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 چكيده

هاي كامل تصادفي در سه تكرار در  به منظور بررسي تنوع ژنتيكي برخي از صفات كمي و مورفولوژيك ده رقم جو در قالب طرح بلوك
د در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج مور 1388-1389شرايط نرمال و تنش خشكي در سال زراعي 

صفات عملكرد دانه در كرت، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن سنبله، طول ريشك، وزن هزار دانه، قطر . ارزيابي قرار گرفتند
در تجزيه واريانس . گيري قرار گرفت ساقه، طول بذر، قطر بذر، طول پدانكل، روز تا ظهور سنبله و روز تا رسيدن فيزيولوژيك مورد اندازه

در شرايط تنش خشكي بيشترين عملكرد مربوط به رقم استرين و در . دار بود دو شرايط تفاوت بين ارقام براي بيشتر صفات معنيدر هر 
در شرايط نرمال همبستگي بين عملكرد دانه با طول ريشك، قطر ساقه، طول بذر و قطر بذر و در . شرايط نرمال مربوط به رقم گرگان بود

هاي اصلي مقادير ويژه  در تجزيه به مولفه. دار بود عملكرد دانه با طول ريشك و وزن هزار دانه مثبت و معنيشرايط تنش همبستگي بين 
ها  فاكتور اول، دوم، سوم و در تجزيه به عامل. درصد از كل واريانس متغيرها را توجيه نمودند 80بيشتر از يك بودند و  4تا  1هاي  مولفه

  .ها را توضيح دادند درصد از واريانس داده 12و  15، 21، 24چهارم به ترتيب 

 ها جو، اجزاي عملكرد، تجزيه به مولفه هاي اصلي، تجزيه به عامل :كليديواژگان 

  
  مقدمه 

هاي محيطي و نيز به دليل نياز كمتر به رطوبت و تطابق با  جو يكي از مهمترين غالت است كه به علت مقاومتش در مقابل ناسازگاري 
: عملكرد دانه در غالت از سه جزء تشكيل مي يابد). Peighambari et al, 1384(بسياري از نقاط كشت مي شودمحيط كشت در 

يكي از روش هاي مناسب شناسايي صفات ). Richards, 1996(تعداد سنبله در واحد سطح ، تعداد دانه در هر سنبله و وزن دانه 
عملكرد است صفاتي كه همبستگي معني داري با عملكرد نداشته باشند داراي  مؤثر بر عملكرد تعيين همبستگي ساده ي اين صفات با

 ).Dewey,  and LU, 1959(كاربرد عملي در برنامه هاي اصالحي نيستند

ضرائب همبستگي ساده اطالعاتي درباره روابط صفات مختلف از جمله اجزاي عملكرد با عملكرد را در اختيار قرار مي دهند بنابراين 
مبستگي بين صفات مختلف بويژه عملكرد دانه و اجزاي آن و تعيين روابط علت و معلولي آنها به بهنژاد گران اين فرصت را تعيين ه

___________________________________________________________________________ 
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هدف از اين آزمايش تحقيق بررسي روابط . مي دهد كه مناسبترين تركيب اجزا را كه به عملكرد بيشتر منتهي مي شود انتخاب نمايد
ناسائي مهمترين صفات موثر بر عملكرد دانه و تعيين نقش و ميزان نسبي هر يك از آنها در صفات مورفولوژيك و فنولوژيك و ش

 . شرايط مختلف آبياري بود

  

  ها مواد و روش
، ريحان، كوير، نصرت، نيمروز، 4گرگان (به منظور بررسي تنوع ژنتيكي برخي از صفات كمي و مورفولوژيك در جو ده رقم جو 

هاي كامل  ارقام مورد نظر در قالب طرح بلوك. بصورت زير مورد بررسي قرار گرفتند) گان و استرينوالفجر، ماكوئي، زرجو، گر
 1388تصادفي با سه تكرار در شرايط نرمال و تنش رطوبتي در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج در سال 

صفات عملكرد دانه در كرت ، . دهي آبياري قطع گرديد ي گل مرحلهجهت اعمال تنش در آزمايش مربوطه از . كشت و ارزيابي شدند
شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن سنبله، طول ريشك، وزن هزاردانه، قطر ساقه، طول بذر، قطر بذر، طول پدانكل، روز 

استفاده  MINITABو  SASم افزارهاي براي تجزيه هاي آماري از نر. گيري شد تا سنبله دهي و روز تا رسيدن فيزيولوژيك اندازه
  . گرديد

  
  نتايج و بحث

ي واريانس  در تجزيه. افزايش عملكرد دانه در واحد سطح هميشه جزء اهداف اصلي بهنژادي جو و ساير غالت بوده است
در شرايط . دار بود يي صفات به جز ارتفاع بوته، طول پدانكل و طول بذر معن تفاوت بين ارقام در شرايط نرمال رطوبتي براي كليه

در . دار بود دهي معني ي صفات به جز شاخص برداشت، وزن سنبله، طول بذر و روز تا سنبله تنش نيز تفاوت بين ارقام براي كليه
در شرايط تنش همبستگي . دار بود شرايط نرمال همبستگي بين عملكرد و طول ريشك، قطرساقه، طول بذر و قطر بذر مثبت و معني

اول هشتاد   هاي اصلي چهار مؤلفه در تجزيه به مؤلفه. دار بود د دانه با صفات طول ريشك و وزن هزار دانه مثبت و معنيبين عملكر
ي اول نشان داد كه عملكرد دانه، شاخص  مقادير نسبي ضرائب بردارهاي ويژه در مؤلفه. درصد از واريانس متغييرها را توجيه نمودند

دانه،  1000ي دوم طول سنبله، وزن  در مؤلفه. باشند نكل مهمترين صفات براي گروه بندي ارقام ميبرداشت ، طول ريشك و طول پدا
ي چهارم عمكلرد دانه ، ارتفاع  ر و در مؤلفه ي سوم وزن سنبله، قطر ساقه، طول بذر و طول پدانكل و در مؤلفهقطر ساقه و طول بذ

 .بوته طول ريشك و طول پدانكل ضرايب بردارهاي بيشتري را داشتند
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  هاي كامل تصادفي در شرايط نرمال هاي جو بر اساس طرح بلوك تجزيه واريانس صفات مختلف ژنوتيپ -1جدول 

منابع 
 تغيير

  درجه
 آزادي

 ميانگين مربعات

عملكرد 
دانه در 
 كرت

شاخص 
 برداشت

ارتفاع 
 بوته

طول 
 سنبله

وزن 
 سنبله

طول 
 ريشك

وزن هزار 
 دانه

 قطر بذر طول بذر قطر ساقه
طول 
 پدانكل

روز تا ظهور 
 سنبله

روز تا رسيدن 
 فيزيولوژيك

 ns72/1 **82/9 62/7** 09/5** 81/3*81/170** 82/9**25/19**19/33**19/41**40/23** 42/7** 20/158** 2 بلوك

 ns 60/1 **60/1 **50/1 **92/8 **82/1 **21/53 ns 90/10 **20/1 ns 48/1 **2/26 **58/4 84/1** 18/6** 9 تيمار

ns ، * دار در سطوح احتمال پنج و يك درصد دار، معني معني به ترتيب غير**: و  

  
  

  هاي كامل تصادفي در شرايط تنش خشكي هاي جو بر اساس طرح بلوك انس صفات مختلف ژنوتيپتجزيه واري -2جدول 

منابع 
 تغيير

  درجه
 آزادي

 ميانگين مربعات

عملكرد 
دانه در 
 كرت

شاخص 
 برداشت

ارتفاع 
 بوته

طول 
 سنبله

وزن 
 سنبله

طول 
 ريشك

وزن هزار 
 دانه

 قطر بذر طول بذر قطر ساقه
طول 
 پدانكل

روز تا ظهور 
 سنبله

روز تا 
رسيدن 

 فيزيولوژيك

 18/23ns14/0 **99/157*56/4 **33/6 **41/4 *65/11 **16/6** 07/5** 08/4** 68/2* 41/2** 16/26** 2 بلوك

 ns 96/1 **71/1 **81/1 ns 97/1 **48/8 **59/1 **40/48 ns 95/7 **83/1 **78/1 ns 85/4 **37/4 37/14** 9 تيمار

ns ، * دار در سطوح احتمال پنج و يك درصد دار، معني معني يب غيربه ترت**: و  
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Abstract 

In order to study genetic variation of some morphological and quantitative traits of ten barley 
cultivars using a Randomized Complete Block design with three replications in normal and drought 
conditions in 1389-1388 at Agricultural Research Station, Karaj Islamic Azad University. Grain yield in 
plots, harvest index, plant height, spike length, spike weight, awn length, thousand grain weight, stem 
diameter, seed length, seed diameter, peduncle length, days to heading and days to physiological maturity 
was measured. Analysis of variance in terms of both differences between cultivars were significant for 
most traits. The highest yield performance in drought conditions related to the strains varieties and in 
normal condition was related to the Gorgan cultivar. In stress condition correlation between kernel yield 
and awn length, stem diameter, seed length and seed diameter were positive and significant. In principal 
components analysis eigenvalues for 1 to 4 components being more than 80 percent of the total variance 
of the variables were justified. In factor analysis the first, second, third and forth factor explain 24, 21, 15 
and 12 percent of variance respectively. 
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