاه و كل   عملكرد   ، بيوماس سنبله اصلي، 

همبستگي هر   .شد دار يساير صفات غير معن      در و دار معني
صفت در شرايط آبي با همان صفت در شرايط ديم محاسبه                

در وهله اول همبستگي بين عملكرد دانه در تک بوته در            .گرديد
شرايط آبي با عملكرد دانه در تک بوته در شرايط ديم مثبت و               

) r=١٩٤/٠(اين همبستگي پايين     دار شد اما از آنجايي كه        يمعن
در علوم زيستي قابل قبول        ۵۰/۰هاي كمتر از        همبستگي و

پس براي جو    .كرد اعتمادتوان به اين همبستگي       نيستند نمي 
با . )١٥( همان محيط اصالح كرد     هر محيط در   برايبهتر است   

 ، سنبلچه تعداد ، طول خوشه  ات صف  هر كدام از    توجه به اينكه  
  در شرايط آبي      تا رسيدگي   زتعداد رو  ،دهي تا گل   زتعداد رو 

   ،)=٨٥٩/٠r (،)=٧٠٤/٠r( به ترتيب     بااليي همبستگي مثبت و  
)٠/ ٨٠٥ r= (و)٠/ ٩٠٥ r= (   ديم در شرايط همان صفت    با  
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اند لذا در صورتي كه اصالح گر مجبور باشد در شرايط                داشته
بهينه براي شرايط ديم اصالح كند بهتر است از اين صفات                 

 براي مثال ارقامي كه در شرايط آبي خوشه طويلتر         .ده كند استفا
يا  و .اند شرايط ديم نيز طول خوشه طويل داشته         اند در  داشته

 به خاطر فرار از     اند در شرايط آبي زودرس بوده     اينكه ارقامي كه  
توجه به   با .دوره ي خشكي براي شرايط ديم ارجح تر هستند         

 يبه منظور گروه بند     ،ها ژنو تيپ دار بودن اختالف بين        معني
مقايسه ميانگين به روش آزمون       ها از لحاظ صفات موثر      پژنوتي

 ، راديكال ، ارقام سينا  ).٢جدول( اي دانكن انجام شد     چند دامنه 
Badia،  كوير،Terean78 ،        به ترتيب بيشترين عملکرد دانه در

  Roho/Mazarkaو  ) Eimer( ايمر   متک بوته را داشتند و ارقا      
 .ملکرد دانه در تک بوته را داشتندكمترين ع

 
  مقايسه ميانگين ژنوتيپها براي صفات موثر بر عملكرد دانه در شرايط ديم-۲جدول

 رقم
 عملکرد دانه در

 )g( تک بوته 
)g(وزن صد دانه 

 متوسط تعداد 
 دانه در سنبله

 عملكرد كاه و 
 )g(كلش 

 بيوماس در 
 )g(تک بوته 

%شاخص برداشت
 وزن سنبله 

 )g(ياصل
٧٤/٣ c- e۹۰/۳ ايمر a-d d۱۲۴ b-d۹۳/۱۰ e۸/۱۲ ٣٢/٣١ bc g-i۴۴/۱ 
 a-e ۵/۵ ab۱۵/۴ cd۱۴۶ a-d۴۰/۱۲ a-e۴/۱۸ bc۲۳/۳۳ f-i۵۶/۱ دشت
٤٨/٣ a-e۹۸/۴ والفجر b-e ١٤٧cd b-d۱۰ de۸/۱۴ Abc۳۵ a-e۴/۲ 
٤٠/١٢ ١٢٣d c-e۲۰/۴ c-f۴۰/۳ ارس a-d b-e۴۵/۱۶ c۶۰/۲۶ f-i۵/۱ 
 ١٥٧b-d d۸۵/۷ e۲/۱۲ a-c۰۲۶/۳۶ de-i۸۵/۱ c-e۳۵/۴ e-h۷۳/۲ تركمن
 ٢٣١a-c ab۹۴/۱۵ a-c۷۴/۲۳ bc۴۰/۳۱ a-d۵۸/۲ a-e۸۸/۴ c-f۱۵/۳ ماكوئي
٤٣/٥ افضل a-e b-e۵۰/۸ a-d۱۸۹ ab۶۴/۱۵ a-d۶۹/۲۲ bc۶۰۵/۳۰ a-d۴۳/۲ 

 a-e ۲۵/۵ d-g۰۷/۳ a-d۲۰۳ b-d۲۷/۱۱ a-e۷/۱۷ a-c۵۰/۳۵ ab۶۳/۲ پروداكتيو
 a-e۴۳/۵ gh۳۴/۲ a-c۲۲۶ b-d۲۸/۱۱ a-e۷/۱۶ bc۹۶/۳۲ b-g۰۸۳/۲ جنوب
٨٣/٢ b-e۴۷/۴ ريحان e-h a-d۲۰۶ d۸۴/۸ de۶۵/۱۴ ab۴۰/۳۹ b-h۰۴۵/۲ 
٤٠/٤ ab-e۳۵/۵ ۴گرگان a cd۱۴۲ b-d۱۴/۱۱ a-e۶/۱۷ ab۲۲/۳۸ f-i۵۶/۱ 

Badia ٣٣/٦ a-c a-c۹۰/۳ a-d۱۷۸ d۶۴/۸ ١٥/٥ c-e a۸۷/۴۴ ab۶۳/۲ 
Roho/Mazarka e۵۸/۳ e-h۹۵/۲ d۱۲۳ d۶۰/۸ ١٧/١٢ e bc۵/۲۹ i۲۰/۱ 

Aleos c-e۰۴/۴ d-h۰۳/۳ cd۱۵۲ b-d۷۱/۹ de۴۲/۱۴ bc۴۵/۳۱ b-g۰۹/۲ 
Numar c-e۲۰۴/۴ e-h۸۰/۲ cd۱۵۰ d۸۲/۸ ٠٢١/١٣ e bc۴۰/۳۲ b-h۹۵/۱ 
 a-d۲۵/۶ c-f۲۴/۳ a۲۷۰ a-c۳۲/۱۵ ab۶۱/۲۴ a-c۶۵/۳۶ a-e۴۰/۲ كوير

 ٢٥٤ab a۶۶/۱۷ a۳۶/۲۵ bc۳۵/۳۰ a۰۴۴/۳ ab۸۹/۶ d-g۰۵۶/۳ راديكال
 ١٧٣a-d cd۰۸۶/۹ e۰۵۹/۱۳ bc۹۸/۳۱ e-i۶۸/۱ c-e۹۷/۳ h۳۰/۲ ارم

Hebe de۸۰۴/۳ b-e۴۸/۳ ١٠٩d b-d۱۱ de۸۲/۱۴ c۷۲/۲۶ hi۳۴/۱ 
C63 a-e۹۸/۴ f-h۶۵/۲ a-d۱۹۱ b-d۸۵/۱۰ c-e۸۳/۱۵ bc۵/۳۲ b-h۹۸/۱ 

Terean78 a-d۱۷۴/۶ c-f۳۳/۳ a-d۱۹۷ ٧٨/١٢ a-d a-e۳۴/۱۹ a-c۳۶/۳۵ a-c۵۹/۲ 
Gloria’s’/copal’s’ a-e۴۹۶/۵ e-h۸۲/۲ a-c۲۳۲ cd۰۶۶/۹ c-e۰۵۱/۱۵ a۷۴/۴۴ b-h۹۵/۱ 

 a۷ b-e۴۵/۳ a-d۲۰۶ b-d۹۸/۱۰ a-e۹۶/۱۷ ab۱۶/۴۰ b-f۲/۲ سينا
Morocco9-75 c-e۱۲/۴ c-f۳۳/۳ cd۱۴۰ cd۱۸۲/۹ de۹۸/۱۳ bc۲۰۳/۳۳ i۲/۱ 
Kavir/badia c-e۲۷/۴ c-f۲۹/۳ b-d۱۶۳ b-d۸۸۳/۱۰ b-e۳۸/۱۶ bc۹۷/۳۱ c-i۸۷/۱ 

٩٣/٥ زرجو a-e c-f۲۴/۳ ab۲۵۳ a-d۶۲/۱۲ a-e۲۱ ab۶۷/۳۹ a-d۴۲/۲ 
 .داراي تفاوت معني دار نيستنددر هر ستون ميانگين هاي برخوردار از حروف مشترك  *



۵۵۱ ارزيابي مقاومت به خشكي در جو: كرمي و همكاران

شاخص  وزن هزاردانه،  ،عملکرد دانه تک بوته   اثر آبياري بر    
  روز تا   تعداد برگ، تعداد طول پدانكل،  ارتفاع ساقه،  برداشت،

هاي كل   براي سنبلچه  و دار رسيدگي در سطح يك درصد معني      
سطح پنج درصد معني دار      تعداد كل پنجه در    سنبله اصلي و   در
كه بر اثر خشكي مقدار         شود مشاهده مي  )٣ جدول (از .بود

ها  بسياري از صفات مورد مطالعه كاهش يافته است كه اين يافته          
  ).٢٩،  ٢٣ ،١٩،  ٦،  ٤،  ٢ ،١( هاي قبلي است   هماهنگ با گزارش  

 شبستري اثر خشكي در كاهش وزن هزار دانه و           عبدميشاني و 
دار گزارش    پنج درصد معني    حدر سط  تعداد دانه در سنبله را     

در حالي كه آنها اثر آبياري بر عملكرد دانه در                ).٦( اند كرده
در اين آزمايش كاهش تعداد        ).٦( اند دار نيافته  گندم را معني   

هاي  در اثر خشكي تعداد پنجه    لي  دار نبود و   بارور معني هاي   پنجه
 بر  اهدايي در آزمايش خود اثر خشكي را        .نابارور افزايش يافت  

وقوع خشكي پس    دليل آن را   دار نيافته است و    تعداد پنجه معني  
 زني و فرار اين صفت از خشكي ذكر كرده است             از پايان پنجه  

داد پنجه بر اثر خشكي     هايي نيز مبني بر كاهش تع      گزارش ).۱۹(
 پدانكل را كاهش     لخشكي ارتفاع بوته و طو     . )٢٣( وجود دارد 
عبدميشاني در   كه هماهنگ با گزارشات اهدايي و        داده است 

هاي رشد    نمودن دوره  هاثر تنش در كوتا    . )١٩،  ٦( گندم است 
 روز  دي پر شدن دانه بوده و تعدا       ها بيشتر مربوط به دوره     ژنوتيپ

اين  تحت تاثير خشكي قرار گرفته است چون تا       تا گلدهي كمتر    
نتيجه حاصله با   ) در كرج ( مرحله تنش خشكي اعمال نشده بود     

همخواني  )١٩٩١(همكاران   نتيجه بدست آمده توسط اسودو و      
  راجرم ندارد ولكن در نتايج بدست آمده توسط هي ژونگ و              

.  نتيجه مشابهي حاصل گرديد    )١٩٨٦ (بلوم و اشپيلر و   )١٩٩٤(
بارندگي  هوايي و  تواند ناشي از شرايط آب و         دليل آن مي    كه

ها بوده   اين تحقيق  تعرق در  شدت متفاوت تبخير و     متفاوت و 
بنظر . شاخص برداشت نيز در اثر خشكي كاهش پيدا كرد          .باشد
  اثر رسد كه كاهش عملكرد در شرايط خشكي بيشتر در              مي

 .شاخص برداشت بوده است كاهش وزن هزار دانه و
يج حاصل از همبستگي صفات مورد مطالعه در شرايط             نتا

 در سطح يك      معني دار  مورد همبستگي  ۹۵ديم نشان داد كه      
  در سطح پنج درصد      معني دار  همبستگي دمور۱۸و   %)۱(درصد

با ارتفاع   عملکرد دانه در تک بوته         ).٤جدول( وجود دارد  %)۵(

 رور،هاي با  سنبلچه هاي كل، تعداد   سنبلچه طول پدانكل،  ساقه،
هاي تک   وزن كل سنبله   وزن سنبله اصلي،   بيوماس، تعداد برگ، 

  كاه و   عملكرد وزن هزار دانه،   متوسط تعداد دانه در سنبله،     بوته،
 .داري داشت  معني شاخص برداشت همبستگي مثبت و      كلش و 

   واعظي  ).٩(اين يافته هماهنگ با گزارش هاي قبلي است               
هاي  هاي بومي گندم   ده نمونه از تو   ۵۰۰نيز در بررسي    ) ١٣٧٣(

دوروم اگر چه همبستگي مثبتي را بين عملكرد دانه و ارتفاع               
بوته بدست آورد ولي هيچ گونه همبستگي بين عملكرد دانه با             

) ١٣٨٠( ميرآخوري. طول سنبله و وزن هزار دانه بدست نياورد        
: ت را بين عملكرد دانه گياه و صفا          يهمبستگي مثبت و باالي    

، طول  متوسط تعداد دانه در سنبله    ل ريشك،   عملكرد سنبله، طو  
سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن سنبله و وزن هزار دانه               

همبستگي عملکرد دانه در تک بوته       از آنجايي كه     .گزارش كرد 
 و )=٧٥٤/٠r( بيوماس ،)=٨٣٩/٠r(متوسط تعداد دانه    بااليي با   

فات توان از اين ص      دارد لذا مي    )=٥٧/٠r( وزن سنبله اصلي   
مخصوصا وزن سنبله اصلي به دليل سهولت عمل براي گزينش            

همچنين از صفت متوسط    . فارياب استفاده كرد   در شرايط ديم و   
براي گزينش ارقام مقاوم به خشکي استفاده       تعداد دانه در سنبله     

ارتفاع  ،وزن هزار دانه با تعداد روز تا گلدهي       در شرايط ديم    . کرد
تعداد  طول ريشك،   ه،طول خوش   طول پدانكل،   ساقه،

 وزن سنبله اصلي،   بيوماس، تعداد برگ،  هاي يک بوته،   سنبلچه
عملكرد  ،عملکرد دانه در تک بوته     هاي يک بوته،   وزن كل سنبله  

داري  معني شاخص برداشت همبستگي مثبت و      كلش و  و كاه
. داري داشت  معني با تعداد گره همبستگي منفي و         داشت و 

 و بااليي را بين وزن هزار دانه با         همبستگي مثبت ) ١٣٧١( ساالر
هاي سنبله    گره د درصد گلدهي و تعدا     ۵۰صفات طول سنبله،     

 هيچ گونه     عبدست آورد ولي بين وزن هزار دانه و ارتفا                
تعداد  همبستگي وزن هزار دانه با      .همبستگي به دست نياورد    

روز تا   روز تا گلدهي به اين دليل است كه با افزايش تعداد               
مدت احتماال وره ي رشد گياه افزايش مي يابد و         طول د  يگلده

زمان انتقال مواد از منبع به مخزن افزايش مي يابد البته اين                
پديده در شرايط خشكي چندان خوشايند نيست چون در                

مكانيسم اجتناب از     تا با  شرايط ديم اصالح گر مي كوشد         
متوسط تعداد دانه در    .خسارت ها ي خشكي روي محصول بكاهد      



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٢

 تعداد  سنبلچه هاي کل،   در شرايط ديم با طول پدانکل،       سنبله
وزن سنبله اصلي،     بيوماس،     تعداد برگ،   سنبلچه هاي بارور،  

  کاه و   عملكرد،  عملکرد دانه در تک بوته      وزن کل سنبله ها،       
و با   بااليي داشت  شاخص برداشت همبستگي مثبت و      کلش و 

معني داري   طول ريشک همبستگي منفي و       طول خوشه و   
تعداد ) ١٩٧٥(طبق تحقيقات انجام شده توسط دنيسون      . شتدا

دانه در سنبله با وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه با عملكرد                
. دانه در جو رابطه همبستگي مثبت ومعني داري داشته است            

 تا از    ۶گزارش كردند كه در       ) ١٩٨٥(نمرسينكوف و همكارا   
 با  در سنبله متوسط تعداد دانه      جوهاي پائيزه     F2دورگ هاي   

 وزن هزار دانه و      ن خوشه و همچني   ل و طو  ه دانه در خوش   نوز
تعداد دانه در خوشه با عملكرد همبستگي مثبت ومعني داري             

 بااليي بين صفات بيوماس،      همبستگي مثبت و   . داشته است 
عملکرد دانه در تک    سنبله اصلي با ا      وزن   کلش و   کاه و  عملكرد

د که با افزايش اين صفات        در شرايط آبي وديم وجود دار       بوته  
توانيم عملکرد را افزايش دهيم همبستگي منفي و معني دار            مي

ست ن نكته ا  متوسط تعداد دانه در سنبله با طول خوشه بيانگر اي         
 در ابتدا و    رطويل شدن خوشه تعداد سنبلچه هاي  نا بارو          که با 

انتهاي خوشه افزايش يافته است و از اين طريق باعث کاهش               
شده است لذا با انتخاب ژنوتيپ هايي که سنبلچه هاي           عملکرد  

بارور بيشتري دارند مي توانيم عملکرد در شرايط ديم را افزايش            

در شرايط ديم تعداد پنجه هاي بارور با طول پدانکل،              . دهيم
  کاه و  عملكردبيوماس،   تعداد برگ،  طول خوشه، طول ريشک،    

گره همبستگي  بااليي  داشت وبا تعداد       کلش همبستگي مثبت و   
روز تا   در شرايط ديم بيوماس با تعداد     . داري داشت  معني منفي و 
تعداد  هاي بارور،  سنبلچه هاي کل،  سنبلچه تعداد پنجه،  گلدهي،

 متوسط تعداد دانه    ها،  وزن کل سنبله     وزن سنبله اصلي،    برگ،
کلش   کاه و    عملكرد و عملکرد دانه در تک بوته           ،در سنبله 

در شرايط ديم شاخص     . داري داشت  يمعن همبستگي مثبت و  
 هاي کل،   سنبلچه  تعداد طول پدانکل،  برداشت با ارتفاع ساقه،    

 ها، وزن سنبله اصلي، وزن کل سنبله        هاي بارور،  سنبلچه تعداد
 وزن هزار دانه،   ، عملکرد دانه در تک بوته       بوته، تعداد دانه در  

 با تعداد روز تا رسيدگي،       همبستگي مثبت و بااليي داشت و       
 کاه و کلش همبستگي منفي      عملكردتعداد برگ، و     طول خوشه، 

) ١٣٧٩(هاي قاسمي    نتايج حاصله با يافته   . معني داري داشت   و
قاسمي در مطالعات خود اظهار داشت كه           . كند مطابقت مي 

متوسط تعداد دانه در     ، وزن دانه در سنبله و         عملکرد تک بوته  
 سرتز. ت دارند  با شاخص برداش   ي همبستگي مثبت و باالي    سنبله

مطالعات خود  ) ١٩٧٥( دنيسون و) ١٩٨٢( ، پيوري )١٩٧٤(
 دانه در سنبله     د و تعدا   هاظهار كردند كه وزن دانه در سنبل         

  برداشت و عملکرد تک بوته     ص با شاخ  يهمبستگي مثبت و باالي   
 .داشته است

 
  مقايسه ميانگين دو شرايط ديم و فارياب براي صفات مختلف-۳جدول

 تعداد 
چه هاي بارورسنبل

 لتعداد ك
سنبلچه ها

پنجه هاي 
 بارور

طول ريشك
(cm) 

طول خوشه
(cm) 

 طول پدانكل
(cm) 

  ساقهعارتفا
(cm) 

متوسط تعداد 
 دانه درسنبله

شاخص 
 %برداشت

وزن هزار 
 (g)دانه

عملکرد دانه در 
 )g(تک بوته

 شرايط

a۴۹ b۵۸ a۸/۳ a۱۸/۱۰ a۴/۷ a۴/۲۶ a۷۸ a۱۸۱ a۴۴ a۴/۴ a۱۳/۷ بفاريا 
a۴۸ a۵۳ a۴ a۵/۱۰ a۹/۷ b۶/۱۵ b۵۵ b۱۶۴ b۳۵ b۲/۳ b۱۴/۵ ديم 

 
 
 

 تعداد گره وضعيت كرك رنگ بذر
تعداد روز  تا 

 گلدهي
تعداد روز تا 
 رسيدگي

وزن سنبله اصلي
(g) 

وزن كاه و 
 (g)شكل

 تعداد برگ
وزن كل 

 (g)سنبله ها

 بيوماس
(g) 
 

 شرايط

a۲/۳ a۷۱/۲ a۵ a۱۵۳ a۲۰۰ a۹/۲ a۲/۱۱ a۵۴ a۴/۸ a۱۷ فارياب 

a۴/۳ a۷۳/۲ a۲/۵ a۱۵۲ b۱۸۰ a۲ a۳/۹ b۳۶ a۵/۷ a۳/۱۶ ديم 

 .حروف مشابه داخل هر ستون تفاوت معني داري را نشان نمي دهند  *
 



۵۵۳ ارزيابي مقاومت به خشكي در جو: كرمي و همكاران

  نتايج همبستگی ساده صفات در شرايط ديم-۴جدول 

 
 %١و % ٥ به ترتيب معني دار در سطح ** و *
 

روند  در ؤثرترين صفات زراعي م     در راستاي تشخيص مهم    
عملکرد دانه در تک    محاسبه ميزان تاثير آنها در        تشكيل دانه و  

 ي براي تشكيل معادله   .از رگرسيون گام به گام استفاده شد      بوته  
 به عنوان    عملکرد دانه در تک بوته      رگرسيوني چندگانه خطي،  

 تا تعداد روز  رسيدگي، صفات تعداد روز تا      متغير وابسته و   
ور، ارتفاع ساقه، طول پدانکل، طول خوشه،       هاي بار  گلدهي، پنجه 

 هاي بارور،  ها، تعداد سنبلچه    کل سنبلچه  طول ريشک، تعداد   
 متوسط تعداد دانه در      وزن سنبله اصلي،   بيوماس، برگ، تعداد
کلش و شاخص برداشت را       کاه و  عملكردوزن هزار دانه،     ،سنبله

ل اين عم . بعنوان متغيرهاي مستقل مورد مطالعه قرارگرفتند        
در شرايط فارياب     .فارياب انجام شد    براي دو شرايط ديم و      

شاخص  کلش،  کاه و   عملكردبيوماس،  : هاي شش صفت    داده
تعداد  ، وزن هزار دانه و      متوسط تعداد دانه در سنبله       برداشت،

 اين شش صفت جمعا     . روز تا گلدهي وارد معادله نهايي شدند        
د کر را توجيه مي   درصد از تغييرات موجود در عملكرد دانه         ۸/۹۸

ي هر يك از صفات نشان        تصحيح شده  تبيينضرايب  . )٥جدول  (
عملكرد دانه را بيوماس با ميزان       تبيين  داد که بيشترين ضريب     

 کاه و   عملكردباشد و بعد از بيوماس صفت          درصد دارا مي   ۴/۸۰
 درصد از ميزان تغييرات را توضيح           ۱۷کلش چيزي حدود      

، وزن هزار دانه  ،  شاخص برداشت ،   بيوماس :واعظي صفات . داد مي
عملكرد كاه و كلش و ارتفاع ساقه را از طريق رگرسيون گام به               

نتايج مشابهي   ). ۸( موثر دانست    ميانگين عملكرد سنبله  گام بر   
) ١٩٧٦(ودونالد و هاملين  ) ١٩٨٥( همكاران توسط مرسينكوف و  

از آنجايي که صفات  بيوماس و عملكرد کاه و          . گزارش شده است  
و  لش صفات کمي هستند و خود اين صفات همبستگي باال            ک

تعداد  داري با صفاتي همچون ارتفاع ساقه، تعداد گره،             معني
هاي بارور، تعداد برگ، وزن کل       هاي کل، تعداد سنبلچه    سنبلچه
 داشتند پس با اين وضع      متوسط تعداد دانه در سنبله    ها و    سنبله

 بااليي دارند   همبستگي چون اکثر اجزاء   عملكرد با اين دو صفت       
توان در شرايط آبي براي اين دو صفت گزينش انجام داد             لذا مي 



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٤

خواستيم مدل رگرسيوني     مي  در اين تحقيق   اما به دليل اين که    
: اجزاء عملكرد را بررسي کنيم در مرحله بعدي سه صفت                 

بيوماس، تعداد روز تا گلدهي و عملكرد کاه و کلش نيز حذف               
، وزن  متوسط تعداد دانه در سنبله     فات   در اين مرحله ص     شدند

هاي کل و تعداد       سنبلچه  تعداد هزار دانه، وزن سنبله اصلي،      
 درصد از    ۷/۹۷هاي بارور وارد مدل شدند که جمعا             سنبلچه

کرد  را توجيه مي    تغييرات موجود در ميانگين عملكرد سنبله        
ضرايب تبيين تصحيح شده هر يك از صفات نشان           ). ۶جدول  (

را عملکرد دانه در  تک بوته           تبيينشترين ضريب    داد که بي   
باشد   در صد دارا مي    ۹/۷۷متوسط تعداد دانه در سنبله با ميزان        

و صفت وزن هزار دانه که بعد از متوسط تعداد دانه در سنبله                
عملکرد دانه در  تک      درصد از تغييرات     ۲۰وارد مدل شد حدود     

براي انتخاب  ) ١٩٨٢( نپيوري و همكارا  . نمود را توجيه مي  بوته  
تعداد : اجزاء عملكرد در اصالح جو گزارش كردند در بين صفات          

سنبله در يك بوته و وزن دانه در سنبله با عملكرد دانه رابطه                
وزن : دار بوده و در تجزيه رگرسيوني صفات       خيلي نزديك و معني   

دانه در سنبله و تعداد دانه در سنبله بر روي عملكرد گياه تاثير              
نسبت به ديگر صفات ديگر         ) تاثير مستقيم  (دي   خيلي زيا  

هاي به دست آمده توسط           اين نتايج با يافته       . اند داشته
) ١٩٨١( ، هوانگ و هونگ     )١٩٧٢ (نكريسنامورتي و همكارا   

 همبستگي مثبت    متوسط تعداد دانه در سنبله     .دينما مطابقت مي 
داشت و  عملکرد دانه درتک بوته         با     )=۸۳۵/۰r(و بااليي     
  وزن هزاردانه با عملكرد دانه در تک بوته مثبت و              همبستگي

متوسط تعداد دانه در    با اين وجود همبستگي بين      . دار بود  معني
  لذا )=٢٥٨/٠r( معني دار هست   دانه منفي و    و وزن هزار   سنبله

توان همزمان براي اين دو صفت گزينش انجام داد ولي با                مي
ت با هم    دار اين دو صف      معني توجه به همبستگي منفي و       

توان اين دو را با هم خيلي افزايش داد چونكه با افزايش                 نمي
هاي كمتري در مقايسه با تعداد        تعداد دانه در خوشه اسيميالت    

و اين امر باعث کاهش      .شود كمتر دانه در خوشه به دانه وارد مي       
 بود  متغيريوزن سنبله اصلي نيز سومين       .گردد دانه مي هزاروزن  

آنجايي که وزن سنبله اصلي        رسيوني شد از  که وارد معادله رگ    
 )=٦٠٨/٠r( در تک بوته   دانه عملكردبااليي با    همبستگي مثبت و  

 باال در شرايط آبي     عملكردتوان براي گزينش ارقام با       ذا مي دارد ل 
تشخيص  صورتي که محققين در    در از اين صفت استفاده کرد و     

کم  و دهسا صفتي مطمئن،  سنبله اصلي دقت نمايند اين صفت،     
در شرايط ديم نيز معادله رگرسيون براي           .هزينه خواهد بود   

 : مستقل متغيرهاي وعملکرد دانه در تک بوته        وابسته   متغير
 بيوماس، ،تعداد برگ ، تعداد روز تا رسيدگي،گلدهيتعداد روز تا 

طول  طول خوشه،  طول پدانکل،  ارتفاع ساقه،  هاي بارور،  پنجه
وزن هزار   وزن سنبله اصلي،   بلچه،تعداد سن  تعداد گره،  ريشک،
 شد که    تشكيلشاخص برداشت     و شو کل  کاه    عملكرددانه،  
 وزن هزار دانه،   ،متوسط تعداد دانه در سنبله    : هاي پنج صفت   داده

شاخص برداشت وارد معادله      و ،و کلش  کاه     عملكرد بيوماس،
 درصد از تغييرات      ۷/۹۷ اين پنج صفت جمعا      .نهايي شدند 

در اين شرايط ضرايب     ).۷ جدول( داد  توضيح مي  عملکرد دانه را  
عملکرد دانه   تبيين   ضريبتبيين صفات نشان داد که بيشترين        

 درصد  ۶/۷۰ با ميزان  سنبله تعداد دانه در      متوسط رادر تک بوته    
دانه دومين صفتي بود که وارد معادله         هزار  وزن   .باشد دارا مي 

د در  تغييرات موجو   درصد از   ٢٦ رگرسيوني شد که حدود     
 اين نتايج با      .نمايد  را توجيه مي      در تک بوته     عملکرد دانه 

مطابقت ) ١٣٨١( هاي بدست آمده توسط نقوي و همكاران       يافته
با انجام رگرسيون گام به گام گزارش       ) ١٣٨٠( ميرآخوري. داشت

تعداد سنبله   ،عملکرد دانه در تک بوته    نمود كه به ترتيب صفات      
 تعداد پنجه،تعداد سنبلچه عقيم و    در بوته، تعداد برگ در بوته،        

. طول پدانكل به ترتيب بيشترين رابطه را با عملكرد كل دارند             
بيشترين عملکرد دانه در تک بوته را در           لارقام كوير و راديكا    

 بر اين ارقام كوير و         همقايسه ميانگين ارقام دارا بودند عالو        
د دانه  متوسط تعدا  ، عملكرد كاه و كلش     ، از نظر بيوماس   لراديكا

و وزن سنبله اصلي بيشترين مقدار را به خود                 ،در سنبله 
با مقايسه نتايج حاصله از مقايسه        ). ٢جدول(اختصاص دادند    

 ها با نتايج بدست آمده از رگرسيون گام به گام          پميانگين  ژنو تي   
متوسط  ، كاه و كلش     عملكرد ،مشخص شد كه صفات بيوماس     

صلي در عملكرد دانه در تک      و وزن سنبله ا    ،تعداد دانه در سنبله   
 است اصالح گران براي تهيه        ربوته نقش بسزايي دارند  و بهت        

 . ارقام متحمل به خشكي به اين صفات بيشتر توجه نمايند               



۵۵۵ ارزيابي مقاومت به خشكي در جو: كرمي و همكاران

کلش در شرايط     کاه و  عملكردواضح است که دو صفت بيوماس و      
 درصد کمي از تغييرات       طو فق  کم رنگتر شده       تاثيرشانديم  

از  .نمايند را توجيه مي    در تک بوته       هموجود در عملکرد دان     
بااليي  کلش همبستگي مثبت و    وزن کاه و   آنجايي که بيوماس و   

 در تک   با عملکرد دانه  ) =r ٥٤٣/٠( و )=r ٧٥٤/٠( به ترتيب 
رسد باال بردن اين دو صفت در شرايط          اند به نظر مي     داشته بوته

ه بلي  باشد و   حدي معقول مي   يكديم براي افزايش عملکرد تا       
  گياهان با کانوپي زياد در     خشكيدليل کمبود رطوبت در شرايط      

در ( مراحل حساس دوره رشدشان مثل دوره پر شدن دانه              
 عملكرد کمبود آب مواجه شده و     با  )  کرج يو هواي شرايط آب   

البته اين مسئله در     يابد  کاهش مي  در مقايسه با شرايط آبي    آنها  
 .کند ال مجدد فرق مي   گياهان مختلف بسته به ميزان پديده انتق      

ا توجه به معادله رگرسيوني در شرايط ديم پيدا است که براي               ب
متوسط تعداد  باال بردن عملکرد در شرايط ديم اصالحگر بايستي         

 در جدول    . و وزن هزار دانه را افزايش دهد            دانه در سنبله   
 ساده صفات در شرايط ديم همبستگي تعداد دانه در           همبستگي

  و مک خيلي) =٠٠٣/٠r( دانه در شرايط ديم        بوته و وزن هزار    
 خشكي اين بدان معني است که در شرايط            . بود  دار معنيغير

توان با باال    بر روي يکديگر تأثيري ندارند پس مي       اين دو صفت    
بردن يکي يا هردوي آنها عملکرد را در شرايط خشکي افزايش             

سط محيط براي متو    و پاز آنجايي كه اثرات متقابل ژنوتي       .داد
تعداد دانه درسنبله و وزن هزار دانه معني دار شده به اين معني              

هاي   هاي مختلف در دو محيط عكس العمل         پاست كه ژنو تي    
 چونكه اين دو     نتيجتاً .د انمتفاوتي براي اين دو صفت داشته        

صفت در معادالت رگرسيوني هم بيشترين ضرايب تبيين               
 از جمله    اند دهعملكرد دانه در تک بوته را بخود اختصاص دا            

كمتر  لذا   صفات ناپايدار در محيطهاي مختلف محسوب مي شوند      
 در  انتظار مي رود كه نتايج برنامه هاي اصالحي در اين محصول            

بايستي محصول    و مفيد باشد شرايط بهينه براي شرايط تنش       
با توجه به   ( براي هر شرايطي در همان شرايط اصالح كرد           جو را 

ي سوم آن درباره    ژ به خشکي  که استرات       مقاومت يها استراتژي
 .)کند جو صدق مي

 
  نتايج  رگرسيون گام به گام براي عملكرد دانه در شرايط آبي-۵جدول 

tمقدار عددي  R2 تصحيح شدهR2 سطح احتمال اشتباه استاندارد ضرايب رگرسيون  متغيرها

۰۰۰/۰ - - ۶۳۱/۴- ۶۵۶/۰ ۰۳۷/۳- Intercept(B0) 
 بيوماس ۴۶۲/۰ ۰۲۸/۰ ۴/۱۶ ۸۰۴/۰ ۸۰۴/۰ ۰۰۰/۰
 عملكرد كاه و كلش -۴۲۱/۰ ۰۳۷/۰ -۳/۱۱ ۹۷۵/۰ ۹۷۵/۰ ۰۰۰/۰
 شاخص برداشت ۰۱۶۲/۰ ۰۰۷/۰ ۴۳/۲ ۹۷۹/۰ ۹۷۹/۰ ۰۱۵/۰
 متوسط تعداد دانه در سنبله ۰۲۱/۰ ۰۰۱/۰ ۷۷/۱۵ ۹۸۰/۰ ۹۸۰/۰ ۰۰۰/۰
 وزن هزار دانه ۸۰۷/۰ ۰۰۷/۰ ۲/۱۴ ۹۸۷/۰ ۹۸۷/۰ ۰۰۰/۰
 تعداد روز تا گلدهي -۰۰۸۴/۰ ۰۰۴/۰ -۲۲/۲ ۹۸۸/۰ ۹۸۷/۰ ۰۲۷/۰

 
  نتايج  رگرسيون گام به گام براي عملكرد دانه در شرايط آبي-۶جدول

تصحيح شدهR2 سطح احتمال R2  مقدار عدديt ضرايب رگرسيون اشتباه استاندارد  متغيرها

 Intercept(B0) -٧٦/٧ ٢١٠/٠ ١٦٧/٣٤ ــــ ــــ ٠٠٠/٠
 متوسط تعداد دانه در سنبله ۰۴۲۸/۰ ۰۰۰/۰ ۳۴۳/۹۵ ۷۷۹/۰ ۷۷۸/۰ ۰۰۰/۰
 وزن هزار دانه ۶۰۶/۱ ۰۴۰/۰ ۸۹۷/۳۹ ۹۷۶/۰ ۹۷۵/۰ ۰۰۰/۰
 وزن سنبله اصلي ۱۷۰/۰ ۰۴۷/۰ ۶۵/۳ ۹۷۷/۰ ۹۷۶/۰ ۰۰۰/۰
 تعداد كل سنبلچه -۰۱۵۹/۰ ۰۰۵/۰ -۱۰۷/۳ ۹۷۷/۰ ۹۷۶/۰ ۰۰۲/۰
 چه هاي بارورتعداد سنبل /۰۱۰۵ ۰۰۵/۰ ۱۹۹/۲ ۹۷۷/۰ ۹۷۷/۰ ۰۲۹/۰

 



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٦

  نتايج  رگرسيون گام به گام براي عملكرد دانه در شرايط ديم-۷جدول

 متغيرها ضرايب رگرسيون اشتباه استاندارد tمقدار عددي  R2 تصحيح شدهR2 سطح احتمال

 Intercept(B0) -٥٥١/٣ ١٤٧/٠ -١٠٩/٢٤ ــــ ــــ ٠٠٠/٠

اد دانه در سنبلهمتوسط تعد ۰۱۳۴/۰ ۰۰۱/۰ ۰۷/۱۲ ۷۰۷/۰. ۷۰۶/۰ ۰۰۰/۰

 وزن هزار دانه ۶۷۴/۰ ۰۶۰/۰ ۲۲۵/۱۱ ۹۶۴/۰ ۹۶۳/۰ ۰۰۰/۰
 بيوماس ۳۷۳/۰ ۰۲۶/۰ ۱۷۹/۱۴ ۹۶۵/۰ ۹۶۴/۰ ۰۰۰/۰
 عملكرد كاه و كلش -۲۸۷/۰ ۰۲۶/۰ -۱۷۷/۱۱ ۹۶۵/۰ ۹۶۵/۰ ۰۰۰/۰
 شاخص برداشت ۵۷۰/۴ ۰۰۰/۰ ۷۰۸/۹ ۹۷۹/۰ ۹۷۹/۰ ۰۰۰/۰

 
ختلف در پيشرفت    اطالع از چگونگي ارتباط بين صفات م         

هاي بهنژادي براي افزايش عملكرد دانه اهميت زيادي             برنامه
زيرا انتخاب يك طرفه براي صفات زراعي بدون در نظر               دارد،

لذا در   .گرفتن صفات ديگر نتايج نامطلوبي را باعث خواهد شد          

بايستي به همبستگي بين صفات توجه         هاي اصالحي مي   برنامه
غيرمستقيم هر صفت     ت مستقيم و   در اين تحقيق اثرا     .گردد

بر اساس ضرايب همبستگي      ،عملکرد دانه در تک بوته      بروي  
 . )۹ و ۸جدول ( فارياب محاسبه شد براي دو شرايط ديم و

 
 /۲۲۶= رقم جو در شرايط تنش                                        اثر باقيمانده۲۶ نتايج  تجزيه عليت در -۸جدول

همبستگی کل ص برداشتشاخ متوسط تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه بيوماس عملكرد كاه و كلش  عملکرد دانه در تک بوته

 متوسط تعداد دانه در سنبله -٢٧٦/٠ -۰۰۱/۰ ۰۵۷/۳ -۹۴/۱ -۰۲۹/۰ ۸۳۸/۰

 وزن هزار دانه -۰۰۱/۰ -١٣٣/٠ ۹۲۱/۰ -۴۲۳/۰ -۰۳۲/۰ ۳۳۳/۰

 بيوماس -۲۲۹/۰ -۰۳۴/۰ ٦٨٧/٣ -۶۷/۲ ۰۰۲/۰ ۷۵۴/۰

 عملكرد كاه و كلش -۱۸۹/۰ -۰۲۱/۰ ۵۲۵/۳ -٧٩٩/٢ ۰۲۳/۰ ۵۴۲/۰

 شاخص برداشت -۰۸۹/۰ -۰۴۸/۰ -۱۱۱/۰ ۷۵۵/۰ -٠٨٩/٠ 

 .       حروف پررنگ نشانه اثر مستقيم هر ي از صفات مي باشد
 

 ۱۴/۰=          اثر باقيمانده رقم جو در شرايط فارياب                                ۲۶ نتايج  تجزيه عليت در -۹جدول

 همبستگی کل
تعداد روز تا 

 گلدهی
 وزن هزار دانه

متوسط تعداد دانه
 در سنبله

 شاخص بر داشت
 و  عملكرد كاه
 كلش

 عملکرد دانه در تک بوته بيوماس

 بيوماس ۸۴۵/۰ ۰۳/۰ ۰۵۹/۰ ۰۶۳/۰ ۰۰۲/۰ -۰۰۱/۰ ۸۸۳/۰

 لكرد كاه و كلشعم ۷۹/۰ ۰۳۲/۰ -۱۹۴/۰ ۰۵۳/۰ -۰۰۱/۰ -۰۰۱/۰ ۶۸/۰

 شاخص بر داشت -۱۱۶/۰ -/۰۱۵ ۴۳۱/۰ ۰۱۲/۰ ۰۰۷/۰ ۰۰۱/۰ ۳۲۳/۰

 متوسط تعداد دانه در سنبله ۶۹۳/۰ ۰۲۱/۰ ۰۶۶/۰ ۰۷۷/۰ -۰۰۷/۰ -۰۰۱/۰ ۸۵۲/۰

 وزن هزار دانه ۰۷۶/۰ -۰۰۱/۰ ۱۱۶/۰ -۰۲۱/۰ ۰۲۶/۰ ۰۰۱/۰ ۲/۰

 تا گلدهیتعداد روز  ۰۷۵/۰ ۰۰۵/۰ -۱۱۶/۰ ۰۰۶/۰ -۰۰۷/۰ -۰۰۶/۰ -۰۴/۰

 . اعداد روي قطر اصلي اثر مستقيم و ساير اعداد اثر غير مستقيم صفات مي باشند-                        
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عملکرد دانه در   تحليل از ضرايب همبستگي      در اين تجزيه و   
با صفاتي كه وارد مدل رگرسيون گام به گام شده بودند           تک بوته   

به عنوان  انه در تک بوته     عملکرد د به عبارت ديگر     .استفاده شد 
 شاخص برداشت،  كلش،  كاه و   عملكرد صفات بيوماس،  برآيند و 
تعداد روز تا     وزن هزار دانه و     تعداد دانه در سنبله،    متوسط  

 تعداد دانه در سنبله،   متوسط  صفات   گلدهي در شرايط فارياب و    
شاخص برداشت   كلش، و   كاه و   عملكرد بيوماس، وزن هزار دانه،  
 بعنوان متغيرهاي علتي يا سببي در نظر گرفته           در شرايط ديم  

در شرايط فارياب در بين صفات مورد بررسي بيوماس              .شدند
را بر عملكرد دانه در تک بوته         ) ۸۴۵/۰( بيشترين اثر مستقيم  

 برابر عملكرد كاه و     ۴/۲۶اثر مستقيم اين صفت به ترتيب     . داشت
۱۱،  )۴۳۱/۰(  برابر اثر شاخص برداشت      ۹۶/۱ ،)۰۳۲/۰(كلش

برابر اثر   ۳۳ و )۰۷۷/۰(تعداد دانه در سنبله       متوسط   برابر اثر 
اين موضوع بيانگر اهميت نسبي       .بود )۰۲۶/۰( وزن هزار دانه  

اثر غيرمستقيم صفات    .تاثير بيوماس نسبت به صفات ديگر است      
متوسط بروي يكديگر خيلي كم بود و تنها اثر غير مستقيم                 

عملکرد دانه در   و كلش بروي    تعداد دانه در سنبله و عملكرد كاه        
و باال  ) ۷۹/۰( و )۶۹۳/۰( ترتيب به از طريق بيوماس  تک بوته   

 عملکرد دانه در تک     اثر مستقيم تعداد روز تا گلدهي بروي       . بود

 ولي اثر غيرمستقيم آن از طريق         .منفي بود  خيلي كم و  بوته  
نتايج حاصله  ). -۱۱۶/۰( شاخص برداشت منفي و تقريبا باال بود       

در شرايط ديم نيز از      .مطابقت دارد ) ١٣٧٧( هاي واعظي  فتهبا يا 
بين صفات مورد بررسي بيوماس بيشترين اثر مستقيم را بروي            

ساير  صفات اثرشان    . )۶۷۸/۳( داشتعملکرد دانه در تک بوته       
ولي اثر    .بصورت مستقيم بروي عملكرد دانه ناچيز بود              

ر دانه و    وزن هزا  ،متوسط تعداد دانه در سنبله       غيرمستقيم  
عملکرد دانه در تک    كلش از طريق بيوماس بروي        كاه و  عملكرد

هاي بدست آمده توسط       نتايج حاصله با يافته     . زياد بود بوته  
 .همخواني نداشت) ١٣٨٠( محمدي

رگرسيون  هاي ساده،  تحليل همبستگي   بطور كلي تجزيه و   
 با توجه به    عگام به گام و تجزيه عليت نشان داد كه در مجمو            

 متوسط  بيوماس،: غير مستقيم به ترتيب صفات     ات مستقيم و  اثر
كلش و وزن هزار دانه          كاه و    عملكرد تعداد دانه در سنبله،     

محسوب عملکرد دانه در تک بوته         مهمترين اجزاي مؤثر بر       
 متوسط تعداد دانه    از بين اين صفات صفت بيوماس و       شوند و  مي

عملکرد دانه  وجود در   با توجيه مقدار زيادي از تغييرات م      در سنبله 
هاي  برنامه   جو در   يتوانند براي بهبود عملكرد دانه     مي درتک بوته  

 .اصالحي بعنوان مبنايي براي انتخاب قابل توجه باشند
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SUMMARY 

 
The objectives in this study were to investigate some important agricultural traits, 

their direct and indirect effect on grain yield and to see how these traits are effected by 
drought. Twenty-six genotypes were planted in two dry and irrigated conditions and in a 
randomized complete block design. The study was conducted in the agricultural field 
Faculty of Agriculture, Tehran University. Twenty-one morphologic traits were 
assessed. The difference of all traits among genotypes was significant. Drought stress 
caused decrease in days to maturity, plant height, peduncle length, leaf number per 
plant, grain yield per plant, thousand-kernel weight as well as harvest index, but for 
other traits the effect wasn’t significant. Grain yield was observed to have a high and 
positive correlation with plant height, peduncle length, spikelet number, leaf number, 
biomass, main spike weight, total weight of spikes, average number of kernel per spike, 
thousand kernel weight, straw yield and harvest index. Linear multiple regression 
showed that the traits: biomass, straw yield, harvest index, average number of kernel per 
spike, thousand kernels weight and days to heading (in the irrigated conditions) could 
explain almost 98.8 percent of the grain yield per plant trait variation. On the other 
hand, in dry conditions five traits of: average number of kernel per spike, thousand 
kernels weight, biomass, straw yield and harvest index explained nearly 97.7 percent of 
the grain yield per plant variation.  Results in path analysis in the irrigated condition 
showed that the direct effects of two traits, namely biomass and harvest index on grain 
yield per plant, were high and positive. Indirect effects of traits on each other were very 
low with only indirect effects of two traits: average number of kernel per spike and 
straw yield on the grain yield per plant being were high and positive. In dry conditions 
biomass was observed to have the most direct effect on grain yield per plant. Other 
traits’ direct effects on the grain yield per plant were of no significance. But except 
harvest index, an indirect effect of other traits (average number of kernel per spike, 
thousand kernel weight and straw yield) on the grain yield per plant via biomass was 
high and positive. Based on the obtained results it can be suggested that traits: biomass, 
average number of kernel per spike, thousand kernel weight, straw yield and harvest 
index can be indices of cultivar selection for high grain yield in the stress and non-stress 
conditions. However the effects of these traits in the dry and irrigated conditions were 
not similar. The strength of biomass and straw yield is less in dry condition. 
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