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  چكيده 

هاي توجيه كننده خصوصيات  به منظور تعيين عامل. گذارد هاي محيطي مهم است كه بر رشد و نمو گياهان اثر مي خشكي از جمله تنش
هاي كامل  سالمي واحد كرج در قالب طرح بلوكمزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد ا درمايشي آز جو زراعيژنوتيپ  28مورد بررسي در 

 عملكرد از قبيلصفت زراعي  13در اين تحقيق . انجام شد 1388در سال زراعي خشكي تكرار تحت شرايط نرمال و تنش  3ا تصادفي ب
، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، طول ريشك، ارتفاع بوته، طول سنبله، ساقه قطر دانه، 100 وزن برداشت، شاخص بيولوژيك، عملكرد دانه،

هاي اصلي و  ها بر اساس تجزيه به مؤلفه در شرايط نرمال تجزيه به عامل. مورد بررسي قرار گرفتند ر بذرطول بذر و قططول پدانكل، 
، دوم و سوم به عامل اول. ها را توجيه نمودند درصد از تغييرات كل داده 05/72مجموع در س نشان داد كه پنج عامل چرخش وريماك
نامگذاري وزن سنبله و مشخصات بذر ها به ترتيب به نام عامل عملكرد،   ريانس دادهدرصد از وا 29/11و 56/19، 83/22ترتيب با توجيه

ول، دوم و سوم عامل ا. ها را توجيه نمودند درصد از تغييرات كل داده 23/79در شرايط تنش شش عامل شناسايي شد كه در مجموع  .شدند
نامگذاري  عملكردوزن سنبله و ، مشخصات بذرها به ترتيب به نام عامل  درصد از واريانس داده 99/11و  85/17، 24/24به ترتيب با توجيه 

خصات بذر و عوامل مش در شرايط تنشوزن سنبله و  وعوامل عملكرد  ها، در شرايط نرمال با توجه به درصد تنوعي هر يك از عامل .شدند
  .ها را توصيه نمود توان تقويت صفات درون اين عامل هاي به نژادي جو برخوردار بوده كه مي برنامهوزن سنبله از اهميت بسزايي در 

  ها تجزيه به عامل خشكي، تنشعملكرد دانه،  ،جو :واژگان كليدي
  

 مقدمه 

با توجه محدوديت منابع آبي مورد نياز . باشد مهمترين عامل محدود كننده عملكرد گياهان زراعي در سطح جهان كمبود آب مي
هاي به نژادي به شمار  ي مؤثر در كاهش آثار منفي خشكي بر عملكرد گياه از اهداف مهم پژوهشكشاورزي در ايران ارايه راهكارها

جو از قديميترين گياهان زراعي است كه از اهميت فوق العاده اي در تأمين غذاي انسان، دام، مصارف دارويي و صنعتي به . مي رود
زراعي گياه جو و تعيين اهميت هر يك از آنها براي استفاده شناخت و بررسي خصوصيات . خصوص صنايع تخميري برخوردار است

تواند بسيار كه در راستاي اين هدف استفاده از تجزيه به عامل ها مي. در برنامه هاي به نژادي از اهميت خاصي برخوردار است
با استفاده از تجزيه به عامل ها در  مطالعات زيادي در ارتباط با ارزيابي صفات و تعيين ماهيت، اهميت وارتباط آنها. سودمند باشد

.                                                                                  گياهان زراعي انجام شده است، ولي تعداد اين گونه مطالعات در جو ناچيز است
___________________________________________________________________________________________ 

l  
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   ها مواد و روش

هيبريد حاصل از تالقي هاي داي آلل يك طرفه  21رقم و  7ژنوتيپ جو شامل  28 به منظور بررسي و ارزيابي خصوصيات زراعي
تحت شرايط نرمال  تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه ازاد اسالمي واحد كرج 3ارقام، آزمايشي در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با 

 صفات مورد بررسي كه . اري ديگري صورت نگرفتدر اين آزمايش جهت اعمال تنش خشكي از مرحله گلدهي آبي. انجام شدو تنش 

 ارتفاع دهي، سنبله تا روز برداشت، شاخص بيولوژيك، عملكرد دانه، بوته تصادفي هر كرت اندازه گيري شدند شامل عملكرد 5روي 
ي انجام شده شامل تجزيه آمار. پدانكل بودند طول و بذر قطر بذر، طول ساقه، قطر دانه، 100 وزن سنبله، وزن سنبله، طول بوته،

براي نامگذاري هر يك از . تجزيه به عامل ها بود كه با استفاده از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس انجام گرفت
براي آناليزهاي مربوطه . نامي مناسب آن عامل انتخاب شد ،و بر اساس ماهيت صفات انتخابيي ها، با توجه به مقدار ضرايب عامل عامل

               .                                                                                                                            استفاده گرديدSAS افزار  نرماز 
  

  نتايج و بحث
باالي يك داشتند كه  ويژه راعامل مقد 5در شرايط نرمال . شد انجامصفت مورد مطالعه  13ها بر روي  در اين تحقيق تجزيه به عامل

مشخصات  از كل واريانس داده ها را توجيه نمود، عامل% 83/22عامل اول كه . از تغييرات داده ها را توجيه نمودند% 05/72مجموعا 
در كرت، طول ريشك، طول بذر  در اين عامل بزرگترين ضرايب عاملي مثبت شامل عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه. ناميده شدبذر 
. ناميده شد كه شامل وزن سنبله و قطر ساقه بودوزن سنبله  از كل واريانس داده ها را تبيين نمود، عامل% 56/19عامل دوم كه . بود

. بود از كل واريانس داده ها را توجيه نمود شامل شاخص برداشت، وزن صد دانه و قطر بذر% 29/11، كه عملكرد عامل سوم به نام
از %  01/8عامل پنجم كه  .ها را توجيه نمود از تغييرات كل داده% 36/10 خصوصيات فنولوژيك نامگداري شد وعامل چهارم به نام 

همبستگي باالئي ارتفاع بوته، طول سنبله و طول پدانكل صفات با ناميده شد كه عامل طول سنبله  تغييرات كل داده ها را تبيين نمود،
عامل اول . از از تغييرات داده ها را توجيه نمودند% 23/79باالي يك داشتند كه مجموعا  ويژه عامل مقادير 6در شرايط تنش . داشت

در اين عامل بزرگترين ضرايب عاملي مثبت شامل طول . ناميده شدعملكرد  از كل واريانس داده ها را تبيين نمود، عامل% 24/24كه 
وزن  از كل واريانس داده ها را توجيه نمود، عامل% 85/17عامل دوم كه . ر، قطر بذر و طول پدانكل بودسنبله، وزن صد دانه، طول بذ

از كل واريانس داده ها را توجيه % 99/11، كه مشخصات بذر عامل سوم به نام. ناميده شد كه شامل وزن سنبله و قطر ساقه بودسنبله 
از تغييرات كل داده ها را توجيه % 82/08، كه عامل چهارم به نام ارتفاع بوته. برداشت بود نمود شامل عملكرد بيولوژيك و شاخص

ناميده عامل روز تا سنبله دهي  از كل داده ها را تبيين نمود،% 50/08عامل پنجم كه . نمود شامل عملكرد بيولوژيك و ارتفاع بوته بود
از تغييرات كل داده ها را تبيين نمود شامل طول % 84/07كه ، طول ريشك عامل ششم به نام. شد كه شامل روز تا سنبله دهي بود

به آنكه عامل اول و دوم در هر دو شرايط نرمال و تنش بيشترين ميزان تغييرات داده ها را توجيه مي كنند، لذا از  با توجه. ريشك بود
صفت  19با تجزيه به عامل ها براي  1382 سعيدي در سال. صفات درون اين عامل ها جهت انتخاب بهترين ژنوتيپ ها را استفاده كرد

تجزيه به عامل ها  1375ر سال بهرام نژاد و همكاران د. واريانس را توجيه كردند% 92عامل مجموعا  5در جو لخت گزارش نمود كه 
هبندي شدندكه عامل گرو 7رقم گندم به كار بردند، كه صفات مورد مطالعه در  470راي بررسي تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد در را ب

  . تغييرات را توجيه كردند% 7/87جمعا 
  
  
  
  



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  

 

  
   گيري كلي نتيجه

با توجه به شرايط نزوالت آسماني در ايران و اهميت گياه جو، شناخت و بررسي هر يك از صفات در شرايط نرمال و تنش با استفاده 
  .قرار بگيرداز تجزيه به مؤلفه ها مي تواند درانتخاب بهترين ژنوتيپ ها مورد استفاده 

  
  منابع

پايان نامه كارشناسي ارشد اصالح نباتات، . تجزيه و تحليل چند متغيره عملكرد و اجزاي آن در جو لخت. 1382. سعيدي، م. 1
  دانشكده كشاورزي، دانشگاه زابل 

گندم بومي غرب كشور با رقم  470بررسي تنوع ژنتيكي اجزاء عملكرد و صفات كمي مهم و روابط آنها در . 1375. ب بهرام نژاد،. 2
  پايان نامه كارشناسي ارشد اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران . استفاده از روش هاي آماري چند متغيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 9138ماه بهمن  28الي  27احد خوراسگان، دانشكده كشاورزي اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي و                                                     4

 

  
 

Evaluation of genetic diversity and relationships of major agronomical traits for 
several wheat populations of National Plant Gene Bank of Iran 

 
Seyed mohammad mehdi seyed aghamiri1*, Khodadad mostafavi2, Abdollah mohammadi 3     

1,2,3 - Islamic Azad University - Karaj Branch 
* Corresponding E-mail address: mohammadmehdi_aghamiri@yahoo.com 

 
Abstract 
drought is the important environmental stress that effect on plant growth and development. To 
determine the operating characteristics justify reviewed in 28 barley genotypes an experimenwas 
carried out in Islamic Azad University - Karaj branch due to Randomized Complete Block (RCB) 
design with three replications under normal and drought conditions in 1388. In this study, 13 traits 
were evaluated as follow: grain yield, biological yield, harvest index, 100 seed weight, stem 
diameter, plant height, spike length, number grain per spike, spike weight, spike length, awn lenght, 
peduncle length, seed length and seed diameter. In normal conditions of factor analysis based on 
principal components analysis and varimax rotation showed that five factors in total 72.05 percent 
of the total data changes were justified. The first, second and third respectively, with justification 
22.83, 19.56 and 11.29 percent of the variance, respectively, called yield factor, spike weight and 
characteristics of seed were named. In stress condition identified six factors that a total of 79.23 
percent of the total data changes were justified. The first, second and third respectively, with 
justification 24.24, 17.85 and 11.99 percent of the variance, respectively,characteristics of seed, 
spike wieght and yield were named. According to each factor variance, yield and spike weight 
factors in normal conditions and characteristics of seed and spike weight in stress condition were 
great important in breeding programs that can be reinforce. 
  
 Keywords: Barley, Grain yield, drought stress, factor analysis. 
  


