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بررسي همبستگي برخي صفات زراعي و تجزیه علیت عملكرد دانه جو پائیزه تحت
شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشكي آخر فصل
احد حیدری ،1داود صادقزاده اهری 2و علیرضا فخرواعظی

3

چكیده
بهمنظور بررسی روابط برخی صفات زراعی جو و تأثیر آنها بر عملکررد داهره ت رر یررا ط
رطوبتی متفاوت (بدون تنش خشکی و با تنش خشکی آخر فصل) دو آزما ش در قالر

بلرو هرای

کامل تصادفی با استفاده از  11ژهوتیپ در منطقه اهر اهجام ید .هتا ج هشان داد که بری ژهوتیرپهرای
آزما شی ازهظر کلیه صفات موردبررسی (طول سنبله ،تار خ رسیدن داهه ،ارتفاع بوته ،وزن هزار داهره،
تعداد داهه در سنبله ،تعداد سنبله بارور در واحد سطح و عملکررد داهره) در هرر دو یررا ط رطروبتی
اختالف آماری معنیداری وجود دایر .بر اساس میاهگی صفات در دو م یط و برا در هظرر فررفت
عملکرد داهه بهعنوان صفر وابسته ،هتا ج رفرسیون فامبهفام هشان داد که صفات ارتفاع بوته و تعداد
داهه در سنبله وارد مدل یده و  67درصد از تغییرات عملکرد داهره را توجیره همودهرد .هترا ج تجز ره
علیر برای عملکرد داهه با استفاده از میاهگی هر دو آزما ش هشان داد که ارتفاع بوته و تعداد داهه در
سنبله از صفات مهم و مؤثر بر آن بودهد .توجه به ا

صفات در فز نش ژهوتیپها ی با عملکرد داهه

باال در جو توصیه مییود.
واژههای کلیدی :ارتفاع بوته ،تعداد داهه در سنبله ،فز نش ،رفرسیون.
مقدمه
جو ( )Hordeum vulgareازجمله قد میتر

فیاهان زراعی اسر که طبق یواهد موجود

مبدأ آن کوههای زافرس در غرب ا ران ،آفر قا و هیز آسیا بهخصوص سور ه اسر ( .)6جو کی
از غالت ر زداهه مهم در سطح جهان اسر و ازهظر مقدار تولید در رتبه چهارم بعد از ذرت ،برهج و
فندم قرار دارد ( .)11م صول جو هقش بسزا ی در تأمی خورا

دام و طیور و درهها ر تولید

پروتئی حیواهی دارد ( .)13جو در مقا سه با سا ر فیاهان زراعی ،دارای سازفاری اکولوژ کی
متما زی بوده و در یرا ط متنوع آب و هوا ی قابلکشر اسر ( .)22در مناطق خشک که
بارهدفیها برای تولید م صول فندم کفا ر همیکند ،جو بهعنوان ک م صول مقاوم به خشکی و
 1کارشناس ارشد زراعت ،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر
 2نویسنده مسئول ،عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مراغه ،ایران
 3بخش جنگل و مرتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،قزوین ،ایران
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یوری مطرح اسر و میتواهد جا گز

مناسبی برای فندم باید ( .)11زراعر جو در جهان و ا ران

ت ر هر دو یرا ط د م و آبی اهجام مییود.
تولید غذا از منشأ فیاهی در جهان عمدتاً به دلیل تنشهای م یطی با م دود ر روبرو اسر و
افت مناطقی که عاری از تنشهای مختلف م یطی بایند برای تولید م صول مشکل اسر .در میان
تنشهای غیرزهده ،خشکی اهمیر بسیاری دایته و خطر اصلی برای تولید م صول در سطح کشور و
جهان اسر ( .)22بخش وسیعی از اراضی ز ر کشر جو در کشور هیز با تنشهای خشکی و
فرمای آخر فصل مواجه اسر .در ا

مناطق به علر کمبود منابع آب و خشکی م یط ،عملکرد

جو کاهش می ابد ( .)1بهعالوه به دلیل کشر م صوالت بهاره از قبیل پنبه ،چغندرقند و
صیفیجات ،ک ا دو آب آخر جو با آبیاری اول ا

فیاهان تالقی می ابد و کشاورزان معموالً

آبیاری م صوالت بهاره را در اولو ر قرار میدهند (.)12
کمبود آب در هر مرحله از رید فیاه زراعی میتواهد با یدتهای متفاوت باعث کاهش
پتاهسیل عملکرد یود .یدت ا

کاهش بستگی به عوامل ز ادی چون زمان ،مدت و یدت دوره

تنش دارد ( .)3معلوم یده اسر که کاهش عملکرد جو درهتیجه تنش خشکی در اثر کاهش تعداد
پنجههای بارور ،کوتاه یدن دوره رید ،کاهش تعداد پنجهها ،تعداد سنبلهها ،تعداد داهه در سنبله و
وزن هزار داهه رخ میدهد ( .)21طبق هتا ج ت قیقات تنش کمآبی در مرحله فلدهی اثر ید دتری
بر کاهش عملکرد داهه در مقا سه با تنش در مرحله رید رو شی دارد ( 16و .)21
هرچند در سطح پژوهشهای جهاهی ،عملکرد داهه صفر مهمی ازهظر اصالحفران هباتات اسر
ولی ک برهامه اصالحی مناس

هیازمند کس

در

ص ی ی از صفات زراعی اصلی 1و ارتباط بی

آنها و عملکرد داهه اسر ( .)27عملکرد داهه کی از صفات مهم و پیچیده در اصالح غالت
اطالع از ه وه تأثیر صفات

م سوب یده و بستگی به ترکیبی از صفات مختلف فیاهی دارد؛ بنابرا
مختلف بر عملکرد داهه ضرورت ک برهامه اصالحی م سوب میفردد.

بررسی بر روی  11ژهوتیپ دو رد فه جو پائیزه هشان داده اسر که ارتفاع بوته و وزن هزار
داهه از اجزای اصلی عملکرد م سوب یده و اهتخاب برای بهبود ا

دو صفر سب

بهبود عملکرد

داهه خواهد ید ( .)22بررسی ده ژهوتیپ جو ت ر یرا ط خشکی ازهظر عملکرد داهه ،یاخص
بردایر ،ارتفاع بوته ،طول سنبله ،طول ر شک ،وزن هزار داهه ،تار خ فلدهی ،تار خ رسیدن و )...
هشان داده اسر که یاخص بردایر و وزن هزار داهه همبستگی مثبر و باال ی با عملکرد داهه
دایتند .هتا ج تجز ه رفرسیون چندفاهه هشان داد که تعداد روز تا فلدهی و یاخص بردایر بیشتر
Main traits
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تغییرات عملکرد را توجیه میکنند .همچنی هتا ج تجز ه علیر هشان داد که یاخص بردایر اثر
مستقیم و مثبر و روز تا فلدهی اثر مستقیم و منفی بر عملکرد داهه دارد (.)22
به دلیل اهمیر تولید م صول جو در کشور و با در هظر فرفت ا

هکته که بخش وسیعی از

مناطق ز ر کشر جو با تنش خشکی آخر فصل مواجه میبایند ،اطالع از ه وه تأثیر صفات زراعی
مختلف بر عملکرد داهه ت ر چنی یرا طی میتواهد در امر اهتخاب ژهوتیپهای سازفار و با عملکرد
باال مورداستفاده بههژادفران آن قرار فیرد .هدف از اهجام ا

پژوهش ،بررسی همبستگی بی صفات

زراعی مختلف و تجز ه علیر عملکرد داهه جو ت ر یرا ط رطوبتی متفاوت (آبیاری مطلوب و تنش
خشکی آخر فصل) و تعیی

صفاتی بود که در دستیابی به عملکرد داهه بیشتر در یرا ط مذکور

هقش دارهد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی همبستگی بی صفات زراعی مختلف و تجز ه علیر عملکرد داهه جرو ت رر
یرا ط رطوبتی متفاوت (آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل) و تعیی صفاتی که در دسرتیابی
به عملکرد داهه بیشتر در یرا ط مذکور هقش دارهد دو آزما ش جدافاهه در قال

طررح بلرو هرای

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه جهاد کشاورزی یهرستان اهر (طرول جغرافیرائی  31/31درجره
یمالی و عرض جغرافیائی  26/22درجه یرقی ،ارتفراع از سرطح در را  1321مترر و متوسرط برار
ساالهه  211میلیمتر) اجرا ید.
یرا ط بدون تنش خشکی یامل  1هوبر آبیاری (خا آب ،پنجراب ،سراقاب ،خویراب و دان
آب) و یرا ط تنش خشکی آخر فصل با حذف دو آبیاری در مراحل خویاب و دان آب ،اعمال ید.
مقدار آب آبیاری در هر هوبر برابر  12میلیمتر بود که توسط کنتور اهردازهفیرری و بره رو

هشرتی

(فارو) به مزرعه آزما شی داده ید.
هر کرت آزما شی یامل  7خط کایر به طول  7متر با فواصل بی خطوط  22سراهتیمترر برود.
تراکم کایر بر اساس  322داهه در مترمربع بوده و با توجه به هتا ج تجز ه خا  122کیلروفرم کرود
سوپر فسفات تر پل (مصرف قبل از کایر) و  112کیلوفرم کود اوره (مصرف بهصرورت تقسریط و
کسوم در زمان کایر و دوسوم در مرحله پنجرهزهری) بره ازای هرر هکترار م اسربه و در مزرعره
آزما شی مصرف ید .ژهوتیپهای آزما شی یامل  11ال

امیدبخش جو پرائیزه اهتخرابی از آزمرا ش

 EBYTC 85-86بخش ت قیقات غالت موسسه ت قیقات ،اصالح و تهیه ههال و بذر بود.
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در طول دوره رید و همو ژهوتیپهای آزما شی از صفات زراعی مختلف یرامل تعرداد روز از
کایر تا رسیدن داهه ،ارتفاع بوته ،تعداد سنبله در واحرررد سطح ،طول سنبله و تعداد داهه در سرنبله
اددایربرداری بهعملآمده و پس از رسیدن داهه و بعد از حذف اثرات حاییهای (حذف هیم مترر از
ابتدا و اهتهای هر کرت و حذف دو خط کناری هرر کررت) اقردام بره بردایرر واحردهای آزما شری
فرد ده و وزن هزار داهه و عملکرد در واحد سطح مشخص فرد د .بعد از کنترل هرمال برودن توز رع
دادهها اقدام به تجز ه آماری آنها با استفاده از هرمافزار ) SPSS(Ver.18ید.
مقا سات میاهگی تیمارها با استفاده از آزمون کمتر
احتمال  %1اهجام و ضرا

اختالف معنیدار آماری ( )LSDدر سطح

همبستگی ساده صرفات موردمطالعره اسرتخرا فرد رد .همچنری بررای

تجز هوت لیل بهتر دادهها از رو های آماری چند متغیره ماهند رفرسیون چندفاهه (به رو

صعودی

فامبهفام) و تجز ه علیر استفاده ید.
نتایج و بحث
 -2تجزیه واریانس صفات

تجز ه وار اهس صفات در یرا ط تنش خشکی آخر فصل هشان داد که تفرررراوتهای بسیار
معنیداری ( )p ≤ 0.01بی ژهوتیپها ازهظر کلیه صفات وجود دایر که حاکی از تنوع ژهتیکی
مطلوب در بی ژهوتیپهای آزما شی ازهظر صفات مورد مطالعه در ا

بررسی دایر (جدول .)1

هتا ج تجز ه وار اهس در یرا ط بدون تنش خشکی هشان داد بی ژهوتیپهای آزما شی ازهظر صفات
زراعی و عملکرد داهه اختالفهای معنیداری وجود دایر (جدول  )2که حاکی از وجود تنوع
ژهتیکی در بی ژهوتیپهای آزما شی بود.
وجود تفاوت معنیدار ازهظر برخی از صفات در بی

ژهوتیپهای جو ت ر یرا ط تنش

خشکی و بدون تنش در مطالعات د گر توسط سا ر پژوهشگران هیز فزار یده اسر (،11 ،7 ،1
 17 ،12و .)22
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات موردمطالعه ژنوتیپهای جو تحت شرایط تنش خشكي
میانگین مربعات

منابع

درجه

تغییر

آزادی

تكرار

2

2/21ns

ژنوتیپ

12

**1/21

**12/17

خطا

21

2/31

1/11

26/12

%CV

-

13/21

2/11

1/31

** و *به ترتی

طول

تعداد روز تا

ارتفاع

وزن هزار

تعداد دانه

تعداد سنبله بارور

عملكرد

سنبله

رسیدگی دانه

بوته

دانه

در سنبله

در مترمربع

دانه

1/31 ns

121/2 ns

*6/11

7/27 ns

**3222/27

*2/111

**211/21

**11/11

**11/12

**71132/11

**2/1

1/11

3/6

11221/2

2/132

2/22

1/11

11/36

6/17

معنیدار در سطح احتمال  %1و  = ns ، %1غیر معنیدار

جدول  -2تجزیه واریانس صفات موردمطالعه ژنوتیپهای جو تحت شرایط بدون تنش
میانگین مربعات
منابع

درجه

تغییر

آزادی

تکرار

2

*1/3

ژهوتیپ

12

*2/1

*12/11

خطا

21

2/2

7/12

71/27

%CV

-

13/2

1/21

12/37

** و *به ترتی

طول
سنبله

تعداد روز

ارتفاع

وزن هزار

تعداد دانه

تعداد سنبله بارور

بوته

دانه

در سنبله

در مترمربع

13/26ns

61/12 ns

2/11 ns

7/277 ns

**2117/26

2/111 ns

**112/12

**21/11

**12/61

**1262/7

**2/7

1/11

3/21

111/22

2/117

1/12

1/12

2/17

1/21

تا رسیدگی
دانه

عملكرد دانه

معنیدار در سطح احتمال  %1و  = ns ، %1غیر معنیدار

 -1همبستگی فنوتیپی صفات

ضرا

همبستگی فنوتیپی صفات ت ر یرا ط تنش خشکی آخر فصل و بدون تنش خشکی در

جدول  3آمده اسر .بر ا

اساس در یرا ط تنش رطوبتی آخر فصل بی طول سنبله و تعداد روز از کایر

تا رسیدن داهه و وزن هزار داهه همبستگی معنیداری وجود دایر .هتا ج هشان داد که در ا

یرا ط

همبستگی بی تعداد روز از کایر تا رسیدن داهه ،وزن هزار داهه و عملکرد داهه هیز معنیدار بود .همبستگی
بی ارتفاع بوته و وزن هزار داهه ،تعداد داهه در سنبله و عملکرد داهه هیز ازهظر آماری معنیدار بود .همچنی
بر اساس هتا ج حاصله ،بی وزن هزار داهه و تعداد داهه در سنبله و عملکرد داهه همبستگی معنیداری وجود
دایر .همبستگی بی تعداد داهه در سنبله و عملکرد داهه هیز ازهظر آماری معنیدار بود .هتا ج هشان داد که
بیشتر

ضرا

همبستگی بی صفات متعلق به تعداد داهه در سنبله و وزن هزار داهه و هیز بی تعداد داهه
141
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در سنبله و عملکرد داهه بود (به ترتی

 r= 0.95و  .)r= 0.84احمدی و همکاران ( )1313در بررسی 22
همبستگی بی ا

ژهوتیپ مختلف بهاره جو در خرمآباد مقاد ر ضرا

صفات را کمتر فزار

همودهد که

با هتا ج پژوهش حاضر مغا رت دارد .به هظر میرسد اختالف در ماهیر مواد ژهتیکی موردمطالعه ازهظر تیپ
رید (بهاره و پائیزه بودن) و هیز تفاوتهای آب و هوا ی مناطق اجرای پروژه موج

بروز ا

مغا رت در

هتا ج بهدسرآمده باید.
هتا ج هشان داد که بی تعداد روز تا رسیدن ،ارتفاع بوته ،وزن هزار داهه و تعداد داهه در سنبله از سوئی
و عملکرد داهه از سوی د گر همبستگی مثبر و معنیداری ( )p ≤ 0.01وجود دایر و بیشتر
همبستگی متعلق به تعداد داهه در سنبله و ارتفاع بوته با عملکرد داهه (به ترتی

ضرا

مقدار

 r= 0.84و =r

 )0.75بود .پژوهشگران معتقدهد که در جو تعداد داهه در سنبله کی از اجزای مهم عملکرد داهه بوده و
تأثیر مهمی بر آن دارد ( .)2وجود همبستگی مثبر بی صفاتی هظیر ارتفاع بوته و وزن هزار داهه با عملکرد
جو ت ر یرا ط تنش رطوبتی توسط سا ر پژوهشگران هیز فزار یده اسر ( 3و  )1و با افتههای ا
پژوهش مطابقر دارد.
هتا ج هشان داد که ت ر یرا ط بدون تنش خشکی عملکرد داهه با ارتفاع بوته ،وزن هزار داهه ،تعداد
داهه در سنبله و تعداد سنبله بارور در مترمربع دارای ضرا

همبستگی مثبر و معنیداری بود؛ اما بی تعداد

روز از کایر تا رسیدن داهه و عملکرد داهه در یرا ط بدون تنش خشکی همبستگی معنیداری مشاهده
هشد که هشاندهنده کاهش رابطه ا

صفات توسط یرا ط مطلوب رطوبتی اسر (جدول .)3

زارع ( )1317هیز در بررسی خود ت ر یرا ط بدون تنش خشکی ضر
و ارتفاع بوته در جو را مثبر فزار

همبستگی بی عملکرد داهه

همود .وجود همبستگی مثبر و معنیدار بی وزن هزار داهه ،ارتفاع

بوته و عملکرد داهه در جو توسط سا ر پژوهشگران هیز فزار یده اسر ( 3و .)22
 -9برآورد مدل رگرسیونی عملكرد دانه

مدل رفرسیوهی بهدسرآمده بر اساس رو

صعودی فامبهفام برای عملکررد داهره در یررا ط ترنش

خشکی هشان داد که فقط صفات تعداد داهه در سنبله و وزن هزار داهه در مدل باقی ماهدهرد و ا ر صرفات
رابطه مستقیم با عملکرد داهه دایتند .در ا

مدل ضر

صفر تعداد داهه در سنبله تقر براً  2برابرر صرفر

وزن هزار داهه بود ،بهعبارتد گر توجیه عملکرد داهه توسط تعداد داهه در سنبله ،بیشرتر از وزن هرزار داهره
اسر ،مدل مذکور در رابطه  1آمده اسر.
ضر

تبیی تص یحیده برای ا

مدل  2/116بود ،عنی  11/6درصرد از تغییررات عملکررد داهره در

ژهوتیپهای موردمطالعه ت ر یرا ط تنش خشکی آخر فصل توسط تعداد داهه در سنبله و وزن هرزار داهره
توجیه مییوهد.
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صرفات برر عملکررد داهره و از

در فیاهاهی ماهند جو صفر تعداد داهه در سنبله جزو تأثیرفذارتر

اجزای مهم عملکرد داهه اسر ( 2و  .)2هتا ج ت قیقات هشان داده اسر که وزن سنبله که مؤلفهای از تعداد
داهه در سنبله و وزن داهه اسر ،همبستگی مثبرر و معنریداری برا عملکررد داهره جرو دارد ( .)1هترا ج
مطالعات برخی از پژوهشگران هیز هشان داده که افزا ش تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد داهه در سنبله از
عوامل مهم افزا ش عملکرد داهه در جو اسر ( 12و .)21
جدول  -3ضرایب همبستگي ساده بین صفات زراعي موردمطالعه جو تحت شرایط تنش خشكي (قطر باالی
جدول) و بدون تنش خشكي (قطر پائین جدول)
طول سنبله

رسیدن

تعداد روز تا

ارتفاع بوته

وزن هزار دانه

سنبله

تعداد دانه در

مترمربع

بارور در

تعداد سنبله

عملكرد دانه

صفت
طول سنبله

-

*2/27

-2/32

**-2/12

2/21

-2/11

-2/21

تعداد روز تا رسیدن

**2/16

-

-2/26

**2/77

-2/11

-2/32

**-2/12

ارتفاع بوته

-2/22

*-2/21

-

**2/71

**2/12

2/27

**2/61

وزن هزار دانه

-2/21

*-2/26

**2/72

-

**2/11

2/23

**2/12

تعداد دانه در سنبله

-2/22

-2/22

*2/12

**2/16

-

2/21

**2/12

تعداد سنبله در مترمربع

-2/11

-2/22

**2/76

**2/12

**2/16

-

2/22

عملكرد دانه

-2/11

*-2/21

**2/62

**2/73

**2/11

**2/11

-

** و *به ترتی

معنیدار در سطح احتمال  %1و %1

رابطه )1

(وزن هزار داهه)( +112/1تعداد داهه در سنبله) = -11316/2+ 332/1عملکرد داهه ت ر یرا ط تنش خشکی

رابطه )2

( تعداد سنبله بارور در مترمربع) = -11/11 + 12/12عملکرد داهه ت ر یرا ط بدون تنش خشکی
(تعداد داهه در سنبله) ( + 261ارتفاع بوته) = -7272/12 + 21 /61عملکرد داهه

رابطه )3

در برآورد مدل رفرسیوهی عملکرد داهه در یرا ط بدون ترنش فقرط صرفر تعرداد سرنبله برارور در
مترمربع در مدل باقی ماهد که با عملکررد داهره رابطره مسرتقیم و معنریداری ( )p ≤ 0.01دایرر .همچنری
ضر

تبیی تص یحیده مدل مذکور  2/111بود (رابطه .)2
بر اساس برآورد مدل رفرسیوهی عملکرد داهه با استفاده از میاهگی دادههای بهدسرآمده ت ر یرا ط

بدون تنش و تنش خشکی معلوم ید که صفات ارتفاع بوته و تعداد داهه در سنبله در مدل ابقا یدهد (رابطه
 )3که هر دو صفر با عملکرد داهه همبستگی مثبر و معنیداری در سطح احتمال  %1دایتند .ضر
ا

مدل برابر  2/673بود.
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با توجه به هتا ج حاصله به هظر میرسد ت ر هر دو یرا ط مختلرف رطروبتی کری از اجرزای مهرم
عملکرد داهه ،تعداد داهه در سنبله اسر که با د موردتوجه اصرالحفرران در امرر فرز نش ژهوتیرپهرا ی برا
عملکرد باال در م یطهای مختلف ازهظر تنش رطوبتی قرار فیرد .همچنی بر اساس هتا ج حاصله عالوه برر
تعداد داهه در سنبله ،میتوان از صفر ارتفاع بوته هیز بهعنوان معیار د گری برای فز نش ژهوتیرپهرا ی برا
عملکرد باال استفاده کرد.
 -4نتایج تجزیه علیت برای عملكرد دانه

تجز ه علیر برای عملکرد داهه ت ر یرا ط تنش خشکی آخرر فصرل هشران داد کره عملکررد داهره
همبستگی مثبر و معنیداری با صفات تعداد داهه در سنبله و وزن هزار داهه دارد .ضر
تعداد داهه در سنبله با عملکرد داهه  2/12بود (جدول  )3که از ا

همبسرتگی سراده

مقدار همبستگی کل 2/112 ،اثر مسرتقیم

تعداد داهه در سنبله بر عملکرد داهه و  2/226اثر غیرمستقیم آن از طر ق تعداد سنبله بارور در مترمربرع برود
(جدول  .)2ضر

کل همبستگی ساده وزن هزار داهه با عملکرد داهه  2/12بود (جدول  )3که از ا

میزان،

 2/117اثر مستقیم وزن هزار داهه روی عملکرد داهه بوده و  2/2122اثر غیرمستقیم آن از طر ق تعداد داهه در
سنبله بر عملکرد داهه ت ر یرا ط بدون تنش خشکی بود (جدول  .)2مبصرر و همکراران ( )1361هیرز در
تجز ه علیر عملکرد داهه جو تأثیر مستقیم و معنیداری بی تعداد داهه در سنبله و وزن هزار داهه با عملکرد
داهه جو را فزار

کردهد .همچنی ا

برخی م ققان د گر ( )22مطابقر دارد.

هتا ج با فزار

تجز ه علیر مشخص میکند که همبستگی صفات با عملکرد به علرر اثرر مسرتقیم آنهرا روی
عملکرد و ا درهتیجه اثر غیرمستقیم از طر ق صفات د گر اسر .افر همبستگی بری عملکررد و رک
صفر به علر اثر مستقیم آن صفر باید ا
بنابرا

مطل

منعکسکننده ک رابطه واقعی بی آنها اسرر و

میتوان صفر مذکور را بهمنظور اصالح عملکرد اهتخاب همود (.)1
هتا ج تجز ه علیر عملکرد داهه بر اساس میاهگی دادههای حاصل ت ر یرا ط تنش خشکی و بدون

تنش در جدول  1آمده اسر و هشان میدهد که عملکرد داهه همبستگی مثبر و معنیداری با صفات ارتفراع
بوته و تعداد داهه در سنبله دایر .در ا

تجز ه ،ضر

کل همبستگی صفر ارتفاع بوته با عملکررد داهره

 2/66بود .که مقدار  2/221از آن مربوط به اثر مستقیم و  2/371هیز مربوط به اثر غیرمستقیم ارتفاع بوتره از
طر ق تعداد داهه در سنبله بر عملکرد داهه بود (جدول .)1
هتا ج همچنی هشان داد که تعداد داهه در سنبله دارای ضر
که از ا

همبستگی کل  2/67با عملکرد داهه بود

میزان 2/312 ،مربوط به اثر مستقیم و  2/371از آن مربوط به اثر غیرمستقیم تعداد داهه در سنبله از

طر ق ارتفاع بوته بر عملکرد داهه بود (جدول .)1
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ا

هتا ج با فزار های سا ر پژوهشگران ( )11مطابقر دارد .زارع ( )1317هیز در جمعبنردی هترا ج

حاصل از تجز ه علیر صفات مؤثر بر عملکرد داهه در جو ت ر یرا ط بدون تنش و با ترنش رطروبتی در
جو اظهار دایر که وزن سنبله دارای بیشتر

اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبرر برر عملکررد داهره اسرر.

ازآهجاکه وزن سنبله میتواهد تابعی از طول آن و ا تعداد داهه در آن باید لذا هتا ج ا

پرژوهش هیرز مؤ رد

هتا ج مذکور اسر.
در جمعبندی هتا ج و با توجه به ا
اقلیمی در سطح جهان موج

واقعیر که بنا بر پیشبینی و اعتقاد داهشمندان ،پد ده تغییرات

افزا ش یرا ط هامساعد و متغیر سالبهسال فرد ده و بر روی میزان تولید

م صوالت اثرات هامطلوبی خواهد فذایر ( )23و بهمنظور آمادفی و مقابله با چنی یرا ط متغیری الزم
اسر تا متخصصان اصالح هباتات اقدام به تعر ف تیپهای ا دهآل فیاهی 1بهعنوان مدلی برای ا جاد و
اصالح ارقام و کولتیوارهای جد د و سازفار با یرا ط مذکور هما ند (.)22
بنابرا

با توجه به وضعیر اقلیمی کشور در چندساله فذیته ازهظر بروز تنشهای خشکی آخر فصل

و کاهش میزان و منابع آب برای کشاورزی ،الزم اسر برهامههای اصالحی و فز نش ارقام جو متکی
برفز نش ژهوتیپهای مقاوم ا مت مل به تنش خشکی آخر فصل بایند .در ا

راستا و بر اساس هتا ج ا

پژوهش ،توجه به صفات ارتفاع بوته و تعداد داهه در سنبله میتواهد موج

فز نش ژهوتیپهای مناس

برای کشر و کار در چنی مناطقی فردد.
جدول  -4تجزیه علیت عملكرد دانه ژنوتیپهای جو تحت شرایط تنش خشكي
صفت

اثر غیرمستقیم
اثر مستقیم تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه همبستگی با عملكرد دانه

تعداد دانه در سنبله

**2/112

-

2/226

2/121

وزن هزار دانه

**2/117

2/2122

-

2/121

**معنیدار در سطح احتمال %1

( K= = 2/221ار

)

( R2 =2/116ضر

تبیی )

( e=2/2خطا)

Ideotype
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جدول  -5تجزیه علیت عملكرد دانه ژنوتیپهای جو بر اساس میانگین دادههای حاصل از بررسي
تحت شرایط با و بدون تنش خشكي
اثر غیرمستقیم

صفت

اثر مستقیم

ارتفاع بوته

تعداد دانه در سنبله

همبستگی با عملكرد دانه

ارتفاع بوته

**2/221

-

2/371

2/66

تعداد دانه در سنبله

**2/312

2/371

-

2/67

** :معنیدار در سطح احتمال %1

K=  = 2/221

R2 =2/673

(e= 2/2خطا)

تشكر و قدرداني
کشاورزی و منابع طبیعی آذربا جان یرقی به دلیل

از بخش ت قیقات غالت مرکز ت قیقات و آموز

پژوهش تشکر و قدرداهی مییود.

در اختیار فذایت ژرم پالسم آزما شی برای اجرای ا
منابع مورداستفاده

 .1احمدی ع ،.پور قاسمی ر ،.و حسی پور ط( )1313تعیی روابط عملکرد داهه و سا ر صفات مرتبط با
عملکرد داهه در ژهوتیپهای جو از طر ق آمار چند متغیره .مجله بومیناسی فیاهان زراعی.1-13 :)3(12.
 .2باقری ع .و حیدری یر فآباد ح( )1317بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد و
کشاورزی.1-11 :)6(3.

م توای ونها در فیاه جو بدون پویینه .مجله داهش هو

 .3پا هژاد ف ،.فاطمی ر کا ز .و ا لکا ی دهنو م ن( )1317بررسی اثر تنش آخر فصل بر عملکرد و اجزای
عملکرد ده رقم جو) (Hordeum vulgare L.در منطقه کر  .تنشهای م یطی در علوم زراعی:)3( 12.
.311-221
 .2جباری م ،.سیاه سر ب ،.رمرودی ر ،.کوه ک
همبستگی و ضرا

 .و ذوالفقاری کرباسک ف( )1312تجز ه و ت لیل

مسیر صفات مورفولوژ ک مرتبط با عملکرد ال های دابل هاپلوئید جو در یرا ط

تنش خشکی و هرمال .فصلهامه زراعر(پژوهش و سازهدفی).112-111 :)2(22.
 .1جهانبی

 ،.طهماسبی سروستاهی ز ا ،.مدرس ثاهوی س ع م .و کر م زاده ق( )1312اثر تنش خشکی

بر عملکرد داهه و برخی از اجزای عملکرد و یاخصهای مقاومر در ژهوتیپهای جو لخر .مجله علوم
کشاورزی و منابع طبیعی.22-32 :)2(12 .
 .7حسی پور ط ،.سیادت س ع ،.مامقاهی ر .و رفیعی م( )1312بررسی برخی خصوصیات مورفولوژ ک و
فیز ولوژ ک مؤثر بر عملکرد و اجزاء ژهوتیپهای فندم ت ر یرا ط کم آبیاری .مجله علوم زراعی ا ران.
.23-37 :)1(1
 .6خدابنده ن( )1312زراعر غالت(چاپ هفتم) .اهتشارات داهشگاه تهران .تهران 136.صف ه.
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 .1زارع م( )1317بررسی همبستگی فنوتیپی و تجز ه علیر صفات مختلف زراعی جو ت ر یرا ط
آبیاری مطلوب و تنش خشکی .مجله علمی پژوهشی اکوفیز ولوژی فیاهی.72-76 :21 .
 .1کمیلی ح .و یرفی س( )1312ارز ابی عملکرد ال های امیدبخش جو ت ر یرا ط تنش خشکی و
آبیاری هرمال در مزارع زارعی  .ت قیقات علوم زراعی در مناطق خشک.111-132 :)2(2 .
 .12کوچکی ،ا ،.امینی ،ا ،.یر ف ال سینی م .و کمیلی ح( )1312ارز ابی و فز نش ال های بی المللی جو
ت ر یرا ط خشکی آخر فصل .مجله تنشهای م یطی در علوم زراعی.16-11 :)1(2 .
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Study on some agronomic traits correlations and path coefficient analysis of winter
barley under optimum irrigation and terminal drought stress
A. Heidary, D. Sadeghzadeh-Ahari, A. Fakhrevaezi
Abstract
In order to study of relationships between some agronomic characteristics and their
influences on grain yield of barley, two experiments based on randomized complete block
carried out under different irrigation regimes (without drought stress and with terminal
drought stress) using fifteen genotypes at Ahar region in East Azarbaijan province. Results
showed that there were significant differences between genotypes in all studied traits (spike
length, maturity days, plant height, 1000 kernel weight, number of seeds per spike, fertile
spike number per 1 m2 and grain yield). Results based on characteristics means under two
environments and using stepwise regression, with grain yield as the dependent variable, plant
height and number of seeds in spike entered in the model that 76% of variations in grain yield
were justified by them. Path coefficients analysis for grain yield using characteristics means
under two environments showed that, plant height and number of seeds per spike were the
most important and effective traits on the grain yield. Therefore and according to the results,
noticing to these traits recommended for selecting genotypes with high yielding potential in
barley.
Key words: plant height, seed number per spike, selection, regression
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