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تاریخ پذیرش2906/91/11 :
چکیده
بهمنظور مقایسه الینهای هاپلوئید مضاعف شده جو از نظر صفات زراعی و مورفولوژیکی و گزینش الینهای متحمل ،تعداد  54الین
هاپلوئید مضاعف شده جو در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی مهاباد در سال زراعی  3131-33مورد کشت و ارزیابی قرار گرفتند .نتایج تجزیه واریانس مرکب انجام شده برای دو
شرایط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی نشان داد که بین دو محیط مورد آزمایش از نظر کلیه صفات مورد بررسی جزء صفت ارتفاع بوته
اختالف معنیداری وجود دارد .در تجزیه رگرسیون به روش گام به گام عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال صفات تعداد دانه در
سنبله ،عملکرد کاه ،وزن هزار دانه در مدل نهایی باقی ماندند ،در شرایط تنش کم آبی نیز این صفات مذکور که همبستگی باالیی با
عملکرد دانه داشتند وارد مدل رگرسیونی شدند .تجزیه علیت برای صفات انتخاب شده از طریق رگرسیون گام به گام براساس
همبستگی ها انجام گردید ،که در هر دو شرایط آبیاری نرمال و تنش کمآبی سه صفت عملکرد کاه ،وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله
بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد دانه وارد مدل شدند که عملکرد کاه در هر دو شرایط بیشترین تأثیر مثبت و مستقیم را بر عملکرد
دانه نشان داد.
واژگان کلیدی :تنش خشکی ،الین هاپلوئید مضاعف ،تجزیه علیت
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مقدمه

 pHبين  7-3بهتر رشد ميكند (بهنيا2979 ،؛ كاظمي اربط،

قرارگيري كشور ایران در منطقه خشک و نيمهخشک و

 .)2974جو بهعنوان یک منبع توليد انرژي براي انسان و دام

وجود شرایط مختلف آب و هوایي درآن ،زراعت در مناطق

است (نورمحمدي و همكاران .)2976 ،همچنين از ساقه جو در

دیم را با مشكالت متعددي مواجه ساخته است .مناطق مرتفع،

صنعت كاغذسازي استفاده ميشود (خدابنده .)2979 ،اثرات

داراي زمستانهاي طوالني و تابستانهاي توأم با گرما و

تنش كمآبي در مراحل مختلف رشد و نمو گياه متفاوت بوده

خشكي است و تغييرات دما در این مناطق زیاد ميباشد.

و توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است ،ميتچال

گياهاني مانند جو كه امكان توليد در مناطق سردسير را دارند و

و همكاران ( )Mitchell et al., 1996با مطالعه روي

ميتوانند از رطوبت عمقي و باقيمانده خاک جهت توليد

عملكرد جو تحت شرایط تنش كمآبي آخر فصل به این نتيجه

محصول استفاده بهتري كنند ،بيشتر از سایر گياهان زراعي در

رسيدند كه بين عملكرد دانه و روز تا گلدهي یک ارتباط

این مناطق كشت ميشوند (اسكندري .)2936 ،اصالح گياهان

منفي وجود دارد به عبارت دیگر در این شرایط ارقام با دوره

براي مقاومت به تنش خشكي یكي از مشكلترین برنامهها

رشد رویشي كوتاهتر قادر به توليد عملكرد دانه بيشتر هستند،

براي بهنژادگران گياهي ميباشد ،دليل این سختي ،پيچيدگي

زیرا شانس زیادي براي فرار از تنش كمآبي دوره گلدهي را

ژنتيـكي صـفت تحـمل به خـشكي و تحت تأثيـر قرار گرفتن

دارند .با این وجود بر اساس نظریه ایوانس و همكاران

شدید این صفت بهوسيله عـوامل مـحيطي غيرقابل پيشبيني

( )Evans et al., 1984افزایش شاخص برداشت ميتواند

بدون شرایط خشكي در مزرعه و همچنين عكسالعملهاي

كاهش كلي رشد محصول را در اثر كوتاه بودن فصل رشد

متنوع ژنتيكي تحمل به تنش خشكي گياهان كه مورد مطالعه

جبران كند .افزایش وزن دانه نيز بهعنوان یكي از اجزاي اصلي

بودهاند ناشي ميشوند ( .)Thisandmerah, 2000جو

عملكرد دانه از طریق طول دوره رشد و سرعت پر شدن دانه

بهعلت داشتن مقاومت در مقابل ناسازگاريهاي محيطي و نيز

متأثر ميشود ( .)Bruckner, 1987محمدي و بائوم ()2937

به سبب نياز كم رطوبت و تطابق با محيط كشت در بسياري از

در آزمایشي كه انجــام دادند مشخص شد كه ارتفاع بوته

نقاط جهان كشت ميشود .جو در مقایسه با ذرت و چاودار و

همبستگي منفي و معنيداري با عملكرد دارد .محققين دیگر

نيز یوالف ،احتياج كمتري به آب دارد و نسبت به گندم به

نيز همبـستگي بين ارتفاع كوتاهتر و عملكرد دانه بيشتر را

گرما مقاومتر و در مقایسه با گندم تحمل كمتري نسبت به

نشان دادند( .)Quarrie et al., 1999در مطالعه پيغمبري و

اسيدیته خاک از خود نشان ميدهد ،مقاومت جو در مقابل

همكاران ( )2934نتيجه تجزیه علييت نشان داد كه صفت

شوري خاک نيز بيشتر از گندم ميباشد (نورمحمدي و

ارتفاع بوته فقط اثر غيرمستقيم مثبت و باالیي از طریق متوسط

همكاران .)2939 ،از آنجایي كه قيمت جو در بازار به مراتب

تعداد پنجه بر عملكرد دانه دارد .با توجه به پيچيده بودن صفت

كمتر از گندم ميباشد كشت آن را به نقاط كم باران و

عملكرد دانه و هزینه سنگين ارزیابي مواد ژنتيكي در

خاکهاي فقيري كه براي رشد و نمو گندم مساعد نيست

محيطهاي مختلف ،شناخت رابطه سایر صفات با عملكرد دانه

اختصاص ميدهند و حداقل بارندگي مورد نياز آن نيز حدود

از اهميت بهسزایي برخوردار است (محمدي و بائوم.)2937 ،

 199تا  119ميليمتر ميباشد (نورمحمدي و همكاران.)2939 ،

ایرواني و همكاران ( )2937با مطالعه روي الین اميد بخش جو

این گياه در خاکهاي متفاوتي كشت ميشود و مناسبترین

گزارش نمودند كه هفت عامل مستقل مجموعا  31درصد از

خاکها براي زراعت آن خاکهاي ليموني ،لومي و لومي-

تغييرات كل را توجيه نمودند دو عامل اول با نامهاي عامل

رسي ميباشد ،جو خاکهاي اسيدي را تحمل نميكند و در

اجزاي عملكرد و عامل ظرفيت پنجه زني گياه در مجموع 42
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درصد از تغييرات را تبيين كردند .نيكخواه و یوسفي ()2939

مواد و روشها

در آزمایشي بهمنظور ارزیابي تنش كمآبي و بررسي ارتباط

بهمنظور مقایسه الینهاي هاپلوئيد مضاعف شده جواز نظر

صفات مورفولوژیكي با عملكرد دانه در  217الین و رقم جو

صفات مورفولوژیكي و زراعي در دو محيط تنش كمآبي و

در دو شرایط تنش و بدون تنش كمآبي به این نتيجه رسيدند

آبياري مطلوب 41 ،الین جو شامل  49الین هاپلوئيد مضاعف

كه اكثر صفات اندازهگيري شده در بين ژنوتيپها داراي

شده و دو رقم والدیني ( Morexمقاوم به تنش كمآبي ،مقاوم

تفاوت معنيدار بوده و بيشترین تأثير تنش خشكي مربوط به

به بيماري باكتریایي برگ و عملكرد پایين) و Steptoe

عملكرد دانه بود.

(حساس به تنش كمآبي حساس به بيماري باكتریایي برگ و

نتایج تجزیه علييت تقوي وهمكاران ( )2932نشان داد كه

عملكرد باال) به همراه سه رقم داخلي (نومار ،تروبي و WB-

اثر مستقيم تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بر ميانگين

 )7910بهعنوان شاهد در دو شرایط آبياري مطلوب و تنش

عملكرد سنبله مثبت و باال ميباشد ولي تعداد سنبلچه فقط اثر

كمآبي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه پيام نور مهاباد در 11

غيرمستقيم مثبت و باالیي ازطریق تعداد دانه در سنبله بر

كيلومتري شهرستان مهاباد با طول جغرافيایي  41 ْ . 49و عرض

ميانگين عملكرد سنبله دارد .ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد

جغرافيایي  96ْ . 2و ارتفاع  2299متر از سطح دریا در سال

دانه در سنبله و وزن هزار دانه بين ارقام و همچنين بين اثر

زراعي  2909-2902مورد بررسي قرار گرفت .این منطقه بر

متقابل این صفات در طي دو سال اختالف معنيدار وجود

اساس تقسيمبندي داراي آب و هواي نيمهخشک ميباشد.

دارد .در آزمایش كرمي و همكاران ( )2934نتایج تجزیه

متوسط مقدار بارندگي در سال برابر  499ميليمتر متوسط

علييت در شرایط فاریاب نشان داد كه اثر مستقيم بيوماس و

درجه حرارت در طول فصل رشد برابر  16درجه سانتيگراد

شاخص برداشت بر روي عملكرد دانه در تک بوته مثبت و باال

بود .جهت تعيين عناصر ریز مغذي و ماكرو از عمق  9تا 99

ميباشد .اثر غير مستقيم صفات بر روي یكدیگر خيلي كم

سانتيمتري و 99تا  69سانتيمتري نمونهبرداري و پس از تهيه

بوده و تنها اثر غيرمستقيم متوسط تعداد دانه در سنبله و

نمونه مركب ،عناصر ماكرو و ميكرو اندازهگيري شد و بافت

عملكرد كاه و كلش مثبت و باال بودSalam et al., ( .

خاک نيز تعين گردید .آمادهسازي بستر كاشت شامل شخم

 .)1991طي آزمایشي دریافتند كه شاخص برداشت در

نيمهعميق ،دیسک ،تسطيح و ایجاد كرت بود كه بهطور

ژنوتيپهاي جو با افزایش سطح كمبود آب بطور فزایندهاي

یكسان براي تمام تيمارها صورت گرفت .هر رقم در یک متر

كاهش ميیابد.

مربع كاشت شد ،هر كرت آزمایش شامل  1ردیف كاشت به

آگاهي از ماهيت تنوع ژنتيكي موجود بين ژنوتيپهاي

طول  1/1متر و فاصله بين ردیف  19سانتيمتر كشت گردید.

گلرنگ امكان استفاده از آنها را در برنامههاي بهنژادي جهت

در هر تكرار  1خط حاشيه در شروع ردیفها به صورت دو

توليد هيبریدهاي با عمكلرد كمي و كيفي مطلوب و مناسب را

كرت و دو كرت حاشيه در پایان تكرار مورد نظر گرفته شد،

فراهم ميآورد .لذا مطالعه حاضر جهت محاسبه روابط علت و

بذرهاي آغشته به قارچكش به فاصله  9سانتيمتر و عمق 2/1

معلولي بين صفات مهم زراعي و مورفولوژیک با عملكرد

سانتيمتري از هم كشت شدند ،كاشت در تاریخ 09/3/4

دانه ،شناسایي دقيق مهمترین صفات تأثير گذار بر عملكرد

صورت گرفت و اولين آبياري یک روز پس از كاشت به

دانه و شناخت بهترین ژنوتيپ از لحاظ عملكرد و صفات

صورت یكنواخت صورت پذیرفت ،بهمنظور اجتناب از تأثير

مرتبط با آن انجام گرفت.

پارامترهاي اقليمي بر روي دورههاي آبياري از مقادیر تبخير
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طشتک كالس  Aاستفاده شد .این طشتک در فاصله  21متري

معنيدار بود كه بيانگر عدم یكسان بودن پاسخ الینها از نظر

مزرعه آزمایشي نصب شد .سایر آبياريها بر اساس ميزان

این صفات در شرایط آبياري مختلف (آبياري نرمال و تنش

تبخير از طشتک كالس  Aبعد از 09ميليمتر تبخير براي

كمآبي) ميباشد (جدول  .)2نتایج حاصل شده با یافتههاي

شرایط عدم تنش رطوبتي و  239ميليمتر تبخير براي تنش

اكثر محققان تا حدود زیادي مطابقت دارد (پيغمبري و

كمآبي در نظر گرفته شد .مصرف كود ازته براساس نتایج

همكاران2934 ،؛ كرمي و همكاران2934 ،؛ بخشيخانيكي و

تجزیه آزمون خاک و عمليات مبارزه با علفهاي هرز

همكاران2936 ،؛ سنجري و یزدانپناه 2937 ،و اميري و

بهموجب نياز انجام شد .صفات مورد بررسي عبارت از ارتفاع

همكاران.)2930 ،

بوته ،طول سنبله ،طول پدانكل ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار

همبستگي ساده بين صفات تحت شرایط آبياري نرمال و

دانه ،عملكرد دانه ،عملكرد بيولوژیک ،شاخص برداشت ،وزن

تنش كمآبي بهصورت جداگانه محاسبه شد كه نتایج آنها

هكتوليتر بودند .مفروضات تجزیه واریانس براي كليه صفات

بهترتيب در جداول  1و  9آورده شده است .همبستگي ساده

بهجزء طول سنبله كه تبدیل لگاریتمي روي آن انجام شد،

فنوتيپي در شرایط نرمال مشخص كرد كه صفات تعداد دانه در

بررسي و مورد تأیيد قرار گرفت .پس از برقراري مفروضات،

سنبله ،طول پدانكل ،وزن هكتوليتر ،وزن هزار دانه ،شاخص

تجزیه واریانس بر مبناي طرح بلوکهاي كامل تصادفي انجام

برداشت و عملكرد كاه با عملكرد دانه همبستگي مثبت و بسيار

گردید و ميانگينها به روش دانكن در سطح احتمال  1درصد

معنيداري دارند و همچنين همبستگي ساده در شرایط تنش

مقایسه شدند .براي بررسي صفات از همبستگي ساده استفاده

كمآبي نيز مشخص كرد كه صفات طول سنبله ،تعداد دانه در

شد .جهت تعيين صفات مؤثر بر عملكرد دانه و نيز تعيين اثرات

سنبله ،طول پدانكل ،وزن هكتوليتر ،وزن هزار دانه ،شاخص

مستقيم و غير مستقيم از تجزیه رگرسيون چندگانه به روش

برداشت و عملكرد كاه با عملكرد دانه همبستگي مثبت و

گام به گام و تجزیه عليت استفاده شد .براي تجزیه و تحليل

معنيداري دارد ،كه در اصالح و بهبود جو در جهت افزایش

دادهها از نرمافزارهاي  Mstat-C ،SPSSو  Excelاستفاده

عملكرد توجه به این صفات حائز اهميت ویژهاي ميباشد.

گردید.

نبوي كالت و همكاران ( )2933در شرایط آبياري نرمال،
همبستگي بين عملكرد بيولوژیک را با صفات ارتفاع بوته،

نتیجه و بحث

وزن هزار دانه و طول دوره دانهبندي مثبت و معنيدار و با

همگن بودن واریانس خطاي آزمایشي در آزمایشهاي

صفات تعداد سنبله در متر مربع ،تعداد دانه در سنبله ،شاخص

مختلف توسط آزمون بارتلت مورد تایيد قرار گرفت .تجزیه

برداشت و ارتفاع بوته غير معنيدار بدست آوردند .محمدي و

واریانس مركب صفات مورد مطالعه شد و نتایج آن در جدول

همكاران ( )2931در شرایط تنش كمآبي رابطه بين عملكرد

 2ارائه گردید .بر اساس نتایج حاصله بين دو شرایط مورد

دانه را با طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،عملكرد كاه و

آزمایش از نظر كليه صفات مورد بررسي بهجزء صفات تعداد

شاخص برداشت ،مثبت و معنيدار و با صفت ارتفاع بوته و

دانه در سنبله و طول سنبله ،اختالف معنيداري وجود داشت.

وزن هزار دانه غير معنيدار دانستند.

اثر تيمار (الین) وجود اختالف معنيداري ( )P≤0.01از نظر

پيغمبري و همكاران ( )2934با بررسي  71الین جو

كليه صفات مورد بررسي نشان داد كه بيانگر تنوع ژنتيكي

مضاعف شده به همراه والدین  Steptoeو  Morexاظهار

موجود بين الینها ميباشد .اثر متقابل الین × سطوح آبياري

داشتند كه ارتباطي بين وزن هزار دانه با طول سنبله ،تعداد دانه

نيز براي كليه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال  2درصد

در سنبله ،ارتفاع بوته ،تاریخ سنبلهدهي تعداد پنجه و تاریخ
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بررسی تأثیر تنش کم آبی بر روی برخی صفات الینهای هاپلوئید مضاعف شده جو
گلدهي وجود ندارد .در شرایط تنش كمآبي تعداد دانه در

تنش كمآبي ،رگرسيون با سه درجه آزادي در سطح احتمال

سنبله با صفات طول سنبله ،وزن هكتوليتر ،وزن هزار دانه،

یک درصد معنيدار شد؛ سه صفت عملكرد كاه ،وزن هزار

شاخص برداشت و عملكرد دانه ،رابطه مثبت و معنيداري

دانه و تعداد دانه در سنبله وارد مدل رگرسيوني شدند و در

نشان داد كه این وضعيت تنش كمآبي در شرایط آبياري نرمال

مجموع  73/9درصد تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه

هم وجود داشت با این تفاوت كه به غير از صفت شاخص

كردند كه اثر بقيه عوامل حدود  12/7درصد بود .در شرایط

برداشت ،شدت روابط درشرایط آبياري نرمال بيشتر از

تنش ،بيشترین ضریب تبيين تصحيح شده عملكرد دانه را

شرایط تنش كمآبي بود .در شرایط تنش خشكي ،تعداد دانه

صفت عملكرد كاه با  9/120به خود اختصاص داد .همچنين

در سنبله و گاهي هم متوسط وزن دانه ،سهمي معادل تعداد

این صفت ،اولين متغيري بود كه وارد مدل رگرسيوني شد و به

سنبلهها در عملكرد كل داشتند (پيغمبري و همكاران2934 ،؛

تنهایي حدود  12/0درصد از تغييرات موجود در عملكرد دانه

بهزاد.)2937 ،

را توجيه كرد .دومين متغيري كه وارد مدل شد ،وزن هزار دانه

مقایسه نتایج همبستگي صفات ارزیابي شده در دو شرایط

بود كه به تنهایي  14/9درصد و متغير تعداد دانه در سنبله در

آبياري نرمال و تنش كمآبي نشان داد كه هر چه مقادیر تعداد

مرحله سوم وارد مدل شد و  1/2درصد از تغييرات را تبيين

دانه در سنبله ،وزن هزار دانه و شاخص برداشت باالتر باشد،

كرد و همراه با عملكرد كاه و وزن هزار دانه 73/9 ،درصد

ميزان عملكر دانه نيز بيشتر خواهد شد (جداول  1و .)9

تغييرات مربوط به عملكرد دانه را توجيه كردند .اسالميفر و

جهت مطالعه تأثير تک تک صفات مورد نظر بر متغيرهاي

همكاران ( )2930در تحقيقي كه بر روي  19الین جو در

تابع یا وابسته و همچنين كاهش تعداد متغيرهاي مستقل و

شرایط آبياري نرمال انجام دادند ،مشاهده كردند كه  97درصد

برازش بهترین مدل رگرسيوني از روش رگرسيون گام به كام

از تغييرات عملكرد دانه بهوسيله صفات وزن هزار دانه و تعداد

استفاده شد .براي عملكرد دانه در شرایط عدم تنش رطوبتي

دانه در سنبله تبيين ميشود.
بهمنظور تبيين روابط علت و معلولي و نحوه اثر صفات

نشان از معنيدار شدن رگرسيون با سه درجه آزادي داد
(جدول  .)4مدل برازش یافته داراي ضریب تبيين تصحيح شده

انتخاب شده از طریق رگرسيون گام به گام بر روي عملكرد

 71/1درصد بود و تغييرات مربوط به عملكرد دانه در شرایط

دانه ،از تجزیه عليت براساس همبستگيها استفاده گردید.

آبي را بهوسيله رابطه خطي با سایر صفات نشان داد .در

نتایج تجزیه عليت عملكرد دانه در شرایط آبياري مطلوب و

رگرسيون گام به گام اولين متغير وارد شده به مدل ،تعداد دانه

تنش كمآبي به ترتيب در جداول  7و  3آورده شده است .در

در سنبله بود كه  93/1درصد از تغييرات مربوط به عملكرد

شرایط آبياري مطلوب ،تعداد دانه در سنبله ،عملكرد كاه و

دانه را توجيه كرد .در مرحله دوم صفت عملكرد كاه وارد

وزن هزار دانه بهعنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر عملكرد دانه

مدل شد كه به تنهایي  20/2درصد و در مرحله سوم صفت

(متغيرهاي علتي یا سببي) وارد مدل شدند .عملكرد كاه

وزن هزار دانه وارد مدل گردید كه به تنهایي  24/0درصد و به

بيشترین اثر مستقيم مثبت ( )9/632را بر عملكرد دانه داشت،

همراه بقيه صفات 71/1 ،درصد تغييرات مربوط به عملكرد

در رتبه بعدي صفت وزن هزار دانه با  9/119قرار گرفت.

دانه را توجيه كردند (جدول .)4

بيشترین اثر غيرمستقيم عملكرد كاه ،از طریق وزن هزار دانه

تجزیه رگرسيون گام به گام عملكرد دانه الینهاي جو در

( )-9/1بر روي عملكرد منفي بوده ولي تأثير غير مستقيم آن از

شرایط تنش كمآبي در جدول  1درج شده است .در شرایط

طریق تعداد دانه در سنبله مثبت ( )9/94و ناچيز بود .تأثير غير
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مستقيم وزن هزار دانه از طریق تعداد دانه در سنبله بر روي

عملكرد دانه از طریق كاه و وزن هزار دانه اقدام كرد .تأثير غير

عملكرد دانه ( )9/29مثبت و متوسط بود.

مستقيم تعداد دانه در سنبله از طریق عملكرد كاه ( )9/97ناچيز

از بين صفات تأثيرگذار بر عملكرد دانه در شرایط آبياري

و از طریق وزن هزار دانه ( )9/26متوسط بود .پيغمبري و

مطلوب ،تعداد دانه در سنبله كمترین اثر مستقيم و مثبت را

همكاران ( )2934در بررسي  71الین جو مضاعف شده از نظر

داشت ،تأثير غير مستقيم این صفت بر عملكرد دانه ،از طریق

تحمل به خشكي اظهار نمودند كه صفات تعداد پنجه ،وزن

عملكرد كاه ناچيز ( )9/90ولي از طریق صفت وزن هزار دانه

هزار دانه و تعدا دانه در سنبله ،بيشترین اثرات مستقيم بر

مثبت و نسبتا باال ( )9/16بود .در شرایط تنش كم آبي ،سه

عملكرد دانه را دارند .داداشي و همكاران ( )2930در بررسي

صفت عملكرد كاه ،وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله ،به

همبستگي صفات مختلف با عملكرد دانه  29الین جو در

عنوان متغيرهاي علتي وارد مدل شدند با توجه به بيشتر بودن

شرایط آبي گزارش كردند كه صفات وزن هزار دانه ،تعداد

اثر مستقيم عملكرد كاه و كلش ،اهميت افزایش عملكرد دانه

دانه در سنبله و تعداد پنجه بارور به ترتيب داراي بيشترین تأثير

از طریق افزایش عملكرد كاه در شرایط بدون تنش مشخص

مستقيم و مثبت بر روي عملكرد دانه هستند ميلومر كامادیک و

ميشود .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت كه براي افزایش

جروویچ ( )1991نيز اثر مستقيم معنيدار تعداد دانه در سنبله را

عملكرد دانه در شرایط بدون تنش از بين صفات مورد بررسي

برعملكرد دانه گزارش كردند .تومر و پراساد ( )2000مشاهده

برحسب اولویت ابتدا عملكرد كاه و سپس وزن هزار دانه را

كرند كه تعداد دانه در سنبله اثر مستقيم باالیي بر عملكرد دانه

ميتوان افزایش داد.

دارد و بهدنبال آن وزن هزار دانه قرار داشت .با توجه به اینكه

در شرایط تنش كمآبي صفت عملكرد كاه باز هم بيشترین

در این آزمایش ،وزن هزار دانه و عملكرد كاه ،مهمترین

تاثير مستقيم و مثبت ( )9/393را بر عملكرد دانه داشت و پس

اجزاي مؤثر بر عملكرد دانه تشخيص داده شدند و

از آن صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله با  9/493و

ازآنجائيكه شكلگيري این صفات در دوران رشد تعيين

 ،9/260رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادند .در حاليكه

ميگردد .بنابراین فراهم نمودن شرایط رشدي مناسب در این

دو صفت عملكرد كاه و وزن هزار دانه از طریق صفات دیگر

دوره انتخاب تراكم گياهي مناسب ،یكي از راههاي افزایش

تأثيرات غير مستقيم منفي و یا ناچير بر روي عملكرد دانه

عملكرد دانه در جو خواهد بود .این نتایج تا حدود زیادي با

داشتند .بنابراین در این شرایط ،براي افزایش عملكرد دانه

یافتههاي محققين دیگر در این خصوص همخواني دارد

عالوه بر عملكرد كاه با توجه به اثر مستقيم و باالي وزن هزار

(افضليفر و همكاران2909 ،؛ Milomirka Madic and

دانه و تعداد دانه در سنبله ميتوان مستقيماً براي اصالح

.)Djurovic, 2005; Suprunova et al., 2007
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بررسی تأثیر تنش کم آبی بر روی برخی صفات الینهای هاپلوئید مضاعف شده جو
 تجزیه واریانس مركب صفات مختلف ژنوتيپهاي جو-2 جدول
Table 1. Combined analysis of variance for different traits of Barley genotypes
درجه

ارتفاع بوته

طول پدانكل

طول سنبله

تعداد دانه در سنبله

وزن هزار دانه

وزن هكتوليتر

عملكرد كاه

عملكرد دانه

شاخص برداشت

S.O.V

آزادي
Df

Plant
height

Peduncle
length

Spike
length

Number of
seeds per spike

Grain
weight

Hectoliter
weight

Straw
yield

Seed
yield

Harvest
index

محيط

1

2782.3*

1425.82

0.014ns

193.77ns

540.89**

238.51*

159455.87**

1004013.72**

0.06**

4

182.22

7.45

0.007

47.93

28.28

20.71

1061.65

19310.13

0.003

44

106.73**

28.23**

0.004**

75.78**

21.75**

43.61**

4916.88**

13293.5**

0.003**

44

80.43**

16.52**

0.003**

41.66**

7.98**

13.86**

2092.92**

3899.94**

0.001**

176

24

4.3

0.001

11.36

2.27

4.46

496.41

1535.21

0.001

4.71

5.92

3.38

11

3.73

3.49

7.08

8.49

4.84

منابع تغيير

Environment
خطاي یک
First error
تيمار
Treatment
تيمار × محيط
Treatment×Environment
خطاي دوم
Second error
)درصد ضریب تغييرات (درصد
CV (Percent)

. درصد و غیر معنیدار1  و5  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant
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 ضرایب همبستگي بين صفات در الینهاي مورد مطالعه جو تحت شرایط آبياري مطلوب-1 جدول
Table 2: Correlation coefficients between traits in studied lines under favorable irrigation conditions
طول سنبله طول پدانكل ارتفاع بوته
تعداد دانه در سنبله
عملكرد كاه وزن هكتوليتر وزن هزار دانه
Plant
height
طول پدانكل
Peduncle length
طول سنبله
Spike length
تعداد دانه در سنبله
Number of seeds per spike
وزن هزار دانه
Grain weight
وزن هكتوليتر
Hectoliter weight
عملكرد كاه
Straw yield
عملكرد دانه
Seed yield
شاخص برداشت
Harvest index

Peduncle
length

Spike
length

Number of
seeds per spike

Grain
weight

Hectoliter
weight

Straw
yield

عملكرد دانه
Seed
yield

0.131
0.136

0.235

-0.19

0.476**

0.407**

-0.197

0.434**

0.289

0.506**

-0.314*

0.504**

0.075

0.521**

0.625**

0.149

-0.045

0.057

0.129

-0.222

-0.38**

0.026

0.41**

0.189

0.631**

0.419**

0.404**

0.521**

-0.048

0.538**

0.149

0.344**

0.607**

0.52**

-0.329*

0.438**

. درصد و غیر معنیدار1  و5  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant

 ضرایب همبستگي بين صفات اندازه گيري در الینهاي جو تحت شرایط تنش كم آبي-9 جدول
Table 3. Correlation coefficients between studied traits in barley lines under low water stress conditions
طول سنبله طول پدانكل ارتفاع بوته
تعداد دانه در سنبله
عملكرد كاه وزن هكتوليتر وزن هزار دانه
Plant
height
طول پدانكل
Peduncle length
طول سنبله
Spike length
تعداد دانه در سنبله
Number of seeds per spike
وزن هزار دانه
Grain weight
وزن هكتوليتر
Hectoliter weight
عملكرد كاه
Straw yield
عملكرد دانه
Seed yield
شاخص برداشت
Harvest index

Peduncle
length

Spike
length

Number of
seeds per spike

Grain
weight

Hectoliter
weight

Straw
yield

عملكرد دانه
Seed
yield

-0.372*
-0.004

0.1

-.118

0.127

0.35*

-0.384**

0.517**

0.254

0.368*

-0.096

0.429**

0.345*

0.311*

0.656**

0.212

0.191

0.16

0.084

-0.198

0.167

-0.02

0.497**

0.38*

0.399**

0.338*

0.524**

0.728**

-0.296*

0.469**

0.266

0.458**

0.746**

0.527**

-0.268

0.445**

. درصد و غیر معنیدار1  و5  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant
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بررسی تأثیر تنش کم آبی بر روی برخی صفات الینهای هاپلوئید مضاعف شده جو
 نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در الینهای جو تحت شرایط آبیاری مطلوب-7 جدول
Table 4- Results of stepwise regression analysis in barley lines under favorable irrigation conditions
متغير مستقل
ضریب رگرسيون استاندارد شده
R2partial
R2
Standardized regression coefficient
Step
independent variable
تعداد دانه در سنبله
1
0.278**
0.385
0.385
Number of grains per spike
عملكرد كاه
2
0.684**
0.191
0.576
Straw yield
وزن هزار دانه
3
0.523**
0.149
0.725
100 Grain weight
. درصد و غیر معنیدار1  و5  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant
گام

 نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در الینهای جو تحت شرایط کمآبی-7 جدول
Table 5- Results of stepwise regression analysis in barley lines under low water stress conditions
متغير مستقل
ضریب رگرسيون استاندارد شده
R2partial
R2
Standardized regression coefficient
Step
independent variable
عملكرد كاه
1
0.8**
0.519
0.519
Straw yield
وزن هزار دانه
2
0.433**
0.243
0.762
100 Grain weight
تعداد دانه در سنبله
3
0.173**
0.021
0.783
Number of grains per spike
. درصد و غیر معنیدار1  و5  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant
گام

 نتایج تجزیه علیّت صفات در الینهای جو تحت شرایط آبیاری مطلوب-0 جدول
Table 7- Results of path analysis in barley lines under favorable irrigation conditions
تعداد دانه در سنبله
صفات
عملكرد كاه
وزن هزار دانه
همبستگي كل
Number of grains per
Traits
Straw yield
100 Grain weight
Total correlation
spike
تعداد دانه در سنبله
0.281
0.09
0.26
0.631
Number of grains per spike
عملكرد كاه
0.04
0.681
-0.2
0.921
Straw yield
وزن هزار دانه
0.13
-0.256
0.523
0.909
100 Grain weight
اثرات باقيمانده
0.5
Residual effects
.اعدادي كه زیر آنها خط كشيده شده است نشان دهنده اثرات مستقيم ميباشد
The numbers underneath lines indicate direct effects.
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Table 8- Results of path analysis in barley lines under low water stress conditions
وزن هزار دانه
تعداد دانه در سنبله
صفات
عملكرد كاه
همبستگي كل
100 Grain
Number of grains
Traits
Straw yield
Total correlation
weight
per spike
عملكرد كاه
0.808
-0.09
0.01
0.908
Straw yield
وزن هزار دانه
-0.16
0.438
0.06
0.658
100 Grain weight
تعداد دانه در سنبله
0.07
0.16
0.169
0.399
Number of grains per spike
اثرات باقيمانده
0.45
Residual effects
.اعدادي كه زیر آنها خط كشيده شده است نشان دهنده اثرات مستقيم ميباشد
The numbers underneath lines indicate direct effects.
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Abstract
In order to compare barley double haploid lines from agricultural and morphologic characteristic aspects
and recognition of probable lines, 45 double haploid lines of grain were experimented in the form of
random complete blocks with 3 frequencies under two normal irrigation and low water stress conditions
at mahabad Agricultural researches station from 2011-2012. Results obtained from combined variance
analysis of two experience case miles from all examined characteristics aspects, expect, for bush height.
In regression analysis with step by step method. Grain performance under normal irrigation conditions
from aspects such as number of grains in spike, straw performance, and each grain weight entered in final
model that under normal irrigation and low water stress condition, has three performance such as straw,
grain and the number of grain in spike as influence variable to grain performance entered to model. So the
performance in two conditions showed that has the most positive and direct effect to grain performance.
Keywords: Drought stress, Double haploid lines, Path analysis
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