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  چکیده

در  1392امیدبخش جو آزمایشی در سال  ژنوتیپ 10عملکرد و اجزاء عملکرد در همبستگی به منظور بررسی 
 .تکرار انجام شد 3هاي کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان اردبیل در قالب طرح بلوك

پس از برداشت صفاتی مانند طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، شاخص 
نتایج نشان داد . شدند گیري و میانگین یادداشتنمونه تصادفی در هر کرت،  5گیري با اندازهتک بوته برداشت، عملکرد 

این امر ناشی از تنوع ژنتیکی باال بین  .دار وجود داشتهاي مورد مطالعه از نظر کلیه صفات اختالف معنیکه بین ژنوتیپ
 از. هاي اصالحی سود جستتوان در برنامهتنوع ژنتیکی باال میقابل تاکید است که از این . هاي مورد مطالعه بودالین

ا ب) AC-1_ 18( 9بیشترین و ژنوتیپ شماره  گرم 83/3با ) AC-1 _ 3( 2 ژنوتیپ شماره تک بوتهنظر صفت عملکرد 
گی نتایج حاصل از ضرایب همبستگی حاکی از این بود که همبست .نمود را تولید بوته گرم کمترین عملکرد تک 98/1

، شاخص برداشت  )r= 441/0*( ، تعداد دانه در سنبل)r= 411/0*( عملکرد تک بوته با صفات صفات طول سنبلساده 
)*429/0  =r (و طول پدانکل )*406/0  =r  (ددار بومثبت و معنی.  

  
  هاي امید بخش جو، شرایط آبی، عملکرد و اجزاء عملکردژنوتیپ: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

گندم، ذرت، برنج است، در آسیا  از میان غالت بعد چهارمین محصول مهم در ).Hordeum vulgaris L(جو 
جو، همانند سایرگیاهان  عملکرد دانه در ).10( باشندکشورهاي چین و ترکیه و هند بیشترین سطح زیر کشت را دارا می

که عملکرد دانه جو آن وجود با. باشدزراعی، صفتی بسیار پیچیده است که تابع بسیاري از عوامل ژنتیکی و محیطی می
این حال با تاکید بیشتر بر  باشد، بافیزیولوژیک می تحت تاثیر غیرمستقیم صفات مختلف مرفولوژیک، فنولوژیک و

-سنبله و وزن مربع، تعداد دانه در سه عامل اصلی تعداد سنبله در متر را تابعی از توان آنهاي مرفولوژیک، میویژگی
از عمده ترین اهداف در اصالح نباتات دستیابی به رقم یا ارقامی است که ضمن برخورداري از  ).12(دانست  هزاردانه

. عملکرد باال داراي صفات کیفی مطلوب بوده و نسبت به شرایط محیطی، سازگاري خوب و نسبتاً وسیعی داشته باشند
از صفات، شناخت کافی از نحوه ارتباط و میزان  در برنامه هاي اصالحی و امر گزینش، عالوه بر مهم بودن هر یک

جو در شرایط آب وهوایی مساعد در ). 2(همبستگی صفات مختلف با یکدیگر به خصوص صفات کمی حایز اهمیت است 
 خاك هاي حاصلخیز با ظرفیت نگهداري 

 
افزایش  ).8(ولید کند تواند حداکثر محصول را تمی باشد، می 8تا  7آن ها بین  pHآب زیاد و در خاك هایی که 

اي است که اما از آنجا که عملکرد صفت پیچیده. باشدهاي اصالحی مینژادگران در برنامهعملکرد مهمترین هدف به
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بنابراین مطالعۀ بهبود اجزاي عملکرد نیز باعث . باشدژنتیک میگیرد و داراي وراثت پلیاجزاء کمی بسیاري را در بر می
 ). 5(شد ارتقاي محصول خواهد 

  
  هامواد و روش

در  1392امیدبخش جو آزمایشی در سال  ژنوتیپ 10در  عملکرد و اجزاء عملکردهمبستگی به منظور بررسی 
اسامی ارقام مورد  کهتکرار انجام شد 3هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك زي اردبیلمرکز تحقیقات کشاور

  :بوداستفاده به قرار زیر 
1.  Bahman:  WA 2196-68/NY6005-18, F1//Scotia I 
2.  AC-1 _ 3:  L.527/Hortland//ICNB93-328 
3.  AC-1_ 5:  Deshud Navaro//Gloria”s”/Copal”s”/3/(LB.Iran/Una8271// 
Gloria”s”/Com”s”-11M/3/Kavir) 
4.  AC-1_ 6:  L.527/MB2367//Alger/3/AS46/Athsza 
5.  AC-1_ 8:  NC86/INTseg07 
6.  AC-1_ 10: L.1242/Hesk//Alger(CI10117/Choyo…) 
7.  AC-1_ 11: Makouee/C.C89//Rihane”s”/3/Keveh jow 
8.  AC-1_ 12: Makouee/C.C89//Rihane”s”/3/Roho/Mazurka 
9.  AC-1_ 18: Alger/(CI10117/Choyo…)//(Rhn//Aths/BC) 
10. AC-2_ 2:  L.527/MB2367//(CI7117-9/DeirAlla106)/3/Beecher  

  
شد که مساحت متر کشت سانتی 20ي خطوط در شش خط پنج متري به فاصلهژنوتیپ هر بعد از تهیه زمین 

برداري از پس از رسیدن کامل، نمونه .دانه در نظر گرفته شد 350مربع تراکم بذر در هر متر. مربع گردیدمتر 6هر کرت 
، وزن ه، تعداد دانه در سنبلهطول سنبل در نهایت. انجام پذیرفت) از هر کرت بوته 5(هاي وسطی به صورت تصادفی ردیف

ها با  تجزیه و تحلیل داده .گیري شدندهزار دانه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، شاخص برداشت، عملکرد تک بوته اندازه
در سطح ) دارحداقل تفاوت معنی( LSDبا آزمون   مقایسه میانگین و SPSSو   SASهاي آماريافزاراستفاده از نرم

 .صورت پذیرفت%5 احتمال 
  
  نتایج وبحث

دار هاي مورد مطالعه از نظر کلیه صفات اختالف معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ    
ژنوتیپ  تک بوتهنظر صفت عملکرد  از. هاي مورد مطالعه بوداین امر ناشی از تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ .وجود داشت

با ) 1(امینی. نمود دانه را تولید گرم کمترین عملکرد تک 98/1با  9بیشترین و ژنوتیپ شماره  گرم 83/3با  2 شماره
% 1بررسی نتایج تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال 

رقم و الین امید بخش  25روي ) 3(جعفر زاده . دار ژنوتیپ ها را در ارقام مختلف جو گزارش کرده استیاختالف معن
جو صفات مختلف نظیر ارتفاع بوته، زمان رسیدن، تعداد دانه در سنبله ، تعداد پنجه بارور، شاخص برداشت، وزن هزار 

دار بین میانگین اختالف معنی% 1واریانس در سطح احتمال  دانه و عملکرد دانه را مورد بررسی و به استناد نتایج تجزیه
 هاي مورد بررسی را گزارش کرده ژنوتیپ
 
 
نتایج حاصل از همبستگی نیز نشان داد که بین عملکرد تک بوته با صفات طول سنبله، تعداد دانه در سنبل، . است

فاضل نجف ). 3جدول (درصد وجود دارد  5داري در سطح احتمالشاخص برداشت و طول پدانکل رابطه مثبت و معنی
همبستگی براي عملکرد دانه با شاخص برداشت در طرح بررسی صفات تعیین کننده عملکرد جو را ) 6(آبادي و همکاران 
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)**52/0= r (قاسمی کلخوران. اعالم نموده اند)ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه، در ارقام جوهاي شش ردیفه، ) 7
نتیجه مشابه ) 4( داعی الحق .دار نداشتجز با تعداد دانه در سنبله با هیچ یک از صفات همبستگی معنیعملکرد دانه به 

با مطالعه ارقام مختلف جو، بزرگ ترین همبستگی را بین ) 1(امینی  .با نتایج این تحقیق را در گندم گزارش نموده است
با اجراي یک طرح به منظور تعیین ) 9(مبصر و همکاران  ).r= 8/0**(عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله مشاهده نمود 

رقم و الین پیشرفته از  25ها در عملکرد و نیز روابط علت و معلولی بین آن همبستگی بین تعدادي از صفات وابسته به
دار گزارش یردیفه انجام و ضریب همبستگی وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله با عملکرد را مثبت و معن جوهاي شش

هاي بارور و تعداد دانه در سنبله دارد ولی همسبتگی آن با سایر صفات عملکرد دانه جو همبستگی مثبتی با پنجه .کردند
 .)11(از قبیل وزن هزار دانه، طول سنبله و ارتفاع گیاه کمتر گزارش شده است 

  
  کامل تصادفیهاي تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در قالب طرح بلوك: 1جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

         مربعات میانگین                                                 
    

طول   ارتفاع بوته
  سنبله

تعداد 
دانه در 
  سنبله

 وزن هزار دانه
  

  طول پدانکل
  

شاخص 
  برداشت

عملکرد   
تک 
  بوته

  ns13/0  ns8/34  ns85/15  *77/22  ns23/35   ns07/0  8/440**  2  تکرار
  29/1**    94/91**  76/19**  97/55**  91/75*  31/1**  33/206**  9  رقم
  28/0    67/17  21/6  86/8  41/30  16/0  66/33  18  خطا

  9/18    72/8  24/9  26/7  45/18  61/10  85/6  -  (%)ضریب تغییرات 
ns،* دهدمیرا نشان % 1و % 5دار در سطح احتمال  دار، معنیترتیب، غیر معنیبه= **و.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درصد 5در سطح احتمال LSDگیري شده به روش مقایسه میانگین صفات اندازه -2جدول
    صفات مورد ارزیابی                                                                   شماره
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  ارتفاع بوته
  )مترسانتی(

  طول سنبله
  )مترسانتی(

تعداد دانه در 
  )عدد(سنبله

  وزن هزار دانه
  )گرم(

  طول پدانکل
 )مترسانتی(

  
  شاخص برداشت

 )درصد(
  

  
عملکرد تک 

  )گرم( بوته

1 d 26/72 cdef 66/3  a 83/38  e 05/34  c 57/24 a 00/56 ab  41/3  
2 bcd 20/81 bc 29/4 abcd 10/30 ab 48/44 abc 98/27 a  33/55 a 83/3  
3 a 53/102 a 05/5 ab 92/35 cde 88/37 a 16/32 abc  66/49 ab  52/3  
4 bcd 06/81 bcd 12/4 cd 60/24 ab 89/45 c 45/24 de 00/41 bcd  83/2  
5 bc 40/85 def 55/3 d 54/21 a 17/47 bc 32/27 e 33/40 cd  47/2  
6 bc 93/85 fg 28/3 abc 20/32 ab 02/43 abc 49/28 bcd 00/48 abc  19/3  
7 b 20/88 efg 31/3 abcd 93/29 de 52/36 ab 02/29 ab 00/52 d  12/2  
8 cd 33/77 bcde 01/4 abcd 68/29 cde 70/37 c 27/24 abc 00/50 d  15/2  
9 bcd 00/81 g 79/2 bcd 29/27 bc 76/41 c 67/24 cde 00/43 d 98/1  
10 b 93/90 ab 43/4 bcd 68/28 bcd 49/41 bc 82/26 bcde  33/46 cd  48/2  

میانگین 
  79/2  16/48  97/26  99/40  88/29  84/3  58/84  کل

    داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معنی% 5در سطح احتمال   LSDمیانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابهی هستند، بر اساس آزمون 

  
  ضرایب همبستگی ساده صفات مورد ارزیابی - 3جدول 
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              1 طول سنبل
            1  402/0* تعداد دانه در سنبل

          1  511/0**  - 089/0 وزن هزار دانه
        1  131/0  245/0  418/0* ارتفاع بوته

      1  136/0  021/0  441/0*  411/0* عمکرد تک بوته
    1  429/0*  - 218/0  -599/0**  646/0**  252/0 شاخص برداشت

  1  050/0  406/0*  765/0**  098/0  330/0  302/0 طول پدانکل
  .دهدرا نشان می% 5و % 1داري در سطح احتمال ترتیب، معنیبه: *و **
 
 
 
 
 
  منابع 

، چکیده )کلکسیون بخش تحقیقات غالت ( جو  بررسی، احیاء و نگهداري  منابع  ژنتیکی ،1382مینی،  ا، ا .1
  .سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي گزارش  نهایی  طرح  تحقیقاتی،

آباد،هشتمین هاي گندم بهاره در خرم، بررسی پایداري و عملکرد دانه ژنوتیپ1383بهاري، م؛ حسین پور، ط،  .2
  .شهریور، دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن، رشت 5-3اصالح نباتات ایران، کنگره علوم زراعت و 
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نامه هاي مختلف جو در شهرستان خلخال، پایان، ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ1388جعفرزاده، ع،  .3
 .ي اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمی اردبیلکارشناسی ارشد رشته

تنش   ملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ هاي امید بخش گندم در شرایط آبی وبررسی ع ،1386 ،داعی الحق، د .4
دانشگاه آزاداسالمی ، پایان نامه کارشناسی ارشد اصالح نباتات، خشکی بعداز گرده افشانی در منطقه اردبیل
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