
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و          ایده     ی   

 
 هاي ژنوتيپدر  خشكي عملكرد و اجزاي عملكرد تحت شرايط نرمال و تنشروابط بين بررسي 

  با استفاده از تجزيه عليت زراعي  جو
  

  3عبداله محمديو  2خداداد مصطفوي،  1 سيد محمد مهدي سيد آقاميري
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج -3، 2، 1

      mohammadmehdi_aghamiri@yahoo.com  ،يسيد محمد مهدي سيد آقامير :نويسنده مسئول*

  
 

   چكيده
، تجزيه عملكردين عملكرد و اجزاي به منظور تعيين روابط ب. آيد ناطق خشك و نيمه خشك جهان به حساب ميء مكشور ايران جز 

در مزرعه  1388ل زراعي در سا ژنوتيپ جو 28دانه، رد همبستگي و پي بردن به آثار مستقيم و غير مستقيم صفات گوناگون بر عملك
رزيابي تكرار تحت شرايط نرمال و تنش خشكي ا 3 بال تصادفي هاي كام ب طرح بلوكقالكرج در واحد ي دانشگاه آزاد اسالمپژوهشي 

 ، تعداد دانه دردر اين تحقيق عملكرد دانه در كرت به عنوان صفت وابسته و صفات عملكرد بيولوژيك، ارتفاع بوته، طول سنبله. ندشد
و قطر ساقه بعنوان صفات  ، طول بذرطول ريشك، وزن صد دانه، طول پدانكل روز تا سنبله دهي، وزن سنبله، شاخص برداشت،سنبله، 

سپس همبستگي . بتدا با استفاده از رگرسيون گام به گام مناسب ترين مدل براي عملكرد دانه برازش داده شدادر . مستقل در نظر گرفته شدند
در شرايط نرمال . مورد ارزيابي قرار گرفتروي عملكرد قيم و غير مستقيم صفات تبا استفاده از تجزيه عليت، اثرات مسو حاسبه صفات م

نتايج تجزيه عليت مشخص كرد كه  .دبودنصفات سهيم در عملكرد دانه ، صفت عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و وزن صد دانه سه
صفت شامل عملكرد  5در شرايط تنش . دباش ميمستقيم و مثبت بر روي عملكرد دانه  صفت عملكرد بيولوژيك داراي بيشترين اثر

مشخص در اين شرايط تجزيه عليت  .ندبودبيولوژيك، شاخص برداشت، طول بذر، قطر ساقه و وزن صد دانه صفات سهيم در عملكرد دانه 
همچنين در شرايط . باشند مييم و مثبت بر عملكرد دانه داراي بيشترين اثر مستقعملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت  كرد كه دو صفت

 بيولوژيك عملكرد صفت از آزمايش اين نتايج اساس بر. قيم دو صفت قطر ساقه و وزن صد دانه بر روي عملكرد دانه منفي بودتتنش اثر مس
 توان مي اصالحي هاي برنامه در انتخاب معيار عنوان به تنش شرايط در بيولوژيك عملكرد و برداشت شاخص صفات و از نرمال شرايط در

  .كرد استفاده
  عليتتجزيه ، همبستگي، گام به گام ، رگرسيونخشكي شنت: كليديواژگان 

 
   مقدمه

اراضي كشاورزي جهان را تحت تأثير  درصد 60تا  40خشكي مهمترين عامل محدود كننده رشد و عملكرد گياهان زراعي است كه 
هاي  از جو استفاده. دخشك قرار دار ميليمتر در سال در زمره مناطق خشك و نيمه 240ط نزوالت آسماني ايران با متوس. دهد قرار مي

در تهيه نان و در برخي كشورها در . گيرد بخش قابل توجهي از آن به عنوان خوراك دام مورد استفاده قرار مي. شود مختلفي مي
  صيات مؤثر بر عملكرد جو در شرايط تنش به منظور دستيابي به معيارهايي تعيين مهمترين خصو. فرآورده هاي تخميري كاربرد دارد
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متخصصين اصالح نباتات تجزيه عليت . استهاي به نژادي مهم بوده  براي انتخاب در جهت بهبود عملكرد اين گياه همواره در برنامه
    .برند ن سهم اجزاي عملكرد بر عملكرد بكار ميرا بيشتر به عنوان ابزاري براي ارزيابي اهميت صفات مؤثر بر عملكرد و تعيي

  
  ها مواد و روش

رقم  7ژنوتيپ شامل  28 جو،هاي به نژادي  هم در اين آزمايش براي انتخاب صفات زراعي مؤثر بر عملكرد دانه جهت انتخاب در برنا 
تكرار در  3هاي كامل تصادفي در  بلوك آلل يكطرفه ارقام در يك آزمايش در قالب طرح هاي داي صل از تالقيهيبريد حا 21جو و 

. مورد ارزيابي قرار گرفتندخشكي نش در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج تحت شرايط نرمال و ت 1388سال زراعي 
پنج در اين تحقيق صفات مختلف زراعي كه روي . قطع شدآبياري ش براي اعمال تنش خشكي بعد از مرحله گلدهي آزماياين  در

 بوته، ارتفاع دهي، سنبله تا روز برداشت، شاخص بيولوژيك، عملكرد دانه، عملكردبوته تصادفي هر كرت اندازه گيري شدند شامل 
ابتدا با استفاده از رگرسيون گام به گام از . بودند پدانكل طول و بذر قطر بذر، طول ساقه، قطر دانه، 100 وزن سنبله، وزن سنبله، طول

س همبستگي بين صفات انتخابي با استفاده از سپ. ود، صفاتي كه بيشترين سهم را داشتند وارد مدل رگرسيون شدندبين صفات موج
    محاسبه شد و در نهايت با استفاده از تجزيه عليت، اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات بر روي عملكرد مورد ضريب همبستگي 
   .انجام پذيرفت Path و SAS از نرم افزارهاي هاي آماري با استفاده بات و تجزيهدر اين تحقيق كليه محاس. ارزيابي قرار گرفت

 
  يج و بحثنتا

در شرايط نرمال صفات . تفدر تجزيه رگرسيون گام به گام عملكرد دانه در كرت به عنوان متغير وابسته در مقابل ساير صفات قرار گر
درصد  87/99فت عملكرد بيولوژيك به تنهاييرسيوني شدند كه صدل رگبرداشت و وزن صد دانه وارد معملكرد بيولوژيك، شاخص 

با توجه به نتايج رگرسيون، همبستگي صفات محاسبه شد و مورد تجزيه عليت قرار . از تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه نمود
بعد از . ر مستقيم و مثبت بر عملكرد دانه بودداراي بيشترين اث) 992/0(تجزيه عليت صفت عملكرد بيولوژيك بر اساس نتايج . گرفتند

در شرايط تنش خشكي صفات عملكرد بيولوژيك، شاخص . آن صفت شاخص برداشت بيشترين اثر مستقيم و مثبت را دارا بود
درصد و شاخص ) 5/54(دو صفت عملكرد بيولوژيك . ندبرداشت، طول بذر، قطر ساقه و وزن صد دانه وارد مدل رگرسيوني شد

نتايج تجزيه عليت نشان داد صفات عملكرد بيولوژيك . درصد از تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه نمودند) 8/44(برداشت 
در حاليكه دو صفت قطر . داراي بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر روي عملكرد دانه را دارا بودند) 665/0(و شاخص برداشت ) 804/0(

در شرايط نرمال عملكرد بيولوژيك و در شرايط تنش خشكي عملكرد بيولوژيك . صد دانه داراي اثر مستقيم منفي بودند ساقه و وزن
نتايج تحقيق ديگري نشان مي دهد . و شاخص برداشت به عنوان صفات بالقوه در اصالح عملكرد جو مورد استفاده قرار گيرند

 ,Milimirka et al( وجود دارد) 58/0(مستقيم بين عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه و بيشترين اثر ) 85/0(بيشترين همبستگي مثبت 

نتايج يك بررسي نشان داده است كه همبستگي عملكرد دانه با شاخص برداشت و عملكرد بيولوژيك مثبت و معني دار است ). 2005
 ,Derikvand and Hossainpour(بوده است) 54/0(و بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر روي عملكرد دانه مربوط به شاخص برداشت 

ذكر اين نكته الزاميست كه عدم وجود نتايج يكسان در تمام آزمايشات به خاطر اين است كه ماهيت روابط بين اجزا منحصر . )2008
                                                                .                                      كند به مسايل ژنتيكي نبوده و از محيطي به محيط ديگر تغيير مي

 

   كلي گيري يجهنت
خشكي بر عملكرد دانه در هر دو شرايط نرمال و تنش دار عملكرد بيولوژيك  با توجه به اثر مستقيم و مثبت و همبستگي مثبت و معني

  .به نژادي جهت بهبود عملكرد جو استفاده نمودهاي  توان از اين صفت در برنامه مي
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Abstract 
Iran is among the arid and semi arid regions of the world. To determine the relationship among 
yield and yield components, correlation analysis and understanding of the direct and indirect effects 
of various traits on yield grain,  28 barley genotypes in the field of Islamic Azad University of Karaj 
using randomized complete block design with three replications under normal and drought 
conditions in 1388. In this study, grain yield per plot and other characters as a trait associated 
biological yield, plant height, spike length, number grain per spike, spike weight, harvest index, 
days to heading, awn length, 100 seed weight, peduncle length, seed length and stem diameter as 
independent traits were considered. At the first, using stepwise regression to yield the most 
appropriate model was fitted. then correlated traits were studied, and using path analysis, direct and 
indirect effects traits were evaluated. In normal conditions biological yield, harvest index and 100 
seed weight in grain yield were important. Path analysis was indicated that only the biological yield 
has direct positive effect on grain yield. In stress conditions biological yield, harvest index, seed 
length, stem diameter and 100 seed weight in grain yield traits are shared, path analysis indicated 
that only two biological yield and harvest index have the most direct and positive effect on yield. 
Also in stress codotions direct efeects of two traits, 100 seed weight and stem diameter on grain 
yield was negative. According to these results, biological yield in normal conditions and harvest 
index and biological yield in stress conditions can be used as a selection standard in breeding 
programs.  
  
 Keywords: drought stress,  stepwise regression, correlation, path analysis. 
  


