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 خالصه  
 

  همراه والدین    Morex  با رقم     Steptoeحاصل از تالقی رقم     ) DH( الین جو مضاعف شده جو       72بذر  
 در گلخانه کاشته شد و بذر کافی برای آزمایشهای بعدی به              79 در پائیز سال     دریافتی از دانشگاه تولوز فرانسه    

 در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی، در سه          81 – 82 و   80 – 81ها در سالهای زراعی       این الین . دست آمد 
.  بذر کشت شدند   40 متری به تعداد     2تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در خطوط            

گیری  صفات مورد اندازه  . ها در هر خط ثبت گردید       پس از سبز شدن به منظور تجزیه کواریانس، تعداد بوته            
عملکرد دانه، تاریخ گلدهی، تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تاریخ رسیدن، تعداد دانه در سنبله،               : عبارت بودند از  

ابتدا برای تمام صفات تجزیه کواریانس      . پروتئین دانه تعداد پنجه در بوته، وزن هزار دانه، طول سنبله و درصد              
مشاهدات . دار شدند  انجام شد و صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه در بوته و طول سنبله معنی                  

ها مورد استفاده قرار گرفت و صفات فوق در نتایج تجزیه آماری،               تصحیح شده صفات برای تجزیه مرکب داده       
 ، تعداد دانه در سنبله    )r =325/0**( همبستگی عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته       . داری نشان دادند   عنیتفاوت م 

)**324/0=r(     تعداد پنجه در بوته ،)**447/0=r (      و وزن هزار دانه)**307/0=r  (       1مثبت و در سطح احتمال 
 و % 20،  % 5/10،  % 6/10یب برابر   دار بود و ضریب تبیین برای این چهار صفت براساس مدل به ترت              درصد معنی 

، 7/1،  8،  6/3،  3/3،  5/40 ضریـب تغییـرات صفات مورد اندازه گیری فوق الذکر به ترتیب         .  برآورد شدند %  4/9
تعداد پنجه هر   «و  » عملکرد دانه «بیشترین ضریب تغییرات در صفات      .  درصد بود  9/9 و   7/14،  7/11،  8/26،  5/13

رگرسیون چند  . مشاهده شد » تاریخ گل دهی  «و  » تاریخ رسیدن «رات در صفات    و کم ترین ضریب تغیی     » بوته
 ، ارتفاع بوته   )7x( صفت تعداد پنجه در بوته        4توسط  ) Y(تغییرات عملکرد دانه    % 71متغیره خطی نشان داد که    

)4 x(      تعداد دانه در سنبله ،)6 x (     و وزن هزار دانه)8 x ( لکرد دانه بر   بهترین معادله متوسط عم   . شود توجیه می
  . ای به شرح زیر برآورد شد مبنای رگرسیون مرحله

4x 70/1+6 x 52/3+ 8 x 82/5+7x 22/17+8/428- = Y 
نتایج تجزیه علیت نشان داد که اثر مستقیم متوسط تعداد پنجه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله بر                          

وته فقط اثر غیرمستقیم مثبت و باالیی از طریق متوسط          متوسط عملکرد دانه، مثبت و باالست؛ ولی صفت ارتفاع ب          
مربوط  (3 با هم و     2 و   1های صفات مربوط به تکرارهای       میانگین داده . تعداد پنجه بر متوسـط عملکرد دانه دارد      

به طور جداگانه برای تجزیه کالستر استفاده شد و مشخص شد که والدین با فاصله اقلیدسی دور                    ) به دو سال  
  هتلینگ استفاده شد و مقادیر       2T برای مقایسه میانگینهای صفات مورد مقایسه از           "ضمنا. اند ر گرفته ازهم قرا 
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5/178 =2T   8/16** و=F               بدون آبیاری و با آبیاری    ( به دست آمد که نشان دهنده این واقعیت است که دو گروه (
در هر دو گروه حاکی از آن است که          نتایج این بررسی    . داری دارند  از لحاظ صفات مورد مطالعه، تفاوت معنی       

توان به عنوان شاخصهایی برای گزینش       خصوصیاتی مانند تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه را می             
 .در جهت بهبود عملکرد دانه و حتی علوفه دام در ارقام جو مورد مطالعه توصیه نمود

 
 هاپلوئید مضاعف شده، حساسیت به خشکی، مقاومت تنوع، تجزیه ضرایب مسیر، جو : واژه هاي كليدي

                            به خشکی
 

 مقدمه
جو زراعي، گياهي اتوگام و قديمي ترين گياه خانواده                

 ميليون هكتار سطح زير      ۵/۱اين گياه در     ). ۱۲(گندميان است 
 ميليون تن دانه در اكثر استانهاي ايران            ۵/۲كشت با توليد     
. و در ميان غالت، رتبة دوم را در جهان داراست          كشت مي شود    

 :  گياه جو به علت سه ويژگي زير
 كاربرد آن در غذاي انسان      -۲سازگاري وسيع اكولوژيكي؛    -۱

 استفاده در صنايع مالت سازي و تخميري مورد توجه           -۳و دام؛   
 درصد  ۱۲ تا    ۸جو با داشتن مقدار       ). ۱۲( قرار گرفته است   

 پخت آسان، كيفيت باال و همچنين           نشاسته،% ۶۴پروتئين،  
 ارزان، يك منبع انرژي زا براي انسان و دام است            " قيمت نسبتا 

مقدار آب مورد نياز جو از زمان كاشت تا رسيدن              ). ۴۰،  ۱۷(
كامل كمتر از گندم است اما در زمان كاشت و براي جوانه زدن،              

جو پس از جوانه زدن در       . خاك بايد رطوبت كافي داشته باشد      
احل مختلف رشد نيز بايد آب كافي در اختيار داشته باشد تا              مر

احتياج جو به آب در ابتداي       ). ۱۷ ،۲(بتواند دانه توليد نمايد      
دورة رشد زياد است و تامين رطوبت در اطراف ريشه يكي از                

کمبود آب در   . عوامل مهم موفقيت در توليد محصول خوب است       
با ). ۱۷( كند  وارد نمي  آخر دوره رشد، صدمه زيادي به اين گياه        

توجه به اينكه بخش زيادي از اراضي زير كشت غالت در جهان              
 خشك  و نيمه     (arid)ازجمله ايران، در مناطق خشك              

(semi arid)              قرار گرفته است، به علت كمبود منابع آب و در 
در . يابد كاهش مي " نتيجه خشكي محيط عملكرد جو شديدا        

كمتر " معموال(ارندگي كم   مناطق خشك و نيمه خشك، ميزان ب      
و توزيع آن از سالي به سال ديگر متغير و             ) متر  ميلي ۳۰۰از  

تحت . بنابراين پيش بيني ميزان و توزيع آن بسيار دشوار است           

چنين شرايطي عملكرد دانه نيز در سالهاي متوالي نوسانات              
به همين  ). محيط* اثر متقابل ژنوتيپ     (دهد   فراواني نشان مي  

ارقام پيشرفته براي مناطق خشك و نيمه خشك از          دليل اصالح   
طريق گزينش صرف، براي عملكرد دانه، چندان موفقيت آميز            

در مناطق خشك يا مناطقي كه تحت          ). ۲۱،  ۲( نبوده است 
" اند نوسان عملكرد دانه معموال     شرايط تنش محيطي  قرار گرفته     

لي كم است و اثر صفات گياهي كه در عملكرد دانه موثرند از سا             
 عبدميشاني و جعفري شبستري     . كند به سال ديگر تفاوت مي      

 رقم گندم   ۳۵به منظور شناسائي مقاومت به خشكي         ) ١٣٦٧(
اصالح شده ايراني و خارجي، اين ارقام را در كرج تحت شرايط              
آبياري محدود مورد مطالعه قرار دادند، بين عملكرد ارقام تحت            

عملكرد در شرايط   (آبياري محدود و شاخص مقاومت به خشكي        
همبستگي ) بي متداول آآبي محدود به عملكرد در شرايط            

در اين مطالعه استفاده از       . وجود داشت ) r=۷۱/۰**(دار   معني
شاخص مقاومت به خشكي جهت شناسايي ارقام مقاوم به                

ده رقم گندم بهاره    ) ١٣٦٧(سرمدنيا  . خشكي توصيه شده است   
 رقم  ۱۰۰خشكي از بين    هاي اوليه مقاومت به       را كه درآزمايش  

گندم جدا شده بودند مورد مطالعه قرار داد و گزارش نمود كه               
ارقام مقاوم به خشكي داراي دوام سطح برگ بيشتر و طول                

 يزدي صمدي، ميشاني و ليمبرگ        . ريشه بيشتري هستند    
كه  در يك آزمايش گلداني در برلين مشاهده نمودند         ) ١٩٨٨(

 زياد رشد ريشه در مرحله       ارقام مقاوم به خشكي داراي سرعت      
سرمدنيا و  . باشند هاي اوليه مي    اوليه رشد و مقدار زياد ريشه       

 رقم گندم   ۹در بررسي   ) ١٣٦٧(و سرمدنيا   ) ١٣٦٩(همكاران  
 رقم گندم   ۳۲نيز در بررسي    ) ١٣٦٦( منطقه و دلجو     ۸ديم در   

ديم كلكسيون موسسه اصالح بذر و نهال به اين نتيجه رسيدند             
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يار خوبي بين عملكرد، طول ريشه و سرعت          كه همبستگي بس  
در بررسي قابليت توارث    ) ١٣٦٩(رضايي  . جوانه زني وجود دارد   

خصوصيات ريشه در ارقام گندم گزارش نمود كه طول ريشه              
تواند در   لذا اين خصوصيت مي   . داراي قابليت توارث بااليي است    

در ) ١٣٦٧(سرمدنيا  . انتخاب ارقام مورد استفاده قرار گيرد         
 رقم گندم ديم گزارش نمود كه رقم سرداري داراي             ۹بررسي  

بين . باشد راندمان مصرف آب باالتري نسبت به ساير ارقام مي           
. راندمان مصرف آب با طول ريشه همبستگي خوبي وجود داشت         

گزارش نمودند كه ارقام گندم كه        ) ١٩٩١(اهدائي و همكاران     
ايزوتيپهاي مقاوم به خشكي هستند در فرآيند فتوسنتز بين              

شوند و اين تبعيض بصورتي        تبعيض قائل مي    ۱۳ و   ۱۲كربن  
داراي راندمان مصرف   " است كه ارقام مقاوم به خشكي احتماال        

قابليت توارث عمومي راندمان مصرف آب        . آب باالتري هستند  
 . گزارش شده است% ۹۰حدود 

در منطقه ريورسايد كاليفرنياي    ) ١٩٩١(اهدائي و همكاران    
قاومت و يا حساسيت نسبي تعدادي از ارقام گندم             جنوبي، م 

بومي خوزستان را در مقابل خشكي، با تعيين شدت خشكي يا             
سختي محيط آزمايش كرده و نتيجه گرفتند كه در مناطق               

اي همراه با كاهش ميزان بارندگي در اواخر دورة رشد             مديترانه
د يابد، عملكر  گندم كه گرماي هوا به طور محسوسي افزايش مي         

به . كند پيدا مي  گندم به علت اثرات توام خشكي و گرما كاهش         
همين دليل در آزمايشهاي بعدي خود تاريخ كشت و ميزان               

اثرات توام خشكي و گرما را همزمان روي         آبياري را تغيير داد تا    
گيري كند آنها در اين تحقيق نتيجه گرفتند          عملكرد دانه اندازه  

 محيط نيست بلكه شامل     كه سختي محيط تنها به علت خشكي      
در ) ١٣٨١(نقوي و همكاران      ). ۲(شود گرماي محيط نيز مي     

براي برخي از     » گندم دوروم  «بررسي تنوع ذخاير توارثي         
خصوصيات زراعي و مرفولوژيكي نشان دادند كه همبستگي ميان         
عملكرد سنبله با تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد                

در ضمن كاربرد    . و معني دار است    سنبلچه در سنبله مثبت       
رگرسيون چند متغيره خطي در اين بررسي نشان داد كه صفات            

 درصد از    ۹۴" وزن هزار دانه ، تعداد دانه در سنبلچه تقريبا            
تغييرات ميانگين عملكرد سنبله را در اين نمونه ها توجيه                

نتايج تجزيه عليت در تحقيق مزبور نشان داد كه اثر            . نمايد مي

م تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بر ميانگين                   مستقي
عملكرد سنبله، مثبت و باال بوده ولي تعداد سنبلچه فقط اثر غير            
مستقيم مثبت و بااليي از طريق تعداد دانه در سنبله بر ميانگين            

نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه           . عملكرد سنبله دارد   
 و وزن هزار دانه را مي         خصوصياتي مانند تعداد دانه در سنبله      

توان به عنوان شاخصهايي براي انتخاب در جهت بهبود عملكرد           
در ) ١٩٩٥(هان و همكاران    . سنبله در گندم دوروم توصيه نمود     

 الين  ۱۵۰ گلوكناز در    – گلوكن و بتا     -مطالعه ژنتيكي حاوي بتا   
 Morex و   Steptoeجو هاپلوئيد مضاعف شدة حاصل از تالقي         

 گلوكن مالت   – براي بتا    QTLگلوكن، شش   -بتا براي   QTLسه  
 QTL گلوكناز در مالت سبز و پنج          – براي بتا     QTL، سه تا     

مطالعات . براي بتاگلوكناز در مالت تخمير شده پيدا كردند            
ديگري بر روي ارقام جو در گروه زراعت و اصالح نباتات انجام               

هاي شده كه به پايان نامه هاي فوق ليسانس و دكتري در رشته             
 ،۱۵،  ۱۴،  ۱۱،  ۳،  ۱(اصالح نباتات و زراعت منتهي شده است          

۱۷.( 
 

 مواد و روش ها
 حاصل از   (DH) الين جو هاپلوئيد مضاعف شده       ۷۲بذرهاي  
پرمحصول، حساس به خشكي و با مقدار         (Steptoeتالقي رقم   

مقاوم به خشكي، با كيفيت       (Morexبا رقم   ) خواب بذر زياد  
دريافتي از دانشگاه   ) دار خواب بذر كم    مالت و آميالز باال و مق      

 در گلخانه و در داخل گلدانها         ۷۹تولوز فرانسه، در پائيز سال        
بذر به دست آمده    . كاشته شد و بذر كـافي از آنها به دست آمد          

 در يك   ۸۱ – ۸۲ و   ۸۰ – ۸۱از اين الينها در سالهاي زراعي        
تي طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار در مزرعة تحقيقا            

  و  ۲۳/۸/۸۰دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در تاريخ هاي            
 متري با   ۲ بذر در خطوط      ۴۰تعداد  ( كشت گرديدند       ۶/۸/۸۱

تكرارهاي اول و دوم در     ).  سانتي متر  ۲۵فاصلة جوي پشته هاي     
يك مرحله يعني بعد از كاشت آبياري شدند ولي تكرار سوم                

ارندگي از كاشت تا    مقدار ب .  بار آبياري گرديد   ۵طبق عرف محل    
صفات مورد  .  ميلي متر بود     ۲۲۱ و    ۲۲۹برداشت به ترتيب      

 ، تاريخ گلدهي    )۱x(عملكرد دانه     :گيري عبارت بودند از     اندازه
)۲x(      تاريخ ظهور سنبله ،)۳x(     ارتفاع بوته ،)۴x(   تاريخ رسيدن ، 



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٥٨

)۵x(      تعداد دانه در سنبله ،)۶x(    تعداد پنجه در بوته ،)۷x(   وزن  ،
، )۱۰x( دانه   و درصد پروتئين  ) ۹x(، طول سنبله    )۸x(ه  هزار دان 

ارتفاع بوته، تعداد دانه در     ) مرفولوژيکي(براي اندازه گيري صفات     
سنبله و طول سنبله، از ميانگين ده اندازه گيري تصادفي در هر             

تاريخ ) فنولوژيكي(واحد آزمايشي استفاده شد، براي صفات           
 تعداد پنجه در بوته از       گلدهي و رسيدن، تاريخ ظهور سنبله و        

 .ميانگين كل كرت استفاده شد
ابتدا براي تمام صفات با توجه به تعداد بوته در هر خط                 

 تجزيه كواريانس براي صفات        F. تجزيه كواريانس انجام شد     
عملكرد دانه، تعداد دانه در سنبله، متوسط تعداد پنجه در بوته و            

تجزية  داده ها   طول سنبله معني دار شد؛ لذا تصحيح الزم در             
ميانگين، انحراف  : سپس پارامترهاي آماري شامل   . اعمال گرديد 

استاندارد، ضريب تغييرات، حداقل و حداكثر اندازه صفات در كل          
به منظور بررسي روابط     . جامعة مورد مطالعه، محاسبه گرديد      

همبستگي بين دوبدو صفات ضرايب همبستگي بين آنها                
دستيابي به مدل رگرسيوني در     جهت  ). ۳۲ ،۱۳،  ۶( محاسبه شد 

 سه مرحلة رگرسيون چند متغيره خطي مرحله اي استفاده شد          
، تا صفاتي كه بيشترين سهم را در توجيه               )۴۱،  ۱۳،  ۱۲(

). ۶،  ۴(تغييرات صفات كمي دارند مشخص و انتخاب شوند              
به منظور درك بهتر روابط بين صفات مختلف ارقام جو،            " ضمنا

 ده از روش دي وي و لو                ضرايب همبستگي با استفا       
(Dewey and Lu, 1959)         و بر اساس دياگرام عليت و اثرات 

براي مقايسة ميانگين   ). ۲۳(مستقيم و غير مستقيم تجزيه شدند     
از ) تكرارهاي آبياري نرمال و تحت تنش      (صفات در دو محيط      

T2         هتلينگ كه فرم تعميم يافتة t     ي استيودنت است استفاده
ر توجيه روابط داخلي ميان صفات كيفي       به منظو ). ۴۱ ،۳۰( شد

و شناخت عوامل پنهاني و تفسير بيشتر روابط، از تجزيه عاملها             
از تجزيه  " نهايتا. از روش حداكثر درست نمايي استفاده گرديد        

  با استفاده از متغيرهاي        (ward)اي به روش وارد          خوشه
 استاندارد مربع فاصله اقليدسي، به منظور گروه بندي الين ها            

) با آبياري و بدون آبياري     (براساس صفات كمي در دو محيط         
 ). ۲۷ ،۶ ،۴(استفاده شد 
 ،   Mstat-cهاي آماري با استفاده از نرم افزارهاي            تجزيه

Excel   ،SAS   ،SPSS      و path-1        و برنامه گرافيكي  
Photoshopاستفاده شد . 

 نتايج و بحث

ال  براساس ميانگين داده هاي دو س       : تجزيه كواريانس  -۱
در تجزيه كواريانس، صفات عملكرد دانه، تعداد دانه در سنبله،            

و در  . متوسط تعداد پنجه در بوته و طول سنبله معني دار شدند           
نتيجه مشاهدات تصحيح شده صفات در تجزيه واريانس مركب           

 .داده ها مورد استفاده قرار گرفت
 نتايج اين    : نتايج مربوط به صفات مورد بررسي         -۲

 صفت مورد مطالعه    ۵براي  ) محيط( داد اثر سال      پژوهش نشان 
 دانه در سنبله، طول سنبله و درصد           ارتفاع گياه، عملكرد دانه، (

كه الينها براي همه     . اختالف معني داري دارند    ) دانهپروتئين  
با ) α = ۰۱/۰(صفات مورد مطالعه اختالف بسيار معني دار          

براي همه  ) سال* الين  (ر متقابل    يكديگر دارند همچنين اث     
صفات به جزء عملكرد دانه، ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله               

مقادير ميانگين، انحراف   ). ۱جدول  (اختالف معني دار نشان داد    
معيار، ضريب تغييرات فنوتيپي، حداقل و حداكثر هر يك از               
اندازه هاي صفات مورد بررسي در كل جمعيت مورد مطالعه در            

نتايج اين پارامتر ها نشان دهنده      .  نشان داده شده است    ۲ول  جد
تنوع زياد براي اغلب صفات است كه مي تواند براي محققان به              

بيشترين ضريب تغييرات فنوتيپي مربوط به       . نژادگر مفيد باشد  
%) ۸/۲۶(و تعداد پنجه در هر بوته       %) ۵/۴۰(صفات عملكرد دانه    

مربوط به صفات تاريخ      و كم ترين ضريب تغييرات فنوتيپي           
 .بوده است%) ۲۸/۳(و تاريخ گلدهي %) ۶۹/۱(رسيدن 
 ضرايب همبستگي   : ضرايب همبستگي ساده صفات    -۳

 ۳اندازه گيري و در جدول      ) با روش پيرسن  (سادة دوبدو صفات    
عملكرد دانه داراي همبستگي مثبت و معني         . ارائه شده است  

هر خوشه، تعداد پنجه    داري با صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در          
همچنين تاريخ گلدهي با صفات تاريخ       . و وزن هزار دانه داشت     

خوشه دهي و تاريخ رسيدن، همبستگي مثبت و معني دار و با              
صفات ارتفاع بوته و درصد پروتئين، همبستگي منفي و معني             

تاريخ ظهور سنبله با تاريخ رسيدن، همبستگي           . دار داشتند 
 صفات ارتفاع بوته و پروتئين،           مثبت و معني دار ولي با          

ارتفاع بوته با طول     . همبستگي منفي و معني داري نشان داد        



۹۵۹ ...ارزيابي تحمل به خشكي و صفات مربوط به عملكرد دانه در الين هاي جو : پيغمبري و همكاران

تاريخ رسيدن  . خوشه، همبستگي مثبت و معني داري نشان داد        
رابطه . با تعداد پنجه، همبستگي مثبت و معني داري نشان داد           

غير معني دار مثبت و منفي بين بعضي از زوج صفات نيز ديده               
 ).۳دول ج(شده است

 
 براي صفات مختلف (MS) ميانگين مربعات -۱جدول 

پروتئين 
 )درصد(

  طول سنبله
)به ميلي متر(
وزن هزار دانه

 )به گرم(
تعداد پنجه 

 در بوته
 تعداد دانه
  در سنبله

تاريخ رسيدن
 )به روز(

 ارتفاع بوته
)به سانتي متر(

تاريخ ظهور 
)به روز(خوشه 

اريخ گلدهيت
 )به روز (

 کردعمل
 )به گرم(

 درجه
 آزادي

 منابع
 تغييرات

*۱۳/۲۰۱ **۹۹/۲۶۴۸ ns ۲۲/۷۰۷ ns ۴۷/۶۹ **۷۹/۷۷۹۶ ns
 ۶۴/۲۶۳ **۲۵/۶۸۸۵ 

ns
 ۸۲/۸۹۷ 

ns
 سال ۱ ۱۸/۸۷۸** ۸۹/۴۷۵ 

۶۶/۲۰ ۶۴/۶۶ ۷۳/۷۵۲ ۷۲/۲۶ ۰۸/۴۳۸ ۶۵/۱۵۳۰ ۲۸/۵۵۸ ۴۲/۱۴۴ ۳۶/۴۶۸ ۹۰/۲۸۶۵۶۹ بلوک در سال ۳
**۵۳/۱ **۲۵/۲۶۵ *۱۲/۴۲ *۸۷/۳ **۲۹/۱۱۲ **۰۲/۱۷ **۲۰/۲۲۲ **۰۴/۸۱ **۳۴/۶۶ **۶۶/۱۰۲۵۷  )الين(تيمار  ۷۳
**۹۲/۰ **۷۲/۱۲۰ *۹۹/۱۷ *۷۵/۳ ns ۲۴/۶۵ **۹۷/۱۱ ns ۱۷/۳۸ **۸۴/۳۳ **۰۱/۳۴ ns ۹۳/۸۸۱۵  سال× تيمار ۷۳

 کوواريت ۱ ۶/۲۰۵۰۸۳ ۶۷/۵ ۰۸/۱۲۰ ۵۰/۲۱۴ ۰۶/۲ ۳۴/۴۴۵ ۴۲/۵۵ ۸۸/۱ ۴۴/۲۰۸ ۴۰/۰
خطاي آزمايشي ۲۹۲ ۷۵/۶۷۴۷ ۹۷/۱۰ ۴۰/۱۷ ۴۳/۴۵ ۳۲/۷ ۳۴/۶۷ ۷۳/۲ ۲۸/۱۳ ۱۶/۳۳ ۴۲/۰

ns ، * ۱و % ۵ به ترتيب غير معني دار، معني دار در سطح احتمال ** و % 

 
 ، حداكثر و حداقل صفات مورد مطالعه(%)  مقادير ميانگين ، انحراف معيار، ضريب تغييرات -۲جدول 

پروتئين 
 )درصد(

  طول سنبله
) متربه ميلي(
وزن هزار دانه

 )به گرم(
تعداد پنجه 

 در بوته
تعداد دانه
 در سنبله

تاريخ رسيدن
 )به روز(

 ارتفاع بوته
)به سانتي متر(

تاريخ ظهور 
)به روز(خوشه 

اريخ گلدهيت
 )به روز (

 عملکرد
 )به گرم(

 منابع
 تغييرات

 ميانگين  ۷۶/۱۸۹ ۳۸/۱۷۷ ۷۰/۱۶۲ ۶۲/۷۷ ۰۷/۲۰۵ ۶۵/۵۹ ۲۳/۷ ۱۰/۳۶ ۵۱/۷۴ ۷۲/۹
انحراف معيار  ۸۹/۹۳ ۸۳/۵ ۸۲/۵ ۱۸/۶ ۴۶/۳ ۰۸/۸ ۹۴/۱ ۲۴/۴ ۹۷/۱۰ ۹۶/۰
ضريب تغييرات ۴۸/۴۹ ۲۸/۳ ۵۷/۳ ۹۶/۷ ۶۹/۱ ۵۴/۱۳ ۷۸/۲۶ ۷۵/۱۱ ۷۵/۱۴ ۸۷/۹
 حداكثر ۴۳۱ ۸۱/۱۸۱ ۰۰/۱۷۰ ۳۹/۹۲ ۰۲/۲۱۰ ۳۴/۷۲ ۹۱/۹ ۵۸/۴۶ ۹۳/۹۶ ۳۷/۱۱

 حداقل ۶۸/۷۶ ۹۷/۱۷۳ ۶۱/۱۵۸ ۶۵/۵۸ ۳۶/۲۰۲ ۰۳/۴۸ ۷۱/۴ ۰۰/۲۷ ۴۳/۵۱ ۱۷/۸

 
  ضراب همبستگي ساده فنوتيپي ميان صفات كمي -۳جدول 

X۱۰ X۹ X۸ X۷ X۶ X۵ X۴ X۳ X۲ X۱ صفات 
 X۱  )به گرم(عملكرد دانه :  ۱         
 X۲ )   به روز(تاريخ گلدهي :  ۰۳۷/۰ ۱        
       ۱ ۷۵۵/۰  X٣ )به روز(تاريخ ظهور سنبله :  ۰۰۲/۰ **

      ۱ ۲۶۷/۰ - * ۳۹۸/۰ -  X۴ )به سانتي متر(ارتفاع بوته :  ۳۲۵/۰** *
     ۱ ۱۶۲/۰ -  ۳۹۹/۰ ** ۴۲۱/۰  X۵ )به روز(تاريخ رسيدن :  ۱۲۲/۰ **
    ۱ ۱۸۹/۰  ۰۵۵/۰-  ۱۹۰/۰  ۱۶۴/۰  X۶ تعداد دانه در سنبله:  ۳۲۴/۰** 
   ۱ ۱۱۹/۰  ۲۵۹/۰ * ۱۷۵/۰  ۲۸۳/۰  X۷ بوتهتعداد پنجه در :  ۴۴۷/۰** ۲۸۶/۰* *
  ۱ ۱۷۲/۰-  ۱۰۶/۰  ۰۲۲/۰  ۱۱۳/۰  ۱۷۴/۰-  X۸ )به گرم(وزن هزار دانه:  ۳۰۷/۰** -۲۲۷/۰ 
 ۱ ۲۲۶/۰-  ۱۱۴/۰  ۱۰۶/۰  ۰۶۷/۰-  ۵۶۹/۰ ** ۰۵۷/۰  X۹  )به ميلي متر(طول سنبله :  ۰۵۸/۰ ۱۱۶/۰ 
۱ ۰۰۸/۰  ۰۴۱/۰  ۱۵۱/۰-  ۰۶۴/۰-  ۰۹۱/۰-  ۲۱۰/۰  ۴۳۸/۰-  X۱۰ درصد پروتئين :  -۲۰۸/۰ -۴۳۲/۰** **

 %۱و % ۵دار در سطح احتمال   به ترتيب معني** و *

 



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٦٠

در بررسي ارزيابي ارقام و        ) ١٣٧٨(نبي پور و همكاران        
الينهاي گندم براي مقاومت به خشكي نشان دادند كه تعداد              
سنبله در گياه كم تر، ولي تعداد دانه در سنبله در مقايسه با                 

. ر مي گيرند  ساير صفات بيشتر تحت تاثير تنش به خشكي قرا          
در محيط تنش خشكي باالترين همبستگي ها با عملكرد را زي            

باالترين . توده و تراكم روزنه در سطح رويي برگ پرچم داشتند           
همبستگي ها با عملكرد در محيط آبياري شده را صفات زي               

 .توده، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله داشتند
) ١٩٨٢ (، جبييهو و همكاران      )١٩٧٥(كاليسكز و لي       

همبستگي مثبت بين وزن هزار دانه با عملكرد دانه را در گندم              
 و جبييهو و همكاران    ) ١٩٧٥(کناک  يگر.  دوروم گزارش كردند  

همبستگي مثبت بااليي را بين تعداد دانه در سنبله با            ) ١٩٨٢(
با اين  " عملكرد دانه در گندم دوروم گزارش نمودند كه دقيقا           

 طول هر سنبله با عملكرد هيچ گونه        بين. تحقيق همخواني دارد  
برخالف اين نتيجه اسپاگنولتي و        . همبستگي مشاهده نشد   

همبستگي مثبت و معني داري را بين عملكرد        ) ١٩٨٥(كوالست  
اما در اين   . دانه با طول سنبله در گندم دوروم به دست آوردند           

تحقيق طول سنبله با ارتفاع بوته همبستگي مثبت و معني داري           
 .ادنشان د
 در مرحله اول با استفاده       : نتايج رگرسيون چند گانه    -۴

 عملكرد دانه به عنوان متغير       ،از رگرسيون چند گانه مرحله اي      
وابسته در مقابل ساير صفات مورد بررسي قرار گرفته و خالصه             

 . آمده است۴نتايج آن در جدول 
همانطور كه مشاهده مي شود از ميان صفات مختلف مورد            

د پنجه در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله            بررسي تعدا 
 اي از تغييرات مدل           و ارتفاع بوته كه بخش عمده               

 

% ۵۰رگرسيون مربوطه را توجيه مي كند، داراي ضريب تبيين            
هاي ساده فنوتيپي مثبت و معني دار بين              همبستگي. است

ب صفات با عملكرد، نتيجه رگرسيون را تائيد مي كند؛ بدين ترتي          
مي توان گفت كه تعداد پنجه در بوته از جمله صفات مهم و                 
تاثير گذار در عملكرد دانه است و از جمله شاخصهاي مهم                 
. انتخاب در اصالح جهت افزايش عملكرد دانه به شمار مي آيد             

معادالت به دست آمدة عملكرد دانه بر مبناي رگرسيون مرحله            
 .اي، به شرح زير برآورده شده است

Y= ۳۹/۶۲  + ۶۳/۱۷  x۷ 
Y= ۶۱/۱۶۵  + ۳۲/۲۰  x۷ + ۷۸/۵  x۸ 
Y= ۴۱/۳۷۱  + ۰۴/۱۹  x۷ + ۱۹/۶  x۸ + ۶۳/۳  x۶ 
Y= - ۸۱/۴۸۲  + ۲۲/۱۷  x۷ + ۷۲/۵  x۸ + ۵۲/۳  x۶ + ۷۰/۱ x۴ 

با توجه به تجزيه عليت تاثير صفات فوق با عملكرد دانه                
 .مشخص گرديد

 ضرايب   ۴ با توجه به جدول           :نتايج تجزيه عليت   -۵
ده فنوتيپي مشخص گرديد كه صفات ارتفاع بوته،         همبستگي سا 

تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه در بوته و وزن هزار دانه با                  
عملكرد دانه همبستگي مثبت و بسيار معني داري وجود دارد،            
كه در اصالح و بهبود جو، در جهت افزايش عملكرد، توجه به                

ذكر از  در بررسي صفات فوق ال    .  اين صفات امري ضروري است    
طريق تجزيه عليت سعي گرديد از صفاتي كه به راحتي در                 

گيري اند و با عملكرد دانه همبستگي بااليي          مزرعه قابل اندازه  
روش تجزيه فاكتور براساس مولفه       " ضمنا. دارند استفاده شود   

. هاي اصلي صورت گرفت و در نهايت چهار عامل انتخاب گرديد           
كاهش يا حذف     همچنين از چرخش وريمكس به منظور             

 ). ۲۵ ،۲۳، ۲۲، ۱۳، ۱۲(همپوشاني بين عاملها استفاده شد 

  رگرسيون چندگانه قدم به قدم براي عملكرد دانه– ۴جدول 
۲R۲  جزئيR t صفت وارد شده ضريب رگرسيون خطاي استاندارد 

۱۸۹/۰ ۲۰۰/۰ **۸۹/۴ ۵۲/۳ ۴۳۷/۰ ۷X :  تعداد پنجه در هر بوته 
۳۳۴/۰ ۳۵۲/۰ **۴۵/۴ ۲۹/۱ ۳۹۲/۰ ۸x :  به گرم(وزن هزار دانه( 
۴۲۳/۰ ۴۴۷/۰ **۷۵/۳ ۹۴/۰ ۳۲۶/۰ ۹x  : تعداد دانه در هر سنبله 
۴۶۴/۰ ۴۹۳/۰ **۵۲/۲ ۶۷/۰ ۲۲۳/۰ ۴x  :  به سانتي متر(ارتفاع بوته( 

F مدل درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 
 رگرسيون ۴ ۸۴/۱۱۱۸۳۳ ۴۶/۲۷۹۵۸ ۸۱/۱۶**

 خطا ۶۹ ۹۷/۱۱۴۷۸۱ ۵۱/۱۶۶۳ 
 كل  ۷۳ ۸۱/۲۲۶۶۱۵  

  درصد۱  معني دار در سطح احتمال **
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  برآورد آثار مستقيم و غير مستقيم صفات كمي بر عملكرد دانه– ۵جدول 
همبستگي صفات كمي با  اثر غير مستقيم از طريق

 ۴x ۶x ۸x ۷x مقدار عملكرد
 صفت اثر مستقيم

**۴۴۷/۰ ۰۳۸/۰ ۰۳۸/۰ ۰۶۸/۰- - **۴۳۶/۰ )۷x : (متوسط تعداد پنجه 
**۳۰۷/۰ ۰۲۵/۰ ۰۳۵/۰- - ۰۷۶/۰- **۳۹۱/۰ )۸x : (وزن هزار دانه 
**۳۲۴/۰ ۰۱۳/۰ - ۰۴۲/۰ ۰۵۱/۰ **۳۲۵/۰ )۶x : (متوسط تعداد دانه در سنبله 
**۳۲۵/۰ - ۰۱۸/۰- ۰۴۴/۰ ۰۷۶/۰ **۲۲۲/۰ )۴x : (ارتفاع بوته 

 اثرات باقي مانده  = ۷۱۱/۰                                        درصد ۱ معني دار در سطح احتمال  **
 

فاكتور اول صفات تاريخ گلدهي، تاريخ خوشه دهي و درصد           
فاكتور دوم صفات طول خوشه، ارتفاع      . كند پروتئين را توجيه مي   

بوته و فاكتور سوم، صفات تعداد دانه در خوشه، تاريخ رسيدن و             
 چهارم صفات وزن هزار دانه و         تعداد پنجه و در نهايت فاكتور       

 .كند عملكرد دانه را توجيه مي
 صفت عملكرد دانه داراي اثر مستقيم         ۵با توجه به جدول      

 با صفت تعداد پنجه است كه اثر غيرمستقيم از طريق              ۴۳۶/۰
 و ارتفاع   ۰۳۸/۰ تعداد دانه در هر خوشه       ،-۰۶۸/۰وزن هزار دانه    

  ايجاد همبستگي   باشند كه در نهايت باعث         مي ۰۳۸/۰بوته  
 .گردد  با عملكرد دانه مي۴۴۷/۰**

 با صفت وزن هزار     ۳۹۱/۰عملكرد دانه داراي رابطه مستقيم      
دانه بود كه اثر غيرمستقيم آن از طريق تعداد پنجه در بوته                 

 ۰۲۵/۰ و ارتفاع بوته     -۰۳۵/۰ ، تعداد دانه در هر خوشه        -۰۷۶/۰
 با عملكرد دانه    ۳۰۷/۰**بوده و در نهايت باعث ايجاد همبستگي        

 با  ۳۲۵/۰همچنين عملكرد دانه داراي اثر مستقيم         . گرديد مي
تعداد دانه در خوشه بوده كه رابطه غيرمستقيم آن طريق تعداد            

 و ارتفاع بوته     – ۰۴۲/۰ ، وزن هزار دانه    ۰۵۱/۰پنجه در بوته     
**باشد و باالخره رابطه مستقيم از طريق ارتفاع بوته             مي ۰۱۳/۰

اثر غيرمستقيم آن از طريق تعداد پنجه در             است كه     ۲۲۲/۰
 و متوسط تعداد دانه در        ۰۴۴/۰، وزن هزار دانه       ۰۷۶/۰بوته  

با توجه به نتايج ارائه شده، ارتفاع بوته،           .  بود –۰۱۸/۰خوشه  
تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه در بوته و وزن هزار دانه داراي              

 د دانه است   بيشترين تاثير مستقيم و غير مستقيم در عملكر           
 ).۱شكل (

 با توجه به عوامل محيطي          :اي نتايج تجزيه خوشه   -۶
 تحت تنش و تكرار سوم آبياري براساس عرف             ۲ و    ۱تكرار  (

اي جهت بررسي تنوع براساس الينها همراه         تجزيه خوشه ) محل
اي بر پايه    نتايج حاصله از تجزيه خوشه    . با والدين انجام پذيرفت   

۲T        ها در دندروگرام     وان دوم گروه    كاذب هتلينگ و معيار ت
حاصل از الينهاي تحت تنش با بريدن كالستر در فاصله                  

 ). ۲شكل (  گروه تفكيك گرديدند۵ به تعداد ۷اقليدسي 
 

 
  دياگرام تجزيه ضرايب ميسر براي صفت عملكرد دانه-١شكل 

 
و در  ) از كل الينها   % ۱۲( الين    ۹كالستر اول شامل      

  ۱۴،  %)۳۱ (۲۳،  %)۲۶( الين   ۱۹كالسترهاي بعدي به ترتيب      
 الين  Morexقرار گرفتند كه والد       %) ۱۲( الين    ۹و  %) ۱۹(

 ۷۳ الين شماره      Steptoeو  ) مقاوم به خشكي    (۷۴شماره  
 ۶به ترتيب با فاصله اقليدسي      ) پرمحصول و حساس به خشكي    (

در تجزيه  .  در دو كالستر جداگانه و دور از هم قرار داشتند            ۱و  
ي تحت آبياري براساس عرف محل با فاصله            اي الينها  خوشه

در كالستر  ). ۳شكل  ( كالستر تقسيم گرديدند     ۶ به   ۶اقليدسي  
 و در كالسترهاي بعدي به ترتيب      ) از كل الينها  % ۹( الين   ۷اول  
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 افته گروههاير يياس تغيفاصله مق

 
 )ارييبدون آب(هاي تکراراي اول و دوم  دهن ها بر اساس صفات کمي براي داياي ال ه خوشهي دندروگرام حاصل از تجز-۲شکل 
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 افته گروههاير يياس تغيفاصله مق

 
 )با آبياري( دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه اي الين ها بر اساس صفات کمي براي داده هاي تکرار سوم -۳شکل 
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%) ۲۰( الين   ۱۵و  %) ۱۲ (۹،  %)۱۴ (۱۰،  %)۲۴ (۱۸،  %) ۲۰ (۱۵
 ولي در دو     ۱با فاصله اقليدسي     قرار گرفتند كه هر دو والد          

با استفاده از اطالعات     . كالستر جدا و دور از هم قرار داشتند          
استاندارد مورد استفاده در كالستر بندي با توجه به الينهاي به             

قرار گرفتن  ) هاي متفاوت  از تك بوته   (دست آمده از والدين       
ن الينها در يك كالستر نشان دهنده شباهت الينها است و از اي            

كه ) هايي ژنوتيپ(طريق مي توان با آزمايش تكميلي الينهايي          
اند جهت انجام كارهاي      در كالسترهاي دور از هم قرار گرفته         

 هتلينگ  ۲Tبا روش    " ضمنا). ۳۷ ،۳۰( نژادي استفاده كرد    به
گيري شده الينهاي مورد بررسي دو محيط           كليه صفات اندازه   

 ه شد كه     محاسب) عرف محل  طبق   تحت تنش و آبياري         (
۵/۱۷۸ = ۲T   ۷۵/۱۶** و = F     تفاوت  ۱۳۷ و   ۱۰ با درجه آزادي 

نتايج ). ۴۰،  ۲۹( دار در دو محيط مشاهده شد         بسيار معني 
حاصل از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگينهاي صفات مختلف            

دار ميان   گوياي وجود تفاوت بسيار معني    ) ۶جدول  (تحت تنش   
ندروگرام و تعداد    گروهها بود، كه مويد محل صحيح قطع د            

تعداد زيادي از    .  گروه در طبقه بندي الينها است         ۵مناسب  
كه در گروه سوم قرار دارند از تعداد پنجه در            )  الين ۲۳(الينها  

بوته و عملكرد دانه و از تعداد دانه در سنبله بااليي برخوردار                
 در اين گروه قرار دارد؛ ولي در گروه         ۷۴اند، كه الين شماره      بوده

 الين است از لحاظ صفات مذكور در گروه            ۱۹كه شامل   دوم  
نتايج حاصل از تجزيه واريانس و        . تري دارند  سوم، مقدار پائين  

مقايسه ميانگينهاي صفات مختلف تحت آبياري براساس عرف           
دار ميان   نيز گوياي وجود تفاوت بسيار معني       ) ۷جدول  (محل  

عداد گروهها بود، كه مويد محل صحيح قطع دندروگرام و ت               
تعداد ). ۲۲،  ۱۲( مناسب شش گروه در طبقه بندي الينهاست        

اند از عملكرد    بندي شده  زيادي از الينها كه در گروه ششم طبقه        
دانه، وزن هزار دانه و درصد پروتئين باال و زودرسي برخوردار               

 نيز در اين گروه قرار دارد؛ همچنين            Morexاند و والد      بوده
ر گروه دوم طبقه بندي شدند داراي        تعداد زيادي از الينها كه د      

عملكرد پايين، تعداد دانه در سنبله كمتر و درصد پروتئين                
الينهاي .   در اين گروه قرار داشت        Steptoeبااليي بودند والد     

اين گروه ديررس بوده چون صفات تاريخ گلدهي، تاريخ رسيدن           
 .و تاريخ ظهور سنبله از ميانگين بااليي برخوردارند

 چهار فاكتور انتخاب    :تجزيه به عاملهاي اصلي    نتايج   -۷
 براي انتخاب هر يك از       ۵۱/۰و متغيرهايي با ضرايب بيشتر از        

فاكتورهاي اصلي در نظر گرفته شد و در نهايت با توجه به                  
ماهيت و خصوصيات صفات قرار گرفته در هر فاكتور نامي                 

همچنين از چرخش وريمكس به منظور        . مناسب انتخاب شد   
، ۲۳،  ۲۰( حذف همپوشاني بين عاملها استفاده گرديد       كاهش يا 

از تغييرات متغيرهاي وابسته    % ۴/۲۷اولين فاكتور كه    ). ۳۳ ،۳۱
كند، صفاتي چون تاريخ گلدهي، تاريخ ظهور سنبله         را توجيه مي  

دانه و درصد پروتئين    ) خصوصيات فنولوژيكي (با ضرايب مثبت    
خصوصيات بنيه  فاكتور دوم   . شود با ضريب منفي را شامل مي       

بوته نامگذاري شد؛ زيرا صفاتي چون ارتفاع بوته و طول خوشه             
از % ۱۹اين فاكتور   . اند با ضرايب مثبت در اين فاكتور قرار گرفته       

 سومين فاكتور  . تغييرات كل متغيرها را به خود اختصاص داد          
از تغييرات كل متغيرهاي وابسته را شامل مي شود كه            % ۴/۱۴

رسيدن، تعداد دانه در سنبله و تعداد پنجه          صفاتي چون تاريخ    
اين فاكتور به نام    . در بوته با اثر مثبت در اين فاكتور قرار دارند          

گذاري شد، نتايج رگرسيون چند       خصوصيات راندمان توليد نام    
 براي عملكرد دانه، قرار گرفتن اين دو متغير              مرحله ايگانه  

 در مدل را نشان      )تعداد دانه در سنبله و تعداد پنجه در بوته          (
بنابراين اگر عمليات اصالحي در جهت افزايش راندمان         . دهد مي

گيرد، بايد اصالح در جهت افزايش تعداد دانه           توليد صورت مي  
. در سنبله و تعداد پنجه در بوته در اين فاكتور صورت پذيرد               

فاكتور چهارم، خصوصيات عملكرد و اجزاء  عملكرد نامگذاري            
صفاتي چون  . گردد  كل تغييرات را شامل مي     از% ۲/۱۰كرديد كه   

وزن هزار دانه و عملكرد دانه با ضرايب مثبت در اين فاكتور قرار              
 . اند گرفته

از كل تغييرات   % ۱/۷۱" چهار فاكتور اصلي انتخابي مجموعا     
با توجه به درصدهاي فوق الذكر         . دهد متغيرها را نشان مي     

كه قادر است     است    ۲ و    ۱بيشترين تمركز روي فاكتورهاي       
ماتريس . از تغييرات متغييرها را توجيه نمايند        % ۴/۴۶حدود  

 همبستگيهاي مثبت و منفي معني دار        ۳همبستگي در جدول    
 .بين صفات ذكر شده را نشان مي دهد

 
 سپاسگزاري 

     در پايان الزم مي دانم از همكاري و مساعدت آقاي دكتر           
رانسه كه بذرهاي    احمد صرافي استاد محترم دانشگاه تولوز ف         

 قرار دادند صميمانه     پروژه هاپلوئيد مضاعف شده را در اختيار اين      
 .سپاسگزاري نمايم
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