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  هاي جو  بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد اجزاء عملکرد در ژنوتیپ
 بدون پوشینه

  

  2*، محمدرضا داداشی1حسین آزموده

  ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران کارشناس1
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرگان، گرگان، ایرانرزي، گروه کشاو ،استادیار2

  

  12/10/1390ذیرش: پتاریخ       25/07/1390: تاریخ دریافت
  

  چکیده
الین جو بدون پوشینه  20هاي جو بدون پوشینه، آزمایشی با تعداد  تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ به منظور مطالعه  

ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان اجرا شد. نتایج نشان  تکرار در 4هاي کامل تصادفی در  در قالب طرح بلوك
داري نشان دادند. بررسی عملکرد دانه  ها از نظر کلیه صفات به جز طول دانه اختالف معنی داد که ژنوتیپ

از لحاظ آماري اختالف  13و  12هاي  بیشترین عملکرد را دارا بود، اما با ژنوتیپ 15ها نشان داد که الین  الین
هاي جو بدون پوشینه مشخص  اري نداشت. ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در ژنوتیپد معنی

نمود که صفات تعداد پنجه کل، تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، سطح برگ، 
اري دارند. بر اساس طول دانه، عرض دانه، حجم دانه و طول ریشک با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی د

 3ژنوتیپ مورد بررسی در قالب  20با استفاده از مربع فواصل اقلیدسی  نتایج تجزیه کالستر به روش وارد و
  بندي شدند. کالستر گروه

  

  جو بدون پوشینه، همبستگی سادهتنوع ژنتیکی، تجزیه کالستر،  :واژگان کلیدي
  

 1مقدمه

 است. غذایی امنیت تامین اصلی محور کشاورزي  
 جمعیت جهانی خواروبار سازمان بینی پیش طبق

 خواهد نفر میلیارد 8 از بیش به 2030 سال در جهان
 مواد به نیاز دنیا جمعیت مداوم افزایش با که رسید

 یابد می افزایش شگرفی سرعت با روز به روز غذایی
 از و سردسیري غالت از یکی جو ).1382 (خضري،

 علت به وباشد  می زمین روي گیاهان ترین قدیمی
 به نیز و محیطی ها ناسازگاري مقابل در مقاومتش

 تطابق و شوري به مقاومت رطوبت، به کم نیاز سبب

                                                             
    mdadashi730@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 زیاد تا کم جغرافیایی عرض از هوایی و آب مناطق با
  کوتاه رشد فصل و سریع رشدي دوره شمال، نظیر
 گیاه عالوه به باشد. تولید جهت مناسبی گیاه تواند می
 غالت به نسبت خشک نیمه و خشک ناطقم در جو

 دارد بیشتري تولید مشابه، شرایط در سردسیري
)Matus and Hages, 2002(. گیاه یک لخت جو 

 جنس و Triticaea گروه و Poacea خانواده به متعلق
Hordeum تشکیل زراعی و وحشی انواع از وباشد  می 

 بدون جو ).Von Bothmer et al., 1999( است شده
 از و غالت خانواده گیاهان از یکی نهپوشی

 منظور به که شود می محسوب جو يها ژنوتیپ 
 مالت صنعت و طیور و دام انسان، تغذیه در استفاده

 1391، شماره ویژه زمستان فتمههاي علوم گیاهی، سال فصلنامه پژوهش
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 ,.Newman et al( گیرد می قرار استفاده مورد سازي

 جو کاشت مورد ارقام هاي کروموزومتعداد ).1998
14=n2 رتصو به که وحشی ارقام کروموزوم تعداد و 

باشد  می 28n=2باشد  می ساله چند گیاه و وحشی
)Komatsuda et al., 1999.( داشتن دلیلبه ذرت 

 تشکیل را طیورجیره اعظم قسمتباال غذایی ارزش
 وارد ارز خروج با آن از نیمی از بیش کهدهد می
جایگزینبتواندکهمواديیافتنبنابراین. شودمی

 حائز گردد تولید رکشو داخل در و شود وارداتی ذرت
 بدون جو ).1375 دام، امور (معاونت است اهمیت
 بودن باال و فیبر درصد بودن پایین لحاظ از پوشینه
 زیاد میزان همچنین و غذایی ارزش و پروتئین میزان
 تواند می ذرت به نسبت الیزین ویژهه ب ها اسید آمینو

 باشد استفاده طیور تغذیه جهت مناسبی جایگزین
)Rosemary and Newman, 1998(، به توجه با ولی 

 کشت توسعه امکان کشورمان هوایی و آب شرایط
 بدون جو و است محدود سردسیر مناطق در ذرت

 طیور استفاده جهت مناسب منبع یک تواند می پوشینه
 پایه که ژنتیکی تنوع بررسی ).1380 (روشنفکر، باشد

 شود می محسوب عی زرا گیاهان اصالح اساس و
 انتقال یا و مطلوب خصوصیاتبا گیاهان نشگزی

 سازد می پذیر امکان را زراعی گیاهان به صفات
 گیاهی، ژنتیکی منابع .)1380 همکاران، و (عزیزي

 عنوانبه کشاورزي، توسعه براي بنایی زیر برعالوه
 برابر در سپري همچون ژنتیکی سازگاري از منبعی

 مذکور عمنابفرسایش کند. می عمل محیطی تغییرات
 نیاز کند. می مواجه تهدید با را جهان در غذایی امنیت

 عنوان به گیاهی ژنتیکی منابع کارگیري به و حفظ به
 آینده در بینی پیش قابل غیر مشکالت برابر در محافظی

 تنوع تضعیف انداز چشم و است آشکار همگان بر
 ها آن منابع این به روزافزون تقاضاي همراه به ژنتیکی

 از استفاده است. داده جاي جهانی توجه مرکز در را

 مستلزم زراعی گیاهان نژادي به در ژنی ذخایر
 این از است. مواد این تبادل و ثبت ارزیابی، حفاظت،

 وروزافزون تالش نباتات اصالح متخصصین روي،
 این بررسی و نگهداري آوري، جمع براي داردامنه
 و محدود عمناب این اند. نموده آغاز ژنتیکی منابع

 در موجود تنوع مطالعه و آوري جمع و بوده فناپذیر
 است زراعی گیاهان اصالح ضرورياصول از ها آن

).1380همکاران،و(عزیزي
 دسترس در گیاهان پالسم ژرم ژنتیکی تنوعمطالعه  
 )Hadian et al., 2007( است اصالحی برنامه هر نیاز

 به گیاهی هاي پالسمژرم ژنتیکی تنوع از اطالع و
 هاي برنامه در صحیح روش انتخاب اجازه گر پژوهش
 تنوع وجود ).Alam et al., 2007( دهد می را اصالحی
 است ضروري نباتات اصالح در موفقیت براي ژنتیکی

 نیست ممکن اصالح در پیشرفتی هیچ آنبدون و
 براي ).1373 خالدي، ؛1375 همکاران، و (باقري
 ماهیت از اطالع ژنتیکی، نوعتعظیم سرمایه از استفاده

 در زیادي اهمیت از پالسم ژرم در تنوع میزان و
 که والدینی زیرا است، برخوردار اصالحی هاي برنامه

 باییها هیبرید هستند متفاوت ژنتیکی لحاظ از
 دست به احتمال و کند می تولید بیشتر هتروزیس

 دهد می نشان را والدین از برتر یافته تفرق نتاج آوردن
)Kraft et al., 1997.( Irfan همکاران و )در )1997 

 عملکرد که دادند نشان جو الین 12 همبستگی تجزیه
 سنبله در سنبلچه تعداد و دانه هزار وزن با دانه

 در )1383( پور مهدي دارد. دار معنی و مثبت همبستگی
 عملکرد که داد نشان لخت جو ژنوتیپ 49 ارزیابی

 سنبله، در دانه تعداد با دار نیمع و مثبت همبستگی دانه
 داشت. دانه هزار وزن و سنبله طول بارور، پنجه تعداد

 به متغیر زیادي تعداد متغیره چند آماريهاي تجزیه در
 قرار بررسی مورد نمونه تعدادي روي همزمان طور
 صفات تظاهر دامنه در اختالفگیرند. می
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 یژنتیک تنوع نتیجه در فیزیولوژیک و مورفولوژیک
 ابزار عنوان بهمتغیره چند هاي تحلیل و تجزیه است.

 صفت هر سهم تعیین و ژنتیکی تنوع برآورد در کارایی
 شناخت و بیولوژیک جوامع بندي طبقه کل، تنوع از

 روند می کار به ژنتیکی تنوع در موثر فاکتورهاي
)Sharma, 1996(. Paynter همکاران و )با )2001 

 به تجزیه از استرالیا رد درشت دانه جوهاي بررسی
هاالینمطالعهایندرونموداستفادهاصلیهايمولفه

 که داد نشان بررسی این و شدند بندي طبقه گروه 8 در
   است. بوده موثر ها الینبندي طبقه براي تجزیه این

 دانه،طول وزنمتوسط صفات که داشت بیان همچنین
 محتوي و دانه شدن پر دوره به مربوط سنبله،صفات

 موثر تر درشت هاي دانه تولید در ساقه کربوهیدراتهاي
 در)1381( قرنجیک اند. شده تنوع ایجاد باعث و بوده

 شوري تنش شرایط تحت در جو الین 162 بررسی
 درو برد کار به را اصلی هاي مولفه به تجزیهروش
 98 از بیش که نمود استخراج مولفه چهار نهایت
 و شد می توجیه اولمولفه سه وسیله به تنوع درصد
 واحد در سنبله تعداد صفات که کرد گیرينتیجه
 واحد در دانه عملکرد و بیولوژیک عملکرد سطح،
 سهم بیشترین دوم و اول هاي مولفه مبناي بر که سطح

 صفات ترین اساسیداشتند، تنوع ایجاددر را
 نیاز جو نژادي به هاي برنامه در و بودهگیاه ساختاري

 آزمایش این اجراي از هدف دارند. بیشتري جهتو به
 جو مختلف هاي ژنوتیپ بین ژنتیکی تنوع برآورد
 بین شباهت وتفاوت بررسی پوشینه، بدون

 بین ساده همبستگی بررسی مختلف، هاي ژنوتیپ
 بین ژنتیک فاصله بررسیو ارزیابی مورد صفات
  است. بوده پوشینه بدون جومختلفهاي هاي ژنوتیپ

  

 ها و روشمواد 

ژنوتیپ جو بدون پوشینه  20براي اجراي این طرح   
دریافتی از مرکز تحقیقات اصالح و نهال بذر کرج 

آمده  1ها در جدول  استفاده شد که مشخصات ژنوتیپ
هاي کامل تصادفی  آزمایش در قالب طرح بلوك. است

تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان در  4با 
انجام گرفت. طول و عرض  1386- 87طی سال زراعی 

دقیقه  25درجه و  54جغرافیایی این ایستگاه به ترتیب 
دقیقه شمالی و ارتفاع آن از  54درجه و  36شرقی و 

باشد. خاك زراعی آن را بافت  متر می5/5سطح دریا 
دهد. کاشت بذور در لومی رسی سیلتی تشکیل می

به طریقه خشکه کاري و  1386آذرماه سال  26تاریخ 
صورت متر سانتی 3- 5به روش دستی در عمق حدود 

گرفت. بذور قبل از کشت با سم ایپرودیون+ 
درصد پودر وتابل ضدعفونی شدند.  5/52کاربندازیوم 

متري با فاصله خطوط کشت  6خط  6هر الین جو در 
کشت شد. لذا مساحت کاشت براي هر  متر سانتی 20

تاریخ  باشد. اولین آبیاري در مترمربع می 2/7کرت 
صورت نشتی انجام گرفت و با توجه به  به 15/10

هاي  وضعیت بارندگی این سال در دو نوبت در تاریخ
آبیاري انجام گرفت. کلیه واحدهاي  7/1و  6/12

طور یکسان آبیاري  هاي ذکر شده به آزمایشی در زمان
شدند. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل 

ر گیاه، تعداد پنجه بارور، ارتفاع گیاه، تعداد کل پنجه د
طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد 
سطح، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، 
شاخص برداشت، سطح برگ پرچم، طول دانه، عرض 
دانه، حجم دانه و طول ریشک بودند. پس از رسیدگی 

اشیه کامل محصول خطوط باقیمانده پس از حذف اثر ح
اي یکجا برداشت شد و عملکرد دانه بر حسب 

هاي حاصل پس  کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید. داده
هاي کامل  در قالب طرح بلوكاز تست نرمال بودن 

و مقایسه میانگین صفات  تصادفی تجزیه واریانس شده
 5در سطح  (LSD)دار  به روش حداقل تفاوت معنی

ستگی بین صفات . همچنین درجه همبدرصد انجام شد
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استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیري با
ها به لحاظ صفات مورد  . براي تعیین قرابت ژنوتیپشد

ها بر اساس صفات کمی، تجزیه  بندي آن بررسی و گروه
ها به روش وارد  ) دادهZکالستر به روي نمره استاندارد (

 ,Johonsonانجام شد و دندروگرام آن رسم گردید (

1988; Hollington et al.,  1989.(  کلیه محاسبات
 SPSSو  SASآماري با استفاده از نرم افزار رایانه اي 

  انجام گرفت.
  

هاي جو بدون پوشینه  نام و مشخصات ژنوتیپ .1جدول 
 مورد مطالعه

ها موسسه تحقیقات  (منشا این ژنوتیپ پدیگري
 باشد)  بین المللی ایکاردا می

 ژنوتیپ

MOLA / SHIRI // ARUPO * 2 /JET / 3 / 
CONDORBAR / 4/ … 1 
MOLA / SHIRI // ARUPO * 2 / JET / 3 / 
ATACO / 4 / ALELI 2 
ELDO / BERMEJO / 5 / CM 67-B / 
CETENO // CAM – B / 3 / … 3 

ICB//8305 4 
4679 // 05 // VEA / 32 TH / 3 / ALGER / 
CERE S 3682-11 5 

MOLA / ALEL // MORA 6 

NB 1054 / AALEI // HYOUGG / … 7 
MOLA / SHIRI // ARUPO * 2 / JET / 
ATACO 8 
GLORIA – BAR / COPAL // SHIRI / OC – 
B13 / ALELI / 4 / … 9 

PEYGHAMBARI (LOCAL CHECK( 10 
SULTAN 11 
CONGONA/BORR 12 
CHAMICO/TOCTE//CONGONA 13 
CERRAJA/CONGONA 14 
BLLU/CERRAJA//PETUNIA1 15 

P.STO/3/LBIRAN/UNA80//… 16 

ND155.77//MATNAN 17 

M9879/CABAUYA 18 

PETUNIA2 19 
4259/CI5831//UC38042/3/CHAMICO/TO
CTE//… 20 

  نتایج

 مورد صفات از یک هر براي واریانس تجزیه نتایج  
 که است شده داده نشان شماره 2 جدول در بررسی

 بین در کافی ژنتیکی تنوع جودو بر داللت اعداد این
 مالحظه که طوري همان و نماید می بررسی مورد مواد
 ها الین بین داد نشان واریانس تجزیه نتایج شود می

 دانه طول جز به بررسی مورد صفات کلیه براي
 درصد 1 احتمال سطح در دار معنی آماري اختالف

 يآمار اختالف دانه عملکرد نظر از ها الین دارد. وجود
 دادند. نشان درصد 1 احتمال سطح در داري معنی
 اختالف دانه طول جز به صفات کلیه نظر از ها الین

 میانگین مقایسات دادند. نشان داري معنی آماري
 الین مطالعه مورد هاي الین بین در که داد نشان صفات

 با آماري نظر از ولی بوده دارا را عملکرد بیشترین 15
 در و نداشت داري معنی تالفاخ 13 و 12 هاي الین
 کمترین 9 الین مطالعه این در گرفتند. قرار گروه یک

 قرار گروه ترین پایین در که بود دارا را عملکرد میزان
 باال به توان می را 15 الین عملکرد بودن باال گرفت.

 شاخص بارور، پنجه تعداد کل، پنجه تعداد بودن
 و ریشک طول سطح، واحد در سنبله تعداد برداشت،

 9 الین عملکرد بودن پایین داد. نسبت دانه طول
 برداشت، شاخص صفات بودن پایین از ناشی تواند می

 وزن و سطح واحد در سنبله تعداد پرچم، برگ سطح
 19 الین به متعلق بوته ارتفاع کمترین باشد. دانه هزار

 ،17 هاي الین با اما بود متر سانتی 50/78 برابر ارتفاع با
 نداشتند. داري معنی اختالف آماري نظر از 20 و 14

 بیشترین بارور پنجه تعداد و کل پنجه تعداد صفات
 و 12 هاي الین با و دادند نشان 15 الین در را مقدار

 همچنین نداشت. داري معنی اختالف آماري نظر از 14
 پنجه تعداد و کل پنجه تعداد صفات مقدار بیشترین

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 حسین آزموده و محمدرضا داداشی

12  

و12هايالینباامادشمشاهده15الیندربارور
 15 الین نداشت. داري معنی اختالف آماري نظر از 14

 داد بدست را )1130( مترمربع در سنبله تعداد باالترین
 قرار آماري گروه یک در 13 و 12 هاي الین با و

 4 الین به متعلق سنبله در دانه تعداد بیشترین گرفت.
 و گرفته رقرا گروه یک در 3 و 19 هاي الین با و بوده

 طول بیشترین نداد. نشان معنی اختالف آماري نظر از
 در 6 و 10يها الین با که بوده 9 الین به متعلق سنبله
 عملکرد مقدار بیشترین گرفت. قرار آماري گروه یک

 هاي الین با کهباشد  می 11 الین به متعلق بیولوژیک
 شاخص باالترین گرفت. قرار گروه یک در 13 و 12

 با وباشد  می 50/57 برابر 15 الین به تعلقم برداشت
 بیشترین گرفت. قرار گروه یک در 13 و 12 هاي الین

 آن از پس و 14 الین به مربوط پرچم برگ سطح
 دارا را پرچم برگ سطح بیشترین 12 و 13 هاي الین

 دانه، طول دانه، هزار وزن مقادیر بیشترین بودند.
 13 و 12 هاي الین به متعلق دانه حجم و دانه عرض

 ،04/8 ،1/52 برابر 12 الین براي ترتیب به کهباشد  می
 ،01/8 ،08/51 برابر 13 الین براي و 038/0 و 88/3
 متعلق ریشک طول باالترین باشد. می 037/0 و 87/3
 به متعلق برگ سطح بیشترین و )75/48( 5 الین به

 ریشک طول باالترین همچنین بود. )16/30( 9 الین
 گروه یک در 12 الین با که شد مشاهده 13 الین در

   گرفتند. قرار آماري
 مطالعه مورد صفات بین ساده همبستگی ضرایب  

 باالترین دانه عملکرد است. شده آورده 4 جدول در
 داد. نشان )r=74/0( برداشت شاخص با را همبستگی
 با دار معنی مثبت همبستگی دانه عملکرد همچنین

 )،54/0( کل پنجه تعداد )،57/0( بارور پنجه تعداد

 برگ سطح )،47/0( دانه حجم )،46/0( دانه هزار وزن
 )،31/0( سطح واحد در سنبله تعداد )،32/0( پرچم
  سطح در )29/0( ریشک طول و )34/0( دانه عرض
  سنبله طول صفات داد. نشان درصد 1 احتمال

 با منفی همبستگی )-47/0( بوته ارتفاع و )-66/0(
 تعداد صفات با دانه عملکرد دادند. اننش دانه عملکرد

 مثبت همبستگی بیولوژیک عملکرد و سنبله در دانه
 شاخص بین همبستگی داد. نشان دار معنی غیر ولی

 کل پنجه تعداد )،48/0( بارور پنجه تعداد با برداشت
 دانه حجم )،30/0( بیولوژیک عملکرد و )38/0(
 )26/0( دانه طول )،28/0( پرچم برگ سطح و )36/0(
آمد،دستبهدارمعنیومثبت)26/0(دانهعرضو

 و )-48/0( بوته ارتفاع )،-69/0( سنبله طول با ولی
 دار معنی و منفی همبستگی )- 31/0( دانه هزار وزن
  داد. نشان

  

  
  

دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر به روش  .1شکل 
Ward  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 ...هاي  در ژنوتیپ ررسی تنوع ژنتیکی و برآورد اجزاء عملکردب 

13 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 حسین آزموده و محمدرضا داداشی

14  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 ...هاي  در ژنوتیپ ررسی تنوع ژنتیکی و برآورد اجزاء عملکردب 

15 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 حسین آزموده و محمدرضا داداشی

16  

 مورد صفات لحاظ به ارقام بندي گروه براي  
 و ها داده استاندارد نمره روي به کالستر تجزیه بررسی

 مربوط دندروگرام 1شکل شد. انجام وارد روش به
 براي پوشینه بدون جو ژنوتیپ 20 کالستر تجزیه به

 این نتیجه در دهد. می نشان را بررسی مورد صفت 15
 یک گروه در گردید. تعیین کالستر 3 تعداد تجزیه

 ها الین این که دارند، رارق 15 و 12،13 هاي الین
 هاي گیري نتیجه و باشند می دارا را عملکرد بیشترین

 این دیگر هاي ویژگی از کند. میتایید را این قبلی
 پنجه تعداد کل، پنجه تعداد مقادیر بودن باال گروه

 و دانه هزار وزن سطح، واحددر سنبلهتعداد بارور،
 ،2 ،1 هاي الین دو گروه در باشد. می برداشت شاخص

 کمترینعملکرد نظر از که دارند قرار 10 و 9 ،8 ،7 ،6
 طول و بوتهارتفاع بودن باال باشند. می دارا را مقدار
 برگ سطح و برداشت شاخص بدون کم و سنبله
 سه گروه در باشد.می گروه این هاي ویژگی از پرچم
 قرار 20 و 19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،5،11 ،4 ،3 هاي الین
 دارا را حدواسطی مقدار عملکرد نظر از که دارند

 میان ژنتیکی فاصله بیشترین آزمایش این در باشند. می
 بزرگترین ترتیب به که آمد بدست 20 و 12 هاي الین

 را دانه حجم و دانه هزار وزن مقادیر کوچکترین و
   بودند. دارا
  
 ثبح

 یک زراعی گیاهان سایر همچون جو عملکرد  
کنترلژنزیاديتعدادتوسطکهاستکمیصفت

 گیرد. می قرار محیط تاثیر تحت شدیداً و شود می
 که صفاتی مبناي بر مطلوب هاي ژنوتیپ انتخاب

 هستند سهیم عملکرد در غیرمستقیم یا مستقیم طوربه
 تنوع ضرایب .Huhn, 1991)( است سودمند بسیار

 در دانه تعداد صفات براي باال ژنوتیپی و فنوتیپی
 دانه عملکرد کل، پنجه تعداد پرچم، برگ سطح سنبله،

 نقش صفات این کهدادند نشان بارور پنجه تعداد و

 دارند. فنوتیپی و ژنتیکی گوناگونی در اي کننده تعیین
 سنبله در دانه تعداد و دانه هزار وزن بین همبستگی

 (سرخی است شده گزارش نیزمحققین برخی توسط
 همبستگی).1379کالنترزاده، ؛1377 صمدي، یزدي و

 سنبله در دانه تعداد و دانه هزار وزن بین منفی
 بوسیله صفت این افزایش که است موضوع بیانگراین

 افزایش که طوري هب گردد، می خنثی دانه وزن در کاهش
 است. کننده ناامید دانه تعداد افزایشطریق از عملکرد

 دانه پرشدن براي پرورده مواد کل که است این دلیل
 فوق نتایج و نیست کافی زیاد دانه تعداد داراي ارقام
 عملکرد با که عملکرد اجزاء از جزء تنها دهد می نشان
 در دانه تعداد ندارد داري معنی و مثبت همبستگی دانه

 اجزاء جبرانی خواص علت به که باشد، می سنبله
 از یکی است. نبوده دار معنی دانه عملکرد با عملکرد،

 میان ژنتیکی فاصله تعیین سترکال تجزیه کاربردهاي
 ژنتیکی فاصله بیشترین آزمایش این در است. ها گروه
 ترتیب به که آمد بدست 20 و 12 هاي الین میان

 حجم و هزاردانه وزن مقادیر کوچکترین و بزرگترین
 فاصله به توجه با که رسد می نظر به بودند. دارا را دانه

 را بیشتري یسهتروز تالقی، انجامبا آنها بین ژنتیکی
 اولیه مواد عنوان به آنها نتایج از وآورد بدست توان می

  .نمود استفاده جدید ارقام اصالح براي
  

   نهایی گیري نتیجه

 شد مشخص تحقیق اینبه توجه با و طورکلی به  
موردصفاتتمامنظرازبررسیموردهايژنوتیپکه

 ییاه ژنوتیپ ودادند نشان داري معنی اختالف مطالعه
 دانه تعداد بارور، پنجه تعداد نظر از باالتر عملکرد با

 برتري نیز دانه هزار وزن و دانه حجم سنبله، در
 دانه عملکرد با صفات همبستگی باالترین داشتند.
 تعداد کل، پنجه تعداد برداشت، شاخص به مربوط

 وزن و دانه حجم دانه، عرض برگ، سطح بارور، پنجه
 اجزايدر رقابتی اهمیت به جهتو با بود. دانه هزار
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 حجم بررسی این در اینکه و عملکرد دهنده تشکیل
 مهمترین بارور پنجه تعداد و سنبله در دانه تعداد دانه،

 بنابراین شد دادهتشخیص عملکرد بر موثر اجزاي
 گیاهی تراکم انتخاب و رشدي شرایط نمودن فراهم

 عملکرد افزایش در موثر يها راهاز یکی مناسب
 پوشینه بدون جو خصوصه ب و ریز دانه غالت

  باشد. می
  

  سپاسگزاري
 گرگـان  کشاورزي تحقیقات مرکز کارکنان کلیه از  

 دکتـر  آقاي جناب مرکز محترم ریاست خصوصه ب و
 در آنها صمیمانه همکاري خاطر به نیا نوري عباسعلی

  شود. می سپاسگزاري تحقیق این اجراي
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